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Voorwoord 	 5 

Begin jaren negentig lcregen de financiele aspecten van de strijd tegen 
criminele ondernemingen een hoge plaats op de politiele en justitiele 
agenda: de geldstromen van misdaadondernemers moesten beter in het 
vizier komen, er diende een 'buitgerichte' aanpalc te komen, terwij1 het 
crirninele kapitaal moest worden 'afgeroomd'. De wettelijke hulpmidde-
len werden aangescherpt en uitgebreid. Op 1 februari 1994 trad de Wet 
MOT (Melding Ongebruikelijke 11ansacties) in werlcing, terwij1 de 
Ontnemingswetgeving (`Plukze') reeds op 1 maart 1993 een aanvang 
nam. De Wet MOT is ingevoerd om witwaspraktijken tegen te gaan en 
het financiele stelsel schoon te houden. 'Plukze' is de wat onbezonnen 
term voor de wet die regelt dat beslag mag worden gelegd op wederrech-
telijk verkregen vermogen in de vorm van geld en/of goederen. 

Onlangs is de uitvoering van beide wetten door het WODC geeva-
lueerd (G.J. Terlouw en U. Aron, Twee jaar MOT, en J.M. Nelen en V. Sa-
bee, Het vermogen te ontnemen). Uit het eerstgenoemde rapport wordt 
duidelijk dat de politiele 'achtervang' nog onvoldoende werkt. Van de 
16.000 meldingen in 1995 blijkt slechts drie procent daadwerkelijk als 
materiaal gebruikt te worden in opsporingsonderzoeken. Verder conclu-
deerden de onderzoekers dat de opisporingsambtenaren te weinig op 
hun taak zijn berekend en dat teveel instanties betroldcen zijn bij de ont-
vangst en verwerking van informatie over verdachte transacties, hetgeen 
leidt tot vertraging en soms verlies van gegevens. 

Uit het rapport inzake de ontnemingswetgeving blijkt dat de verwach-
tingen van de 'Plukze'-wet niet zijn uitgekomen. In 1995 leverde het kaal-
plukken zes miljoen gulden op, in plaats van de beoogde achtentwintig. 
Bovendien is de 'lien zaken'-richtlijn, het voorschrift dat iedere officier 
van justitie jaarlijks lien ontnemingszaken aanhangig moet maken, te 
hoog gegrepen. `De teller is in 1995 blijven steken bij 969 zalcen, ofwel 
achtentwintig procent.' 

Deze bevindingen werpen vele vragen op. Gaat het om aanloop-
moeilijkheden of is de inzet van de nieuwe wetgeving te hoog? Worden er 
teveel loze' meldingen doorgesluisd? Moet het witwassen zelf niet als 
delict worden vervolgd? Blijkt uit het feit dat Nederlandse witwassers 
meer en meer uitwijken naar Seigle dat de Wet MOT toch haar vruchten 
afwerpt? Wat zijn de neveneffecten van de nieuwe buitgerichte aanpak? 
Behoort het binnenhalen van misdaadgeld wel tot de taken van justitie? 
Moet de aandacht niet terug naar de daadwerkelijk gepleegde strafbare 
feiten en vervolging van de daders? 

De bijdragen in dit nummer vormen een gedeeltelijke weerslag van het 
congres Blik op buit dat door het WODC onlangs werd georganiseerd. De 
inleidende en beschouwende bijdragen van dat congres zijn hier opge-
nomen. Voor de meer technische en strategische aspecten van financieel 
rechercheren zij onder andere verwezen naar de studies van P.C. van 
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Duyne en W.M. van Gemert (Tijdschrift voor de Politie, respectievelijk 
mei en november 1996). 

In haar openingsbijdrage vestigt minister mr. W. Sorgdrager er de aan-
dacht op dat financieel rechercheren niet zozeer moet worden opgevat 
als een nieuwe opsporingsmethode, maar als een 'verandering in den-
ken'. We moeten een financiele bril opzetten en ens beter bewust worden 
van de mogelijkheden die een op geld gerichte opsporing te bieden 
heeft. Ondanks de aanloopproblemen constateert de minister dat het 
meldregime alleszins levensvatbaar is. Ze constateert dat de meeste ban-
ken over hun aanvankellike reserves zijn heengestapt, hetgeen hoop 
biedt voor de toekomst. Voorts wijst ze erop dat we er voor moeten wa-
ken financieel rechercheren op een lijn te stellen met het ontnemen van 
wederrechtelijk verlaegen voordeel. Ontneming is weliswaar belangrijk, 
maar hooguit sluitstuk van de financiele aanpalc. 

Prof. H.G. van de Bunt beldemtoont dat financieel rechercheren webs-
waar een specifieke manier van Idjken veronderstelt maar geen aparte 
kunde vergt. Het is geen 'nieuw kunstjei dat alleen door goed geschoolde 
specialisten kan worden opgevoerd. Het is een verbreding in denken en 
kijken, een bill die elke rechercheur past. Volgens de auteur zeggen pleit-
bezorgers van financieel rechercheren terecht dat misdaad niet mag lo-
nen. Maar dit pleidooi heeft een tekortkoming: het suggereert dat 
misdaadgeld een afgeleid probleem is, in plaats van een op zichzelf 
staand, serieus probleem. Van het misdaadgeld gaan namelijk grote ver-
loklcingen uit op de 'wettige bovenwereld% Verder beklemtoont Van de 
Bunt dat financieel rechercheren geen panacee is. Een slagvaardiger op-
treden tegen misdaadgeld kan namelijk negatieve effecten sorteren. Cri-
minele organisaties kunnen nog ingenieuzere constructies bedenken of 
juist wegvluchten in de ondergrondse economie. Tenslotte wijst Van de 
Bunt er op dat de overheid ter voorkoming van witwassen meer zal moe-
ten investeren in goede relaties met 'poortwachters' als notarissen en 
financiele dienstverleners. 

A.B. Hoogenboom gaat in zijn bijdrage na hoe de uitvoering van de 
Wet MOT de laatste jaren is verlopen. Hoe percipieren financiele instel-
lingen de Wet MOT? Welke krielpuriten worden onderkend? Na een 
aanloopfase waarin de wet door deze instellingen is geadopteerd, is men 
terechtgekomen in een cynische fase waarin de betroklcenen zich afvra-
gen of de maatregelen wel zin hebben. De vele onbedoelde en onvoor-
ziene effecten van het MOT-systeem (eenzijdigheid, geen zicht op 
opsporingsresultaten, teveel dossiervonning, overbodigheid van veel 
meldingen) hebben daaraan bijgedragen. Toch is er in de meeste geval-
len slechts sprake van een verbaal cynisme, wat Hoogenboom 'opstan-
dige gehoorzaamheid' noemt. Men is bezorgd over het uitblijven van 
concrete resultaten, er zijn nog geen aansprekende straftechtellike 'suc-
cessen' geboekt. Tenslotte bespreekt de auteur een aantal aanpassingen 
die het beleid mogelijk meer krediet kunnen geven: aanpassing van de 
indicatoren, verscherping van controle en kwalitatieve verdieping. 
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In de volgende bijdrage constateren V. Mu! en C.D. Schaap dat wit-
wassen van criminele opbrengsten haast per defmitie een internationale 
aangelegenheid is. `Giraal geld wordt ontelbare malen internationaal 
overgeboekt'. De bestrijding van witwassen vergt dan ook veelal grens-
overschrijdende opsporingsactiviteiten. Binnen het juridisch kader van 
internationale verdragen en afspralcen is uitwisseling van informatie lang 
met altijd eenvoudig, onder andere door de `dubbele strafbaarheid'. Dat 
wil zeggen dat verdachte personen zowel in Nederland als in het land dat 
de informatie levert te vervolgen en te bestraffen dienen te zijn. De au-
teurs wijzen tenslotte op een tweetal lcnelpunten: ten eerste de verschil-
len tussen de nationale meldpunten (politieel of juist administratief) 
zodat informatie-uitwisseling wordt bemoeilijkt, en ten tweede de re-
strictie van uitwisseling tengevolge van privacybescherming. 

J.M. Nelen toetst in zijn bijdrage de uitgangspunten van de 
ontnemingswetgeving op hun merites. Hij concludeert dat deze wetge-
ving tegemoet komt aan het gevoel dat misdaad met mag lonen en daar-
door een sterke symbolische betekenis heeft. Het is echter zeer de vraag 
of de uitvoering van de wet wel tegemoet kan komen aan de hoge ver-
wachtingen met betrekking tot het kaalplulcken van criminele organisa-
ties. De opvatting dat delinquenten door een vermogenssanctie op hun 
meest gevoelige plek worden geraalct, acht de auteur aanvechtbaar. Het 
is nalef te denken dat het vermogen van grote criminele omdernemers 
substantieel kan worden afgeroomd. 'Het anticiperingsvermogen van 
deze delinquenten wordt onderschat en de mogelijkheden van het straf-
recht overschat.' Tenslotte constateert de auteur dat de uitvoering van de 
wetgeving gefrusteerd is door zowel wettelijke als bestuurlijke obstakels 
zoals de 'tien zaken'-norm. Al bij al roept het gevoerde beleid de vraag op 
of in de ontwerpfase van wetgeving de uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid van de bepalingen wel de aandacht krijgen die zij verdienen. 

Ook P.J. van Koppen !evert pittige kritiek. Hij constateert in zijn studie 
dat financieel rechercheurs in elke fase van het onderzoek potentieel 
nuttig werk kunnen verrichten, maar in de praktijk is de waarde ervan 
nog Met gebleken. De vraag is of dat een tijdelijk verschijnsel is en tot de 
kinderziektes behoort dat elk nieuw systeem kent, of dat het om een 
structureel probleem gaat. Van Koppen concludeert dat financieel on-
derzoek veel inzet vergt, bijzonder kostbaar is en lang duurt. Vaak moet 
bijzonder lang gewacht worden voordat criminele groepen activiteiten 
ondernemen. Veel energie wordt besteed, en vaak verspild, aan het vol-
gen van gedragingen van verdachte groepen zonder dat sprake is van 
gepleegde strafbare feiten. Op grond van praktische overwegingen kun je 
daarom financieel rechercheren beter beperken tot de fase rond en na de 
aanhouding van verdachten. Ook om principiele redenen, vervolgt Van 
Koppen, verdient die optie steun. Want de opsporing lijkt zich definitief 
te hebben losgezongen van het delict. Het gevaar bestaat dat sommige 
branches doorlopend onderwerp worden van proactieve scanning. 
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Prof. H. de Doelder constateert in zijn afsluitende bespreking dat bij 
banken en andere fmanciele instellingen momenteel ongenoegen heerst 
over het verplicht melden van verdachte transacties. Maar ook al kan de 
overheid op dit moment nog geen goed geolied verwerkingsproces We-
den, toch zouden de financiele instellingen zich niet mogen beperken tot 
een minimale uitvoering van hun verplichtingen. Want het is ook in het 
belang van de banken dat zij zich wapenen tegen illegaal geld. Het ver-
trouwen in het geldwezen staat of valt met een onkreukbaar imago. De 
Doelder is voorstander van een aparte strafbaarstelling van witwassen. 
Niet alleen om de Nederlandse wetgeving te conformeren aan interna-
tionale bepalingen, maar ook om gemakkelfiker bewijs voor overtreding 
te kunnen leveren. Wat de ontnemingswetgeving betreft concludeert De 
Doelder dat de 'den zalcen'-richtlijn aan heroverweging toe is en dat uit-
breiding van de wetgeving niet raadzaam is. 

Tenslotte zijn in tie rubriek Journaal enige bijdragen opgenomen die 
een weerspiegeling vormen van de conferentie 'Ieugd, gezin en 
criminaliteitspreventie' van 24 oktober jl. Die expertmeeting stond in het 
teken van de nota Jeugd en gezin; preventie vanuit een justitieel perspec-
tief die prof. I. Junger-Tas in opdracht van lustitie eerder dit jaar heeft 
geschreven. Een bewerking van die nota werd in nurnmer zes van Justi-
tiele verkenningen gepubliceerd. Nummer acht bevatte reeds een reactie 
OP de standpunten van Junger-Tas. In tilt nummer worden er vier aan 
toegevoegd. De redactie meent dat de artikelen een goed overzicht bie-
den op zowel de tekortkomingen als de mogelificheden van gezins-
ondersteunende maatregelen. Bovendien wordt het justitiele perspectief 
ruimschoots aangevuld met perspectieven vanuit welzijn, onderwijs en 
geestelijke gezondheidszorg. 



Financieel-strafrechtelijke 
aanpak van criminaliteit 
Het justitieel beleid 

Minister mr. W. Sorgdrager van Justitie 

De belangstelling voor de financieel-strafrechtelijke aanpak van crimina-
liteit is tegenwoordig groter dan ooit tevoren. Dat komt goed uit, omdat 
financieel rechercheren - de aanpak van criminele organisaties via de 
geldstromen en niet louter via de illegale goederen - mijns inziens de 
toekomst heeft. Al vanaf mijn aantreden als minister van Justitie heb ik 
dan ook een hoge prioriteit toegekend aan financieel rechercheren. In 
het hiernavolgende zal ik de hoofdlijnen van het justitiele beleid op dit 
terrein ontvouwen. Daarbij moet wel bedacht worden dat dat beleid nog 
volop in ontwilckeling is. De aandacht voor de financiele facetten van 
criminaliteit is nu eenmaal nog maar kortgeleden ontstaan. 

Financieel rechercheren 

9 

De uitdruldcing 'Blik op buit' geeft goed weer waar het bij financieel 
rechercheren om draait: bij de opsporing en vervolging van strafbare fei-
ten moet het vizier behalve op de goederenstromen ook zijn afgesteld op 
de geldstromen. Dat vereist een andere instelling van degenen clie bij 
opsporing en vervolging zijn betrokken. Financieel rechercheren moet in 
mijn ogen dan ook met zozeer worden opgevat als een nieuwe 
opsporingsmethode, maar als een verandering in denken. Dat betekent 
dat we ons beter bewust moeten worden van de mogelijkheden die een 
op geld gerichte opsporing te bieden heeft. Dat geldt zowel op strate-
gisch als op tactisch niveau. 

De strategische component van financieel rechercheren komt tot uit-
druldcing op twee terreinen. Allereerst kan een op financiele aspecten 
gerichte denkwijze het zogenaamde 'fenomeenonderzoek' van een 
nieuwe dimensie voorzien. Onder lenomeenonderzoek' kan dan worden 
verstaan het systematisch doorlichten van crirninaliteitsgevoelige gebie-
den, van branches en van organisaties. Dergelijke analyses vergroten het 
inzicht in de factoren die een rol spelen bij verschillende vormen van 
crirninaliteit. Zij kunnen aanleiding vormen tot het nemen van concrete 
stappen, die overigens zeker met alleen strafrechtelijk-repressief van 
aard hoeven te zijn. Integendeel. Een bestuursrechtelijke of andersoor-
tige preventieve aanpalc van de geconstateerde problemen ligt waar-
schijnlijk veel vaker voor de hand. Zo'n aanpalc is ook in overeenstem-
ming met de integrale benadering van het criminaliteitsprobleem die dit 



Just1001e verkenningen, jrg. 22, nr. 9, 1990 10 

kabinet voorstaat. Deze behelst een preventieve, bestuurlijke en straf-
rechtelijke orientatie, soms afzonderlijk, soms in combinatie. 

Vastgesteld kan worden dat de strategische criminaliteitsbeeldanalyses 
vaste voet aan de grond beginnen te krijgen binnen de kernteams, de 
units Zware Criminaliten, de CRI en het Landelijk Rechercheteam dat 
sinds het begin van dit jaar operationeel is. Ter illustratie kan in dit ver-
band bij voorbeeld gewezen worden op het onderzoek van het IRT 
Noord-oost Nederland naar de door Oosteuropeanen aan de dag gelegde 
afpersingspraktijken. Men heeft daarover onlangs in de lcranten kurmen 
lezen. 

Een tweede strategische functie van financieel rechercheren is dat het 
kan bijdragen aan de prioriteitstelling bij nieuw te starten opsporingson-
derzoeken. Het is van cruciaal belang dat al in de fase van project-
voorbereiding door een financiele bril naar de aan te palcken problema-
tiek gekeken wordt. Dat maalct een beter oordeel mogelijk over de aard, 
ernst en omvang van het probleem en over de te verwachten moeilfilche-
den bij de bewijsvoering. Onnodig te zeggen dat het MOT hierin ook een 
belangrijke rol kan spelen. 

In tactische onderzoeken heeft financieel rechercheren een belang-
rijke toegevoegde waarde bij de bewijsondersteuning. Het ontrafelen van 
de financiele huishouding van criminele organisaties verschaft meer in-
zicht in de aard en werIcwijze van the ondernemingen. Bovendien kan 
het feiten aan het licht brengen die met de traditionele wijze van 
rechercheren onbekend zouden zijn gebleven. 

Een treffend voorbeeld van de meerwaarde van financieel recherche-
ren, biedt het strafrechtelijk onderzoek dat begin jaren negentig werd 
gedaan naar de ondergang van de Femis-bank. Dit opsporingsonderzoek 
kan worden beschouwd als de eerste vingeroefening op het terrein van 
financieel rechercheren. Het heeft een schat aan informatie opgeleverd 
over de structuur en werIcwhze van een groot crimineel netwerk dat de 
behaalde winsten via de genoemde bank wegsluisde. In strafrechtelijke 
zin plukken we nog steeds de vruchten van dit onderzoek. Daarmee doel 
ik niet alleen op de ontnemingsvorderingen the tegen een aantal leden 
van de organisatie in lcwestie aanhangig zijn gemaakt. Nog belangrijker is 
de bewijsrechtelijke ondersteuning die het onderzoek opleverde over de 
rolverdeling binnen de criminele organisatie en de kernactiviteiten van 
de leden ervan. 

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het een misvatting is om financieel 
rechercheren op eon lijn te stellen met het ontnemen van wederrechte-
lijk verlcregen voordeel. Dat zou getuigen van een veel te beperkte uitleg. 
De ontneming is hooguit het sluitstuk van de financiele aanpalc. Dat be-
tekent niet dat die onbelangrijk is. Het afromen van criminele winsten is 
van primair belang: misdaad mag niet lonen. Niet voor niets is voor 1997 
de intensivering van de uitvoering van de ontnemingswetgeving eon van 
de speerpunten van het 0.M.-beleid. 
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Het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel 
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Het ontnemen van wederrechtelijk verlcregen voordeel begint langzaam 
maar toch zeker een vertrouwd onderdeel van de strafrechtspleging te 
worden. Uiteraard gaat de invoering van nieuwe wetgeving altijd gepaard 
met ldnderziektes. In het tweede interimrapport van het WODC met de 
dubbelzinnige titel Het vermogen te ontnemen wordt uitvoerig bij deze 
aanloopproblemen stilgestaan. Toch bevat dit rapport ook een aantal 
belangrijke positieve elementen. Zo wordt geconstateerd dat in verge* 
king met de vorige meting over de gehele linie spralce is van enige pro-
gressie. Vanuit het O.M. worden de nodige initiatieven ontplooid om de 
buitgerichte opsporing en vervolging steeds meer te laten inburgeren in 
de organisatie. Het Landelijk Ontnemingsoverleg vervult in dit verband 
een voortreklcersrol. 

De eerste stappen op ontnemingsterrein zijn dus gezet. Maar er is nog 
een lange weg te gaan: de materie blijkt complex; jurisprudentie moet 
zich nog verder uitkristalliseren en de financiele deslcundigheid binnen 
de uitvoerende organisaties moet verder worden uitgebouwd. Cruciaal is 
dat binnen alle betroklcen diensten de juiste attitude voor het afromen 
van criminele winsten ontstaat. Binnen de opsporingsdiensten en het 
O.M. moeten bepaalde automatismen ontstaan. In geval van strafbare 
feiten waarbij de verdachten zich wederrechtelijk hebben bevoordeeld, 
moet toepassing van het ontnemingsinstrumentarium een vanzelfspre-
kendheid worden. Onderkend moet worden dat de hiervoor benodigde 
mentafiteitsverandering enige tijd vergt. Het aanbieden van extra facili-
teiten in de opleidingssfeer zal dit bewustwordingsproces bevorderen. 
Maar nog belangrijker is dat de uitvoerders in de dagelijkse praktijk met 
het ontnemingsinstrufnentarium aan de slag gaan. Zodoende kunnen zij 
op grond van eigen ervaringen overtuigd raken van de toegevoegde 
waarde van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Melding ongebruikelijke transacties 

Een tweede belangrijke wet, die in het kader van financieel rechercheren 
genoemd moet worden, is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. 
In deze wet is een systeem van verplichte melding door financiele instel-
lingen van ongebruikelijke transacties neergelegd. Zij is mede gebaseerd 
op Europese regelgeving en internationale aanbevefingen. De meldingen 
moeten worden gedaan bij een centraal administratief meldpunt: het 
Meldpunt Ongebruikelijke nansacties (MOT). 

De Wet MOT is ruim tweeeneenhalf jaar van kracht. Ook bij de uitvoe-
ring van deze wet bestaan aanloopproblemen. De evaluatie ervan toont 
aan dat vooral de infrastructuur van de MOT-verwerldngsketen nog voor 
verbetering vatbaar is. Maar die evaluatie maakt ook duidelijk dat het 
indicatorensysteem en de meldplicht door de financiele instellingen zijn 
aanvaard en dat het meldregime als geheel alleszins levensvatbaar is. 
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Vooral de constatering dat de meeste banken over hun aanvankelijke 
reserves jegens het meldsysteem zijn heengestapt, is belangrijk en biedt 
hoop voor toekomstige ontwikkelingen op dit terrein. 

De samenwerking met de banken heeft door de Wet MOT een flinke 
impuls gelcregen en er zijn goede contacten ontstaan. flat blijkt bij voor-
beeld ook uit hun aanbod om een aarttal specialisten ter beschikking te 
stellen die de kennis en vaardigheid van politie en O.M. op het terrein 
van financieel rechercheren kunnen verbeteren. flit aanbod maalct dui-
delijk dat het belang van publiek-private samenwerking bij de aanpalc 
van (zware vormen van) crirninaliteit wordt ingezien. De intensivering 
van het fmancieel rechercheren heeft alleen kans van slagen als de be-
trokken maatschappelijke- en overheidsinstanties de handen ineen 
slaan. Inmiddels zijn bij het Meldpunt twee bankfunctionarissen gedeta-
cheerd, bij het Landelijk Rechercheteam Oen en ook bij voorbeeld OOn bij 
het parket Amsterdam. Ook de kemteams zijn geinteresseerd. Behalve 
voor de financiele instellingen is er in dit verband ook een belangrijke 
plaats ingeruimd voor de wetenschap. Hieruit kan geconcludeerd wor-
den dat de bereidheid tot samenwerking bij onze partners groot is. Het 
ijzer is heet en moet dan ook nu gesmeed worden. 

lk realiseer me overigens zeer goed dat het aanhalen van de banden 
met diverse maatschappelijke instellingen voor ons verplichtingen 
schept. Van het departement, het O.M. en de politie worden nu, terecht, 
concrete stappen verwacht om het fmancieel rechercheren daadwerke-
lijk vorm te geven. Ms we dit onvoldoende onderkennen, bestaat de kans 
dat het nu aanwezige draagvlak snel afbrokkelt. En dat is nu niet direct 
de manier om aan een ambitieus doel vorm te geven. 

Kaderstelling 

12 

Zoals gezegd, schuilt de kern van het financieel rechercheren in een 
nieuwe zienswijze die gericht moet zijn op geldstromen. Maar met deze 
begripsomschrijving kan niet worden volstaan. Voorkomen moet worden 
dat alles wat met opsporing en geld te malcen heeft onder de noemer 'fi-
nancieel rechercheren' wordt weggestopt. Het begrip wordt dan al snel 
een lege huls. Daarom is een nadere inkadering van het begrip 'finan-
cieel rechercheren' noodzakelijk: waar gaat het nu precies om, wie gaat 
wat doen, wellce verbindingen moeten er bestaan en hoe moet verant-
woording worden afgelegd? Hoe maak je vanaf het fenomeenonderzoek, 
de analyses van geldstromen tot en met een succesvol afgesloten onder-
zoek een transparante keten, waarin de verschillende schalcels en stap-
pen te onderscheiden zijn? Wie werkt waaraan en hoe wordt informatie 
uitgewisseld? 

Het O.M. en de politie hebben met het instellen van de stuurgroep 
Financieel Rechercheren het initiatief genomen voor de intensivering en 
verbetering van het ftnancieel rechercheren. Dat is een goede zaak. lk 
stel tegelijkertijd vast dat ook de centrale overheid een specifieke verant- 
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woordelijkheid heeft voor de waarborging van de financieel-economi-
sche integriteit van onze samenleving. De bedreiging van deze integriteit 
door in het bijzonder de grotere misdaadondernemers vraagt om een 
optreden van de overheid dat niet alleen gericht is op repressie maar ook 
op voorkoming. 

De TWeede Kamer spreekt de minister van Justitie hierop aan. Zo is 
tijdens het parlementaire debat over de bevindingen van de enquete-
commissie opsporingsmethoden een motie aanvaard waarin wordt ge-
vraagd prioriteit te geven aan de uitbreiding van het financieel 
rechercheren. De Kamer deelt dus de opvatting dat financieel recherche-
ren een doeltreffend middel is om ernstige vormen van criminafiteit te 
bestrijden. Zij houdt ook de vorderingen nauwlettend in de gaten. Zo 
werd onlangs het onderzoek naar het functioneren van de Wet MOT be-
sproken. 

Verantwoordelijkheid 

Bij de verdere uitwerking van het concept financieel rechercheren is de 
rolverdeling tussen centrale overheid enerzijds en O.M. en politie ander-
zijds in mijn optiek helder. Het initiatief voor de ontwikkeling van het 
algemeen kader berust bij het departement. Het spreekt voor zich dat het 
0.M., de opsporingsinstanties en de private partners nauw bij dit proces 
betrolcken moeten zijn. Verder is voor het ministerie van Justine een be-
langrijke taak weggelegd op in elk geval de volgende terreinen: 
- de ontwildceling van nieuwe wetgeving en aanpassing van oude wet-
en regelgeving; 
- het verbeteren van de samenwerlcing met de maatschappelijke instan-
ties die betroklcen zijn bij deze materie, met andere departementen en, 
niet te vergeten, met andere landen; 
- het bewaken van de lcwaliteit van financieel rechercheren in de pralc-
tijk. 

Naast de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het 
financieel rechercheren heeft het O.M. een eigen verantwoordelijkheid, 
net als de pofitie en de bijzondere opsporingsdiensten. Deze drie instan-
ties hebben - het O.M. voorop - de regie in handen voor de uitvoering 
van het financieel rechercheren en voor het aanbrengen van de samen-
hang daarin. De professionaliteit hoort daar te liggen. 

Op het gebied van de rechtshandhaving hebben we enkele bewogen 
jaren achter ons. De parlementaire enquetecommissie opsporings-
methoden heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en een aantal cru-
ciale onvolkomenheden in het systeem van opsporing en vervolging ho-
yen tafel gebracht. Op het departement wordt nu hard gewerkt om de 
aanbevelingen van de parlementaire enquetecommissie te implemente-
ren. Ook de uitvoerende diensten hebben zich met nieuw elan aan de 
vervulling van hun taak gezet. Financieel rechercheren vormt daarbin- 
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nen een nieuwe uitdaging. Laten we dan ook vooral niet blijven kijken 
naar het verleden, maar de bilk gezamenlijk richten op de toekomst en in 
dit verband op de bull, zonder daarbij overigens de boef uit het oog te 
verliezen. 



Financieel rechercheren is 
geen nieuw kunstje 
prof. dr. H.G. van de Bunt*  
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Pofitie-organisaties zijn er uiterst bedreven in om van nieuwe 
opsporingsmethoden, andere organisatiestructuren of nog modernere 
communicatieverbindingen, hoge verwachtingen te koesteren. Het 
nieuwe wordt steevast verwelkomd als de ontbrekende schakel in of de 
essentiele bijdrage aan de misdaadbestrijding. Dergelijke hooggespan-
nen verwachtingen monden onvermijdelijk uit in teleurstellingen. Zo 
ontstaan slingerbewegingen binnen de pofitie tussen bij voorbeeld cen-
tralisering of basispolitiezorg en zo worden ondoordachte investeringen 
gedaan. 

Hopelijk blijft het financiele rechercheren dit lot bespaard. Financieel 
rechercheren is geen nieuw kunstje, dat slechts door goed geschoolde 
specialisten kan worden opgevoerd. Het is, zoals ik zal betogen, een ma-
flier van kijken, een bril die elke rechercheur past. 

Het onlangs door het WODC georganiseerde congres lcreeg als palc-
kende titel mee: Blik op de buit. Hiermee is goed onder woorden ge-
bracht dat het uit oogpunt van misdaadbestrijding zinvol is om te kijken 
naar de uit misdaad verlcregen opbrengsten, de buit. Maar helemaal ge-
lukkig gekozen is de titel niet. 'Blik op de buit' versmalt het financiele 
rechercheren ten onrechte tot buitgericht rechercheren. Hoewel de hui-
dige belangstelling voor het financieel rechercheren sterk geent is op de 
regelgeving en activiteiten inzake het ontnemen van wederrechtefijk ver-
kregen voordeel, client het hiermee Met gelijkgesteld te worden. 'BR op 
geld' zou een beter passende maar minder wervende titel van het con-
gres zijn geweest, waarbij 'geld' in ruime zin moet worden opgevat. Im-
mers onder financieel rechercheren vallen tal van onderzoeksactivitei-
ten, zoals het bepalen van de omzet van criminele handelswijzen, de 
waardebepaling van investeringen van een criminele organisatie en de 
wijze waarop geld en goederen worden afgeschermd van fiscus en justi-
tie. Meer in het algemeen: het verlcrijgen van inzicht in het beheer en de 
besteding van geld en goederen. 

In het hierna volgende wil ik kort een aantal vragen de revue laten pas-
seren: waarom is een financiele bril nodig? Wat zie je door die bril? Wat 
levert dit op? En met wie doe je het? 

De auteur is hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 

Ministerie van Justitie en werkzaam als hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit 

van Amsterdam. 
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Waarom de financiele bril op? 

Hoe vanzelfsprekend het nu lijkt, toch is de aandacht voor misdaadgeld 
van recente datum. Eind jaren zeventig werd weliswaar de aandacht ge-
vestigd op het bestaan van een omvangrijk 'zwart geld circuit', maar dit 
werd vooral als een fiscaal probleem gezien. Zwart geld was geld dat aan 
het oog van de fiscus werd onttroldcen; het was niet noodzakelijkerwijs 
geld dat St misdaad was verlcregen. Bij de bestrijding van de zogeheten 
ISMO-fraude ging het om terugdringing van gederfde overheidsinkom-
sten of van onterechte overheidsuitgaven (uitkeringsfraude, subsidie-
fraude). 

Terugkijkend met de ogen en inzichten van vandaag de dag is het ver-
wonderlijk dat het aan ieders aandacht ontsnapte dat het 'zwarte' geld 
niet alleen door de fiscale mazen slipte, maar ook in de legale economie 
terecht Icwam. De problematiek van het in de legale economie sluizen 
van misdaadgeld Icwam onder het begrip money laundering pas in de 
jaren tachtig hoog op de internationale politieke agenda te staan. De 
wettelijke maatregelen die in ons land zijn getroffen (MOT, WIF) zijn zo-
als bekend van nog recentere datum. 

De pleitbezorgers van financieel rechercheren hebben een even een-
voudig als overtuigend argument: misdaad mag Met lonen. In de eerste 
plaats omdat het onrechtvaardig is dat mensen zich ten koste van ande-
ren op illegale wijze weten te verrijken. Het afnemen van de buit bete-
kent herstel van onrecht. In de tweede plaats wijzen de pleitbezorgers er 
op dater een gevaarlijk domino-effect optreedt als misdaad blijkt te lo-
nen. Bovendien is het confisceren van misdaadgeld geboden opdat op-
gepakte plegers van misdrijven geen startkapitaal hebben voor het ple-
gen van nieuwe misdrijven. 

Dit pleidooi voor financieel rechercheren heeft een tekortkoming. Het 
financiele aspect hangt er eigenlijk een beetje bij: via de buil - zo is de 
redenering - wordt het eigenlijke probleem aangepalct, namelijk het ge-
pleegde misdriff Er is mijns inziens een veel overtuigender reden aan te 
wijzen om de bilk op het geld te richten. Het misdaadgeld is niet een af-
geleid probleem, maar een op zichzelf staand, ernstig probleem. 

Laat ons de georganiseerde drugsmisdaad als voorbeeld nemen. Drugs 
stellen de samenleving voor problemen op het gebied van de stedelijke 
onveiligheid en de volksgezondheid. Zonder over deze beide problemen 
geringschattend te willen doen, tast de problematiek van de nit drugs-
misdrijven afkomstige gelden de samenleving wezenlijk aan. Deze drugs-
gelden zijn immers de verbindende schakel tussen de illegaliteit en de 
legale sectoren van de economie. Niet door de grondfeiten (handel in 
verboden drugs) maar door het wegsluizen van misdaadgeld in het legale 
circuit vindt de verweving plaats tussen georganiseerde misdaad en de 
wettige samenleving. 

Over deze relatie wordt wel beweerd dat georganiseerde misdaad para-
siteert op de samenleving, of als kankergezwel voortwoekert en gezonde 
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organen aantast. Was dat maar zo! In deze beeldspraak wordt ervan uit-
gegaan dat er een belangentegenstelling is tussen criminele organisaties 
en 'de' samenleving. Op zich is dit een juiste constatering voor wat be-
treft de gronddelicten: BTW-fraude schaadt het financieel belang van de 
overheid, zoals drugsmisdrijven, mensensmolckel, wapenhandel andere 
waarden en belangen in de samenleving schaden. 

Maar als het gaat om de opbrengsten die uit al deze verschillende mis-
drijven zijn verkregen, is er een belangrijke overeenkomst: van het 
misdaadgeld gaan grote verlokkingen uit op de wettige bovenwereld. 
Sommigen laten zich omkopen, anderen zijn bereid mee te helpen aan 
investering van misdaadgeld in de economie, weer anderen breiden hun 
marktaandeel ermee ult. Misdaadgeld plaatst, anders gezegd, druk op de 
integriteit van het bedrijven, financiele dienstverleners en rechts-
hulpverleners. Het sluizen van misdaadgeld in de economie kan leiden 
tot verstoring van marktverhoudingen en uiteindelijk tot economische 
macht in handen van mensen die de spelregels van de samenleving ne-
geren. 

Kortom, het is zonder meer een juist uitgangspunt dat misdaad niet 
mag lonen. Maar er is een nog dwingender reden om aandacht aan de 
financiele aspecten van de criminaliteit te besteden. De blik op het geld 
vestigt de aandacht op een wezenlijk onderdeel van de problematiek, 
namelijk de verweving tussen de illegaliteit en de wettige samenleving. 

Wat zie je door de bril? 

17 

Aan de goederen- en geldstromen die door financieel rechercheren 
zichtbaar worden gemaakt, ligt een belangrijk mechanisme ten grond-
slag: witwassen. Witwassen betekent dat aan een goed of som geld, die 
uit misdrijf zijn verkregen, een schijnbaar legate herkomst wordt gege-
ven. Witwassen is - vanuit de misdrijfplegers bezien - een noodzakelijke 
activiteit om gelden en goederen af te schermen van ontnemingsacties 
van fiscus en justitie. Aileen door wit te wassen kunnen de illegale reve-
nuen vrij en veilig worden besteed. Naarmate er meer controle door be-
drijfsleven en overheden wordt uitgeoefend op het financieel verkeer, zal 
het belang van het witwassen verder toenemen. 

Wie voor het eerst de financiele bril opzet, zal verbaasd staan. Veel van 
de gebruikte witwastechnieken komen er namelijk op neer dat de dader 
zich ogenschijnlijk benadeelt. Hij geeft hogere winst op dan daadwerke-
lijk behaald is, koopt winnende loten boven de prijs, enzovoort. 
Opsporingsinstanties zijn erop getraind om op precies het tegenoverge-
stelde te letten en dit als mogelijk strafbaar te onderkennen. Voor de fis-
cus geldt hetzelfde. Zij zijn gericht op het ontdekken van te lage opgaven 
van inkomsten in plaats van op te hoge (Groenhuijsen en Van der Lan- 
den, 1995, p. 81). 

Deze verschillende technieken van witwassen zijn tot drie basis-
patronen te herleiden: 
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- het voorwenden van vermogensstijging, bij voorbeeld door te suggere-
ren dat er lucratieve investeringen zijn gedaan (waarbij alleen de winst-
gevende transacties officieel geregistreerd worden); 
- het overdragen van vermogen, zoals bij voorbeeld in de vorm van loan 
back, dat wil zeggen officieel een lening afsluiten bij een rechtspersoon, 
die je zelf via de achterdeur financiert; 
- creeren van inlcomsten, onder meer door middel van het fingeren van 
hand elstransacties of van omzet (winst). 

Bij het doorvorsen van al deze witwasconstructies wordt duidelijk dat 
rechtspersonen en rechtsfiguren (trust, economisch eigendom) een be-
langrijke rot spelen in het fingeren van transacties en in het afschermen 
van degenen wiens misdaadgeld moet worden witgewassen. Ook wordt 
zichtbaar dater altijd 'faciliterende' derden, zoals financiele dienstverle-
ners, rechtshulpverleners of notarissen, bewust of onbewust hun onmis-
bare medewerlcing verlenen. Dit leidt er soms toe dat blue collar boys aan 
de hand van deze deskundigen met zevenmfilslaarzen de white collar 
wereld kunnen binnenstappen. 

Wat kan het opleveren? 

Financieel rechercheren kan in alle fasen van het rechercheproces in ver-
schillende vormen worden uitgevoerd. Hoogenboom e.a. hebben deze 
varieteit aan mogelfficheden in bun boek over financieel rechercheren 
overzichtelijk gepresenteerd (1995, p.102). Verschillende vormen van 
financieel rechercheren vragen uiteraard om verschillende soorten vak-
belcwaamheid. lk wil benadruldcen dat voor sommige vormen ongetwij-
feld veel deskundigheid nodig is, maar dat over het algemeen gesproken 
van elke rechercheur een zekere mate van aandacht en kennis verlangd 
kan en mag worden. 

Het grootste gevaar dat financieel rechercheren loopt is dat het als 
aparte kunde ver weg van het gewone recherchewerk gepralctiseerd gaat 
worden. Financieel rechercheren dient een integraal onderdeel te zijn 
van het gewone rechercheproces. Mist in dit gewone recherchewerk wor-
den nog vele kansen onbenut gelaten. lk zal hiervan enkele concrete 
voorbeelden noemen die betreklcing hebben op de pro-actieve respectie-
velijk de reactieve fase van het rechercheproces. 

Een recent voorbeeld van een onbenutte kans in de proactieve fase 
levert de Dutroux-affaire op: de politie is op de hoogte van het huizenbe-
zit en weet dat hij slechts een uitkering geniet. Toch werd met deze gege-
yens niets gedaan. Zij zetten de politie niet op het spoor van de misdrij-
yen die Dutrowc had gepleegd. 

Een tweede voorbeeld van een gemiste kans, ook uit het leven gegre-
pen. Een observatieteam gaat al enlcele dagen alle gangen na van een 
persoon. Het team ziet deze persoon een bank binnengaan. Men obser-
veert ook dat hij tien minuten later weer vertrekt. Het team heeft er geen 
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moment aan gedacht dat het belangrijk zou kunnen zijn om te weten wat 
de persoon in de bank heeft gedaan. 

Het financieel rechercheren in de proactieve fase heeft een flinke im-
puls gekregen onder invloed van de Wet MOT. Deze wet maakt het moge-
lijk om ongebruikelijke fmanciele transacties te scannen. In theorie is het 
mogelijk dat op basis van meldingen van financiele dienstverleners ver-
dachte geldstromen in kaart worden gebracht. Uit een recent WODC-
onderzoek, dat gepubliceerd is onder de titel Twee jaar MOT, komt even-
wel naar voren dat de politiele 'achtervang' nog onvoldoende werkt. Van 
de MOT-meldingen blijkt slechts een klein percentage daadwerkelijk als 
informatie gebruikt te worden in een opsporingsonderzoek. 

Dit roept een aantal vragen op. Is er een gevaar aanwezig dat financiele 
transacties '(on)gecontroleerd doorgeleverd' worden als de achtervang 
niet goed werkt? Is het met beter om aan de balie meer diensten te wei-
geren? Wijst het geringe politieel gebruik van MOT-meldingen op een 
teveel aan verplichte, irrelevante meldingen of aan een tekort aan ver-
mogen om financiele gegevens te incorporeren in opsporingsonderzoek? 

Ook in het reactieve recherchewerk liggen er kansen, waarbij ik nog-
maals wit benadruldcen dat financieel rechercheren geen nieuwe 
opsporingsmethode is, maar een verbreding in denken en ldjken in-
houdt. Dankzij een dergelijke verbreding kunnen verkregen opsporings-
gegevens soms beter geInterpreteerd worden of lcunnen zelfs nieuwe fei-
ten aan het licht worden gebracht die met de traditionele wijze van 
rechercheren onbekend zouden zijn gebleven. 

Een concreet voorbeeld van een gemiste kans. Ik citeer uit een 
evaluatierapport over een uitgebreid opsporingsonderzoek naar een net-
werk van drugshandelaren: 'Uit de taps is gebleken dat met behulp van 
de ontcijferde codes vrij nauwkeurig de bestellingen, leveringen, aan- en 
verkoopprijzen van de partijen drugs in kaart kunnen worden gebracht. 
Met deze gegevens is tot dusverre niets gedaan (...) Het opsporingson-
derzoek is wat de financiele gegevens betreft een goudmijn, die een 
grondige analyse vanaf het begin rechtvaardigt. Uit de gesprekken met 
tearnleden is gebleken dat zelfs de gedachte om jets met deze gegevens 
te doen in een financieel onderzoek met of nauwelijks heeft geleefd'. 
Voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek was mijns inziens niet 
veel bijzondere financiele deskundigheid vereist. 

Na de gemiste kansen is het goed te wijzen op een geslaagde bijdrage 
van een financieel onderzoek aan de bewijsvoering tegen enkele ver-
dachten. Een van de beste rapporten die ik op dit terrein ken, is het rap-
port Extase dat door de afdeling forensische accountancy van de CRI is 
opgesteld. Aan de hand van de rollen die enkele personen speelden in de 
geld- en goederenstromen van een XTC-organisatie wordt een goed 
beeld geschetst van de zeggenschapsverhoudingen binnen de criminele 
organisatie. 

De recente ontnemingswetgeving vormt een belangrijke stimulans 
voor het financiele rechercheren in het reactieve recherchewerk. Evenals 
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met de MOT het geval is, kent ook deze wet enkele aanloopproblemen. 
Hoe bereik je dat op de parketten structureel aandacht en kennis voor 
ontneming aanwezig is? Is de 'tien-zaken'-norm wel een verstandige 
strategie om de aandacht al te dwingen? Zou het animo groter worden 
wanneer politie en justitie zelf de gelden uit een ontnemingsfonds zou-
den kunnen besteden? Daarnaast zijn er ook enkele punten die meer of 
minder principieel van aard zijn, zoals de vraag over de wijze waarop het 
wederrechtelijk genoten voordeel berekend dient te worden (bruto of 
netto?). 

GesteId dat alle kansen goed worden benut, dan is het goed dat wij ons 
realiseren dat financieel rechercheren niet de panacee is voor alle pro-
blemen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Een slagvaardi-
ger optreden tegen misdaadgeld kan namelijk twee typen effecten sorte-
ren die aanpak van de criminaliteit sterk ondergraven. Aan de ene kant is 
het denkbaar dat criminele organisaties met nog vernuftiger constructies 
politie en justitie de loef zullen proberen af te steken.Aan de andere kant 
zou het mogelijk kunnen zijn dat criminele organisaties juist in de un-
derground economy wegvluchten. Deze vluchtweg ondergraaft in feite 
elle maatregelen die momenteel in het kader van het bestrijden van 
misdaadgeld worden genomen. De ontwilckelingen op het gebied van het 
zogeheten ondergrondse banlderen dienen nauwlettend te worden ge-
volgd (zie Akse, 1996; Van de Bunt en Nelen, 1996; Mul en Schaap, 1995). 

Met wie? 

Bij financieel rechercheren wordt niet op voorhand gedacht in strafrech-
telijke en strafvorderlijke begrippen en oplossingen. Wie kijk heeft op het 
probleem van het misdaadgeld, heeft vanzelf ook oog voor andere juridi-
sche instrumenten. Zo heeft de FIOD jarenlang onderzoek gedaan naar 
een belangrijk netwerk van Hollandse drugshandelaren. Niet vanwege de 
ernst van deze drugsmisdrijven, maar omdat er, gelet op de omvang van 
de verworven misdaadgelden, spralce was van een ernstig belasting-
misdrijf. Commune misdaad wordt derhalve met fi scale wapens bestre-
den. Dit voorbeeld illustreert hoezeer reguliere politie en bijzondere 
diensten bij de financiele recherche parallelle belangen hebben. Finan-
cieel rechercheren is daarom meer dan alleen onderdeel van de straf-
rechtelijke handhaving. 

Onmisbaar voor het welslagen van financieel rechercheren zijn enkele 
partners buiten de sfeer van de overheid. lk doe] met name op financiele 
dienstverleners en vrije beroepsbeoefenaars (accountants, advocaten, 
notarissen). Zij zijn in het voorkomen van het witwassen van misdaad-
geld de belangrijkste poortwachters van de samenleving. Uit het onder-
zoek van de onderzoeksgroep-Fijnaut is naar voren gekomen dat som-
mige leden van deze beroepsgroepen hun deskundigheid en 
geprivilegieerde positie misbruiken ten behoeve van het witwassen van 
misdaadgeld. Meer in het algemeen zijn zowel banken als de vrije beroe- 
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pen zich in toenemende mate bewust geworden van de risico's die zij 
lopen wanneer zij in hun dienstverlening onvoldoende oog hebben voor 
de bonafiditeit van hun clienten en het oirbare karalcter van hun verzoe-
ken om dienstverlening. Tegenover deze positieve ontwikkeling staat 
echter dat als gevolg van onder meer de marktwerldng (vrije tarieven no-
tariaat) en de verdergaande commercialisering (bij voorbeeld fuseringen 
tussen notarissen, advocaten en belastingadviseurs) de traditionele 
waarden van het professioneel beroep, zoals onafhankelijkheid en on- 

• partijdigheid, onder druk zijn komen te staan. 
Financieel rechercheren betekent, met andere woorden, ook dat de 

overheid zal moeten investeren in het onderhouden van goede relaties 
met haar 'poortwachters'. De overheid client erop bedacht te zijn dat 
sommige maatregelen, zoals de marktwerldng, de professionele integri-
teit van de beroepsgroepen negatief kunnen beInvloeden. 

Financieel rechercheren is geen nieuw kunstje dat door speciale afde-
lingen bedreven client te worden. Het client integraal onderdeel te zijn 
van het gewone rechercheproces. Maar het is ook van belang dat het 
daartoe niet beperkt blijft. Financieel rechercheren heeft met alleen met 
recherche te malcen, laat staan met droge boekhoudkunde. Het betekent 
ook moraliseren, om ervoor te zorgen dat mensen niet bezwijken voor de 
verlokldngen van het misdaadgeld. 
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Cynisme en 'opstandige 
gehoorzaamheid' 
De implementatie van de Wet MOT 

dr. A.B. Hoogenboom *  

In 1994 is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in werking getre-
den. De wet MOT heeft een tweeledige doelstelling: behoud van integri-
teit van het financiele stelsel en bestrijding van witwassen. Ingevolge de 
wet zijn financiele instellingen verplicht ongebruikelijke transacties te 
melden aan het Meldpunt. Dit Meldpunt heeft een onathankelijke status 
en een administratieve functie, en vormt een buffer tussen de financiele 
instellingen en politie/justitie. 

In het navolgende wordt op basis van recent onderzoek een overzicht 
gegeven van de implementatie van de Wet MOT (Hoogenboom, Van den 
Anker e.a., 1996). Hoe percipieren financiele instellingen de wet MOT? 
Welke Icnelpunten worden onderkend? Onder financiele instellingen 
warden verstaan banken, casino's, creditcardmaatschappijen, de effec-
tenhandel, verzekeringsmaatschappijen en wisselkantoren. 

Beleid is per definitie dynamisch. In 't Veld (1989) spreekt van een 
beleidslevenscyclus waarin onvoorziene effecten en afnemende effectivi-
telt een rol spelen. Pas wanneer het beleid door de bestuurden is geinternali-
seerd, zal het beleid een optimale effectiviteit te zien geven. Om het dy-
namische karakter van het MOT-beleid te illustreren worden de 
onderzoelcsresultaten weergegeven in vier fasen. In navolging van Van 
der Vijver (1995) onderscheiden we de afweerfase, de adoptiefase, de cy-
nische fase en de assimilatiefase. Dit fasenmodel is uiteraard een ideaal-
typische constructie. De werkelijkheid laat zich nooit volledig in 
schema's indelen. 

In de eerste fase wordt het belartg van het nieuwe maatschappelijke 
probleem, in dit geval witwassen, niet ingezien en vaak ontkend. In de 
tweede fase begint het besef te groeien dater iets aan de hand is en dat 
er jets moet gebeuren. Training van bankpersoneel en aanscherpen van 
beroepsnormen zijn voorbeelden van adoptie. In de cynische fase gaat 
men zich afvragen of de maatregelen wel zin hebben. De plannen lopen 
niet als voorzien. Kenmerken van deze fase zijn: passiviteit, afwachten, 
terugtreden, twijfels aan de haalbaarheid van maatregelen en benadruk-
ken van zakelijke belangen. Kenmerkend voor de assimilatiefase ten-
slotte is de groei naar een nieuw evenwicht. De normen zijn geinternali- 

• De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Vakgroep stratrecht en 

criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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De afweerfase 

De adoptiefase 
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seerd en er wordt gestreefd naar een consistente aanpak. Men zorgt 
ervoor dat men met steeds voor nieuwe verrassingen komt te staan. 

De nadrulc in deze bijdrage ligt op het geven van inzicht in de imple-
mentatie en op het aangeven van problemen die zich met name in de 
cynische fase voordoeri. Tenslotte wordt een aantal oplossingsrichtingen 
besproken. 

In deze fase is sprake van wantrouwen tussen overheid en maatschappe-
lijke partijen. Het overleg - als het er al is - kerunerkt zich door een ge-
brek aan structuur en inhoud. Er is sprake van: ontkenning van de pro-
blematiek; het met volgen van regels; het vermijden van regels 
(avoidance); verzet (resistance) of zelfs sabotage (actieve ontregeling). 

In Nederland zijn wij deze fase ontgroeid. De grootbanken en enkele 
andere financiele instellingen hebben al vanaf het begin van de jaren 
negentig op eigen initiatief meegewerkt aan een 'herenakkoord' met de 
CRI. Dit heeft geleid tot het op vrijwillige basis melden van transacties 
(het informele meldpunt). Na de inwerldngtreding van de Wet MOT vindt 
adoptie plaats. 

De grootbanken hebben organisatiestructuren (interne meldpunten) 
opgezet en communicatieprocessen tussen de interne meldpunten en de 
bankfilialen ingericht. Er is spralce geweest van een omvangrijke voor-
lichting en training van het bankpersoneel. De (verdere) ontwildceling 
van geautomatiseerde systemen voor de analyse van geldstromen onder-
steunen het interne detectie-systeem. 

De middelgrote, kleine en buitenlandse banken hebben de Wet MOT 
eveneens gefmplementeerd. Ook hier zien we de introductie van structu-
ren en communicatieprocessen alsmede het opleiden van (balie)- perso-
neel. De implementatie echter verschilt op onderdelen van de groot-
banken. 

De interne meldpunten van de middelgrote banken beschikken over 
minder personeel. Een aantal middelgrote en de onderzochte kleine en 
buitenlandse banIcen hebben de interne MOT-functie niet opgedragen 
aan een intern meldpunt maar aan een MOT-commissie of een MOT- 
functionaris. 

Er is spralce van een niveauverschil in termen van (geautomatiseerde) 
analyse. Binnen deze banken is, met uitzondering van een bank, geen 
geautomatiseerd systeem ingevoerd. Met name de kleinere en buiten- 
landse banken hebben bij de totstandkoming van het beleid (tijdens de 
periode van het informele meldpunt en de uiteindelijke formulering van 
de Wet MOT) geen rol gespeeld. Daar waar de grootbanken vrijwel 'na- 
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tuurlijk' zijn meegegroeid, bevorlilen zij zich meer in de periferie van de 
beleidsontwikkeling. De motivatie bij deze insteltingen is minder groot. 

Binnen de andere onderzochte instellingen (verzekeraars, creditcard-
maatschappijen, casino's, en wisselkantoren) zijn ook organisatiestruc-
turen en communicatie-processen opgezet voor de detectie en verwer-
king van ongebruikelijke transacties. Ook hier is sprake van opleiding, 
training en voorlichting van het personeel. Binnen de casino's en de 
creditcardmaatschappijen is de implementatie volledig gintegreerd in 
de bestaande bedrlifsbeveilingsstructuren. Binnen de creditcard-
maatschappijen zien we innovaties in de gecomputeriseerde analyse van 
financiele transacties. De technologische ontwiklcelingen lijken hier ver 
gevorderd. 

Bij de wisselkantoren is een onderscheid gemaakt tussen de GWK, 
middelgrote en kleine wisselicantoren. Bij de GWK vinden we 
organisatiestructuren, communicatieprocessen en ondersteunende op-
leiding en voorlichting. Binnen de middelgrote en kleine wisselkantoren 
zijn een of meer functionarissen aangesteld voor de MOT- teak. Binnen 
de kleinere wisselkantoren heeft geen institutionalisering van de MOT-
functie plaatsgevonden. Het kennisniveau is minder ontwiklceld en soms 
zelfs afwezig. 
• Binnen de beurs is een aantal organisaties betrolcken bij de implemen-
tatie van de Wet MOT. Met name binnen de Kas-Ass vinden we 
organisatie- en communicatiestructuren alsmede de training en voor-
lichting van het personeel. Binnen het Controlebureau, de STE en de 
Compliance-afdeling van de EOE-optiebeurs zijn geen institutionele 
voorzieningen getroffen. De beurs kent een geautomatiseerd handels-
systeem maar dit heeft primair een administratieve functie. Het systeem 
wordt aangewend voor fraude-onderzoeken (handel met voorkennis). 
De systemen zijn ontwikkeld voor de preventie van fraude. Binnen de 
onderzochte verzekeringsmaatschappijen is de implementatie op verge-
lijkbare wijze met de (groot)banken uitgevoerd. De interne organisatie-
structuren en communicatieprocessen en ondersteunend beleid ver-
schillen echter in omvang en intensiteit met die van de grootbanken, de 
middelgrote bank en de hierboven genoemde casino's en creditcard-
maatschappijen. 

Zorgadoptie en juridische adoptie 
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We maken een onderscheid tussen twee vormen van adoptie. Binnen de 
grootbanken is er sprake van 'zorgadoptie'. Under zorgadoptie wordt ver-
staan dat de grootbanken, en overigens ook eOn onderzochte middel-
grote bank, meer dan gemiddelde aandacht besteden aan de implemen-
tatie van de Wet MOT. Met meer dan gemiddeld wordt gedoeld op een 
vergelijking met de overige onderzochte sectoren. Zorgadoptie betekent 
in essentie dat in de geest' van de Wet MOT wordt gemeld. Met name 
komt dit tot uiting in het fen dat naast het automatisch melden van de 
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objectieve indicatoren ook wordt gemeld op basis van de subjectieve in-
dicator 211 (alhoewel hier tussen de grootbanken verschil in lijkt te be-
staan). 

Zorgadoptie wordt onderscheiden van juridische adoptie. Onder juri-
dische adoptie wordt verstaan dat andere financiele instellingen welis-
waar organisatorische structuren, communicatieprocessen, beleid en 
geautomatiseerde systemen hebben geIntroduceerd, maar dit eerder als 
gevolg van een wettelijke verplichting hebben gedaan dan till een 'bewo-
genheid' met het thema witwassen. Juridische adoptie houdt een imple-
mentatie naar de letter van de wet in. Dit geldt voor casino's, creditcard-
maatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen en 
middelgrote en kleine wisselkantoren. Deze financiele instellingen mel-
den relatief weinig. De verklaring hiervoor is drieledig. 

In de eerste plaats hebben zij in vergelijking met de grootbanken een 
veel kleiner marktaandeel. Het totaal aantal financiele transacties is ge-
woonweg minder. In de tweede plaats is de aard van de financiele dienst-
verlening volgens respondenten niet, of veel minder, witwasgevoelig dan 
de wetgever heeft verondersteld. Dit geldt met name voor de casino's, de 
creditcardmaatschappijen, de verzekeraars en ook voor een aantal 
beursactoren (Controlebureau, STE, Compliance EOE-optiebeurs). De 
overkoepelende organen en vertegenwoordigers van de respectievelijke 
instellingen die deel uitmalcen van overlegstructuren onderschrijven de 
algemene doelstellingen van de Wet MOT: behoud van de integriteit van 
het financiele stelsel en de bestrijding van witwassen. Maar op het ni-
veau van de uitvoering leeft de witwas-problematiek minder. 

Vertegenwoordigers uit de verzekeringswereld geven aan dat 
verzekeringsprodukten niet witwasgevoelig zijn. De beursactoren 
(Controlebureau, STE, Compliance) zijn het eens met de doelstellingen 
van de Wet MOT, maar respondenten stellen dat door de complexiteit 
van de beurshandel er slechts fragmentarisch zicht bestaat op transac-
ties. Het gevolg is dat de discussie over witwassen een academisch karak-
ter heeft. 

Het is dan ook tegen deze achtergrond met verwonderlijk dat casino's, 
creditcardmaatschappijen en verzekeraars niet alleen betrelckelijk weinig 
melden maar bovenal overwegend melden op grond van objectieve indi-
catoren. Het melden op grond van de subjectieve indicator 211 vindt niet 
of nauwelijks plaats. 

Juridische adoptie is ook van toepassing op het GWK. Het grootste wis-
selkantoor meldt overwegend op grond van objectieve indicatoren. Maar 
bij deze conclusie wreekt zich dat de werkelijkheid nooit volledig in 
schema's en faseringen is te vatten. Het GWK heeft bij de totstandkoming 
van het informele meldpunt en in daarop volgende beleidsmatige ont-
wikkelingen een actieve rol gespeeld welke als zorgadoptie kan worden 
gelcwalificeerd. Door de aard van de financiele dienstverlening echter is 
in de meldingspraktijk spralce van een strikt juridische adoptie: min of 
meer automatisch wordt gemeld op .  basis van objectieve indicatoren. 
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In de derde plaats ontbreekt het aan factoren (concrete incidenten, 
justitieel optreden, maatschappelijke druk) die leiden tot actieve imple-
mentatie. Met uitzondering van een enkele, niet bewezen, witwas-
constructie in de effectenwereld (de zaak Nusse Brink), zijn deze finan-
ciele instellingen nimmer genoemd in concrete witwaszaken. Er bestaat 
geen nationale castffstiek van een witwaszaalc in relatie tot een 
creditcardmaatschappij, een verzekeraar of een casino. 

De wisselkantoren zijn overgegaan tot juridische adoptie. Maar binnen 
deze categorie vinden we ook verschillen. Het GWK meldt volgens de 
letter van de wet, maar een aantal wisselkantoren begint pas op dit mo-
ment te denken aan de mogelijkheid van juridische adoptie. 

Beleidsvrijheid 
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De implementatie van de Wet MOT is in belangrijke mate afhankelijk van 
individuele beslissingen die op de werlcvloer van financiele instellingen 
worden genomen. Baliemedewerkers, accountrnanagers, filiaal-
directeuren, tussenpersonen en effectenhandelaren hebben in theorie 
een bepaalde mate van beleidsvrijheid. 

De (groot)banken, of bij voorbeeld de verzekeringsmaatschappijen, 
hebben (tien)duizenden werlcnemers in dienst. Binnen de verzekerings-
wereld zijn duizenden tussenpersonen werlczaam. Op de beurs handelen 
institutionele beleggers maar ook kleinere partijen (EKEs, NEKEs en mar-
ketmakers). Op verschillende niveaus wordt in een cornmerciele dienst-
verlening een beroep gedaan op baliemedewerkers, tussenpersonen of 
effectenhandelaren om ongebruikelijke transacties te melden. Bij deze 
beslissing kart een spanning bestaan tussen commerciele- en 
opsporingsbelangen. De goed Hollartdsche Koopmansgeest kan hier in 
conflict komen met de geest van de Wet MOT. 

Een aantal respondenten stelt dat van beleidsvrijheid geen sprake is. 
Volgens deze respondenten neutraliseert het interne meldingssysteem 
de veronderstelde spanning tussen handel en naleving van de Wet MOT. 
Respondenten van de grootbanken geven weliswaar aan dat op filiaal-
niveau in incidentele gevallen sprake kan zijn van beleidsvrijheid, maar 
men stelt dat dit spanningsveld over het algemeen niet bestaat. 

De respondenten van middelgrote, kleine en buitenlandse banken zijn 
explicieter in het aangeven dat commerciele belangen een rol kunnen 
spelen. Met name in de organisatorische vormgeving van de interne 
meldpunten (een personele combinatie van functionarissen van de juri-
dische en meer commerciele afdelingen) bestaat een mogelijkheid dat 
comrnerciele belangen een rol kunnen spelen. De beleidsvrijheid komt 
met name ook tot uiting in het toepassen van de subjectieve indicator 
211. Tussen de grootbartken tat een verschil te bestaan over de toepas-
sing van de subjectieve indicator. Het is bij uitstek hier dat de vrije inter-
pretatie zich voordoet. Hoe sterk is het Fingerspitzengefiihl hier ontwik-
keld? Wat verklaart het verschiI in melden volgens de subjectieve 
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indicator? Is de verklaring gelegen in het verschil van mening over het 
bereik van de straf- en civielrechtelijke vrijwaringen? Durft men niet te 
melden omdat de instelling kan worden `aangevallen' door de client 
(aansprakelijicheidsstelling) of de rechter (bronbescherming)? 

De cynische fase 

In de cynische fase gaan betrokkenen zich afvragen of de maatregelen 
wel zin hebben. Passiviteit, afwachten, terugtreden, twijfels aan de haal-
baarheid van maatregelen en het benadruldcen van de eigen zakelijke 
belangen zijn kenmerken van deze fase. Beleidmakers streven met beleid 
naar maximalisatie van bedoelde en dus voorziene effecten. Geleidelijk 
kunnen onbedoelde, onvoorziene effecten een rol gaan spelen. We be-
spreken hieronder zes van die effecten. 

Onvoorziene, onbedoelde effecten 
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In de eerste plaats is spralce van een onvoorzien effect doordat de hui-
dige systematiek zich kenmerkt door een fixatie op de contante fase van 
het witwasproces. De aandacht gaat vrijwel uitsluitend uit naar transac-
ties door particulieren en niet naar transacties door dienstverleners en 
bedrijven. Het MOT-systeem vormt de neerslag van deze eenzijdigheid. 
Meer concreet wordt discussie gevoerd over het feit dat de essentie van 
het meldingssysteem de matching van transacties aan CIDSI-subjecten 
is. Het argument luidt dat hierdoor transacties the in zichzelf aanwijzin-
gen zouden kunnen vormen voor witwassen slechts dan als zodanig wor-
den aangewezen als het binnen het MOT een 'hit' oplevert. Het pro-
bleem hier is dat het CIDSI-bestand de weerslag vormt van de 
selectiviteit in politiele aandachtsvelden. 

De aandacht geldt bovendien overwegend contante transacties door 
particulieren. Het betreft hier dus de eerste en meest simpele stap in het 
witwasproces: de plaatsingsfase. De relatieve oververtegenwoordiging 
van meldingen als gevolg van wisseltransacties illustreert het argument. 

Meer gecompliceerde transacties in het zaken- en handelsverkeer zou-
den door de huidige systematiek buiten beeld blijven. Is het meld-
systeem wel fijnmazig genoeg? In een van de workshops tijdens het con-
gres 'Blik op de buit' werd in dit verband gewezen op het mogelijk 
'politiek-symbolische karakter van de Wet MOT'. Raakt het niet slechts 
aan de buitenkant van het witwas-probleem? En richt het meldsysteem 
zich met op de meest simpele fase van het witwassen: de plaatsingsfase? 

Deze discussie kan worden gekoppeld aan de discussie over de (on)- 
mogelijkheid van geautomatiseerde monitoringvan het girale transactie-
verkeer en aan de daaraan gekoppelde discussie over de girale indicato-
ren. De respondenten denken bier zeer verschillend over. In de eerste 
plaats verklaarde een hoofd van een veiligheidsafdeling van een groot-
bank dat het nu al mogelijk is om girale transacties te melden en dat dat 
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ook gebeurt. Andere respondenten pleitten daarentegen voor aanpassin-
gen van de girale indicatoren. 

Een ander element in deze discussie is of tegen de achtergrond van het 
schier onvoorstelbare volume van het internationale girale betalingsver-
keer de bestaande geautomatiseerde fraudedetectie-systemen wel in 
staan zijn om dit nit te voeren. In de tweede plaats is sprake van een on-
voorzien effect in de zin dat geen zicht bestaat op de opsporings-
resultaten als gevolg van concrete meldingen. Respondenten hebben 
twijfels over de praktische uitwerldng van hun inspanningen. 

In de derde plaats is sprake van een onbedoeld effect in de zin dat de 
financiele kennis van tie publieke sector (Meldpunt, FinPol, O.M. en poli-
tie) door respondenten 'als onvoldoende' wordt gelcwafificeerd. Het 
Meldpunt is volgens respondenten niet in staat om verbanden te leggen 
tussen transacties, natuurlijke personen en rechtspersonen die leiden tot 
analyses van witwas-constructies (modus operandi, zaakanalyses, enzo-
voort). 

Birmen alle onderzochte financiele instellingen vinden we deze Icritiek. 
In artikel 3 van de Wet MOT worden de taken van het Meldpunt opge-
somd. Tot de taken worden ondermeer gerekend: het verrichten van on-
derzoek naar ontwikkelingen op het gebied van heling (...) het geven van 
aanbevelingen voor de bedrfifstalcken (...) het geven van voorlichting (...) 
aan de bedrigstaldcen, het openbaar ministerie, opsporingsambtenaren 
en het publiek. Het Meldpunt is volgens de financiele instellingen hierin 
(nog) niet geslaagd. Inmiddels heeft het Meldpunt een analyse gepubli-
ceerd. 

Binnen financiele instellingen wordt veel gepraat over de feedback pro-
blematiek. Strict juridisch geredeneerd kan en mag van feedback geen 
sprake zijn. De financiele instelfingen Icrfigen alleen bevestigingsbericht 
en een bericht van doormelding als een ongebruikelijke transactie als 
verdacht wordt gelcwalificeerd. De Wet Politieregisters laat meer niet toe. 
Case-to-case feedback is niet mogelijk. 

Het argument binnen de financiele wereld is dat tussenvormen moge-
lijk zouden moeten zijn. Hierbij wordt met name gedacht aan vormen 
van feedback waarbij in geanonimiseerde vorm modus operandi, casnis-
tiek, constructies en ontwiklielingen in branches worden aangeven. 
Naast deze vorm van feedback wordt gepleit voor een vorm van 'geclassi-
ficeerde feedback' waarin zou kunnen worden uitgewerkt hoeveel mel-
dingen zijn ingestoken in lopende onderzoeken, hoeveel hebben geleid 
tot nieuwe onderzoeken dan wel tot een verbetering van het inzicht in 
witwasconstructies. 

In de vierde plaats is sprake van een onvoorzien effect doordat respon-
denten de indruk hebben dat, als gevolg van de bovenstaande problema-
tiek, de implementatie van de Wet MOT in de praktijk eerder leidt tot 
'handhaving van de meldingsplicht en niet tot repressieve bestrijding 
van witwassen'. De huidige systematiek leidt 'slechts tot dossiervorming'. 
Er zou sprake zijn van bureaucratisering. De overheid, in casu het Meld- 
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punt en FinPol, legt op grote schaal min of meer ongestructureerde fi-
nanciele transacties vast. Deze informatie zou onvoldoende worden ge-
analyseerd. 

In de vijfde plaats treedt een onbedoeld en onvoorzien effect op door 
de vastgestelde indicatorenlijst. De kritiek betreft het felt dat een groot 
aantal meldingen overbodig is omdat men op voorhand al weet dat deze 
meldingen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niets 
met witwassen te maken hebben. Het betreft hier met name de meldin-
gen op basis van de verschillende objectieve indicatoren. Het leidde tot 
een grote hoeveelheid ballast-informatie voor het Meldpunt en extra 
werk voor de financiele instellingen (administratieve last). Het gevolg 
van het gebrek aan administratieve eenheid en het grote aantal met ter 
zalce doende meldingen is dat het Meldpunt, volgens de respondenten, 
te kampen heeft gehad met de problematische verwerlcing van de mel-
dingen en dus achter de feiten aanliep. 

In de zesde plaats is een onvoorzien en onbedoeld effect van de Wet 
MOT de administratieve behandeling van de meldingen die zich, in ieder 
geval in de eerste anderhalfjaar na de inwerkingtreding van de Wet MOT, 
kenmerkte door zijn 'rommelige karakter'. Het zogenaamde E-formulier 
is, volgens vrijwel alle respondenten, ongeschikt. Het leidt tot een corn-
binatie van verschillende vormen van verzending aan het Meldpunt: 
E-formulieren, floppy's, faxen en post. 

Op grond van deze onvoorziene en onbedoelde effecten kan worden ge-
constateerd dat sprake is van cynisme. De bevindingen van Terlouw en 
Aron sporen met deze vaststelling: `De banken maken zich zorgen om 
hun publieke imago: zij lopen commerciele risico's als bekend zou wor-
den dat er is meegewerkt aan het doorsluizen van criminele vermogens'. 
De WODC-onderzoekers wijzen ook op 'de wrevel bij de banken omtrent 
het gebrek aan bronafscherming' en 'het dilemma dat zij (de banken, 
abh) met weten hoe zij dienen te handelen met betrekking tot subjecten 
waarvan zij weten dat die bij een als verdacht aangemerkte transactie 
zijn betrokken' (Terlouw en Aron, 1996, pp. 3 en 8). 

Het WODC-onderzoek Twee jaar MOT, biedt ook anderszins aanlei-
ding om te constateren dat de implementatie (nog) te wensen overlaat. 
En dat dus cynisme in de financiele wereld tot op zekere hoogte gerecht-
vaardigd is. Terlouw en Aron signaleren de volgende lcnelpunten: bij het 
meldsysteem als zodanig, waar, naast bronbescherming, ook het rnis-
bruik van indicatoren speelt. Verder wordt de vraag gesteld of het meld-
systeem wel fijnmazig genoeg is om allerhande witwastechnieken te tra-
ceren. Vervolgens constateren zij dat knelpunten bestaan in de 
verwerking van ongebruikelijke transacties door het MOT, de problema-
tische doorlooptijd en het niet optimaal functioneren van FinPol. Het 



Justitlele verkenningen, Jr. 22, nr. 9, 1998 30 

meest problematische is toch wel het felt dat aan het einde van de 
verwerkingsketen veel informatie verloren gaat. 

Ondanks deze knelpunten dient de vraag zich aan of wel van een cyni-
sche fase 'can worden gesproken. Er is spralce van cynisme ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen maar er is, voor zover bekend geen sprake 
van manipulatie van informatie (niet doorgeven; te laat doorgeven; ver-
minderen van de toegankelijlcheid dan wel presentatie van de informa-
tie). Het lljkt dan ook niet verstandig om zonder meer te stellen dat het 
beleidsproces zich in de cynische fase bevindt. Er is sprake van een zeker 
verbaal cynisme. In dit verband kan warden gesproken van 'opstandige 
gehoorzaamheid'. Men slaat weliswaar de trom, maar de uitvoering van 
het beleid ondervindt, voor zover bekend, hiervan (nog) geen negatieve 
invloeden. De achtergronden van het verbale cynisme zijn echter be-
langrijk genoeg om te warden betrokken in de verdere ontwilckeling van 
het beleid. 

Onderdeel van het verbaal cynisme is de veronderstelde afnemende 
motivatie birunen fmanciele instellingen. Respondenten zijn bezorgd 
over het uitblijven van concrete resultaten. Dit zou in de tijd kunnen lei-
den tot een afnemende motivatie binnen verschillende meldingsplich-
tige instellingen. Tegen de achtergrond van het felt dat op de werlcvloer 
van financiele instellingen sprake moet zijn van kennis, maar bovenal 
van motivatie am alert te blfiven op ongebruikelijke transacties kan hier 
sprake zijn van een belangrijk probleem. Het is dan oak in het 'achter-
land' van de financiele instellingen waar de achilleshiel van het MOT-
systeem moet worden gezocht. Met het achterland worden de duizenden 
werknemers bedoeld op het kantoor- en filiaalniveau. De professionall-
telt van de interne meldpunten en andere organisatorische voorzienin-
gen binnen de onderzochte instellingen is onomstreden. Er bestaan wel-
iswaar gradatie-verschillen, maar de infra-structuur voor het interne 
meldingsproces staat als een huts. Deze infra-structuur is echter afhan-
kelijk van het aantal en de kwaliteit van de meldingen vanuit de organi-
satie. Net  als het MOT zijn de interne meldpunten afhankelijk van mel-
dingen. De zender heeft in het interne communicatieproces een sterke 
machtspositie. Pas als hij informatie doorgeeft, is sprake van communi-
catie. Deze machtspositie kan worden misbruikt door: 
- geen informatie door te geven; 
- te laat informatie door te geven; 
- het verminderen van de toegankelljkheld van informatie; 
- de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd. 

Nu de motivatie dreigt af te nemen kunnen in de toekomst dit soon pro-
cessen een rol gaan spelen. Het is echter sterk de vraag of het afnemende 
motivatie-argument direct kan en mag worden gekoppeld aan het feit 
dat, althans in de perceptie van respondenten, de Wet MOT nog niet tot 
aansprekende strafrechtelljke 'successen' heeft geleid. Financiele instel-
lingen zijn in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het 
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interne corrununicatieproces en dus de motivatie van het personeel. Het 
feit dat (nog) geen aansprekend strafrechtelijk voorbeeld bestaat neemt 
niet weg dat het vanuit de preventieve doelstelling van de Wet MOT be-
langrijk blijft om de financiele integriteit te waarborgen. De verantwoor-
delijkheid voor deze preventieve doelstelling ligt vooreerst bij de finan-
ciele instellingen zelf. 

In het algemeen reageert de overheid op de afnemende effectiviteit met 
een accumulatie van beleid. Als de in het beleid besloten liggende doel-
stellingen met, of deels, gehaald worden wordt het beleid bijgesteld door 
detaillering van de regelgeving, verscherping van de controle of scher-
pere sancties bij overtreding. Zo heeft in november 1995 een aanpassing 
plaatsgevonden van de indicatorenlijst. Het aantal onnodige meldingen 
is hierdoor teruggebracht. Hier is dus spralce van een wezenlijke bijstel-
ling van het beleid. In het onderzoeksveld wordt hier positief over ge-
sproken. Maar door respondenten wordt gewezen op het mogelijke 'ge-
vaar' dat in de nabije toekomst de overheid zal overgaan tot 
beleidsaccumulatie. 

Dat gevaar is met ondenkbeeldig. In de eerste plaats wordt er op gewe-
zen dat de discussie over de meldingsplicht zich is gaan uitstrekken tot 
de advocatuur, de accountancy en het notariaat. In interviews wordt ook 
de onroerendgoedmarkt genoemd. 

Een respondent alt de financiele wereld spreekt in dit verband van ver-
lijeren. Dit is een term wt de zeilsport die verwijst naar de moeilijlcheid 
om op koers te blijven. Van verlijeren is volgens de respondent sprake 
doordat de overheid 'slechts' haar informatiepostie versterkt (dossier-
vorming) en te weinig aandacht schenkt aan het strafrechtelijke vervolg. 
Hierdoor verandert de oorspronlcelijke doelstelling van het beleid. Deze 
maakt plaats voor een passieve verzameling van financiele kennis. Dit 
verlijeringsproces zal naar de mening van deze respondent alleen 'maar 
toenemen wanneer ook andere beroepsgroepen onder de meldings-
plicht worden geschaard'. 

In de tweede plaats kan worden gewezen op de constante discussie 
over de indicatoren. Dit kan tot op zekere hoogte worden gezien als een 
verdere detaillering van de regelgeving. Ook de theoretische discussie 
over de uitbreiding van de indicatoren tot girale transacties past hierin. 
In extremo kan een dergelijke cyclus van beleidsaccumulatie als reactie 
op afnemende effectiviteit eindigen in een crisis. Het betreffende 
beleidssysteem sterft af. Dit lijkt ons voor het betreffende beleidsterrein 
een boude beeldspraak. Wel kan worden geconstateerd dat elementen 
van de cynische fase kunnen worden waargenomen. 

Voor wat betreft de verzekeraars, creditcardmaatschappijen, casino's 
en de effectenwereld is reeds geconstateerd dat men, ondanks een met 
altijd even grote motivatie, preventieve maatregelen heeft genomen. Het 
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is denkbeeldig dat bij het uitblijven van ongebruikelijke transacties dan 

wel concrete zaken, de dagelijkse aandacht voor uitvoering van de Wet 
MOT nadelig beInvloed zal worden. 

De assimilatiefase 

Miziging indicatoren? 
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Er bestaat eon grote uitzondering op de wet van de afnemende effectivi-

tett. Dit is het geval wanneer sprake is van internalisering. Bij internalise-
ring wordt de norm van de beleidmalcers geleidelijk overgenomen door 

de bestuurden. In dit geval is spralce van een toenemende effectiviteit 
van het beleid. 

Ondanlcs de kritiek lijkt het aannemelijk dat sprake is van internalise-

ring. Het meldingssysteem fungeert min of meer als een automatisme. 

Kenmerkend voor deze assimilatiefase is dan ook een groei naar een 
nieuw evenwicht, naar een nieuwe balans van verantwoordefillcheden. 

De fase wordt overigens niet omschreven als een statische fase. Het zoe-
ken naar nieuwe wegen, cynisme en rationalisering wisselen elkaar af. 

lien tijdlang zal sprake zijn van een spiraalsgewijs verlopend proces. 
In 1 Veld geeft een interessante beschrijving hoe een dergelijk beleids-

traject ingericht moet worden. Hij geeft aan dat indicatoren als sturings-

mechanisme slechts functioneel of instrumenteel van betekenis zijn. 

Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het beleidsproces niet een 
doel op zich is, maar een middel om doelstellingen te bereiken. 

Het is van groot belang de normen en waarden die ten grondslag aan 

het beleid lagen in het oog te houden. lien te mechanisch, een te weinig 
in ctialoog ingebed karakter van de toepassing van indicatoren moet wor-

den vermeden. 

Dit laatste dreigt volgens respondenten uit de financiele sector Het 

MOT-systeem verwordt volgens hen tot een 'opslagsysteem' waardoor de 

normen en waarden die ten grondslag lagen aan het beleid naar de ach-
tergrond worden verdreven. Dit argument klopt deels. lien van de be-

langrijkste doelstellingen van het beleid was en is preventie. In belang-
rfike mate is inhoud gegeven aan deze doelstelling. De respondenten 

doelen echter met name op het op de achtergrond raken van de repres-

sieve doelstelling: de strafrechtelijke bestrijding van witwassen. De stra-

tegische vraag nu is hoe deze assimilatiefase in te richten. 

Het is in ieder geval van belang om indicatoren te ontwerpen die voor de 
actoren relevant zijn. In het wetgevingstraject was een aantal actoren uit 

de financiele sector van mening dat het melden van ongebruikelfike 

transacties slechts ten dele relevant was. Namelijk alleen het deel van de 

ongebruikelijke transacties dat verdacht was. De wetgever was een an-
dere mening toegedaan. Ms oplossing is een tussenvorm gekozen: een 

deels objectieve en deels subjectieve indicatorenfijst. 
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Vermeld moet worden dat de wetgever rekening heeft gehouden met 
de beperkte levensduur van indicatoren. De wetgever heeft de mogelijk-
held gecreeerd om via een algemene maatregel van bestuur indicatoren 
tussentijds te wijzigen, maar ook om nieuwe indicatoren toe te voegen. 

De discussie over de indicatoren is nog even actueel als ten tijde van 
de opstelling van de Wet MOT. Aan de ene kant zijn respondenten van 
mening dat een aantal van de objectieve indicatoren onnodig leiden tot 
het melden van een groot aantal ongebruikelijke transacties waarvan 
men denkt dat deze niets met witwassen te maken hebben. Het leidt tot 
een onnodige 'vervuiling' van het meldingsysteem: 'De onzin moet eruit', 
aldus een respondent van een grootbank. Inmiddels is, zoals gezegd, in 
november 1995 een eerste stap gezet. 

Aan de andere kant bestaat nog steeds discussie over 211: de subjec-
tieve indicator. Ten tijde van het informele meldpunt stonden de groot-
banIcen op het standpunt dat zij zelf het best in staat waren om onge-
bruikelijke transacties te traceren. In deze dagen werd de term 
Fingerspitzengefiihlveelvuldig gebruikt om dit aan te geven. Deze indica-
tor (vermoeden van witwassen) werd in het verleden door respondenten 
gezien als de enige echt waardevolle indicator, omdat men hierdoor 
transacties kon melden waarbij men het gevoel had dat deze niet Mop-
ten. 

Nu zien we 'terughoudendheid' bij sommige respondenten om te mel-
den op 211. Als reden wordt aangegeven dat het Meldpunt tekst en uitleg 
nodig heeft waarom een instelling meent dat de transactie ongebruike-
lijk is. Een respondent noemt dit 'de objectivering van het subjectieve 
neusgevoel'. Veelal kunnen respondenten dit niet aangeven omdat het 
om een subjectieve beoordeling gaat. Maar dit is niet het enige argu-
ment. Ook wordt gesteld dat men 'niet durft te melden op 211, omdat je 
daar op wordt aangevallen'. Het leidt tot aanvullende vragen op grond 
van artikel 10 Wet MOT. 

Hier wreelct zich volgens respondenten ondermeer het gebrek aan fi-
nanciele kennis van het Meldpunt hetgeen leidt tot een administratieve 
last. Ook wordt het argument gehanteerd dat een 211-melding in het ui-
terste geval kan leiden: 'Tot het voor de rechter moeten verschijnen om 
dit vermoeden hard te maken'. Flier spelen natuurlijk bij uitstek commer-
ciele neveneffecten: aansprakelijkheid van de financiele instelling. Ook 
wordt gepraat over 'bronbescherming'. 

Verscherping van controle? 

Een andere optic is een verscherping van de controle en/of scherpere 
sancties bij overtreding. Opvallend in dit verband is dat de overheid 
(nog) niet actief de controle ter hand lijkt te nemen. De Economische 
Controledienst wordt met of nauwelijks genoemd door de respondenten. 
De controle door De Nederlandsche Bank op de implementatie van de 
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Wet op de Wisselkantoren is administratief van aard. Hells denkbaar dat 
in de toekomst een actiever controle-beleid wordt uitgevoerd. 

Terug naar de meldbevoegdheid? 

Op het congres 'Bilk op de buit' poneerde Marten van Altena (ING-bank) 
een intrigerende stelling: 'Moeten we na tweeeneenhalfjaar we! door-
gaan? Moet niet opnieuw discussie worden gevoerd over de omzetting 
van het huidige systeem in een bevoegdheid tot melden'. Het zou de hui-
dige energieverspilling tegen gaan. Het gebruik van het gezonde verstand 
in plaats van indicatoren verdient volgens Van Altena de voorkeur. 
Koppe, hoofd MOT, en de WODC-onderzoeker Terlouw brachten bier 
tegen in dat ondanlcs het felt dat een aantal objectieve meldingen op het 
eerste gezicht wellicht niet waardevol lijken zij wel degelijk in een later 
stadium kunnen worden gebruikt voor analyses. Door afschaffing van 
het huidige systeem zou dit in de toekomst niet meer kunnen. Daarnaast 
wezen zij op het felt dat het ook nu al zo is dat meldingen op basis van 
objectieve indicatoren in een aantal gevallen wel degelijk als verdacht 
worden bestempeld en als zodanig verder de keten in gaan. 

Kwalitatieve verdieping? 

Een andere optie is een lcwalitatieve verdieping van het beleid. Een Icwa-
litatieve verdieping van het beleid kan op verschillende maniereri wor-
den bereikt. De inbreng van de financiele instellingen met betrekking tot 
de analyse van witwasconstructies kan aanrnerkelijk worden verhoogd. 
Een discrepantie bestaat tussen het 'verbale cynisme' over het gebrek 
aan bancaire kennis en het niveau van misdaadanalyse binnen de pu-
blieke sector aan de ene kant en de ruime mogelfficheden binnen een 
aantal financiele insteffingen om witwasconstructies te analyseren aan 
de andere. 

Met name de grootbanken hebben binnen de interne meldpunten fi-
nanciele deskundigen, misdaadanalisten en bedrijfsrechercheurs aange-
steld. Niet alleen beschikt men bier over kermis maar ook is er zicht op 
het financiele betalingsverkeer. Het analyse-proces wordt ondersteund 
met verschillende geautomatiseerde systemen. Het is tegen deze achter-
grond enigszins 'gemalczuchtig' om uitsluitend de zwarte piet aan de 
overheid toe te delen. Het feedback-argument kan immers ook worden 
omgedraaid. Waarom geven financiele instellingen niet meet feedback 
aan het MOT? Aan EinPol?Aan het politieveld? Niet case-to-case feedback 
maar feedback over trends, rnodus operandi, verplaatsingseffecten en 
nieuwe technieken? Zff moeten bier toch over beschiklcen. Er is sprake 
van een Informatie-paradox'. Vanuit de financiffie wereld wordt kritiek 
geuit op het analyse-niveau van het MOT, het gebrek aan bancaire ken-
nis, het niveau van financieeI rechercheren en als gevolg daarvan het uit-
bffiven van strafrechteffike vervolgingen. Op verschillende onderdelen is 
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deze kritiek terecht. De bevindingen van het WODC-onderzoek Misser of 
Reffer onderstrepen dit. 

Maar waarom de verantwoordelijkheid voor het geven van inzicht in 
trends, modus operandi en verplaatsingseffecten alleen leggen bij het 
MOT? Tegen de achtergrond van het MOT-systeem (veel objectieve mel-
dingen gericht op de plaatsingsfase en matching aan CIDSI-bestanden) 
is het met verwonderlijk dat van enige inhoudelijke feedback van de 
zijde van het MOT en FinPol nog met altijd spralce is. De in het vooruit-
zicht gestelde nieuwe automatisering en verhoging van het kennisniveau 
van de publieke sector zal een positief effect sorteren. Maar het is gemak-
zuchtig om de verantwoordelijIcheid voor de analyse alleen bij de vol-
gende schakels van het MOT-systeem te leggen. Het aantal analisten, 
bedrijfsrechercheurs en de geautomatiseerde systemen, zeker binnen de 
grootbanken, moet toch garant staan voor een verdere lcwalitatieve ver-
dieping van het beleid? Wanneer daadwerkelijk spralce is van zorgadoptie 
dan kan op strategisch niveau veel meer worden samengewerkt. Met 
strategisch niveau wordt gedoeld op vormen van samenwerldng die uit-
stijgen boven het niveau van een melding en betrekking hebben op de 
analyse van trends, modus operandi en verplaatsingseffecten. Deze ken-
nis kan worden aangewend voor de prioriteitstelling van de opsporing. 
Het is een ding om kritiek te hebben op de bureaucratisering van het sys-
teem en de optredende `verlijering'. 

Van een geheel andere orde is het leveren van een lcwalitatieve bijdrage 
aan het beleid door kennis en mankracht ter beschikking te stellen. Van-
uit het onderzoeksveld zijn voorstellen in deze richting gedaan (detache-
ring, opleiding enzovoort). De lcwaliteit van de volgende schalcels van het 
MOT-systeem kan niet anders dan toenemen wanneer deze voorstellen 
worden geImplementeerd. Dat zou meldenswaardig zijn. 
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Sinds de jaren zeventig en tachtig groeit het beset' bij de strafvorderlfike 
overheid dat het tegengaan van het witwassen van met criminaliteit ver-
worven vermogen een belangrijke strategie is bij de beteugeling van ern-
stige, op winst gerichte criminaliteit. Deze strategie is complementair 
aan een strafrechtelijke aanpak van de 'onderliggende' criminaliteit. 

Het witwassen van geld is (bijna) per definitie een internationale aan-
gelegenheid. Contant geld wordt de grens over gesmokkeld; giraal geld 
worth ontelbare malen intemationaal overgeboekt. Het tegengaan van 
het witwassen van geld vergt dan ook veelal grensoverschrijdende 
(opsporings-)handelingen. Ms onderdeel van een dergelijke opsporing, 
maar ook reeds hieraan voorafgaand, is een intemationale uitwisseling 
van informatie een belangrijk thema. Informatie die bij voorbeeld be-
trekking kan hebben op ongebruikefijke of verdachte fmanciele transac-
ties of de aan dergelijke transacties te relateren natuurlijke en rechtsper-
sonen. 

Het juridisch kader hierbij wordt gevormd door een aantal internatio-
nak verdragen en andere al dan niet bindende internationale afspraken. 
Voor Nederland zijn op dit gebied vooral van belang: 
- Het eerste rapport van de Financial Action Task Force on money laun-
dering (FATF I) van 19 april 1990, een initiatief van de zogeheten G-7 Ian-
den, voor deze gelegenheid uitgebreid tot vithien landen, waaronder Ne-
derland en de Europese Commissie; 
- Verdrag van de Raad van Europa betreffende het witwassen, de opspo-
ring, irtbeslagneming en confiscatie van de opbrengsten van misdrijven 
(Straatsburg, 8 november 199W; 
- Richtlijn van de EG van 10 juni 1990 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiele stelsel voor het witwassen van geld, 91/308/ 
EEG, Pb.EG L 166/77. 

• De auteurs zijn respectievelijk werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de Vakgroep 

strafrecht en aiminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als officier van justitie 

bij het arrondissementsparket Den Haag. 
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Ondanks deze verdragen en afspraken is de uitwisseling van (finan-
ciele) opsporingsinformatie lang niet altijd eenvoudig. Ten eerste omdat 
vaak met wordt voorzien in de mogelijkheid van zogenaamde `spontane 
uitwisseling', ten tweede omdat de implementatie van de uit deze initia-
tieven voortvloeiende verplichtingen in de verschillende aangesloten 
staten tot een diversiteit aan vormen van nationale regelgeving heeft ge-
leid. 

Voordat een doeltreffende internationale uitwisseling van informatie 
kan worden bewerkstelligd, dient veelal sprake te zijn van `dubbele straf-
baarheid': de persoon waarop de informatie betrelddng heeft, dient zo-
wel in Nederland als in het betreffende buitenland vervolgd en bestraft te 
kunnen worden. Vanuit de Nederlandse optiek bezien dienen zich hierbij 
dan de volgende juridische lcnelpunten aan: 
- In Nederland is het witwassen van geld strafbaar gesteld als heling (ar-
tikelen 416-417bis Sr.). Deze strafbaarstelling richt zich tot de begunsti-
ger, met tot de pleger van het 'onderliggende' strafbare feit (grond-
delict). 1  In tegenstelling hiermee kan in de Angelsaksische landen de 
pleger van het gronddelict zich wel schuldig maken aan het begaan van 
strafbaar witwassen; 
- In Nederland beperkt de strafbaarheid zich tot (het voorhanden heb-
ben, enzovoort van) vermogensbestanddelen die verkregen zijn door een 
tnisdrijf; eventueel door een overtreding (zoals souteneurschap) verkre-
gen voordeel valt met onder de reikwijdte van de helingsbepalingen; 
- In tegenstelling tot een aantal andere landen is in Nederland de straf-
baarstelling van heling niet beperkt tot vermogen verkregen door een 
aantal specifiek te noemen misdrijven (handel in verdovende middelen, 
terrorisme), doch kan ieder misdrijf als gronddelict dienen; 
- Slechts een klein aantal landen kent, evenals Nederland, naast een 
'opzetvariant' van de strafbaarstelling ook een zogeheten `schuldvariant' 
(in Nederland: artikel 417bis Sr.). In het hiernavolgende zal worden nage-
gam, in hoeverre een internationale uitwisseling van financiele 
(opsporings-)informatie toch mogelijk is. Bovendien zal worden aange-
geven op basis van welke bepalingen zuLks kan of dient te geschieden. De 
knelpunten die zich daarbij voordoen zullen, voor zover van belang, ook 
ter sprake worden gebracht. 

Initiatieven ten behoeve van informatie-uitwisseling 

Doordat het witwassen van geld, zoals hierboven gesteld, bijna per defi-
nitie een internationale aangelegenheid is, is het van belang dat tijdens 
de fasen van opsporing en vervolging de hiermee belaste instanties vol-
doende mogelijkheden hebben om op een internationaal niveau infor- 

1 Zie HR 5 december 1927, NJ 1928, 5 en HR 31 maart 1987. NJ 1987, 796. Zie ook: J.M. 
Reijntjes en CD. Schaap, Witwassen van geld strafbaar als heling, in: P.C. van Duyne, J.M. 
Reijntjes e.a. (red.), Misdaadgeld, Amhem, 1993. 
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matie te kunnen uitwisselen. Vaalc zal aan een dergelijk uitwisseling be-
hoefte bestaan, zonder dat daaraan eerst een officieel (internationaal) 
rechtshulpverzoek vooraf gaat. We hebben het dan over de 'spontane 
uitwisseling'. 

Traditioneel wordt als kanaal voor de internationale uitwisseling van 
politie-informatie ICPO-Interpol gebruikt. Hierbij dient te worden be-
dacht dat [CPO-Interpol Oen organisatie is waarvan landen lid zijn, 
doch een Internationale organisatie van (Nationale Centrale Bureaus 
van) politie-organisaties. 2  Daarmee dient zich een eerste knelpunt aan: 
de statuten van ICPO-Interpol zijn niet aan te merken als een verdrags-
grondslag voor het ultwisselen van politionele informatie. Dit in gedach-
ten houdend, is het opmerkelijk te noemen dat in verscheidene interna-
tionale documenten op het gebied van de beteugeling van het witwassen 
van geld, waarin wordt aangedrongen op het in de nationale regelgeving 
mogelijk maken van spontane Internationale informatie-uitwisseling, 
[CPO-Interpol een aantal malen als daartoe geschikt instrument wordt 
genoemd. 

1Wee pregnante voorbeelden hiervan zijn: Aanbeveling R(80)10 van de 
Raad van Europa van 27 juni 1980 en de Political Declaration and Global 
Program of Action van de Verenigde Naties van 15 maart 1990:3 The  Divi-
sion of Narcotic Drugs of the Secretariat (van de V.N. zelf), in cooperation 
with the Customs Cooperation Council and the International Criminal 
Police Organization (ICPO-Interpol), should promote bilateral or regio-
nal exchanges of information between governmental regulatory or inves-
tigative agencies concerning the financial flow of illicit drug proceeds'. 

Daamaast kan in dit verband worden gewezen op een tweetal aanbe-
velingen uit het eerste rapport van de Financial Action Task Force, Aan-
beveling 31 dringt er onder meer op aan dat internationale bevoegde 
autoriteiten, zoals Interpol, verantwoordelfficheden krijgen voor het ver-
zamelen en verspreiden van informatie op het gebied van (methoden 
van) witwassen van geld. Opvallend is dat bestaande intemationale vet-
dragen ontoereikend werden geacht voor wat betreft de mogelijkheden 
van informatie-uitwisseling omtrent financiffie transacties. Aanbevolen 
werd tevens om een dergelijke uitwisseling van informatie in overeen-
stemming te doen zijn met de nationale en internationale bepalingen 
inzalce de bescherrning van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging 
van gegevens. 

In aanbeveling 32 zijn de deelnemende landen overeengekomen dat 
met betrekking tot verdachte transacties elk land moet streven naar vet- 

2 In Nederland is de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) van het Korps Landelijke 

Politiediensten eon dergelijk Nationaal Centraal Bureau, en als zodanig aangesloten bij 

IC P0-Interpol. 

3 Adopted by the General Assembly at its 17th special session, devoted to the question of 

international co-operation against illicit production, supply, demand, trafficking and 

distribution of narcotic drugs and psychotropic substances (General Assembly Resolution 

S-17/2, UN Doc. A/RES/S-17/2, maart 1990). 
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4 Resolutie No. AGN/52/RES/2. 

betering van de internationale uitwisseling van informatie (uit eigen be-
weging of op verzoek). Wederom werd er op gewezen dat er strenge voor-
waarden moeten worden opgesteld om te garanderen dat deze 
uitwisseling van informatie in overeensternming is met de nationale en 
internationale bepalingen inzalce bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en de beveiliging van gegevens. 

ICPO-Interpol 
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Al eerder is, onder de vlag van ICPO-Interpol, een aantal initiatieven ge-
nomen, strekkende tot (ondersteuning leveren aan/mogelijk maken van) 
internationale uitwisseling van financiele opsporingsinformatie. Zo werd 
in 1983 een resolutie aangenomen, waarin de Secretaris-Generaal van 
ICPO-Interpol werd gevraagd een speciale eenheid op te zetten in de 
'strijd' tegen de internationale witwaspraktijken. 4  De eenheid kreeg de 
Franse naam FOPAC (Fonds Provenants des Activites Criminelles). De 
belangrijkste taak van deze eenheid is het ontwilckelen van programma's 
die ten doel hebben het (internationaal) volgen van criminele geldstro-
men en het 'monitoren' van de betreffende opsporingsonderzoeken. Ver-
der onderhoudt FOPAC, zoals dat ook reeds door ICPO-Interpol zelf werd 
gedaan, sterke banden met de internationale bancaire gemeenschap. 

Aan het einde van de jaren tachtig werd de taakstelling van ICP0- 
Interpol en FOPAC, met name op het gebied van de (spontane) interna-
tionale informatie-uitwisseling, aanzienlijk aangescherpt. Gedurende 
een conferentie van ICPO-Interpol in juni 1988, werd een aanbeveling 
aangenomen, waarin werd gesteld dat de nationale strafyorderlijke over-
heden prioriteit dienen te geven aan: 
- het verzamelen van informatie omtrent geldstromen; 
- het melden aan de betreffende autoriteiten van geldstromen die het 
land binnenkomen dan we! uitgaan; 
- het uitwisselen van deze informatie met de nationale politie-
autoriteiten, alsmede de opsporings- en vervolgingsautoriteiten in 'an-
dere landen'. 

Korte tijd later, in november 1988, werd de taakstelling van FOPAC ge-
transformeerd naar: 
- het bestuderen yan bestaande en het ontwikkelen van nieuwe mecha-
nismen voor het verzamelen van financiele informatie, verband hou-
dende met de illegale handel in verdovende middelen en andere vormen 
van criminaliteit; 
- het ontwildcelen van voorstellen om te komen tot het uitwisselen van 
deze informatie, mede ten behoeve van de opsporing en vervolging; 
- het ontwikkelen van een voorstel en het implementeren van een plan 
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om binnen Interpol te komen tot een 'clearing house' van financiele in-
formatie. 

In de loop van het daarop volgende jaar, in april 1989, werd vergaderd 
over de totstandkoming van een internationale database, houdende al-
lerlei financiele informatie met betrekldng tot het witwassen van geld, 
ten behoeve van de opsporing. Om een dergelijke database tot stand te 
brengen startte FOPAC begin 1990 het 'Money Courier' project. 

Dit project heeft echter slechts kans van slagen als alle Nationale Cen-
trale Bureaus (handmatig) de relevante informatie aanleveren. Flier gaat 
het dan ook veelal fout. Immers, het betreffende NCB moet de relevante 
informatie zelf vergaren bij diverse politiediensten in het land. Vervol- 
gens dient alles bewerkt en vertaald te worden en dient het naar het 
Secretariaat-Generaal van ICPO-Interpol (Lyon) te worden gezonden. Al 
met al een relatief zware inspanning, terwfil de meerwaarde voor het ver-
streklcende land in het geheel niet of slechts na Lange termijn zichtbaar 
wordt. 

Een tweede probleem wordt gevormd door de (te grote) hoeveelheid 
aan te leveren informatie, ten gevolge van het bestaan van nationale ver-
plichtingen tot het melden van ongebruikelijke/verdachte transacties. 
Ten gevolge van een aldus optredende overload aan informatie wordt de 
informatie onbeheersbaar en dientengevolge onhanteerbaar. 

Om aan deze problematiek enigszins weerstand te kunnen bieden, 
werd in maart 1993 te 's-Gravenhage, onder auspicien van FOPAC, een 
bijeenkomst gehouden, getiteld Working Meeting on Suspicious Finan-
cial Transactions Investigation. De bijeenkomst resulteerde in het plan 
om de bestaande - wettelijke en praktische - mogelfilcheden van (inter-
nationale) informatie-uitwisseling op het gebied van financiele transac-
ties in kaart te brengen. Tijdens de bijeenkomst werd ook de onmogelijk-
heid van spontane informatie-uitwisseling ter sprake gebracht, welke 
onmogelijlcheid als een groot obstalcel voor een adequate opsporing en 
vervolging werd beschouwd. 

Een tweede plan ontstond: opsporingsautoriteiten op het gebied van 
het tegengaan van witwassen dienen te worden voorzien van een prakti-
sche handleiding, waarin uiteengezet wordt op welke wijze en onder 
welke voorwaarden er tussen bepaalde landen informatie omtrent finan-
ciele transacties zou kunnen worden uitgewisseld. 

Trevi 
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Het lcnelpunt van de beperkte mogelijkheden voor spontane informatie-
uitwisseling heeft niet alleen geleid tot activiteiten binnen ICP0- 
Interpol, maar zeker ook birmen het (intergouvemementele) verband 
van de Lid-Staten van de Europese Unie. 

Nog voor de totstandlcoming van het Verdrag van Maastricht bestond 
er tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap een beleidsma- 
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tige intergouvernementele samenwerking op (onder meer) het terrein 
van politic en staatsveiligheid. Deze samenwerlcing vond plaats onder de 
naam Trevi. 5  Sinds het einde van de jaren zeventig discussieerden de 
politieministers van de EG Lid-Staten over de pralctische samenwerking 
tussen de landen. Oorspronkelijk centreerden deze besprelcingen zich 
rondom het thema terrorisme. Geleidelijk vond een uitbreiding plaats 
naar vier werkgroepen: 
- Trevi-I: terrorisme; 
- Trevi-II: training en technische uitrusting; 
- Trevi-III: (sinds 1985) drugscriminaliteit en georganiseerde criminali-
teit; 
- Trevi-'92: (sinds 1989) problematiek van de open grenzen. 

Het voorzitterschap van de Trevi-werkgroepen verliep parallel met het 
voorzitterschap van de EG. Zo was gedurende de tweede helft van 1992 
het voorzitterschap in handen van Nederland. Gedurende het voorzitter-
schap van Nederland is het onderwerp money laundering (opnieuw) op 
de agenda van de werkgroep Trevi-III gekomen. Daartoe werd door de 
Nederlandse delegatie een beschrijvend document gepresenteerd, waar-
uit een aantal concrete voorstellen voortvloeiden. Zoals gebruikelijk wer-
den het nieuw ingebrachte document met de daarbij horende voorstel-
len in het kort bediscussieerd en werd vervolgens door de vergadering 
voorgesteld om de voorstellen inhoudelijk te laten onderzoeken door 
een zogeheten expertgroup. 

Een expertmeeting heeft plaatsgehad in februari 1993 te Rotterdam. 
Experts uit de twaalf Lid-Staten hebben zich over de Nederlandse voor-
stellen gebogen, waarbij enlcele inhoudelijke wijzigingen werden aange-
bracht. De expertgroup heeft vervolgens gerapporteerd aan de werk-
groep Trevi-III. Hierna zijn de voorstellen voorgelegd aan de 
zogenaamde senior-officials van de Lid-Staten, een groep vertegenwoor-
digers tussen de Revi-werkgroepen en de Trevi-ministers. Op 2 juni 
1993, gedurende een bijeenkomst van de Trevi-ministers te Kopenhagen, 
zijn de voorstellen door de Trevi-ministers aangenomen. Tevens lcwam 
overeenstemming over de oprichting van de voorloper van Europol, the 
Europol Drugs Unit. Money /aunderingbehoorde eveneens direct tot de 
taakstelling, voor zover het als drug related criminality kon worden aan-
gemerkt. Het verstreldcen van informatie aan niet-Lid Staten of aan inter-
nationale organisaties werd met toegestaan. 

5 De naam Trevi is afgeleid van de beroemde fontein in Rome, in welke stad de fundering is 

gelegd voor deze vorm van intergouvernementele samenwerking. Trevi is tevens de 
Engels/Franse afkorting van terreur en geweld, beide de oorspronkelijke aandachts-

gebieden van het samenwerkingsverband. 
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Het akkoord van Schengen 

Op 19 juni 1990 werd de overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 
1985 te Schengen gesloten alckoord betreffende de geleidelijke afschaf-
fing van controles aan buitengrenzen (aanvullend Akkoord van Schen-
gen) ondertekend. Het Alckoord van Schengen codificeert hetgeen reeds 
aanwezig was in de vorm van praktische ervaring binnen bij voorbeeld 
het verband van ICPO-Interpol. De informatie mag zowel verstrekt wor-
den op verzoek als spontaan. De uitvoeringsovereenkomst verbreedt de 
werkingssfeer van de internationale rechtshulp, breidt de mogelijkheden 
uit en vereenvoudigt specifieke onderdelen daarvan. 

Op 1 januari 1995 is de nieuwe 'Richtlijn inzake de toepassing van arti-
kel 5521 Sv. door het O.M. en de informatieverstrekking door de politie in 
het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken' 6  van het College 
van Procureurs-Generaal van 23 november 1994 in werking getreden. 
Met de artikelen 39 en 46 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt aan de 
politiele samenwerlcing een juridische grondslag gegeven. 

Samenvattend komen deze artikelen erop neer, dat de politiele autori-
teiten in de aangesloten landen elkaar op verzoek en spontaan informa-
tie verschaffen. Voorts is geregeld dat de politie verzoeken om bijstand 
ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten nu zelfstandig uit kan 
voeren. Hierbij gelden twee beperkingen: 
- het verzoekende land kan de informatie alleen als bevvijs gebruiken als 
zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de justitiele autoriteiten in 
het aangezochte land; 
- de politie mag de toepassing van dwangmiddelen niet zelfstandig uit-
voeren. 

Naast de Schengen Uitvoeringsovereenkomst vindt de spontane interna-
tionale uitwisseling van politionele informatie een belangrijke verdrags-
rechtelijke basis in het hiervoor reeds genoemde Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en 
confiscatie van opbrengsten van misdrijven. Artikel 10 van het Vett:hag 
van Straatsburg luidt: 'Without prejudice to its own investigations or pro-
ceedings, a Party may without prior request forward to another Party in-
formation on instrumentalities and proceeds, when it considers that the 
disclosure of such information might assist the receiving Party in initia-
ting or carrying out investigations or proceedings or might lead to a re-
quest by that Party under this chapter'. 

In verband met het Internationale, potentieel wereldwijde, lcarakter 
van witwassen verdient het opmerlcing dat het Schengenterritorium in 
dat verband een relatief beperkt territorium is. In relatie tot het Verdrag 

6 Staatscourant, 30 december 1993, 252. Hiermee is de Richtlijn inzake de toepassing van 

artikel 552i Sy. door het P.M. van 24 november 1993 Mot 1993. 252) per 1 januari 1995 
komen to vervallen. 
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van Straatsburg kan opgemerkt worden dat, hoewel de ratificatie-
procedure zelfs is opengesteld voor met tot de Raad van Europa beho-
rende landen, nog maar een zeer relatief klein aantal landen het verdrag 
heeft ondertekend, laat staan geratificeerd en geImplementeerd in de 
nationale wetgeving. 7  Desalniettemin is er op z'n minst een belangrijk 
begin gemaakt met het in internationaal reguleren van het spontaan uit-
wisselen van politie-informatie. De internationale werlczaamheden van 
FinPol, de eenheid van de divisie CRI waaraan het meldpunt MOT 'ver-
dachte' transacties doormeldt, vallen hieronder. 

Europese richtlijn 

Een laatste internationaal document dat voor de totstandkoming van de 
Nederlandse anti-witwas-wetgeving zeer belangrijk is, is de Richtlijn van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1991 tot voorko-
ming van het gebruik van het financiele stelsel voor het witwassen van 
geld. Deze Richtlijn stamt uit de 'voor-Maastrichtse' periode en valt 
thans onder de communautaire eerste pijler van het Verdrag van 
Maastricht. 

De bevoegdheid van de Europese Commissie op het terrein van 
misdaadbestrijding en strafrecht wordt tot op de dag van vandaag door 
de Lid-Staten bestreden. Dit zou immers neerkomen op overdracht van 
een essentieel deel van de soevereiniteit van de Lid-Staten en in dat ver-
band hoeven we slechts te wijzen op de opstelling van het Verenigd Ko-
ninkrijk. Een en ander blijkt zeer duidelijk ook uit het feit dat hoewel de 
Richtlijn in artikel 2 een omschrijving van witwassen bevat, de verplich- 
ting tot strafbaarstelling daarvan is opgenomen in een inter-gouvernemen-
tele verklaring van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-
Staten. Het is een gemiste kans dat de Richtlijn niet een eenduidige 
definitie geeft van een 'ongebruikelijke' dan wel 'verdachte' transactie en 
niet op z'n minst tevens voorziet in een regeling van het 'administratier 
uitwisselen van informatie. Overigens zou dit slechts gelden voor de Lid-
Staten van de Europese Unie en zou dit geen verandering hebben ge-
bracht in relatie tot de niet-EU landen. 

Knelpunten 

Uit bovenstaande moge blijken dat er reeds ten aanzien van de spontane 
uitwisseling van politie-informatie in de fase van opsporing van een flink 
aantal praktische en/of juridische knelpunten spralce is. Voor wat betreft 
de maatregelen om het witwassen van geld tegen te gaan, voorzien Ian-
den in toenemende mate, op basis van internationale afspraken, ook in 
preventieve maatregelen. Het gaat hierbij met name om regelgeving om-
trent het door financiele instellingen (veelal verplicht) melden van be- 

7 Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland, Bulgarije, Italie en Finland. 
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paalde transacties aan een overheidsorgaan (meldpunt) en het aan de 
hand van documenten vaststellen van de juiste identiteit van de client. 
In Nederland gaat het dan in de eerste plaats om de Wet Melding Onge-
bruikelijke Transacties (Wet MOT) en de Wet Identificatie bij Financiele 
dienstverlening 1993 (WIF), beide in werking getreden op 1 februari 
1994. 

Een lcrachtdadig optreden tegen het witwassen, ook in de fase vooraf-
gaand aan de opsporing en vervolging, vereist dat ook in deze fase inter-
nationaal (spontaan) informatie kan worden uitgewisseld omtrent finan-
ciele transacties. In veel Internationale gremia is dit laatste nu gelukkig 
onderkend en onderschreven. Hier doen zich opmerkeffike (kruiselingse) 
mengvormen voor waarbij politiele/justitiele buitenlandse organen in-
formatie uitwisselen met een administratief meldpunt, zoals ons land 
kent en omgekeerd. 

In Nederland is hiervoor in de nationale wetgeving een oplossing ge-
zocht, die voorziet in de mogelfficheid voor het meldpunt MOT om infor-
mane uit te wisselen met politiffie of administratieve buitenlandse in-
stanties die een soortgeffike taak vervullen. Het register van het 
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is aangemerkt als een politie-
register (politietaak) en valt daarmee onder de Wet Politieregisters en het 
Besluit Politieregisters. 

Privacy-as pecten 

Het is duidelijk dat zich hierdoor privacy-problemen kunnen voordoen. 
Privacy is een hot-issue en aantasting van privacy met betrekldng tot fi-
nanciele informatie maakt extra kopschuw. De noodzakelfike aantasting 
hiervan dient dan ook in eenduidige, transparante en met voldoende 
rechtswaarborgen omldede regeling vastgelegd te zijn. In de praktijk 
blijkt tiler dan ook een dominant lcnelpunt aanwezig te zijn, hetgeen 
men vanuit de optiek van het Nederlandse Meldpunt Ongebruikelijke 
Transacties vooralsnog tracht op te lossen door het malcen van bilaterale 
afspraken met buitenlandse meldpunten en het vastleggen dam -van in 
zogenaamde convenanten, waarvan de status vooralsnog onduidelijk is. 
Een dergelijke pragmatische aanpak is wellicht te prijzen, maar roept 
tevens een aantal (rechtstateffike) vragen op, zoals bij voorbeeld: 
- wie houdt toezicht op de uitwisseling van informatie?; 
- blijft de verstreldcing binnen de grenzen van de voor het MOT vige-
rende Wet Politieregisters?; 
- wat is de garantie dat die informatie in het buitenland wordt aange-
wend voor de doeleinden en binnen de bevoegdheden waarvoor deze in 
eigen land mag worden aangewend? 

Voor wat betreft de eerste twee vragen speelt de landelijke MOT-officier 
van justitie een centrale rol. Niet in alle, met name niet in de dniet-
Schengenlandere, is spralce van een dergelijke nationale magistraat. 
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Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke aanpak zich steeds dient af 
te spelen binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale wetge-
ving van beide landen en slechts kan leiden tot een zeer complexe lap-
pendeken. Met ieder land afzonderlijk dienen er andere wettelijke gren-
zen in acht genomen te worden. Tenslotte is een laatste knelpunt het feit 
dat veel landen in hun nationale anti witwas-wetgeving noch werken 
met het begrip 'verdachte' transactie, noch met het begrip 'ongebruike-
lijke' transactie (bij voorbeeld Italie en Denemarken). Daardoor staat 
zelfs het object van de hier voorgestane (spontane) internationale 
informatie-uitwisseling niet eenduidig vast. 

Afsluiting 

Nu de spontane uitwisseling van politie-informatie in internationaal ver-
band langzaam ingebed lijkt te raken, verdient het ons inziens aanbeve-
ling onderzoek te doen of, en in welke vorm, de internationale admini-
stratieve bijstand inzalce het voorkomen van witwassen internationaal 
geregeld kan worden. Dit laat onverlet de problematiek van de zoge-
naamde lcruiselingse uitwisseling' van informatie. Dit dient ons inziens 
ten alle tijde te worden verricht met inschakeling van de eigen (natio-
nale) politiedienst. Indien de eigen wetgeving in een concrete situatie 
hiervoor geen mogelijkheid biedt, dient er ook geen verstreldcing plaats 
te vinden aan een buitenlandse politiedienst. Het onderhands regelen 
van regelingen tussen meldpunten onderling lijkt ons in ieder geval, van-
tilt het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsopenbaarheid, minder ge-
wenst. Hoezeer wij ook begrijpen dat de praktijk het niet zonder spon-
tane uitwisseling van witwas-informatie kan stellen. 



Ontnemingswetgeving 
Uitgangspunten en praktische uitwerking 

mr. drs. J.M. Nelen*  

Het gebruik van beleidsinstrumentele wetgeving in de strafrechts-
handhaving is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Voorop staat 
in dit type wetten veelal het bereiken van doelstellingen in termen van 
crirninaliteitsbeheersing, ofwel het vangen van boeven, het onmemen 
van wederrechtelijk verkregen voordeel enzovoort. Deze doelen passen 
bij uitstek in een crime control-model. Een Icritische discussie over de 
houdbaarheid van de aan de beleidsinstrurnenten ten grondslag lig-
gende uitgangspunten wordt echter nauwelijks gevoerd. 

Dit is te betreuren, want op deze uitgangspunten valt vanuit weten-
schappelijk perspectief vaak het nodige af te dingen. Op basis van vet-
schillende criminologische inzichten kunnen ten aanzien van de 
ontnemingswetgeving bij voorbeeld vraagtekens warden geplaatst bij de 
veronderstelde slagkracht van deze regelgeving. Zo wijzen de gekozen 
beIeidsinstrumenten op het terrein van de financieel-strafrechtelijke 
aanpak van criminaliteit op de invloed van de rationele keuze-theorie. 
Frappant is dat juist deze theorie in de afgelopen jaren bloot heeft ge-
staan aan kritiek.' 

In dit artikel worden de uitgangspunten van de ontnemingswetgeving 
tegen het licht gehouden en op hun merites getoetst. Daarmee wordt 
beoogd em een discussie op gang te brengen over de houdbaarheid van 
een aantal vooronderstellingen. Daarnaast worden de belangrijkste ont-
wikkelingen op ontnemingsgebied belcnopt weergegeven en van com-
mentaar voorzien. 

Uitgangspunten 

Herstel en preventie 

De centrale gedachte achter de ontnemingswetgeving, zoals verwoord in 
de Memorie van Toelichting (MvT) bij wetsontwerp nr. 21504, is dat de 
opsporing en de vervolging van winstgevende criminaliteit gebaat is bij 
een meer buitgerichte aanpalc: de systematische ontneming van weder-
rechtelijk verkregen voordeel wordt vanuit het oogpunt van rechtsherstel 
als een wenselijke en vanuit het oogpunt van rechtshandhaving als een 
doelmatige strafrechtellike sanctie gezien. Met een aantal (drastische) 

• De auteur is ale onderzoeker verhonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Docurnentatiecentrum van het Ministehe van Justine. 
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wijzigingen in en aanvullingen op het bestaande wetgevings-
instrumentarium werd beoogd het op financieel gewin gericht onder-
zoek beter te organiseren en de mogelijkheden tot ontneming van we-
derrechtelijk verkregen voordeel uit te breiden. 

Het uitgangspunt om systematisch langs strafrechtelijke weg criminele 
winsten af te romen wordt zowel gevoed door de overtuiging dat de 
rechtmatige toestand moet worden hersteld die bestond voordat het de-
lict werd gepleegd, als door de gedachte dat met ontneming van weder-
rechtelijk verlcregen voordeel een belangrijke drijfveer om delicten te 
plegen, i.c. het streven naar geldelijk gewin, kan worden beInvloed. In de 
laatste doelstelling zijn sporen te herkennen van de rationele keuze-
theorie. 

Krachtens deze theorie - die geent is op een economische benadering 
van criminaliteitsbestrijding en die in het afgelopen decennium zijn spo-
ren heeft nagelaten in verschillende beleidsbeslissingen 2 - weegt de da-
der als een naar nutsmaximalisering strevende homo economicus alle 
voorzienbare kosten en baten van het delict tegen elkaar af en begaat hij 
bij een positief saldo een defict. De redeneertrant van deze theorie vol-
gend zou criminaliteit onaantrekkelijk gemaakt kunnen worden door het 
tengevolge van het delict verkregen voordeel stelselmatig af te nemen. 

De - beoogde - specifiek-preventieve werking van de wetgeving sluit 
hierbij nauw aan: het moet delictplegers onmogelijk gemaalct worden 
om het wederrechtelijk verlcregen voordeel te (her)investeren. 

Tlukken en incasseren' 

Het leidmotief van de ontneming van wederrechtelijk verlcregen voordeel 
heeft in het politieke en pubfieke debat een opmerkelijke transformatie 
ondergaan. De uit de ontwerpfase van de wetgeving stammende aandui-
ding 'Pluk ze' - momenteel is deze benaming overigens weer taboe - 
maakt duidelijk dat velen de mening zijn toegedaan, dan wel hopen, dat 
met behulp van het instrumentarium delictplegers een gevoelige klap 
kan worden toegediend. Het beeld is ontstaan dat de portemonnee de 
achilleshiel van criminelen is en dat zij aantasting van hun vermogen als 
een aanmerkelijk ernstiger sanctie ervaren dan een vrijheidsstraf. In de 
woorden van het kamerlid Van der Burg: 'Hoewel met ontkend kan wor-
den dat gevangenisstraf op zich een duidelijk nut kan hebben, al was het 
alleen maar om de betroldcen crimineel op die manier een tijd buiten de 
maatschappij te houden, is het toch moeilijk, zo niet onmogelijk te ac-
cepteren, dat er met genoeg kan worden gedaan aan het de crimineel 
daar te treffen, waar het het hardste aankomt, de portemonnee' (Hande-
fingen, TWeede Kamer der Staten-Generaal, 3 juni 1992, 85-5139). 

1 Zie bij voorbeeld het themanummer van het Tydschrift voor Criminologie, 35e jrg., nr. 4, 

1993. 
2 Denk bij voorbeeld oak aan het Lik op stuk-beleid. 
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Tijdens het debat in de 1Weede Kamer werd als extra voordeel van de 
confiscatiesanctie gewezen op de mogellikheid om 'de grote bazen van 
criminele organisaties aan te paldcen'. Bovendien werd beargumenteerd 
dat de sanctie niet zo kostbaar is, sterker nog, dat ontneming de overheid 
geld op zou leveren. 

Het laatste aspect moet niet worden onderschat. In het politieke Idi-
maat aan het einde van de jaren tachtig was een beroep op fmanciele 
argumenten alleszins begrijpefijk. Van alle departementen werden in 
deze periode immers zware financiele offers gevraagd. De indiening van 
het wetsvoorstel nr. 21504 moet dan ook deels worden opgevat als een 
politiek breelclizer, waarmee Justine haar begrotingstechnische proble-
men trachtte te verlichten. Zo geeft de Memorie van Toelichting blijk van 
de zeer optimistische laming dat reeds in de eerste jaren na inwerIcing-
treding een aanzienlijk bedrag aan overheidsinkomsten zou worden ge-
genereerd. flat de kosten de baten tot dusverre nog verre overstijgen (Ne-
len en Sabee, 1996), is in het licht van de huidige gunstige conjuncturele 
ontwiklceling, point& gezien beduidend minder beladen dan enkele ja-
ren geleden. 

De uitgangspunten getoetst 

Waarden-expressieve betekenis 

Lerner (1980) heeft er op gewezen dat het mensen ten aanzien van straf-
rechtelijk optreden meer om een gevoel van rechtvaardigheid te doen is 
dan dat zij gedreven worden door vergeldingsdrang. Vertalen we deze 
notie naar de buitgerichte aanpak, dan kan als aanname worden gefor-
muleerd dat de ontneming van wederrechtelijk verlcregen voordeel tege-
moet komt aan het algemene gevoelen dat misdaad niet mag lonen. Het 
is velen een doom in het oog dat delinquenten ogenschijnlijk ongestoord 
van hun buit kunnen genieten. 

Het afromen van criminele winsten kan derhalve op een breed maat-
schappellike draagvlak rekenen. Dit aspect is niet van belang ontbloot. 
Volgens Fijnaut (1990) vormt het zelfs de kurk waar de criminele politick 
de afgelopen decennia op heeft gedreven. Deze politiek zou vooral ge-
richt zijn geweest op het opvijzelen van de ideele geloofwaardigheid van 
de strafrechtspleging. Het effectief bestrijden van de misdaad is in de 
visie van deze auteur naar het tweede plan verwezen. 

Generaal-preventieve werking 
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Het accent ligt in de buitgerichte aanpalc niet zozeer op de verhoging van 
de kosten die aan het plegen van het delict verbonden zijn, maar op de 
verlaging van de baten. De doeleinden worden dus vanuit een andere 
dan de te doen gebruikelijke invalshoek nagestreefd en in the zin vormt 
de buitgerichte aanpak een belangrijk novum. Dit heeft geleid tot opti- 
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mistische bespiegelingen over de mogefijkheden die het strafrecht (als-
nog) zou bieden om menselijk gedrag te sturen. Nu vanuit de sociale we-
tenschappen overtuigend is aangetoond dat van het verhogen van de 
kosten, bij voorbeeld in de vorm van het aanscherpen van vrijheidsbene-
mende straffen, nauwelijks een afschrilcwekkend effect uitgaat (zie onder 
anderen Hessing, 1991), is de hoop gevestigd op een benadering via de 
batenkant. 

De gedachte dat van voordeelsontneming een generaal-preventief ef-
fect uitgaat is evenwel om meer dan een reden lcwestieus. Het belangrijk-
ste bezwaar tegen de economische benadering van criminaliteits-
bestrijding is dat wordt aangenomen dat het behalen van voordeel - 
ongeacht of dit materieel, dan wel immaterieel van aard is - de belang-
rijkste drijfveer vormt om deficten te plegen. Zonder dit voordeelsmotief 
hier te willen bagatelliseren, moet wel onder ogen worden gezien dat in 
de literatuur verschillende andere belangrijke motieven worden ge-
noemd als verldarende factoren van criminaliteit, zoals invloed van een 
subcultuur, sociale marginafiteit enzovoort. Het getuigt van nalviteit om 
te veronderstellen dat met het wegnemen van een prikkel, zo dat al lukt, 
criminele carrieres vergaand zouden kunnen worden beInvloed. 

Ook de populaire opvatting dat delinquenten door een vermogens-
sanctie op hun meest gevoefige plek worden geraakt is aanvechtbaar. Het 
is niet onaannemelijk dat personen die gewend zijn over veel vermogen 
te beschiklcen, de betrelckelijkheid van geld gemalckelijker inzien. Zij zul-
len immers zonder veel problemen andere wegen vinden om opnieuw 
vermogen te genereren. Ten aanzien van specifieke categorieen delict-
plegers, zoals `witteboorden-criminelen', kan zelfs gevoeglijk worden 
aangenomen dat zij van een vrijheidsstraf waarschijnlijk veel meer onder 
de indruk zullen zijn dan van een vermogenssanctie (Fried, 1988). 

De gang van zaken in de strafzaalc tegen de famine Van der Valk is in 
dit verband hoogst illustratief. De schikking van 140 miljoen gulden die 
dit concern te elfder ure met de belastingdienst sloot, leek de hoofdver-
dachten aanzienlijk minder pijn te doen dan de in eerste aanleg opge-
legde vrijheidsstraffen. 3  In het pubfieke debat naar aanleiding van de 
rechterlijke uitspraken in deze zaak is zelfs gesuggereerd dat het boven-
genoemde schildcingsaanbod primair is gedaan om een gang naar een 
penitentiaire inrichting te voorkomen. 

Speciaal-preventieve werking 

3 In hoger beroep werd de strafmaat jegens de hoofdverdachten aanzienlijk gereduceerd. 
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In specifiek-preventieve zin bewerkstelligt de ontnerningssanctie in ieder 
geval dat criminelen de mogelijkheid onthouden wordt (een deel van) 
hun wederrechtefijk verkregen voordeel te herinvesteren. Dit is geen on-
belangrijk effect - zeker met vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid 
maar wel een op korte termijn. Op de lange duur is evenwel een tegenge- 
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steld effect niet ondenkbaar: een aantal criminelen zal het geleden ver-
lies goed willen maken. 1k refereer in dit verband aan een (nimmer gepu-
bliceerd) onderzoek 4  naar belastingontduiking waarin men ook op een 
dergelijk negatief effect stuitte: personen, die gecorrigeerd waren voor 
een (opzettelijk gedane) onjuiste aangifte, bleken in het daaropvolgende 
jaar een grotere neiging dan anderen te vertonen om de belastingen te 
ontduiken. 

Er zijn ook andere ongewenste neveneffecten van de buitgerichte aan-
palc denkbaar. Zo is het voorspelbaar dat (vooral de grote) criminele on-
dernemers, meer clan nu het geval is, verplaatsings- en schuilgedrag ten 
toon zullen spreiden. Steeds meer facades zullen worden opgetrokken 
om inzicht in de financiele huishouding van criminele netwerken te be-
moeilijken. Ook zal het vermogen hoe langer hoe meer geparkeerd wor-
den in landen waar het toezicht op het verloop van geldstromen onder-
maats is. Op dit gevaar is ook reeds gewezen door Van de Bunt en Nelen 
(1996). Zij stellen dat een toenemende belangstelling van overheidswege 
voor de financibIe handel en wandel van criminelen onvermijdelijk leidt 
tot meer ontwijkgedrag. 

De behoefte aan betere schijnconstructies zal ook de druk op de inte-
griteit van bepaalde beroepsgroepen verhogen. In het bijzonder advoca-
ten, notarissen en accountants zullen beducht moeten zijn voor de mo-
gelijkheid dat zij door criminelen voor hun karretje worden gespannen. 

De praktijk 

Ontnemen met beleid 
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Het bovenstaande overziend kan worden geconcludeerd dat het naief is 
om te veronderstellen dat het vermogen van grote criminele onderne-
mers substantieel kan worden afgeroomd. Het anticiperend vermogen 
van deze delinquenten worth dan onderschat en de mogelijlcheden van 
het strafrecht overschat. Eerder heb ik de stelling geponeerd dat waar-
schijnlijk de meeste ontnemingssuccessen geboekt kunnen worden met 
het financieel ontmantelen van relatief kleine, transparante en regio-
gebonden criminele groepen (Nelen, 1994). De vraag is echter of het wel 
deze categorie delictplegers is geweest waarop men in de ontwerpfase 
van de ontnemingswetgeving primair het oog heeft gehad. 

Bezien we de voorgeschiedenis van de regelgeving, dan valt op dat de 
werkgroep die aan de basis heeft gestaan van het buitgerichte denken 
luisterde naar de naam 'financiele facetten van ernstige vormen van cri-
minaliteie. In het op het gedachtengoed van deze werkgroep voortbor-
durende rapport Legislatieve projecten vermogenssancties werd vervol-
gens een aantal categorieen delicten onderscheiden waarvoor de 

4 De auteurs van di( uit 1988 stammende en op last van het ministerie van Financier' nimmer 

gepubliceerde rapport waren Enters, Hessing en Robben. 
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voordeelsontneming primair bedoeld zou zijn: 'grote, internationale 
handel in verdovende middelen, fraude en valsheid in geschrifte met 
aanzienlijke financiele gevolgen, misbruik van overheidsvoorzieningen 
en de organisatie in de sfeer van het golcwezen, ontvoeringen en vrou-
wenhander. 

Ook bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp werd door 
verschillende kamerleden benadrukt dat de ontnemingswetgeving pri-
mair moest worden beschouwd als een aanvullend instrument bij de be-
strijding van de georganiseerde criminaliteit. Zo wees (wederom) het 
kamerlid Van der Burg er op dat `goed beseft moet worden dat de doel-
groep van deze wetsvoorstellen gevormd wordt door de zware, interna-
tionaal opererende, georganiseerde misdaad (Handelingen, TWeede 
Kamer der Staten-Generaal, 3 juni 1992, 85-5139/5140). 

Het bovenstaande laat onverlet dat de Memorie van Toelichting wel 
degelijk ruimte laat voor toepassing van het ontnemingsinstrumenta-
rium op een zo breed mogelijk terrein. 5  Niet voor niets is hierin als werk-
hypothese opgenomen dat jaarlijks gerniddeld vijftig 'zware' en duizend 
'lichte' ontnemingszaken door het strafrechtelijk systeem zouden kun-
nen worden verwerkt. 6  Het O.M. heeft hierop voortgeborduurd door een 
richtlijn uit te vaarcligen, die voorschrijft dat op jaarbasis per zaaks-
officier tien ontnemingsvorderingen aanhangig moeten worden ge-
maakt. Deze 'den zaken-norm' dient vooral als aanjaaginstrurnent: de 
zaalcsofficieren moeten doordrongen raken van de toegevoegde waarde 
die voordeelsontneming de rechtshandhaving te bieden heeft. 

Het streven om de buitgerichte aanpalc binnen het O.M. en de 
opsporingsinstanties aan te zwengelen, kan op de nodige instemrning 
rekenen. Verschillende auteurs - onder wie enkele inleiders op het sym-
posium Blik op de Buit van 23 oktober en 12 november j.l. - hebben ech-
ter in twijfel getroldcen of de uitgevaarcligde richtlijn daartoe het meest 
geschikte middel is. 

De kritiek op de tien zaken-norm spitst zich toe op de volgende aspec-
ten. Allereerst moet gewezen worden op de stelregel uit de organisatie-
leer dat het formuleren van kwantitatieve doelen pas zinvol is wanneer 
een orgartisatie voldoende op haar taak is berekend. Hierboven is gecon-
stateerd dat de voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voor-
deel benodigde infrastructuur nog allesbehalve op poten staat. Het wekt 
dan ook geen verbazing dat in 1995 slechts 28% van het beoogde aantal 
ontnemingsvorderingen is gerealiseerd (Nelen en Sabee, 1996). 

5 Oak in de jurisprudentie (zie bij voorbeeld het arrest van het Hof Leeuwarden d.d. 
1-11-1995) is bevestigd dat de reikwijdte van de ontnemingswetgeving zich niet beperkt tot 
uitsluitend de (internationaal) georganiseerde misdaad. 

6 Wat onder 'zwaar' en 'licht' moet warden verstaan, is overigens in de MvT niet nader 
uitgewerkt Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) hanteert sinds 
kort bij het inventariseren van het aantal aanhangig gemaakte ontnemingsprocedures een 
wegingssysteem: zaken, waarin sprake is van conservatoir beslag of van een strafrechtelijk 
financieel onderzoek (SFO) tellen bij de beoordeling zwaarder mee. 
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Behalve dat de tien zaken-norm in de praktijk nog niet het gewenste 
(kwantitatieve) resultaat heeft opgeleverd, wijst het hierboven aange-
haalde evaluatie-onderzoek uit dat onder Officieren van Justine ook de 
nodige weerstand tegen de richtlijn bestaat: velen vinden het een 'ridi-
cuul instrument'. De vraag rijst of de richtlijn deze inmiddels ingesleten 
psychologische barriere onder Officieren ooit nog zal kunnen slechten. 

Niet alleen binnen het O.M. is ten aanzien van de 'tien zaken-norm' 
een aantal ongewenste neveneffecten te constateren, ook in de beeldvor-
ming naar buiten toe dreigt het middel als een boemerang op de beleid-
makers terug te slaan. Na de veel te hoog gespartnen - politiek gemoti-
veerde - verwachtingen in termen van geldeffike opbrengsten die 
bestonden ten tijde van de invoering van de wetgeving (zie boven), is 
wederom een signaal aan de buitenwacht afgegeven dat gespeend is van 
realiteitszin en zijn doel vooralsnog voorbij schiet. Tendentieuze bericht-
geving in de media - soms gelardeerd met schreeuwende koptelcsten, 
zoals "'Pink ze' in de knop gebroken: is de Kamer misleid of is justitie in-
competent?" (Vrij Nederland, 6-7-1996) - roept men op deze manier over 
zichzelf af. 

Het belangrijkste bezwaar tegen de tien zaken-richtlijn is evenwel, dat 
zij op gespannen voet staat met het proportionaliteits- en subsidiariteits-
beginsel. De norm zet officieren ertoe aan voortdurend de maatregel ex 
art. 36e Sr. in stelling te brengen, terwijI een groot aantal zalcen zich leent 
voor een andersoortige afdoening. Zo heeft de richtlijn mede tot gevolg 
gehad dat in afzonderlijke ontnemingsprocedures vorderingen van een 
paar duizend gulden worden uitgebracht. In Oen zaak bedroeg de 
ontnemingsvordering zelfs het luttele bedrag van f215. 7  

Oat de afdoening van dergelijke zalcen een onnodige belasting van het 
rechtshandhavingssysteem met zich mee brengt, behoeft geen nader 
betoog. In dit verband is het zinvol het gedachtengoed van de grondleg-
ger van de economische benadering, Gary Becker (1968), nogmaals in 
herinnering te roepen. Deze, in 1992 met de Nobelprijs belcroonde eco-
noom, kent namelijk de hoogste prioriteit toe aan het minimaliseren van 
de maatschappelijke kosten die met de criminaliteit en met de bestrij-
ding daarvan gemoeid zijn. 

De momenteel door het O.M. gehanteerde tien zalcen-richtlijn vet-
houdt zich slecht tot dit uitgangspunt. Deze constatering is des te op-
merkelijker, nu binnen het O.M. de neiging te bespeuren valt om ala 
Becker het strafrechtelijk complex als 'bedrijf' voor te stellen: het terug-
dringen van misdaad wordt beschouwd als een lcwestie van goed mana-
gement, waarbij doelen en middelen zo optirnaal mogelijk op elkaar 
moeten zijn afgestemd. 

7 Het OM. hanteert in de richtlijn overigens eon ondergrens van 11000,-. Op grand hiervan 

heeft de rechtbank het ann. in de bewuste zaak niet ontvankelijk verklaard in zijn 
vordering. 
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Tegen deze achtergrond ligt het veel meer voor de hand om in kleine, 
relatieve eenvoudige zaken de weg van de geldboete te Idezen. 8  Er hoeft 
dan geen speciale ontnemingszitting plaats te vinden. Evenmin hoeft 
een apart ontnemingsdossier te worden aangelegd. Met een boete hoeft 
derhalve in bijna alle geledingen van de rechtshandhaving minder capa-
citeit voor de ontneming worden vrijgemaakt. 

Tegen het gebruik van de geldboete als vorm van voordeelsontneming 
is wel aangevoerd dat deze het karakter heeft van een straf, terwijl ontne-
ming via art. 36e Sr. geschiedt via een maatregel. Verschillende auteurs 
(onder anderen Groenhuijsen en Van Kalmthout, 1989 (red.); Keyser-
Ringnalda, 1994) hebben er reeds op gewezen dat dit onderscheid ge-
kunsteld is. Er is dan ook geen enkele valide grond om de ontnemings-
maatregel principieel als een andere sanctie aan te merken. Daarmee is 
overigens niet gezegd dat moet worden getornd aan de specifieke ken-
merken, die de ontnemingsmaatregel thans bezit. 

Ook buiten het strafrecht bestaan legio mogelijkheden tot afroming 
van het behaalde voordeel. Delicten waarbij derden-benadeelden be-
trokken zijn, kunnen bij voorbeeld ook langs civielrechtelijke weg wor-
den afgehandeld. Daarnaast biedt de fiscale route het nodige perspectief. 
Het feit dat wederrechtelijk verkregen voordeel ook kan worden opgevat 
als verzwegen inkomsten aan de belastingdienst, impliceert dat in de 
meeste gevallen een fiscaal belang aanwezig is. Met het systeem van fis-
cafe afroming is beduidend meer ervaring opgedaan dan met de straf-
rechtelijke variant. Daar komt bij dat een fiscale afhandeling vaak min-
stens zo efficient en effectief is als een strafrechtelijke ontnemingsmaat-
regel. Wel dient te worden onderkend dat de rechtsbescherrning van ver-
dachten en benadeelde derden in de ontnemingswetgeving beter ge-
waarborgd is dan in het fiscale recht. Bovendien kunnen verdachten, die 
in Nederland niet belastingplichtig zijn, niet fangs fiscale weg worden 
aangepakt. 

Juridische knelpunten 

De juridische voetangels en klemmen van de ontnemingswetgeving 
schuilen tot dusverre vooral in de interpretatie van het begrip weder-
rechtelijk verkregen voordeel - zie in dit verband onder andere Simme-
link en Van der Neut (1996) - en de soms ondoorzichtige competentie-
verdeling tussen de officier van justitie (Chin en de rechter-commissaris 
(RC) bij de conservatoire inbeslagnetning van voorwerpen. In de optiek 

8 In geval er sprake is van benadeelden, verdient het aanbeveling zoveel mogelijk gebruik te 

maken van de wet Terwee (art. 36f Sr). Het is een teken aan de wand voor de stand van 
zaken op het gebied van slachtofferzorg dat in de beschouwingen omtrent de ontnemings-

problematiek aan dit wetsartikel nog nauwelijks wordt gerefereerd. Mijns inziens moet aan 

het adagium "misdaad mag niet schaden" hog meer betekenis warden toegekend dan aan 
de stelregel dat "misdaad niet mag lonen". 
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van menige opsporingsambtenaar en 04 vallen deze knelpunten even-
wel in het niet bij de drempel die de floge Raad recentelijk heeft opge-
worpen bij het doorbreken van schijnconstructies met onroerend goed. 
Als gevolg van een op 9 januari j.l. gewezen Bucro-arrest (nr. 3247) is con-
servatoir beslag op onroerende registerzaken van een rechtspersoon, 
waarvan de verdachte natuurlijke persoon enig aandeelhouder is, niet 
langer mogelijk. Het onderbrengen van onroerend goed in een rechts-
persoon is derhalve meestal al toereikend om delen van het vermogen 
aan ontneming te onttreldcen. 9  

Uitvoeringsproblemen 

• Wat de uitvoering van wetgeving betreft kan worden gesteld dat het hier-
bij veelal draait om drie kernelementen: kennen, kunnen en willen 
(Kraan-Jetten, 1992). De eerste factor heeft betrelcicing op het gewenste 
deskundigheidsniveau, de tweede op de organisatorische voorzieningen 
- in het bijzonder de beschikbare capaciteit - en de wijze waarop de 
buitgerichte aanpak van hogerhand wordt geregisseerd en de laatste op 
de bereidheid om conform de bedoelingen van de wetgever uitvoering 
aan de regelgeving te geven. 

Vooralsnog heeft het er veel van weg dat ten aanzien van de 
ontnerningswetgeving aan nog geen enkele van deze basisvoorwaarden 
is voldaan. Het gegeven dat de wetgeving pas drie jaar van lcracht is, geldt 
als een belangrijke verzachtende omstandigheid. Nietternin moet wor-
den vastgesteld dat de uitvoerende instanties ten tijde van de inwerldng-
treding onvoldoende waren geequipeerd en geprepareerd voor de tenuit-
voerlegging van de bepalingen. Deze bevinding is allesbehalve uniek 
voor de ontnemingswetgeving. Ook uit de evaluatie van de Wet Melding 
Ongebruikelijke "ftansacties (MOT) komt eenzelfde beeld naar voren 
(Terlouw en Aron, 1996). Het roept de (retorische) vraag op of in de 
ontwerpfase van beleidsinstrumentele wetgeving de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van de bepalingen wel de aandacht krijgen die zij ver-
dienen. 

Slotbeschouwing 

In dit artikel zijn de uitgangspturten van de ontnemingswetgeving en de 
praktische uitwerking daarvan vanuit verschillende invalshoeken door-
gelicht. Geconstateerd is dat de centrale gedachte achter deze wetgeving 
- rnisdaad mag niet lonen - steunt op een breed maatschappelijk draag- 

9 Om door eon dergelhke constructie heen to broken zal in bepaalde gevallen de actio 

Pauliana soelaas bieden. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de nietigheid in to 

roepen van door de verdachte/veroordeelde to kwader trouw verphchte rechtshandelingen. 

1.c. het overdragen van vermogensbestanddelen aan derden. Het voorwerp in kwestie moot 
dan dus wel eerat eigendom van de verdachte zijn geweest (Hermans, 1995). 
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vlak. Voor de geloofwaardigheid van het strafrecht is dat geen onbelang-
rijk gegeven. De legitimiteit van de ontnemingssanctie komt pas in het 
geding als zou blijken dat de effectiviteit van strafrechtelijke voordeels-
ontneming ernstig te wensen over zou laten. 

De effectiviteitsvraag kan in dit stadium evenwel nog met afdoende 
beantwoord worden. Wel lijken de verwachtingen daaromtrent onver-
rninderd groot. Vanuit crirninologisch perspectief is de hindering van de 
ontnemingswetgeving echter te zwak om deze hooggespannen verwach-
tingen te rechtvaardigen. De veronderstelling dat met de ontnemings-
wetgeving criminelen op hun meest gevoelige plek worden getroffen en 
dat hiermee een rem kan worden gezet op criminaliteit, is om meer dan 
een reden aanvechtbaar. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat 
het verwachtingspatroon ten aanzien van de voordeelsontneming op 
treffende wijze illustreert dat de mogelijkheden om met behulp van het 
strafrechtelijke sanctie-arsenaal menselijk gedrag te corrigeren, nog 
steeds aanzienlijk worden overschat. 

Het bovenstaande betoog kan worden geInterpreteerd als (te) pessi-
mistisch en kan gemakkelijk tot de misvatting leiden dat de buitgerichte 
aanpak op voorhand tot mislukken gedoemd is. Een dergelijke conclusie 
is echter prematuur en doet tekort aan de meerwaarde die voordeels-
ontnerning in mijn ogen wel degelijk heeft. Het verdient alleszins aanbe-
veling om in het kader van financieel rechercheren de bilk (mede) op de 
buit te richten en te proberen het behaalde voordeel — al is het maar voor 
een deel — af te romen. Het O.M. en de opsporingsinstanties moeten ech-
ter af van het idee dat zoveel mogelijk de weg van art. 36e Sr. moet wor-
den bewandeld. Op basis van de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit zal telkens de afweging moeten worden gemaakt welke 
afdoeningsvorm de voorkeur verdient. Niet zelden zal dan blijken dat de 
geldboete, de Wet Terwee of een buitenstrafrechtelijke afhandeling de 
meest voor de hand liggende optie is. 
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Financieel rechercheren in de 
opsporing 

Voor produktie heeft men nodig kapitaal, arbeid en grondstoffen (Marx, 
1867, Hoofdstuk 6). Dat geldt voor de reguliere economie. De criminele 
economie lijkt echter in menig opzicht op de legate economie (Van 
Duyne, Kouwenberg e.a., 1990); ook criminelen hebben kapitaal, arbeid 
en grondstoffen nodig. Tot voor kort was de bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit ingericht op het aanpaldcen van arbeid en grondstof-
fen: men probeerde zoveel mogelijk de criminelen op te pakken en ille-
gale goederen te onderscheppen. Pas recent is de politie zich gaan 
richten op het derde produktiemiddel: kapitaal. Zoals vaak gebeurt, na-
men ook hierin de Verenigde Staten het voortouw (Bologna en Lindquist, 
1987; Schaap, 1993). Daar begon men in het begin van de jaren tachtig 
met financieel rechercheren (Jansen, Van der Molen e.a., 1995). 

In dit artikel bespreek ik de rot van financieel rechercheren temidden 
van overige opsporingsmethoden. Ik beperk mij tot onderzoek van zoge-
naamde georganiseerde criminaliteit. In de praktijk is de waarde van fi-
nancieel rechercheren in Nederland nog niet gebleken (Janse, 1996). De 
centrale vraag is derhalve of dat een tijdelijk verschijnsel is en behoort bij 
de lcinderziektes dat ieder nieuw systeem heeft, of dat het om een struc-
tureel probleem gaat. Mijn conclusie zal zijn dat door praktische en prin-
cipiele problemen het financieel rechercheren beperkt dient te blijven 
tot de fase rond en na de aanhouding van verdachten. 

Financieel rechercheren kan in de opsporingspraktijk een aantal functies 
vervullen. Financieel recherchewerk kan inzicht geven in de rot van cri-
minele organisaties en op die manier informatie geven over wie nadere 
aandacht van de politie verdient. Daarnaast kan het volgen van de finan-
ciele stromen van criminelen informatie geven over hun doen en laten 
en zo de weg wijzen naar bewijs van crimineel handelen. Bovendien kan 
financiele informatie op zichzelf genomen eveneens als bewijs dienen. 
Financieel rechercheren vormt tot slot de basis voor het ontnemen van 
criminele vermogens (Nelen en Sabee, 1996). 

De verschillende functies brengen verschillende vormen van finan-
cieel rechercheren met zich mee. Dat zijn bij voorbeeld criminafiteits- 

• De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden. 
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beeld-analyses, maar ook analyses van concrete dadergroepen (Janse, 
1996). Ben globale criminaliteitsbeeld-analyse kan informatie geven over 
de delen van de maatschappij waarin relatief grote risico's van misbruik 
zijn of aanwfizingen van criminele activiteiten. De financiele recherche 
kan verder behulpzaarn zijn bij het voorbereiden van onderzoek, bij case-
screening en gedurende het opsporingsonderzoek (Jansen e.a., 1995). 

De belangrijkste gereedschappen voor de firtancieel rechercheur zijn 
zowel openbare als besloten gegevensbestanden in zowel binnen- als 
buitenland, want financiele recherche is vrijwel per definitie internatio-
naal (Van Duyne, 1995, p. 190). De financieel rechercheur moet dus 
nogal wat kunnen, zoals jaarrekeningen analyseren, eigendoms-
verhoudingen vaststellen, witwastechnieken ontrafelen, en veel van 
privacywetgeving en vennootschapsrecht weten (lanse, 1996). De kennis 
en vaardigheden van de financieel rechercheur moeten zodanig groot 
zijn dat hij in staat is op velerlei gebied geld en goederen te volgen. 

Criminelen investeren hun geld enerzijds om hun criminele activitei-
ten te kunnen ontplooien, bij voorbeeld met het aanschaffen van een 
schip voor een drugstransport. Anderzijds moeten criminelen overtollig 
geld Icwijtraken en opnieuw investeren. In beide gevallen moet de crimi-
neel zowel het boekhoudspoor doorbreken als aan het vermogen een 
ogenschijnlijk wettige oorsprong geven (Udink, 1993). Daarbij vertonen 
de criminelen een grote mate van creativiteit (Bologna en Lindquist, 
1987; Udink, 1993; Van Duyne, 1993). De financieel rechercheur moet dat 
alles weer ontrafelen en de oorsprong en het doel van het geld trachten 
te traceren. Naarmate de criminelen creatiever zijn, moet de financieel 
rechercheur over meer kennis van zalcen beschikken. 

Soms lijkt het crop dat slechts financiele bollebozen in deze zin de 
georganiseerde criminelen nog de baas kunnen zijn. Wil financieel on-
derzoek zinvol zijn, dan moet in eerste instantie enorm geinvesteerd 
worden in bijzonder hoog gelcwalificeerd personeel bij de politie. Het is 
de vraag of de politie daarvoor in de toekomst de financiele mogelijkhe-
den zal hebben (Van Gemert, 1996). Dat is een praktisch probleem dat 
alleen kan worden opgelost als bijzonder grote bedragen worden besteed 
aan het financieel rechercheren. Dat lost niet alle problemen op, want er 
zijn meer praktische bezwaren die gelegen zijn in het onderwerp waar-
mee de financieel rechercheur zich bezighoudt: de georganiseerde crimi-
naliteit. 

De georganiseerde criminalitelt 

58 

Georganiseerde criminelen onderscheiden zich, zoals gezegd, in veel 
opzichten niet van reguliere ondememers (Block en Chambliss, 1981; 
Van Duyne, 1995; Van Duyne e.a., 1990; Van Traa, 1996). Allen hebben 
kapitaal, arbeid en grondstoffen nodig. De legate ondernemer heeft het 
wat gemakkelijker dan de illegale ondernemer. Hij kan bij voorbeeld 
openlijk adverteren, hoeft zich niet dag en nacht zorgen te maken dat hij 
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wordt opgepakt en zijn contracten met zalcenrelaties en personeel zijn 
juridische afdwingbaar. Er zijn nog meer verschillen, maar twee daarvan 
lijken van belang voor het financieel rechercheren: de levensstijl van cri-
minelen en hun wijze van organisatie. 

Criminelen leven een ander leven clan niet-criminelen (Walters, 1990). 
Criminelen onderscheiden zich onder andere doordat zij een gebrek aan 
self-control hebben (Gottfredson en Hirschi, 1990). Ik laat de term onver-
taald, omdat daarmee een syndroom pleegt te worden aangeduid dat 
nogal verstrekkende gevolgen heeft voor de inrichting van hun leven. 
Criminelen zijn meer gericht op directe behoeftenbevrediging en plan-
nen minder op lange termijn. Zij leven als het ware bij de dag. Daarbij 
zijn zij ook extremer dan niet-criminelen. Criminelen scoren bij voor-
beeld hoog op sensation-seeking, hetgeen de mate aangeeft waarin zij 
geneigd zijn spanning op te zoeken (zie voor een uitgebreide bespreldng 
van het verschil tussen criminelen en niet-criminelen vanuit verschil-
lende gezichtspunten: Gottfredson en Hirschi, 1990; Moffitt, 1993; Wal-
ters, 1990). 

Het gebrek aan self-control heeft bij criminelen tot gevolg dat zij over 
het algemeen hun geld er in een hoog tempo doorheen jagen. Dat geldt 
voor bij voorbeeld overvallers (Kroese en Staring, 1993; Van de Bunt en 
Beijers, 1993), dat lijkt ook te gelden voor georganiseerde criminelen. 
Vooral beginnende en minder succesvolle crirninele ondernemers beste-
den een relatief groot deel of zelfs alles aan luxe goederen, zoals dure 
auto's, reizen en horloges (Schaap, 1993). Hun uitgaven zijn zodanig ex-
treem dat zij voor de buitenwereld meer passen bij iemand met een aan-
zienlijk groter inkomen en vermogen. 

Politiemensen worden daardoor nogal eens op het verkeerde been ge-
zet: van iemand die in een Mercedes 500 rijdt, gouden lumen in huis 
heeft en in het café meer rondjes weggeeft dan hijzelf drinkt, wordt in het 
gemeen aangenomen dat hij daarnaast over een aanzienlijk vermogen 
beschikt. Dat hoeft echter met het geval te zijn: vaak omvat het vermo-
gen van de crimineel niet meer dan hetgeen aan de buitenwereld wordt 
getoond. 

De bestedingen van crirninelen zijn vooral gericht op het verwerven 
van status en het hebben van plezier (Erkens en Vermeulen, 1993). De 
criminele levensstijl brengt eveneens met zich mee dat het gewonnen 
criminele inkomen ook zo weer geronnen is. Dit levert een probleem 
voor het financiele onderzoek, omdat aan de buitenlcant van criminelen 
niet te zien is over hoeveel vermogen zij beschikken. Bij kaalpluldcen van 
criminelen kan dan ook vaak met meer in beslag worden genomen dan 
de Mercedes 500 en de gouden kranen. 

Slechts de zeer succesvolle criminele ondernemer heeft zoveel geld dat 
behoefte bestaat aan het elders onderbrengen ervan. Of iemand een 
grote of een minder succesvolle georganiseerde crimineel is, hoeft aan 
de buitenkant met te zien te zijn. Een grote crimineel hoeft met een ex-
tremer uitgavenpatroon te hebben. Er is immers een zekere limiet aan 



'estidole verkenningen, jrg. 22 nr. 8, 1998 60 

hetgeen oak met een zeer uitbundige levensstfil kan warden uitgegeven. 
De politie, die in eerste instantie op eigen waarneming clan wel de verha-
len van informanten moet afgaan, kan daardoor aanvankelijk geen on-
derscheid malcen tussen de grate succesvolle crimineel en de beginner of 
minder succesvolle crimineel (Crombag, Van Koppen e.a., 1993). Dar kan 
tot gevolg hebben dat aanzienlijke energie gestoken wordt in financieel 
onderzoek naar vermogens die in het geheel niet bestaan. Dit is een 
tweede praktische probleem bij financieel rechercheren: vooraf kan zel-
den een schatting worden gegeven van de kans dat er veel of zelfs jets te 
halen valt. 

Het tweede hier te bespreken onderscheid tussen legale bedrijven en 
criminele organisaties is de wijze van organiseren. Criminele organise-
ties werden nogal eens voorgesteld alsof daarop een organisatieschema 
gelegd kan warden: een president-directeur aan de top, daaronder een 
laag van managers en een laag adjudanten en onderaan mensen die het 
vuile werk opknappen (Abadinslcy, 1987; Albanese, 1982; Peterson, 1983; 
President's Commission on Organized Crime, 1986). 

Recenter onderzoek leidt echter tot een geheel andere conclusie: de 
georganiseerde criminaliteit is georganiseerd in fosse netwerken (Block 
en Chambliss, 1981; Reuter, 1983; Van Duyne, 1995; Van Duyne e.a., 
1990). Sams is er wel een soort leider die een aantal mensen heeft die 
voor hem werken. Maar de 'ondergeschikten' hebben vaak ook hun eigen 
criminele onderneming, in veel gevallen weer samen met anderen. Tege-
lijkertijd kennen de belangrijke mensen in het criminele vakgebied el-
kaar en drijven met elkaar handel of bakenen juist de markt af. Deze 
netwerkstructuur heeft tot gevolg dat, bij voorbeeld in de drugshandel, 
met voldoende tussenstappen iedereen met vrijwel iedereen in verband 
kan warden gebracht. 

De netwerkstructuur van de georganiseerde criminaliteit heeft een 
aantal gevolgen voor de inrichting van het politiewerk. Ten eerste kan, 
als men zich geen beperkingen oplegt, elk onderzoek aanzienlijk Sten 
en uiteindelijk een zeer groat aantal verdachten omvatten. Ten tweede is 
het dus altijd een arbitraire keuze waar, of beter gezegd bij wie, het op-
sporingsonderzoek beeindigd wordt en derhalve wie net niet en wie 
(voorlopig) net wel de dans ontspringt. 

Ten derde, en dat heeft vergaande consequenties voor het financieel 
rechercheren, bemoeifijkt de netwerlcstructuur het volgen van geldstro-
men. In veel gevallen kan niet vastgesteld warden onder wiens verant-
woordelijkheid bepaalde activiteiten plaatsvonden en dus wie daarvan 
de financiele vruchten heeft geplukt. Oak al lukt het de financieel recher-
cheur de witwasnevel (Van Duyne, 1993) te doorzien, dan nog blfift het 
probleem dat vaak niet kan warden vastgesteld tot wie het geld herleid 
zou moeten warden. 
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Financiele recherche is onder andere nodig omdat het karakter van de 
criminaliteit voor een deel gewijzigd is. Enige decennia geleden lcwam de 
politie pas in actie nadat een misdrijf was gepleegd. Op grond van 
getuigenverklaringen en hetgeen de politie op de plaats van het delict 
vond, ging men op zoek naar de dader. Dat deed de politic met alleen. In 
de meeste gevallen werd de politie door een onschuldige burger op de 
hoogte gesteld van het feit dat een misdrijf was gepleegd; in de meerder-
heid van de gevallen leverden de onschuldige burgers eveneens een 
grote bijdrage aan het vinden van de dader (Ainsworth en Pease, 1987; 
Barker en Carter, 1990; Black, 1970; Bottomley en Coleman, 1976; 
Erickson, 1981; Sanders, 1977; Sellin en Wolfgang, 1964; Steer, 1980; Will-
man en Snortum, 1984). 

Tegenwoordig vallen de meeste misdrijven nog steeds in die categorie. 
De georganiseerde criminaliteit heeft echter een deel van het recherche-
werk dramatisch gewijzigd. Ten eerste kunnen gewone burgers bij dit 
soort zaken de politie zelden van dienst zijn. Veel georganiseerde crimi-
naliteit heeft geen directe slachtoffers en als er slachtoffers zijn maken zij 
zelf ook min of meer deel uit van het criminele circuit. Het aantal niet-
verdachte burgers dat als getuige zou kunnen optreden neemt verder af 
door de dreiging die verbonden is aan de georganiseerde criminaliteit. 

De politic moet georganiseerde criminaliteit derhalve bestrijden met 
andere en vaak nieuwe middelen. Die andere middelen hebben als ge-
meenschappelijk kenmerk dat zij elk een actieve rol van de politie ver-
gen, aanzienlijk actiever dan bij de `gewone' criminaliteit het geval is. De 
politie moet actief informanten werven en runnen, meestal mede-
criminelen van degenen die de aandacht van de politie treldcen. De poll-
tie probeert zelf getuige te zijn door het observatie-team aan het werk te 
zetten. De politie moet ook meer technische middelen inzetten, zoals 
tappen. Dergelijke methoden willen, elk op zichzelf genomen, nogal eens 
weinig effectief zijn (Van Koppen, 1995) en pas in langdurig onderzoek 
en in samenhang tot resultaten leiden. De combinatie van het gebrek 
aan hulp uit het publiek en de geringe effectiviteit van veel opsporings-
middelen zorgt ervoor dat onderzoek door de politie van georganiseerde 
criminaliteit veel inzet van personeel vergt, bijzonder kostbaar is en lang 
duurt. 

Onderzoek naar georganiseerde criminaliteit neemt om nog andere 
redenen veel tijd. Vroeger was het gepleegde misdrijf het uitgangspunt' 
voor een opsporingsonderzoek. Bij onderzoek naar georganiseerde cri-
minaliteit is met de daad, maar de dader het uitgangspunt. Een dergelijk 
onderzoek begint nadat de politie nit min of meer betrouwbare bronnen 
vernomen heeft dat een aantal personen zich bezighoudt met georgani-
seerde criminaliteit en dat vermoedelijk al langer doet en nog lang zal 
blijven doen als niet wordt ingegrepen. De politic heeft echter een grote 
voorkeur voor het op heterdaad betrappen van de crimineel. Ms eenmaal 
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een onderzoek is begonnen naar een criminele groep, dan moet de poll-
tie maar afwachten wanneer enige activiteiten ontplooid worden. On-
derzoek naar georganiseerde criminaliteit houdt daarom vaak tegelijker-
tijd lange periodes van wachten in. 

Door al deze veranderingen in het karakter van de crirninaliteit en de 
opsporing daarvan is het object van onderzoek de persoon geworden in 
plaats van zijn daden. Het gaat niet meer om de vraag of een verdachte 
een rrtisdrijf heeft gepleegd, maar tijdens het opsporingsonderzoek ver-
plaatst de aandacht zich al gauw naar de vraag of een persoon zich ver-
dacht gedraagt. Dat geldt in sterkere mate als men achter de vermoede-
lijke leider van een organisatie aanzit. Dergelijke mensen hebben de 
lastige gewoonte zich zelden direct in te laten met het vuile werk; dat 
doen anderen. 

In dat veld moet de financieel rechercheur werken en dat lijkt nogal op 
problemen te stuiten. Er zijn geen goedwillende burgers om te helpen 
(een uitzondering bespreek ik hieronder). Het financieel onderzoek moet 
gebeuren zonder dat bij de subjecten van onderzoek argwaan wordt ge-
welct. En eigenlijk is een financieel onderzoek pas mogelijk als enige acti-
viteiten worden ontplooid waarvan het fmanciele deel gevolgd kan wor-
den. Pat is vrijwel per definitie vlak voordat de verdachten worden 
aangehouden en in de periode daama. Zonder activiteiten heeft het fi-
nancieel onderzoek de neiging zich tRdens het opsporingsonderzoek 
steeds verder te verwijderen van concrete strafbare feiten en steeds meer 
te gaan richten op de min of meer verdachte personen. 

De problemen nemen verder toe als het gaat om allochtonen. De 
drugsmarkt is voor een groot deel in handen van uitheemse minderhe-
den die hun econornische thuis niet in Nederland hebben (Van Duyne, 
1995, pp. 188-189). Het financiele spoor leidt dan vaak naar landen waar 
de financieel rechercheur aanzienlijk moeilijker uit de voeten kan. 

Bovenstaande analyse leidt tot de conclusie dat op grond van prakti-
sche overwegingen financieel rechercheren beperkt zou moet en worden 
tot de fase rond en na de aanhouding van verdachten. Voor die conclusie 
zijn ook principiele argumenten aan te voeren die gelegen zijn in de 
nieuwe methoden the door politie en justitie worden toegepast. 

Bij het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit zoekt men steeds 
naar nieuwe middelen en methoden (Van Traa, 1996). Een van de re-
cente vernieuwingen is de MOT-wetgeving die samen met de plukze-
wetgeving omschreven wordt als een megatrend in het strafrecht (Groen-
huijsen, 1996), een trend die door Groenhuijsen wordt toegejuicht. Dat is 
niet terecht, want met de wetgeving over het melden van ongebruikelijke 
transacties (MOT) lijkt de opsporing zich definitief te hebben losgemaakt 
van het delict. Daarmee wordt het basale strafrechtelijk uitgangspunt 
verlaten dat geen procedure kan plaatsvinden zonder concrete verden-
king (Corstens, 1993, p. 65). 

Recent werd door het WODC verslag gedaan van een deel van het 
evaluatie-onderzoek van die wet (Terlouw en Aron, 1996). De transacties 
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die aan het MOT-meldpunt worden gemeld zijn met per definitie ver-
dacht, zij zijn vooralsnog slechts ongebruikelijk. De eerste administra-
tieve analyse behelst een dagelijkse vergelijking tussen subjecten die zijn 
betrokken bij de ongebruikelijke transactie en de subjectenindex van de 
CID (CIDSI). Bij een overeenkomst tussen de twee bestanden gaat de 
melding verder de molen in. Ook zonder een zogenaamde CIDSI-hit 
kurmen transacties verdacht zijn, bij voorbeeld omdat zij buiten normale 
transactiepatronen vallen. 

Het gaat clan al lang niet meer over strafbare feiten, maar om min of 
meer ongebruikelijk handelen van alle personen die om welke reden dan 
ook in het CIDSI-bestand terecht zijn gekomen. Dit is een zogenaamde 
sleepnetmethode van onderzoek (Crombag, Van Koppen e.a, 1994). Bij 
een sleepnetmethode wordt een groot net uitgeworpen. In dat net blij-
yen altijd wel enige vissen hangen, maar het is de vraag of dat de vissen 
zijn waar men naar op zoek was. Met de sleepnetmethode wordt gekapi-
taliseerd op kans en een dergelijke methode geeft geen garantie dat de 
gevangen vis de juiste is. Een sleepnetmethode houdt juist een extra ri-
sico in dat de vissen die blijven hangen toch onschuldig zijn (zie voor 
een uitgebreide besprelcing Crombag e.a., 1994). 

Het MOT-sleepnet heeft overigens grote mazen. In 1995 zijn er 16.215 
meldingen van financiele instellingen binnengekomen. Daarvan werd 
14% als zijnde verdacht doorgemeld aan Finpol, de afdeling die de na-
dere analyse verzorgt. Van die 14% werd uiteindelijk slechts 20% gebruikt 
in opsporingsonderzoek. Dat is niet veel. Van de meer dan 16.000 mel-
dingen werd dus slechts 3% in opsporingsonderzoek gebruikt en het 
WODC-onderzoek doet vermoeden (door de tabellen met elkaar te ver-
gelijken) dat slechts 14 promille van de meldingen heeft geleid tot het 
starten van een opsporingsonderzoek. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat 80% van de meldingen CID-matig wordt 'weggezet' en dus misschien 
in de toekomst nog wat opleveren. 

Met het MOT-sleepnet kunnen slechts aanwijzingen worden gevon-
den, geen bewijs. Ook kan niet worden gegarandeerd dat grote vissen 
niet de dans ontspringen. Janse concludeert dan ook dat er een leemte is 
tussen het vaststellen dat er aanwijzingen zijn van criminele activiteiten 
met fmancieel rechercheren en het ontstaan van een redeltjk vermoeden 
(art. 27 Sv.) op grond waarvan opsporingsbevoegdheden kunnen worden 
toegepast. Die leemte laat zich het sterlcst voelen bij financiele en econo-
mische criminaliteit, omdat het zich afspeelt in sectoren waarin de poll-
tie een minimale informatiepositie heeft (Janse, 1996). 

Het komt mij voor dat deze problemen inherent zijn aan het financieel 
rechercheren tijdens en voorafgaand aan het opsporingsonderzoek. 
Janse pleit echter juist voor uitbreiding van bevoegdheden. De politie-
man moet volgens hem de bevoegdheid lcrijgen om ongebruikelijke han-
delingen, onverklaarbare afwijkende patronen of andere aanwijzingen 
voor criminele activiteiten te beoordelen op mogelijke wetsovertreding. 
Daarvoor zouden er drie soorten maatregelen genomen moeten worden: 
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uitbreiding van de meldplicht van ongebruikelijke transacties tot vele 
andere sectoren van de maatschappij; aanscherpen publikatie en 
registratieplicht; en invoering van algemene controlebevoegdheden ter 
naleving van anti-witwas-wetgeving. 

Op de themadag financieel rechercheren in oktober 1994 (beschreven 
door Hoogenboom, Mul e.a., 1995), werd een dergelijke stelling eveneens 
geopperd: bepaalde onderwerpen en branches dienen doodopend on-
derwerp van een proactieve scan te zijn. Naast een ruime bijval, bleek die 
stelfing bij enige deelnemers ook een 'Big Brother is watching you'- 
gevoel op te roepen. 

Maar het gaat om meer dan een gevoel. De politic heeft als taak de cri-
minaliteit te bestrijden, niet om de maatschappij permanent in de gaten 
te houden. Voorstellen die streldcen tot systematische 'integriteits-
onderzoeken en brancheverkenningen' en tot 'uitbreiding van meld-
plichten, publicatieverplichtingen en centrale registratie' (lanse, 1996) 
van wat dan ook leiden tot een soort politic die niet past in onze rechts-
staat. 

Arbeid en grondstoffen 
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lk zal niet ontkennen dat financieel rechercheren nodig is en in veel om-
standigheden een zinvolle bijdrage aan de opsporing kan leveren. De 
analyse hierboven duidt erop dat financieel rechercheren weinig zinvol is 
voorafgaand en tijdens het opsporingsonderzoek. Financieel recherche-
ren is misschien zinvoller tegen de tijd dat de verdachten worden aange-
houden en in de periode daarna. Daar kan nog weinig over warden ge-
zegd, omdat de plulcze-wetgeving nog erg recent is (Nelen en Sabee, 
1996). Om, als reactie op onvoldoende resultaten, op alle gebieden 
waarop financieel gerechercheerd zou kunnen worden de bevoegdheden 
dan weer uit te breiden lijkt niet de juiste weg. Misschien kan de finan-
ciele rechercheur zich beter beperken tot de aspecten waarin zijn werk 
succesvol is. Daartegen kan worden ingebracht dat toch geprobeerd 
moet worden dat de georganiseerde criminafiteit toch met alle middelen 
moet worden bestreden. Men kan zich echter afvragen of op de andere 
punten waarop de georganiseerde criminaliteit bestreden kan worden 
niet alle mogelijkheden zijn uitgeput. lk begin met de arbeid. 

Zelfs als een opsporingsonderzoek in de georganiseerde criminaliteit 
erg succesvol is, dan nog zullen de deelnemers aan de organisatie slechts 
een beperkt aantal jaren in de gevangenis doorbrengen, hoewel voor de 
hoofdverdachten het aantal jaren veelal jets minder beperkt is. De daders 
worden dan misschien gestraft, maar daarmee is geenszins definitief de 
organisatie of het netwerk opgerold. Criminelen lcunnen hun activiteiten 
in gevangenschap soms voortzetten of in ieder geval daarna de draad 
alsnog weer oppaldcen. De leider roept na vrijlating eenvoudigweg zijn 
maten weer bijeen, want zij zijn reeds wat eerder vrijgekomen. Misschien 
zijn enige zalcencontacten verloren gegaan, maar in ieder geval is de ken- 
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nis en ervaring en de personele structuur gebleven. Zodoende kan de 
handel binnen relatief kort tijd weer bloeien. 

Het voortzetten van de handel is voor criminelen ook de voor de hand 
liggende keuze. Georganiseerde criminelen zijn nu eenmaal in niet veel 
anders goed dan hun vorm van georganiseerde criminaliteit. Het netto 
resultaat van het langdurige en kostbare werk van de politie is daarom 
niet meer dan het slechts tijdelijk stilleggen van de criminele onderne-
ming. 

Politie en justitie zouden zich veel werk kunnen besparen als verder 
vooruit wordt gekeken clan naar aanhouding en veroordeling, maar ook 
zorg gedragen wordt voor het vernietigen van de personele structuur van 
misdaadondernemingen en misdaadnetwerken. Geprobeerd kan wor-
den om een situatie te creeren, waarin het personeel, na vrijlating, zelf 
niets meer met de hoofdverdachten te maken wil hebben. Dat zou bij 
voorbeeld kunnen gebeuren door de status van de hoofdverdachte aan te 
tasten, want daarop is immers diens leiderschap gebaseerd. Daarnaast 
kan ervoor gezorgd worden dat de betrokkenen niets meer met elkaar te 
maken kunnen hebben, bij voorbeeld door een maatregel op te leggen in 
de sfeer van een straatverbod of een stadverbod. 

Ook wat de grondstoffen betreft zijn de mogelijkheden niet uitgeput. 
Maar laat ik eerst teruggaan naar de manier waarop thans opsporingson-
derzoeken naar de georganiseerde criminaliteit zijn ingericht. Dat levert 
namelijk een paradox op. Door een groot team rechercheurs wordt in dat 
soort zaken geprobeerd een zodanige informatie-positie te verwerven 
dat de leden van de criminele organisatie aangehouden kunnen worden. 
Voor men dat bereikt heeft, is meestal veel tijd voorbijgegaan. Het is met 
ongebruikelijk dat onderzoek naar criminele organisaties de inzet van 
een groot aantal politiemensen gedurende meer dan twee jaar vergt. Dan 
worden de leden van de organisatie aangehouden en veroordeeld en is 
de moeizaam verworven informatie-positie eigenlijk waardeloos gewor-
den. De paradox bestaat erin dat de politie met een goede informatie-
positie probeert tot aanhoudingen te komen, maar de aanhouding de 
informatie-positie juist weer waardeloos maakt. En met de aanhoudin-
gen wordt, zoals gezegd, slechts een tijdelijke terugslag in de criminele 
organisatie veroorzaakt. 

Tegelijkertijd lijkt de informatie-positie tijdens de opsporing voor de 
recherche vrijwel sacrale kenmerken te hebben gekregen. Dat is in het 
verleden zelfs zover gegaan dat ter bescherming daarvan de verboden 
stoffen, waar het bij het grootste deel van de georganiseerde criminaliteit 
immers om gaat, gewoon werden doorgelaten (Fort-Team Rijks-
recherche, 1996; Van Traa, 1996). De verboden stoffen lijken op die ma-
nier van ondergeschilct belang te zijn geworden. 

Een aanpalc die geheel gericht is op het in beslag nemen van de verbo-
den stoffen, het vegen, is echter nog nooit uitgeprobeerd. Het lijkt een 
zinvol experiment om in plaats van het langdurig inzetten van veel man-
kracht in een groot recherche-onderzoek, die manlcracht in te zetten in 
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het zoveel mogelijk vegen van partijen drugs. Drugshandelaren zetten 
hun handel immers alleen voort als daarmee voldoende winst kan wor-
den behaald. Ms echter een substantieel deel van de partijen op die ma-
flier verloren gaan, is de handel Set lucratief meer of zelfs verliesgevend. 
Met een dergelijke werIcwijze vindt het kaalplukken als het ware plaats 
tijdens het opsporingsonderzoek in plaats van erna. Het vegen heeft als 
voordeel dat een gecompliceerd financieel onderzoek na de aanhouding 
om de omvang van het criminele vermogen en de criminele winst vast te 
stellen Met meer nodig is. Het nadeel is dat verwacht kart worden dat 
minder georganiseerde criminelen zullen worden aangehouden. Dat is 
overigens niet in alle opzichten een nadeel, gezien het huidige cellen-
tekort. 

Conclusles 
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Wit financieel onderzoek zinvol zijn, dan moet in eerste instantie enorm 
gelnvesteerd worden in bijzonder hoog gelcwalificeerd personeel bij de 
politie. Het is de vraag of de politic daarvoor de financiele mogelijkheden 
krijgt. Maar het is eveneens de vraag of financieel onderzoek zinvol is op 
alle facetten die zoal bedacht kunnen worden. Vooral tijdens en vooraf-
gaand aan het opsporingsonderzoek lijkt financieel rechercheren op veel 
problemen te stuiten. De leefwijze van criminelen leidt er bij voorbeeld 
toe dat soms veel energie wordt gestoken in financieel onderzoek naar 
vermogens die in het geheel Set bestaan. Bovendien bemoeilijkt de 
netwerIcstructuur van de georganiseerde criminaliteit het volgen van 
geldstromen, zodat in veel gevallen niet 'can worden vastgesteld onder 
wiens verantwoordelijkheid bepaalde activiteiten plaats vonden en dus 
wie daarvan de financiele vruchten heeft geplukt. 

De opsporing van georganiseerde criminaliteit heeft veel meer het ka-
rakter van een onderzoek naar verdachte personen dan naar gepleegde 
strafbare feiten. In dat veld lijkt de financieel rechercheur op zoveel pro-
blemen te stuiten, dat de taak van de financieel rechercheur vermoede-
lijk het beste beperlct kan worden tot de fase die begint vlak voor de aan-
houding van verdachten en eindigt na het kaalplulcken van de betrokke-
nen. Dat geldt in versterkte mate als allochtonen het subject van onder-
zoek zijn. 

Het geheel overziend lijkt het erop dat de georganiseerde criminafiteit 
zich slechts in beperlcte mate leent voor financiele onderzoeken en voor-
zover zij dat wel doet, er dermate hoge eisen gesteld wordt aan het finan-
ciele onderzoek en de financieel rechercheur, dat er een gerede kans be-
staat dat het geringe huidige succes zich in de toekomst blijft voortzet-
ten. Om als reactie op onvoldoende resultaten op alle gebieden waarop 
financieel gerechercheerd zou kttnnen worden de bevoegdheden dan 
weer uit te breiden is Met de juiste weg. De financiele rechercheur moet 
zich beperken tot dat deel van zijn werk dat succesvol blijkt te zijn. 
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Blik op de toekomst 

prof. mr. H. de Dodder.  

Tijdens het congres Bilk op de butt, dat plaatsvond op 23 oktober jl. te 
Ede, zijn belangrijke inleidingen en referaten gehouden en zijn ook daar-
naast door de enthousiaste participatie van de deelnemers vole relevante 
opmerkingen gemaakt. In dit afsluitend artikel zal ik geen poging doen 
alle ideeen nogmaals voor het voetlicht te halen. lk zal me beperken tot 
enige impressies. 

Financieel rechercheren verschilt van de traditionele wijze van opspo-
ring (zie daarover Hoogenboom, MW e.a., 1995). Eon van de opmerkelik-
ste verschillen is dat de financiele recherche naar haar aard niet daad-
gericht, doch dader-gericht is. De financieel rechercheur volgt de 
bewegingen van geld en van andere vermogensbestanddelen. Aan de 
hand van die geldstromen probeert de opsporing inzicht te verkrijgen in 
de handel en wandel van een bepaalde persoon, die verdacht wordt van 
het hebben van illegale inkomsten. Met behulp van de financiele gege-
yens van een bepaalde persoon kan worden voorkomen dat het illegaal 
verworven geld langere tijd in het illegale circuit verblijft en daarbij een 
of meerdere malen hergebruikt wordt, dan wel dat het illegaal verworven 
geld in de legale bovenwereld wordt opgenomen. 

Het financieel rechercheren beoogt het blootleggen van financiele 
geldstromen niet zozeer als doel op zich, maar als hulpmiddel ten dien-
ste van de criminele opsporing. Men behoort zich daarbij overigens be-
wust to zijn van de kans dat men zo gericht is op de geldstromen dat men 
het opsporingsdoel uit het oog veriest, waardoor de verdachte met ge-
noegen zal waarnemen dat de opsporingsinstanties zich inspannen om 
ingewikkelde financiele transacties bloot te leggen en daarbij hun eigen-
lijke doel, het verzamelen van bewijs in zijn strafzaak, vergeten. 

Over de MOT-wetgeving 

Het financieel rechercheren kent twee wettelijke hulpmiddelen: de MOT-
en de ontnemingswetgeving. De MOT-(Melding Ongebruikellike 
Transacties-)wetgeving is gestoeld op publieke/private samenwerking, 
namelijk op de samenwerking tussen de overheid enerzijds en de ban-
ken anderzijds. Het betreft het verplichte melden van verdachte transac-
ties door banken en andere financiele insteliingen. Daarover wordt men 
tegenwoordig enig ongenoegen gewaar. 

• De auteur is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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De financiele instellingen zouden zich onevenredig zware inspannin-
gen (aan opleidingen en investeringen) moeten getroosten, terwip de 
overheid met de door de banken verzamelde informatie `niets' zou doen. 
Van de banken mag inderdaad medewerking aan de overheid worden 
verlangd, doch deze private partners moeten er dan wel op kunnen ver-
trouwen dat de overheid integer en overeenkomstig de afspralcen met de 
verkregen informatie omgaat (zie daarover Hoogenboom, Van den Anker 
e.a., 1996). 

Toch is hiermee met alles gezegd: ook al zou de overheid nog niet ge-
heel ldaar staan met een goed geolied verwerkingsproces, dat wil met 
zeggen dat de financiele instellingen zich zouden mogen beperken tot 
het minimaal uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen. Men zou 
zelfs meer kurmen doen dan alleen maar het doorgeven van transacties 
(zie ook de bijdrage van A.B. Hoogenboom in dit nummer). In het eigen 
belang zou men kunnen overgaan tot het analyseren van de gegevens, 
waardoor meer inzicht zou kunnen worden verworven in het misbruik 
van deinstellingen door criminelen. Het is juist het belang van de ban-
ken zich te wapenen tegen illegaal geld. Het onmisbare vertrouwen dat 
het publiek in het geldwezen moet blijven hebben, staat of valt met een 
onlcreukbaar image van de instellingen. 

Zolang de huidige informatiestroom nog niet conform de verwachtin-
gen van de private partners kan worden verwerkt, is het wel ontijdig om 
de meld-verplichtingen uit te breiden. Zoals Van de Bunt zegt: de straf-
rechtelijke organen moeten zich niet 'over-eten' aan de MOT-meldingen 
(zie zijn bijdrage in dit nummer). De suggestie om de meld-verplich-
tingenom te zetten in een meld-bevoegdheid (zoals Van Altena tijdens 
het congres bepleitte) is evenzeer niet aan te bevelen: het zou de vereiste 
medewerking van de potentiele melders te vrijblijvend maken, waardoor 
de meldingen onevenwichtig zullen worden gedaan en dientengevolge 
in het na-traject per definitie geen evenwichtig beleid kan worden ge-
voerd. 

Witwassen 

Er is wellicht wel wat te zeggen voor een aparte strafbaarstelling van wit-
wassen. Er kan daarvoor een drietal redenen worden aangevoerd. In de 
eerste plaats vereisen Verdrag en EEG-richtlijni een onvoorwaardelijke 
strafbaarstelling van witwassen, zowel van geld dat afkomstig is uit de 
drugshandel als van al het overig illegaal geld. In Nederland is de straf-
baarstelling van witwassen gegoten in de vorm van een aanpassing van 
het reeds bestaande helingsartikel (art. 416 Sr.). Dat artikel nu, bestrijkt 

1 Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming 
en confiscatie van de opbrengsten van misdrijven, Straatsburg, 8 november 1990 en de 
Richtlijn van de EEG van 10 juni 1990 tot voorkoming van het gebruik van het financidle 
stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG, Publ. Blad L166/77). 



Just'gale verkenningen, Jrg. 21, nr. 9, 1996 	 72 

in strijd met het Verdrag niet alle denkbare gevallen: het plegen van 
helingshandelingen ten aanzien van een geldbedrag dat verdachte zelf 
door enig misdrijf heeft vericregen, levert immers volgens de 1-loge Raad 
geen heling op. 2  Dat betekent dat in een dergelijk geval het witwassen 
niet strafbaar is. Bovendien is er nog het probleem van het witwassen 
van fiscaal verborgen geld. Juridisch kan dat erg moeilijk, maar in elk ge-
val lang niet in alle gevallen, onder de lcwalificatie 'heling' worden ge-
bracht. 3  

In de tweede plaats is het een slechte public- relationsact van ons land, 
met name tegenover de Verenigde Staten, om vol te houden dat ons 
helingsartikel andere wetgeving overbodig maakt. Aan buitenstaanders 
is deze redenering bepaaldelijk niet uit te leggen. Daarvoor is onze regel-
geving en daarop gebaseerde jurisprudentie te ondoorzichtig. 

Ten derde moet toch worden toegegeven dat het bewijs voor overtre-
ding van de helingsbepafingen niet gemalckefijk to leveren is. Met name 
denk ik hierbij aan het bewijs, dat het verlcregen goed (door een ander) 
door (een bepaald) misdrijf is verlcregen. Men moet dan weten om welk 
concreet misdrijf het goat. Het moge duidelijk zijn dat aan deze laatste 
vereiste niet altijd onmiddellijk kan worden voldaan. 

Ontnemingswetgeving 

Met betrekldng tot de ontnerningswetgeving 4  kan niets anders worden 
geconcludeerd dan dat naar de aard van de regelgeving de ontneming 
voornamelijk of alleen mag worden gebruikt bij zware vormen van crimi-
naliteits Niet kan worden ingezien waarom voor de kleine criminaliteit 
de gewone, ouderwetse regelgeving niet zou volstaan (bij voorbeeld de 
'afrootn-boete). Een dergelijk terughoudend overheidsbeleid laat ook 
meer ruimte aan eventuele private slachtoffers om op te komen voor hun 
schade. 

De officier van justitie is Icrachtens interne richtlijnen verplicht tien 
ontnemingszalcen per jaar bij de rechter aan te brengen. Deze richtlijn 
gaat voorbij aan het hierbovengestelde en is aan heroverweging toe. Men 

2 HR 31 maart 1987, NJ 1987, 796. De Read voert deze redenering ver door en laat deze oak 

golden indien iemand helingshandelingen begaat met betrekking tot een geldbedrag dat hij 
heeft verkregen door een misdrtjt, begaan door een rechtspersoon, waarin hijzelf feitelijke 
leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen en daarbij zo nauw betrokken is 

geweest dat hij ten aanzien van die gedragingen met de rechtspersoon can warden 
vereenzeNigd. 

3 Vereiste voor 'Fueling' is dat het geld van misdrijt afkomstig is. Zwart fiscaal geld hoeft 
echter in het geheel niet van misdrijf afkomstig te zijn, maar is in de regel afkomstig uit 

gewone arbeid. Over de theorie dat die afkomst wel besmet is via tiscale verzwijging, open 
de meningen uiteen. 

4 Ten onrechte nog steeds veelal met de term 'Pluk-ze' wetgeving aangeduid. 
5 Zoals door J.M. Nelen op het congres werd gesteld. Van deze visie ging oak de wetgever 

aanvankelijk uit. 
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kan hiervoor beter een meer gedifferentieerde regel in de plaats stellen 
(zoals V. Sabee op het congres stelde). Hoewel aan de tien zalcen-richtlijn 
het symbolische karakter met kan worden ontzegd, voeg ik er aan toe: 
een wel gedifferentieerde regel voorkomt irritatie bij leden van de rech-
terlijke macht, voorkomt ondeskundig gebruik door onbevoegde officie-
ren van justitie en rechters en bevordert de slagvaardigheid van het be-
leid. Ook voor de opsporing is het veel inspirerender om in zorgvulclig 
uitgekozen zaken de ontnerningsprocedure nauwgezet te volgen en te 
evalueren dan in een ongenuanceerd schot-met-hagel beleid te wachten 
op toevallige treffers, waarbij telkens de missers moeten worden ver-
werkt. 

Het is goed te beseffen dat het huidige gebruik van de ontnemings-
wetgeving in veel gevallen ook mogelijk was geweest onder de oude wet-
geving, met uitzondering van het conservatoir beslag. In dat licht is de 
roep om uitbreiding van de huiclige wetgeving merlcwaardig. Niet alleen 
omdat uitbreiding nu kennelijk overbodig is, maar ook omdat de materie 
nu al ingewilckeld genoeg is, zou het goed zijn eerst de huidige mogelijk-
heden uit te putten voordat aan uitbreiding wordt gedacht. 

Het is eveneens goed te beseffen dat van de preventieve werking niet te 
hoge verwachtingen mag worden gekoesterd (zoals J.M. Nelen stelde). 
De opvatting dat potentieel criminelen zich met zullen laten weerhou-
den door mogelijke geldelijke verliezen, is niet bij voorbaat onjuist. Te-
yens moet men oppassen het mogelijke succes van de ontnemings-
wetgeving af te meten aan de te incasseren bedragen. Het is veeleer de 

• vraag of criminelen zich inderdaad laten terugschrikken door het beleid 
of dat het hen niets uitmaakt. Wel zal men zich ervan bewust zijn, dat 
elke cent die men van criminelen extra afpalct, bijdraagt aan het 
rechtvaardigheidsgevoel van de burger. Maar het moet dan inderdaad 
gaan om extra-geld (en niet om geld, dat men vroeger al via de afroom-
boete of via de civiele partijen incasseerde). Bovendien zal een rechts-
econornische kosten-baten analyse moeten waken voor een juiste ver-
houding tussen verrichte inspanningen en opbrengsten. 

De wetgeving omvat thans enige juridische knelpunten die door V. Mul 
en D. Van der Landen op het congres werden behandeld. Het gaat hierbij 
bij voorbeeld om de vraag welk voordeel bedoeld is als geschikt voor af-
rorning, om de problemen met betreklcing tot de vereenzelviging van 
rechts- en natuurlijke personen en om de vraag of en in welke mate reke-
ning moet worden gehouden met de kans dat het af te romen bedrag 
daadwerkelijk kan worden terugbetaald met de daaraan gekoppelde pro-
blematiek van de gijzelingsmogelijkheden. Dat de Hoge Raad een wat 
zuinig standpunt inneemt in deze vragen6, zou voor de wetgever aanlei-
ding kunnen zijn in te grijpen. 

6 Zie bij voorbeeld HR 16 april 1996, rolnr. 101.681 P en HR 7 mei 1996, rolnr. 102.301 P (n.b. 

Deze 'P zal toch niet voor 'Pluk-ze' staan?), alsmede HR 9 januari 1996, Besch. nr. 3247. 
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De MOT- en de regelgeving zijn, zoals gezegd, hulpmiddelen bij het fi-
nancieel rechercheren. De minister van Justitie bepleitte samenwerking 
van de overheid met private organisaties, waarbij zij niet slechts aan 
banken, doch ook aan de wetenschap dacht. Ook dit laatste dient onder-
schreven te worden. Van de wetenschap mag worden verwacht zich co-
operatief met en dienstbaar voor de praktijk op te stellen. Dat mag en 
kan echter niet zover gaan dat bij voorbeeld slechts de voor de opdracht-
gever gewenste resultaten van onderzoek worden gepubliceerd. Dat laat-
ste mag niet van de wetenschap worden verwacht. 

Financieel rechercheren behoort onderdeel te zijn van de normale re-
cherche (zie ook Van de Bunt in dit numrner). Daartoe is wel een goede 
opleiding vereist (zoals op het congres bepleit door J.K.A. Janse). Van ex-
terne deskundigen dient een gepast gebruik te worden gemaakt; dat 
houdt in dat het weliswaar een goede zaak is dat deskundigheid wordt 
ingehuttrd, maar dat de opsporingsdiensten in de eerste plaats zelf de 
vereiste kennis behoren te verwerven (vergelijk de discussie tussen W.M. 
Van Gernert en R.C. Crouwel). Het thema van het congres Bilk op de buit 
was wellicht niet geheel goed gesteld. Bilk op het geld zou beter zijn ge-
weest, zoals Van de Bunt zei. Bet financieel rechercheren is het 
rechercheren van de toekomst en het investeren in de toekomst. 
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Justitiele verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint By. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is (vol. 22, no. 9, 1996): Financial traces of crime. 

Cynicism and 'rebellious submission'; the implementation of money 
laundering legislation 
A.B. Hoogenboom 
In 1994 Dutch parliament passed money laundering legislation. 
Financial institutions are obliged to report irregular financial transac-
tions. The criteria for irregular transactions are stipulated by law. 
Financial institutions covered by this law are banks, casino's, insurers, 
the stock exchange, creditcard companies and exchange offices. The 
article gives an overview of the findings of the evaluation report by the 
Dutch Police Foundation. The differences in implementation are 
analyzed in terms of a dynamic policy-model in which a distinction is 
made between four phases: the denial phase, the adoption phase, the 
cynical phase and a assimilation phase. The financial institutions can 
be placed in the adoption phase. Criteria for the implementation are 
organizational and communications processes for the detection and 
handling of irregular transactions, the training of employees to detect 
them, the instalment of computerized systems for analysis support and 
the number of reported transactions. It is argued that although the law 
is implemented, different financial institutions show signs of 'rebellious 
submission'. The large banks criticize the quality of financial analysis 
and the lack of criminal cases. There is insufficient follow up, according 
to them. Other financial institutions question the validity of the current 
system by questioning the fact whether or not their financial services 
are prone to money laundering schemes. Overall, it is concluded that 
the implementation is successful. To prevent the cynical phase the 
government has to improve the analysis, work more closely together 
with financial institutions in training and criminal investigations. 

International exchange of money laundering related (financial) 
Information 
V Mul and C.D. Schaap 
The laundering of money with a criminal origin is almost by definition 
an international activity. From this view, the fight against money 
laundering needs international activities in the field of investigation. 
The possibility of international exchange of money laundering related 
(financial) information is a conditio sine qua non. For the Netherlands, 
this exchange takes place within the legal framework of the First Report 
of the Financial Action Task Force on Money Laundering (Paris, 1990), 
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The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and 
Confiscation of the Proceeds from Crime (Strasbourg, 1990) and the 
Directive of the Council of the European Communities on Prevention of 
the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering 
(Brussels, 1991). Within this framework, international exchange of 
financial information is not always easy, due to certain criteria such as, 
for example, the fact that the person to whom the information is 
related, must be punishable in the country which asks for the 
information as well as in the country which provides the information. 
But there are some other possibilities. For instance [CPO-Interpol, the 
International Crime Police Organisation, is developing different 
initiatives in the field of the exchange of money laundering information. 
Next to ICPO-Interpol, Trevi, the Working Group on Terrorism an 
Violence, has done some recommendations. One of these has led to the 
foundation of the Europol Drugs Unit, an organisation which today is 
known as Europol. The last mentioned possibility is given by the Treaty 
of Schengen. The use of the possibilities to exchange money laundering 
related information on an international scale creates some problems. 
The two most significant problems are the differences between the 
national Disclosure's Offices which can lead to difficulties in the 
exchange of information between a penal and an administrative Office, 
and the restriction of exchange due to the protection of privacy. 

Asset forfeiture legislation; basic assumptions and practical implica-
tions 
I.M. Nelen 
On March 1st 1993, new legislation came into effect in the Netherlands 
to increase the possibilities to deprive criminals of their illicit proceeds. 
The author has looked upon the basic assumptions of this legislation 
and their practical implications, mainly from a criminological 
viewpoint. He concludes that the legislation meets the general feeling 
that 'crime should not pay' and therefore has strong symbolic meaning. 
At the same time he questions whether the high hopes regarding the 
practical impact of depriving criminals of illegally obtained advantage, 
are realistic. This optimism reflects a naive belief of the Criminal code 
as the panacea that can solve major societal problems. So far, the 
implementation of the legislation has been frustrated by both legal and 
organisational obstacles. Furthermore, the new instruments have been 
tested on relatively minor cases. The author calls upon the police and 
judicial authorities to restrict the use of the most far-reaching 
instruments to cases of organized crime. 

Financial criminal investigation 
van Koppen 

Financial criminal investigation is a relatively new phenomenon. In 
many phase of the police investigation financial detectives potentially 
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can do useful work. Practice, however, prevents this. The expenses to 
hire good financial detectives probably surpass future police budgets. 
More important: the structure of organized crime makes financial 
investigations very difficult. The lack of self-control of criminals and 
their life-style pose difficulties in assessing their assets. Also, the 
network structure of organized crime poses difficulties in following the 
flow of money. Since the suspect, rather than the crime, is the point of 
departure in fighting organized crime, financial investigations would 
require auditing parts of society almost permanently. It is suggested 
that, because of these and other problems, financial investigations 
should be limited to the period around and after arrest of the suspects. 
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Van doelgroepenbeleid near ouderondersteuning 

prof dr L Eldering 

Het terugdringen van de jeugd-

criminaliteit krijgt momenteel veel 
aandacht in het publieke en politieke 
discours. Hoewel het onderwerp tot 
voor kart taboe was, wordt thans 

openlijk erkend dat bepaalde 
categorieen jongeren en met name 

jongeren uit allochtone groeperingen 
een grote kans lopen te marginalise-

ren. Zowel in Nederland als in andere 
Europese landen is hierbij sprake van 
een zekere rangorde in marginalisering 
(Junger-Tas, 1994; Kilias, 1989). Kilias 

(1989) concludeert op grand van 
beschikbare onderzoeken in Europese 
immigratielanden dat de criminakteit 

onder immigrantenjongeren hoger is 
dan onder autochtone jongeren en 

eerste generatie immigranten. 
In Nederland betreft het vooral 
Marokkaanse jongeren en in mindere 
mate Turkse en Surinaamse jongeren. 

De beide laatste groeperingen komen 
weer vaker in aanraking met de polifie 

dan autochtoon Nedellandse jongeren 
uit vergelijkbare sociaal-economische 
milieus (Junger, 1990; Linckens, 1995; 
Werdmolder, 1990; WerdmOlder en 

Med. 1993). Marokkaanse en 
Surinaamse jongeren zijn over-
vertegenwoordigd onder de 
zwerfiongeren (Beker en Merens, 

1994; Van der Ploeg e.a., 1991; 
Ministerie van WVC, 1993). 
Er warden verschillende verklaringen 

aangevoerd voor de marginalisering en 
delinquenfie van jongeren. Veel 
onderzoek wijst op de rol van de 
ouders in dit proces. Het ontbreken 

van direct toezicht op het doen en 
laten van kinderen en conflicten 
binnen de familie zijn goede 
voorspellers van delinquentie, aldus 

Rutter (1990; zie oak Hirschi, 1967; 
Junger en Polder, 1991). Oak uit 
kwalitatief onderzoek onder allochtone 

gezinnen blekt dat langdurige 
confiicten binnen het gezin tot 

psycho-sociale problemen en 
marginaliseeng van kinderen kunnen 

leiden (Eldering en Borm, 1996a en b; 
Eldering en Knorth, 1996). 

Het is dan oak verheugend dat het 
Ministelie van Justitie zich voomeemt 
structureel beleid te ontwikkelen am 

allochtone en autochtone ouders wier 
kinderen het risico !open in de marge 
van de samenleving terecht te komen, 
te ondersteunen. Mevrouw prof. dr. J. 

Junger-Tas heeft hiertoe in opdracht 
van het Ministerie van Justitie de 
beleidsnota Jeugd en gezin geschre-
ven. In deze nota warden de 
ontwikkelingen van de groei van de 

jeugdcriminahteit en de oorzaken van 
delinquent gedrag geschetst 

Geinspireerd door de posifieve effecten 
van enkele gezinsinterventieprogram-
ma's warden aangrijpingspunten voor 
een justitieel preventief gezinsbeleid 
gepresenteerd. 

Aan de hand van mijn erearingen met 
de evaluatie en implementatie van het 
Opstap-programma, een van de 

programma's die in het kader van het 
nieuwe beleid van het Ministerie van 
Justitie warden genoemd, wil ik enkele 

kritische kanttekeningen plaatsen bij 
de note Jeugd en gezin. Op grand van 
deze casus formuleer ik enkele 
stellingen met betrekking tot 
ondersteuning van ouders van 

probleemkinderen en -jongeren. 

* De auteur is als hooglerear verbanden aan het Centnun voor Intercuiturele Pedagogiek van 
de Rijksuniversiteit Leiden. 
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De casus van Opstap 

Opstap is een gezinsinterventie-
programma voor moeders en kleuters 
uit kansarme gezinnen. Het pro-
gramma is ontwikkeld door prof. Avima 
Lombard van de Hebreeuwse 
universiteit te Jeruzalem ten behoeve 
van orientaals-joodse immigranten-
gezinnen (waaronder veel gezinnen 
van Marokkaanse origine) (Lombard, 
1981; 1994). Opstap heeft als doel 
kleuters schoolrijp te maken en 
moeders kennis en vaardigheden bij te 
brengen om hun kinderen hierbij te 
ondersteunen. 
Van 1987 tot 1992 heb ik met een 
team van onderzoekers het Opstap-
experiment in Amsterdam geevalueerd. 
Het betrof zowel een formatieve 
(proces)evaluatie als een summatieve 
(effect)evaluatie met experimentele- en 
controle-kinderen. De belangrijkste 
onderzoeksvragen waren of Opstap 
uitvoerbaar was met allochtone 
gezinnen in Nederland en welke de 
effecten waren van Opstap op moeders 
en kinderen. Het experiment is 
uitgevoerd met Nederlandse, 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 
moeders en kleuters. Het evaluatie-
onderzoek geschiedde in opdracht en 
met financiering van het Ministerie van 
VWS. In dit kader kan ik niet ingaan 
op alle resultaten van deze evaluatie. 
We hebben hier uitgebreid over 
geschreven (Eldering en Vedder, 1992, 
1993; Vedder en Eldering, 1993). Wel 
wil ik stilstaan bij de uitkomsten van 
onze follow-up studie in 1995, 
waarover nog niet is gepubliceerd, en 
deze vergelijken met de eerste 
uitkomsten direct na afloop van het 
Opstap-experiment. Verder wil ik een 
beeld schetsen van de groepen die 
thans deelnemen aan Opstap. 

Korte termijn effecten van Opstap 
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Na afloop van het Opstap-experiment 
werden geen verschillen geconstateerd 
tussen de experimentele- en de 
controle-kinderen. Evenmin hebben wij 
verschillen gevonden in de mate 
waarin moeders hun kinderen 
ondersteunen na deelname aan 
Opstap. Wel hebben wij in ons boek 
over de Opstap evaluatie enkele 
lichtpuntjes genoemd: 
- er bleek een statistisch significant 
verband te bestaan tussen de mate 
van deelname aan Opstap en de groei 
van de intelligentiescore van de 
kinderen; 
- ook bleek de mate van deelname 
samen te hangen met het oordeel van 
de leerkracht over de werkhouding 
van de kinderen; 
- Marokkaanse kinderen, die met het 
Nederlandse Opstap-materiaal 
werkten, hadden een groter passieve 
Nederlandse woordenschat dan de 
Marokkaanse controle-kinderen. 
Aangezien het Ministerie van VWS 
lang voordat de effectgegevens van 
het Opstap-experiment bekend waren, 
besloten had Opstap op grote schaal 
in Nederland te implementeren, was 
het niet opportuun dit ministerie te 
adviseren met Opstap te stoppen en 
hebben wij ons voornamelijk beperkt 
tot het doen van aanbevelingen om de 
implementatie van het programma te 
verbeteren. 

Langere termijn effecten van Opstap 

In 1995 heeft de Sectie Interculturele 
Pedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Leiden een beperkte follow-up studie 
verricht onder de kinderen die 
deelgenomen hebben aan het 
Opstap-experiment in Amsterdam. We 
hebben de experimentele- en 
controle-kinderen opgespoord en de 
leerkrachten gevraagd naar de 
jaarklasplaatsing van de kinderen en 
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eventuele verwijzingen near het 
speciaal onderwijs. De kinderen waren 
teen gemiddeld elf jaar cud. Dit 
ondeaoek leverde de volgende 
resultaten op: 
- er werden geen verschillen 
gevonden tussen de experimentele- en 
controle-kinderen met betrekking tot 
jaarklasplaatsing en verwijzing naar 
het speciaal onderwijs; 
- de betere Nederlandse woorden-
schat scores bij de experimentele 
Marokkaanse kinderen hebben zich 
niet vertaald in eon betere school-
score; 
- er is evenmin een verband gevonden 
tussen de intensiteit waarin moeders 
aan Opstap hebben deelgenomen en 
de schoolloopbaan van de experimen-
tele kinderen. 

Opstap lijkt op langere termijn goon 
enkel effect te hebben op de 
schoolloopbaan van de kinderen. De 
geringe korte termijn effecten zijn op 
langere termijn verdwenen. 
De geringe effecten van Opstap zijn 
geen uitzondering. Ook het pro-
gramma Opstapje, gedvalueerd onder 
leiding van prof. dr. Dolph Kohnstamm 
lijkt geen effecten te hebben. Aan 
doze evaluatie wordt momenteel de 
laatste hand gelegd. Zowel bij Opstap 
als bij Opstapje is sprake van een 
externe en onafhankelijke evaluatie, 
hetgeen van de programma's van 
Weikart (Perry Preschool Programm en 
andere) niet gezegd kan worden. 

De groepen van Opstap bij de huidige 
grootscharige implementatie 

Op grond van onze evaluatie hebben 
wij geconcludeerd dat Opstap 
uitgevoerd kan warden met zowel 
Surinaamse, Turkse als Marokkaanse 
gezinnen. Een belangrijke vraag is in 
hoeverre deze groeperingen nog 
deelnemen aan Opstap. Sinds 1991 
wordt Opstap op grote schaal in 

Nederland uitgevoerd. Het aantal 
Opstap-kinderen is fors toegenomen 
van vijfhonderd kinderen in 1991/1992 
tot meer dan vijfduizend in 1993/1994. 
Het betreft nog steeds vooral eerste 
generatie immigranten moeders met 
hun in Nederland geboren kleuters. 
Om de grootschalige implementatie 
van Opstap te kunnen volgen en 
eventueel to kunnen bijsturen, heeft de 
Averroesstichting een monitorsysteem 
ontwikkeld en wordt jaarlijks over het 
Opstap gebeuren gerapporteerd. 
Deze rapportages laten zien dat er de 
laatste drie jaar een substantiele 
verschuiving heeft plaatsgevonden in 
de allochtone groeperingen die 
deelnemen aan Opstap en het 
opleidingsniveau van de deelnemers 
(Averroasstichting, 1995). Opstap heeft 
zich ontwikkeld als een programme 
veer met name Turkse ouders. 
Marokkaanse ouders verschuiven 
langzamerhand naar de marge van het 
programma en de deelname van 
Surinaamse en Antilliaanse ouders is 
minimaal (zie tabel 1). Verder is het 
percentage moeders zonder of met 
zeer weinig onderwijseivaring 
afgenomen in de laatste jaren, tetwijI 
het percentage moeders met meer dan 
tien jaar onderwijs duidelijk is 
gestegen (zie tabel 2). Deze 
verschuivingen in allochtone groepen 
en in opleidingsniveau van de 
deelnemers zijn onbedoelde 
neveneffecten van het beleid van het 
Ministerie van VWS. Hoewel 75% van 
de deelnemende gezinnen van Turkse 
en Marokkaanse herkomst is, doet bij 
deze grootschalige implementatie 
slechts een op de vijf Turkse en eon 
op de tien Marokkaanse kleuters in 
Nederland aan Opstap moo. 



Journaal 

Tabel 1: Opstap kinderen naar etnische herkomst per jaar (in percentages) 

Antilliaans 
Marokkaans 
Nederlands 
Surinaams 
Turks 
Overigen 

Totaal percentage 	 100 
Totaal (n) 	 1307 

* Aileen eerstejaars kinderen 

Bron: Averroesstichting, 1995. 

0 jaar 
1-4 jaar 
5-6 jaar 
7-10 jaar 
Meer dan 10 jaar 

Totaal (n) 	 1225 

Bron: Averroesstichting, 1995. 

1992/1993* 

3 
26 

7 
4 

54 
6 

15 
8 

37 
26 

14 

Vanaf september 1996 is Opstap 

vervangen door Opstap-Opnieuw. Dit 

programma heeft een ander curricu-

lum maar hanteert dezelfde methodiek. 

Of dit programma wel effecten heeft is 

nog niet bekend. Wel lijkt het 

waarschijnlijk gezien de moeilijkheids-

graad van de instructies, dat dit 

programma niet geschikt is voor laag 

opgeleide en analfabete vrouwen. Met 

andere woorden de kans is groot dat 

de Marokkaanse gezinnen helemaal 

naar de marge verschuiven. 

1993/1994 	 1994/1995 

3 
23 

8 
5 

52 
9 

81 

3 
22 
11 
4 

50 
10 

100 	 100 
3294 	 4084 

Tabel 2: Aantal jaren gevolgd onderwijs moeder (in percentages) 

1992 	 1993 	 1994 

12 
6 

31 
31 
20 

Stellingen met betrekking tot 

ouderondersteuning ter voorko-

ming van delinquentie 

11 
5 

31 
30 
23 

1624 	 1863 

- Een gezinsinterventieprogramma 
voor een brede doelgroep, zoals 
Opstap, Opstap-Opnieuw (en wellicht 
ook Opstapje) kan geen rol spelen ter 
voorkoming van delinquentie bij 
allochtone jeugdigen omdat: er nog 
geen effecten zijn aangetoond; het 
programma stigmatiserend is; het 
programma ondoelmatig is. 

Toelichting 
Het argument van het ontbreken van 
effecten is duidelijk. Het lijkt mij 
stigmatiserend om een gehele etnische 



JujsIitiêIe verkenningen. jrg. 22. nr. 9. 1 996 

groep met eon laag opleidingsniveau 

aan een programma te laten 
deelnemen, vanwege het hogere 

percentage jeugdige delinquenten uit 
die groepering. Het programme is 

ondoelmatig omdat, zelfs bij massale 
implementatie, maximaal een op de vijf 
kleuters kan worden bereikt en het 

zou toeval zijn dat dit juist de 
delinquent-in-spe zou betreffen. 

- Etniciteit, opleidingsniveau van 

ouders en leeftijd van ouders (Jonge 
allochtone ouders en tienermoeders) 
vormen tezamen een onvoldoende 
indicatie voor ouderondersteuning. 

Toefichting 
Bijna alle kinderen hebben wel met 
een of meer risico-factoren te maken. 
Pas bij confrontatie met vier of meer 

risico-factoren schijnen kinderen 
werkelijk in de problemen te komen 
(Hermanns, 1996). Scholen kunnen 
eon belangrijke ml spelen in het 

signaleren van het overschrijden van 
deze grens. 

- Justitie meet zich beperken tot haar 
feitelijke doelstelling en doelgroep, in 
casu secundaire preventie bij jongeren 
die met de politie in aanraking zijn 

gekomen. Aan de gezinnen van deze 
jongeren meet ondersteuning op meat 
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worden geboden en deze gezins-
ondersteuning kan niet vrijblijvend zijn, 

Toelichting 
Het beleid van het Ministerie van 
Justitie meet in eerste instantie gericht 

zijn op de jeugdigen en gezinnen met 
de meeste risicofactoren in hun 
omgeving. Wanneer er sprake is van 
een first offender meet er gezins-
ondersteuning op moat worden 
geboden. Nagegaan meet worden 
welke aangrijpingspunten in het gezin 
aanwezig zijn voor ondersteuning 

(ouders, oudere broers of zussen of 
andere familieleden) en op basis van 
de zwakke en stedxe punten wordt per 
gezin een plan gemaakt. 
llit eon recent onderzoek naar de 

behandeling van jeugdigen in BJ-
insteIlingen blijkt dal hoewel de 

hulpverleners in deze instellingen van 
mening zijn dat meer dan de helft van 
de jeugdigen emstige problemen met 
hun ouders en/of andere gezinsleden 
hebben, minder dan de helft van de 

instellingen contacten met de ouders 
heeft en tracht de ouders te 
ondersteunen en de relaties te 
verbeteren (Van der Ploeg ,en Scholte, 
1996). lk veronderstel dat jet 
Ministerie van Justitie voodopig de 
handen vol zal hebben met secundaire 
preventie bij hoar primaire doelgroep. 
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Adder de feiten aanhollen; het dilemma van justitible preventie in het 
gezin 

dr. J. Nijboer 

Het rapport Jeugd en gezin; preventie 
vanuit een justitieel perspectiel van mw 
J. Junger-Tas geeft een goede en 
grotendeels ook genuanceerde 
weergave van de cdminologische 
literatuur op dit terrein. De voorge-
stelde vroegtijdige inteiventie levert 
echter een aantal discussiepunten op. 

Het belang van gezInsculturele 
facto ren 

In eigen longitudinaal onderzoek, 
waadn een groep van circa vierhon-
derd jongens van hun twaalfde tot hun 
zeventiende jaar gevolgd werd, bleken 
factoren die te maken hebben met de 
sociale positie van het gezin, zoals de 
volledigheid en de arbeidspositie van 
de vader, semen te hangen met het 
latere functioneren op school 
(prestaties, motivatie en school-
beleving, relatie met de leerkrachten, 
wangedrag) en met later delinquent 
gedrag. Oat verband was echter niet 
bijzonder sterk en volgens Lisrel-
analyses ook niet rechtstreeks, maar 
hep via de opvoedingscultuur en de 
ondedinge relaties in het gezin. Die 
meer gezinsculturele factoren waren 
veel belangrijker voor het functioneren 
op school en het plegen van 
delinquent gedrag. 
Het gaat dan om factoren die ook uit 
de literatuur bekend zijn: 
- De (emotionele) band tussen ouders 
en kinderen en - daarmee samenhan-
gend - toezicht en controle; bij 
voorbeeld de vraag of de ouders over 
het algemeen weten waar hun 
kinderen zich bevinden. 

- Voorspelbaarheid in de opvoeding 
(vergelijkbaar met het hegrip 
rechtszekerheid); weten kinderen hoe 
hun ouders zullen reageren, worden ze 
boos zonder duidelijke reden? 
- Afhankelijkheid van de raiders; het 
bij problemen hulp vragen van ouders, 
bij belangrijke beslissingen ovedeggen 
met ouders en hun oordeel daarbij 
betrekken. 

De noodzaak tot ingrgpen 

Een tweede, in dit verband belangrijk 
punt uit ons onderzoek was de vraag 
hoe curlers reageren op eventueel 
delinquent gedrag van hun kinderen. 
Het blijkt dat in de meeste gevallen 
delinquent gedrag niet tot een 
corrigerende reactie van de ouders of 
opvoeders leidt 
Op twaalf a dertienjarige leeftijd wordt 
slechts acht procent van de 
delictplegers aongens) ook daadwer-
kelijk gestraft door de ouders. Voor 
15% blijft het bij dreigen met straf en 
bij de overige drie kwart gebeurt er 
niets; vooral omdat de ouders van 
ongeveer de helft van de delictplegers 
niet op de hoogte zijn of net doen 
alsof. 
Als de jongens zo'n zestien 
zeventien zijn, wordt in totaal nog 
slechts drie procent gestraft of met 
straf bedreigd. Voor de rest loopt het 
plegen van delicten met een sisser af, 
bijna altijd omdat de ouders het niet 
weten of niet willen weten. Formele, 
strafrechtehjke reacties zijn nog 
zeldzamer. 

• De auteur is universitair hoofddocent aan het Onderzoekcentrum voor criminologie en 
jeugdcriminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Het dilemma van vroegtijdig 
ingrijpen 

Dit gegeven 'evert een dilemma op. In 
heel veel gevallen had eerder een 
duidelijke, afkeurende reactie plaats 
moeten vinden. In een vroegtijdig 
stadium, als er nog geen sprake is van 
ernstige criminaliteit, is een redelijk 
milde reactie nog mogelijk. Wanneer er 
bij voorbeeld sprake is van winkeldief-
stal kun je als ouder of opvoeder met 
je kind of pupil naar de winkel 
teruggaan om het gestolene terug te 
brengen of eventueel te laten 
vergoeden. Als je te lang wacht met 
dit soort reacties, wordt het echter 
steeds moeilijker om reintegrerend te 
reageren. Als het criminele gedrag 
ernstiger is geworden is ook een 
forsere reactie vaak onvermijdelijk. 
Op zich ben ik voor tijdig ingrijpen, 
omdat daarmee voorkomen kan 
worden dat kinderen zichzelf steeds 
verder in de nesten werken. Het 
dilemma ligt echter besloten in de 
vraag wanneer en naar aanleiding 
waarvan ingrijpen gerechtvaardigd is. 
Die vraag slaat ook terug op de 
selectie van doelgroepen in het 
voorstel van Junger-Tas. 
Bij jongere kinderen ingrijpen naar 
aanleiding van delinquent gedrag is 
voor mij niet bijzonder problematisch, 
mits het op een verantwoorde manier 
gebeurt. Daarmee bedoel ik ingrijpen 
op een reIntegrerende manier. lk ben 
ook niet tegen een minder vrijblijvende 
aanpak als er sprake is van dusdanig 
ernstige problematiek dat de Raad 
voor de Kinderbescherming 
ingeschakeld moet worden. In zo'n 
geval ligt het aangrijpingspunt - of zou 
het moeten liggen - in het belang van 
het kind. 
Waar ik echter grote moeite mee heb, 
is ingrijpen en met sancties dreigen, 
terwijI er nog geen sprake is van 
overtreding of van crimineel gedrag. 
Ingrijpen alleen op grond van een 

risicoprognose. Mijn bezwaren 
daartegen zijn enerzijds van 
wetenschappelijke aard, samenhan-
gend met de waarde van prognoses, 
anderzijds meer normatief, juridisch. 

De waarde van prognoses 
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Dwang gebaseerd op een risico-
prognose roept de vraag op welke 
predictoren gehanteerd worden. Uit de 
literatuur zijn een groot aantal 
voorspellers van crimineel gedrag 
bekend. Een kleine greep: ADHD, 
geslacht, gezinsproblematiek, 
opvoedingspatronen in het gezin, 
gezinsrelaties, schoolfunctioneren, 
temperamentstrekken, etniciteit, 
sociaal economische factoren, 
enzovoort. 
Over de causale verbanden van deze 
predictoren met crimineel gedrag is - 
onder andere door longitudinaal 
onderzoek - langzamerhand wel iets 
meer bekend, maar heel veel ook niet. 
Het is vooral moeilijk om de effecten 
van verschillende factoren te 
ontwarren en schijnverbanden op te 
sporen. Kortom de causale interpreta-
tie is niet zo onomstreden. Tussen 
etniciteit en sociaal economische 
positie bestaat bij voorbeeld een 
relatie en beide hangen samen met de 
mate van schoolsucces en ook met 
criminaliteit. Het respectievelijke 
aandeel van beide factoren daarin valt 
niet te scheiden. 
Daarnaast is ook vrijwel iedereen het 
er over eens dat het niet mogelijk is 
om delinquent gedrag met een 
redelijke mate van nauwkeurigheid te 
voorspellen. Individuele prognoses zijn 
zeer dubieus. De gewoonlijk gevonden 
multiple correlaties of gegevens over 
accuratesse en relatieve efficiency van 
voorspellingen maken duidelijk - zeker 
bij kruisvalidaties - dat delinquent 
gedrag voor het grootste deel niet 
voorspeld kan worden. 
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De ml van Instate 

Vooral overpredictie is eon probleem. 
Dit argument klemt temeer wanneer 
voor de selectie van doelgroepen geen 

gebruik gemaakt wordt van de meest 
efficiente predictoren, maar van 
selectiefactoren als leeftijd van de 

ouders, gezinsvolledigheid of etniciteit. 
Voorzover daar al sprake van zou 
kunnen zijn, is daarmee ook de directe 

causaliteit tussen de intewentie en 
delinquent gedrag vedoren gegaan. 

Vroegtijdig ingtijpen, nog Oar er 
sprake is van feitelijke delinquentte, 

wept ook de vraag op naar de rol van 
justitie. De geschiedenis van de 
drugsaanpak laat zien dat er 

geleidelijk aan - mede onder 
intemabonale druk en de problemen 
met de internationale drugshandel - 
een verschuiving is opgetreden van 

een volksgezondheidsperspectief naar 
eon justitieperspectief. Het gaat niet 
moor primair om beheersen van 
gezondsheidsproblemen, maar om 
bestrijding van de ovedast door 

druggebruik en handel in drugs. En 
ook bij preventie van jeugddelinquen-

tie is het justitiele aangnjpingspunt 
niet in de eerste plaats eon gezonde 
ontwikkeling van kinderen, maar 
bestrijding van ovedast en delinquent 

gedrag. Bij de aanpak van drugs is die 
justitigle invalshoek - gezien 
intemationale ontwikkelingen - 

wellicht maeilijker te vermijden, maar 
het is blijkbaar voor justitie ook 
verleidelijk om moor to doen dan waar 
het naar mijn mening in eerste 

instantie om gaat, namehjk handha-
ving en naleving. 

Justitiele dwang is uiteraard niet 
ongewoon en over het algemeen roept 
dat oak niet zoveel problemen op. De 

helmplicht voor motonijders worth 
door verreweg de meesten van hen 

geaccepteerd, evenals de draagplicht 
bij autogordels door de meeste 
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automobilisten. Met gedwongen 

vaccinaties komen we al op een 
lastiger terrein omdat de vrgheid van 
godsdienst daarbij in het geding is. 

Beboeten van spijbelaars is eveneens 
voor discussie vatbaar omdat de 
motivering daarvoor onder andere 
gelegen is in het veronderstelde 

causale verband tussen spijbelen on 
delinquent gedrag. Waar het om draait 
is dat dwang gelegitimeerd moot 
worden en het criterium dat daarbij 

vooral eon ml zou moeten spelen is de 
directe causaliteit tussen het gedrag 
dat afgedwongen wordt on het doel 
dat daarmee beoogd worth. Bij de 
helmplicht is het evident dat per saldo 

het dragon van eon valhelm moor 
positieve dan negatieve effecten op de 
(kosten van de) vollwgezondheid heeft. 
Maar in gevallen waarin van zo'n 

directe causaliteit goon sprake is, past 
mijns inziens goon dwang. 
De overheid c.q. justitie moot zich ook 
niet tot doel stollen eon bepaald 

opvoedingsideaal af to dwingen of via 
doze omweg de integratie van 
bepaalde bevolkingsgroepen na to 
streven (symptomatisch in dit verband 

is dat over de rechtspositie van de 
betrokken ouders on kinderen zo 
weinig wordt gezegd). Het is 

daarentegen wel eon taak van de 
overheid om het recht van iedere 
burger to garanderen op vdjheids-

beleving, op zelfbeschikking binnen de 
maatschappelgke spelregels. Oat !evert 
uiteraard wel eons spanning op omdat 
verschillende belangen tegen elkaar 

afgewogen dienen to worden. Maar de 
overheid mag niet moraliserend 

optreden ten opzichte van gedrag dat 
goon expliciete sthade aan anderen 
toebrengt on waarin geen sprake is 

van het schenden van democratisch 
vastgestelde maatschappelijke 

spelregels. 
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De effectiviteit van dwang 

Men kan zich daarbij ook nog 
afvragen hoe effectief dwang is. Over 
gedwongen opvoedingsondersteuning 
is mij geen systematisch onderzoek 
bekend. Er valt echter wel wat te leren 
van het onderzoek op het terrein van 
de alternatieve straffen, met name de 
leerstraffen, waar wel sprake is van 
zekere dwang. Uit evaluatie-onderzoek 
is bekend dat de effecten van 
leerstraffen op recidive beperkt zijn. 
Verder is met name bij de zwaardere 
leerstraffen sprake van een hoge 
uitval. Daar heeft de stok achter de 
deur kennelijk niet gewerkt Oat neemt 
niet weg dat er in een aantal gevallen 
toch wel sprake is van een verbete-
ring. Nadere beschouwing leert echter 
dat het succes van leerstraffen vooral 
afhangt van de motivatie van de 
deelnemers (en overigens ook van de 
cursusleiders). Als iemand niet 
gemotiveerd is voor het volgen van 
een training of cursus, is de kans erg 
groot dat hij deze niet afmaakt of er 
niets van opsteekt. 
Gedwongen meewerken aan een 
programma van opvoedings-
ondersteuning levert volgens mu j dan 
ook in het gunstigste geval geen effect 
op en heeft in het meest ongunstige 
geval zelfs negatieve effecten voor de 
betrokken kinderen. Indien er een 
sanctie wordt toegepast in de vorm 
van intrekking van een uitkering zullen 
de gezinsproblemen alleen maar 
toenemen en daar schiet het kind 
niets mee op. Dwang, bij afwezigheid 
van motivatie, zorgt voor lijdelijk verzet 
Daar komt nog bij dat de stigmatise-
rende werking van een afgedwongen 
programma veel groter zal zijn dan die 
van een programma op vrijwillige 
basis. 
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Opnieuw de noodzaak tot ingrijpen 

Met het naar voren halen van 
bovenstaande bezwaren, is het eerder 
genoemde dilemma uiteraard nog niet 
opgelost. Wat te doen? Mijns inziens 
moet vrijwilligheid voorop staan. 
Motivatie is altijd de crux. Als er geen 
motivatie is, kan die ook niet 
afdwongen worden. Ouders die zich 
aan de meest elementaire verantwoor-
delijkheid voor de zorg voor hun 
kinderen onttrekken, zullen bij de 
Raad voor de Kinderbescherming 
terecht (moeten) komen. 
Motivatie speelt echter ook een 
belangrijke rol aan de hulpverlenings-
kant en daarom lijkt het mobiliseren 
van vrijwillige hulpverlening 
mogelijkheden te bieden. Junger-Tas 
signaleert dat aan contacten met 
Kinderbescherming vaak een lange 
periode van vrijwillige hulpverlening 
vooraf gaat Daarmee is niet gezegd 
dat vrijwillige hulpverlening ineffectief 
zou zijn. Immers alleen die gevallen 
waarin het uiteindelijk mis gaat, 
komen bij de Raad terecht en niet de 
gevallen waarin het wel goed gaat 
lk denk dat in die gevallen waarin 
sprake is van een grotere kwetsbaar-
heid, ouders/opvoeders naast 
allerhande praktische tips, toch vooral 
behoefte hebben aan morele 
ondersteuning. Mijn uitgangspunt is 
dat een preventieprogramma zich daar 
vooral op zou moeten richten. 
Men kan zich afvragen over welke 
eigenschappen ouders of opvoeders 
vooral zouden moeten beschikken in 
het kader van een normatieve 
opvoeding. Intelligentie, opvoedings-
vaardigheden, sociale vaardigheid, het 
goed kunnen observeren van kinderen, 
pedagogisch inzicht zijn heel 
belangrijk en kinderen van ouders die 
over deze eigenschappen beschikken, 
hebben een grotere kans het later ver 
te schoppen in de maatschappij. Maar 
of dit ook de belangrijkste eigenschap- 
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pen zijn voor een norrnatieve 
or:A/ceding betwijfel ik sterk. 
Natuurlijk is het nodig dat je weet hoe 
je een baby moet vasthouden, dat 
jonge kinderen behoefte hebben aan 
rust en regelmaat, aan goed 
speelgoed, aan verbale stimulering 
enzovoort. Maar is dat zo moeilijk te 
leren? Het gaat er volgens mij niet om 
of alias volgens het (welk?) boekje 
gaat. De meeste kinderen zijn robuust 
genoeg om fouten te verdragen. De 
meeste opvoedingsrelaties kunnen wel 
een stootje hebben. 
Maar ars er sprake is van een grotere 
kwetsbaarheid, bij voorbeeld in het 
geval van een alleenstaande moeder, 
die met grate financiele problemen 
kampt, die te maken heeft met 
extreem lastige kinderen, die aan 
depressie lijdt of noem maar op, is er 
in de eerste pleats natuurlijk behoefte 
aan praktische hulp. zodat er ruimte 
komt veer andere zaken. Een 
alleenstaande moeder met meerdere 
kinderen die or oak nog eens bij meet 
gaan werken heeft in mijn ogen een 
heidens zware teak Uit de evaluatie 
van Instapje blijkt dat alleenstaande 
ouders meer problemen met de 
opyoeding hebben omdat ze de 
ondersteuning van een partner missen 
en bovendien meer last hebben van 
stressfactoren als financiele problemen 
en de noodzaak am buitenshuis te 
werken. Daar meet dan tech eerst wat 
aan gedaan warden. 
En verder denk ik tech vooral aan de 
resultaten van het onderzoek, waarin 
steeds weer het belang van relationele 
factoren in het gezin near voren komt. 
Ouders hebben moed nodig cm to 
reageren op ongewenst gedrag, terwit 
veel ouders langzamerhand juist de 
moed vertezen. Fen alleenstaande 
moeder, die spullen van haar zoon 
tegenkomt waanran ze wel kan nagaan 
dat die niet zijn gekocht, kan doen of 
haar neus bloedt. Het vergt moed am 
het probleem aan te pakken. 
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Domettingsvermogen, volharding. 
geduld zijn andere factoren waarvan 
we weten hoe belangrijk ze zijn. Het is 
niet goed em zo nu en dan wel te 
reageren, maar het er dan vervolgens 
bij te laten zitten. Oat heeft te maken 
heeft met voorspelbaarheid in de 
opvoeding. Als ouders de ene keer wel 
en de andere keer niet ingrijpen, of 
het ingrijpen niet volhouden, is het 
your kinderen niet duidehjk wat ze nu 
wel en wat ze niet mogen. Het wordt 
dan heel lastig am de meer fundamen-
tele principes te leren. Daamaast 
moeten ouders heel veel geduld 
hebben, zeker bij die kinderen waarop 
moeilijk vat te krijgen is. Kinderen die 
honderd keer gewaarschuwd of 
gestraft worden en die het volgende 
moment dat al weer vergeten zijn. 
Een hechte emotionele band tussen 
ouders en kinderen maakt dat elkaars 
fouten tot op zekere hoogte warden 
verdragen. Opvoeden is hard werken 
en dat is alleen op te brengen als men 
voldoende om kinderen geeft. 
Het bovenstaande leidt tot de 
conclusie dat kwetsbare ouders vooral 
behoefte hebben aan sociale steun. 
Om ze te kunnen bereiken moet 
echter wel de sociale afstand tussen 
ouders en hulpverlening worden 
overbrugd. Daarvoor is een medium 
nodig. 

Orgardsatie van een ondersteunend 
network 

Het model daarvoor is aanwezig en 
werkt grotendeels met vrijwilligers. Er 
bestaan netwerken van vrijwillige 
hulpverlening waar mensen met 
bepaalde problemen een beroep op 
kunnen doen, varierend van ouders 
waarvan de kinderen een bepaalde 
ziekte hebben tot mensen met 
psychische problemen. Voor vrouwen 
met een zogenaamde post partum 
depressie bestaat bij voorbeeld een 
netwerk van vrijwilligsters die zelf in 
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die situatie hebben verkeerd en die 
vanuit eigen ervaring kunnen spreken 
en zo als klankbord kunnen dienen. 
Contacten verlopen in principe 
telefonisch. Het voordeel daarvan is 
dat het enerzijds laagdrempelig is, 
maar anderzijds voor de vrijwilligster 
oak de garantie biedt dat er geen al te 
zwaar beroep op haar (privacy) wordt 
gedaan. Vrijwilligsters krijgen vanuit 
een stichting meer professionele 
ondersteuning. Zo'n aanpak blijkt te 
werken. Een dergelijke aanpak bij 
vroegtijdige interventie in gezinnen is 
bovendien goedkoop. Het biedt een 
uitstekende gelegenheid am de 
gevallen op het spoor te komen waar 
een meer specifieke aanpak, 
intensiever en op maat gesneden, op 
dat moment noodzakelijk lijkt. 
Subsidies kunnen daardoor recht-
streeks ten goede komen aan de 
betrokkenen. Een bescheiden 
aanmoedigingspremie zou kunnen 
bestaan uit het vergoeden van de 
aansluitkosten van de telefoon. 
Het gaat mu j er niet am te beweren dat 
hiermee nu een ideaal model 
geschetst zou zijn. Wel, dat er met de 
nodige creativiteit heel veel te doen is 
zonder dat er sprake hoeft te zijn van 
ongewenste dwang. 
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Preventie en hehandeling van jeugdcriminaliteit 

dr N.W. Slot .  

Over de oorzaken van eriminaliteit bij 
jongeren is men het in grate lijnen wel 

eens. De meeste onderzoeken komen 
op dezelfde oorzaken uit. In het 
rapport van mevrouw Junger-Tas staan 

ze nog eens holder op een rijtje. Als 
velvolgens de vraag wordt gesteld hoe 

men op grond van deze oorzaken tot 
effectieve preventies komt is die 
eensgezindheid plotseling ver te 
zoeken. Dit bleek een tijd terug in 
Enschede nog eens Wen Mischa de 

Winter de ideedn van minister 
Sorgdrager am allochtone ouders in 
achterstandswijken een programma 

aan te bieden en wijksteunpunten in 
te stellen, heftig aanviel Cmdat deze 
maatregelen ten onrechte suggereren 

dat deze ouders verantwoordelijk zijn 
voor het crimineel gedrag van hun 
kInderen. 
Mijn opmerkingen over preventie wil ik 
toespitsen op de wijze waarop men 

kinderen op het spoor kan komen die 
het risico lopen crimineel te warden. 

Bovendien wil ik ingaan op de vraag 
hoe men de ouders van deze kinderen 
zou kunnen benaderen, en wat men 
de ouders en de kinderen vewolgens 
zou kunnen bieden. Vervolgens wil ik 

ingaan op de rol van justitie. 

Hoe komt men Idnderen op het 
spoor? 

Mijn eerste stelling luidt dat de 
risicofactoren die in algemene zin iets 

zeggen over het ontstaan van 
criminaliteit niet altijd de beste 
aangrijpingspunten zijn on kinderen te 

bereiken die het risico !open crimineel 
to worden. Aansluitend bij Junger-Tas 
can men die risicofactoren ondeiver- 

delen in drie categorieen: gezins-

factoren, kindfactoren en achtergrond-
factoren. Deze factoren hangen 

onderling nauw samen en het is 
eenvoudigweg niet mogelijk om met 

een bepaalde weging van deze 
factoren tot betrouwbare voorspellin-

gen te komen van criminaliteit op 
latere leeftijd. 

Twee oorzaken zijn hiervoor te 
noemen. Ten eerste is het niet de 
inhoud van een bepaalde risicofactor 
die bepaalt of de ontwikkeling van het 
kind de antisociale richting in zal 

slaart maar het aantal risicafactoren. 
Wat dus in het one gezin een 

doorslaggevende risicofactor kan zijn 
doordat deze de spreekwoordelijke 
druppel is die de emmer doet 
overvloeien, kan in een ander gezin 
wellicht heel good opgevangen 

worden, terwiff daar weer een andere 
risicofactor kan leiden tot het ontstaan 
van emstige problematielc 
Het tweede punt is het menselijk 

vermogen tot adaptatie. Deviante 
ontwikkelingen zijn niet onherroepelijk. 

Met behulp van specifieke competen-
ties bij ouders en kinderen, en 
beschermende factoren in de 
omgeving kunnen bepaalde negatieve 

invloeden onschadelijk gemaakt 
warden. Men zou er eens bij moeten 
stilstaan dat de veelgehoorde klacht 

dat criminologen en ontwikkelings-
psychologen er niet in slagen 
criminaliteit te voorspellen een 
miskenning inhoudt van eon heel 

vitaal en positief kenmerk van de 
menselijke ontwikkeling, namelijk het 
vermogen om tegen de stroom van 
allerlei ongunstige invloeden in, te 

• De auteur is werkzaain op de atdeling gedragstherapie-projecten van het Paedologisch 

Instituut to Amsterdam/Duivendrecht. 

90 



Journaal 

komen tot positieve adaptieve 
patronen. 
Als de risicofactoren dan niet de beste 
aangrijpingspunten zijn om kinderen te 
bereiken die het risico lopen crimineel 
gedrag te ontwikkelen, welke factoren 
zijn dat dan wel? Daarvoor verwijs ik 
naar verschillende onderzoekers zoals 
Rolf Loeber, Tom Dishion en Jerry 
Patterson, Huesman, die vonden dat 
crimineel gedrag bijzonder stabiel is 
over tijd. De beste predictor van 
antisociaal gedrag is het antisociale 
gedrag in een eerdere ontwikkelings-
fase. Dit impliceert dat men jongeren 
die grate kans lopen om een 
antisociale carriere te ontwikkelen op 
het spoor kan komen door te kijken 
naar mogelijke uitingen van antisociaal 
gedrag op eerdere leeftijd. 
In Amsterdam zijn onderzoekers van 
het Paedologisch instituut begonnen 
met Sprint, een pilot-project gericht op 
kinderen van 7 tot 11 die kans lopen 
crimineel te worden. We selecteren 
hen door leerkrachten te vragen welke 
kinderen in en rond de school 
bepaalde vormen van antisociaal 
gedrag laten zien. We melden ons 
vervolgens bij de ouders, met de 
mededeling dat de school zich 
ernstige zorgen maakt over het gedrag 
van hun kind. Hier is mijns inziens 
niets discriminerends aan. De ouders 
worden niet benaderd omdat ze 
allochtoon zouden zijn, omdat ze 
wellicht in een achterstandswijk 
wonen of omdat er bij hen thuis 
misschien problemen zijn, maar de 
ouders worden benaderd op grond van 
concrete observaties met betrekking 
tot hun kind. 
Junger-Tas merkt terecht op dat de 
stabiliteit van antisociaal gedrag ook 
weer niet zodanig is dat men ervan uit 
kan gaan dat 'eens een dief 'altijd een 
diet' betekent. Het door haar gesigna-
leerde probleem van overpredictie 
vangen we in Amsterdam op door uit 
te gaan van drie meetmomenten, 
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waarop ouders, leerkrachten en 
jongeren zelf worden gevraagd 
uitspraken te doen over de aanwezig-
heid van gedragsproblemen en 
antisociaal gedrag. Pas als blijkt dat de 
problematiek in een periode van 
achttien maanden is verergerd, wordt 
een interventie aangeboden. 
Wij kiezen dus voor een benadering 
van ouders op grond van antisociaal 
en pre-crimineel gedrag van kinderen 
en ik verbaas me erover dat mevrouw 
Junger-Tas uitgerekend in een rapport 
voor Justitie, adviseert om kinderen en 
gezinnen te rekruteren op basis van 
het feit dat ze tot een risicogroep 
behoren. Met een dergelijke 
benadering loopt men het risico te 
discrimineren. En als men dat wil 
voorkomen dan zou men een project 
heel breed moeten inzetten, bij 
voorbeeld voor alle ouders van 
leerlingen op bepaalde scholen. Maar 
daarmee wordt de interventie veel 
algemener van karakter en is het maar 
de vraag of men er dan in zal slagen 
de mogelijke ontwikkeling van 
criminaliteit in positieve zin te 
beinvloeden, zoals op p. 11 van het 
rapport van Junger-Tas staat vermeld. 
Bovendien worden sommige van de 
voorgestelde preventieve initiatieven 
reeds uitgevoerd. Wellicht is het de 
bedoeling dat de voorgestelde 
opvoedingsondersteunings- en 
stimuleringsprogramma's verder gaan 
dan de huidige programma's. lk kan 
me bij voorbeeld goed voorstellen dat 
er meer dan tot nu, aandacht wordt 
besteed aan opvoedingsvaardigheden 
zoals 'monitoring' en consequente 
directieve begeleiding. Maar de vraag 
is of men dat zou moeten aanbieden 
aan ouders die tot een risicogroep 
horen. Eerlijk gezegd vind ik onze 
benadering om ouders pas te 
benaderen als er een probleem met of 
rond het kind gesignaleerd is 
zuiverder. 



lustItigle verkenningen, jrg. 22, nr. 9, 1996 

Als het gaat am de wat oudere 
kinderen - ik heb het dan over de 

voorgestelde schoolprojecten en de 
ontwikkeling van wijksteunpunten - 

vind ik het vreemd dat in een rapport 
voor Justitie niet gerefereerd wordt 
aan de betekenis van antisociaal 
gedrag. lk heb al gezegd dat ik 

antisociaal gedrag belangiijk vind als 
predictor. Daarom zou bij interventie-
projecten die door Justitie getnitieerd 
worden duidelijker uitgegaan kunnen 

worden van antisociaal gedrag. Als het 
am straf bare feiten gaat is het Justifie 
die over een een opsporingsapparaat 

beschikt. En oak al gaat het am jonge 
kinderen die buiten het strafrecht 
vallen, dan toch is de politie, het O.M. 
en de kinderrechter doorgaans op de 

hoogte. Justifie zou bij haar lees( 
moeten blijven en de door haar 
geentameerde projecten moeten 
tichten op jongeren met antisociaal 

gedrag en de ouders van die jongeren. 

Welke interventies komen in 
aanmerkIng? 

Het rapport van Junger-Tas geeft een 
paar aanwijzingen waaraan intmen-

ties zouden moeten voldoen. Ze 
komen overeen met aanbevelingen van 
andere auteurs zoals Kazdin. lk wil 
mijn bijdrage besluiten een paar korte 

opmerkingen over die interventies. 
Voor jongeren met emstig antisociaal 
gedrag en gedragsstoornissen 

(conduct disorders) zijn er we' degelijk 
intervenfiemogelijkheden die resultaat 

hebben: meestal zijn dit cognitief/ 
gedragstherapeutische interventies 
gericht op de vergroting van 
competentie bij kinderen, jongeren en 

ouders. 
Maar. de resultaten zijn vaak 
bescheiden van omvang en er zijn 

altijd weer jongeren die niet profiteren 
van de interventie. Bovendien blijken 

programma's die onder specifieke 
omstandigheden worden uitgevoerd 
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(research; experiment) vntchten at te 

werpen, terwifi de resultaten van 
programma's die onder routine-
omstandigheden worden uagevoerd 

teleurstellend zijn. 
We weten redelijk goed wat we ouders 
en kinderen zouden moeten bieden. 
Maar het grate probleem is am tot een 

confirm kwalitatief verantwoord 
aanbod te komen. Het door mevrouw 
Junger-Tas aangehaalde Perry Pre 
school project bij voorbeeld, zat 

inhoudelijk goed in elkaar maar werd 
in de wijk van Ypsilanti waar het werd 
uitgevoerd oak echt door de 

samenleving gedragen. En dat Imam 
door het chadsmatische en professio-

nele optreden van de projectleider. 
Aan kennis over interventies hebben 

we in Nederland geen gebrek, vaak 
ontbreekt het oak niet aan geld. Maar 

door ad hoc heleid met tijdelijke 
subsidies en onvoldoende kennis over 
de wijze hoe de kwaliteit van 
succesvolle programme's geconfinu-
eerd kunnen warden, gaan vele 

projecten ten ander lk kan u een 
treurige lijst bieden van allerlei 

hoopgevende initiatieven die 
afgebroken werden vanwege 
arganisatorische en financidle 
redenen. 

Een tweede probleem is het felt dat bij 
behandeling van jeugdcriminaliteit 
vaak het curatieve denken domineert. 

Er worth naar gestreefd am de client 
vrij van klachten te krijgen en liefst in 

zo kort mogehjke tijd met een 
minimum aan middelen. 

lk wil daar twee perspectieven aan 
toevoegen. Het eerste perspectief 

noem ik het Vertragingsmoder We 
weten allemaal dat het gros van de 

delinquente jongeren hun activiteiten 
staakt rand hun zeventiende of 
achttiende jaar. Bij het Vertragings-

mode( wordt er van uitgegaan dat een 
volledige reductie van crimineel 
gedrag natuudijk een mooi resultaat is, 

maar dat een vertraging van een 
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criminele carriere ook een zeer zinvol 
resultaat kan zijn. 
Als een interventie er toe leidt dat het 
opklimmen in een criminele carriere 
wordt vertraagd, scheelt dat de 
samenleving veel geld en verdriet 
maar wat misschien nog belangrijker 
is: de ontwikkelingskansen van de 
jongere in kwestie blijven aanwezig. 
Voor jongeren die een antisociaal 
ontwikkelingstraject doorlopen geldt 
een kritiek niveau. Voor jongeren die 
boven dat niveau komen, is een 
terugkeer naar een normale 
ontwikkeling bijna niet mogelijk. 
Dat niveau wordt bereikt als jongeren 
hun contact met de primaire 
opvoeders en opvoedende instanties in 
de maatschappij verloren hebben, 
wanneer zij niet in staat zijn de 
ontwikkelingstaken te vervullen die 
nodig zijn om de volwassen levensfase 
aan te vangen en wanneer zij worden 
gekenmerkt door een gedrags-
repertoire dat wordt gecontroleerd 
door reinforcers (beloningen) die thans 
- maar ook later - niet met wettige 
middelen te verkrijgen zijn. 
Van jongeren die onder dit niveau 
blijven mag worden verwacht dat ze 
gemakkelijker uit de criminaliteit 
stappen rond hun zeventiende of 
achttiende jaar. De jongeren boven het 
niveau zijn waarschijnlijk degenen die 
een volwassen criminele carriere op 
zullen vatten. 
Er zijn verschillende interventies 
bekend die weliswaar niet leiden tot 
het klachtenvrij zijn, maar die toch wel 
degelijk positief beoordeeld kunnen 
worden omdat ze leiden tot het 
vertragen van een deviante ontwikke-
ling. lk noem de Kwartaalcuisus, een 
dagprogramma voor jongeren met 
ernstig crimineel gedrag en het 
Coachingproject, een begeleiding door 
non-professionals van jongeren met 
ernstige psychosociale problemen 
waaronder vaak ook antisociaal 
gedrag. 

Slot 
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Het tweede perspectief is het chronic 
care model van Kazdin (1995). Er zijn 
gezinnen en jongeren die dermate te 
maken hebben met een cumulatie van 
risicofactoren, dat een veel langere 
begeleiding noodzakelijk is. Deze 
begeleiding hoeft niet zo intensief te 
zijn maar wel zeer langdurig, of 
misschien wel altijd. Het is merkwaar-
dig dat het in de somatische zorg 
geaccepteerd is dat iemand chronisch 
afhankelijk is van medicatie - denk 
aan insuline of apparatuur, denk aan 
de pacemaker - maar dat we daar bij 
de behandeling van antisociaal gedrag 
niet aan willen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat 
men gezinnen en kinderen met een 
dreigende antisociale ontwikkeling, het 
beste bereikt door uit te gaan van de 
sterkste predictor van antisociaal 
gedrag: antisociaal gedrag in een 
eerdere ontwikkelingsfase. Justitie zou 
zich om deze reden - maar ook omdat 
zij de overheidsinstelling is die de taak 
heeft antisociaal gedrag op te sporen 
en terug te dringen - met haar 
preventieve activiteiten dienen te 
richten op gezinnen en kinderen waar 
reeds sprake is van antisociaal gedrag. 
Als het gaat om de inhoud van 
preventie en hulpverlening is er reeds 
veel bekend over de succesvolle 
benaderingen: cognitieve 
vaardigheidstraining met de nadruk op 
probleemoplossen; training van 
opvoedingsvaardigheden voor ouders; 
functionele gezinstherapie (gedrags-
matige gezinstherapie met de nadruk 
op interpersoonlijke functies 
[gezinstaken] zoals intimiteit, afstand, 
ondersteuning en dergelijke); 
multisysteem-therapie (een package 
van technieken gericht op gezin, 
vriendenkring, school, de buurt en 
dergelijke). 
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Algemeen geldt dat training van 
sociale vaardigheden en het 
bevorderen van de sociale competentie 

via een stapsgewijs te doodopen 
leerroute, kan voodomen dat jongeren 

met antisociaal gedrag zich tot 
professionele aiminelen gaan 
ontwikkelen. 

Echter met de kwahteit en continuiteit 
van preventie en interventie is het 
vaak slecht gesteld. Bij een nieuw 
beleid zou deze factor meegenomen 

moeten warden en iedere instantie die 
een projectvoorstel indient zou 
expliciet moeten aangeven hoe de 
kwahleit bepaald wordt en hoe men er 

in denkt te slagen de uitvoerders van 
het beoogde project te scholen en te 
motiveren opdat een eenmaal bereikte 
kwaliteit gecontinueerd kan blijven. 
Tenslotte wil ik enmor pleiten dat het 

curatieve perspectief waarbij gepoogd 
wordt jongeren 'delict-vrij' te maken, 
uit te breiden met twee andere 

perspectieven: de invalshoek waarbij 
getracht wordt de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag te vertragen, en het 
chronic care model, waarbij er van 

uitgegaan wordt dat sommige mensen 
- en dus ook de samenleving - beter 
geholpen zijn met laag-intensieve 
langdurige ondersteuning dan met 

intensieve langdurige ondersteuning. 
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[en meer-settingen en meer-facettenbeleid ter preventie van 
jeugdcriminaliteit 

M.A.G. van Aken 

Mijn commentaar op het rapport 
Jeugd en gezin; preventie vanuit een 
justitieel perspectief komt uit de hoek 
van de ontwikkelingspsychologie, meer 
specifiek de ontwikkeling van 
persoonlijkheid en sociale relaties. lk 
zal achtereenvolgens drie kritiekpunten 
bespreken en afsluiten met een vierde 
punt waarin ik probeer aan te geven 
hoe een preventiebeleid vanuit het 
door ons gehanteerde ontwikkelings-
model eruit kan zien. 

Preventief ingrijpen in meerdere 
settings 

In het rapport wordt onderscheid 
gemaakt tussen opportunistische, 
gelegenheidscriminaliteit en 
stelselmatige, hardere criminaliteit (zie 
Moffitt, 1993). Gelegenheids-
criminaliteit wordt merendeels 
uitgelokt door maatschappelijke 
omstandigheden of situaties, is veelal 
minder ernstig, meer opportunistisch 
ingekleurd en grotere aantallen 
mensen maken er zich schuldig aan. 
Stelselmatige harde criminaliteit is 
meer persoonsgebonden, uit zich in 
meerdere omstandigheden en 
gedurende de hele levensloop bij 
dezelfde persoon. 
De harde kern van daders wordt al op 
zeer jonge leeftijd gekenmerkt door 
bepaalde temperaments- of 
persoonlijkheidskenmerken. Het betreft 
bier basale karakteristieken van een 
persoon, in het rapport beschreven in 
termen van een sterke prikkelbaarheid, 
impulsiviteit, extraversie, en een laag 
IQ. Deze temperaments- of 
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persoonlijkheidskenmerken hebben 
een sterke genetische en biologische 
(neuropsychologische) component 
(Moffitt, 1993; Rothbart en Bates, in 
druk), worden onder invloed van 
omgevingsfactoren in de eerste 
levensjaren vaak aanzienlijk versterkt, 
en kennen vervolgens een zeer hoge 
stabiliteit (Caspi, in druk). Het is 
onwaarschijnlijk dat een interventie On 
welke vorm dan ook) na de leeftijd van_ 
ongeveer drie jaar in staat is deze 
basale persoonlijkheidskenmerken nog 
wezenlijk te veranderen. 1  
Wat wel veranderd kan worden is of 
deze persoonlijkheidskenmerken zich 
manifesteren in antisociaal of crimineel 
gedrag, of in acceptabel gedrag, met 
andere woorden de manier waarop 
persoonlijkheid met de omgeving 
interacteert. Hiervoor zijn echter 
gedurende de gehele levensloop, in 
meerdere sociale settings, langs meer 
sporen gerichte begeleidings-
activiteiten nodig. Er is dan in zekere 
zin geen sprake meer van preventie: 
het gaat om interventie. 
In welk soort gedrag persoonlijkheids-
kenmerken zich manifesteren, hangt in 
sterke mate af van de interactie tussen 
de persoon en zijn/haar omgeving. 
Persoonlijkheid kan op drie verschil-
lende manieren met de omgeving 
interacteren (Scarr en McCartney, 
1983). Allereerst is sprake van 
reactieve interactie: verschillende 
mensen ervaren en interpreteren hun 
omgeving verschillend. Zo zijn bij 
voorbeeld agressieve kinderen eerder 
geneigd om ambigue signalen van 
leeftijdgenoten te duiden als vijandig 

De auteur is verbonden aan de Vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. De auteur dankt zijn collega's dr. Marianne Riksen-Walraven en prof. 
dr. Kees van Lieshout voor hun commentaar. 



Justitiele verkenningen, jig. 22, nr. 9, 1996 

(zie bij voorbeeld Dodge en Frame, 
1982). 

Ten tweede is er sprake van evocatieve 
interactie: verschillende mensen 

lokken verschillende reacties van hun 
omgeving uit. Zo kan moeilijk gedrag 
op zeer jonge leeftijd in bepaalde 

omgevingen reacties uitlokken die dit 
gedrag juist versterken (zie bij 
voorbeeld Caspi ea.. 1987). 
Ten derde is er sprake van (pro)actieve 
interactie: verschillende mensen 

kiezen/creeren andere omgevingen 
voor zichzelf. Zo lijken personen met 
anti-sociaal gedrag eerder partners 

met soortgelijk gedrag uit te zoeken 
(zie bij voorbeeld Baker ea., 1989). 
Omdat de persoonlijkheid redelijk 
stab id is, duikt hij telkens in de 

levensloop weer op, bij elke overgang 
naar nieuwe sociale settings. Kinderen 
'nemen hun persoonlijkheid mee naar 
nieuwe settings, zoals de school, 
buitenschoolse activiteiten, en ook 
later naar een werkgever. 3  Zelfs als 
kinderen met een 'high-risk'- 
temperament in de eerste jaren in een 
'goed' gezinsklimaat zijn opgegroeid, 

zodat ze niet in een negatieve spiraal 
zijn geraakt blijven ze toch kwetsbaar 
bij elke nieuwe 'ontwikkehngstaaW, ook 
(en met name) die buiten het gezin. 

Het model dat in het rapport van 
Junger-Tas geschetst is (figuur 1, p. 
29), is daarom te simpel. Op zijn minst 

zouden additionele directe effecten 
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van kindfactoren naar schoolloopbaan 

en naar latere criminaliteit en welzijn 
noodzakelijk zijn. 

Dit betekent ook dat men voor deze 
kinderen in die nieuwe sociale settings 

bedacht moet zijn op de noodzaak van 
interventies. Net  gaat hierbij om 

interventies die in het algemeen al van 
belang zijn, maar voor kinderen met 
een moeilijk temperament of moeilijke 
persoonlijkheidskenmerken in het 
bijzonder. 

- In de voorschoolse periode gaat het 
nog om een setting, maar als zich na 
de schoolintrede agressieproblemen 
en storend gedrag voordoen dienen 

school en gezin in de inteiventie 
betrokken te worden, zoveel mogelijk 
vanuit een gezamenlijk belang. 
Inteiventie in een setting blijft zonder 
resultaat, zeker wanneer school en 

gezin conflicten hebben over de (wijze 
van) interventie. 

- In de basisschool dient verstorend of 
negatief gedrag door kinderen 

aangepakt te worden. Uit onderzoek 
(onder anderen Parker en Asher, 1987) 
blijkt dat met name verworpen/ 
agressieve kinderen een grotere kans 
!open op later antisociaal en crimineel 
gedrag.3  Onderzoek naar de stabiliteit 
van antisociaal gedrag (De Roos, 1995) 
heeft bovendien aangetoond dat 

kinderen die dergelijk gedrag vertonen 
vaak al in een zeer vroeg stadium te 
herkennen zijn: het betreft hier 

1 Met nadnik stel ik hier dat niet criminaliteit of agressie genetisch of biologisch bepaald 

zijn, dan wel zijn aangeboren. Duidelijk is alleen dat aangeboren temperament of 

persoonlijkheid een zware hsicofactor is voor de ontwikkeling van agressie en criminaliteik 

maar altijd in interactie met amgevingsfactoren (in het begin het gezin, later ook de school. 

enzovoort). Het gaat erom hoe temperaments- en persoonliikheidsfactoren met de 
omgeving interacteren. 

2 Dit is was Caspi (ander anderen Caspi en Bem, 1990) bedoelt met Interactive continuity' 

(ook wel contemporary continuity' genoemd); de beschrijving van dit mechanisme in het 
rapport (p. 23) is niet geheel adequaat 

3 De constatehng van Grapendaal (1996, p.90) dat het hier gaat am functionele htuelen 

die de groepscohesie versterken en eerder geduid moeten warden als onderdeel van een 

normaal socialiseringsproces, dan als de start van een criminele carriere' wardt door deze 
empihsche gegevens tegengesproken. 
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waarschijnlijk voor een deel precies 
deze harde kern. 
Betrokkenheid van een kind dat voor 
school thuis agressieproblemen heeft 
gehad als dader bij pesterijen is een 
duidelijke aanwijzing voor de 
noodzaak van interventie op school. 
Zoals Goudena (1996) in zijn bijdrage 
aan het themanummer van Justitiele 
verkenningen (nr. 6, 1996) al opmerkte, 
zijn er verschillende programma's 
ontwikkeld om pesten op school tegen 
te gaan. Deze programma's richten 
zich behalve op probleemgerichte 
interventies ook op het creeren van 
een veilig klimaat voor leerlingen (Van 
Lier, Hoeben e.a., 1993). 
- Te denken valt ook aan initiatieven 
bij de overgang van school naar een 
beroepscarriere. Jongeren die ondanks 
alle interventies tot dan toe nog steeds 
problematische persoonlijkheids-
kenmerken hebben, hebben hierbij 
extra begeleiding nodig, die hen leert 
am zonder agressieproblemen met 
leiding en collega's am te gaan en 
zich aan te passen aan de eisen van 
een werkplek. Te denken is hier bij 
voorbeeld aan het Duitse duale 
systeem, waarbij jongeren die niet 
verder studeren voor een groat deel in 
een soon leerlingwezen terechtkomen. 
In dit leerlingwezen zou een 
begeleiding van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling kunnen warden ingepast 
Samengevat: de redenering in het 
rapport dat met gezinsinterventies op 
jonge leeftijd een negatieve spiraal kan 
warden doorbroken lijkt veel te simpel. 
Voor jongeren bij wie problematisch 
sociaal gedrag sterk verankerd lijkt in 

de persoonlijkheid, is een continue 
begeleiding over meerdere settings 
heen On eerste instantie gezin en 
school) en vanuit meerdere settings 
tegelijkertijd een noodzakelijke 
voorwaarde. 4  

Vroegtijdige onderkenning en 
laagdrempelige doorverwijzing 
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Vanuit een oogpunt van efficientie is 
het niet zo dat vroege interventie altijd 
beter is dan latere. In sommige 
gevallen is weliswaar al in een zeer 
vroeg stadium interventie nodig am 
problemen aan te pakken, maar in 
andere gevallen is dat niet nodig en is 
latere interventie pas efficient. Het 
gevaar van overkill (of over -rescue 
beter gezegd) ligt hier op de loer. 
Ervaringen uit het Thstapje-project 
(Riksen-Walraven e.a., 1994) leren bij 
voorbeeld dat de doelgroep van 
laag-opgeleide allochtone moeders 
nog veel te breed was gedefinieerd. In 
een aantal gevallen was de in het 
project aangeboden vroege interventie 
helemaal niet nodig geweest, in een 
aantal andere gevallen was het 
interventieprogramma te licht en te 
laat 
Eenzelfde soort probleem komt naar 
voren bij de keuze van de interventie-
groepen in het rapport. Over de 
tienermoeders is in een ander forum 
(het TV-programma Nova) reeds een 
en ander gezegd. Het lijkt hier, vooral 
in Nederland, te gaan am een klein 
aantal moeders, waarvan bovendien 
nog eens een klein percentage 
werkelijk at risk is. Oak de keuze voor 

4 Het is vanuit dit standpunt bezien dan oak tekenend dat dit rapport als titel Jeugd en gezin 
heeft gekregen. Een tweede observatie hierbij is een initiatief van staatssecretaris 

Netelenbos (NRC Handelsblad, 18-10-1996) over een soon 'lijst van waarden en normen' 
voor het onderwijs. Hoewel dit initiatief ogenschijnlijk los staat van de plannen in het 
rapport, zou het prima passen in het kader van verschillende schoolprojecten ter preventie 

van jeugdcriminaliteit (bedenk dat morele ontwikkeling, ofwel de ontwikkeling van 
pro-sociaal gedrag mogelijk een keerzijde vormt van de ontwil-Ckeling van anti-sociaal 

gedrag). 
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jonge allochtone ouders komt uit de 
lucht vallen: nergens in het model 

wordt duidelijk waarom juist deze 
groep at risk is. Deze keuze lijkt geleid 
door de verhoudingsgewijs hoge 

criminaliteit onder allochtonen. De 
vraag is echter of hienran de 
voorlopers wel in de vroege 

gezinssfeer gezocht moeten warden, 
gegevens hierover zijn niet bekend. 
Een veel efficientere aanpak zou dan 
oak bestaan uit een goede definiering 

van risicofactoren, en een goede 
signalering van wie Cr 1111 precies at 
risk is, zonder op voorhand zoge-

naamde risicogroepen te formuleren. 
Deze vroegtijdige signalering zou dan 
gevolgd moeten warden door een 
systeem van laagdrempelige 
doorverwijzing. 

Het gaat cram dat problemen vanaf 
zeer jonge leeftijd herkenbaar en 
benoembaar moeten zijn voor ouders 

en hulpvedeners, bij voorbeeld . 
wanneer een zuigeling 'ontroostbaar 

is, een peuter bnhandelbaar', of 
wanneer er sprake is van escalerende 
agressie thuis (bij voorbeeld tussen 
siblings, of op school. 
Op zeer jonge leeftijd (rand de 
geboorte) kan deze signalering 
plaatsvinden door kruisbureaus, 

huisarts, of vroedvrouw. In deze fase 
vormen, naast gedragssignalen, ouder-

en gezinsfactoren de voornaamste 
indicatoren. Men zou hier kunnen 

spreken van 'risicomoeders' of 
'nsicogezinnen', waarbij (cumulatieve) 
risicofactoren bij voorbeeld zijn: 

alleenstaand, gersoleerd, verslaafd, 
mishandeld of met een anderszins 
belast verieden, financiele problemen, 
geweld in het gezin, oudere 

probleemkinderen, allochtoon, 
enzovoort. Een aantal van de in het 

rapport genoemde structurele 
achtergrondfactoren vallen hieronder. 
Interventies zouden zich kunnen 
richten op de aanpak van dergelijke 

factoren, zoals aanpak van 

gezondheids- of financiele problemen, 
het helpen opbouwen van een sociaal 

ondersteuningsnetwerk, enzovoort. 
Interventies op dit moment moeten 
zich niet per se dchten op de 

opvoeder-kind interactie, maar eerder 
op de wortel van het probleem: het 
'verlichten' van de situatie voor de 
am/ceder. 

Later gaan ook het gedrag en de 
ontwikkeling van het kind bij de 
signalering een rol spelen. In de eerste 

twee levensjaren kan 'moeilijk' gedrag 
van kinderen (bij voorbeeld overmatig 
huilen en conduct-disorders) een 
risicofactor zijn, zeker in combinatie 

met bepaalde gezinskenmerken. In het 
/nstapje-project bleken gevoelens van 
overbelasting en incompetentie bij de 
opvoeders goede indicatoren te zijn 
voor problemen in de ouder-kind 

relatie die voorlopers kunnen zijn van 
later probleemgedrag. Voor dergelijke 

overbelaste ouders zou een laagdrem-
pelige dootverwijzing near een 

ontwikkelingspsycholoog of pedagoog 
van belang zijn. Vaak is in dit stadium 
een relatief weinig intensieve of korte 
begeleiding al voldoende am 

verbetering te bewerkstelligen. 
Een belangnjke rol kan hiervoor 
weggelegd zijn voor de consultatiebu-

reaus, die via een medische hock 
makkelijk ingang vinden. Op dit 

moment is een dergelijke laagdrempe-
lige voorziening er op het gebied van 

opvoedingshulp niet, en is de stap 
tussen consultatiebureau en Riaggs 
voor deze problematiek te groat en 

bovendien te drastisch voor veel 
ouders. Koppeling van een eerstelijns-
voorziening op het gebied van een 

dergelijke opvoedingshulp aan de 
consultatiebureaus kan een soort 
opyoedingsbegeleiding geven. Het 
spreekt voor zich dat bij deze 

begeleiding aandacht dient te warden 
besteed aan culturele factoren (bij 
voorbeeld in de vorm van allochtone 

hulpverleners). 
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Op lagere school leeftijd is te denken 
aan de reeds eerder genoemde 
pestprojecten, waarbij eveneens 
gedragsproblemen van pesters (met 
name zij die ook in de thuissituatie 
agressieproblemen hebben) vroeg 
gesignaleerd kunnen worden, en met 
programma's geprobeerd kan worden 
de peer-relaties van deze groep 
kinderen te verbeteren. Ook kan 
gedacht worden aan projecten die tot 
doel hebben risicoleerlingen te 
signaleren en deze jongeren en hun 
ouders, in goede samenspraak met de 
school, een interventie aan te bieden. 
Een voorbeeld van een dergelijk 
project is het Sprint-project, zoals dat 
beschreven wordt door Slot, in het 
themanummer van Justitiele 
verkenningen (nr. 6, 1996). 
Samengevat staat men bij de definitie 
van a priori risicogroepen voor een 
moeilijk probleem, dat ook in het 
rapport niet bevredigend wordt 
opgelost. Een verbeterde inventarisatie 
en vroegtijdige signalering van 
risico-factoren voor de verschillende 
leeftijdsfasen, gecombineerd met een 
laagdrempelige begeleiding lijkt 
daarom de voorkeur te hebben. 

De eenzijdige nadruk op controle 

Het voorgaande heeft al aangetoond 
dat interventieprogramma's zoals die 
in het rapport beschreven worden, niet 
altijd gericht zijn op de juiste 
target-variabele. Hoewel de constate-
ring dat 'structurele achtergrond-
factoren opereren via gezins-
processen' (p. 30) op zich juist is, wil 
dit niet zeggen dat interventies zich 
niet op die achtergrondfactoren (of op 
hun verstorende werking in het 
opvoedingsproces) moeten richten. 
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Ervaringen in het eerder genoemde 
Mstapje-project tonen bij voorbeeld 
aan dat er een groep moeders is die 
wel degelijk voldoende opvoedings-
potentieel heeft, maar die onder druk 
van omstandigheden niet in staat is dit 
potentieel aan te wenden. Voor deze 
groep is het verlichten van de 
omstandigheden een betere interventie 
dan het geven van een oudertraining, 
en is het eerste zelfs een noodzake-
lijke voorwaarde om het tweede te 
doen slagen. 
Inhoudelijk wordt er in het rapport 
nogal de nadruk gelegd op het 
controle-element in de opvoeding. 
Gesuggereerd wordt dat gebrekkig 
toezicht en controle een van de 
sterkste voorspellers van delinquentie 
is. Hoewel op sommige plaatsen wel 
aandacht wordt besteed aan het 
belang van de affectieve relatie tussen 
opvoeder en kind, lijkt men bij het 
ontwerpen van interventies toch meer 
te kiezen voor een 'harde lijn': op 
sociale leerprincipes gebaseerd 
moeten ouders vooral toezicht 
uitoefenen, sturen, en belonen en 
straffen. 5  
Maar in meerdere opvoedings- of 
ontwikkelingsmodellen wordt 
benadrukt dat controle alleen niet 
werkt De relationele component, ofwel 
een warme emotionele 
ondersteuningsrelatie, blijken 
gedurende de gehele levensloop van 
belang voor het overbrengen van 
normen en waarden. Hoewel het 
rapport gelijk heeft in de constatering 
dat een dergelijke affectieve relatie op 
zich niet toereikend is, moet de balans 
echter ook niet naar de andere kant 
doorslaan. Aversieve controle roept 
tegenagressie op, en is in veel studies 

5 Tekenend hiervoor is bij voorbeeld een krantenkop On het NRC Handelsblad, 17-10-1996) 
naar aanleiding van dit rapport: 'Sorgdrager eist van gezinnen strengere opvoeding 

kinderen'. Het lijkt erop dat 'spierballengeweld' moet gaan warden bestreden met een 
'spierballenbegeleiding: 
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de beste versterker van een agressieve 
persoonlijkheid gebleken. 
In talloze correlationele studies 
(vergelijk Baumrind, 1991) warden 

twee dimensies van opvoedingsstijlen 
onderscheiden in samenhang met 

maten van het functioneren van 
kinderen, enerzijds een controle-
dimensie en anderzijds een 

responsNiteit- of warmtedimensie. Bij 
coders die hoog scoren op de 

controledimensie kan een onderscheid 
gemaakt warden tussen autoritatieve 
ouders, die een hoge controle 
combineren met een warme, affectieve 

relatie, en autoritaire ouders, die een 
hoge contmle combineren met een 
koele, afstandelijke relatie. 
In meerdere opzichten blijkt een 

autoritatieve opvoedingsstiff gunstiger 
voor de ontwikkeling van het kind dan 

een autoritaire. Dit blijkt bij voorbeeld 
op het gebied van schoolprestaties, 
maar oak bij de ontwikkeling van 
emotionele autonomie, tijdens de 

adolescentie. In autodtatieve gezinnen 
zijn grenzen flexibel en open vow 
discussie, en warden de belangen van 
het kind gerespecteerd (oak al nemen 
de ouders loch de uiteindekjke 

beslissing). In autoritaire gezinnen 
warden grenzen strikt en zonder 

discussie vastgehouden, waardoor de 
adolescent niet de gelegenheid krijgt 

te oefenen met het verweiven van 
autonomie en vrijheid. Uiteindelijk 
loopt in dit snort gezinnen het proces 

van autonomie-verwerving vaak uit in 
rebdlie en conflicten. 
Niet alleen in de opvoeder-kind relatie, 

maar oak in andere sociale contexten 
blijkt een veilig klimaat van belang. Dit 
blijkt onder andere bij de reeds eerder 
genoemde pestprogramma's, die zich 

behalve de aanpak van het concrete 
pestgedrag vaak oak richten op het 
creeren van een 'veilige' sfeer op 
school (zie oak Goudena, 1996). 

Overigens komt bij dit soort 
interventieprogramma's meer kijken 
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dan deze twee dimensies van 

ondersteuning, zoals we in het 
navolgende zullen zien. 

Oak op jonge leeftijd is het belang van 
warme emotionele ondersteuning 
aangetoond, niet alleen als belangdjke 
dimensie in de opvoeding an sich, 
maar oak als belangrijke voorwaarde 
voor het werken van controle. Aan 
controle of toezicht door opvoeders 
waarmee kinderen geen emotioneel 

ondersteunende relatie hebben, laten 
kinderen zich weinig gelegen liggen; 
deze controle lijkt weinig effect te 
hebben en kan zelfs averechts werken. 

In het model dal ten grondslag lag aan 
het instapje-project werden vier 
componenten onderscheiden: 
emotionele ondersteuning, respect 
voor autonomie, het bieden van 
structuur, en het geven van Icwalitatief 

goede informatie. De eerste 
component blijkt in de ontwikkeling 
als vroegste component in de 
opvoeder-kind relatie van belang te 
zijn, en blijft gedurende de rest van de 

ontwikkeling de basis voor het effect 
van de andere componenten. De vier, 
componenten bleken in het Instapje-
project en navolgers daarvan oak goed 

aan ouders uit le leggen en te trainen. 

Een meersetting- en meerfacetten-
beleld 

Bovenstaande opmerkingen passen in 
het model voor de samenhang tussen 

peisoonlijkheid en sociale omgeving 
bij de aanpak van ontwikkelingstaken, 
zoals in Nijmegen is ontwikkeld (zie 
cinder anderen Van Lieshout en Van 

Aken, 1995). Kort gezegd komt het 
model er op neer dat aan ontwikkelings-
taken vier componenten warden 

onderscheiden, allereerst een 
doelstructuur (de motNationele 
component, het \Aden en verder een 

cognitieve component ffiet 'wetera 
een gedragsmatige component ffiet 
'doen'), en een affectieve component 
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(het 'voelene). Behalve bij de aanpak 
van ontwikkelingstaken, komen 
dezelfde vier dimensies in het model 
terug in de persoonlijkheidsstructuur, 
en in de sociale omgeving (dat wil 
zeggen de interacties, relaties en 
groepen) waarin de persoon zich 
bevindt Binnen het kader van de 
begeleiding van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling in onderwijssituaties is dit 
model vertaald in een aantal principes 
voor deze begeleiding (Van Lier e.a., 
1993; Van Lieshout en Haselager, 
1995). 
Maatregelen zouden uit alle vier 
componenten van het model moeten 
bestaan. Op het gebied van de 
afstemming van doe/en dienen, 
afhankelijk van de settingen waarin 
gedragsproblemen zich voordoen, 
meerdere settingen in goede 
samenspraak in de interventie 
betrokken te worden (zo mogelijk met 
inbegrip van de dader): het volgen van 
een consequente lijn door alle 
betrokkenen is geboden. Bij conflicten 
tussen belanghebbenden, bij voorbeeld 
beide ouders of tussen ouders en 
school of tussen leerkrachten 
onderling heeft een interventie-
programma nooit effect Een voorbeeld 
van dergelijke convergentie van doelen 
zijn de door een klas zelf geformu-
leerde regels tegen het pesten, die als 
uitgangspunt dienen van anti-pest 
projecten. 
Op het gebied van de informatieve 
component zullen maatregelen 
betrekking moeten hebben op de 
analyse van probleemgedrag (wie is er 
hoe bij betrokken) en de oorzaken of 
oplossingen daarvan. Het probleem-
gedrag en de voorgestelde oplossing 
dient bij alle betrokkenen inclusief de 
dader bekend te zijn en onderschreven 
te worden. 
Ook op een minder individueel niveau 
speelt deze informatieve component 
van aanpak. Te denken is bij voorbeeld 
aan voorlichting aan ouders en/of 

scholen over de lange termijn effecten 
van eventueel huidig probleemgedrag, 
of over informatie over de beschikbare 
hulpverlening en/of opvoedings- 
ondersteuning (hieronder %raft ook de 
laagdrempeligheid van het hulpaanbod 
zoals eerder beschreven). 
Op het gebied van de gedragsmadge 
component zullen maatregelen 
betrekking moeten hebben op 
aanmoedigen of belonen van positieve 
gedragingen en/of het ontmoedigen of 
straffen van negatieve gedragingen. 
Dit heeft betrekking op het controle-
rende of toezicht-houdende aspect van 
de interventieprogramma's zoals die in 
het rapport Jeugd en gezin staan 
beschreven. Op dit gebied zijn de 
initiatieven uit het rapport dus 
verenigbaar met het model. Ook valt 
hieronder de ontwikkeling van 
procedures voor gedragsregulering 
door alle betrokkenen (het probleem-
gedrag dient niet tot het gewenste 
effect te leiden: verwijdering van de 
incentives, aangepaste van te voren 
overeengekomen 'straf om incentives 
hun belonende waarde te ontnemen). 
Op het gebied van de affectieve 
component zullen maatregelen 
betrekking moeten hebben op het 
creeren van een veilige situatie. 
Deelnemers dienen zich veilig en 
gerespecteerd te voelen, binnen 
warme relaties zijn programma's het 
meest effectief. Personen met wie de 
dader een sterke vertrouwensband 
heeft zijn bij uitstek geschikt om een 
programma uit te voeren. Voor de 
meeste kinderen en adolescenten is 
het bijzonder lonend en motiverend 
am zich opgenomen te weten in hun 
gezin en klas en bijzonder bedreigend 
am zich uitgestoten of verworpen te 
weten door het gezin en klasgenoten. 
Leeftijdgenoten in een klas zijn een 
bijzonder krachtig medium voor 
gedragsbeInvloeding in schoolklassen. 
Oak dit gaat boven het individuele 
niveau uit. Het gaat hier bij voorbeeld 
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ook om veiligheid en emotionele 
ondersteuning van het gezin (of de 
opvoeder) door een sociaal netwerk 

en door instanties, en om veiligheid en 
emotionele ondersteuning van 
kinderen in een schoolse situatie. 

ZoaIs beschreven dreigt den 
component enigszins verwaarloosd te 

worden in de initiatieven die in het 
rapport beschreven staan. 

Samengevat geeft het rapport een 
aantal bruikbare suggesties voor de 

ontwikkeling van eon preventief beleid. 
Van belang daarbij is good in het cog 

to houden dal kinderen gedurende 
hun ontwikkeling functioneren in 

meerdere sociale settings. Een effectief 
preventiebeleid moot zich dan ook niet 
alleen richten op gezinsfactoren in de 
vroege ontwikkeling, maar moet tevens 
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Themanummers Justitlele verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 

behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justititle 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 

wenselijk vroegUjdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 

in voorbereiding heefL Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 

leveren aan een van de aangekon-
digde nummers warden verzocht 

contact op te nemen met de redactie. 
JV't. 1997, januari/februari: Kunst en 
criminal/tell 
JV2, 1997, maart: Natal:/eat 
JV9, 1997. april: Video- en computer-
geweld 
JV4, 1997. mei: Criminele politick 
JV5, 1997. juni: Ti/as pa/it/ca 

Con gressen 

Steden en vets/eying 
Op de eerste dag van de conferentie-

zal het central° theme zijn: de 
gezondheidszorgaspecten van 

druggebruik en drugproblemen. 
Speciale aandacht zal worden gegeven 

aan specifieke gezondheidsproblemen 
van verschillende groepen druggebrui-
kers als prostitutes, technieken am de 
gezondheidsrisico's te minimaliseren of 
uit te bannen, het belang van 

vroegtijdige intewentie, aids-preventie, 
hepatitis-C en andere infectieziekten, 
en de rol van de zorgsector. De 
gevolgen van deze beleidspunten 

zullen worden bediscussieerd vanuit 
een perspectief van lokale publieke 

orde. Op de tweede dag zullen 
verschillende aspecten van drugge-
bruik aan de orde komen vanuit een 

perspectief van publiek orde. De aard, 
de omvang en de gevolgen van 
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druggerelateerde sociale problematiek 

en criminaliteit zullen aandacht krijgen. 
Speciale aandacht zal worden besteed 
aan de structurele en economische 
aspecten van lokale handel in illegale 

drugs, drugtourisme, en activiteiten 
van de lokale politie en het lokale 

bestuur als voorbeeld van methoden 
ter controle en maatregelen on de 

problematiek te verminderen. Het 
centrale theme op de derde dag zal 

zijn de vraag naar de mogelijkheid een 
balans te vinden tussen gezondheids-
zorg en het openbare-orde-beleid met 
betrekking tot verslavingsgerelateerde 

problemen. Dit theme zal bediscussi-
eerd worden in relatie tot vraagstuk-

ken als druggebruik in openbare 
ruimten en druggerelateerde 
criminaliteit. Kunnen oplossingen voor 
deze problemen gevonden warden of 

moeten wij ons er bij neerleggen dal 
dit eeuwige problemen zullen blijven? 
Datum: 21-23 april 1997 
Heats: De Doelen, Rotterdam 
Inlichengen: Van Namen & Westerlaken 

Congress Organization Services, Pb. 
1558, 6501 BN Nijmegen, tel.: 
024-3234471. 

Restorative justice voor jeugdigen; 
mogelijkheden, risico's en problemen 
voor ondeaoek 
Discussies met betrekking tot 

jeugdrecht eindigen steeds in een 
resocialisatie-vergeldings-impasse. 
Voor deze impasse zou een oplossing 

moeten worden gevonden. 
Bemiddelingsexperimenten tussen 
dader en slachtoffer en atternatieve 
straffen lijken veelbelovend te zijn. Oat 

wat in eerste instantie werd gebruikt 
als een serie technieken raakt steeds 
meer ingebed in een bredere 

'Restorative Justiceutheorie die de 
functie van gerechtelijk ingrijpen in 
een ander daglicht stelt: het hoofddoel 

van de interventie is niet het bestraffen 
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of heropvoeden, maar om het leed dat 
door het delict is toegebracht te 
herstellen of te compenseren. Men 
raakt er steeds meer van overtuigd dat 
restorative justice een volwaardig 
alternatief vormt voor zowel de 
vergeldende als resocialiserende 
benadering van jeugddelinquentie. 
Over de gehele wereld wordt 
empirisch, theoretisch en socio-ethisch 
onderzoek verricht en overal worden 
experimenten uitgevoerd en 
geevalueerd. Hoofdsprekers zijn: John 
Braithwaite, Daniel Van Ness, Gordon 
Bazemore, Peter van der Laan, Klaus 
Sessar, Burt Galaway. Deelnemers 
worden opgeroepen discussie papers 
te presenteren in workshops en in 
poster sessies. Deze papers zouden 
moeten handelen over o.a.: gerechte-
lijke, of in ieder geval officieel 
gesuperviseerde, initiatieven gericht op 
herstel, compensatie of restitutie van 
materiele, psychologische en/of 
maatschappelijke gevolgen veroorzaakt 
door een delict. 
Datum: 12-14 mei 1997 
Pleats: Leuven, Belgie 
Inlichtingen: International network for 
research on restorative justice for 
juveniles, Secretariat: Criminologie K.U. 
Leuven, Hooverplein 10, B-3000 
Leuven, Belgie, tel.: 32-16-325274. 

Willem Nagel Pnjs; oproep tot 
kandidaatstelling van eigen of 

• andermans werk 
De Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie (NVK) looft eens in de 
drie jaar een prijs uit aan de auteur 
van een of meer geschriften of enig 
ander product (bij voorbeeld een film) 
die een bijdrage heeft geleverd aan de 
criminologie met werk dat uitmunt 
door originaliteit, verbeeldingskracht, 
wetenschappelijk belang, toegankelijk-
heid en maatschappelijke relevantie. 
De prijs is genoemd naar Willem 
Nagel, de te vroeg .overleden markante 
criminoloog en literator, en omvat een 
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kunstwerk plus een geldbedrag van 
duizend gulden. Het dient te gaan om 
werk dat verscheen/geopenbaard is na 
1 juni 1994. De inschrijving sluit op 1 
maart 1997. Hierbij worden alle leden 
opgeroepen om eventueel eigen of 
andermans werk voor te.dragen. In de 
jury hebben zitting: Louk Hulfhof, 
Josine Junger-Tas, Hans Smits, Lode 
Walgrave en namens de NVK, Grat van 
den Heuvel (voorzitter). Met nadruk zij 
vermeld dat ook Belgische en 
Nederlandstalige criminologen in het 
buitenland voor kandidaatstelling in 
aanmerking komen. De prijs is eerder 
toegekend aan K. en C.H. Brants (De 
sociale constructie van fraude) en aan 
Fl. Egmont (Op het verkeerde pad; 
georganiseerde misdaden in de 
Noordelijke Nederlanden 1650-1800). 
De nieuwe winnaar zal bekend 
gemaakt worden op de meerdaagse 
NVK-conferentie die op donderdag 26 
en vrijdag 27 juni 1997 gehouden zal 
worden te Maastricht. 
lnlichtingen: dr. R. van Swaaningen 
(NVK-secretaris), Erasmus Universiteit, 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
Pb. 1738, 3000 DR Rotterdam, tel.: 
010-4081538. 

Ciiminaliteit en sociale rechtvaardigheid 
De afgelopen twee congressen van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie hadden respectievelijk als 
thema Criminaliteit als politiek 
probleem en Hoe punitief is Nederland? 
De zorg die op beide congressen te 
horen was over de ontwikkeling van 
het strafrechtelijk klimaat in Nederland 
is er anno 1996 niet minder op 
geworden. Zowel de zorg voor het, al 
dan niet 'integraal' te benaderen, 
veiligheidsprobleem als het 
rechtvaardigheidsgehalte van onze 
sociale rechtsstaat zijn bijzonder 
actuele criminologische thema's. Waar 
beide vorige congressen direct gericht 
waren op het strafrechtelijk beleid, 
zullen nu de sociale ontwikkelingen 
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waar dit een afspiegeling van is, het 
centrale congresthema vormen. Zowel 
naar aanleiding van nieuwe theoreti-
sche inzichten (risico-maatschaPP8) 

als de praktische ontwikkelingen in de 
verzorgingsstaat hebben zozeer hun 
stempel gedrukt op het criminaliteits-

probleem, dat het zinvol lijkt hier het 
komende NVK-congres aan te wijden. 
Eenieder wordt uitgenodigd een paper 
in te dienen dat past binnen een van 
de onderstaande theme's. 
- In- en uitsluitingsmechanismen 
(toegang tot de arbeidsmarkt, 

welzijnsvoorzieningen, scholing, 
gezondheidszorg of buurtparticipatie 

op grand van maatschappelijke positie, 
teal, leeftijd en sekse); 
- Globalisming en xenofobie 

(migratiepolitiek. 'open' grenzen, de 
'eigen identiteit' in de moderne stad, 
de opkomst van extreem rechts): 
- Sociale controle en het verdelings-
vraagstuk (de maatschappelijke 

tweedeling van de verzorgingsstaat 
naar risico-maatschappij,  risico- 
percepties en maatschappelijke 
positie, sekse en leeftijd, de 

ontwikkeling van een veiligheids-
industrie); 

- Welvaart en het ontstaan van nieuwe 
4gevaarlake klassen' (welke catego-

rieen mensen warden door wie om 
welke reden als risico-groep 
benoemd?). 

Titels en samenvattingen van papers 
voor de workshops dienen uiterlijk 
dinsdag 1 april 1997 te zijn onNangen 
om in het programme te warden 

opgenomen. Er zal een bundel 
verschijnen met geselecteerde papers. 
Datum. 26 en 27 juni 1997 
Plaats-. Maastricht 

Inlichtingen, aanmeldingen en 
toezending papers: mw. Ft Bodifee, 
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secretariaat Strafrecht en criminologie, 
Universiteit Maastricht, Pb. 616, 6200 
MD Maastricht, 043-3883377. 

Rechtssociologie en beleid 
Deze bijeenkomst handelt over de 
complexiteit van de relatie tussen 

beleid en rechtssociologie: hoe wordt 
beleid beinvloed door rechtssociolo-
gisch onderzoek? Beinvloedt, 
omgekeerd, het beleid rechtssociolo-

gisch onderzoek? Welke beperkingen 
en mogelijkheden warden door de 
interactie tussen de twee gecrederd? 
De drieledige structuur van de 
conferentie zal het mogelijk maken 

deze vragen te beantwoorden, waarba 
ruimte zal worden gelaten voor een 
diepgaand onderzoek naar en 

discussie over een groat aantal andere 
onderwerpen in het rechts-
sociologische veld. Door middel van 
een plenaire sessie kunnen rechts-

sociologen hun ideeen ten aanzien van 
de relatie tussen rechtssociologie en 
beleid ter tafel brengen ten overstaan 
van een internationaal forum 
Daarnaast zullen twee symposia 

gehouden warden over respectievelijk 
de juridische stand en mensenrechten. 
Bovendien zullen sessies warden 

gehouden waar ondeaoekers hun 
meest recente onderzoeksbevindingen 
kunnen presenteren. Papers kunnen 
daarvoor worden ingeleverd voor 1 

februari 1997. 
Datum. 9-12 juli 1997 

;Amts. Antwerpen, Belgie 
Inlichtingen: Programme commissie, 
prof. F. van Loon. Centre for the 
sociology of law, USFIA, Prinsstraat 13, 

5-2000 Antwerpen, Belgie. Fax: 32-(0)3 
2204325. 
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Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
INetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. INij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling warden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Allen, H.E. 
The American dream and crime in the 
Twenty-first century; presidential 
address to the Academy of Criminal 
Justice Sciences 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 3, 1995, 

pp. 427-445 
Het artikel is de toespraak van de 

voorzitter van de Academie op de 
jaarlijkse bijeenkomst van 8 maart 

1995. De Amerikaanse droom' heeft 
voor zeer veel Amerikanen niet 

gebracht wat hen in het vooruitzicht 
werd gesteld. De gevolgen van 
economische veranderingen in de 
laatste twee decennia zijn door politici 

verergerd. Het politieke debat wordt 
gedomineerd door ideologieen 

waardoor oorzaken en gevolgen van 
criminaliteit niet duidelijk worden. Het 
is te verwachten dat voor grote 

groepen in de samenleving de 'misery 

index' groter zal worden. Beleidmakers 
zien niet in dat hun neoconservatieve 
criminaliteitsbeleid (meer afschrikking, 

hogere straffen) geen positief effect 
heeft op recidive. Het aantal 

gevangenen neemt voortdurend toe, 

evenals de angst voor criminaliteit. De 
criminaliteitsbestrijding in de volgende 

eeuw dient uit te gaan van verbetering 
van het proces van 'social reproduc-

tion', dit is de manier waarop wij 
produceren, reproduceren, en 

herverdelen (goederen, diensten, 
macht, inkomens en sociale rollen). 

Een hoge criminaliteit is het bijprodukt 
van een inadequaat proces van sociale 

reproduktie. Verbetering van de sociale 
reproduktie vereist grote investeringen 

in een educationeel-industrieel 
complex. Voorwaarden hiervoor liggen 

op de beleidsterreinen van huisvesting, 
scholing en inkomens. Er zal een 

armoedeconcentratie ontstaan zolang 

de 'white flight' uit bepaalde buurten 
niet ontmoedigd wordt. Ook 
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ondernemingen kunnen met hun 
vestigingsbeleid het places van sociale 
reproduktie sterk beinvloeden. Wat 

scholing betreft: niet alleen opleiding 
maar oak opvoeding zal de grootste 
aandacht vereisen. Hiervoor moeten op 

scholen vakken warden ingevoerd over 
de ouder-kind relatie, gezinsrelaties en 
druggebruik. Na de middelbare school 

moet de mogelijkheid gecrederd 
warden te kunnen participeren in 
maatschappelijke dienstvedening. 
Met literatuuropgave. 

2 
Brownstein, H.H. 
The social construction of crime 
problems; insiders and the use of 
official statistics 
Journal of crime and justice. 18e jrg., 
nr. 2,1995, pp. 17-30 

Dit adikel gaat over de constructie van 
criminaliteitsproblemen voor politieke 

doeleinden. Politieke Insiders', dat wil 
zeggen mensen die betrokken zijn bij 

de beleidsvorming rond criminaliteit 
eigenen zich verschillende aspecten 

van het criminaliteitsprobleem toe. 
Daarbij claimen ze een bepaalde visie 
op het probleem en prober -en daarvoor 
steun te vinden bij degenen die het 

beleid uiteindelijk bepalen. Dat doen 
ze onder meer door de geloofwaardig-

herd en het nut van hun visie te 
bewijzen met behulp van cijfermatige 
informatie. De auteur laat voorbeelden 
zien van de manier waarop politieke 

'insiders', die werken bij de overheid, 
statistieken hanteren. Dat doen ze niet 
am een nieuw sociaal probleem te 
construeren, maar am het bestaande 

beleid te ondersteunen. Daarbij 	- 
hebben ze twee doeleinden: ten eerste 
am middelen vhj te maken voor de 

door hen begunstigde programma's en 
ten tweede am ondersteuning te 

verschaffen aan het door hen 
begunstigde beleid. Nieuwe problemen 

warden alleen buiten het domein van 
het overheidsbeleid 'ontdekt Pas als 
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voor zo'n nieuw probleem voldoende 
maatschappelijke steun bestaat 
krijgen de beleidsmakers er 

belangstelling voor en passen het in in 
het bestaande beleid. 

Met literatuuropgave. 

3 
Lawrence, R. 
Classrooms versus prison cells; funding 
policies for education and corrections 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 

nr. 2.1995, pp. 113-126 
Er is een verband tussen school-
prestaties en delinquentie. Uit 

ondertoek blijkt dal de meeste 
jeugdige en volwassen gedetineerden 
een veel lager dan gemiddeld 
opleidingsniveau hebben. Verschil-

lende onderzoeken hebben dit 
aangetoond. Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat delinquenten hun 
schoolopleiding vaker niet hebben 

afgemaakt. De vraag is echter of 
delinquentie wordt veroorzaakt door 

mialukkingen op school of dat beide 
een gemeenschappelijke andere 
oorzaak hebben. De literatuur geeft op 
deze vraag geen eenduidig antwoord. 

Wel is aangetoond dat speciale 
onderwijs-programma's, die gericht 
zijn op risico-groepen in achterstands-

wijken, een gunstig effect hebben op 
de latere delinquentie. Met deze 

gegevens in het achterhoofd heeft de 
auteur vastgesteld dat de kosten voor 
onderwijs in de Verenigde Staten per 
hoofd van de bevolking de laatste 

jaren zijn afgenomen, terwijI de kosten 
voor het gevangeniswezen joist zeer 
sterk zijn gestegen. Hoewel er geen 
direct effect kan worden aangetoond 

tussen slechter ondetwijs en 
toenemende criminaliteit is van een 
dergelijk indirect verband op lenge 

termijn wel degehjk sprake. De auteur 
pleit er dan ook voor am met name in 
de kwaliteit van het onderwijs in 

achterstandswijken te investeren. 
Speciale programma's die zijn gericht 
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op jeugdigen die dreigen op het 
criminele pad te geraken, moeten 
daarbij worden ontwikkeld. 
Met literatuuropgave. 

4 
Palermo, G.B. 
Should physician-assisted suicide be 
legalized? A challenge for the 21st 
century 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 4, 1995, pp. 367-376 
De auteur bespreekt.de  sociologische, 
psychologische en medische factoren 
die ten grondslag liggen aan medische 
hulp bij zelfmoord. Als motieven voor 
die hulp bij zelfmoord worden in 
aanmerking genomen de ondraaglijke 
pijn en het lijden van de patient en het 
mogelijke verlies van het gevoel van 
professionele almacht bij de arts. In de 
visie van de auteur is-zowel de patient 
als de arts het slachtoffer van het 
technologische tijdsgewricht Door de 
technologische vooruitgang !even we 
weliswaar langer, maar we leven ook 
!anger in een toestand die lijden met 
zich meebrengt. Bovendien sterven we 
meer dan vroeger in een ziekenhuis of 
verpleeginrichting, waar we ons 
eenzaam en vervreemd kunnen voelen. 
De auteur beschouwt een utilitaire 
benadering van menselijke wanhoop 
als een kortzichtige oplossing voor een 
tragisch probleem. Hij suggereert een 
menselijker benadering van de 
stervende patient, waarbij de gehele 
mens in ogenschouw moet worden 
genomen. Hij waarschuwt tegen de 
mogelijkheid van het betreden van een 
hellend vlak. De praktisering van 
medische hulp bij zelfdoding zou 
gemakkelijk gevolgd kunnen worden 
door de actieve euthanasie op mentaal 
en lichamelijk gehandicapte patienten. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
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5 
Feder, L 
Psychiatric history, due procedural 
safeguards, and the use of discretion in 
the criminal justice process 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 279-305 
In dit artikel bespreekt de auteur een 
onderzoek waarin de vraag centraal 
staat in hoeverre een niet-juridische 
variabele, zoals de psychiatrische 
ziekte-geschiedenis van een verdachte, 
invloed uitoefent op verschillende 
beslissingsmomenten in het justitiele 
systeem. De auteur gaat uit van de 
hypothese dat de psychiatrische 
ziektegeschiedenis van een verdachte 
invloed heeft op beslissingsmomenten 
in het justitiele systeem, maar dat die 
invloed varieert per soon beslissing. 
De invloed van de psychiatrische 
ziekte-geschiedenis van de verdachte 
is groter bij een beslissing tot 
voorwaardelijke vrijlating Cparole') dan 
bij een beslissing tot veroordeling 
Csentencing'). De resultaten van een 
onderzoek onder een steekproef van 
mannelijke gevangenen die werden 
vrijgelaten uit een penitentiaire 
inrichting, bleken in overeenstemming 
te zijn met de eerder genoemde 
hypothese. Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat de persoonlijke 
psychiatrische achtergrond geen 
significante rol speelde bij de 
veroordeling, maar wel invloed 
uitoefende op de beslissing om 
iemand voorwaardelijk vrij te laten. De 
auteur geeft als verklaring voor dit 
verschil een gebrek aan alternatieve 
keuzes c.q. plaatsingsmogelijkheden 
voor verdachten met een psychiatri-
sche achtergrond, waardoor eerder 
besloten zou worden tot voorwaarde-
lijke vrijlating. Een alternatieve 
verklaring is dat de procedurele 
voorzorgsmaatregelen bij een 
beslissing om iemand te veroordelen 
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groter zijn dan bij de beslissing am 

iemand voorwaardelijk vrij te laten. De 
auteur pleit voor het ontwikkelen van 
specifieke programma's en behande-
lingen voor verdachten met eon 

psychiatrische geschiedenis waardoor 
het ontbreken van alternatieven niet 
ranger eon rechtvaardiging can zijn 
voor het maken van eon onderscheid 

tussen verdachten met een psychiatri-
sche achtergrond en verdachten 
zonder psychiatrische achtergrond. 
Tenslotto is het maken van ongewenst 
onderscheid Cdiscriminatiel tussen 
groepen individuen op grond van de 

wet verboden. 

6 
Freckelton, I. 
Rationality and flexibility in assessment 
of fitness to stand trial 
International journal of law and 

psychiatry. 19e jrg.. fir. 1,1996, pp. 
39-59 
In dit artikel warden de verschillende 
criteria op grand waarvan iemand 

moot worden geacht fit genoeg te zijn 
am terecht to staan aan een ander 
onderzoek onderworpen. Doze criteria 
variaren significant van land tot land. 

De kern blijft echter in alle gevallen de 
vraag of de beschuldigde in staat is op 

een betekenisvolle wilze aan het 
strafproces deel te nemen. Achtereen-
volgens warden de criteria welke 
golden in Engeland, Canada, Australia 
en Nieuw-Zeeland besproken. De 

schrijver is van oordeel dat de 
beoordeling of remand fit genoeg is 

om terecht to staan functioneel, 
context-afhankelijk en pragmatisch 

moot zijn. Er kunnen echter enige 
basisbeginselen warden gelsoleerd 

zonder welke niet kan worden gezegd 

dat de verdachte fit genoeg is om 
terecht to staan. De belangrijkste 
daarvan is cognitieve rationaliteit. 
Met literatuuropgave. 

110 

7 
Hood, R, S. Shute 
Parole criteria, parole decisions and the 
prison population; evaluating the impact 
of the Criminal Justice Act 1997 
The criminal law review, februari 1996, 
pp, 77-87 
In 1991 is in Engeland eon nieuwe 
wettelijke regeling van kracht 

geworden van de voonwaardelkke 
invrijheidstelling (vi) van veroordeelden 

tot eon gevangenisstraf van 4 jaar of 
moor. De vi-grens is daarbij 
opgetrokken tot minimaal de helft van 

de opgelegde strat Voorheen lag die 
grens bij eon derde. De nieuwe 
regeling geldt pas voor langgestraften 
die na 1992 zijn veroordeeld. Voor de 
zittende gedetineerden is eon 

overgangsregeling gecreeerd, waarbij 
scherpere criteria voor het verlenen 
van vi worden gehanteerd. De 

beslurNorming van de vi-commissie 
ten aanzien van langgestraften 
voorafgaand aan de overgangsregeling 
(11=383) on tijdens de overgangs-

regeling (n=545) is door de auteurs 
vergeleken. Daarbij is gebruik gemaakt 
van verslagen van bijeenkomsten van 

doze commissie. Opvallend was dat 
het percentage veroordeelden dat 
eerder dan de helft van straf 
voorwaardelijk in vrijheid word gesteld, 

onder de overgangsregeling aanzienlijk 
was gedaald. flit is eon gevolg van het 
foil dat de aard van het delict 
voorheen wel on ladens de overgangs-

regeling niet ranger eon contra-
indicatie vormde voor het verlenen van 

vi. Daarentegen bleek het aantal 
vi-afwijzingen in latere stadia van de 

detentie aanzienlijk to zijn toegeno-
men. flit is eon direct gevolg van het 
grotere gewicht dat in de overgangs-

regeling aan het recidive-risico word 
verbonden. Op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek hebben 
de auteurs berekend dat de nieuwe 

vi-regeling in de toekomst de 
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penitentiaire capaciteitsbehoefte met 

600 tot 1000 plaatsen zal verhogen. 

8 
Waring, E., E. Chayet e.a. 
Specific deterrence in a sample of 
offenders convicted of white collar 
crimes 
Criminology, 33e jrg., nr. 4, 1995, pp. 

587-607 
Een algemeen uitgangspunt is dat 
witte-boorden criminelen in hoge mate 

benvloed worden door strafrechtelijk 
beleid. Witte-boorden criminaliteit 

wordt gezien als een zeer rationele 

vorm van criminaliteit, waarbij de 

risico's en beloningen zorgvuldig 
worden afgewogen door potentiele 
daders, en witte-boorden criminelen 
veel meer te verliezen hebben door het 

toepassen van sancties dan andere 
daders. In dit artikel wordt beschreven 

welke invloed sancties hadden op de 
criminele carrieres van 742 daders die 
veroordeeld zijn voor witte-boorden 

criminaliteit in zeven districten van de 

Verenigde Staten tussen 1976 en 1978. 
Met gebruikmaking van informatie 

over door de rechter opgelegde 
straffen, oorspronkelijk verzameld door 
Wheeler e.a. en informatie over 

voortgaand crimineel gedrag verstrekt 

door het Identificatie Bureau van het 
Federale onderzoeksbureau, bepaalden 

de auteurs het effect van gevangenis-
straf op de officiele criminele 
documentatie van personen die voor 

witte-boorden criminaliteit veroordeeld 

zijn. Een vergelijking tussen groepen 
die wel en niet gedetineerd waren 
geweest op de factoren die leidden tot 

het criminele gedrag, leerde dat 

gevangenschap geen specifieke 
afschrikwekkende invloed had op de 

aannemelijkheid van een nieuwe 
arrestatie over een periode van 126 

maanden. 

Met literatuuropgave. 

Criminologie 

9 
Aldarondo, E. 
Cessation and persistence of wife 
assault; a longitudinal analysis 
American journal of orthopsychiatry, 

66e jrg., nr. 1, 1996, pp. 141-151 
Alhoewel er de laatste jaren aandacht 

bestaat bij onderzoekers voor geweld 
binnen het huwelijk, krijgt de 
'spontane' beeindiging van vrouwen-

mishandeling in de loop van een 
huwelijk, als onderwerp van studie 

nauwelijks aandacht Met dit 
onderzoek wil de auteur deze leemte 

opvullen. Het maakt onderdeel uit van 
een uitgebreidere studie en richt zich 
op drie onderzoeksgebieden: patronen 

van vrouwenmishandeling; patronen 
van beeindiging van vrouwen-

mishandeling; de relatie tussen 
beeindiging van vrouwenmishandeling 

en psychologische agressie. Deze drie 
onderzoeksgebieden worden 

geevalueerd in een drie jaar durend 
longitudinaal onderzoek onder 772 

heteroseksuele partners. De gegevens 
werden verkregen uit telefonische 

enquetes die ongeveer 35 minuten in 
beslag namen, welke werden 

gehouden in de zomers van 1985, 
1986 en 1987. De 'Conflict Tactics 

Scale' CTS (Straus) werd gebruikt om 
zowel vrouwenmishandeling als 

psychologische agressie te meten. 
Nadat de gegevens in vier fasen 

werden geanalyseerd bleek dat meer 

dan een derde van de mannen die 
geweld gebruikten in het jaar dat 
voorafging aan het onderzoek, niet 

meer gewelddadig optraden tegen hun 
partner of het gebruik van geweld 

gedurende een bepaalde periode 

onderbraken. Zij lieten tevens een 
significante vermindering zien van 

psychologische agressie tegen hun 
partner in de loop van het onderzoek. 

Met literatuuropgave. 
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10 
Broidy, L.M. 
Direct supervision and delinquency; 
assessing the adequacy of structural 
proxies 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
6,1995. pp. 541-554 
Veel criminologen, onder wie 
Gottfredson en Hirschi, hebben de 
hypothese near waren gebracht dat 
kinderen die opgroeien in gezinnen 
waarin hun gedrag zorgvuldig en 
voortdurend in het oog gehouden 
wordt, minder delinquent zullen 
warden dan kinderen uit gezinnen met 
een inconsistent en gebrekkig toezicht. 
Deze hypothese is bevestigd door 
onderzoek dat ouderlijk toezicht direct 
operationaliseerde. Er is echter oak 
onderzoek naar de hypothese verricht 
waarin ouderlijk toezicht indirect werd 
geoperationaliseerd. Als indicatoren 
voor ouderlijk toezicht werden clan 
factoren gebruikt als gezinsgrootte, 
gebroken gezin, werkende moeder. Uit 
die onderzoeken bleek dat deze 
factoren slechts een verwaarloosbaar 
effect hadden op het delinquente 
gedrag van kinderen. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van een 
onder7oek waarin ouderlijk toezicht 
opnieuw indirect wordt gemeten, deze 
keer aan de hand van de verhouding 
tussen het aantal volwassenen en het 
aantal kinderen in een huishouden. 
Deze verhouding wordt verondersteld 
negatief gerelateerd te zijn aan 
delinquent gedrag. Deze hypothese 
wordt niet bevestigd. De auteur 
concludeert dat factoren die 
betrekking hebben op de structuur van 
het gezin niet voldoen als indicatoren 
voor de specifieke functionele 
gezinsprocessen waarop ouderlijk 
toezicht steunt 
Met literatuuropgave. 

11 
Brownstein, N.H., BJ. Spunt e.a. 
Women who kill in drug market 
situations 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 3,1995, 
pp. 474-498 
Recent onderzoek naar vrouwen en 
moord heeft aangetoond dat dodelijk 
geweld door vrouwen een complexer 
fenomeen is dan zelfverdediging tegen 
misbruik door partners. De auteurs 
onderzoeken in dit artikel moordzaken 
in een situatie waarbij de handel in 
drugs een rd l speelde, om na te gaan 
op welke wilze de handel in drugs 
invloed heeft gehad op dit dodelijke 
geweld. Van de 215 vrouwen die in 
een gevangenis in New York werden 
geinterviewd bleken 19 te maken te 
hebben gehad met de handel in drugs. 
Door kwantitatieve analyse van de 
door deze vrouwen vertelde verhalen 
kwamen de auteurs tot de conclusie 
dal vrouwen, evenals mannen, tot 
geweld overgaan urn hun economisch 
belang in de dnigshandel te 
beschermen of te vergroten. Verdere 
analyse bracht edffer aan het licht dat, 
zelfs in een duidelijk economische 
context waarin vrouwen in staat waren 
hun eigen economische belangen te 
behartigen, sommige vrouwen doden 

of deelnemen aan een moord op 
grand van hun relatie met een 
mannelijke zakenpanner of intieme 
partner. Dit betekent dat vrouwen in 
de drugshandel misschien uit 
economische overwegingen doden, 
maar dat de specifieke omstandighe-
den waaronder dit gebeun niet 
noodzakelijkerwijs tot de conclusie 
leiden dat het geslacht hierbij geen rdl 
speelt. 
Met literatuuropgave. 

12 
Cassidy, MA. 
Power-control theory; its potential 
application to woman battering 
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Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 2,1995, pp. 1-15 
Macht en de controle op de macht zijn 
de fundamentele concepten zowel in 
de patriarchale familiestructuur als bij 
relaties tussen gewelddadige man en 
hun mishandelde vrouwen, ex-vrouwen 
en vriendinnen. De theorie van de 
controle op de macht kan sommige 
reacties, of gebrek daaraan, ten 
opzichte van mishandelde vrouwen 
door politie, ehbo-personeel, 
rechtbanken, wetgevers en andere 
actoren in het strafproces. Deze 
theorie kan verklaren waarom de 
mishandelde vrouw vaak de schuld 
krijgt en zelfs zichzelf de schuld geeft. 
De theorie van de controle op de 
macht kan verklaren waarom mannen 
tot mishandeling komen. De reactie op 
vrouwenmishandeling zal echter alleen 
veranderen wanneer de reactie van het 
strafrechtsysteem op dit soon 
mishandeling verandert. 
Met literatuuropgave. 

13 
Evans, T.D., F.T. Cullen e.a. 
Religion, social bonds, and delinquency 
Deviant behavior, 17e jrg., nr. 1,1996, 
pp. 43-70 
De auteurs beginnen met een inleiding 
over de relatie tussen religie en 
crimineel gedrag. Volgens hen zijn 
criminologen lange tijd afkerig 
geweest van de gedachte dat een 
religieuze levensbeschouwing 
belemmerend kan werken op de 
manifestatie van criminaliteit Toch 
blijkt dat geleidelijk onderzoeksresulta-
ten zijn verkregen die wijzen op een 
consistente, negatieve relatie tussen 
religie en delinquentie. Oat wil zeggen 
dat van de mensen die een religie 
aanhangen er minder zijn die delicten 
plegen dan van de mensen die geen 
religie aanhangen. Discussie bestaat 
alleen nog over de wijze waarop deze 
relatie (mede) wordt bepaald door 
verschillende soorten delicten, door 

groepsbanden en door de sociale en 
religieuze context waarin ze wordt 
aangetroffen. Betwijfeld wordt ook of 
de relatie wel standhoudt als 
gecontroleerd wordt voor seculiere 
bindingen. In het onderzoek waarvan 
hier verslag wordt gedaan, wordt 
geprobeerd dit soort vragen te 
beantwoorden. Uit de resultaten blijkt 
dat delinquent gedrag in het algemeen 
inderdaad wordt belemmerd door 
persoonlijke religiositeit en door de 
religiositeit van leeftijdsgenoten. Maar 
als rekening wordt gehouden met 
seculiere morele invloeden verdwijnt 
dit verband. Er blijft dan alleen een 
negatieve relatie over tussen de 
religiositeit van leeftijdsgenoten 
enerzijds en anti-ascetische delicten 
anderzijds. Bij die laatste moet men 
denken aan gokken en het gebruik 
van drank en drugs. 
Met literatuuropgave. 

14 
Gibbs, JJ., D. Giever 
Self-control and its manifestations 
among university students; an empirical 
test of Gottfredson and Hirschi's 
general theory 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 2,1995, 
pp. 231-255 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek ter toetsing van de 
zelfcontrole-theorie van Gottfredson en 
Hirschi. De onderzoeksgroep bestaat 
uit een steekproef van 237 
universiteitsstudenten van 18-21 jaar 
Cundergraduates'). Zelfcontrole is 
opgevat als een uniform concept dat 
zich op verschillende manieren 
manifesteert. Om dit concept te meten 
is gebruik gemaakt van een groot 
aantal items die gemeen hebben dat 
ze alle betrekking hebben op de mate 
waarin mensen zich bewust zijn van 
de consequenties van hun handelen. 
Het zelfcontrole-concept is vervolgens 
gerelateerd aan twee gedragingen die 
volgens de auteurs kunnen dienen als 
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equivalenten van delinquent gedrag, 
namelijk het gebruik van alcohol en de 
afwezigheid van school. Zelfcontrole is 

stork negatief gerelateerd aan drinken 
en schoolverzuim. Oak geslacht is 
gerelateerd aan beide afhankelijke 
variabelen: vrouwen drinken minder en 

verzuimen minder lessen. Deze relatie 
is echter minder stork dan die met 
zelfcontrole. Het lidmaatschap van een 
vereniging is positief gerelateercl aan 
drinken. De auteurs concluderen dat 
de zelfcontrole-theorie door hun 

onderzoek wordt bevestigd. Wel zijn ze 
van mening dat ze de centrale 
propositie van die theorie niet hebben 
getoetst, namelijk de veronderstelling 

dat een gebrekkige zelfcontrole het 
gevolg is van een niet-adequate 

opvoeding. 
Met literatuuropgave. 

15 
Gould, LA., D.L. MacKenzie e.a. 
A comparison of models of parole 
outcome 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 2,1995, pp. 161-179 

De Salient Factor Score is al sinds 
1970 een belangrijk instrument voor 

parole-commissies am een uitspraak 
te doen over recidivekans en 

gevaarlijkheid van delinquenten die in 
aanmerking komen voor voorwaarde-

lijke vrijlating. Het is belangrijk dat hun 
besluitvorming zoveel mogelijk 
geobjectiveerd en gestandaardiseerd 

wadi Daartoe hebben de auteurs een 
verbeterde versie van de SFS 

ontwikkeld. Zij breidden de SFS nit 
met een aantal variabelen uit drie 
theorieen die volgens hen voor het 
voorspellen van toekomstige deviantie 

grate waarde hebben. Deze zijn de 
theorie aver de ontwikkeling tot 
beroepscrimineel (Blumstein en 

Goffman), de sociale controle theorie 
(Hirschi en Becker) en de theorie van 
de differentiele associatie (Sutherland). 
Bij een aantal variabelen werd het 
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corded gevraagd van lien rechters. De 
benodigde attitudemetingen werden 
verricht bij 102 gedetineerden uit 

Louisiana State Prison. Dit resulteerde 
in een tien-puntenschaal van 0 (weinig 

risico) tot en met 10 (groat risico), die 
statistisch werd onderbouwd met de 

logistische reggressiemethode. De 
oude SFS-versie gaf als uitkomst dat 

twintig gedetineerden ten onrechte 
waren vrijgelaten want ze recidiveer-

den binnen twaalf maanden, terwie het 
model van de auteurs veel betrouw-
baarder bleek: slechts dde gevallen 
van recidive. De auteurs relativeren 

wel het bereikte resultaat door te 
wijzen op de omvang en bepaalde 
kenmerken van de onderzoeksgroep, 
en op het feit dat hun studie een 

exploratief karaker draagt. 
Met literatuuropgave. 

18 
lehle, J-M. 

Improving criminal justice statistics; 
needs and prospects 
Eurocriminology, 8-9e jrg., 1995, pp. 
63-75 
In dit artikel bespreekt de auteur de 

kwaliteit van de justitiele statistieken in 
Duitsland. Hoewel de gegevens die 
ofticieel warden bijgehouden 

onmisbaar zijn voor criminologisch 
onderzoek laten zij het een en ander 
te wensen over. Het grootste probleem 

is dat de registratie van de gegevens 
in de verschillende fasen van de 
strafrechtelijke keten op een 
ongecoardineerde wijze plaatsvindt. 

Politie, 0.M., rechtbanken en het 
gevangeniswezen houden elk op eigen 

wijze hun eigen gegevens bij. Dat 
gebeurt bovendien niet altijd even 
zorgvuldig met als gevolg dat de 
gegevens niet volledig betrouwbaar 

zijn. De kwaliteit van de statistieken 
zou sterk verbeteren als de gdgevens 
uit een bepaalde fase toegevoegd 

zouden kunnen warden aan de 
gegevens in voorgaande fasen. De 
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auteur doet voorstellen om te komen 
tot een geIntegreerd informatiesys-

teem. Volgens hem zou een dergelijk 

systeem per fase van het strafrecht 
alleen de meest essentiele informatie 

moeten bevatten. 

17 
Liska, A.E., P.E. Bellair 
Violent crime rates and racial 
composition; convergence over time 
American journal of sociology, 101e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 578-610 

Een groot aantal studies heeft aan het 
licht gebracht dat raciale samenstel-

ling een groot effect heeft op 

gewelddadige criminaliteitscijfers. 
Maar veel van deze studies zijn 
voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat 

gewelddadige criminaliteit ook van 
invloed kan zijn op raciale samenstel-

ling. De auteurs deden een onderzoek 
naar dit wederkerige effect met een 

steekproef van 106 Amerikaanse 
steden met meer dan 50.000 inwoners 

voor de periode 1950-1990. De 
belangrijkste twee variabelen (cijfers 
over moord, mishandeling, verkrach-

ting en diefstal, en percentages 
niet-blanken), werden gemeten met 

gegevens van de Uniform Crime 
Reports en volkstellingen. Aangezien 

op migratie en gewelddadige 
criminaliteit ook economische- , 

raciale- , bevolkings-, en gezins-

variabelen van invloed zijn, werden 
deze vier categorieen variabelen ook 

bij het onderzoek betrokken. De 
auteurs gebruikten regressievergelij-

kingen en drie verschillende methodes 
om longitudinale veranderingen te 

meten (difference score-, cross-lag 

reggression- , en residual score 
methode). Het blijkt dat raciale 

samenstelling een groot effect heeft 
op de veranderingen van geweldda-
dige criminaliteitscijfers, maar alleen in 

de periode 1980-1990; in de drie 
decennia van 1950-1980 heeft raciale 

samenstelling een zeer klein effect. 
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Gewelddadige criminaliteit (vooral 

diefstal) heeft een substantieel effect 
op veranderingen in raciale samenstel-

ling in alle vier decennia. Het is vooral 
de categorie diefstal waarin de auteurs 

de belangrijkste oorzaak zien van de 
migratie van blanken uit de grote 

steden. 

Met literatuuropgave. 

18 
Marenin, 0., M.D. Reisig 
A general theory of crime and patterns 
of crime in Nigeria; an exploration of 
methodological assumptions 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 

6, 1995, pp. 501-518 
Gottfredson en Hirschi hebben altijd 
geclaimd dat hun algemene theorie 

over criminaliteit een universele 
geldigheid heeft. De auteurs 

onderzoeken deze uitspraak met een 
analyse van drie soorten criminaliteit in 

Nigeria: 'normale' criminaliteit, 
politie/economische criminaliteit en de 

criminaliteit die ontstaat bij oproer en 
maatschappelijke onlusten. Zij 
bespreken eerst enkele empirische 

studies over de Nigeriaanse 
criminaliteit en leggen vervolgens uit 

waarom zij vinden dat de claim van 
universele geldigheid ongegrond is. De 

verschillende vormen van criminaliteit 
in Nigeria maken het allereerst zeer 

onwaarschijnlijk dat er maar een 

enkele verklaring bestaat. Bovendien 
zijn de auteurs van mening dat de 

basisconcepten van Gottfredson en 
Hirschi (dwang, sociale consensus, 

deviantie, zelfbeheersing) cultureel 
specifieke betekenissen hebben. Het 

idee dat een tekort aan zelfbeheersing 

de belangrijkste oorzaak is van 
criminaliteit, heeft volgens de auteurs 
in de Nigeriaanse context weinig 

verklarende waarde. Ook de 
belangrijkste vooronderstelling van de 

algemene theorie van Gottfredson en 

Hirschi (dat er in de samenleving een 
dominant referentieel waardensysteem 
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bestaat) is volgens de auteurs niet 
houdbaar. 
Met literatuuropgave. 

19 
McCarthy, B. 
Not just 'for the thrill of it; an 
instrumentalist elaboration of Katz's 
explanation of sneaky thrill property 
crimes 
Criminology, 33e jrg., nr. 4,1995, pp. 
519-538 

In zijn provocerende en controversiele 
Seductions of crime, pleit Jack Katz 
ervoor de criminologische bilk van 
richting te veranderen van de 

traditionele focus op achtergrond-
factoren als leeftijd, geslacht en 
matedele condities near voorgrond- of 

sttuationele factoren die direct 
aanzetten tot crimineel gedrag en de 
sensualiteit van de misdaad 
reflecteren. Volgens Katz moedigen de 

onmiddellijke sociale omgeving en 
ervaringen daders aan om het plegen 
van straf bare feiten voor te stellen als 

sensueel dwingend. De auteur van dit 
artikel meent dat de opvattingen van 
Katz een te beperkte verklaring bieden 
voor het ontstaan van criminahteit. Hij 

probeert Katz' inzichten te verdiepen 
met behulp van gegevens rtit vorig 
onderzoek en inzichten uit de 
afschrikkings- en rationele keuze 

theorieen. Hij veronderstelt dat in 
aanvulling op emoties, de verleiding 
tot diefstal beinvloed wordt door 

achtergrond vadabelen (ca. leeftija 
geslacht en materiele condities) en 
door instrumentele, cognitieve 

processen. Hij meent dat de 
verschillende stadia van wat Katz 
'sneaky thrill' verleidingen noemt. op 

een unieke manier befrivloed warden 
door deze fenomenen. Hij test deze 
benadering met behulp van 

onderzoeksgegegevens die twee 
elementen van een 'sneaky thrill' 
meten: de entering dat men verieid 

wordt door een voonnterp tot het punt 
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waarop men overweegt het weg te 

nemen en de voorspelling dal men dat 
in de toekomst ook daadwerkelijk zal 

doen. De bevindingen laten zien dat er 
belangrijke relaties zijn tussen de 

verschillende stadia van 'sneaky thrill' 
vermogenscriminaliteit en verschillende 

niet emotionele factoren die door Katz 
worden genegeerd. 
Met literatuuropgave. 

20 
Mposa, G., C. Borsch 
The nature of gang violence 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 2,1995, pp. 31-46 

De bestrijding van criminele 
jeugdbendes wint terrein op veel 

lokale agenda's. Over de gewelddadig-
heid van jeugdbendes bestaan veel 
stereotypen. Wat is er van waar en wat 
is opgeblazen door de media? De 
auteurs baseerden zich op misdeed-

cijfers van Long Beach in Californie 
van de periode 1989-1993 en spraken 
met gemeentelijke en justitiele 

ambtenaren, leraren, sociale werkers 
en bendeleden. In het oostelijk deel 
van de stad woont de welgestelde 
middenklasse, in het westehjk deel de 

armen in slechte woningen, met lage 
inkomens en met hoge werkeloosheid. 
Urt dit gedeelte van de stad komen de 

12700 eden van 70 jeugdbendes On 
1980 waren deze dyers 800 
respectievelijk 16). De misdaadcijfers 
tonen dat hun crimineel gedrag 

gewelddadig is en escalerend. Maar 
ook de minder bekende kanten van 

bendegedrag komen naar voren, bij 
voorbeeld dat het bij hun geweldda-
digheid niet gaat om een ruim scale 
van criminele handelingen; zo vonden 

de auteurs weinig gevallen van 
brandstichting, kidnapping, intimidatie 
van getuigen, verkrachting en geweld 

tegen de politie. Deze cdminaliteit 
heeft zich gestabiliseerd of is zelfs 
dalende. De handvuutwapens zijn 
populair Cook als statussymbooft, 
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evenals stalen pijpen, knuppels, 
messen en karatestokken. Het zijn 
vooral de jongere leden die door 
gewelddadigheid een reputatie en een 
hoge status binnen de groep willen 
vestigen. Hoewel de auteurs de link 
tussen gewelddadigheid en drugs niet 
ontkennen, plaatsen zij toch 
vraagtekens bij het gangbare idee als 
zouden drugs (gebruik, handel en 
inkomstenbron) de basis vormen voor 
de geweldscultuur binnen jeugd-
bendes. 
Met literatuuropgave. 

21 
Schneider, HJ. 
Foreigners as perpetrators and as 
victims in Germany 
Eurocriminology, 8-9e jrg., 1995, pp. 
95-109 
Criminaliteitsstatistieken vertonen een 
hogere vertegenwoordiging van 
vreemdelingen de bevolkings-
statistieken. Er mag echter niet 
geconcludeerd worden dat zij in 
sterkere mate betrokken zijn bij 
criminaliteit, door de aanwezigheid van 
verstorende factoren, zoals: betrokken-
heid bij vreemdeling-specifieke 
criminaliteit een flink deel van de 
vreemdelingen in Duitsland is niet 
geregistreerd als inwoners (zoals 
asielzoekers, reizigers, toeristen, 
gestationeerde legereenheden en 
illegalen) en onder de vreemdelingen 
bevinden zich relatief veel jongeren, 
die in de regel vaker betrokken zijn bij 
criminaliteit dan ouderen. De auteur 
gaat in op enkele theorieen die 
oorzaken geven voor criminaliteit van 
vreemdelingen. Hij geeft aan dat 
economische en sociale integratie niet 
voldoende zijn om dergelijke 
criminaliteit te voorkomen. Belangrijker 
is integratie, waarbij beide zijden zich 
inspannen dit te bereiken. Over de 
oorzaken van criminaliteit tegen 
vreemdelingen worden vijf theorieen 
behandeld, die elk de motieven van de 
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verschillende dadergroepen verklaren. 
Als oplossing voor de gerezen 
problemen ziet de auteur een 
vreemdeling-vriendelijk klimaat, 
waarbij niet voorbij wordt gegaan aan 
de behoeften en waardigheid van 
jonge daders. 
Met literatuuropgave. 

22 
Stevens, G.F. 
Grandfathers as incest perpetrators; 
dirty old men or predatory offenders? 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 2,1995, pp. 127-141 
Het is uiterst moeilijk om je in te 
denken, laat staan om te begrijpen, 
dat ook grootvaders zich schuldig 
kunnen maken aan seksuele 
mishandeling van hun kleinkinderen. 
De resultaten van de weinige studies 
die zich richtten op dit onderwerp zijn 
van beperkte betekenis m.n. door het 
kleine aantal onderzochte personen. 
Daarnaast werd er vooral gekeken 
naar de invloed van incest op het 
slachtoffer en worden de kenmerken 
van de dader buiten beschouwing 
gelaten. De strijdige resultaten die 
deze studies opleverden maken nader 
onderzoek naar deze vorm van incest 
noodzakelijk. Deze studie betreft dertig 
•grootvaders die werden veroordeeld 
tot een gevangenisstraf voor seksueel 
misbruik van vierenveertig kleinkinde-
ren. De onderzoekster maakt gebruik 
van alle beschikbare kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens, wanneer zij een 
gedetailleerd overzicht geeft van het 
criminele gedrag van deze specifieke 
groep gevangenen. Uit de resultaten 
blijkt dat het hier niet zomaar 'vieze 
ouwe mannetjes' betreft, maar dat zij 
kunnen worden aangemerkt als zware, 
gewelddadige criminelen. Daarnaast 
worden gegevens over de achtergron-
den van de grootvaders, kenmerken 
van de slachtoffers, situaties waarin de 
mishandeling plaatsvond en hoe en 
aan wie het misdrijf werd gemeld, 
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geanalyseerd, cm een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen van dit 

onderwerp van studie. Hier worden 
geen conclusies aan verbonden. 

Gevangeniswezen/tbs 

23 
Mackenzie, D.L., C. Souryal 
Inmates attitude change during 
incarceration; a comparison of boot 
camp with traditional prison 
Justice quarterly, 12e jig.. nr. 2,1995, 
pp. 325-354 
In de Verenigde Staten hebben 
zogenaamde boot camps de afgelopen 

jaren een grate vlucht genomen. Deze 
kampen zijn gebaseerd op militaire 
training van jeugdige gedetineerden. 

Er worden hoge eisen gesteld aan 
fysieke activiteiten en er wordt een 

buitengewoon strakke discipline 
gehandhaafd. Een verblijf in een Moot 

camp' zou de discipline en eigen-
waarde van de deelnemers versterken. 
Tegenstanders menen echter dater 
geen enkele reden is om te verwach-
ten dat militaire trainingsmethoden 

een opvoedende waarde zouden 
hebben voor delinquenten. Integendeel 

zij zouden anti-sociale houdingen van 
gedetineerden zelfs kunnen versterken. 
In een vergelijkend empirisch 
onderzoek is vastgesteld wie van 

beiden gelijk heeft. Daartoe is 
nagegaan in hoeverre de houding van 
gedetineerden in boot camps in de 
loop van het verbliff verandert. Om dat 

te kunnen vaststellen is direct na 
binnenkomst en vlak voor het einde 
van het verblijf in het kamp een 

vragenlijst afgenomen. Een zelfde 
vragenlijst werd ter vergelijking 

afgenomen bij gedetineerden in een 
normale gevangenis. In totaal zes boot 
camps zijn in het onderzoek 
betrokken. Hoewel de programma's in 

deze kampen sterk verschilden, bleek 
steevast dat de deelnemers in 

vergehjking met normale gedetineer- 

den een positievere houding 

ontwikkelden ten opzichte van het 
programma. Verder bleek dat vooral de 
boot camps waar deelname op 
vrijwillige basis geschiedde en waar 

een zwaarder therapeutisch accent 
werd gelegd. leidden tot een 
vermindering van anti-sociale 
houdingen. 

Met literatuuropgave. 

24 
McCoride, R.C. 
Correctional boot camps and change in 
attitude; is all this shouting necessary? 
a research note 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 2,1995, 
pp. 365-375 
Het aantal boot camps in de Verenigde 

Staten is sterk toegenomen. Om te 
kunnen beoordelen in hoeverre deze 
kampen effectief zijn, zijn attitude-
veranderingen bij 60 gedetineerden in 

een boot camp vergeleken met die bij 
34 gedetineerden die aan een 
conventioneel gevangenisprogramma 

deelnamen. Zowel direct na het begin 
als vlak voor het einde van het 

programma werd een aantal 
attitude-schalen afgenomen. Bij beide 

categorieen gedetineerden werden 
positieve houdingsveranderingen 

vastgesteld. De auteur concludeert op 
grand daarvan dat het militaristische 

concept van een boot camp geen 
noodzakelijke voorwaarde is om 
gedragsverandering te bewerkstelligen. 

Veel belangrijker is de kwaliteit en de 
betrokkenheid van het verantwoorde-
lijke personeel. Deze waren in beide 

programma's groot. Verder is de timing 
van de interventie van belang. Deze 
moet vrij snel na de insluiting 

plaatsvinden, wanneer de gedehneer-
den nog de vurige wens hebben am 
hun !even te veranderen. De auteur is 
van mening dat verdere uitbreiding 

van boot camps op grand van de 
onderzoeksresultaten zou moeten 

worden opgeschort. De voomaamste 
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reden daarvoor zijn de hoge kosten 
van dergelijke kampen. Goedkopere 
resocialisatie-programma's hebben 
immers vergelijkbaar positieve 
effecten. 
Met literatuuropgave. 

25 
Nedopil, N., K. Banzer 
Outpatient treatment of forensic 
patients in Germany; current structure 
and future developments 
International journal of law and 
psychiatry, 19e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
75-79 
Extramuraal behandelen van geestelijk 
gestoorde justitiabelen is op het 
ogenblik een belangrijk onderwerp van 
discussie. De voordelen zijn groot: het 
biedt de patienten een betere garantie 
tegen terugval; het leidt tot kortere 
verblijfsduren in inrichtingen; en het 
reduceert de kosten. In Duitsland 
verkeert de extramurale behandeling 
van justitiabelen nog in een 
experimenteel stadium. Om inzicht te 
krijgen in de actuele stand van zaken 
is een enquete gehouden onder 38 
Duitse forensische instituten. Enkele 
grote instellingen hadden eigen 
poliklinische voorzieningen getroffen. 
Andere instituten hadden t.b.v. de 
nazorg aan patienten afspraken 
gemaakt met poliklinische voorzienin-
gen van algemene psychiatrische 
ziekenhuizen of met individuele 
psychiaters. Het blijkt dat de overgang 
van de intramurale behandeling naar 
de extramurale zorg een zeer 
kwetsbare is die goed moet worden 
geregeld. De auteurs menen dat er in 
beginsel twee opties openstaan voor 
de extramurale behandeling van 
gestoorde justitiabelen. De eerste is 
dat binnen de forensische psychiatrie 
speciale teams worden ontwikkeld 
voor de ambulante zorg. Deze 
benadering is waarschijnlijk op korte 
termijn de meest vruchtbare. Een 
tweede, op de lange termijn te 
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• prefereren optie is echter dat binnen 
de algemene psychiatrie deskundig-
heid wordt opgebouwd en voorzienin-
gen worden gecreeerd voor de 
ambulante opvang van psychisch 
gestoorde misdrijfplegers. 

26 
Sung-Dong Hwang, S.P. Segal 
Diminality of the mentally ill in 
sheltered care; are they more 
dangerous? 
International journal of law and 
psychiatry, 19e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
93-105 
Steeds meer psychiatrische patienten 
verblijven niet langer in een inrichting, 
maar in de gemeenschap. Nagegaan is 
in hoeverre psych iatrische patienten 
die in voorzieningen voor beschermd 
wonen in de gemeenschap verblijven 
gevaarlijker zijn dan de doorsnee-
bevolking. De studie is gebaseerd op 
een eerder onderzoek onder 393 
geestelijk gestoorden die in 1973 in 
Californie beschermd woonden. Van 
deze gestoorden is nagegaan in 
hoeverre ze in latere jaren waren 
gearresteerd. Op die manier kon een 
arrestatie-coefficient worden berekend 
die vervolgens kon worden vergeleken 
met de arrestatie-coefficient van de 
volwassen bevolking van geheel 
Californie. Uit de vergelijkende analyse 
kwam naar voren dat de geestelijk 
gestoorden in de gemeenschap over 
het algemeen een lager arrestatie-
coefficient hadden. Echter, de kans dat 
zij voor een gewelddadig delict werden 
gearresteerd, was 1.33 maal groter dan 
bij de totale bevolking van Californie. 
Omdat gewelddadige delicten een 
grotere bedreiging voor de veiligheid 
zijn, kan op grond van de onderzoeks-
resultaten worden geconcludeerd dat 
psychiatrische patienten die in de 
gemeenschap worden opgevangen, 
een relatief groot gevaar voor de 
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veiligheid van de samenleving 
opleveren. 

Met literatuuropgave. 

JeugdbeschermIng en 
-delinguentle 

27 
Gleason, WJ. 
Children of battered women; 
developmental delays and behavioral 
dysfunction 
Violence and victims, 10e jig., nr. 2, 
1995, pp. 153-160 
Uit een studie ander 47 kinderen 

tijdelijk woonachtig in een opvangcen-
trum voor mishandelde vrouwen blijkt 

dat kinderen die getuigen zijn van 
geweld binnen het gezin vaker 

gedragsstoomissen en ontwikkelings-
achterstanden vertonen dan kinderen 

in eon normale groep van dezelfde 
leeftijd. De resultaten van een aantal 
tests afgenomen aan de moeders en 
de hegeleiders in het opvangcentrum, 

laten zien dat de bewuste kinderen 
over gebrekkige vaardigheden 
beschikken, zowel in communicatiet 
sociaal als motorisch opzicht. 
Daarnaast vertonen de kinderen meer 

pathologisch gedrag, zoals hyperactivi-
teit, leerproblemen en emotionele 

afhankelijkheid. Er deden zich hierbij 
geen significante sekse- en leeftijds-

verschillen voor. 
Met literatuuropgave. 

28 
Kerner, H-J., E.G.M. Weltekamp ea. 
From child delinquency to adult 
criminality' first results of the follow-up 
of the Ribbings° ciiminal behavior 
development study 
Eurocriminology. 8-9e jig., 1995, pp. 
127-162 

In dit artikel wordt verslag gedaan van 

de eerste resultaten van het Ribinger 
onderzoek naar de ontwikkeling van 
crimineel gedrag. Het TObinger 
onderzoek is een vervolg op een 
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longitudinaal onderzoek dat werd 
verricht tussen 1965 en 1970. In het 
kader van dat onderzoek werd 

uiteenlopend documentatiemateriaal 
verzameld over 200 jonge Duitse 

delinquenten en een willekeurige 
groep van 200 jonge Duitse mannen. 

In de TObinger vervolgstudie werden In 
de periode 1987-1994 aanvullende 

gegevens verzameld over de 400 
eerder onderzochte personen. Op 
basis van alle informatie tezamen 
kunnen de achtergronden van de 

ontwikkeling van crimineel gedrag 
over een periode van gemiddeld 30 tot 
40 jaar worden bestudeerd. De eerste 

analyses van het materiaal laten geen 
verrassende resultaten zien. Er zijn 
diverse factoren herkenbaar die een 

rol spelen bij het voorkomen en 
continueren van crimineel gedrag. 
'Strain'- factoren, zoals een laag 
sociaal-economisch milieu en 
gebrekkige gezinsomstandigheden zijn 

positief gecorreleerd aan het 
voorkomen van delictgedrag. Maar ook 
de omgang met criminele vrienden en 
vroegtijdige strafrechtefijke interventies 

blijken goede voorspellers te zijn van 
latere justitie-contacten. Het materiaal 
lijkt dos ook sociale leertheorieOn en 
labelingstheorieen te ondersteunen. 

Ongetwijfeld ligt aan tie ontwikkeling 
en het verloop van crimineel gedrag 

een complex van Interacterende 
factoren ten grondslag. Wellicht kan 
op basis van het Ribinger onderzoek 

een passend model worden opgesteld. 
Met literatuuropgave. 

29 
Ross, L.E. 
School environment self-esteem and 
delinquency 
Journal of criminal justice, 23e jig., nr. 
6,1995, pp. 555-567 

In deze studie werd onderzocht of 
zelfvertrouwen, waardering voor het 

eigen ras, schoolbinding en delinquen-
tie samenhangen met de raciale 
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samenstelling van een school. Daartoe 

werden enquetes afgenomen aan 1100 
high school studenten uit een grote 

stad in het midwesten van de 
Verenigde Staten. Er werd gebruik 

gemaakt van de methode van 

zelfrapportage. De bevindingen 
suggereren dat alle vier de variabelen 

verschillen per soort school en 

bevestigen deels de bevindingen van 
eerdere studies waaruit naar voren 
kwam dat homogene raciale scholen 

tot een groter zelfvertrouwen leiden 
onder met name Afrikaans-

Amerikaanse studenten. Raciale 
diversiteit in sommige scholen gaat 

samen met lagere niveaus van 
zelfvertrouwen. In gelijk gemixte 

scholen werden echter hogere niveaus 

van criminaliteit geconstateerd in 
vergelijking met raciaal homogene 

scholen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Smith, C., T.P. Thornbeny 
The relationship between childhood 
maltreatment and adolescent 
involvement in delinquency 
Criminology, 33e jrg., nr. 4,1995, pp. 

451-481 
Is kindermishandeling een risicofactor 

voor later delinquent gedrag? En zo ja, 
raken kinderen die mishandeld zijn 

meer betrokken bij bepaalde ernstige 

vormen van delinquentie, zoals 
geweld? En geldt een en ander ook 

voor zelf-gerapporteerde delinquentie, 
of alleen maar voor geregistreerde 

criminaliteit? De bestaande literatuur 
op dit punt beperkt zich vrijwel tot de 

laatste vraag. In deze studie werd een 

doorsnee-steekproef van duizend 
Amerikaanse scholieren enkele malen 
in de tijd onderzocht op zowel 

geregistreerde als zelf-gerapporteerde 
delinquentie, en werd bezien in 
hoeverre er van hen gegevens bekend 

waren omtrent mishandeling in de 
jeugd. Uit het onderzoek blijkt 

Politie 
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onomstotelijk dat mishandeling in de 

vroege jeugd, dat wil zeggen veer het 
twaalfde levensjaar, een risicofactor is 

voor de ontwikkeling van delinquent 
gedrag in de jaren daarna. Het 

significante verschil blijft bestaan als 
andere factoren constant worden 

gehouden (kindermishandeling komt 
als zodanig meer voor in de lagere 
sociale klasse en in onvolledige 

gezinnen; ras en sekse van het kind 
blijken overigens weinig verschil te 

maken). Mishandelde jeugdigen 
werden anderhalf maal vaker 

gearresteerd voor het plegen van een 
delict en dit verschil is nog pregnanter 

indien wordt gekeken naar de 
uitkomsten van de interviews 
(zelf-gerapporteerde delinquentie). 

Tenslotte blijkt uit de interviews dat het 
verschil nog het meest naar voren 

komt bij de geweldsdelicten en de 
middelzware delicten; bij de lichtere 

delicten zijn de verschillen kleiner. 
Overigens blijkt uit dit onderzoek de 

meerderheid van de jeugdigen die als 
kind werden mishandeld, later niet tot 
delinquent gedrag te vervallen; van 

een dwingende causaliteit is gelukkig 
geen sprake. De auteurs besluiten met 

het voornemen om onderzoek te gaan 

doen naar beschermende factoren in 
de opvoeding en de ontwikkeling van 

het kind, die de jeugdige van 

delinquent gedrag kunnen weerhou-

den. 
Met literatuuropgave. 

31 
Bachman, R., A.L. Coker 
Police involvement in domestic violence; 
the interactive effects of victim injury, 
offender's history of violence, and race 
Violence and victims, be jrg., nr. 2, 

1995, pp. 91-106 
Wat brengt een slachtoffer ertoe, 

aangifte bij de politie te doen? Het 
antwoord op deze vraag werd 
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onderzocht aan de hand van 
politierapporten van 1535 vrouwelijke 

slachtoffers van geweld in de 
huiselijke kring (bij voorbeeld door 
echtgenoten en vrienden) gedurende 

de jaren 1987-1992. Onderzocht 
werden voorts de verschillende 
readies van de politie, de activiteiten 
van de politie ter plaatse en de 

waarschijnlijkheid dat arrestatie zou 
volgen. Een combinatie van contex-
tuele en demografische karakteristie-
ken beinvloedden de waarschijnlijk-
herd dat aangifte zou worden gedaan. 

Het meest waarschijnlijk waren 
aangiften door zwarte slachtoffers, 
slachtoffers die letsel opliepen als 
gevolg van hun victimisatie en 
slachtoffers die aangaven niet eerder 

het slachtoffer van de betreffende 
dader te zijn geweest. Dezelfde 
factoren waren belangrijk bij het 
voorspellen van eon mogelijke 

arrestatie. De politie bleek eerder tot 
arrestatie over te gaan wanneer de 
slachtoffers gewond waren, de dader 
geen voorgeschiedenis van geweld 

had en bij incidenten waarin zwarte 
daders zwarte slachtoffers maakten. 
Tensiotte gaan de schrijvers nog in op 

de implicaties voor het 'battered 
woman syndrome' en op suggesties 
voor toekomstig onderzoek. 

32 
Lanza-Kaduce, L., R.G. Greenleaf 
es. 
Trickle-up  report wrieng; the impact of 
a proarrest policy for domestic 
disturbances 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 3.1995, 
pp. 525-542 

In dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van politie-rapporten om het 
effect van beleidsveranderingen 
binnen de politie t.a.v. huiselijke 
twisten tussen volwassenen te 

bepalen. Het onderzoek word 
gehouden in een kleine stad in het 

Zuidoosten van de Verenigde Staten, 

waar op 27 mei 1987 nieuwe 

politievoorschriften van kracht werden 
inzake huiselijke twisten. Aangezien 

het nieuwe politiebeleid stronger is 
wordt verwacht dat er nu ook aan 
zaken, die voorheen werden afgedaan 
als minder ernstig, officieel aandacht 

wordt geschonken. Gegevens 
betreffende 96 huiselijke twisten in de 
vier maanden voorafgaand aan het 
toepassen van de nieuwe richtlijnen en 
gegevens over 157 gevallen na deze 

datum werden vergeleken. Daarbij 
werden zeven dichotomische 
variabelen gebruikt (familie of niet. 
misdrijf of ernstig misdrijf, wapen 
gebruikt of niet, onder invloed 

verkerend of niet, blanke of niet-
blanke, man of vrouw). Er werden 
goon verschillen gevonden in het 
maandelijkse aantal arrestaties, ook 

niet in het soul gevallen waarin 
aanhoudingen werden verricht. Maar 
na toepassing van de nieuwe 
richtlijnen werden or wel andere 

soorten twisten gerapporteerd. Oak 
van de minder emstige zaken werd nu 
verslag gedaan. Dit betrof twisten 
waarbij blanke verdachten waren 
betrokken, waarbij sprake was van een 

misdrijf, waarbij goon gebruik word 
gemaakt van een wapen en waarbij 

goon sprake was van verwonding. 
Met literatuuropgave. 

33 
Mastrofski, SD., RE. Worden e.a. 
Law enforcement in a time of 
community policing 
Criminology, 330 jrg., nr. 4,1995, pp. 
539-563 
Het nieuwe politiebeleid in de 

Verenigde Staten is or op gericht meer 
samen to werken met hen die goon 
deel uitmaken van het politieapparaat. 

Maar betrokkenen blijken de 
beleidsveranderingen zeer verschillend 
uit to leggen. Sommigen geven ermee 
aan dat de politie meer oog moot 

hebben voor kleinere vergrijpen en 
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ordeverstoringen. Anderen denken 
zich meer te moeten richten op het 
voorkomen van misdrijven en op 
slachtofferhulp. Terwijl een derde 
groep ervan uitgaat dat de samenle-
ving nu dient aan te geven aan welke 
problemen aandacht moet worden 
besteed. Maar in z'n algemeenheid 
kan worden gesteld dat met het 
nieuwe beleid verwacht wordt dat 
politieambtenaren selectiever zullen 
worden t.a.v. arrestaties en dat de 
beslissing om tot arrestatie over te 
gaan meer belnvloed gaat worden 
door buitenwettelijke overwegingen 
dan door wettelijke. Gegevens 
betreffende 451 zaken in Richmond, 
Virginia, waarbij het nieuwe beleid 
werd toegepast (nb. geen verkeers-
overtredingen) werden geanalyseerd. 
Zoals al werd verwacht zijn voorstan-
ders van het nieuwe beleid selectiever 
ta.v. arrestaties en worden minder 
beinvloed door wettelijke variabelen 
dan de politieambtenaren die er 
negatief tegenover staan. Maar de 
mate waarin zowel voor- als 
tegenstanders zich laten beInvloeden 
door buitenwettelijke factoren is 
vergelijkbaar. Er zijn weliswaar 
verschillen tussen beide groepen t.a.v. 
de invloed van deze variabelen op de 
beslissing tot arrestatie over te gaan, 
maar slechts een van de zeventien is 
significant: armoede van de verdachte. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

34 
Velez de Berliner, M., K. Lado 
Brazil; the emerging drug superpower 
Transnational organized crime, le jrg., 
nr. 2,1995, pp. 239-260 
De auteurs gaan in op de potentie van 
Brazilie een belangrijke speler in de 
drugshandel te worden. Hoewel de 
drugshandel in Zuid-Amerika wordt 
gedomineerd door Colombia, Peru en 
Bolivia zijn er verschillende redenen 
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om aandacht te besteden aan Brazilie. 
Zo is de Braziliaanse economic 
gebaseerd op de middelen en de 
prestaties van vijf verschillende regio's, 
die sterk verschillen qua economische 
en politieke ontwikkeling. Daarnaast 
zijn de kansen rijkelijk aanwezig om 
een grote speler op de drugsmarkt te 
worden. Tot deze kansen kunnen 
worden gerekend: beperkte gecentrali-
seerde politieke sturing en gebrek aan 
uitvoerend leiderschap; rechts-
handhaving die te kampen heeft met 
gebrek aan middelen of het volledig 
afwezig zijn daarvan; cOncurrentie 
tussen de politiediensten, en een 
inefficient juridisch systeem. Verder zijn 
er voldoende prikkels en krachten voor 
het ontstaan van grote drugskartels. 
Armoede, economische splitsing en 
sociale ontwrichting, zijn hier 
voorbeelden van. Ook bezit het land 
hulpbronnen die het organisaties 
mogelijk maakt op grote schaal te 
groeien en te zorgen voor lange 
termijn successen. Het zijn de vijf 
delen van het land die van elkaar 
verschillende voordelen bieden; de 
etnische banden en bestaande 
handels- en financieringsrelaties die 
als dekmantel kunnen dienen en 
kennis en gebruik van chemicalien die 
tot gevolg kunnen hebben dat Brazilie 
het centrum wordt van de 'designer' 
drugs. De auteurs verwachten dat er 
onafhankelijke en machtige Brazili-
aanse drugkartels zullen ontstaan. 

35 
Dutton, D.G., C. van Ginkel e.a. 
The role of shame and guilt in the 
intergenerational transmission of 
abusiveness 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 2, 
1995, pp. 121-131 
Een vatbaarheid voor schaamte is 
gerelateerd gebleken aan het ontstaan 
van woede en aan een geneigdheid 
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cm kenmerken van het eigen gedrag 
toe te schrijven aan anderen. Deze 
beide laatste eigenschappen zijn 

typerend voor mannen die hun vrouw 
mishandelen. In het onderhavige 
onderzoek wordt een potentiele bron 

van schaamte-geneigdheid onderzocht 
door schaamte-ervaringen te 

analyseren, zoals gerapporteerd door 
een populatie van 140 mannen die 
ofwel door de rechter &infer door 
zichzelf waren aangemeld voor 

behandeling. Uit het onderzoek bleek 
dat er een relatie bestond tussen 
herinneringen aan schaamte 

opwekkende handelingen van de 
ouders van de mannen enerzijds en 

woede-aanvallen op volwassen leeftijd, 
mishandeling en een aantal 

persoonlijkheidskenmerken, waarvan 
uit eerder onderzoek is gebleken dat 

ze zijn verbonden met mishandeling, 
anderzijds. De schaamteverwekkende 

handelingen van de ouders betroffen 
vooral bestraffingen die in het 
openbaar of willekeurig plaatsvonden. 
Herinneringen aan schaamte waren 

sterker verbonden met problemen op 
volwassen leeftijd dan herinneringen 
aan schuld. De auteurs veronderstellen 

dat schaamte-ervaringen een rol 
spelen bij het ontstaan van stoornissen 
in de zelf-identiteit. 
Met literatuuropgave. 

36 
Simon, LMJ. 
The violent offender's perception of 
victim contribution and the victim-
offender relationship 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 47-62 

Een van de factoren die verband houdt 
met gewelddadige ruzies is het 

aandeel van het slachtoffer in de zaak 
In eerder onderzoek baseert men zich 
hoofdzakelijk op officiele rapporten, 

waarin de aanleiding tot de criminele 
gebeurtenis en informatie over de 
relatie tussen slachtoffer en dader 

ontbreekt. Aangezien m.n. het 
gezichtspunt van de dader van belong 
is voor het ontwikkelen van theorie en 

beleid, wordt er in dit onderzoek 
tevens gebruik gemaakt van verslagen 

door de daders zelf m.b.t. het criminele 
incident. Het verband tussen de relatie 

slachtoffer-dader en het aandeel dat 
het slachtoffer volgens de dader had 

in het geheel, wordt onderzocht. De 
voornaamste hypothese van deze 

studie is dat de wetsovertreder vaker 
meent dat het slachtoffer een aandeel 
had in de situatie, wanneer het een 
bekende betrof, dan wanneer er 

onbekenden bij betrokken waren. 
Interviewgegevens en data uit 

rapporten m.b.t. 273 mannelijke 
gevangenen in de Arizona State Prison 
werden geanalyseerd. De onderzoek-
ster condudeert, in overeenstemming 

met de hypothese, dat daders die 
onbekenden tot slachtoffer maakten 
minder vaak geneigd zijn het 

slachtoffer een aandeel toe te bedelen 
in de totstandkoming van de criminele 
gebeurtenis, dan wanneer het 
bekenden betrof. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van cdminahleit 

37 
Bruinsma, F. 
Immediate assessment of adolescent 
sex offenders seen at the police station 
International journal of offender 

therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 4, 1995, pp. 307-316 

In Nederland wordt pas in een laat 
stadium gereageerd op seksuele 
intimidatie van jeugdigen. Het moet 
gaan om een serieus vergrijp, of or 

moet sprake zijn van recidNe. 
'Hands-off delicten, zoals het bellen 
van seks-lijnen, of het stelen van 

kleding van waslijnen worden als 
onschuldige handelingen gezien. 

Amerikaans onderzoek heeft laten zien 
dat er een direct verband bestaat 
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tussen 'hands-off en 'hands-on' 
delicten. Onderhavig project is 

gebaseerd op de veronderstelling dat 
een vroege interventie kan voorkomen 

dat jeugdige mannelijke plegers van 

seksuele delicten zich ontwikkelen tot 
seksueel gewelddadige mannen. Het 

project was gelokaliseerd in Nederland 

(Utrecht). Met iedere jeugdige pleger 
van een seksueel delict, werd contact 

gezocht op de dag dat hij gedetineerd 
werd op het politie-bureau. Daar had 

hij een gesprek met de onderzoeker, 
een psychiater en een seksuoloog. De 

beknopte forensisch seksuologische 

evaluatie van het delict en de 

psychiatrische seksuologische 
diagnoses van de verdachte 
resulteerden in een voorlopige 

aanbeveling. Als het delict zich leent 
voor een strafrechtelijke reactie, gaat 

een verslag van het onderzoek naar de 
raad voor de kinderbescherming, in 

het andere geval worden de ouders 
geadviseerd. Uit de resultaten van het 

project komt naar voren dat een 
waardering van het delict, diagnose en 
behandeling van de jeugdige zinvol 

zijn. 

Met literatuuropgave. 

38 
Waard, J. de 
Crime prevention in the Netherlands; 
policies, research and practice 
Security journal, 6e jrg., nr. 1, 1995, pp. 

1-78 
Aan criminaliteit tegen bedrijven en 
werknemers wordt in de literatuur 

maar weinig aandacht besteed en in 

het algemeen wordt het als minder 
ernstig beschouwd dan criminaliteit 

tegen individuen. Volgens de schrijver 

van dit artikel is dat onterecht. Doel 
van het artikel is inzicht geven in de 

mate waarin criminaliteit tegen 

ondernemingen voorkomt en de 
preventieve maatregelen die genomen 

kunnen worden. Criminaliteit tegen 

ondernemingen is een veel- 
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voorkomend verschijnsel en wordt 
door het Nederlandse bedrijfsleven als 

zeer ernstig ervaren. Niet alleen de 

economische, maar ook de sociale 
kosten zijn aanzienlijk. De schrijver 

geeft een overzicht van het onderzoek 
dat in verschillende landen is verricht 

naar deze vorm van criminaliteit. 
Vervolgens wordt de situatie in 

Nederland beschreven, inclusief de 

preventieve maatregelen die worden 
genomen. Uit het artikel wordt 

duidelijk dat ongeveer 42% van de 
Nederlandse bedrijven een of 

meerdere keren slachtoffer is 
geworden van criminaliteit. De mate 

waarin hangt samen met het type 
bed rijf en het type criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
By. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 026-4454762. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
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Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
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De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspicien van de CWOK, zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1994 en 
1995 verschenen de volgende 
rapporten: 

Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostitubes 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar ministerie en milieu: terugblik 
op 1992; tweede meting 'planning & 
control milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuld!? 'Cu/pa in causa' by 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., EAI.M. van den 
Berg, m.m.v. EJA. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resultaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel I 
WODC, 1995, K38 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de gripe  en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 

Boendemiaker, L 
Jongeren in justitfele behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guerin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschnjving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th., M. Grapen-
daal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pets 
1995, WODC, K42 
Eshuis, RJJ., EA.I.M. van den Berg 
Dossier TCR; tien jaar schone schijn 
1996, WODC, K43 
Sabee, V., W.M.E.H. Beijers 
Evaluatie Parcon-experiment; over 
particuliere en collectieve handhaving 
van parkeerbeleid en fiscalisering van 
parkeerboetes 
1996, WODC, K44 
Cozijn, C. 
Wet en Besluit politieregisters; een 
inventarisatie van knelpunten in de 
politiepraktijk 
1996, WODC, K45 
Wetten, J.W. van, EA.I.M. van den 
Berg, R.JJ. Eshuis, M. Brouwers 
Evaluatie OM-Milieukaart 
1996, WODC, K46 
Wartna, B.J.S., R. Aidala en P.N. van 
der Veer 
RETour Helmond; resultaten van een 
nieuw reintegratieproject voor 
gedetineerden 
1996, WODC, K47 
Baas, NJ. 
Blokkeringstechnieken tegen geweld via 
de audiovisuele media 
1996, WODC, K48 
Spaans, E.C. 
Aan banden gelegd; tussenverslag 	• 
onderzoek elektrisch toezicht 
1996, WODC, K49 



Boeken en mpporten 

Beenakkers, E.M.Th. 
Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuunierkenning 
nr. 
BaenaOthers, E.M.Th. 
Net plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 'sentence 
planning' in eon aantal landen 
1994, WODC. Literatuurverkenning 
nr. 2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte (en/of 
voonvaardelijke) vnjheidsstraf terug to 
dungen 
1995, WODC, Literatuuiverkenning 
nr. 3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toeHcht in eon earlier 

landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 4 
Baas, NJ. 
Subject/eve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 5 
Baars-Schuyt, 
IMiwassen op de Nederlandse Antillen 
en Aruba 
1996, WODC, Literatumverkenning 
nr. 6 

130 
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Onderstaande tijdschriften werden 
in 1996 geraadpleegd ten behoeve 
van de selectie van artikelen voor 
het literatuuroverzicht van Justitiele 
veritenningen 

Abhangigkeiten 
Acta criminologica 
Addiction 
Adolescence 
Advocatenblad .  
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsychiatry 
American journal of police 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand journal of 
criminology 
Balans 
Beleid en maatschappij 
Binnenlands bestuur 
Blutalkohol 
British journal of criminology 
Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Civis mundi 
CJ international 
Contemporary sociology 
Contrast 
Corrections compendium 
Corrective and social psychiatry 
Crime and delinquency 
Crime, law and social change 
Crime on line 
Criminal behaviour and mental health 
Criminal justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice ethics 
Criminal justice review 
Criminal law forum 
Criminal law review 
Criminologie (Fr.talig) 
Criminology 
Criminology Australia 
Delikt en delinkwent 

Demos 
Deviance et societe 
Deviant behavior 
Europe 2000 
European addiction research 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice 
European journal on criminal policy 
and research 
Eurocriminology 
Evaluation review 
Facta 
Federal probation 
Focus on police research and 
development 
Handhaving 
Howard journal of criminal justice 
Index 
International journal of drug policy 
International journal of law and 
psychiatry 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology 
International journal of risk, security 
and crime prevention 
International journal of the addictions 
(voortgezet als substance use and 
misuse) 
International journal of the sociology of 
law 
International review of victimology 
Interpol International criminal police 
review 
lntersec 
Jeugd en samenleving (voortgezet als 
0/25) 
Journal of crime and justice 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and crimino-
logy 
Journal of family violence 
Journal of financial crime 
Journal of financial regulation and 
compliance 
Journal of law and society 
Journal of quantitative criminology 
Journal of research in crime and 
delinquency 
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Journal of social issues 
Jurimetrics journal 
Justice quarterly 
Juvenile justice 

Kriminalistik 
Kriminologisches Bulletin 
Kriminologisches Journal 
Law and human behavior 

Law and society review 
Maandblad geestelijke volksgezond-
held 

Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Modus 
Monatsschrift fur Kriminologie und 

Strafrechtsreform 
National Institute of Justice journal 

Nededands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de 

psychologie en haar grensgebieden 
Nemesis 

Netherlands official statistics 
Neue Kriminalpolitik 
New England journal on criminal and 

civil confinement 
Nieuws voor criminologen 

Nul tot 25 (voortzetting Jeugd en 
samenleving) 

Openbaar bestuur 
Opportuun 

Panopticon 
Penal issues 

Penological information bulletin 
Perspectief 

Police journal 
Police studies 

Policing and society 
Politeia 
Politie magazine 
Po!Wee-icier 
Polizei, die 
Pretekst 
Preventie 

Prison journal 
Prison service journal 

Privacy en registratie 
Probation journal 

Proces 
Psychologie en maatschappij 
Psychology, crime and law 

Recht der werkelijkheid 
Recht en kritiek 
Recht vooruit 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 

Rechtshulp 
Research bulletin 

Revue de droit penal et de criminolo-
gie 

Revue de science criminelle et de droll 
penal compare 

Sancties 
SEC: kwartaalblad voor samenleving 
en criminaliteit 
Social and legal studies 

Social justice 
Social forces 

Social problems 
Sociale wetenschappen 
Socialisme en democratie 
Sociological methods and research 

Sociological quarterly 

Sociologische gids 
Studies on crime and crime prevention 

Substance use and misuse (voortzet-
ling van International journal of the 

addictions) 
Tijdschrift voor criminologie 

• Tijdschrift voor de politie 
Tadschrift voor de sociale sector 

lijdschrift voor familie- en jeugdrecht 
Tijdschrift voor jeugdhulpvedening en 

jeugdwerk 
.Tijdschrift voor psychiatrie 
Trema 

Vigiles 
Violence and victims 

Vrijspraak 
Vrijvast 

Zeitschrift rtir die gesamte Strafrechts-
wissenschaft 

Zeitschrift far Rechtssoziologie 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe 
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jaargang 1996 

Nr. 	P. 

Aalberts, M.MJ. 
Rassenrellen; waardevolle waarschuwingen, valse 
vergelijkingen 	 3 	37 
Altink, S.M. 
Handel en wandel; malafide migratiebemiddeling van 
vrouwen 	 1 	57 
Aronowitz, A.A. 
Racistisch geweld in Duitsland en Nederland; wat leen de 
Duitse ervaring? 	 3 	51 
Beckers, ThA.M. en M.C.M. van den Heuvel 
Spelen voor de staat; de opkomst van kansspelen als 
vermakelijkheidsbelasting 	 4 	18 
Brand, I. 
Politie en mensenhandel; malafide migratiebemiddeling van 
vrouwen 	 1 	43 
Brink, 0.EJ. van den en H. Hildebrand 
Omvang en aanpak van mensensmokkel 	 1 	83 
Bunt, H.G. van de 
Financieel rechercheren is geen nieuw kunstje 	 9 	15 
Cuyvers, P.F. 
Uitstel van kinderen; een kwestie van carriere of moderni- 
sering van de levensloop? 	 8 	9 
Doe!der, H. de 
Financieel rechercheren; bilk op de toekomst 	 9 	70 
Doelen, F.CJ. van der en HJ.R. Fijn 
De normen van Justitie 	 2 	7 
Doomhein, L 
Reisbemiddeling voor asielzoekers 	 • 	1 	76 
Faure, M.G. 
Milieuaansprakelijkheid in de risicomaatschappij 	 5 	35 
Fijn, HJ.R. 
Kwaliteitszorg bij Justitie; veranderingen binnen de 
uitvoeringsorganisaties 	 2 	25 
Florin, F. 
Asiel en mensensmokkel 	 1 	68 
Goudena, P.P. 
Pedagogische preventie; mogelijkheden en beperkingen 	 6 	38 
Graaff, HJ. de 
Strafrecht en discriminatie; een brug te ver? 	 3 	66 
Grapendaal, M. 
Over criminaliteit en kattekwaad; de wenselijkheid van een 
strafrechtelijke ondergrens 	 6 	85 
Hartlief, T. 
Letselschade; aansprakelijkheid en verzekering 	 5 	48 
Haveman, R.H. 
Prostitutie; bemiddeling, exploitatie en het strafrecht 	 1 	26 
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Hendriks, &C. en GJ.M. Veerman 
Kinderen krijgen - een (vooGrecht? enige grand- en mensen- 
rechtelijke beschouwingen 	 8 	56 
Holcsbergen, RAC. 
Belangen van kinderen in niet -traditionele gezinnen 	 8 	20 
Hoogenboom, A.B. 
Cynisme en bpstandige gehoorzaamheid'; de implementatie 
van de Wet MOT 	 9 	22 
Jansen, CAM. 
Een kind: recht of voorrecht? Overzicht van moderne 
voortplantingstechnieken 	 8 	80 
Jansonius, J.R. 
Kwaliteitszorg bij de politie 	 2 	42 
Junger-Tas, J. 
Gezinsbeleid vanuit een justitieel perspectief 	 6 	17 
Koppen, PJ. van 
Financieel rechercheren in de opsporing 	 9 	57 
List, GA van der 
Kansspelen en het nut van het algemeen; een liberale kijk 
op het gokken 	 4 	69 
Malmberg, MJJ.M. 
Overheid en gezin; een spannende relatie 	 6 	8 
Moerland, H. en A. van 't Veer 
Kansspelbegrip en kansspelbeleid 	 4 	 29 
Mul, V. en C.D. Schaap 
Internationale informatie-uitwisseling omtrent witwassen; 
mogelijkheden en onmogelijkheden 	 9 	36 
Mutsaers, H.P.M. 
De automaatvrije gemeente 	 4 	43 
Helen, 
Ontnemingswetgeving; uitgangspunten en praktische 
uitwerking 	 9 	46 
Nijnatten, C. van 
Adoptie en de mythe van een 'eigen' kind; pleidooi voor 
sociaal ouderschap 	 a 	36 
Nijnatten, C. van 
Gedragsgestoord en gezagsgestoord; de verhouding tussen 
kinderbescherming en gezin 	 6 	74 
Oosting, M. 
Hoe behoodijk is Justitie? Het gezichtspunt van de Nationale 
Ombudsman 	 2 	51 
Pets, T.V.M. 
Preventie in Marokkaanse gezinnen; het spanningsveld 
tussen vraag en aanbod 	 6 	63 
Pessers, D.WJ.M. 
Liefde is niet genoeg; de betekenis van het veiwantschaps- 
systeem 	 8 	46 
Scheepers, P. en M. Coenders 
Trends in etnische discriminatie in Nededand 1980-1993 	 3 	8 
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Schoppen, H. 
Gabberhouse en racistische agressie 	 3 	26 
Schutte, GJ. 
Kansspelen; een kwestie van ethiek 	 4 	58 
Schwitters, RJ.S. 
Risico's verzekerd, verantwoordelijkheden op drift 	 5 	9 
Slot, N.W. 
Gezinsgerichte interventies; hulp voor ouders van kinderen 
met antisociaal gedrag 	 6 	50 
Sorgdrager, Minister W. van Justitie 
De financieel-strafrechtelijke aanpak van criminaliteit; het 
justitieel beleid 	 9 	9 
Stolker, CJJ.M en DJ. Levine 
Toestanden in Amerika; aansprakelijkheid en gezond 
verstand 	 5 	61 
Swaaningen, R. van 
Justitie als verzekeringsmaatschappij; 'actuarial justice' in 
Nederland 	 5 	80 
Vondelen, E.A. van 
Van kanaliseren, liberaliseren en saneren; golfbewegingen 
in het kansspelbeleid 	 4 	8 
Vos, A. de 
Verslaafd aan gokken; hoe groot is de kans? 	 4 	51 
Vroom, B. de en RA Bal 
Risicopercepties en risicoreacties in een moderniserende 
samenleving 	 5 	24 
Wijers, M. 
Vrouwenhandel en de overheid; de oplossingsstrategieen 
kritisch bezien 	 1 	8 
Winters, MJ., G.A.C. Alders en J.MJ. van den Berg 
Kwaliteitsmaatstaven voor Justitiediensten; beschouwingen 
vanuit de Algemene Rekenkamer 	 2 	68 
Wortmann, S.F.M. 
Ouderschap in verandering; flexibilisering van het familirecht? 	8 	70 
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Joumaal 
Commentaren en rescues die in de Joumaal-rubtiek van 
jaargang 7996 zijn opgenomen 

	

Nr. 	P. 
Aken, MAC. van 
Een meer-settingen en meer-facetten beleid ter preventie van 
jeugdaiminaliteit 	 9 	95 
Belksma, WA 
Wadden dat de gok verkeerd uitpakt? De Nota Kansspelen 
herijkt ter discussie 	 5 	101 
Blankenburg, E.R. 
Virtuele werkelijkheden; kanttekeningen bij de Amerikaanse 
rechtscultuur 	 1 	98 
Bol, M.W. 
Preventief ingrijpen: rechtsgrond is heilig, ondergrens niet 	 8 	93 
Ouyne, P.C. van 
Nededandse moer op Amedkaanse bout; over minderwaardig- 
heidsgevoel en navolgingsgedrag 	 2 	84 
ElderIn°, L. 
Van doelgroepenbeleid naar ouderondersteuning op maat 	 9 	78 
Fijn, 
Effectief ingrijpen onder de grens van het strafrecht voor 

jeugdigen 	 8 	97 
Genugten, B.B. van der, REM. Bonn 
Gokken op een kansspelkwalificatie; een behendigheidsspel? 	6 	104 
Long, G. du 
Het verbod op racistische partijen; de discussie in een 
impasse 	 4 	- 78 
Nijboer, JA 
Achter de feiten aanhollen; het dilemma van justitidle 
preventie in het gezin 	 9 	84 
Nimwegen, H. van 
Professionaliseren door positioneren en personaliseren; het 
kwaliteitsdebat vervolgd 	 3 	79 
Slot, N.W. 
Preventie en behandeling van jeugdcriminaliteit 	 9 	90 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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