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Voorwoord 	 5 

Het beeld van de op grote hoogte gezeten wetgever die eist dat zijn on-
derdanen zich zullen schikken naar zijn richtlijnen, is reeds lange tijd 
passé. Evenmin voldoet een naar binnen gekeerde wetgevingscultuur. 
Sinds de jaren tachtig wordt het falen van meer en meer Haagse regel-
productie ingezien, en wordt erkend dat het zelfregulerend vermogen 
van de samenleving maatgevend behoort te zijn voor het bereiken van 
justitiële doelstellingen. De justitie-toren aan de Haagse Schedeldoeks-
haven is niet langer het sturend middelpunt van de samenleving. 

De centrale overheid heeft steeds minder greep op de rechts-
handhaving op decentraal en lokaal niveau. Lagere bestuurlijke overhe-
den bemoeien zich actiever met de bestrijding van criminaliteit en over-
last. Bij het stedelijke veiligheidsbeleid zijn tal van actoren betrokken, 
van overheden tot scholen en bedrijven. Naarmate die samenwerking 
vordert heeft justitie meer en meer te maken gekregen met partners die 
hun eigen aanpak kennen en zelf prioriteiten stellen. In de lokale netwer-
ken hebben de medespelers een relatieve autonomie verworven. Justitie 
is slechts een van de medespelers. 

Dit soort ontwikkelingen heeft de bestuurskundige Frissen aangegre-
pen om een 'copernicaanse wending' aan te brengen in ons denken over 
sturing: niet het bevoegde gezag aan de top maar de ambtenaren op de 
'werkvloer' bepalen het feitelijke beleid. Voor centrale overheids-
organisaties resteert slechts 'meta-sturing': de overheid schept weliswaar 
een infrastructuur, maar bepaalt niet meer de beleidsinhoud. Daarmee 
komt zijns inziens het primaat van de politiek, de centraal regisserende 
rol van de wetgever, te vervallen. Af en toe spartelt Den Haag nog tegen. 
Frissen zegt in dit nummer: 'Het politieke taboe op meer dan drie 
bestuurslagen en de mythe van integraal bestuur getuigen van stuiptrek-
kingen van een politiek-bestuurlijke orde, die de global village binnen-
treedt.' 

De diagnose van Frissen kan zonder veel moeite op de strafrechtsketen 
worden toegepast. Zo bleek uit de parlementaire enquête voor de 
opsporingsmethoden dat de uitvoerende CID-medewerkers het uitein-
delijke opsporingsbeleid bepaalden. Hoofdofficieren spelen vaak een 
eigen, zelfstandige rol in de plaatselijke driehoek. Het lijkt erop dat de 
noodzaak voor regionale politie en justitie veel groter is geworden zelf 
keuzes te maken en prioriteiten te stellen. 

Het probleem is dat die keuzes te weinig expliciet worden gemaakt. 
Wordt er bij opsporing en vervolging systematisch en bewust gekozen of 
is er sprake van een 'onzichtbare hand'? Welke zaken krijgen prioriteit bij 
opsporing en vervolging, en waarom? Een ander probleem is dat er vaak 
grote verschillen zijn in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 
handhavende taken, bij voorbeeld in het geval van handhaving van 
milieuwetten. Dat tast de rechtsgelijkheid aan. Een ander probleem is of 
het bevoegde gezag nog wel altijd verantwoordelijk kan worden gehou- 
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den voor een lokaal beleid waarover deze soms weinig zicht en zeggen-
schap heeft. Deze vragen komen in dit nummer uitvoerig aan bod. De 
lezer zal geen kant en klare antwoorden aantreffen, hetgeen aangeeft dat 
de worstelpartij met deze ingewikkelde materie vooralsnog niet ten 
einde is. 

Prof. P.H.A. Frissen merkt in zijn openingsbijdrage op dat de heden-
daagse nadruk op het horizontale sturingsconcept niet nieuw is. Zelf-
sturing, zelfregulering en netwerken zijn op te vatten als hedendaagse 
varianten van een klassiek leerstuk als 'soevereiniteit in eigen kring'. 
Maar toch is er volgens Frissen sprake van een omkering, want een over-
koepelend beleidscentrum kan worden gemist. Ook voor het justitiële 
beleidsterrein geldt dat alle actoren - van O.M. tot zittende magistratuur, 
van politie tot bestuur, van reclassering tot gevangeniswezen - in eerste 
aanleg zichzelf sturen. Voor het ministerie resteert de taak van 'meta-
sturing': het bevorderen dat verbindingen worden onderhouden en dat 
verantwoording wordt afgelegd. Tenslotte keert Frissen zich tegen de re-
toriek van bedrijfsmatigheid die in de rest van het openbaar bestuur al 
weer passé lijkt te zijn. De justitieketen wordt opgevat als een productie-
proces: zaken in, veroordelingen uit. Dit 'moderne stalinisme' levert vol-
gens hem slechts schijnzekerheden op: afstemming van de productie op 
de verordonneerde kengetallen en prestatie-indicatoren. Justitie zou be-
ter moeten weten en wat intelligenter moeten 'meebewegen'. 

A.C. Berghuis, A.W.H. Docters van Leeuwen en R. TeijI maken werk van 
Frissens aanbeveling. De bedrijfsmatige benadering van de strafrechts-
keten wijzen zij af. Rechtshandhaving mag niet louter instrument zijn 
om andere (economische) belangen te ondersteunen. De auteurs con-
stateren dat het feitelijke proces van het stellen van prioriteiten laag in 
de organisatie ligt: op lokaal niveau. Deze gedecentraliseerde besluitvor-
ming kan alleen werken onder voorwaarde dat er gemeenschappelijke 
waarden bestaan. Deze relevante waarden treft men aan in het strafrecht 
en kunnen op twee dimensies worden gerangschikt: de mate waarin de 
democratische samenleving wordt bedreigd (van verstoring van de 
openbare orde tot politiek geweld) en de mate waarin inbreuk wordt ge-
maakt op persoonlijke rechten (van belediging tot moord). In het 
besluitvormingsproces van de officier hebben de zwaarste norm-
schendingen op deze dubbele schaal prioriteit. Naarmate minder cen-
trale rechtswaarden bedreigd worden en er zich een handhavingstekort 
voordoet (uitblijven van justitiële reactie op normschendingen), moet 
een goede mix van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijk maatrege-
len een oplossing kunnen bieden. 

P 't Hart, prof. U. Rosenthal en L.A.J.M. de Wit doen in hun bijdrage 
verslag van hun verkennend onderzoek naar de wijze waarop het O.M. 
opereert in het overleg met bestuurlijke en politiële partners. Na de in-
voering van de Politiewet van 1993 zijn op lokaal niveau nieuwe vormen 
van communicatie en collectieve beleidsbepaling tot stand gebracht. Het 
O.M. paste zich relatief langzaam aan deze nieuwe realiteit aan. 'Het ligt 
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niet direct in de aard van de officier om te "netwerken".' De auteurs con-
stateren dat men soms binnen een en hetzelfde parket zowel goed func-
tionerende doelgerichte overlegstructuren aantreft als 'louter rituele, 
zich routinematig voortslepende overlegfora waarin het O.M. weinig in-
vesteert'. De auteurs concluderen dat de officieren meer en meer besef-
fen dat lokaal overleg en afstemming met partners tot hun kerntaken 
hoort en dat verder initiatief geboden is. 

EC.J. van der Doelen en A. Klink signaleren in hun bijdrage dat er een 
lokaal veiligheidsbeleid is ontstaan waarin mede-overheden, particuliere 
instellingen en bedrijven participeren. Anderzijds is er mede ten gevolge 
van toenemende internationale misdaadbestrijding een nationale aan-
pak van zware, georganiseerde criminaliteit ontstaan. Deze duale 
strafrechtsketen levert sturingsproblemen op die volgens de auteurs niet 
kunnen worden opgelost door Frissens postmoderne sturingsconcept 
van radicaal gedecentraliseerde, zelfregulerende organisaties. Zij spreken 
dan ook van de 'ondraaglijk onbepaaldheid van zelfsturende netwerken'. 
De wederzijdse afhankelijkheid van regionale organisaties zal volgens de 
auteurs leiden tot een groeiende noodzaak van een logistiek informatie-
management dat op alle aspecten van de strafrechtsketen betrekking 
heeft. 

Prof. G.J.N. Bruinsma, M. Bongers en W.PE. van der Leest stellen in 
hun bijdrage vast dat van een expliciete, inhoudelijke en centraal ge-
stuurde criminele politiek in Nederland geen sprake meer is. In essentie 
krijgt de criminele politiek vorm door de informatie die door alledaagse 
recherchewerk wordt verkregen. 'Prioritering door het O.M. wordt daar-
door als het ware "gestuurd" door de politie op straat en op het bureau.' 
Volgens de auteurs heeft criminele politiek met twee verschillende as-
pecten te maken: ten eerste een effectief en efficiënt beheer van de 
strafrechtsketen, en anderzijds het stimuleren van zelfregulerende me-
chanismen (participatie van scholen, buurtgroepen, enzovoort). Het 
laatste type van criminele politiek vereist nieuwe manieren van sturing 
die aansluiten bij een zelfregulerende samenleving. 

C.J.E. in 't Veld en W.Ph. Stol gaan in hun bijdrage in op de vraag hoe 
de politie diefstaldelicten oplost. In een landelijke omgeving, zo consta-
teren de auteurs, draagt concrete kennis van politiemensen ertoe bij dat 
relatief veel delicten worden opgelost. De kans op case-enrichment (het 
koppelen van meerdere, eerder opgenomen aangiften aan één dader) is 
in deze gebieden groot. In de binnenstadsdistricten van de grote steden 
echter hebben politiemensen minder overzicht; ze beperken zich voor-
namelijk tot heterdaad-aanhoudingen en lopen dus min of meer achter 
de feiten aan. Niettemin kunnen projecten, waarbij agenten zich terdege 
in delicten en daders verdiepen, als een van onderaf georganiseerde op-
lossing gezien worden voor het tekort aan parate kennis. Dat leidt tot de 
conclusie dat effectieve criminaliteitsbestrijding meer ruimte vraagt voor 
initiatief en organisatie van onderaf. De politie moet het werk niet al te 
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veel afstemmen op bovenlokale organisatievormen en veelomvattende 
computerbestanden. 

Tenslotte vestigt P.C. Cup - provinciaal milieu-inspecteur - de aan-
dacht op de handhaving van milieuwetten. Hij constateert dat de hand-
having per instantie en per geval verschilt en dat er weinig samenhang is 
tussen verschillende handhavingsinstanties voor wat betreft taakstelling 
en uitvoering. Opvallend is dat de bestuursdwang- en dwangsom-
beschikkingen die de afgelopen jaren in Overijssel werden verzonden, 
voor rekening komen van een beperkt aantal gemeenten. Er is dus een 
groot verschil in handhavingscultuur per gemeente; de aanpak van de 
betreffende ambtenaren geeft daarbij de doorslag. 'Het komt dan ook 
voor dat bedrijven hierin mede aanleiding vinden om te verhuizen naar 
een gemeente met het prettigste "klimaat" of dat bij de regionale milieu-
inspectie van het ministerie van VROM geklaagd wordt over concurren-
tievervalsing.' Bij de handhaving van milieuwetten, concludeert de au-
teur, lijkt elke sturing te ontbreken. Gezien vanuit het klassieke beeld van 
centrale sturing zou dat ontluisterend zijn. Maar in de praktijk functio-
neert het systeem toch naar behoren. Het feit dat de professionaliteit op 
de 'werkvloer' bepalend is voor het beleid, bevestigt zijns inziens Fris-
sens denkbeelden. 



Justitie en postmodern 

bestuur 

prof. dr. P.H.A. Frissen *  

Verschillende beelden streden om voorrang toen ik keek naar de open-
bare verhoren tijdens de parlementaire enquête opsporingsmethoden. 
Er was het beeld van de Griekse tragedie, waarin het noodlot de ontwik-
kelingen naar een even onafwendbare als voorspelbare crisis van gro-
teske proporties stuwt. Er was het beeld van een middeleeuws inquisitie-
proces, waarvan het vonnis even consistent als irrationeel is. Er was het 
beeld van een universeel reinigingsritueel, waarin het onzuivere met 
bezweringsformules wordt uitgebannen om een katharsis te bereiken. 
Maar bovenal was er het beeld van een romantisch verlangen naar de 
zekerheid van orde en hiërarchie, verwoord in de moderne retoriek van 
eenduidige verantwoordelijkheden. Een merkwaardige liefde voor 
macho-bestuur in onze verwarrende, postmoderne tijden. 

In niets deed dit justitie-drama denken aan het beeld dat het Neder-
landse openbaar bestuur doorgaans bij mij oproept: dat van experiment, 
verandering en innovatie. En juist dat beeld zou inspiratie kunnen bie-
den bij gedachtenvorming over 'zelfsturing in de justitieketen'. 

Deze bijdrage behandelt concepties van (zelf)sturing in het openbaar 
bestuur, plaatst deze in het licht van de traditie, verbindt ze met rele-
vante technologische ontwikkelingen en duidt implicaties aan voor be-
stuur en politiek. Tevens wordt verkend wat zelfsturing in de justitie-
keten zou kunnen betekenen, welke actuele tendenties zelfsturing 
belemmeren en welke culturele veranderingen nodig zijn. 

Verandering, experiment, innovatie 

In weerwil van het nog steeds populaire government bashing, beschouw 
ik het openbaar bestuur als een intrigerend complex van verschijnselen, 
waarin eerder verandering, experiment en innovatie kenmerkend zijn 
dan de aan de borreltafel zo vaak betreurde bureaucratische inertie. Ik 
geef enkele voorbeelden. 
- In verschillende beleidsdomeinen treedt de overheid terug in inhoude-
lijke zin. Zelfsturing wordt als uitgangspunt genomen. Minder intensieve 
en meer globale regulering moet de beleidsruimte van maatschappelijke 
actoren verruimen. Waar nodig wordt in dialoog met deze actoren tot 
een gezamenlijke definitie van de situatie gekomen. 

* De auteur is hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en 
zelfstandig bestuurskundig adviseur. 

9 
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- Beleidsvorming krijgt regelmatig gestalte in interactie. Het beleids-
proces krijgt daarmee de gedaante van coproductie: een proces van ge-
meenschappelijke beeldvorming dat is gericht op het ontwikkelen van 
een gezamenlijke beleidspraktijk in een arena van wederzijds afhanke-
lijke actoren (Bekkers, Heijne, e.a. 1996; Tops, Depla e.a., 1996). 
- Netwerken worden meer en meer als uitgangspunt gehanteerd bij de 
vormgeving van sturingsarrangementen. Het sociologisch inzicht dat 
beleidsdomeinen veelal een netwerkkarakter hebben, leidt tot een 
sturingsconceptie gebaseerd op de erkenning van pluricentrisme in de 
sturing en wederzijdse afhankelijkheden tussen actoren (Teisman, 1992). 
- Tenslotte valt te wijzen op een procedurele Wende in de sturing. In 
complexe beleidsterreinen worden meer en meer processen, procedures 
en structuren van overleg, besluitvorming en kwaliteitsbewaking het 
aangrijpingspunt van sturing. De overheid is dan in zekere zin indifferent 
ten aanzien van beleidsuitkomsten maar beperkt zich tot regulering en 
normering van sturingsarrangementen van andere actoren. In bestuurs-
kundig jargon heet dat meta-sturing: sturing van sturing (zie ook: Snel-
len, 1987). Ik kom daarop terug. 

Al te vaak worden deze veranderingen in sturingsconcepties geduid als 
vernieuwing en modernisering, daarbij ten onrechte een historische 
breuk suggererend. Met meer recht valt te spreken van een teruggrijpen 
naar of een eerherstel van de traditie. Het Nederlandse openbaar bestuur 
kenmerkt zich immers door een geschiedenis van pluriformiteit en 
coalitievorming. Pluralisme is hier al eeuwen sociologisch, cultureel en 
politiek-bestuurlijk dominant. Besturingsarrangementen waren en zijn 
vaak pragmatisch en inhoudelijk leeg. Ons politiek bestel is er een van 
vele kleine verhalen, die niet de stolling in een groot en overkoepelend 
verhaal behoeven. De noodzaak van permanente coalitievorming bin-
nen en buiten politiek en openbaar bestuur is een rem op ideologische 
uniformiteit en bestuurlijk centralisme. Omdat geen minderheid ooit 
meerderheid is geworden, is incrementalisme (ook wel: beleidsmatig 
voortmodderen) in de Nederlandse sturingspraktijk geïnstitutionali-
seerd. 

Ons land kent slechts minderheden en daardoor een bonte lappende-
ken van stijlen, vormen en processen van besturen. Verzuiling en (neo-)- 
corporatisme waren daarvan historische verschijningsvormen. En hoe-
wel de actuele maatschappelijke werkelijkheid om andere vormen 
vraagt, lijkt het me op zijn minst intelligent de belangrijkste kracht daar-
van - bestuurlijke aanpassing aan maatschappelijke variëteit - te bewa-
ren in plaats van te dromen van helderheid, eenduidigheid en transpa-
rantie, nu de maatschappelijke werkelijkheid bepaald niet minder 
gevarieerd is geworden. 

Het (neo-)corporatisme, de verzuiling en de betrokkenheid van private 
maatschappelijke organisaties ('het middenveld') in de uitoefening van 
publieke taken en verantwoordelijkheden zou ik willen zien als voorlo- 
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pers van de eerder geschetste verandering, innovatie en experiment. 
Netwerksturing, co-produktie en meta-sturing zijn dan hedendaagse 
varianten van klassieke leerstukken als 'soevereiniteit in eigen kring' en 
'subsidiariteit'. Het gaat immers steeds om gespreide verantwoordelijk-
heden en competenties in de samenleving. In zekere zin geldt het pri-
maat van de samenleving en zijn politiek en bestuur verbijzonderde 
functies daarvan. Het is goed te wijzen op deze continuïteit in de vorm-
geving en het functioneren van het Nederlandse openbaar bestuur, om 
met meer kracht te kunnen betogen dat er desondanks van een omke-
ring sprake is. 

Het patroon van verandering, innovatie en experiment laat zich als 
volgt karakteriseren. In de eerste plaats verandert het bereik van sturing. 
Dit wordt globaler, minder gedetailleerd en meer gebaseerd op zelf-
sturing. In de tweede plaats verandert het object van sturing. Als aangrij-
pingspunten van sturing wordt gekozen voor de input of de output van 
beleidsdomeinen, dan wel sturingsarrangementen binnen het domein. 
In de derde plaats verandert het niveau van sturing: minder het centrale 
niveau, meer het meso- en het micro-niveau en dan zowel publieke als 
private actoren. In de vierde plaats verandert de betrokkenheid bij stu-
ring, omdat meer maatschappelijke actoren en in wisselende configura-
ties sturingsverantwoordelijkheden nemen en krijgen. Tenslotte veran-
dert het perspectief op sturing van top down in bottom up. 

Kortom, sturingsrelaties krijgen steeds meer gestalte langs de volgende 
lijnen: zelf sturende maatschappelijke actoren, sturende private en pu-
blieke actoren, maar niet in een hiërarchisch verband, en meta-sturende 
overheidsorganisaties, eerder als scheppers van infrastructuur dan als 
bepalers van beleidsinhoud. 

Het relatief samenhangende beeld van een overheid die uiteindelijk 
een bestuurlijk centrum kent is geërodeerd. De piramide is archipel ge-
worden. Het gaat om een eilandenrijk van zeer vele centra. Overheids-
sturing is niet veel meer dan het bevorderen van verbindingen tussen die 
centra. In een dergelijke gedecentreerde wereld ligt het primaat bij de 
lokale uitvoeringspraktijken waarin relatief autonome publieke actoren 
en vele maatschappelijke actoren tot inhoudelijke zingeving komen. 
Centraal geformuleerd beleid is arbitrair en triviaal, strategieën zijn 
`doelzoekend' en lokaal vanwege complexiteit en variëteit. Huigen (1994) 
noemt dit 'strategische beleidsuitvoering'. Zelfsturing, zelfregulering en 
zelforganisatie, waarbij autonome actoren vooral contractuele bindingen 
aangaan, maken een einde aan de mythe van het politieke primaat. 
Zingeving is lokaal en gefragmenteerd - een overkoepelend centrum en 
een groot verhaal kunnen worden gemist. Eerder heb ik dat als volgt aan-
geduid: 'het geheel is minder dan de som der delen' (Frissen, 1996b). 
Daarom ook is er wel degelijk sprake van een omkering ten opzichte van 
de traditie. Het Nederlandse openbaar bestuur gaat lijken op de post-
moderne samenleving. Technologische ontwikkelingen dragen daaraan 
in niet geringe mate bij. 
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Informatie- en communicatietechnologieën 

12 

Aangezien het openbaar bestuur informatievoorziening en communica-
tie als primaire processen heeft, raakt de dominante set van technolo-
gieën van dit moment - informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) - het openbaar bestuur in het hart. Opmerkelijk is dat er tussen de 
eerder beschreven bestuurlijke ontwikkelingen en karakteristieken van 
ICT duidelijke overeenkomsten bestaan. Daardoor draagt ICT op zijn 
minst bij aan het hiervoor aangeduide transformatieproces (zie ook Fris-
sen, 1996a). 

Die karakteristieken van actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT 
zijn als volgt te omschrijven. In de eerste plaats is er sprake van een ex-
plosieve toename van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve capaci-
teit van ICT-systemen. Het huidige notebook kan meer dan het oude 
mainframe (Negroponte, 1995). Met als intrigerend gevolg dat eindelijk 
kleinschaligheid een technologische optie is geworden. De individuele 
medewerker kan in beginsel net zo volledig worden toegerust als de ge-
hele organisatie. Dat nu leidt tot existentiële vragen: minder voor de me-
dewerker dan voor de organisatie. 

In de tweede plaats wordt door de verbreiding van aan elkaar gekop-
pelde systemen en netwerken de communicatieve dimensie steeds be-
langrijker. Het internet is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Het 
meest fascinerende van het internet is zijn anarchistische karakter. Het 
gaat om een systeem zonder centrum, dat voortwoekert als onkruid en 
slechts is gebaseerd op een communicatie-standaard. Hoe fraai is de iro-
nie dat daarmee het militaire apparaat aan de wieg heeft gestaan van de 
eerste vorm van vitaal anarchisme. Het internet moet vooral worden ge-
zien als een metafoor voor toekomstige vormen van organisaties en or-
ganiseren. 

In de derde plaats is ICT een 'refiexieve' technologie (Zuboff, 1988): ze 
automatiseert processen en verzamelt tegelijkertijd informatie over die 
processen. Organisatorische intelligentie behoeft daardoor niet meer 
met behulp van separate functies en afdelingen te worden geproduceerd, 
maar kan rechtstreeks, één op één gekoppeld worden aan primaire pro-
cessen. Verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties in het openbaar be-
stuur, van oudsher al technologisch het best toegerust, profiteren volop 
van deze faciliteit van ICT. Ze leggen verbindingen via netwerken met 
elkaar en met hun omgeving en genereren zelf relevante beleidsin-
formatie. Wat is dan nog de betekenis van kerndepartementen? Betogen 
dat het politieke primaat moet worden hersteld is dan het beste bewijs 
dat dit primaat definitief teloor is gegaan. 

In de vierde plaats zijn de ontwikkelingen op het gebied van virtual 
reality van belang. Integratie van data, beeld en geluid, en op termijn van 
geur en andere zintuiglijke prikkels, leidt tot de creatie van drie-
dimensionele werkelijkheden (gesimuleerd of gecreëerd), die 'gebruikers' 
niet meer achter, maar in de computer plaatsen. Dat leidt tot besef van 
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nieuwe werkelijkheden, niet tijd- en plaatsgebonden, en tot het spelen 
met veelvormige en wisselende identiteiten. De door computers gegene-
reerde beelden en betekenissen worden zo levensechter of betekenis-
volle toevoegingen aan het 'echte leven'. 

Implicaties voor besturen 

Deze karakteristieken van ICT verbinden zich met de eerder beschreven 
vormen van verandering, experiment en innovatie; in vele opzichten in-
spireren ze deze zelfs. De bestuurlijke implicaties daarvan heb ik eerder 
uitvoeriger beschreven als het ontstaan van een 'virtuele staat' (Frissen, 
1996a) en zal ik hier resumeren. 

Horizon talisering 

Autonomisering 

De- territorialisering 

13 

In het openbaar bestuur zien we allerlei voorbeelden van interactieve 
beleidsvorming, van co-produktie. De overheid is dan één der partners 
in een beleidsnetwerk, zonder dat ze hiërarchisch bovengeschikt is. Ver-
houdingen in sturingsarrangementen krijgen daardoor meer en meer 
een horizontaal karakter, een centrum is niet meer te onderkennen. ICT 
draagt daaraan in sterke mate bij. Door het internet nemen intensiteit en 
frequentie van horizontale informatie-uitwisseling en communicatie 
binnen en tussen organisaties sterk toe en verticale vormen navenant af. 
De betekenis van centrale controle en beheersing vanuit een centrum 
raakt gerelativeerd. 

Processen van verzelfstandiging in het openbaar bestuur leiden tot ver-
groting van autonomie van afzonderlijke organisaties. Dat was en is ook 
de bedoeling, ook al vinden politici, daarin gesteund door de Algemene 
Rekenkamer, dat vervelend, getuige de roep om herstel van het politieke 
primaat. Ook zonder formele verzelfstandiging zal het proces van auto-
nomisering doorgaan. Met name ICT zorgt daarvoor. Afzonderlijke indi-
viduen en organisatie-onderdelen beschikken immers steeds vaker over 
net zoveel informatiebronnen en communicatiefaciliteiten als het 
organisatiecentrum. Het openbaar bestuur raakt daardoor gedecen-
treerd: een lappendeken die zich plooit naar de variabele contouren van 
de maatschappelijke omgeving. Ook zingevingspatronen in en rondom 
het openbaar bestuur fragmenteren daardoor. Het ene grote samenbin-
dende verhaal valt niet meer te vertellen. 

ICT heft allerlei belemmeringen van tijd en ruimte op. De wereld wordt 
een dorp, elk dorp de wereld. Ingrijpend gevolg is dat het territorium als 
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criterium voor organisatie-inrichting aan betekenis verliest. En ook be-
stuurlijk zien we steeds vaker de intelligente reactie om maatschappe-
lijke domeinen met een zo groot mogelijke schaalvariëteit tegemoet te 
treden. ICT raakt daarmee aan de kern van de inrichting van het open-
baar bestuur. Die is immers zeer diep in het territorium verankerd. Vele 
actuele discussies over schaal (herindeling, stadsprovincies, regio's) ge-
tuigen daarvan, maar zijn feitelijk anachronistisch in het informatietijd-
perk. Het politieke taboe op meer dan drie bestuurslagen en de mythe 
van integraal bestuur getuigen van stuiptrekkingen van een politiek-
bestuurlijke orde, die de global village binnentreedt. 

Virtualisering 

Koppelingen van databestanden, systemen en netwerken creëren een 
virtuele werkelijkheid die nu al op veel gebieden betekenisvoller is dan 
de 'echte' werkelijkheid. De gemiddelde burger is voor het openbaar be-
stuur een beeld, dat is samengesteld uit de elektronische sporen die hij 
of zij in het geheugen van de staat heeft achtergelaten. De koppeling tus-
sen het Vreemdelingen Administratie Systeem en de GBA leidde in de 
kranten tot de conclusie dat er in Nederland twaalfduizend illegalen 
minder waren. Het moge duidelijk zijn dat het hier om een virtuele con-
clusie gaat en dat die ook betekenisvoller wordt geacht in administra-
tieve zin. Tegelijkertijd biedt virtual reality nog onvermoede mogelijkhe-
den om publieke debatten en beleidsdiscussies grafisch aantrekkelijker, 
want 'levensechter' vorm te geven: inspraak als Nintendo-game. Voor de 
goede orde: spelletjes zijn cultureel niet te onderschatten. 

Uiteraard leveren deze implicaties geen duidelijk en eenduidig beeld 
op. Een paar noties acht ik echter evident. Werkelijkheidsbeelden frag-
menteren, waardoor vele kleine verhalen resteren en de onmogelijkheid 
van een groot verhaal gegeven is. Grootschalige organisatiecomplexen, 
zoals het openbaar bestuur, decentreren. Anarchisme is niet langer een 
utopie. Zo er al een primaat is, komt dat toe aan de samenleving en niet 
aan de veronderstelde piramide. In de weerbarstige werkelijkheid van de 
beleidsuitvoering komen betekenissen en situatiedefinities tot stand. 
ICT speelt in dit alles een belangrijke rol. We kunnen ons troosten met de 
gedachte dat we daar in het geheel geen greep op hebben. 

Justitie en zelfsturing 

Het is tenminste onwaarschijnlijk dat hetgeen hiervoor is geschetst de 
wereld van justitie onberoerd laat. In het beknopte bestek van dit artikel 
zal ik een aantal mogelijkheden, belemmeringen en condities aangeven 
voor verandering, experiment en innovatie in het domein van justitie. 
Afsluitend ga ik in op ICT. 

Het veelvuldig spreken over de justitieketen geeft al aan dat in het do-
minante discours het begrip netwerk is ingeslopen. Dat is ook begrijpe- 
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lijk, omdat alleen al in formeel-juridische zin het justitiedomein is sa-
mengesteld uit vele ten opzichte van elkaar meer of minder 
onafhankelijke actoren. Het lijkt dan ook wijs het denken over sturings-
relaties in de justitieketen zijn startpunt te laten nemen in het uitgangs-
punt van zelfsturing. Dat wil zeggen: alle actoren - van O.M. tot zittende 
magistratuur, van politie tot bestuur, van reclassering tot gevangeniswe-
zen, enzovoort - sturen in eerste aanleg zichzelf, in empirische zin. Alle 
overige functies en competenties zijn daarvan een afgeleide. Die functies 
en competenties moeten vooral strekken tot een verbetering van zelf-
sturende vermogens van de onderscheiden autonome actoren. Belang-
rijke aspecten van die zelfsturing zijn overigens het onderhouden en 
aangaan van verbindingen met andere actoren, binnen en buiten de 
justitieketen, en het afleggen van verantwoording over prestaties, kwali-
teit en gehanteerde normen en waarden. 

Daaruit volgt onmiddellijk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor 
meta-sturing: het bevorderen dat verbindingen worden onderhouden en 
aangegaan en dat verantwoording wordt afgelegd. Hierin is zeker een 
taak weggelegd voor het ministerie. Maar het besef dient dan te bestaan 
dat meta-sturing niet inhoudelijk, maar procedureel of procesmatig van 
aard is. Het ministerie dient derhalve te bevorderen en toe te zien, maar 
is niet de hiërarchisch bovengeschikte actor die zorg draagt voor verbin-
dingen en deze inhoudelijk bepaalt en aan wie verantwoording wordt 
afgelegd. Verantwoording afleggen in professionele, complexe omgevin-
gen is effectiever als dit in horizontale relaties gebeurt: aan nevenge-
schikte actoren en maatschappelijke 'buitenstaanders'. Contractuele ver-
bindingen liggen dan voor de hand, maar ook vormen van intercollegiale 
toetsing en intervisie en institutionalisering van maatschappelijke oriën-
tatie. Ik kom daarop terug. 

De justitieketen moet worden beschouwd als een infrastructuur die 
strategische competenties van relatief autonome actoren faciliteert. De-
partementale meta-sturing is dus vooral randvoorwaardelijk en vindt 
plaats aan de onderkant van de keten: het geheel is minder dan de som 
der delen. 

Modern stalinisme 

15 

Belangrijkste belemmeringen voor het realiseren van zelfsturing in de 
justitieketen zijn naar mijn oordeel gelegen in enkele van de belangrijk-
ste veranderingsstrategieën die ik op dit moment in het justitiedomein 
meen waar te nemen. Ik duid ze aan als modern stalinisme. 

In de eerste plaats gaat het dan om de retoriek van de bedrijfs-
matigheid, die in de rest van het openbaar bestuur al weer passé lijkt, 
maar in justitiekringen nog heel populair is. Het gaat dan om het vertoog 
van de kengetallen, de prestatie-indicatoren, de planning- en control-
cycli, de bedrijfs- en beleidsplannen. De justitieketen wordt dan opgevat 
als een productieproces: zaken in, veroordelingen uit. De schijn- 
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zekerheid van te kwantificeren output is het geliefde aangrijpingspunt 
voor hiërarchische sturing en uitzonderlijk veel productieve energie 
wordt besteed aan het in getal en tekst vastleggen van voornemens, ge-
realiseerde voornemens en geconstateerde afwijkingen. 

Als Stalin in zijn vijfjarenplan de output van spijkerfabrieken in aantal-
len spijkers vastlegde, werden er enorme hoeveelheden minuscule spij-
kers geproduceerd. Dat leidde tot een wijziging van het kengetal in ge-
wicht, zodat er beperkte aantallen zeer zware spijkers werden 
geproduceerd. Wat nu, als het afgesproken aantal veroordelingen voor 
geweldsdelicten zich niet verhoudt met een significante daling daarvan 
in de planperiode? 

Een tweede belemmering is de welhaast collectieve Pavlow-reactie op 
de parlementaire enquête. Politie en justitie opereren in netwerkverband 
en relativeren daardoor de traditionele hiërarchische relaties. Aberraties 
doen zich voor, die waarschijnlijk meer te maken hebben met de sociaal-
culturele illusie van de war on drugs dan met moderne vormgeving van 
sturingsrelaties in een netwerk, en iedereen valt terug in de simpele hel-
derheid van hiërarchie en eenduidige verantwoordelijkheden. Onvermo-
gen tot Ieren heet dat: simpele causaliteiten vaststellen als uitgangspunt 
voor ordeherstel in een werkelijkheid die zodanig is veranderd dat sim-
pele causaliteiten reëel begrip in de weg staan. 

Die veranderingstrategie leidt onvermijdelijk tot competentie-
conflicten, risico-mijdend gedrag en tot effectief inununiseringsgedrag 
bij potentiële 'tegenstanders'. Materiële normstelling in wet- en regelge-
ving zal in de complexe variëteit van de postmoderne samenleving al 
achterhaald zijn bij afkondiging ervan. Precisering van de materiële 
normstelling is dan slechts contraproductief. Creativiteit valt niet bij de-
creet te reguleren, zelfs niet als het om criminaliteit gaat. Hiërarchie, 
orde, transparantie en eenduidigheid kunnen geen richtsnoeren zijn in 
maatschappelijke contexten die horizontaal ongeordend, reflexief en 
veelvormig zijn. 

Professionaliteit 

De hiervoor aangeduide belemmeringen spelen te meer, daar de ver-
schillende actoren in het justitiedomein professionele organisaties zijn 
dan wel zich in die richting ontwikkelen. Voor O.M. en rechterlijke macht 
is dat evident, maar ook de politie kenmerkt zich meer en meer als een 
professionaliserende organisatie, terwijl in het gevangeniswezen een 
identieke tendens waarneembaar is vanwege de grotere variëteit en 
complexiteit van de gedetineerden-populatie. Daar komt bij dat, zoals in 
alle organisaties, routinematig en ongeschoold werk ook in de justitie-
keten meer en meer wordt geautomatiseerd. Justitie-actoren zijn der-
halve kennisorganisaties (aan het worden) en elke veranderingsstrategie 
moet vanuit die vaststelling gestalte krijgen. 
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Dat betekent dat professionaliteit of de professional niet als het be-
langrijkste te beheersen probleem moeten worden gezien, zoals nu vaak 
lijkt te gebeuren. Eigenwijsheid en autonomie zijn weliswaar lastig van-
uit een management- of sturingsperspectief, maar vooral ook onont-
beerlijk en intelligent. 

Vormgeving aan zelfsturing in de justitieketen zou zich dus moeten 
oriënteren op notities uit de wereld van universiteiten, advocatuur, 
researchinstellingen, consultancy en dergelijke. Professionele expertise 
vormt dan de kern, waarbij steeds duidelijker wordt dat dergelijke pro-
fessionele expertise vooral multi- en interdisciplinair van karakter is. Het 
gaat met andere woorden minder om de individuele professional, hoe-
wel die heel belangrijk blijft, maar meer om de expertise, de kennis en 
het leren in en van professionele organisaties. En daarbij hoort zelf-
sturing, zelforganisatie en zelfmanagement. Management-
verantwoordelijkheden moeten dus door professionals zelf worden ge-
dragen, of ze dat nou aangenaam vinden of niet. 

Sturing in professionele organisaties is niet hiërarchisch van aard, 
maar vooral horizontaal. Intercollegiale toetsing en supervisie, peer 
review, externe visitaties door vakgenoten, protocollering, professionale 
kwaliteitsborging en - bewaking zijn voorbeelden van sturing en zelf-
sturing die voor de hand liggen en die doorgaans effectiever zijn dan de 
rituelen van beleidsplannen, kengetallen en planning en control. Boven-
dien is externe oriëntatie van professionale organisaties van groot be-
lang. Die kan uiteenlopen van systematische omgevingsverkenningen tot 
bewuste netwerkvorming met maatschappelijke actoren, van benchmark-
ing tot periodieke externe evaluaties, van institutionalisering van externe 
monitoring tot inschakeling van buitenstaanders voor interne strategie-
bepaling (zie ook In 't Veld, 1995). 

Het zal duidelijk zijn dat dit binnen het justitiedomein tot een cultu-
rele heroriëntatie van belangrijke actoren moet leiden. 

Brogues en rotary of bomberjack en hardcore? 

17 

Het versterken van de externe oriëntatie van belangrijke actoren in de 
justitieketen is vaak meer zaak van culturele verandering dan van het 
institutionaliseren van nieuwe mechanismen en processen, hoewel die 
laatste uiteraard noodzakelijk zijn. De justitieketen kan in zekere zin 
worden getypeerd als een sociologische voorhoede. Het is een maat-
schappelijke frontlijn waar een directe confrontatie plaatsvindt met 
maatschappelijke deviantie en maatschappelijke verandering. Waar valt 
overtreding van normen te verwachten, waar gaat verandering met con-
flict gepaard, waar erodeert de bestaande ordening: dat zijn essentiële 
vragen. 

Aan de beantwoording van dergelijke vragen dient de externe oriënta-
tie dus vooral dienstbaar te zijn. Dat vraagt om kennis van en inzicht in 
de belangrijke veranderingsprocessen in ons type samenleving. Als dan 
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de dominante karikatuur van bijvoorbeeld openbaar ministerie en rech-
terlijke macht - en karikaturen drukken altijd culturele waarheden uit - 
er een is van notabelen, waarvan de rotary het belangrijkste netwerk is, 
en wier culturele voorkeuren toch meer uitgaan naar brogues en Mat-
theus Passion dan naar bomberjacks en hardcore, lijkt de bestaande ex-
terne oriëntatie niet helemaal adequaat. 

Interessant is om in confrontatie met dit, ongetwijfeld veel te gechar-
geerde, beeld ontwikkelingen in de wereld van politie en openbaar be-
stuur waar te nemen. Daar is immers de laatste jaren sprake van een bre-
dere externe oriëntatie op relevante maatschappelijke netwerken en ook 
op tendenties die tot normdoorbreking kunnen leiden. Het lijkt mij ten-
minste verstandig als bij de veranderingsoperaties in het openbaar mi-
nisterie en bij de rechterlijke macht geleerd wordt van vergelijkbare ont-
wikkelingen bij politie en bestuur. 

Gegeven de aard van de organisaties zal er uiteraard variëteit in de uit-
werking zijn, maar dat versterking van professionaliteit, verlegging van 
de externe oriëntatie en vernieuwing van culturele affiniteiten nodig zijn, 
acht ik evident. 

Justitie in cyberspace 

18 

Opnieuw zou ik willen benadrukken dat ontwikkelingen op het gebied 
van ICT een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzaak van her-
oriëntatie in het justitiedomein. Ik doel dan nog niet eens zo zeer op het 
feit dat ICT een nieuw object voor regulering, opsporing en handhaving 
vormt. Dat inzicht is wijd verbreid ook in de justitieketen, maar evenzeer 
is wijd verbreid de krampachtigheid om met het instrumentarium 'van 
gisteren' de justitiële benadering van ICT- ontwikkelingen aan te 
vatten. 

Evenmin doel ik op alle pogingen om met behulp van ICT vorm te ge-
ven aan wat ik hier 'modern stalinisme' heb genoemd. Troostrijk is de 
gedachte dat de grootschalige mainframe-architectuur die hiervoor 
noodzakelijk is systemen oplevert die bij implementatie al verouderd 
zijn. En tenslotte doel ik ook niet op de vaak gekoesterde gedachte dat 
ICT een instrument is dat voor bestaande doelstellingen in opsporing en 
vervolging kan worden ingezet. 

Waar het mij om gaat is het fundamentele inzicht dat ICT niet neutraal 
is, geen gereedschapkist voor de moderne manager, maar een nieuwe 
organisatorische configuratie, een politiek-bestuurlijke werkelijkheid in 
zich zelf. De in dit artikel geschetste implicaties van ICT, in samenhang 
met bestuurlijke ontwikkelingen, vragen om een grondige doordenking 
van en een herbezinning op de essenties van ons politiek-bestuurlijke 
systeem en dus ook van de justitieketen. Horizontalisering, automatise-
ring, de-territorialisering en virtualisering ondermijnen de stabiliteit van 
de piramide, decentreren onze organisatorische werkelijkheid en frag-
menteren patronen van betekenisvorming en zingeving. De jongere 
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generaties ervaren die werkelijkheden al als vanzelfsprekend. Veel te kie-
zen hebben we niet. Door intelligent mee te bewegen valt al heel wat te 
winnen. 
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Keuzen in de 
straf rechtshandhaving 
drs. A.C. Berghuis, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen en drs. R. Teijr 

Bij discussies over de inrichting en de werking van het openbaar ministe-
rie mag de inhoudelijke opdracht niet uit zicht raken. Naast het schep-
pen van organisatorische randvoorwaarden, moet uitdrukkelijk worden 
stilgestaan bij de vraag wat het openbaar ministerie moet doen en 
waarom. Een aanzet tot zo'n discussie over de inhoud is gegeven in een 
Proeve van een strategie voor het OM (Docters van Leeuwen, 1996) en de 
Perspectiefnotitie OM (1997). Daarin is aangegeven dat het strafrecht zijn 
eigen belang heeft en dat geldt ook voor de manier waarop het middels 
het strafprocesrecht gelding krijgt. Het openbaar ministerie is funda-
menteel betrokken op waarden en dat dient ook in de bedrijfsvoering 
een plaats te krijgen. In dit artikel wordt deze stelling verder toegelicht 
vanuit de invalshoek van de aanwending van schaarse middelen. 

Keuzen onvermijdelijk 

De vraag naar rechtshandhaving overtreft de beschikbare middelen. Bo-
vendien komen er regelmatig verzoeken om extra aandacht van politie 
en justitie. Een kleine greep uit recent geuite verlangens: er moet meer 
worden opgetreden tegen mishandeling binnen het huwelijk, drugs-
overlast, bedrijven die na inwerkingtreding van de nieuwe vestigingswet 
allerlei regels met voeten treden, voetbalcriminaliteit, oorlogsmisdadi-
gers die hier asiel hebben aangevraagd, vrouwenhandel, mensensmok-
kel, pyramidespelen en beursfraude. 

Op zich zijn dit stuk voor stuk gerechtvaardigde verlangens om op een 
specifiek terrein de rechtsorde te handhaven. Binnen het openbaar mi-
nisterie is echter menigmaal de verzuchting te horen dat steeds wordt 
gezegd dat er aan een vraagstuk méér moet worden gedaan, maar nooit 
waar het elders 'wel een onsje minder' kan. De schaarste aan handha-
vingscapaciteit dwingt immers tot kiezen: wat is zo belangrijk dat er be-
slist extra aandacht voor moet zijn, en wat moet dan blijven liggen? 

Een goede rechtshandhaving ziet daarbij verder dan het delict. Het 
openbaar ministerie moet niet alleen rekening houden met daders en 
slachtoffers, maar ook met potentiële daders en rechtsgenoten. Er moet 
aandacht zijn voor leedtoevoeging en opheffing (doe het niet weer), spe- 

• De auteurs zijn respectievelijk plaatsvervangend hoofd Eenheid Ontwikkeling van het 
parket-generaal te Den Haag, voorzitter van het College Procureurs-Generaal, en 

beleidsadviseur bij de Eenheid Ontwikkeling. Het artikel werd door hen op persoonlijke titel 
geschreven. 
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cifieke preventie (doe het niet), generale preventie (ik zou het niet doen) 
en normbevestiging (wij doen het niet). 

Niet kiezen (bij voorbeeld om commotie te vermijden) of van geval tot 
geval kiezen, afhankelijk van de maatschappelijke druk aan de ene en de 
schaarste aan de andere kant, leidt tot een staalkaart aan handhavings-
activiteiten, die geen zicht meer biedt op de onderliggende principes, die 
het geheel van keuzen inhoudelijk zouden moeten dragen. 

In dit artikel stellen we ons drie vragen. Ten eerste wie feitelijk de prio-
riteiten voor het openbaar ministerie stelt. Betoogd zal worden dat de 
keuzen dicht bij de praktijk van de handhaving behoren te worden ge-
maakt, maar wel vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten. Ten 
tweede komt de vraag aan bod wat die uitgangspunten dan inhouden. 
Ten derde gaan wij in op de vraag hoe deze doorwerken in de afspraken 
die met de partners in de handhaving moeten worden gemaakt. 

Wie kiest? 

21 

Er is voor gekozen om zuinig om te gaan met het op landelijk niveau 
vastleggen van prioriteiten, opdat er duidelijk ruimte ontstaat voor lo-
kale keuzen in de strafrechtelijke handhaving (Perspectiefnotitie OM, 
1997). Dit uitgangspunt van 'lokale gerichtheid' is ingenomen vanuit de 
gedachte dat een groot deel van de criminaliteit is gebonden aan de lo-
kale samenleving. Voor de beleidsbepaling maakt het uit of er concentra-
tie van criminaliteit in bepaalde wijken plaatsvindt, of er groepen crimi-
nelen actief zijn, of er het nodige aan preventie gedaan is enzovoort. 
Welke handhavingsarrangementen succesvol lijken, kan ook alleen ter 
plaatse worden beoordeeld. Ook landelijke beleidsaccenten in de hand-
having moeten uiteindelijk lokaal 'op maat' worden gerealiseerd. 

Hiermee komt het accent van het keuzeproces lokaal te liggen. Dat is 
niet hetzelfde als 'arrondissementelijk'. Een arrondissement omvat door-
gaans nog een groot en heterogeen gebied dat niet samenvalt met een 
lokale samenleving. Daarom is het streven bij parketten erop gericht in 
teams te gaan werken, die ieder een geografisch afgebakend gebied bin-
nen het arrondissement voor hun rekening nemen. Vanuit die teams 
vindt overleg plaats met externe partijen zoals bestuur en politie. Hier-
mee komt het feitelijke keuzeproces laag in de organisatie te liggen, bij 
de teams en de daarin werkende professionals. Hen wordt uitdrukkelijk 
ruimte gegeven om op verantwoorde wijze vorm te geven aan het (lokale) 
handhavingsbeleid, zowel in de afspraken die van tijd tot tijd worden 
gemaakt in beleidsdocumenten ('beleidsplannen') als in de keuzen die 
van dag tot dag worden gemaakt gegeven actuele ontwikkelingen in cri-
minaliteit en delinquentie. 

Daarbij tekenen wij aan dat de minister van Justitie volledig politiek 
verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke handhaving. De keuzen die 
het O.M. maakt moet de minister tegenover de volksvertegenwoordiging 
kunnen verdedigen. Vanuit zijn verantwoordelijkheid geeft de minister 
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Verantwoording als sturingsinstrument 
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aan, na overleg met het college van procureurs-generaal, welke terreinen 
bijzondere aandacht verdienen in de opsporing en vervolging (lande-
lijke prioriteitstelling'). Waar in het vervolg gesproken wordt van 'keuzen 
van het openbaar ministerie' is dan ook steeds bedoeld dat het dan gaat 
om keuzen die de minister kan dragen. 

Kembegrip bij het maken van keuzen is dat ze 'op verantwoorde wijze' 
worden gemaakt. De verantwoording waar het hier om gaat, draait om 
de toepassing van het opportuniteitsbeginsel. Waarom is het opportuun 
dat de een wel en de ander niet aan opsporing en vervolging wordt 
blootgesteld? Duidelijk is dat bij de beantwoording van de opportuniteits-
vraag een aantal overwegingen wel, doch ook vele overwegingen geen rol 
mogen spelen. Met name die overwegingen moeten wijken, welke zich 
niet met het recht verdragen. De uitvoerende macht, dat wil zeggen zo-
wel de minister als het lokaal bestuur, mag de door de wet gegeven 
macht niet misbruiken. De rechter behoort te toetsen aan het verbod van 
willekeur. Om zeker te zijn dat het geïndiceerde euvel niet optreedt, 
moeten alle verantwoordelijken ook werkelijk kiezen. 

Van het O.M. mag in dit verband worden verwacht dat indien er lande-
lijke of arrondissementelijke prioriteiten zijn gesteld, het daar in het 
handelen ook daadwerkelijk rekening mee houdt. Maar dat betekent niet 
dat een slaafse en mechanistische uitwerking daarvan-  verlangd kan wor-
den. Zo dient men van deze prioriteiten af te wijken indien actuele ont-
wikkelingen daarom vragen. Deze mogelijkheid van het inslaan van een 
andere koers vormt echter geen vrijbrief: er moet sprake zijn van een ge-
motiveerde verandering, die men ook expliciet kan verantwoorden. 

Bij deze manier van werken past dat van tevoren alleen globaal plan-
nen worden gemaakt (in officiële beleidsdocumenten van het O.M. als 
geheel of in parketplannen), maar dat achteraf expliciet verantwoording 
plaatsvindt (door de minister, door het college, door de hoofdofficier van 
justitie). Wil dat op zinvolle wijze kunnen gebeuren, dan moet vooraf 
duidelijk zijn wat voor soort van argumenten in de verantwoordings-
relatie zeggingskracht hebben. Anders gezegd: er moet een gemeen-
schappelijk beeld zijn van het (waarden)kader waarbinnen keuzen wor-
den gemaakt. De beleidsvorming kan alleen gedeconcentreerd zijn 
onder de voorwaarde dat er gezamenlijke waarden bestaan die een richt-
snoer voor het praktisch handelen vormen. Het formuleren en uitdragen 
van die waarden is daarmee het belangrijkste instrument van sturing aan 
de professionele medewerkers op alle niveaus van de organisatie. 
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Kiezen vanuit oriëntatie op het strafrecht 

Kerntaak van het O.M. 

Waarden gebonden keuzen 
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De insteek van het O.M. bij de toedeling van handhavingsaandacht 
hangt samen met de wijze waarop het zijn kerntaak van de strafrechte-
lijke handhaving van de rechtsorde invult. Er is niet gekozen voor een 
beperkt gedefinieerde 'magistratelijkheid' noch voor een omvattende 
regiefunctie in het gehele veiligheidsbeleid (Perspectiefnotitie OM, 
1997). Uitgegaan wordt van de noodzaak van een handhavingsbeleid dat 
zowel door het bestuur als door het O.M. gedragen wordt. Het O.M. is 
daarbij verantwoordelijk voor de inzet van het strafrecht, het bestuur 
voor de niet-strafrechtelijke handhaving (bestuurlijke handhaving, 
handhaving openbare orde, situationele preventie ...). Uiteraard vergt dit 
onderlinge samenwerking en afstemming, maar meer vanuit de ge-
dachte van een elkaar aanvullende verantwoordelijkheid, dan vanuit een 
collectieve verantwoordelijkheid. 

Het O.M. heeft dus een eigen rol, die het invult op grond van overwe-
gingen die aan het (straf)recht zijn ontleend. Weliswaar ontmoet het 
O.M. in het overleg over het gehele handhavingsbeleid ook andersoortige 
belangen, zoals economische, maar het O.M. gaat primair uit van de nor-
men en waarden die aan het strafrecht zijn verbonden. Het strafrecht 
heeft aldus een eigen gelding en geldingskracht, die soms vordert dat be-
paalde maatregelen moéten worden genomen ook al zijn anderen daar 
niet sterk voor geporteerd (bij voorbeeld bij sommige milieu-overtre-
dingen) en soms dat maatregelen achterwege moéten blijven (bij voor-
beeld omdat die een te ver gaande inbreuk op de grondrechten maken). 
Anders gezegd: het strafrecht is niet (alleen) een instrument om allerlei 
maatschappelijke belangen te dienen, maar heeft zijn eigen waarden en 
begrenzingen (Foqué, 't Hart, 1990). 

De opdracht aan het O.M. is juist die waarden en beginselen tot gel-
ding te brengen. Dat gebeurt uiteraard door gebruik van de aan het O.M. 
toegekende bevoegdheden, zowel actief als passief, door te bevelen, te 
bevorderen, te verbieden, of aan voorwaarden te binden, maar ook door 
er bij anderen op aan te dringen hun bevoegdheden en mogelijkheden in 
de richting van die waardeoriëntatie aan te wenden. Soms kan dat zover 
gaan dat het handelen van het openbaar ministerie van derden afhanke-
lijk moet worden gesteld. Stel bij voorbeeld dat geen van de betrokkenen 
iets tegen spijbelen onderneemt, dan wordt louter strafrechtelijk optre-
den zinledig. 

Over het feit dat het O.M. alleen binnen een normatief kader kan functio-
neren bestaat weinig verschil van mening. De vraag hoe dit vervolgens 
moet worden ingekleed, is lastiger te beantwoorden. Volgens 't Hart 
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(1994a) heeft het O.M. tot taak 'juridisch te waken voor een maatschap-
pelijke orde, waarbinnen het recht de individuele vrijheid van burgers 
garandeert'. Hij brengt daarmee het strafrecht direct in verband met de 
grondrechten, zoals neergelegd in de Grondwet. Elders zegt hij (1994b) 
dat de rechtstaat ... een voorwaarde [is) voor het functioneren van een 
democratie waarin individuele zelfontplooiing en emancipatie, samenle-
ven in verscheidenheid en participatie vanuit de eigen (culturele) identi-
teit verwezenlijkt kunnen worden'. Hoezeer men het hier ook mee eens 
kan zijn, als leidraad voor het maken van praktische keuzen zijn dit soort 
uitgangspunten nog te algemeen. 

Voor een wat specifieker beeld van de rechtswaarden die in het straf-
recht een rol spelen en de rechtsbelangen ,  die worden beschermd kan 
naar de strafrechtelijke handhavingspraktijk worden gekeken. Deze is 
immers doordrenkt van waardeoordelen. De politieman baseert zijn be-
slissing om ergens achteraan te gaan op een notie van wat zwaar weegt 
(geweldsdelicten met slachtoffers zijn belangrijker dan alleen diefstal), 
hetzelfde doet de officier van justitie in zijn vervolgingsbeslissing en 
strafeis, en de rechter in zijn strafmaat. Deze waardeoordelen leiden in 
de praktijk tot een duidelijke 'zeefwerking' in het strafrecht: lichtere de-
licten en incidenteel delicten plegende personen komen weinig in aanra-
king met het strafrecht, maar ernstiger delicten en stelselmatig delicten 
plegende delinquenten komen uitdrukkelijk in het strafrechtelijk vizier 
(Criminaliteit en handhaving, 1996). Deze laatste worden vaker aangege-
ven, opgespoord, vervolgd en (zwaar) bestraft. 

Hoewel enerzijds onderzoek uitwijst dat het strafrechtelijk handhavings-
stelsel niet zonder consistentie functioneert, kan anderzijds ook niet 
worden volgehouden dat er voldoende consistentie aanwezig is. Er zijn 
immers bezwaren tegen de grote en niet goed te verklaren verschillen in 
straftoemeting en er was een parlementaire enquête nodig om consis-
tentie te brengen in de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden. 
De vraag is wel hoever deze eis van consistentie kan en moet gaan. Die 
vraag is relevant omdat, zoals wij eerder uiteen hebben gezet, alle verant-
woordelijken moeten kiezen en dus ook moeten kunnen kiezen. 

Enige rechtswaarden geïnventariseerd 

Omdat waardeoordelen intrinsiek deel uit maken van de rechtspraktijk, 
is de opgaaf niet zozeer mooie nieuwe dingen te bedenken maar om enig 
systeem te vinden in hetgeen in de praktijk reeds als vanzelfsprekend 
geldt. Een manier om dat te doen is te kijken naar waardeoordelen zoals 
die verbonden zijn aan strafbaar gestelde gedragingen: de aan strafbaar- 

1 Onder 'rechtsbelang' verstaan we maatschappelijke belangen die door het (straf)recht 

worden beschermd. Met 'rechtswaarde' bedoelen we het rechtsbelang én de daaraan 
verbonden waardering (hoe belangrijk is dat belang). 
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stellingen verbonden strafmaxima zijn immers te beschouwen als 'ge-
stolde' waarderingen van de ernst daarvan. 

Schema 1 is gemaakt na een doorvorsing van het wetboek dat het hart 
van het strafrecht vormt, waarin gepoogd is algemenere noemers te vin-
den die kennelijk leidend zijn voor het neerleggen van lagere of hogere 
(maximum) straffen. Grofweg is de bonte verscheidenheid aan strafbaar 
gestelde gedragingen in het Wetboek van Strafrecht in twee groepen te 
onderscheiden. Bij de ene groep gaat het om de bescherming van de 
maatschappelijke orde. Gedragingen zijn strafbaar gesteld die een in-
breuk maken op het functioneren van de samenleving zoals die wenselijk 
wordt geacht: van verstoring van de openbare orde tot het in gevaar 
brengen van de veiligheid van de staat. De strafbedreiging is lager wan-
neer sprake is van een geïsoleerde, beperkte inbreuk, en hoger wanneer 
een breed effect op de veiligheid of integriteit van de samenleving aan de 
orde is. 

In de andere groep zitten gedragingen waarmee een inbreuk wordt 
gemaakt op persoonlijke rechten van medeburgers: van belediging tot 
moord. Bepalend voor de strafmaat is niet zozeer de breedte van het ef-
fect maar de diepte: de mate waarin het gedrag de persoonlijke veilig-
heid, vrijheid en integriteit duurzaam en vergaand aantast. Bij de opstel-
ling van het Wetboek is nadrukkelijk beoogd in het bijzonder ook 
bescherming te bieden aan zwakke, kwetsbare belangen, zoals met be-
trekking tot kinderen. Tevens is van belang dat ook bescherming is be-
oogd tegen de overheidsmacht. Dit komt tot uiting in menige strafbepa-
ling; de voorwaarden waaronder de staat gelegitimeerd is inbreuk te 
maken op de (grond)rechten zijn nauwkeurig omschreven in het Wet-
boek van Strafvordering. Op deze plaats volstaan we met deze globale 
aanduiding van de rechtswaarden die in het Wetboek van Strafrecht do-
mineren. 2  Dergelijke waarden vormen het inhoudelijke hart van het 
strafrecht en vormen daarmee uitdrukkelijk een anker voor keuzen in het 
strafrecht en tekenen daarmee ook de gelaatstrekken in het gezicht van 
het O.M. 

2 Uiteraard zijn in vele andere wetten ook strafbaarstellingen opgenomen. Dat beperkt de 
analyse niet: bij de bepaling van strafmaten bij andere wetgeving wordt de verhouding tot 

de rechtswaarden in het wetboek van Strafrecht in het oog gehouden. Zo is te begrijpen 

dat dronken rijden een strafmaat heeft die weerspiegelt dat dit gedrag een gevaar oplevert 

voor de veiligheid van personen. Zeer ernstige milieudelicten kunnen in beginsel vallen 

onder de noemer van de gemeengevaarlijke misdrijven: delicten die een algemeen gevaar 

opleveren voor de veiligheid van personen. Daarnaast zijn er ook vele strafbepalingen in 
bijzondere wetgeving die veel minder een relatie hebben met de waarden in het wetboek 

van Strafrecht: deze beschermen belangen die niet primair strafrechtelijk zijn maar bij 
voorbeeld economisch. Ze missen daarom ook duidelijke morele lading en kennen 

(daarom) lage strafbedreigingen (veelal alleen boetes). 



Keuzen in de strafrechtshandhaving 

De rol van de waarden in het keuzeproces 
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Het keuzeproces staat in het teken van zowel de schaarste aan 
handhavingsmiddelen als van strafrechtelijke rechtswaarden. Indien 
deze niet op vruchtbare wijze met elkaar worden verbonden, dan blijven 
de keuzen willekeurig (dan weer een beetje van dit en dan weer een 
beetje van dat). 

De relatie tussen de rechtswaarden en de schaarste kan worden gelegd 
door gebruik te maken van het begrip handhavingstekort. Dit begrip de-
finiëren we als de mate waarin normschendingen voorkomen waarop 
geen adequate reactie volgt die is gericht op normherstel. Een tekort ten 
aanzien van meer centrale rechtswaarden (zoals verkrachting) is minder 
aanvaardbaar dan eenzelfde tekort bij minder centrale (zoals winkeldief-
stal). De positie van een delict op de waardenschaal kan dan als het ware 
dienen tot weging van het handhavingstekort. Vergelijking van de om-
vang van de - gewogen - tekorten bij diverse delicten biedt dan een 
maatstaf voor de beoordeling of sprake is van een evenwichtige handha-
ving, gegeven de beschikbare middelen. Dit zou zelfs op kwantitatieve 
wijze uitgewerkt kunnen worden (waarbij bij voorbeeld één zware mis-
handeling gelijk staat aan honderd inbraken en duizend beledigingen). 
Handhavingstekorten kunnen dan met elkaar vergeleken worden en de 
inzet van handhavingsmiddelen geoptimaliseerd (overal even groot te-
kort). 

Op het eerste gezicht doet dit gezocht aan. Echter, in de gezondheids-
zorg waar men voor vergelijkbare problemen staat ('Keuzen in de zorg'), 
is er een economische benadering die ongeveer hetzelfde doet: de 
waarde van een verrichting wordt uitgedrukt in het aantal 'te winnen' 
levensjaren, eventueel gewogen met een factor betreffende de kwaliteit 
van de gewonnen levensjaren. 

Hoewel dergelijke exercities zeker nuttig kunnen zijn voor de 
gedachtenvorming, reduceren ze het keuzeproces indien hun uitkomst 
werkelijk de enige maatstaf vormt voor te maken keuzen. De valkuil bij 
zo'n benadering is dat de toepassing ervan de keuze verdringt. Net  zo 
min als we zouden willen dat in de gezondheidszorg een reductionisti-
sche benadering alleenbepalend is voor de vraag wie welke zorg krijgt, 
willen we dat in het strafrecht. Schuyt (1987) waarschuwt ons om bij het 
vraagstuk van rechtstaat en sturing ons niet in de droom van Descartes 
te verliezen, die voorzag dat 'alle zaken die maar in de menselijke geest 
opkwamen op dezelfde wijze konden worden opgelost als met de lange 
ketens van op zichzelf simpele en eenvoudige wiskundige redeneringen'. 

De rol van waarden bij het maken van keuzen in schaarste, is dat ze bij 
voortduring als oriënterend raamwerk dienen. Indien een gemaakte 
keuze zich niet lijkt te verdragen met de rechtswaarden, dan wordt expli-
ciet of er andere factoren zijn die bij die keuze de doorslag hebben gege-
ven. Dat kan wel of niet verantwoord zijn - in ieder geval is er een ge-
meenschappelijk oriëntatiekader dat de juiste vragen doet stellen en dat 
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een gerichte verantwoording mogelijk maakt. En dat is nu precies de be-
doeling. Het gevaar van willekeur beteugelen we dan langs twee kanten: 
aan de ene kant door de systematische oriëntatie op het de in het geding 
zijnde rechtsbelangen en de daarbij optredende handhavingstekorten en 
anderzijds door de explicitering van de keuzen ten opzichte van die 
oriëntatie. 

Vanuit zo'n benadering kan dus nooit gekozen worden om zoveel mo-
gelijk verdachten veroordeeld te krijgen. Dan blijft de rechtsvraag on-
beantwoord waarom andere gevallen, die alleen meer opsporings-
capaciteit vergen, niet worden opgespoord. De consequentie van zulk 
een simpel 'efficiencydenken' is dat je in het strafrecht beter niet dom 
kan zijn (en in de gezondheidszorg niet oud). Zo'n strafrechtelijk systeem 
bevoordeelt slimme en rijke normschenders en differentieert onvol-
doende naar de ernst van de delicten. 

Van kiezen tot het maken van afspraken 

Welke kennis om verantwoord keuzen te kunnen maken? 
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Zowel op landelijk als lokaal niveau moet inhoud worden gegeven aan 
het handhavingsbeleid. Om goede en te verantwoorden keuzen te kun-
nen maken is meer dan een afwegingskader vereist. Om de handhavings-
inzet te kunnen bepalen zijn drie soorten van kennis nodig. In beginsel 
hebben alle betrokken partijen behoefte aan dergelijke informatie. Een 
ieder zal daarbinnen vanuit de eigen verantwoordelijkheid accenten 
aanbrengen. 

Allereerst is informatie nodig over de mate waarin de in het geding 
zijnde belangen feitelijk worden bedreigd. In ander verband is dit als de 
'criminele kaart' aangeduid: wat voor normschendingen komen voor en 
in welke kwantiteit en kwaliteit (effecten op de samenleving), wat voor 
daders zijn hier (vermoedelijk) voor verantwoordelijk. Vanuit het per-
spectief van het O.M. is het evident dat vooral informatie over meer cen-
trale rechtswaarden van belang is. Dan moeten meer gedetailleerde ge-
gevens gezocht worden, waar anders meer globale informatie volstaat. 
Zo is het belangrijk dat over de aard en effecten van de georganiseerde 
misdaad goede informatie voorhanden is. 

Voorts is het nodig dat er working knowledge bestaat over de mogelijk-
heden van verschillende handhavingsmethoden. Wil een gesprek over de 
handhavingsinzet zinvol zijn, dan veronderstelt dat bij de deelnemers, 
dus ook bij het O.M., kennis over de omstandigheden waaronder vormen 
van preventie, bestuurlijke maatregelen en strafrechtelijk ingrijpen (al of 
niet in combinatie) effectief zijn. Weliswaar zal eenieder zijn ideeën daar-
over hebben, in mindere of meerdere mate gevoed door kennis van ver-
richte projecten, maar zeker ook binnen het O.M. zal een systematisering 
van de verspreid beschikbare kennis nuttig zijn. Er zijn zeker lessen te 
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trekken uit de afgelopen tien jaren waarin in allerlei projecten al veel er-
varing is opgedaan. 

Tot slot moeten de opportunity costs van de (onderdelen van) de 
handhavingsarrangementen bekend zijn. De verwachte resultaten van 
de in te zetten schaarse middelen moet men afwegen tegen die van het 
beste alternatief, dat hierdoor niet kan worden gerealiseerd. Bij de meest 
ernstige delicten zal de uitkomst van zo'n vergelijking al bij voorbaat vrij-
wel vaststaan. Deze manier van werken dwingt echter stelselmatig na te 
gaan of de voorgenomen doeleinden, de inspanningen - in termen van 
doeleinden die daardoor niet kunnen worden bereikt - waard zijn. Er is 
derhalve ook behoefte aan bedrijfsmatige gegevens. Er moet goed inzicht 
bestaan in het prijskaartje dat aan de verschillende handhavingsin-
spanningen hangt. 

Rolverdeling: wat is de inzet van het O.M.? 

Of het nu gaat om het vaststellen van landelijke prioriteiten in de 
overlegvergadering of de regionale kaders in het driehoeksoverleg, of om 
het geven van leiding aan de opsporing, uitgangspunt voor het O.M. is - 
zoals betoogd - telkens de oriëntatie op het strafrecht. Dit gezicht van 
het O.M. is voor derden niet altijd even duidelijk. Een stevigere positiebe-
paling van het O.M. betekent niet dat geen acht hoeft te worden geslagen 
op andersoortige belangen. Betoogd is immers dat de strafrechtelijke 
handhaving deel uitmaakt van de meer algemene handhaving van de 
rechtsorde waarbij ook andere belangen in het geding zijn. Elders in dit 
nummer wordt gesproken van de 'arena' waar de verschillende belangen 
elkaar ontmoeten (zie het artikel van 't Hart, Rosenthal en de Wit). Het 
gaat ons hier om de inzet van het O.M. in die arena. 

Met enige voorbeelden kan worden geïllustreerd hoe een oriëntatie op 
rechtswaarden in die arena kan doorwerken. Er is vanuit de positie van 
het O.M. minder ruimte voor een compromis wanneer meer centrale 
rechtswaarden in het geding zijn. Bij meer ernstige inbreuken op de 
maatschappelijke orde en de persoonlijke rechten is zonder meer straf-
rechtelijk optreden geboden, naast eventueel andere maatregelen. Ern-
stige normschendingen vragen aandacht, ook bij minder gunstige voor-
uitzichten op een succesvolle afronding van de zaak. Naarmate een zaak 
ernstiger is, denk aan corruptie door ambtsdragers of grove milieu-
criminaliteit, zullen andersoortige belangen als het voorkomen van ne-
gatieve publiciteit voor betrokken bestuurders en/of instellingen minder 
gehoor vinden. Alleen indien zeer zwaarwegende belangen zich daarte-
gen verzetten, kan bij uitzondering gekozen worden voor een terughou-
dende opstelling. Zo kan het volksgezondheidsbelang vorderen dat bij 
drugsmisdrijven een zekere mate van gedogen voorkomt. Zodra echter 
de integriteit van de samenleving wordt bedreigd door criminele organi-
saties (ook al betreft het de handel in softdrugs) is optreden nodig, net 
als wanneer sprake is van moord, vrijheidsberoving en verkrachting. 
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Naarmate minder centrale rechtswaarden bedreigd worden, zal priori-
tering door het openbaar ministerie alleen plaatsvinden binnen een ge-
coördineerde, gezamenlijke aanpak. Als er een duidelijk handhavings-
tekort bestaat, is de opgave het vinden van een goede mix van 
preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen. Dit impliceert 
dat het openbaar ministerie problemen waarbij nagelaten wordt aanvul-
lende maatregelen te treffen, tot posterioriteit zal moeten verklaren, al 
was het alleen al omdat alleen inzet van strafrecht dan vaak ineffectief zal 
zijn. 

Het O.M. dient in het bijzonder ook op te komen voor `slachtofferloze 
delicten'. Bepalend is niet of er directe druk is om het strafrecht in te 
schakelen, bij voorbeeld in de media naar aanleiding van delicten met 
individuele slachtoffers, maar welke rechtsbelangen in het geding zijn. 
Het O.M. richt zich in het bijzonder op stelselmatige inbreuken op de 
rechtsorde. Zodra een aanzienlijk deel van de problemen wordt veroor-
zaakt door een beperkte groep van stelselmatige daders, komt een straf-
rechtelijke aanpak in beeld. Voorop staat dan dadergerichte preventie, 
gerichte opsporing (met toepassing van dwangmiddelen), dwang en 
drang-methoden. De totstandkoming van vele 'stelselmatige dader-
projecten' in de laatste jaren, waarin het O.M. participeert naast andere 
instanties (politie, hulpverlening ...) is een goed én succesvol voorbeeld 
van prioritering in deze lijn. Voor het O.M. komt de strafrechtelijke 
rechtshandhaving van niet-centrale rechtswaarden eerst bij zwaarwe-
gende andersoortige belangen in beeld. Om de varkenspestepidemie in te 
dammen wordt ter handhaving van getroffen maatregelen (vervoersver-
bod, schoonmaak veevervoervrachtauto's) ook een beroep op het straf-
recht gedaan. Hier wordt het strafrecht puur instrumenteel ingezet voor 
vooral economische belangen. Een dergelijk beroep op prioritaire inzet 
van het strafrecht is goed te verdedigen ten eerste indien het gaat om 
zwaarwegende maatschappelijke belangen die bovendien niet anders-
zins toereikend kunnen worden beschermd (bij voorbeeld met bestuur-
lijke of preventieve maatregelen), en ten tweede indien de inzet met 
voorrang van het strafrecht niet ten koste gaat van een goede bescher-
ming van 'echte' rechtsbelangen. Juist bij een grote rol voor de strafrech-
telijke handhaving van niet-centrale rechtswaarden bestaat het risico 
van afbreuk van legitimiteit, reden om dan terughoudendheid te be-
trachten. 

Dit zijn enkele algemene 'voorrangsregels'. Deze leiden bij grote 
schaarste aan handhavingsmiddelen tot scherpere en hardere keuzen 
dan wanneer die middelen ruim voorhanden zijn. Het laatste is helaas 
niet het geval. 

Tot slot 

Het O.M. is op dit moment bezig met een grootscheepse reorganisatie, in 
het verlengde van de aanbevelingen van de commissie Donner en de 
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Parlementaire enquêtecommissie over de opsporingsmethoden. Uiter-
aard moet daarbij ook veel aandacht uitgaan naar allerlei praktische as-
pecten. Maar dragend voor de richting waarin zich de organisatie be-
weegt is de inhoudelijke oriëntatie: het totstandbrengen van een O.M. 
dat zich op basis van een inhoudelijke waardenoriëntatie wendt tot rech-
ter en bestuur enerzijds en het publiek anderzijds. Het O.M. heeft de op-
dracht een institutie te zijn die, gemachtigd door de democratisch geko-
zen organen, het maatschappelijk gebeuren overziet en die met 
ruimhartigheid en compassie tot zijn beslissingen komt. Die beslissingen 
strekken wel tot handhaving en verdediging van publieke democratisch 
geformuleerde normen zonder welke een samenleving zoals we die wen-
sen niet kan bestaan. In onze bijdrage hebben we geprobeerd te laten 
zien wat het betekent om, met erkenning van de noodzaak om in alle 
lagen van de organisatie professioneel verantwoorde keuzevrijheid te 
bieden, ook als eenheidsorganisatie op te treden vanuit een gemeen-
schappelijk waardenkader dat als richtsnoer dient voor praktische beslis-
singen omtrent een evenwichtige inzet van het strafrecht. 
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Het O.M. in de bestuurlijke 

arena 
Uitdagingen, ervaringen, perspectieven 

dr. P. 't Hart, prof.dr. U. Rosenthal en mr. LA.J.M. de Wit*  

Rechtshandhaving komt tot stand in samenwerking tussen meerdere 
partijen met elk hun eigen taken, bevoegdheden, professionaliteit en 
belangen. De kwaliteit van het onderlinge overleg is daarbij van groot 
belang. Het overleg dient ervoor dat de betrokken instanties hun doen en 
laten zodanig op elkaar afstemmen dat de rechtshandhaving legitiem en 
doeltreffend is. Succesvol overleg komt uiteraard pas tot stand indien alle 
betrokkenen - het O.M. incluis-het overleg serieus nemen, zich ervoor 
inspannen en de vereiste professionaliteit aan de dag leggen bij de voor-
bereiding, het verloop en de verwerking van het overleg. 

De relaties tussen het O.M. en het lokale bestuur krijgen in belangrijke 
mate gestalte in tripartite overleg. Daar vallen, als het goed is, ook de be-
langrijkste beleidsbeslissingen over het functioneren van de politie. Na 
de politiereorganisatie hebben de bestuurlijke relaties tussen O.M., be-
stuur en politie - met name geformaliseerd in de verschillende vormen 
van driehoeksoverleg - grote veranderingen ondergaan. Het aantal 'la-
gen' en typen van driehoeksoverleg is op sommige plaatsen sterk toe- of 
afgenomen. Er is landelijk gezien sprake van een divers beeld, omdat 
binnen elke regio op eigen wijze vorm is gegeven aan het driehoeksover-
leg nieuwe stijl. 

Het O.M. heeft vooralsnog de nodige moeite zijn positie te bepalen ten 
aanzien van de verschillende 'driehoeksvarianten' die zijn ontstaan. Al-
lereerst is er sprake van nieuwe organen en organisatievormen, zoals het 
regionaal college, waarin het O.M. zich dient te positioneren. Voorts 
dient het O.M. de beheersrol die in de nieuwe Politiewet aan de hoofdof-
ficier is toegekend, vorm en vooral inhoud te geven. 

Het O.M. ondervindt in zijn betrekkingen met lokaal bestuur en politie 
uiteenlopende impulsen. Zijn wettelijke taak noopt het O.M. zich in te 
zetten voor de eenheid en integriteit van de rechtshandhaving. Daar- 
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naast voeren de officieren landelijk geformuleerd strafrechtelijk beleid 
uit. Tegelijkertijd is het O.M. echter medeverantwoordelijk voor de aan-
pak van specifiek lokale of regionale criminaliteits- en veiligheids-
problemen. Dit laatste vraagt om pragmatisme en flexibiliteit, soms ook 
in de interpretatie van landelijke richtlijnen. De partners van het O.M. 
zijn uiteraard sterk geneigd het primaat van lokale en regionale overwe-
gingen en werkwijzen te benadrukken. Het O.M. staat voor een andere 
afweging, maar is tegelijkertijd voor het bereiken van zijn doeleinden 
mede afhankelijk van een goede samenwerking met bestuur en politie. 

In deze bijdrage doen wij verslag van een verkennend onderzoek naar 
de wijze waarop het O.M. opereert in het overleg met bestuurlijke en po-
litiële partners. Hierover was - zeker wat betreft de situatie na de regio-
nalisering van de politie - relatief weinig bekend (vergelijk Hooge-
woning, 1993; Albert, 1994; Cachet en Muller, 1994; Smits, 1995). Het 
onderzoek werd uitgevoerd door middel van literatuurstudie, een reeks 
van intensieve landelijke workshops binnen O.M., bestuur en politie, als-
mede een zestal parketbezoeken verspreid over Nederland. Meer in het 
bijzonder werd na het literatuuronderzoek een vragenlijst opgesteld, die 
als basis diende voor semi-gestructureerde interviews met vijfentwintig 
opinieleiders binnen en buiten het O.M. Op basis van de interviews wer-
den diverse casusposities en stellingen ontworpen rond centrale vragen 
en dilemma's van bestuurlijk optreden van het O.M. Deze werden vervol-
gens in de workshops nader bediscussieerd. De resultaten van de work-
shops werden omgewerkt tot een concept-kwaliteitsmodel voor het be-
stuurlijk optreden van het O.M., die in de parketbezoeken op zijn 
bruikbaarheid werd getoetst. In totaal zijn ruim honderd personen on-
dervraagd. 

Effectief extern overleg: noodzaak voor het O.M. 

Het belang van effectief bestuurlijk optreden door het O.M. vloeit voort 
uit de kernfuncties die het O.M. vervult. Het Plan van aanpak vermeldt 
als kerntaak van het O.M. de strafrechtelijke handhaving van de rechts-
orde (1995, p. 4). De Perspectiefnota benadrukt dat deze maatschappe-
lijke taak is ingebed binnen een bredere overheidstaak, de handhaving 
van de rechtsorde, die tezamen met andere bestuurlijke instanties dient 
te worden vervuld (pp. 6-7). De kerntaak van het O.M. omvat bij nadere 
beschouwing drie deeltaken: 
- de uitoefening van gezag en medebeheer over de politie. De gezags-
uitoefening betreft in het bijzonder het politie-optreden ter daadwerke-
lijke voorkoming van strafbare feiten, respectievelijk ter opsporing van 
daders van strafbare feiten. De beheersrol van het O.M. strekt er mede 
toe, te waarborgen dat de politie voldoende is toegerust voor zijn straf-
rechtelijke handhavingstaken; 
- de strafrechtelijke afdoening van zaken, inclusief de ten uitvoerlegging 
van strafrechtelijke beslissingen; 
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- het in overleg met bestuurlijke en politiële partners maximaliseren van 
de maatschappelijke effecten van het preventieve en repressieve 
overheidsoptreden op het gebied van de rechtshandhaving en de veilig-
heid. 

Het O.M. moet op elk van deze taakonderdelen zijn waarborgfunctie in-
houd geven. Dat betekent dat het O.M. zich sterk maakt voor de integri-
teit van de rechtshandhaving. Dat omvat echter niet alleen het waarbor-
gen van de rechtsstatelijke kwaliteit van opsporing en vervolging. De 
kwaliteit van de rechtshandhaving wordt ook bepaald door het maat-
schappelijk effect van het optreden van politie en justitie. Omdat het 
politie- en justitie-apparaat permanent geconfronteerd worden met een 
overvloedig werkaanbod, moeten zij keuzes doen bij de inzet van 
schaarse middelen. 

Daarbij dient de bijdrage van repressief optreden steeds te worden af-
gewogen tegen andere vormen van maatschappelijke gedrags-
beïnvloeding, in het bijzonder generale en specifieke preventie. Rele-
vante criteria daarbij zijn de doeltreffendheid, doelmatigheid, legitimiteit 
en juridische integriteit. Die afweging wordt niet door een enkele instan-
tie gemaakt, maar komt tot stand in onderlinge afstenuning tussen de 
meest betrokken autoriteiten (bestuur, justitie, politie) en wordt zo veel 
mogelijk vastgelegd in handhavingsarrangementen (Perspectiefnota 
O.M., 1997, pp. 8-9). 

Het O.M. toetst de verschillende handhavingsalternatieven primair op 
basis van zijn strafvorderlijk beleid. Het zou echter onjuist zijn te denken 
dat de kerntaak van het O.M. daar ophoudt: de rechtsstaat is er niet mee 
gediend wanneer het strafrecht weliswaar juridisch zuiver maar onge- 
richt en daardoor maatschappelijk ondoeltreffend wordt ingezet. De legi-
timiteit van de strafrechtspleging wordt niet alleen door procedurele fou-
ten en normafwijkend gedrag in de opsporing aangetast, maar ook door 
ineffectieve en inefficiënte inzet van repressieve middelen. Het behoort 
tot de kerntaak van het O.M. dit te voorkomen. Een uitsluitend zaaks-
gerichte oriëntatie is daartoe ontoereikend. 

Samenwerking met andere organisaties is essentieel voor de succes-
volle taakuitoefening door het O.M. Het gaat erom de waarden van het 
O.M. uit te dragen naar en af te stemmen met die van andere onderdelen 
van het openbaar bestuur. Het besef dat het O.M. in zijn taakuitoefening 
mede afhankelijk is van andere partijen in de rechtshandhaving en vice 
versa, is van fundamenteel belang. 

Geen van de partners kan het zich permitteren zich terug te trekken op 
het eigen gelijk. Dat geldt ook voor het O.M. In abstracto lijkt het aan-
trekkelijk om de magistratelijke mantel aan te trekken en te pleiten voor 
een O.M. dat bestuurlijke en politiële voornemens en daden 'toetst'. In 
concreto zullen de andere partijen niet kunnen bewilligen in een O.M. 
dat meent zich - als het erop aankomt - buiten de arena of boven de an-
dere partijen te kunnen plaatsen. De bestuurlijke realiteit is een andere: 



Het O.M. in de bestuurlijke arena 

Het O.M. als overlegpartij: kernthema's en spanningen 

35 

alleen al gelet op de wettelijke verdeling van taken, bevoegdheden en 
middelen heeft het O.M. de partners immers net zo hard nodig als zij het 
O.M. 

Het O.M. opereert in het gelaagde en complexe bestuurlijke krachtenveld 
van de rechtshandhaving en het politiebeleid. O.M.-leden die op regio-
naal en lokaal niveau betrokken zijn bij het overleg met politie en be-
stuur zien zich voor een groot aantal vragen geplaatst. Hoe dient de offi-
cier van justitie zijn gezagspositie ten opzichte van de politie inhoud te 
geven? En de hoofdofficier ook zijn beheersrol op regionaal niveau? In 
welke mate stemt het O.M. zijn beleid op dat van de lokale partners af? 
Welke rol spelen de plancycli van de verschillende partijen daarbij? Hoe-
veel ruimte bestaat er voor districtelijke respectievelijk lokale variatie in 
het politiebeleid? Welke betekenis dient in dit verband aan diverse 
overlegvormen - in het bijzonder het driehoeksoverleg in zijn verschil-
lende manifestaties - te worden gehecht? Hoe om te gaan met menings-
verschillen binnen de driehoek over de inzet van politie? 
• Bij het bepalen van zijn positie ten aanzien van deze actuele vragen zal 

het O.M. voortdurend rekening moeten houden met een aantal funda-
mentele spanningen. Deze vloeien voort uit de taken en verantwoorde-
lijkheden van het O.M. als institutie binnen de rechtsstaat. Wij behande-
len vijf kernthema's waarbij wij telkens eerst de centrale uitdaging 
schetsen en vervolgens de ervaringen en spanningen die uit het praktijk-
onderzoek naar voren komen. 

Positionering: magistratelijke en beleidsgerichte rollen 

Hierbij gaat het om de vraag naar het ijkpunt voor het O.M. in het con-
tact met de externe partners. Het O.M. heeft twee uiteenlopende waar-
den te behartigen: enerzijds het waarborgen van de rechtsstatelijke kwa-
liteit en de integriteit van de rechtshandhaving, anderzijds het 
bevorderen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de rechts-
handhaving. In de dagelijkse praktijk gaat het niet om een strikte keuze 
tussen twee extremen, maar om het leggen van herkenbare en geloof-
waardige accenten in de bijdragen van het O.M. aan de collectieve 
beleidsbepaling op het terrein van rechtshandhaving, politiezorg en 
veiligheidsbeleid. 

Uitdaging 1: welke specifieke inbreng dient het O.M. in bestuur-
lijke overlegvormen te hebben en hoe kan het O.M. ervoor zorgen 
dat zijn prioriteiten tot uitdrukking komen in het tripartite 
beleidsproces en de resultaten daarvan? 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 4, 1997 

Zowel partners als O.M.-leden zelf geven te kennen dat het O.M. voorals-
nog een duidelijk herkenbaar en authentiek profiel mist. Er bestaat zowel 
intern als extern nog de nodige onduidelijkheid over de kernwaarden en 
-taken van het O.M.: waar staat en 'gaat' het O.M. voor? Partners zijn in 
de loop der jaren geconfronteerd met een wisselende houding van het 
O.M., variërend van klassieke magistratelijke afstandelijkheid tot asser-
tief 'regiegedrag' compleet met minutieuze kwantitatieve prestatie-
doelstellingen. 

Ook is onduidelijk welke mix van 'rechtsstatelijkheid' (kernfunctie: 
kwaliteitsbewaking) en 'beleidsgerichtheid' (kernfunctie: criminele poli-
tiek uitvoeren) het O.M. nastreeft. De indruk bestaat voorts dat op een 
aantal plaatsen binnen het O.M. het bestuurlijk overleg een sluitpost-
functie vervult en dat daar sterk voorrang wordt gegeven aan het leiding 
geven aan opsporingsonderzoeken en het werk rond de zitting. 

Er bestaan binnen het O.M. (te) sterk uiteenlopende visies op de kern-
taken van organisatie, en de mate waarin de uitvoering van deze kernta-
ken beleidsmatige afstemming en coördinatie vereist met bestuur, politie 
en andere potentiële partners in de rechtshandhaving. Dit leidt binnen 
diverse parketten tot grondslagendiscussies, patstellingen en 'doormod-
deren' in de externe bestuurlijke relaties. Mede als gevolg hiervan kan 
men soms binnen een en hetzelfde parket zowel goed functionerende, 
doelgerichte overlegstructuren met een actieve O.M.-inbreng aantreffen 
als louter rituele, zich routinematig voortslepende overlegfora waarin het 
O.M. weinig investeert en weinig concrete resultaten opleveren. Er is al 
met al nog zeker geen sprake van een situatie waarin bestuur, politie en 
andere externe partijen in de rechtshandhaving duidelijk voor ogen wat 
het O.M. wil, waarom het dat wil en wat van het O.M. in het gezamenlijk 
overleg mag worden verwacht. 

Bij de partners zijn de nodige reserves te bespeuren ten aanzien van 
een al te bestuurlijk assertief O.M. Strategische overwegingen zijn daar-
aan niet vreemd. Lokale bestuurders, in het bijzonder burgemeesters, 
lijken bij voorbeeld gecharmeerd van een O.M. dat zich in beheers-
discussies terughoudend opstelt en zich tot een adviserende rol beperkt 
in de totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid. Politiechefs 
reageren weinig enthousiast op ideeën over de intensivering van bila-
teraal overleg tussen de beide gezagsdragers. 

Sturing en controle: landelijke en lokale perspectieven 
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Het betreft de wisselwerking tussen sturings- en verantwoordingsrelaties 
binnen het O.M. en die tussen de (H)Ovrs en de regionale en lokale 
overlegpartners. Een strak geleid, hiërarchisch georganiseerd O.M. kan 
weliswaar uniformer en voorspelbaarder opereren, maar beperkt de vrije 
beleidsruimte (het 'wisselgeld') van (hoofd)officieren die nodig is voor 
constructieve relaties met bestuur en politie binnen de arrondissemen-
ten. 
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Uitdaging 2: hoe kan een goede balans worden gevonden tussen 
de wens tot centrale sturing op hoofdlijnen en de noodzaak van 
lokale beleidsruimte, zowel in de relatie PG's-HOvrs als binnen 
de parketten? 
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De wens tot versterking van de homogeniteit van het O.M.-optreden is 
geen van de partijen in het driehoeksoverleg ontgaan. Het Plan van aan-
pak benadrukt de noodzaak om het O.M. meer als één organisatie te 
doen functioneren. Deze lijn wordt in de Perspectiefnota doorgetrokken, 
zij het dat daar wordt aangekoerst op het bereiken van een werkbaar 
evenwicht tussen landelijke en lokale oriëntaties en beleidsprioriteiten 
(p. 10). In de bestuurlijke praktijk van de parketten is sprake van wisse-
lende ervaringen met en opinies over de verhouding centraal-decentraal 
binnen O.M. De volgende hoofdlijnen kunnen worden onderscheiden: 
- Landelijke beleidsprioriteiten worden steeds meer periodiek in plaats 
van ad hoc vastgesteld. Er is echter maar een enkel geval van Haagse po-
litieke opwinding of bestuurlijk opportunisme voor nodig om parketten 
met slecht getimede en dwingend geformuleerde beleidsprioriteiten in 
verlegenheid te brengen tegenover hun regionale en lokale overleg-
partners. Voorts bestaat er niet altijd een heldere koppeling tussen de 
formulering van nieuwe beleidsprioriteiten en de allocatie van middelen 
(geld, bevoegdheden, expertise etc.) om deze te verwezenlijken. Daar 
komt bij dat landelijke en parketprioriteiten vaak te laat bekend worden, 
waardoor zij onvoldoende kunnen doorklinken in politiële beleidsplan-
nen. De aard van sommige richtlijnen (verkeersboetes) heeft veel kwaad 
bloed gezet en lokt uit tot perverterend strategisch gedrag. 
- De hoofdofficieren functioneren betrekkelijk autonoom. Zij worden 
geconfronteerd met toenemende landelijke sturingsimpulsen, maar die 
hebben vooralsnog een weinig dwingend karakter. Bij alle betrokkenen 
bestaat niettemin vrees voor een ontwikkeling waarin die discretionaire 
ruimte sterk beperkt zou worden. Interne homogenisering van het OM-
beleid moet, zo menen met name de lokale partners, niet ten koste gaan 
van de speelruimte en daarmee de bestuurlijke geloofwaardigheid van 
de (hoofd)officier. 
- De rol en status van beleidsmedewerkers binnen het O.M. behoeft na-
dere doordenking. Zij spelen binnen de parketten niet zelden een vitale 
rol bij de voorbereiding en terugkoppeling van bestuurlijk overleg. In het 
verlengde daarvan worden zij soms afgevaardigd naar verschillende 
(sub)driehoeken, maar hebben bij de partners veelal onvoldoende status 
om het O.M.-standpunt gezaghebbend uit te dragen en verantwoording 
te nemen voor beslissingen. Oplossing van het spanningsveld landelijk - 
lokaal is niet alleen een zaak van souplesse vanuit het centrale niveau. 
Het is ook een kwestie van bestuurlijke vaardigheden bij de (hoofd)offi-
eieren. Daarbij gaat het voornamelijk om het vermogen landelijke priori-
teiten aan de lokale partners uit te leggen en steun bij hen te vinden. 
Daarbij behoort een goed gevoel voor het geven en nemen dat in be- 
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stuurlijke verhoudingen gebruikelijk is. Op dit punt staat het O.M. op 
achterstand. De bestuurlijke souplesse van het O.M. is te sterk persoons-
gebonden en dus variabel. 

Exclusiviteit: binnen en buiten de driehoek 

Uitdaging 3: op welke niveaus en in welke vormen van extern 
overleg investeert het am. zijn schaarse tijd en energie, en in 
hoeverre initieert het O.M. overleg op regionaal en lokaal niveau? 
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Het driehoeksoverleg heeft in de afgelopen decennia meer betekenis ge-
kregen. Het is in omvang en diversiteit gegroeid en plaatst het O.M. voor 
span ofcontrol-problemen. Het driehoeksoverleg is bovendien niet de 
enige manier waarop het O.M. zijn beleid met de partners afstemt. Zo 
kan de nieuwe beheersrol van de HOvI en de daarin besloten relatie met 
de korpsbeheerder tot intensivering van bilaterale contacten tussen bei-
den leiden. Ook is de vraag in hoeverre het O.M. nauwe relaties moet on-
derhouden met andere actoren in het regionale en lokale krachtenveld. 

Er lijkt sprake te zijn van uiteenlopende verwachtingen en beoordelingen 
van het driehoeksoverleg. Een landelijk uniform beeld is nauwelijks te 
geven. Dat is niet verwonderlijk. Met de regionalisering van de politie 
zijn het aantal en de aard van tripartite overlegvormen sterk toegeno-
men. Er is een terminologisch en organisatorisch oerwoud ontstaan: re-
gionale colleges, dagelijkse besturen van regionale colleges, gezags-
driehoeken, beheersdriehoeken, districtsdriehoeken, lokale driehoeken, 
sectorale subdriehoeken, binnengemeentelijke driehoeken en zo meer. 
Bovendien bestaan per politieregio grote verschillen in de manier 
waarop het tripartite overleg is georganiseerd. 

De beheersdriehoek op regionaal niveau wordt het vaakst als zinvol en 
produktief gezien. De tevredenheid over het overleg blijkt sterk afhanke-
lijk van de interpersoonlijke verhoudingen. Ook als overleg moeizaam 
loopt, blijft het wel van groot belang. In de beheersdriehoek worden im-
mers de beleidsmatige en financiële kaders voor de regionale rechts-
handhaving vastgesteld. Het beeld op districtelijk niveau is amorf: in 
sommige regio's vormt het districtsoverleg een zwaartepunt in de vorm-
geving van het politiebeleid, terwijl elders sprake kan zijn van 'treurnis 
en droevigheid' (citaten deelnemers workshop) in de kwaliteit van het 
overleg. Die variëteit geldt a fortiori op lokaal niveau. In de functionele 
overlegvormen bestaat een vergelijkbare variëteit: bij voorbeeld veelal 
problematisch in de fraudebestrijding, maar op milieugebied soms suc-
cesvol. 

De wisselende oordelen over de kwaliteit van het driehoeksoverleg 
hangen voor een deel samen met de spanning tussen de verwachtingen 
van partijen en de daadwerkelijke functies van die driehoeken. Vaak 
wordt een rationeel ideaalbeeld van de driehoek als beslissingscentrum 
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aangehangen: drie gezagsdragers, elk met een stevige dosis informatie 
en analyse gewapend, die in gezamenlijkheid en na grondige discussie 
het lokale politiebeleid vaststellen. In de praktijk zien we dat driehoeken 
feitelijk ook heel andere functies vervullen: 
- De driehoek als veiligheidspal: het driehoeksoverleg heeft zich nooit 
helemaal kunnen bevrijden van zijn oorsprong als middel om grootscha-
lige politie-optredens in goede banen te leiden. De agenda van driehoe-
ken is gedurende lange tijd bepaald door incidenten en gevoelige kwes-
ties die om coördinatie van bestuurlijk, justitieel en politie-optreden 
vroegen. Op veel plaatsen is deze optiek dominanter aanwezig dan die 
van de strategische beleidsvaststelling. De frequentie van dit type drie-
hoeken is lager en onvoorspelbaarder: de driehoek komt immers pas in 
actie als er - soms letterlijk- branden te blussen zijn. 
- De driehoek als arena: in een tijd van toenemende publieke en poli-
tieke gevoeligheid van vraagstukken van criminaliteit en onveiligheid 
staat er voor elk van de betrokken partijen meer op het spel in discussies 
over de toedeling van mensen en middelen en de inhoud van het politie-
optreden. Elke partner ziet zich geconfronteerd met een meer intensieve 
en kritische belangstelling van achterbannen en controlerende organen. 
Dergelijke omstandigheden kunnen de bereidheid tot samenwerking 
onder druk zetten. De driehoek verkrijgt aldus in de ogen van deelne-
mers een zero -sum karakter: een spel om schaarse middelen waarin 
winst voor de een verlies voor de ander betekent. Omdat een zero-sum 
situatie met drie partners per definitie tot teleurstellingen en gekrenkte 
verwachtingen leidt, kan dat niet goed gaan. Dat dit vanuit het stand-
punt van een doeltreffende rechtshandhaving onlogisch en onproductief 
kan zijn, spreekt voor zich. De indruk bestaat dat bestuur en politie in dit 
soort situaties een grotere 'zelfredzaamheid' aan de dag leggen dan het 
O.M. 
- De driehoek als symbool: bij veel driehoeksoverleg gaat het niet zozeer 
om de inhoud van de discussie en de resultaten ervan, maar om het on-
derhouden van vitale bestuurlijke relaties. Voor burgemeesters van klei-
nere gemeenten is het driehoeksoverleg zo ongeveer het enige gremium 
waar zij (mede gelet op hun lokale achterban) nog inhoud kunnen geven 
aan hun gezagsbevoegdheid over de politie. Zij zullen erop gebrand zijn 
dergelijk overleg te blijven voeren, ook wanneer de beleids- en beheers-
matige marges op andere niveaus al betrekkelijk stringent zijn vastge-
legd. Het O.M. ziet dergelijk overleg al gauw als inhoudsloos en dus over-
bodig. Het is de vraag of dat in alle gevallen terecht is. Het overleg kan 
voor het O.M. immers belangrijke kwalitatieve informatie over lokale 
omstandigheden en problemen opleveren, die het moeilijk langs andere 
weg kan verkrijgen. Het houdt bovendien bestuurlijke lijnen open, die op 
enigerlei moment (een crisis, een groot justitieel onderzoek) van groot 
belang kunnen blijken. 
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Geconfronteerd met deze organisatorische en functionele verscheiden-
heid van het driehoeksoverleg staat het O.M. voor de noodzaak tot na-
dere strategiebepaling. Prioriteitsstelling is onontkoombaar: aan welke 
overlegvormen nemen wij deel en waarom? Een meerderheid van de res-
pondenten lijkt er op dit moment van overtuigd dat een twee-lagen-
model van driehoeksoverleg (regionaal/beheersmatig; districtelijk/ 
gezag) de voorkeur verdient boven het op diverse plaatsen gangbare 
drie-lagenmodel, waarin O.M.-leden soms grote hoeveelheden lokale 
driehoeken moeten aflopen, die beleidsmatig gezien weinig tot geen be-
tekenis hebben. Er wordt zelden een duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen operationele (zaaksgerichte), tactische (formulering en toepassing 
uitvoeringsrichtlijnen) en strategische (beleidsvorming) kwesties in de 
relaties tussen politie, bestuur en justitie. Het ontbreekt aan een syste-
matische doordenking van de daarbij behorende overlegstructuren. 
Daardoor lopen vragen van ongelijke orde gemakkelijk door elkaar heen. 

In vergelijking met het driehoeksoverleg wordt binnen het O.M. relatief 
weinig aandacht besteed aan andere routes voor afstemming en coördi-
natie met lokale partners. Het O.M. lijkt zich gemakkelijk te voegen in 
een situatie waarin het not done wordt gevonden om zich al te veel bui-
ten de driehoek te begeven. Men accepteert codes voor bestuurlijk ver-
keer die het OM net iets minder speelruimte lijken te geven dan de an-
dere partners. Wat bij voorbeeld te denken van een situatie waarin het 
O.M. onderschrijft dat het zich pas na medeweten of zelfs instemming 
van de burgemeester in het lokale politiek-bestuurlijke krachtenveld be-
geeft? Wat te denken van de praktijk dat de politie frequent bilateraal 
contact heeft met beide gezagsdragers afzonderlijk, maar 0.M.-ers 
schromen om eenzelfde soort relatie met het bestuur op te bouwen? De 
tijden van uitgebreid 'vooroverleg' tussen burgemeester en korpschef (de 
officier schoof twee uur later aan voor het driehoeksoverleg) zijn welis-
waar grotendeels voorbij, maar toch resteert de indruk dat het O.M. in-
formele relaties en invloedskanalen onderbenut laat. 

Management: organisatie en voorbereiding van bestuurlijk overleg 
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Het driehoeksoverleg kent weliswaar een wettelijke basis, maar is nog 
altijd relatief zwak geïnstitutionaliseerd. Er bestaat onduidelijkheid over 
de belangrijkste functies van het overleg, over de status ervan en over de 
organisatorische vormgeving. De Politiewet heeft bovendien tot een 
sterke groei van het aantal en de soorten overlegvormen geleid: regionale 
colleges, gezagsdriehoeken en beheersdriehoeken op regionaal, 
districtelijk en (sub)lokaal niveau. Voor het O.M. is het de vraag welke rol 
het zichzelf binnen het driehoeksoverleg toemeet. Daarbij gaat het niet 
alleen om algemene zaken als de frequentie, agendering en status van 
het overleg, maar ook om O.M.-specifieke onderwerpen als vertegen-
woordiging (wie vertegenwoordigt het O.M. in welke vergadering?), 
informatiepositie (wat is de unieke 'insteek' van het O.M.?), interne voor- 
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bereiding (hoe komen O.M.-standpunten tot stand?) en terugkoppeling 
(hoe wordt de doorwerking van overlegresultaten binnen de eigen orga-
nisatie verzekerd?). 

Uitdaging 4: hoe dienen de verschillende vormen van extern 
overleg te worden georganiseerd en hoe kan het O.M. ervoor zor-
gen dat zijn eigen bijdragen van hoge kwaliteit zijn? 

Het belangrijkste beeld van de organisatie van het driehoeksoverleg is 
dat van een grote diversiteit in samenstelling, frequentie, voorbereiding, 
agendering en terugkoppeling. Daarenboven kennen de negentien ar-
rondissementen uiteenlopende procedures en gewoonten voor wat be-
treft de inbreng van het O.M. De opbouw en werking van de O.M.-
organisatie zijn onvoldoende doorzichtig. Externe partners weten soms 
niet wie voor wat verantwoordelijk is bij het O.M. 

Er lijkt een verband te bestaan tussen de mate waarin de overleg-
functie herkenbaar is ingebed in de parketorganisatie en de kwaliteit van 
de O.M.-inbreng in het overleg. De mate waarin er voldoende personele 
capaciteit is vrijgemaakt voor de ambtelijke ondersteuning, voorberei-
ding en coördinatie van het overleg loopt sterk uiteen tussen de parket-
ten, evenals de wijze waarop de externe overlegfunctie verankerd is in de 
parketorganisatie (variërend van enkele parketten met een zwaar bezette 
beleidsfunctie tot een sterk territoriaal-integraal organisatiemodel). De 
O.M.-inbreng in de agendering, organisatie en terugkoppeling van het 
overleg verschilt per parket of zelfs per driehoek. Wanneer het am. zit-
ting neemt in een agendacommissie of zelf het secretariaat in handen 
heeft, neemt zijn invloed op de agendering en organisatie van het over-
leg toe ('De tijd van het informatiemonopolie van de politie is voorbij', 
aldus een respondent). 

Professionaliteit: juridisch en bestuurlijk vakmanschap 

Uitdaging 5: hoe kan het parket komen te beschikken over een 
optimale mix van strafrechtelijk en bestuurlijk vakmanschap? 
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Doeltreffend opereren in bestuurlijk overleg vraagt andere kennis en 
vaardigheden van een (hoofd)officier dan het verwerven van gezag bij de 
rechter. In de strafrechtswetenschap wordt nogal eens gepleit voor een 
zuiver juridisch expertiseprofiel van O.M.-leden. In de praktijk kan er 
geen sprake van zijn dat het O.M. zich exclusief richt op versterking van 
zijn expertise in de behandeling van strafzaken en radicaal afstand 
neemt tot de collectieve beleidsbepaling in bestuurlijke arena's. Beide 
typen activiteiten zijn wezenlijk voor het O.M. Het ideale parket verenigt 
beide professionaliteiten in zich. Dit impliceert dat de opleidings- en 
socialisatiemechanismen maar ook de taak- en functieverdeling binnen 
de parketten hierop zijn afgestemd. 
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Welke personele kwaliteiten en organisatorische voorzieningen 
zijn daarvoor nodig? 

Bezien wij eerst het beeld ten aanzien van de strafrechtelijke professio-
naliteit. Respondenten binnen het OM zijn gevraagd naar hun oordeel 
over de bestaande kennis van de lokale criminele kaart, de eigen be-
drijfsvoering, alsmede strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civiele 
handhavingsmodaliteiten. De respondenten menen veelal slechts over 
een beperkt inzicht te beschikken in de lokale criminaliteits- en 
onveiligheidsproblematiek. Er wordt uiteenlopend gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden die instrumenten als Maraps en Rhapsody bieden om 
belangrijke ontwikkelingen te signaleren. Op veel plaatsen ontbreekt 
simpelweg de benodigde menskracht en expertise om de beschikbare 
data om te zetten in bruikbare analyses. Men zegt de eigen bedrijfsvoe-
ring en -resultaten van het parket goed in beeld te hebben. De kennis 
van strafrechtelijke handhavingsmodaliteiten wordt over het algemeen 
in ruime mate aanwezig geacht. Op specialistische gebieden zoals milieu 
en fraude blijkt het voor de gemiddelde officier niet gemakkelijk om op 
de hoogte te blijven. Kennis van de juridische mogelijkheden en beper-
kingen van het repertoire aan bestuurlijke en civielrechtelijke 
handhavingsmodaliteiten is volgens de ondervraagde 0.M.-ers slechts in 
geringe mate aanwezig. De meningen lopen overigens uiteen over de 
vraag of hier daadwerkelijk een taak voor het O.M. ligt. 

Het beeld voor wat betreft de bestuurlijke professionaliteit is minder 
positief. Het blijkt met name in parketten waaronder grote aantallen 
kleine gemeenten ressorteren moeilijk om als officier steeds over actuele 
lokale politiek-bestuurlijke kaartkennis te beschikken. In grotere ge-
meenten is dergelijke kennis van groot belang, maar in de praktijk niet 
overal in voldoende mate aanwezig. De meeste O.M.-ets onderkennen 
desgevraagd het belang van informele bestuurlijke processen. Slechts 
weinigen participeren evenwel actief in dergelijke processen. Het ligt niet 
direct in de aard van de officier om te 'netwerken'. De dominante oriënta-
tie is formeel-juridisch. Bilaterale contacten met korpsbeheerders en 
andere bestuurders zijn relatief schaars. Contacten met andere bestuur-
lijk relevante organisaties en groepen worden door bestuur en politie 
aanmerkelijk meer onderhouden dan door het O.M. Het besef groeit dat 
het O.M. in extern overleg conflicten niet uit de weg moet gaan ('Het 
O.M. mag best lastig zijn:). Officieren beschikken echter doorgaans niet 
over goede onderhandelingsvaardigheden. 

Conclusies 
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De Politiewet van 1993 heeft de vorm en plaats van het extern overleg 
grondig veranderd. De komst van het regionale college en het ontstaan 
van meerdere 'lagen' van sturing van de politie compliceerden het beeld. 
De afgelopen jaren hadden voor zowel O.M., lokaal bestuur als politie 
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een bijna experimenteel karakter. Overal werden nieuwe vormen van 
communicatie en collectieve beleidsbepaling tot stand gebracht. In som-
mige regio's ontstond snel een min of meer bevredigend nieuw even-
wicht, terwijl elders de aanpassing aan de nieuwe verhoudingen minder 
geruisloos is verlopen. De veranderingen betreffen vooral de organisato-
rische en bestuurlijke context waarin de relaties tussen O.M., lokaal be-
stuur en politie zich afspelen. Het zou evenwel te ver gaan om van een 
trendbreuk in het overleg als geheel te spreken. Veel bevindingen uit het 
beschikbare onderzoek naar bestuurlijk overleg in de 'oude' situatie lij-
ken ook voor de 'nieuwe' situatie op te gaan (vergelijk Albert, 1994). 

Uit dit verkennend onderzoek valt af te leiden dat niet alleen het be-
stuurlijk optreden van het O.M. de nodige verduidelijking en versterking 
behoeft, maar ook het functioneren van de overlegstructuren als zoda-
nig. Dat is een taak voor alle partners in de driehoek, niet alleen voor het 
OM. Binnen het O.M. zijn inmiddels positieve ontwikkelingen waar te 
nemen. Zo geldt dat in de Perspectiefnota een goede balans gevonden 
wordt tussen de 'magistratelijke' en 'beleidsgerichte' rollen van het O.M. 
Tevens wordt professioneel bestuurlijk functioneren niet langer tot de 
periferie maar tot de kern van de O.M.-taak gerekend. De nota gaat te-
recht uit van het idee dat rechtshandhaving een zaak is van samenwer-
king tussen verschillende partijen. De misleidende gedachte dat het O.M. 
bij die samenwerking een centrale 'regisseur' zou moeten zijn, is ruim-
schoots verlaten. In plaats daarvan moet het O.M. actief gestalte geven 
aan de kwaliteit van die samenwerking. Daarvoor moet allereerst zijn 
eigen inbreng in het overleg consequent van hoog niveau zijn. Daarnaast 
moeten O.M., bestuur en politie tezamen produktieve overlegvormen 
vinden en onderhouden. 

Overleg en afstemming met partners behoren in deze visie tot het pri-
maire werkproces binnen het O.M. en kunnen niet langer een sluitpost 
op de (tijds)begroting van de parketten vormen. Binnen enkele parketten 
is ruimschoots op deze ontwikkeling vooruitgelopen en is de overleg-
functie inmiddels steviger verankerd binnen de organisatie en werkwijze 
van het parket. Het onlangs verschenen eindrapport van de projectgroep 
Effectief Extern Overleg O.M. (1997), opgericht in het kader van de uit-
voering van het Plan van Aanpak, bevat een reeks concrete voorstellen 
op het gebied van opleiding, personeelsbeleid, organisatie-ontwikkeling, 
coaching en kwaliteitszorg die de lijn van de Perspectiefnota verder uit-
werken, 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 4, 1997 	 44 

Literatuur 

Albert, HJ. 
De ongelijkzijdige driehoek; onderlinge 
betrekkingen tussen lokaal bestuur, 
openbaar ministerie en politie 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Cachet, L, E.R. Muller 
Politiebestel in verandering 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Hoogewoning, F.C. 
Van driehoeksoverleg tot wijkagent 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Perspectiefnota 
Perspectiefnota OM 
Den Haag, Parket-Generaal Openbaar 
Ministerie, 1997 
Plan 
Plan van Aanpak 
Den Haag, Openbaar Ministerie, 1995 
Projectgroep Effectief Extern 
Overleg OM 
Naar een bestuurlijk effectief OM 
Den Haag: Openbaar Ministerie, 1997 
Smits, H. 
Verward in het driehoeksweb; de relatie 
tussen openbaar ministerie, politie en 
bestuur 
Lelystad, Vermande, 1995 



Zelfsturing in een duale 
straf rechtsketen 

dr. F.CJ. van der Doelen en dr. A. Klink *  

45 

In de loop van tien jaren heeft de crirninaliteitsbestrijding zich een ste-
vige plaats op de politieke en maatschappelijke agenda verworven. De 
tijd dat beleid vrij exclusief werd vereenzelvigd met politie en justitie is 
definitief voorbij. De inbreng van de lagere overheden, bedrijfsleven en 
allerlei maatschappelijk organisaties is - met name in de stedelijke ge-
bieden - sterk gegroeid. 

Er is sprake van een brede betrokkenheid bij de criminaliteits-
bestrijding, mede als resultante van een bewust gekozen justitiële 
beleidsstrategie van netwerkvorming. Naarmate die brede betrokken-
heid vordert, verandert echter de positie van justitie in het krachtenveld 
dat zij mede zelf heeft willen creëren. In zowel het bestuurlijke preventie-
traject als bij de misdaadbestrijding heeft justitie meer en meer te maken 
gekregen met partners die hun eigen aanpak kennen en zelf prioriteiten 
stellen. Justitie is medespeler in een gefragmenteerd netwerk geworden, 
waarin naast criminaliteitsbestrijding andere waarden om voorrang strij-
den. Een netwerk dat overigens alleen kan bestaan bij gratie van juist die 
relatieve autonomie van de medespelers. 

Met het ontstaan van zelfsturende netwerken en een postmodern be-
stuur, zoals in het openingsartikel van Frissen wordt geschetst, zullen 
ons inziens de maatschappelijke en politieke problemen zich bepaald 
niet automatisch en vanzelf oplossen. Ten eerste ontstaan er vanwege de 
geschetste 'gedecentreerde' sturing in de strafrechtsketen nieuwe 
sturingsproblemen. Daarvoor is het ontstaan van de duale strafrechts-
keten - landelijk criminaliteitsbeleid versus lokaal veiligheidsbeleid ten 
dele een oplossing, maar tevens een complicerende factor. 

Ten tweede is ons inziens het bestuurskundig concept van de zelf-
sturende netwerken van een dermate ondraaglijke onbepaaldheid dat 
het in de praktijk zich tot een dubbelzinnige remedie kan ontwikkelen. 
Het resulteert in datgene wat het bestrijdt. Een actief sturingsoptimisme, 
dat vertrouwt op een verantwoord vrij spel van krachten getuigt, ook em-
pirisch gezien, van weinig realisme. Overigens achten wij het typeren van 
het streven naar een verlichte en humane vorm van rationalisering als 
'modern stalinisme' nauwelijks constructief. 

De auteurs zijn respectievelijk adviseur beleidsmatige sturing van de Directie Preventie, 

Jeugd en Sanctiebeleid en hoofd van de afdeling Beleid, tevens plv. hoofd van de Directie 

Rechtspleging van het ministerie van Justitie. Dit artikel is een actualisering en uitbreiding 

van een eerder door de auteurs vervaardigde beleidsverkenning Justitie en schaal (Directie 

Beleid, 1995). 
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In dit artikel willen wij voor de strafrechtelijke keten nagaan welke 
trends van herverkaveling van taken zich aftekenen als gevolg van de jus-
titiële netwerkstrategie, en tot welke (potentiële) spanningsvelden, in het 
licht van justitie-doelstellingen dat kan leiden. Die doelstellingen willen 
wij omschrijven als een effectieve handhaving van het recht, zodanig dat 
die handhaving behalve aan eisen van rechtsstatelijkheid ook beant-
woordt aan de landelijke opsporings- en vervolgingsprioriteiten. Cen-
trale vraag is op welke wijze het ministerie van justitie in een netwerk 
van partners haar eigen beleidsprioriteiten kan verwezenlijken. 

Het scenario van een duale strafrechtsketen 

Voor een afgewogen eindoordeel van de justitiële netwerkstrategie van 
de afgelopen jaren, is het zinvol om de onverwachte neveneffecten ervan 
consequent door te trekken en uit te vergroten. Als ongewild en onbe-
wust resultaat van bovengenoemde netwerkstrategie is het namelijk be-
paald niet denkbeeldig dat - mede versterkt door wereldwijde mega-
trends als decentralisatie en internationalisatie - zich in Nederland op de 
lange termijn geleidelijk een duale strafrechtsketen ontwikkelt. Aan de 
ene kant ontstaat er als gevolg van de toenemende decentralisatie een 
lokaal geïntegreerd veiligheidsbeleid, dat wordt gedomineerd door het 
binnenlands bestuur en zich richt op de aanpak van de kleinere, veel 
voorkomende criminaliteit. Aan de andere kant ontwikkelt zich als ge-
volg van de toenemende internationalisatie een landelijk netwerk van 
organisaties, dat zich vooral richt op de aanpak van de zware, georgani-
seerde criminaliteit. Voor de overzichtelijkheid is het een en ander gesti-
leerd weergegeven in schema 1. 

Lokale aanpak van veel voorkomende criminaliteit 

Onder druk van de lokale omstandigheden - actief ondersteund door de 
netwerkstrategie van justitie - neemt de betrokkenheid van het binnen-
lands bestuur bij de strafrechtsketen, van preventie tot en met reclasse-
ring, markantere vormen aan. Toenemende onveiligheidsgevoelens on-
der de bevolking leiden ertoe dat lokale bestuurders in versterkte mate 
worden aangesproken op het functioneren van de lokale strafrechts-
keten. 

Het recente verleden draagt kiemen voor de ontwikkeling in de rich-
ting van een lokaal georiënteerde strafrechtsketen in zich, als we enkele 
min of meer losse signalen van de laatste jaren op een rij zetten: 
- het opgaan van de rijkspolitie in de regiopolitie in de jongste Politiewet; 
- de overheveling van situationele preventie naar de gemeentefondsen in 
de laatste kabinetsformatie; 
- de versterking van de lokale oriëntatie van de parketten in de jongste 
perspectief-notitie van het O.M.; 
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- de recente initiatieven rond lokale experimenten met alternatieve vor-
men van geschillenbeslechting zoals buurtbemiddeling en dading; 
- experimenten met sobere cellen op het gebied van de Strafrechtelijke 
Opvang Verslaafden, waar de gemeenten Rotterdam en Amsterdam een 
eigen financiële bijdrage aan leveren; 
- de belangstelling voor de extra-murale fase van penitentiaire 
programma's, waarbij gemeentebesturen steeds meer contact krijgen 
met de reclassering, in verband met arbeidstoeleidingsprojecten; 
- de start van allerlei wijkprojecten in de vorm van 'Justitie in de buurt'. 

Deze lijst van recente initiatieven kan zonder veel problemen worden 
geïnterpreteerd als een trend om de diverse schakels van de strafrechts-
keten vanuit een lokaal, met name grootstedelijk perspectief op elkaar te 
laten aansluiten. In toenemende mate zullen gemeenten, en dan met 
name de grote steden, beleid wensen te ontwikkelen rond de situering 
van de stadswachten, alternatieve geschillenbeslechtiging (zoals buurt-
bemiddeling en vrederechters) en de 'lichtere' executiemodaliteiten (zo-
als sobere cellen, taakstraffen en elektronisch toezicht). 

Nationale aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit 

48 

Een andere tendens die zich voordoet heeft vooral te maken met de in-
ternationale ontwikkelingen. Op politieel en justitieel terrein wordt 
steeds meer internationaal samengewerkt. Dit bevordert ook in Neder-
land - over de gehele linie van de strafrechtsketen - de totstandkoming 
van een netwerk van landelijke organisaties, zoals enkele recente 
krantenberichten illustreren: 
- Het functioneren van de politieregio's staat ter discussie. Naast de roep 
om een provinciale politie, heeft zich inmiddels ook de roep om een lan-
delijke politie gemanifesteerd. In kringen van het Nederlands Politie-
instituut wordt de vorming van een nationaal politiekorps zelfs onver-
mijdelijk genoemd gezien de problemen met het handhaven van 
landelijke prioriteiten, de grensoverschrijdende criminaliteit en toene-
mende Europese claims. Volgens directeur Van de Meeberg zal er over 
tien jaar een centraal geleide nationale politie bestaan, die overigens de-
centraal georganiseerd zou moeten zijn (Parool, 17-3-1997). 
- De bestrijding van de georganiseerde misdaad is sinds een aantal jaren 
ondergebracht bij zes interregionale rechercheteams die vaak een lande-
lijke specialisatie hebben. Daarnaast bestaat er tevens een Landelijk 
Rechercheteam (LRT). Om binnen de O.M.-organisatie structureel invul-
ling te geven aan de gezagsuitoefening over het LRT, voorziet het jongste 
wetsvoorstel inzake de O.M.-reorganisatie ook in de instelling van een 
landelijk parket. Dit zal strafzaken behandelen die voortvloeien uit LRT-
onderzoeken (Nederlandse Staatscourant, 1 - 4 - 1997). 
- Ook op het gebied van de berechting zijn de eerste signalen te onder-
kennen. Zo heeft de minister van Justitie onlangs een projectgroep inge- 
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steld die onderzoekt of er een speciale rechtbank kan komen voor de be-
handeling van zogeheten mega-zaken. Knelpunten die zich voordeden 
bij de berechting van Johan V. en twee medeverdachten lagen op het ge-
bied van het transport van verdachten, de beveiliging van de rechtbank 
en omgeving en de kosten van de toegepaste maatregelen (NRC Handels-
blad, 14 maart 1997). 
- De tenuitvoerlegging van de lange vrijheidsstraffen voor zware, georga-
niseerde criminelen geschiedt vanwege het ontvluchtingsgevaar vaak in 
een Extra Beveiligde Inrichting. Ook hier is extra aandacht voor lande-
lijke coördinatie vereist. 

Sturingsproblemen In een duale strafrechtsketen 

Met nadruk zij gezegd dat we de hiervoor geschetste lokale en landelijke 
tendensen geprononceerd hebben weergegeven, juist om sturings-
vraagstukken scherp in het vizier te krijgen waarmee het ministerie van 
Justitie in de nabije toekomst te maken krijgt. De vraag 'wie runt wie' is 
sinds de parlementaire enquête immers niet alleen gemeengoed voor het 
concrete opsporingsonderzoek. 

De vraag is evenzeer actueel voor de vele beleidsnetwerken waarin jus-
titie zich begeeft. Een duaal systeem van strafrechtshandhaving - zo valt 
ogenblikkelijk op in schema 1 - kent in principe een drietal belangrijke 
coördinatievraagstukken: de horizontale landelijke sturing, de horizon-
tale lokale sturing en tenslotte de verticale sturing, die er op is gericht 
om de landelijke en lokale schakels in de keten op elkaar af te stemmen. 

De horizontale coördinatie van het landelijk netwerk is vooral een 
kwestie van interdepartementale afstemming. Hier kan het kabinet als 
besluitvormend gremium voor de eenheid van beleid zorgen. Deson-
danks bestaat er wat betreft criminaliteitsbestrijding een hardnekkig lan-
delijk coördinatieprobleem inzake de aansturing van de politie door Jus-
titie en Binnenlandse Zaken. Nog tot voor kort werden oplossingen 
geformuleerd in termen van een Britse Home Office, waarin de taken van 
Binnenlandse Zaken en Justitie samenvallen, maar dat ontmoet in de 
Nederlandse constellatie ernstige bezwaren in termen van machtscon-
centratie en checks and balances. De horizontale coördinatie-
problematiek op landelijk niveau reikt overigens verder. Oud-minister 
Korthals Altes signaleerde bij voorbeeld het volgende: 'In de TWeede Ka-
mer legt justitie het keer op keer af tegen de wensen van andere departe-
menten. Het primaat van het drugsbeleid ligt bij de Volksgezondheid, het 
primaat van de politie is inmiddels verlegd naar Binnenlandse Zaken, 
het primaat van de kinderbescherming is naar Welzijn gegaan' (HP/De 
Tijd 27 februari 1997). Volgens hem wordt dat niet veroorzaakt door het 
functioneren van de politieke top van het departement, maar door ge-
brek aan interesse bij de volksvertegenwoordigers. 

Een tweede sturingsprobleem betreft de verticale afstemming tussen 
de diverse schakels van het landelijke en lokale netwerk, waarbij zich van 
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meet af aan Amerikaanse competentieperikelen kunnen afspelen (of zo-
als het in Amerikaanse misdaadfilms luidt wanneer de FBI op de plaats 
des onheils arriveert: 'Federal offense, you're off this case'). Het O.M. 
werkt thans aan een door de regio's gevoed systeem van landelijke 
prioriteitstelling bij de selectie van zaken op het gebied van de zware, 
georganiseerde criminaliteit. Geselecteerde zaken zullen worden toebe-
deeld aan de zes interregionale kernteams, die op bepaalde onderwer-
pen zijn gespecialiseerd. De landelijke aanpak bij opsporing en vervol-
ging blijft echter gevoelig liggen, zoals bij voorbeeld blijkt uit de 
openlijke, vrij kritische reacties vanuit enkele Brabantse politieregio's op 
het instellen van een landelijk team Synthetische Drugs. 'Te snelle jon-
gens, in te dure gebouwen, te ver van de plaats waar het probleem 
speelt', zoals politiechef Dop in het Journaal verwoordde. 

Een derde belangrijke afstemmingsproblematiek tenslotte - en voor de 
problematiek van netwerk- en zelfsturing bij de criminaliteitsbestrijding 
wellicht het meest prangend - dient zich aan voor de horizontale, lokale 
afstemming tussen de diverse ketenpartners. De vraag is hoe met name 
in de organisatorisch gefragmenteerde, lokale netwerksetting van het 
geïntegreerde veiligheidsbeleid de minister van Justitie (die in de Tweede 
Kamer wordt aangesproken op de ontwikkeling van de criminaliteit in 
Nederland) zijn invloed kan doen gelden. 

Een voor de hand liggende optie is om het O.M. een lokale regisseurs-
rol toe te bedelen bij de criminaliteitsbestrijding. Dit leidt tot de empo-
werment van de hoofdofficier en zijn regionale parket, zoals werd bepleit 
in de O.M.-nota Strafrecht met beleid van 1989. Dat streven bleek echter 
al snel een maatje te groot voor het O.M. In het voorwoord van het O.M.-
jaarverslag van 1993 - geciteerd in de recente Perspectiefnotitie - komen 
de procureurs-generaal dan ook terug op de gedachte dat het openbaar 
ministerie bij het (lokale) criminaliteitsbeleid een veelomvattende, regis-
serende rol heeft te spelen: 'Reeds nu kan worden geconstateerd dat de 
centrale positie van het OM in de rechtshandhaving, zoals die werd ge-
dacht, geen reële optie was.' In deze Perspectiefnotitie wordt de O.M.-
taak dan ook beperkter gedefinieerd. Centraal in de strafrechtelijke 
handhaving staan de juridische criteria en overwegingen inzake legitimi-
teit, proportionaliteit en subsidiariteit, waarbij overigens tevens de ernst 
van het delict en de massaliteit van de overtreding in het referentiekader 
meespelen (O.M., 1997, pp. 6-7). 

Nu het O.M. een opgetuigde regierol in het lokale veiligheidsbeleid met 
zo veel woorden afwijst, is de vraag hoe de minister van Justitie dan wel 
de horizontale coördinatie van de lokale strafrechtsketen op een dus-
danige wijze kan stimuleren en inkaderen, dat de landelijke justitie-
prioriteiten en beleidskaders ook doorwerken tot op het lokale niveau. 
Want ook hier geldt immers: 'All politics is Local'. Wat te doen? 
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Moderne organisaties - zo analyseert een groot aantal Nederlandse 
bestuurskundigen (vergelijk de bijdrage van Frissen in dit nummer) - 
gaan tegenwoordig zelfsturend en netwerkend door het leven. Op de gel-
digheid en betrouwbaarheid van deze 'netwerk'-studies valt echter wel 
het nodige af te dingen. Tatenhove en Leroy (1995) constateren bij voor-
beeld dat de in bestuurlijke en bestuurskundige kringen populaire term 
'netwerken' te vaak en gemakkelijk louter in prescriptieve zin wordt ge-
bruikt als een therapeutisch instrument, als een soort Haarlernmerolie 
voor alle kwalen. De empirische benadering van netwerken - met serieus 
onderzoek naar patronen van interdependenties, interacties en macht - 
laat zien dat dit leidt tot onverantwoord sturingsoptimisme. Prfipper 
(1996) onderzocht systematisch de normen en metingen van een aantal 
recente Nederlandse bestuurskundige geschriften die een dergelijke 
netwerkbenadering proberen uit te werken: het 'pluricentrisch perspec-
tief' en het 'rondenmodel' van Teisman, de 'configuratiebenadering' van 
Termeer, het 'stromenmodel' van Koppenjan of het 'netwerkmanage-
ment' van De Bruijn en Ten Heuvelhof. Priippers conclusie is dat er in de 
bestuurskundige 'netwerkbenadering' geen sprake is van heldere 
evaluatiecriteria en dat een theoretisch kader voor het verklaren van suc-
ces of falen in beleidsnetwerken afwezig is. 

Kortom, het ontbreekt aan systematisch en empirisch onderzoek naar 
het daadwerkelijk functioneren van netwerken. Voor menig practioner is 
de huidige onbepaaldheid van de bestuurskundige beleidsnetwerken 
(normatief-theoretische verhandelingen, waarin operationele handvat-
ten ontbreken) vrijwel ondraaglijk. 'Gaat heen en netwerk', is een te een-
voudige en vrijblijvende optie omdat het in de praktijk tot een besluite-
loos vergadercircuit leidt. Volgens de WRR (1994) dreigt thans de 
beleidsvoering in Nederland te stagneren, juist vanwege het grote aantal 
actoren dat erbij betrokken is en wordt. 

Terwijl in de bestuurskunde - zie Frissens artikel - normatieve en epis-
temologische discussies over de zelfsturende en netwerkende organisa-
ties lijken te domineren, is in de bedrijfskunde systematisch empirisch 
onderzoek naar de besturing en beheersing van zelfsturende netwerken 
op de agenda gezet, gericht op het meten en voorspellen. Want in be-
paalde delen van het bedrijfsleven lijkt concurrentie steeds meer te wor-
den vervangen door duurzame samenwerkingsrelaties, en dat levert on-
der andere nieuwe logistieke problemen op. Een bedrijf als Volkswagen 
richt zich steeds meer op het ontwikkelen en marketen van het concept 
als geheel, terwijl de diverse onderdelen worden geproduceerd door een 
zestal verschillende toeleveranciers. Op termijn ontstaan er wellicht 
samenwerkingsrelaties tussen bedrijven die gezamenlijk een product op 
de markt zetten, zonder dat er een echte leider in het spel is. De consu-
ment die het product koopt heeft niet in de gaten dat het niet één bedrijf 
is, waar hij de diensten van betrekt, maar een speciale samenwerldngs- 
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constructie. De eigendomsrechten zijn over verschillende partijen ver-
deeld, er is geen centraal leiderschap, terwijl loyaliteit en identiteit ge-
fragmentariseerd zijn (Van Aken, 1997). 

Dergelijke 'virtuele ondernemingen' kennen derhalve doorgaans geen 
duidelijk zwaartepunt in de besturing. Wel is er sprake van een regie-
functie. Deze regiefunctie kan bij uitstek vervuld worden door een logis-
tieke dienstverlener, omdat die met alle partners kan communiceren en 
zodoende ook de verschillende partners van relevante informatie kan 
voorzien. Tevens is de logistieke dienstverlener in staat een economics of 
scale te realiseren door het aanbieden van een infrastructuur, zowel voor 
het transport van goederen als informatie. Deze moet dan frequent com-
municeren met alle partners. Een groot aantal dienstverleners zoals 
Frans Maas en Scansped richten zich op het vervullen van die rol. Ook in 
de computerindustrie (Apple) en kledingindustrie (Benneton) worden 
dergelijke samenwerkingsconstructies opgezet (De Kok, 1996). 

Bij de virtuele organisatie staat de afstemming van de activiteiten door 
informatieuitwisseling in het netwerk centraal. Soms is er een centrale 
informatievoorziening, belegd bij een coördinerende instantie, waarbij 
de informatie direct voor de partners in de keten beschikbaar komt (bij 
voorbeeld de gegevens over het Nederlandse autopark via de Stichting 
Nationale Auto Pas). In andere gevallen is er nauwelijks coördinatie, 
maar wel voor de gehele keten gestandaardiseerde informatie (bij voor-
beeld de artikelcodes met artikelomschrijving in de farmacie). De afzon-
derlijke bedrijven hebben echter doorgaans maar een deel van de infor-
matie nodig. 

Dit noodzaakt tot gegevenslogistiek. Binnen de netwerken dienen de 
prestaties voortdurend op elkaar afgestemd te worden. Prestatie-
indicatoren (kosten, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, snelheid) kunnen 
daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn, mits ze een meer relationeel ka-
rakter hebben en door alle betrokkenen als zinvol worden ervaren. Pas 
dan zullen de partners in het netwerk er daadwerkelijk gebruik van ma-
ken bij de sturing van hun eigen interne activiteiten. De kwaliteit van de 
informatie-uitwisseling is één van de succesfactoren voor de virtuele on-
derneming. 

Zelfsturing en netwerkbeheer In het Grote Stedenbeleid 
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De in de bedrijfskundige literatuur geschetste problematiek komt sterk 
overeen met de wijze waarop het ministerie van Justitie tracht de aspec-
ten van rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding binnen het Grote 
Stedenbeleid te verwezenlijken. 

In de vier grote steden is de relatieve misdaadfrequentie (onder andere 
beroving, woninginbraak, vandalisme per inwoner) ongeveer het dub-
bele van het landelijke cijfer. Ook in de overige steden van meer dan 
honderdduizend inwoners ligt deze frequentie gemiddeld 40% hoger dan 
landelijk. De burgers in de grote steden voelen zich dan ook onveiliger 
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dan elders. Voor een effectieve oplossing van dit probleem is samenwer-
king tussen een groot aantal organisaties noodzakelijk. In het kabinets-
beleid inzake de grote steden wordt dan ook nadrukkelijk gestreefd naar 
interbestuurlijke samenwerking van steden en rijk, die daarvoor in con-
venanten de gewenste maatschappelijke effecten en de benodigde pres-
taties vastleggen. 

Wat deze samenwerking betreft valt voor justitie nog de nodige winst 
te boeken. Traditioneel komt uit de steden namelijk vaak het geluid dat 
justitie vaak meerdere gezichten toont en O.M., rechters, reclassering, 
kinderbescherming, gevangeniswezen en slachtofferhulp niet bepaald 
uni-sono opereren. Voor de gemeenten en politie is het in zo'n gefrag-
menteerde context moeilijk om een succesvol project tegen vandalisme 
of drugsoverlast te plannen, omdat bij voorbeeld - in het ergste geval - 
de officieren van justitie de processen-verbaal seponeren, de rechters pas 
twee maanden later zittingscapaciteit beschikbaar hebben, er geen cel-
len beschikbaar zijn, en de reclassering geen faciliteiten aanbiedt die een 
terugkeer naar een normaal bestaan stimuleren. 

De burger in een grote stad wil gewoonweg dat het recht gehandhaafd 
wordt, zonder dat hij er zich verder om behoeft te bekommeren dat deze 
oeroude overheidstaak wordt vervuld door verschillende relatief auto-
nome, of misschien wel zelfsturende, instanties. Een goed geoliede 
ketensamenwerking vereist goede onderlinge contacten en een goed lo-
gistiek netwerk. Het ligt dan ook voor de hand dat er een oplossing wordt 
gezocht in de richting van de in de vorige paragraaf geschetste bedrijfs-
kundige benadering. Ook hier loopt de praktijk voor op de theorie, want 
zoals de ontwikkelingen van het Grote Stedenbeleid aantonen, worden 
op dat gebied de eerste voorzichtige stappen gezet om op nieuwe manie-
ren de broodnodige afstemming in de lokale veiligheidsketen tot stand te 
brengen. 

Met het oog op een samenhangende rechtshandhaving hebben justi-
tiële diensten in een aantal steden inmiddels één justitieel aanspreek-
punt voor de lokale partners opgezet. Bij experimenten rondom 'Justitie 
in de buurt' betrekken - variërend per stad - uiteenlopende medewer-
kers van diverse justitiële organisaties (O.M., Kinderbescherming, Ge-
rechten, Reclassering, Halt) gezamenlijk een pand in een probleemwijk, 
om zo zichtbaar en op werkvloerniveau de meest urgente overlast-
uitwassen direct aan te pakken. Daarnaast zijn er een aantal pilots onder 
de noemer 'Accountmanagement', die vanuit het oogpunt van beleids-
coördinatie zeer interessant zijn. Met medewerking van een speciaal 
daartoe aangestelde 'accountmanager' worden in Den Bosch, Den Haag 
en Groningen beleidsinitiatieven gebundeld en de 'justitiële gelaatstrek-
ken' gesynchroniseerd. De accountmanagers stellen zich ten doel om 
een specifiek op grootstedelijke problemen gericht totaalpakket van 
diensten aan te bieden. 

Een dergelijk geïntegreerd totaalpakket vereist een gemeenschappe- 
lijke beleidsoriëntatie van alle justitiediensten. De informatievoorziening 
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en -uitwisseling zal daarop toegesneden moeten zijn, en gaat eigenlijk 
zelfs aan de beleidscoördinatie vooraf. Het regisseren van alle informa-
tiestromen is daarom van vitale betekenis voor het welslagen van (en 
daarom wezenlijk onderdeel van) het project accountmanagement en 
daarmee van een lokaal/regionaal veiligheidsbeleid. Naarmate regionale 
partners (waaronder de grote steden) bovendien meer zelf het aanbod 
van ketenvoorzieningen gaan bepalen (cellen, capaciteit elektronisch 
toezicht en taakstraffen, Halt-plaatsen) zal de regionale variatie in dit 
aanbod alleen maar toenemen. Bij deze regionale variatie past tevens 
niet langer een vrij uniforme landelijke verdeling van middelen en plan-
ning van capaciteit (O.M., zittingscapaciteit, enzovoort). 

Maar zo lang (delen van het) het justitie-apparaat uit rijksmiddelen 
wordt gefinancierd vereist dit echter zowel een afstemming op landelijk 
niveau (voor de verdeling van middelen), als ook op lokaal niveau (voor 
het wederzijds afstemmen van activiteiten voor projectmatige overlast-
acties). Er zal dan ook een 'iteratief proces' op gang moeten komen tus-
sen nationaal en lokaal niveau, zodat er in de begrotingsvoorbereiding 
en planningsbrieven vooruit kan worden gedacht over de inzet van de 
justitiecapaciteit bij de diverse organisaties, op basis van de afspraken 
met de lokale partners. 

Cruciaal bij dit alles is de rol van de informatievoorziening. Alleen een 
betrouwbaar en structureel inzicht in elkaars voorraden en prestaties 
kan de Gordiaanse knoop ontwarren, die ontstaat wanneer autonome 
organisaties gedwongen zijn om samen te werken. Een koppeling van de 
gegevens is vereist om het kip-of-ei probleem - dat zich bij voorbeeld 
tussen gevangeniswezen en O.M. afspeelt- op te lossen. Het lokale O.M. 
wil namelijk best de door de bevolking en landelijke politiek gewenste 
overlastacties voorrang geven en opstarten, als er maar voldoende cel-
capaciteit is. En het gevangeniswezen wil best sobere cellen reserveren, 
als er op dat tijdstip maar voldoende veroordeelden door het O.M. aan-
geleverd zullen worden. Bij het versterken van de informatievoorziening 
moet overigens niet enkel gedacht worden aan het koppelen van de ge-
automatiseerde gegevensbestanden. Men moet elkaars taal spreken, de 
gegevens op de juiste wijze weten te interpreteren en spelregels ontwik-
kelen omtrent het gebruik van die wederzijds verstrekte informatie. 

Regionale gegevenslogistiek 

De initiatieven op het gebied van 'Justitie in de buurt' en het Grote 
Stedenbeleid bieden een eerste proeftuin voor nieuwe omgangsvormen 
in de sturing en beheersing van justitie-organisaties. Op den duur zal de 
gegevensuitwisseling meer structureel dienen te worden uitgebouwd en 
verbreed. Het ligt in de rede dat justitie zal dienen over te gaan naar een 
soort regionale informatiemakelaar, die de gegevenslogistiek tussen de 
diverse justitiële organisaties weet te verzorgen. 
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Thans is er niet een centrale belanghebbende in de regio die verant-
woordelijk is voor het functioneren van de strafrechtsketen als geheel. 
Beleids- en beheersinformatie is in zo'n situatie slechts op onderdelen 
beschikbaar bij de steeds zelfstandiger wordende ketenpartners. Slechts 
een beperkt deel van de set aan ketengegevens zal aan 'derden' beschik-
baar worden gesteld. In de praktijk is 'openheid' over de eigen prestaties 
in de keten - die nodig is om werkelijk tot samenwerking te komen - be-
perkt. 

Wie daarnaast beseft dat de politie registreert met processen-verbaal 
en strafbare feiten, het openbaar ministerie met zaken en tenslotte het 
gevangeniswezen en de reclassering met personen, én dat bovendien de 
privacy in het gebruik en beheer van de informatiebestanden gewaar-
borgd moet worden, zal bovendien duidelijk zijn dat een dergelijke af-
stemming ingewikkelder is dan op het eerste gezicht lijkt, en zeker meer 
behelst dan het simpelweg inpluggen van de stekkers van drie data-
bestanden op één grote computer. 

Tenslotte lijdt de huidige ketenafstemming en -samenwerking onder 
de latente neiging van de verschillende schakels zichzelf op onderdelen 
een expansieve rol toe te kennen, zoals bij het O.M. (van opsporing tot 
executie), de reclassering (van vroeghulp tot nazorg), gevangeniswezen 
(penitentiaire programma's), maar ook voor gemeenten (eigen stads-
gevangenissen). Terwijl juist door samenwerking en erkenning van elk-
aars kwaliteiten goede resultaten kunnen worden geboekt. 

Het regionale veiligheidsbeleid behoeft wellicht een onafhankelijke 
gegevensmakelaar die de eerder geschetste rol van logistieke dienst-
verlener kan vervullen. Als dienstverlener kan deze bovendien niet exclu-
sief worden geïdentificeerd met een van de belanghebbenden in de 
strafrechtsketen. Voor het monopoliseren van de informatie(veredeling) 
door één - in dit geval zo goed als zeker regisserende - partij in het net-
werk hoeft dan niet te worden gevreesd. Misschien kan voor een verdere 
ontwikkeling hiervan worden voortgebouwd op de door de verzelfstandi-
ging van het O.M. gemodificeerde structuur van de Directeur Gerechte-
lijke Ondersteuning (DGO). Deze DGO-nieuwe stijl zal zich dienen te 
transformeren van een beheers- en bedrijfsvoeringsinstantie voor de ge-
rechten naar een facilitaire beleidsinformatiemakelaar voor alle regio-
nale justitiediensten. Een dergelijke professionalisering bevordert een-
duidige gegevensdefinities, een betrouwbare informatievoorziening en 
een adequate staf om de gegevens te interpreteren. 

Komt er zo'n regionale informatiemakelaar dan zal deze bovendien als 
go between kunnen optreden tussen de landelijke bekostigings- en 
planningsautoriteiten en de lokale/regionale overheden, die immers in 
toenemende mate een gevarieerd veiligheidsbeleid zullen gaan voeren. 
Via hen krijgt bij voorbeeld justitie inzicht in een variëteit van initiatie-
ven (die op hun beurt indicatief dienen te zijn voor de planning en con-
trolcycli). Het kan in dat verband van betekenis zijn om - terwille van 
een goed op lokale initiatieven aansluitende landelijke begrotings- 
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voorbereiding en planning van voorzieningen - te letten op en te sturen 
vanuit de verbindingen tussen de schakels van de strafrechtelijke keten 
én het proces daarbij als het ware van 'achterwaarts' gestalte te gaan ge-
ven. Het heeft immers niet zo veel zin om bij voorbeeld een relatief ge-
ring aantal beschikbare executiemogelijkheden (elektronisch toezicht, 
taakstraffen, sobere cellen, detentievervangende opvang, enzovoort) ste-
vig te investeren in aantallen strafrechters en zittingscapaciteit. Het 
netto-effect daarvan is meer heenzendingen, meer zelfmelders, meer tijd 
tussen veroordeling en strafvoltrekking. 

Wellicht is het veel rationeler om, gegeven het scala van (gevarieerde) 
regionale arrangementen, het einde van de keten als uitgangspunt te ne-
men en van daaruit - met als parameters bij voorbeeld de doorlooptijden 
en de ongewenste 'lekken' in de keten - voor adequate en toereikende 
voorzieningen in eerdere fasen van de keten te zorgen. Regionaal gediffe-
rentieerde parameters inzake de verbindingen in de keten kunnen zo het 
aangrijpingspunt worden voor zowel het plannings- en verdeelbeleid van 
de rijksoverheid, als van de lokale veiligheidsinstanties. Investeringen 
van lokale/regionale overheden enerzijds en landelijke overheid ander-
zijds zullen dan gelijk optrekken, waarmee tevens is gezegd dat de lande-
lijke autoriteiten een premie zetten op investeringen die lokale en regio-
nale overheden plegen in de strafrechtelijke keten. Een en ander 
betekent waarschijnlijk ook een versterkte positie van de organisaties die 
met de tenuitvoerlegging zijn belast. In Los Angeles bij voorbeeld is de 
rol van de Probation (reclassering) bij allerlei vormen van veel voorko-
mende straatcriminaliteit bepaald invloedrijk. Wat wordt gerequireerd, is 
mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan executie-
modaliteiten, die overigens mede worden bekostigd door de gemeente. 

Slotbeschouwing 
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Er is in toenemende mate sprake van een brede betrokkenheid bij de 
criminaliteitsbestrijding, mede als resultante van een bewust gekozen 
justitiële beleidsstrategie van netwerkvorming. Oplossingen voor de 
hieruit voortvloeiende sturingsproblemen zijn schaars. Opties zoals de 
integratie van Binnenlandse Zaken en Justitie tot een Home Office of de 
empowerment van de regionaal opererende hoofdofficier van justitie ont-
moeten thans politieke en praktische bezwaren. Gezien de discussies in 
de bedrijfs- en bestuurskundige literatuur staat thans vooral de optie 
open dat justitie de functie van regionale informatiemakelaar versterkt. 
De eerste initiatieven op het gebied van het Grote Stedenbeleid, 'Justitie 
in de buurt' en de herziening van de DGO-structuur bieden hiervoor 
voorzichtige, experimentele aanknopingspunten. 



Zelfsturing in een duale strafrechtsketen 	 57 

Literatuur 

Aken, J.E. van 
7he virtual enterpirise; industrial 
networks will dominate the 21st century 
Enschede, Estiem-seminar 'ET turns 
the market', januari 1997 
Bruijn, JA., E.F. ten Heuvelhof 
Netwerkmanagement; strategieën, 
instrumenten en normen 
Utrecht, Lemma, 1995 
Kok, A.G. de 
'Prestatie-indicatoren in virtuele 
ondernemingen; meten en voorspellen 
Technische Universiteit Eindhoven, 
Faculteit Technologie Management, 
1996 
Koppenjan, J.F.M. 
Management van de beleidsvorming 
Den Haag, Vuga, 1993 
Ministerie van Justitie 
Justitie en schaal; de operationele en 
bestuurlijke schaal van de strafrechts-
keten 
In: Verslag van de tweede strategische 
beleidsconferentie van het Ministerie 
van Justitie, Directie Beleid, Den Haag 
1995, pp. 79-93 
Openbaar Ministerie 
Perspectiefnotitie; naar een nieuwe 
organisatie 
Den Haag, 1997 
Priipper, I.M.A.M. 
Succes en falen van sturing in 
beleidsnetwerken; enkele lessen ten 
behoeve van een theoretisch model 
Beleidswetenschap, nr. 4, 1996, pp. 
345-369 
Tatenhove, J. van, P. Leroy 
Beleidsnetwerken; een kritische analyse 
Beleidswetenschap, nr. 2, 1995, pp. 
128-141 

Teisman, G.R. 
Complexe besluitvorming; een 
pluricentrisch perspectief op complexe 
besluitvorming in ruimtelijke investerin-
gen 
Den Haag, Vuga, 1995 
Termeer, CJ.A.M. 
Dynamiek en inertie rondom mestbeleid 
Den Haag, Vuga, 1993 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 
Besluitvorming over grote projecten 
Den Haag, SDU, 1994 



Criminele politiek, 

ketenbeheer en zelfregulering 

prof. dr. GJ.N. Bruinsma, drs. M. Bongers en drs. W.P.E. van der 
Leest.  

58 

De Parlementaire Enquête Commissie 'Opsporingsmethoden' (PEO) 
heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Er blijkt nog al wat te manke-
ren aan de (democratische) sturing van de instanties die zich bezighou-
den met de rechtshandhaving in Nederland. Dit gebrek aan en in de stu-
ring heeft in'enkele gevallen geleid tot excessen waarbij individuele 
functionarissen grenzen hebben overschreden en oncontroleerbaar heb-
ben gehandeld voor verantwoordelijke gezagsdragers. Om de opgelopen 
schade te herstellen werden direct na de PEO allerlei verwoede pogingen 
ondernomen om de sturing weer volledig naar de hand van het bevoegd 
gezag te zetten. 

Voor wie de geschiedenis van de rechtshandhaving van ons land kent 
zijn deze machtsbewegingen niet onbekend. Van oudsher gaat het om 
het bestendigen of verkrijgen van politieke, bestuurlijke of ambtelijke 
macht over de rechtshandhaving, dat wil zeggen sturing door middel van 
beheer, controle of directieven. Van deze vorm van sturing van de rechts-
handhaving kan men zich afvragen of dat de meest efficiënte en, nog be-
langrijker, de meest effectieve is. In ieder geval kan worden geconsta-
teerd dat sturing op grond van een expliciete inhoudelijke criminele 
politiek en met de hulp van moderne sturingsstrategieën binnen inter-
organisationele verbanden veel minder wordt nagestreefd. 

In een centraal gestuurde, inhoudelijke criminele politiek dient door 
kabinet en parlement in eerste instantie een heldere keuze te worden 
gemaakt welke gedragingen, handelingen en activiteiten men in ons land 
wenselijk en minder wenselijk acht. Daarop aansluitend dient te worden 
aangegeven welke van die niet gewenste gedragingen, handelingen en 
activiteiten strafrechtelijk dienen te worden vervolgd, in aard en omvang 
niet zorgelijk genoeg worden geacht en daarom binnen bepaalde gren-
zen worden getolereerd, dan wel met behulp van zelfregulerende mecha-
nismen aan de samenleving dienen te worden 'overgelaten'. 

Indien wordt besloten strafrechtelijk te vervolgen dient de rechts-
handhaving legitiem en geloofwaardig te zijn en zo efficiënt en effectief 
mogelijk te worden uitgevoerd. Indien geen actie wordt ondernomen 
(gedoogd) dan moet dat op gelegitimeerde wijze centraal worden beslo- 
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ten en vervolgens overal worden uitgevoerd. Indien wordt besloten de 
regulering van gedrag over te laten aan de samenleving zelf, dan wordt 
de positie van de overheid een andere en kan zij slechts middelen ter be-
schikking te stellen om op die wijze zelfregulering te stimuleren of te ac-
tiveren. Van directieven en het opeisen van de regierol kan in dat geval 
geen sprake meer zijn. Beide onderdelen van een criminele politiek zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, vullen elkaar aan en moeten op 
elkaar zijn afgestemd. 

De discussie in Nederland richt zich nu, zoals in de inleiding van dit 
themanummer door de redacteuren wordt gesteld, op de vraag of een 
criminele politiek lokaal dan wel centraal moet worden gevoerd en wat 
de rol van het O.M. daarin (nog) is. Het vertrekpunt van dit artikel is dat 
de criminele politiek feitelijk al jaren als gevolg van impliciete keuzen en 
gelegenheidsoplossingen op lokaal niveau op de werkvloer wordt vastge-
steld. 

Dat kan enerzijds gebeuren als gevolg van het (nagenoeg) ontbreken 
van een centraal gestuurde, inhoudelijke criminele politiek in Nederland 
en anderzijds door de jarenlange, maar nog altijd actuele overbelasting 
van de justitiële keten en door een verkeerde afstemming tussen de scha-
kels daarbinnen. Hierdoor worden bepaalde verboden handelingen wel 
en andere niet of nauwelijks strafrechtelijk vervolgd. Een 'noodoplossing' 
is dan vaak het gedogen van situaties of criminele gedragingen. In het-
geen hierna volgt zal deze stelling worden onderzocht. Eerst zal de feite-
lijke criminele politiek in Nederland worden geanalyseerd en vervolgens 
het feitelijk functioneren van de justitiële keten. Daarna zal ingegaan 
worden op het begrip zelfregulering, en op de vraag hoe zelfregulering 
kan worden gestimuleerd door een overheid die niet meer de regisseur is. 

Criminele politiek 
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In navolging van Hoefnagels kan criminele politiek worden opgevat als 
de leer van het beleid met betrekking tot criminaliteit. In zijn opvatting 
maakt de criminele politiek deel uit van een groter beleidsgeheel: de po-
litiek van rechtshandhaving (Hoefnagels, 1980). Criminele politiek heeft 
betrekking op: de beïnvloeding van de misdaad- en strafopvattingen in 
de maatschappij, de strafrechtstoepassing en de sociale politiek (waar-
onder preventie). 

Hoogerwerf en Bruinsma (1988) en Van der Leest (1996) hebben de 
landelijke criminele politiek onderzocht aan de hand van een aantal be-
langrijke beleidsnota's. Het eerste onderzoek richtte zich op de periode 
1977-1988 en het tweede op de periode 1992-1996. De onderzoekers 
hebben onder andere gekeken naar de inhoud en de sturing van het 
criminaliteitsbeleid op landelijk niveau. 

Uit beide studies komt naar voren dat de criminele politiek niet is ge-
richt op een landelijke aanpak van criminaliteit. Zo kunnen in de geana-
lyseerde beleidsnota's maar een beperkt aantal inhoudelijke beleids- 
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doelstellingen worden teruggevonden. Deze doelstellingen zijn 
bovendien slechts zelden gericht op het daadwerkelijk aanpakken van de 
aard en de omvang van de criminaliteit. Zij zijn daarentegen hoofdzake-
lijk gericht op het streven de aandacht van de burger en instanties op 
bepaalde vormen van criminaliteit te vestigen (het eerst genoemde on-
derdeel van de criminele politiek). Deze doelstellingen vertonen boven-
dien een geringe samenhang. Zo verandert in de loop der jaren het aan-
dacht vragen binnen de criminele politiek regelmatig, bij voorbeeld van 
fraude naar de veel voorkomende criminaliteit en vervolgens naar de 
georganiseerde criminaliteit. 

Centrale doelstellingen van de criminele politiek worden in de nota's 
echter niet geëxpliciteerd. Impliciet kan worden afgeleid dat de criminele 
politiek in de jaren tachtig vooral was gericht op het beperken van de 
financiële lasten van de rechtshandhaving door een verhoging van de 
efficiëntie. In de jaren negentig is het beleid gericht op het bestrijden en 
beheersen van de diverse vormen van criminaliteit en de verlaging van 
de onveiligheidsgevoelens van de burgers. Het geringe aantal inhoudelijk 
geformuleerde doelstellingen en de geringe samenhang tussen de doel-
stellingen wijzen erop dat doelstellingen geen centrale plaats innemen 
binnen de criminele politiek. In de nota Veiligheidsbeleid 1995 - 1998 wor-
den bij voorbeeld maatregelen aangegeven die zijn gericht op: 
- de bevordering van de samenwerking tussen partijen op lokaal, regio-
naal en provinciaal niveau; 
- het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van de besluit-
vorming op lokaal niveau; 
- het uitdragen van kennis en methoden met betrekking tot integraal 
veiligheidsbeleid. 

Met andere woorden het landelijke beleid is er op papier op gericht om 
kennis, instrumenten en middelen ter beschildcing te stellen die in de 
rechtshandhaving kunnen worden gebruikt. Deze fungeren als randvoor-
waarden voor de rechtshandhaving die inhoudelijk nader op de werk-
vloer wordt bepaald. 

Concluderend kan worden gesteld dat van een expliciete inhoudelijke 
en centraal gestuurde criminele politiek in Nederland in de achtereen-
volgende kabinetten nauwelijks sprake is. In het algemeen wordt door 
kabinet en parlement aangenomen dat alle strafwetten moeten worden 
gehandhaafd of dat bepaalde situaties, om wille van problemen met de 
rechtshandhaving of andere belangen, tijdelijk of permanent kunnen 
worden gedoogd. Actuele zaken krijgen tijdelijk centrale prioriteit door 
aandacht te vragen van de rechtshandhavers en andere instanties in Ne-
derland. Aan de regionale en lokale gezagsdragers binnen de rechts-
handhaving wordt dan vervolgens overgelaten hoe daaraan vorm te ge-
ven. In hun beslissingen zijn zij afhankelijk van het gedrag en van de 
informatie van de regionale en lokale politie. Dat betekent dat de korps-
beheerder en het O.M. tot in hun beleidsbeslissingen voornamelijk af- 
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gaan op datgene wat de politie hen aan informatie en gegevens voorlegt. 
En die politiële gegevens zijn op inductieve wijze verkregen, fragmenta-
risch en afgestemd op het verleden, niet op de toekomst waarop beleid 
zich zou moeten richten (Bruinsma, 1996). Prioritering door het O.M. 
wordt daardoor als het ware 'gestuurd' door de politie op straat en op het 
bureau. 

Ketenbeheer 

De strafrechtelijke handhaving van wetten is toegewezen aan instanties 
die behoren tot en deel uitmaken van de justitiële keten (politie, O.M., 
rechter-commissaris, rechtbank, gevangeniswezen [Huizen van Bewa-
ring en andere penitentiaire inrichtingen], Reclassering en andere). ,  Zij 
zijn door de aard en de inhoud van de wettelijke taken aan elkaar ge-
schakeld en beschikken over een zekere mate van autonomie ten op-
zichte van elkaar. In een goed functionerende keten zijn de delen (scha-
kels) optimaal2  op elkaar afgestemd, maar in de justitiële keten is dat 
verre het geval: de justitiële keten is noch efficiënt, noch effectief. Dit 
komt voor een deel doordat de doelstellingen van de schakels met elkaar 
conflicteren (Denkers, 1975) en doordat de produkten 3  van elke schakel 
onduidelijk zijn en niet op elkaar zijn afgestemd. Ook de relatieve auto-
nomie van de schakels staat centrale sturing deels in de weg. 

Recentelijk liet het O.M. te Rotterdam zich bij tweehonderd strafzaken 
door de rechter niet ontvankelijk verklaren omdat de termijn royaal zou 
zijn overschreden. Deze verwijderingen uit de justitiële keten die, welis-
waar niet altijd op deze grote schaal, voortdurend plaats vinden, maken 
twee zaken evident. Ten eerste dat er sprake is van overbelasting binnen 
de strafrechtelijke keten, en ten tweede dat de onderlinge delen van de 
keten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Om een en ander te verduide-
lijken kan de justitiële keten als een fuik wordt voorgesteld. 

1 Daarnaast zijn nog andere instanties bij de handhaving betrokken zoals de advocatuur, de 
FIOD, AID, ECD. 

2 Bij optimale afstemming moet de lezer niet denken aan een één-op-één relatie, omdat dan 
het karakter van de processtrijd verdwijnt, maar aan het verschijnsel dat de output van de 

ene schakel 'past' als input van de volgende schakel of dat personen om andere dan 
rechtsgronden uit het strafproces worden 'verwijderd' (bij voorbeeld gebrek aan ruimte of 

capaciteit). 

3 Met dit begrip wordt bedoeld produkt in economische zin. Als gevolg van werkprocessen 
wordt de input omgezet in output Bij produkten binnen de schakels van de justitiële keten 

kan men denken aan intermediaire en aan eindprodukten. 

4 Overbelasting kan verschillende oorzaken hebben. Het kan ontstaan door een te groot 

aantal te behandelen zaken, een slechte en inadequate organisatie, inefficiënte werk-
processen, gebrek aan kwaliteit van het personeel, enzovoort Wij gaan hierop verder niet 
in. 
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Figuur 1: De justitiële keten als fuik 
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Omdat binnen de strafrechtsketen de politie de grootste (verwerkings-)- 
capaciteit heeft, is de opening van de fuik (I) daar het grootst. In de laat-
ste schakel (gevangeniswezen) is de minste capaciteit aanwezig. Achterin 
is de fuik dus het smalst (II). Door de toenemende criminaliteit in de 
maatschappij en door een betere kennis daarvan door gebruikmaking 
van wetenschappelijke analyses (misdaadanalyses, politiemonitor, self-
reports, fenomeenonderzoek) is er steeds werk voor de politie gekomen. 
Daardoor en als gevolg van de vorm van het net - om maar binnen de 
metafoor te blijven - wordt vanaf de opening grote druk uitgeoefend op 
het laatste deel van het net. 

Tegelijkertijd roept de beperkte capaciteit in de laatste schakel een te-
gendruk op binnen de keten. Samen met de binnenwaartse druk zorgt 
deze tegendruk tot willekeurige krachten in alle tussenliggende schakels 
om maar vooral zoveel mogelijk zaken en personen als het ware 'uit de 
fuik te duwen'. In de praktijk verminderen de schakels van de keten deze 
druk door veel zaken en verdachten om andere dan strafrechtelijke rede-
nen tussentijds uit het strafproces te zetten, respectievelijk te laten glip-
pen. Hierdoor is de kans dat een door de politie voor een strafbaar feit 
aangehouden verdachte uiteindelijk in de gevangenis of tbs-instelling 
terecht komt zeer klein (nog geen 1%). 

Omdat, ten eerste, de schakels van de strafrechtsketen zijn gericht op 
individuele zaken en individuele personen; ten tweede de schakels niet 
onderling op elkaar zijn afgestemd, dat wil zeggen dat de output van de 
ene schakel niet volledig kan worden gebruikt als input voor de daarop-
volgende schakel, en er, ten derde, geen landelijke of regionale afspraken 
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zijn over wat wel en wat niet 'uit de fuik te plaatsen', gebeurt dat verwij-
deren willekeurigs, fragmentarisch, lokaal en op grond van de actuele 
praktische situatie. Het resultaat daarvan is dat aan de criminele politiek 
in feite inhoud en vorm wordt gegeven door de justitiële praktijk van alle-
dag. 

Het bereiken van een betere afstemming tussen de schakels van de 
justitiële keten kan ten eerste gebeuren door het vormen van territoriale 
beleidsnetwerken van vertegenwoordigers uit de verschillende schakels 
om communicatie en coördinatie te bevorderen. Ten tweede zullen de 
doelstellingen van de schakels beter op elkaar moeten aansluiten en 
minder met elkaar moeten conflicteren (Denkers, 1975). Prioriteiten in 
de rechtshandhaving zullen vooraan, in het midden en achteraan in de 
keten zo veel mogelijk gelijk moeten zijn. Ten derde kan de capaciteit van 
het laatste deel van de fuik worden vergroot waardoor er minder tegen-
druk in de fuik ontstaat. De recente uitbreiding van de penitentiaire ca-
paciteit laat zien dat de druk binnen de justitiële keten inderdaad minder 
wordt. Vergroting van de capaciteit in alle schakels van de justitiële keten 
verlaagt de druk. 

Zelfregulering 

Maar zo'n oplossing is duur en slechts van tijdelijke aard, beseffen veel 
politici en ambtenaren al zo'n jaar of tien. Er kan veel beter gebruik wor-
den gemaakt van zelfregulerende mechanismen in de samenleving 6  die 
niet alleen misschien veel effectiever zijn, maar ook voor een blijvende 
vermindering van de druk binnen de keten kunnen zorgen. Hoe minder 
door de overheid moet worden gereguleerd, des te minder druk zal er op 
de opening van de fuik komen te liggen. 

Want, wat stuur je met criminele politiek? In eerste instantie via 
beïnvloedingsprocessen de opvattingen van de burgers over misdaad en 
straf. De overheid kan aandacht vragen voor bepaalde (maatschappe-
lijke) problemen die te maken hebben met criminaliteit, de politiek kan 
dreigingsbeelden overdrijven (denk aan de georganiseerde misdaad voor 
de PEO), of om tolerantie vragen door maatschappelijke problemen te 
bagatelliseren en ze als kleine criminaliteit of overlast te benoemen. 

In tweede instantie gaat de criminele politiek over de rechts-
handhaving door de justitiële keten. Maar de strafrechtspleging is niet 
het enige middel van criminele politiek waarover de overheid beschikt. 
De oorzaken van criminaliteit hebben hun oorsprong voor een aanzien- 

5 Geheel volgens toeval gebeurt dat uiteraard niet Achteraf kan worden vastgesteld dat van 
emstige strafbare feiten verdachte personen, mannen of personen afkomstig uit de lagere 
sociale klassen een grotere kans hebben in de laatste schakel van de justitiële keten 

terecht te komen. 

6 Die nu traditioneel tot het domein van de ministeries van Economische en Sociale Zaken, 

Welzijn en Onderwijs behoren. 
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lijk deel in maatschappelijke omstandigheden die niet of nauwelijks bin-
nen de invloedssfeer van de centrale of het lokale wetgevende en uitvoe-
rende strafrechtelijke beleid liggen (Enschedé, 1996). 

Strafrechtelijke rechtshandhaving kent haar grenzen en de macht van 
repressie is beperkt: pro-actieve en preventieve maatregelen behoren 
eveneens tot het arsenaal van een criminele politiek. Juist nu - in een tijd 
van meer communicatie en minder behoefte aan autoritaire directieven 
- moeten we ook denken aan zelfregulerende mechanismen in de maat-
schappij. Hierbij kan worden gedacht aan twee vormen. De eerste vorm 
heeft betrekking op het inschakelen van andere instellingen dan politie 
en justitie. Dit gebeurt door integraal samen te werken met andere part-
ners die ieder, in onderlinge afstemming, een deel van de problematiek 
voor zijn rekening neemt. De tweede vorm heeft te maken met allerlei 
'spontane' sociale processen in de maatschappij die samenhangen met 
(fluctuaties in) de aard en de omvang van de criminaliteit. 

Deze reguleringsmechanismen in de samenleving zorgen ervoor dat er 
sociale cohesie ontstaat. Sociale cohesie draagt op haar beurt bij aan een 
zekere mate van sociale orde met minder crimineel gedrag binnen de 
samenleving. Wilterdink en Van Heerikhuizen (1993) noemen vier typen 
bindingen die zorgen voor sociale cohesie: 
- economische bindingen (bindingen die mensen met elkaar aangaan 
om de produktie en distributie van schaarse goederen te regelen); 
- politieke bindingen, door hen omschreven als de fysieke dwang die 
mensen op andere mensen kunnen uitoefenen; 
- affectieve bindingen: de positieve en negatieve gevoelens die mensen 
ten opzichte van elkaar koesteren; 
- cognitieve bindingen, relaties die nodig zijn voor kennisvorming en 
kennisoverdracht. 

Eerder noemde Bruinsma (1990) vergelijkbare mechanismen die zorg 
dragen voor sociale orde: dwang, wederkerigheid in sociale relaties, 
voorspelbaarheid van sociale relaties, consistentie en, tot slot, voortbe-
staan van sociale relaties, die onderling complementair en empirisch 
met elkaar zijn verbonden. Een inhoudelijke criminele politiek dient zich 
mede te richten op deze reguleringsmechanismen. Daarbij kan onder 
andere worden gedacht aan het voeren van een krachtige sociaal-
economische politiek, die zorgt voor meer werkgelegenheid en daarmee 
de economische bindingen tussen mensen versterkt. Ook kunnen we 
denken aan het opzetten van scholingsprogramma's voor mensen met 
een opleidingsachterstand, of omscholing van langdurig werklozen zo-
dat ze een baan kunnen krijgen in een sector waar de arbeidsmarkt niet 
krap is (gericht op cognitieve bindingen). Verder zijn er voorbeelden te 
bedenken en te geven om grote steden vitaal te maken om een verdere 
verpaupering te voorkomen die zo criminogeen werkt voor de op-
groeiende generaties (Bruinsma, 1990). 

Het op deze wijze gestalte geven aan een inhoudelijk vastgestelde cri- 
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minele politiek is voor de overheid zeer complex. De eerste vorm van 
zelfregulering is ingewikkelder te sturen omdat dan niet meer alleen cen-
traal in Den Haag kan worden bepaald wat waar gebeurt, maar ter 
plaatse burgers en diverse maatschappelijke organisaties moeten wor-
den betrokken bij de regulering omdat zij onder andere mede zelf willen 
bepalen en meehelpen bij de uitvoering van wat ze wenselijk vinden op 
het gebied van de veiligheid. 

Er is dus een andere organisatie van het besluitvormingsproces nodig. 
De landelijke politiek staat dan voor een dilemma: met een centrale stu-
ring kunnen de relevante partners niet worden bereikt en geactiveerd, 
met een decentrale sturing kan de integrale aanpak leiden tot rechtson-
gelijkheid en grote geografische verschillen in de uitkomsten van de cri-
minele politiek. De tweede vorm van zelfregulering vereist binnen de 
criminele politiek een fundamenteel inzicht in het functioneren van de 
maatschappij en de wijze waarop allerlei processen invloed uitoefenen 
op de aard en de omvang van de criminaliteit. In het stimuleren of soms 
wel activeren van zulke processen spelen (straf)rechtsregels en de hand-
having daarvan marginaal mee en wordt criminele politiek een zaak voor 
het hele kabinet, niet meer voor justitie alleen. 

In de beleidsplannen van de laatste tien jaar zien wij enkele genoemde 
zaken in rudimentaire vorm (van alles een beetje) terug. In een beleids-
nota van het ministerie van Justitie komen de volgende zaken aan de 
orde: in een democratische en sociale rechtsstaat kan het bestuur slechts 
in samenspel met de samenleving naar behoren functioneren; voor het 
tot gelding brengen van het recht behoeft justitie immers de steun van 
de maatschappij in al haar geledingen; deze steun moet worden bevor-
derd en georganiseerd. Het recht dient complementair te worden aan het 
zelfregulerende vermogen van de maatschappij (Stout, 1994). We kunnen 
hieruit concluderen dat niet alleen bij de overheid een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid rust, maar ook bij individuele burgers en maatschap-
pelijke verbanden (intermediaire organisaties, die de ruimte tussen bur-
ger en overheid opvullen); we spreken van gedeelde verantwoordelijk-
heid.7  

7 Met deze gedachten raakt het ministerie van Justitie aan het concept van de civll society. 

Volgens Cohen en Arato kan het concept van civil society als volgt worden gedefinieerd: 
'the locus of both democratie legitimacy and rights, composed of private but also of 
politically relevant public and social spheres in which individuals speak, assemble, 

associate, and reason together on matters of public concern and act in concert in order to 

influence political society and, indirectly, decision making' (Cohen en Arato, 1990). De kern 
van de civil society is gemeenschapszin, inzet voor de gemeenschap en participatie van 

burgers. Participatie van burgers in allerlei maatschappelijke verbanden versterkt hun 

economische, affectieve, cognitieve en politieke binding met de maatschappij en is uiterst 

waardevol voor het democratisch gehalte van een samenleving. Een civil society (Lijphart, 

1995) draagt namelijk bij aan de verdeling van macht; het articuleert en kanaliseert de 
belangen die in de samenleving bestaan: het draagt bij aan de sociale cohesie en de 
integratie van individuen in de samenleving en het biedt aan burgers mogelijkheden voor 

participatie. 
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Om dat te bereiken dient gebruik te worden gemaakt van moderne 
sturingsstrategieën (zie Bruijn en Ten Heuvelhof, 1994, 1995), niet van 
directieven en centralistische visies. Aan de ene kant kan de overheid 
zoals eerder gezegd bepaalde processen stimuleren die met de verster-
king van cohesie in de samenleving te maken hebben. De praktijk laat 
zien dat deze vorm van regulering de meest weerbarstige is (Bruinsma, 
1992) en tot nu toe wordt gemeden omdat de successen daarmee niet 
snel zijn te behalen. 

De andere vorm van zelfregulering dwingt de minister, justitie en poli-
tie veel meer in de rol van onderhandelaar dan van regisseur doordat ze 
moeten opereren binnen een pluriform netwerk van relevante actoren 
die deels interdependent en deels autonoom zijn. Dat levert kansen 
maar ook bedreigingen op voor een centrale criminele politiek De kan-
sen liggen met name door een betere afstemming van de aanpak van 
problemen waardoor het overheidshandelen (mogelijk) effectiever wordt 
dan vroeger het geval is geweest. Sturing binnen deze overlegstructuur 
wordt complexer, zo niet bemoeilijkt. De afstemmingsproblemen tussen 
partners worden groter, het besluitvormingsproces gaat meer tijd vergen, 
afspraken moeten worden gecontroleerd. Daarnaast is het denkbeeldig 
dat, gelet op de complexiteit van integraal werken, kleine maatschappe-
lijke problemen voorrang krijgen boven complexe problemen. Het resul-
taat van zulke processen is vooralsnog niet helder, maar vermoedelijk zal 
de criminele politiek inhoudelijk onbedoeld (sterk) geografisch en maat-
schappelijk gaan divergeren. 

Slot 
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Een criminele politiek behoort naar ons oordeel te zijn gericht op 
gedragsregulering door enerzijds een adequaat ketenbeheer uit te oefe-
nen, omdat daarmee de rechtshandhaving meer geloofwaardig en legi-
tiem wordt, en efficiënt en effectief in goede banen kan worden geleid. 
Anderzijds dient een criminele politiek te zijn gericht op het gebruik ma-
ken van zelfregulerende mechanismen in de maatschappij. Beide vor-
men van criminele politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Ketenbeheer kan zorgen voor een verlaging van de druk binnen de jus-
titiële keten door een betere afstemming tussen de schakels. Daarvoor 
zijn heldere doelstellingen en prioriteiten nodig die voor alle schakels 
gelijk zullen moeten zijn, en een betere aansluiting van de input en de 
output van de schakels op elkaar. Voor beide vormen van ketenbeheer is 
het aan te bevelen territoriale beleidsnetwerken op te zetten die ge-
noemde zaken sturen. 

Zelfregulerende mechanismen dienen meer dan ooit te worden aange-
sproken. Niet alleen verlaagt dat de druk op de justitiële keten langdurig, 
en maakt het de kosten van de rechtshandhaving minder, bovenal kan 
gedragsregulering daarmee effectiever gebeuren. Bindingen van mensen 
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kunnen worden versterkt door een gerichte sociale politiek die onderdeel 
uitmaakt van een inhoudelijke criminele politiek. 

Beide vormen van criminele politiek eisen van de centrale overheid 
nieuwe vormen van sturing. Van directieven of van autoritaire sturing 
kan in dat geval geen sprake zijn en de regisseursfunctie wordt niet van-
zelfsprekend meer aan de overheid overgelaten. Dat impliceert dat de 
overheid in de rechtshandhaving zal moeten zoeken naar nieuwe 
sturingsstrategieën die beter op de problematiek aansluiten en die beter 
passen binnen een samenleving waar deze zelfregulerende mechanis-
men thuis horen. 
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De lokale dimensie in 
criminaliteitsbestrijding 
drs. C.J.E. in 't Velt en dr. W.Ph. Stol *  

Politiewerk is de frontlijn van de strafrechtsketen. Daar ontmoet 
criminaliteitsbeleid de alledaagse realiteit. Twee beleidsstrategieën om 
de effectiviteit van de politie te verbeteren zijn schaalvergroting van de 
organisatie en, daarop afgestemd, uitbreiding van informatietechnolo-
gie. Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden moeten de slag-
vaardigheid van de politie vergroten. Informatiebestanden moeten hel-
pen inzicht te krijgen in de criminaliteit en meer zicht te krijgen op 
delicten en daders, niet alleen op lokaal maar juist ook op bovenlokaal 
niveau. Computers zijn relatief nieuw maar de combinatie van organise-
ren en informatie vergaren is een oude strategie van de overheid om 
strafrecht te handhaven (Foucault, 1975). 

Computersystemen voor politiewerk worden gaandeweg grootschali-
ger en meer gestandaardiseerd (Rademaker, 1996; Stol, 1996). Voor lan-
delijk criminaliteitsbeleid lijkt dat een gunstige ontwikkeling. Uniformi-
teit in informatietechnologie past bij een centrale regie. Bovendien 
maakt het uitwisseling van informatie tussen regiokorpsen makkelijker 
en dat geldt als logische voorwaarde voor goede criminaliteitsbestrijding. 
Rest nog wel de vraag hoe de politiepraktijk er uit ziet en wat daar werke-
lijk effectief blijkt. 

De resultaten uit ons onderzoek' duiden er op dat juist kennis over 
hun directe omgeving politiemensen helpt bij het oplossen van delicten. 
Dat leidt ons tot de conclusie dat effectieve crirninaliteitsbestrijding 
meer ruimte vraagt voor initiatief en organisatie van onderaf dan de hui-
dige nadruk op centralisatie en standaardisatie doet vermoeden. 

In ons onderzoek staat centraal hoe de politie diefstaldelicten oplost. 
Hierna presenteren we eerst de onderzoeksopzet. Daarna bespreken we 
de resultaten. Die leiden tot een verdieping in case-enrichment en langs 
die weg tot argumenten voor nadruk op de lokale dimensie in 
criminaliteitsbestrijding. In de slotbeschouwing ronden we af met con-
clusies en aanbevelingen. 

• Mw. drs. C.J.E. in 't Velt en dr. W.Ph. Stol werken bij het onderzoeksteam van het 

politieadviescentrum In-pact 
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Onderzoeksbeschrijving 

Onderzoeksvraag en begrippenkader 

De vraag die we ons hier stellen is hoe politiemensen delicten oplossen 
en of dat plaatselijk verschilt. Als er verschillen zijn, is de vraag hoe deze 
zijn te verklaren. De delictsoorten waarnaar we kijken zijn woning-
inbraak, autodiefstal en autokraak, omdat deze in heel Nederland fre-
quent voorkomen. Het onderzoek speelt zich op vier plaatsen af: in een 
binnenstadsdistrict van politie Amsterdam-Amstelland en Utrecht en in 
de regio's Gooi en Vechtstreek en Friesland. 

Het werk dat politiemensen doen om delicten op te lossen, noemen 
we recherchewerk. Onder opgelost delict verstaan we een delict waarvan 
aangifte is gedaan en waarvoor een persoon is aangehouden die volgens 
de politie de dader is. Het oordeel van de rechter of de verdachte persoon 
schuldig is, laten we buiten beschouwing omdat we dicht bij de politie-
praktijk willen blijven (vergelijk Greenwood, Chaiken e.a., 1977; Sanders, 
1977). 

Op basis van enkele voorstudies (In 't Velt, 1994, 1996) hebben we vier 
manieren onderscheiden waarop delicten tot een oplossing komen. Bij 
de eerste twee is de aangifte het vertrekpunt en bij de laatste twee de da-
der. 
- Opsporen: de politie vindt de dader op grond van de aangifte plus 
daarop volgend speur- en verhoorwerk. 
- Dader bekend: een burger maakt de dader bekend, waarna de politie 
deze opzoekt en aanhoudt. 
- Heterdaad: politiemensen houden de dader aan bij of vlak na het ple-
gen van het delict, waarna het slachtoffer aangifte doet. 
- Proces verbaal (pub-)lichten: aan een aangehouden dader koppelt de 
politie aangiften van andere zaken dan die waarvoor de dader is aange-
houden. 

De laatste is een bijzondere methode. Deze gaat niet om het koppelen 
van één dader aan één aangifte maar om het koppelen van meerdere, 
eerder opgenomen aangiften aan één dader. De zaak waaraan agenten 
werken, maken zij zo tot een zaak die verscheidene delicten omvat. 
Evenals Greenwood e.a. (1977, pp. 71-74) en Van de Bant en Rademaker 
(1992, p. 144) noemen we deze werkwijze case-enrichment. 

1 Het onderzoek Recherchewerk; automatisering naar menselijke maat (RAMM) wordt 
uitgevoerd in opdracht van politie Utrecht en Amsterdam-Amstelland, en politie-
adviescentrum In-pact en is mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, 
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Methoden en materiaal 

Materiaal is verzameld middels dossierstudie, observaties en interviews. 2  
Voor de dossierstudie zijn in de vier politieregio's dossiers van opgeloste 
woninginbraken, autodiefstallen en autokraken uit het archief gelicht, 
terugwerkend vanaf 1 juli 1995. Met een delictsoort werd gestopt indien 
daarvan tweehonderd opgeloste delicten waren gevonden of wanneer de 
datum van 1 januari 1991 was bereikt. Het onderzoek beslaat 2358 delic-
ten.3  De dossiers zijn doorgenomen en uit de inhoud is afgeleid op welke 
wijze de delicten zijn opgelost. 

In zowel Amsterdam-Anstelland als Utrecht is een observatiestudie 
van zes weken uitgevoerd, gericht op de vraag hoe politiemensen 
diefstaldelicten oplossen. De onderzoekster was aan het bureau, obser-
veerde de gang van zaken en sprak met politiemensen over hun werk. 
Indien een dader werd aangehouden startte een zaakgerichte observatie. 
Zo werden 18 zaken gevolgd waarbij 38 verhoren zijn bijgewoond die 
samen vijfentwintig uur in beslag namen: ,  De onderzoekster las de bij-
behorende stukken en woonde formeel en informeel overleg tussen 
politiemensen bij. De bevindingen uit dossierstudie en observaties wa-
ren aanleiding voor een reeks van dertien aanvullende interviews met 
agenten en brigadiers in Friesland. 

Bevindingen uit de dossierstudie 

Overeenkomsten op hoofdlijnen 
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In alle regio's komt maar een bescheiden deel van de diefstallen door op-
sporen tot een oplossing (zie tabel 1). Dit komt overeen met resultaten 
uit eerder onderzoek: speuren is geen routine in alledaags recherchewerk 
(Greenwood e.a., 1977; Kooien, 1985; Van de Bunt en Rademaker, 1992; 
In 't Velt, 1994). 

Ook vrij gering is bij ons het percentage delicten waarbij een burger de 
dader bekend maakt. Dat wijkt af van eerder onderzoek. Zo vinden 
Greenwood e.a. dat de helft van de delicten langs die weg wordt opgelost 
en bij Van de Bunt en Rademaker is dat ongeveer een derde. Dit verschil 
kan worden begrepen vanuit de aard van de delicten. Bij woninginbraak, 
autodiefstal en autokraak vindt in de regel geen confrontatie plaats tus-
sen dader en slachtoffer. Deze kan daarom de politie over de identiteit 
van de dader weinig vertellen. De andere auteurs schrijven over alle 

2 René van Treek codeerde de dossiers en deed de interviews in Friesland; Claartje in 't Veld 

deed de observaties in Amsterdam-Amstelland en Utrecht; de analyse van het materiaal 

was een gezamenlijke inspanning van de auteurs. 
3 Geen 2400 (200 dossiers van 3 delicten in 4 korpsen) want het aantal opgeloste autodief-

stallen bleef in het Amsterdamse district steken op 169 en in Gooi en Vechtstreek op 189. 

4 In Amsterdam 8 zaken, 21 verhoren, ruim 16 uur en in Utrecht 10, 17, ruim 9. 
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Tabel 1: De wijze van oplossen van diefstallen in vier regio's, in 
percentages 

A'dam. 	Uk. 	G&V 	Frl. 	Totaal 

Opsporen 	 2,8" 	9,7' 	8,0 	5,2 	6,4 
Dader bekend 	 4,9 	4,8 	8,8 	8,2 	6,7 
Heterdaad 	 70,5" 	49,3 	38,0' 	22,5" 	44,8 
Pvb lichten 	 21,8" 	36,2" 	45,2 	64,2" 	42,1 

Aantal 

Regionale verschillen 

569 	600 	589 	600 	2358 

Gemarkeerd zijn significante verschillen met 'totaal', tweezijdig getoetst met 2-score voor proporties: 
* p<0,01 en** p<0,001. 
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delictsoorten, dus ook die waarbij de kans relatief groot is dat het slacht-
offer de identiteit van de dader kent, zoals gewelds- en zedendelicten. 

Diefstaldelicten, zo volgt uit ons onderzoek, worden in verreweg de 
meeste gevallen opgelost door aanhouding op heterdaad of lichten van 
een proces-verbaal. Hiermee zijn de overeenkomsten tussen de regio's 
op hoofdlijnen genoemd. We gaan nu in op de verschillen. 

Niet alleen lost de politie diefstaldelicten vooral op via heterdaad of 
proces-verbaal-lichten, ook doen zich bij die twee de meest opvallende 
verschillen tussen de regio's voor. Tabel 1 wijst op een verband tussen 
korps en werkwijze: naarmate de regio meer verstedelijkt is, ligt meer 
nadruk op heterdaad; naarmate de regio minder stedelijk is, lost de poli-
tie meer zaken op door lichten van processen-verbaa1. 5  De Amsterdamse 
binnenstad en regio Friesland doen zich in dit opzicht voor als elkaars 
tegenpolen. 

Dat het percentage oplossingen door heterdaad in de steden groter is 
dan daarbuiten, is geen gevolg van een speciale werkwijze in de stad. 
Noch in het observatie-onderzoek noch in de interviews bleek dat de 
politie in de binnenstad een afgetekende strategie heeft om delicten 
vooral met een heterdaadaanhouding op te helderen. Eerder lijken het 
de plaatselijke omstandigheden die heterdaadaanhoudingen bevorde-
ren. Wanneer in dichtbevolkt gebied een diefstaldelict wordt gepleegd, 
zou de kans op ontdekking en heterdaadaanhouding immers wel eens 
groter kunnen zijn dan in een landelijke omgeving, alleen al omdat de 
kans groter is dat een oplettend burger iets merkt en de politie belt. Het 
enige wat de politie dan kan (hoeft te) doen, is komen wanneer een bur- 

5 Voor het verband tussen korps en wijze van oplossen, gezien over heterdaad en pvb-

lichten, geldt: Tau-b is 0,34 en p<0,001, waarbij als volgorde in urbanisatiegraad is 
aangehouden, van hoog naar laag: binnenstad Amsterdam, binnenstad Utrecht. regio Gooi 
en Vechtstreek, regio Friesland. 
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ger belt. De politie heeft slechts beperkte mogelijkheden het aandeel op-
lossingen via heterdaad te laten toenemen door haar werk anders te or-
ganiseren. Zo hebben inspanningen in de jaren zeventig om het aantal 
heterdaadaanhoudingen te vergroten via gerichte surveillance en korte 
aanrijtijden, nooit tot eenduidige resultaten geleid (Stol, 1992). Onze 
conclusie over de verschillen bij heterdaadaanhouding is dan ook dat 
deze overwegend te maken hebben met omgevingskenmerken en niet 
zozeer met politiestrategie als zodanig. Het accent ligt anders bij proces-
verbaal-lichten. 

De politie in de stad brengt verhoudingsgewijs minder vaak een aan-
gehouden dader in verband met eerder gepleegde feiten dan de politie in 
minder stedelijk gebied. Uit de observaties en interviews komt naar vo-
ren dat hier niet alleen sprake is van een gevolg van verschil in werk-
omgeving. Ook de werkwijze die de politie kiest doet er toe. Uit oogpunt 
van criminaliteitsbeleid is die bevinding niet zonder belang. Immers, 
waar het herkenbaar uitmaakt hoe de politie haar werk doet, kunnen 
beleidsmaatregelen en politie-initiatieven effect hebben op het oplossen 
van delicten. Daarom gaan we op case-enrichment nader in. 

Case-enrichment in de binnenstadsdistricten 
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Anders dan bij heterdaadaanhoudingen is bij case-enrichment steeds 
sprake van gerichte politie-inspanningen om delicten op te lossen. In 
oriënterende gesprekken met politiemensen ontstond aanvankelijk de 
indruk dat zij daarbij als volgt te werk gaan. Nadat een verdachte is aan-
gehouden, zoeken agenten met behulp van een computersysteem naar 
onopgeloste delicten die met deze verdachte in verband gebracht zou-
den kunnen worden. Vooral het zoeken op modus operandi zou daarbij 
een goede strategie zijn. Wanneer bij voorbeeld een aangehouden inbre-
ker 'inklimmen' als werkwijze heeft, kunnen de aangiften worden gese-
lecteerd waarbij inklimmen als werkwijze staat genoteerd. De agenten 
confronteren de verdachte dan met deze zaken, met de bedoeling zo een 
bekentenis los te krijgen. 

Uit het observatie-onderzoek in Amsterdam en Utrecht blijkt echter 
dat politiemensen in werkelijkheid niet geneigd zijn een afzonderlijke 
zaak uit te breiden met andere feiten. Het 'rond' krijgen van die ene zaak 
is dikwijls al ingewikkeld genoeg. De volgende observatie is daarvan een 
voorbeeld. 

Op zondagavond worden twee zestienjarige jongens aangehouden 
voor autodiefstal. Twee agenten surveilleren per auto. Zij zien in hun 
spiegel een auto die zij net zijn gepasseerd, tegen een boom rijden. De 
twee inzittenden stappen uit en rennen weg. De agenten weten één van 
de twee een eindje verderop aan te houden. De ander wordt de volgende 
dag van huis gehaald, nadat de eerste verdachte hem verlinkt heeft. 

De agenten die deze zaak afhandelen, hebben zich in de eerste plaats 
tot taak gesteld er achter te komen wie van de twee jongens de auto be- 
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stuurde. De collega's die de aanhouding hebben verricht, hebben dit niet 
kunnen zien en de jongens beschuldigen elkaar ervan. Ze weten allebei 
dat het besturen van een gestolen auto een ernstiger zaak oplevert dan 
naast de bestuurder zitten. Ieder claimen ze de ander te zijn tegen geko-
men terwijl die achter het stuur zat en te zijn uitgenodigd voor een ritje 
in de auto. 

De agenten zijn ervan overtuigd dat dit inderdaad de gang van zaken is 
geweest, dus dat de jongens de auto niet samen hebben gestolen, en ze 
zijn vast van plan de 'verrader' te ontmaskeren. Maar beide jongens hou-
den vol dat het de ander is geweest die achter het stuur zat. De agenten 
volharden echter ook en tijdens het derde verhoor, dat twee uur duurt, 
geeft één van de twee toe de diefstal te hebben gepleegd. Hij kwam al 
rondrijdend na de diefstal zijn maatje tegen en bood hem niet alleen een 
lift aan maar ook om een rondje zelf te rijden. Het was op dat moment 
dat de politieauto passeerde en zijn maatje, wetend dat de auto gestolen 
was, in paniek tegen een boom reed. 

De volharding van de agenten leidde in dit geval tot een oplossing. Niet 
elke verbalisant is echter in staat het geduld en de tact aan de dag te leg-
gen een verdachte een bekentenis af te laten leggen. De meeste verdach-
ten zijn door de wol geverfd. Zij kennen de procedures en regels. Type-
rend hiervoor was de verdachte die bij het eerste verhoor informeerde: 
'zit ik hier voor drie-elf?' 6  De meesten gaan er van uit dat zij het beste 
kunnen ontkennen of hun mond houden, en doen dat ook. Het is voor 
agenten dan al een hele kunst één ronde zaak aan de officier van justitie 
te kunnen voorleggen. Dat geldt ook wanneer de verdachte op heterdaad 
is aangehouden. Als de verdachte blijft ontkennen is één getuigenverkla-
ring niet voldoende. Een ronde zaak vraagt, ook na heterdaad, om een 
tweede getuige of aanvullend technisch bewijs. Agenten gaan daarom 
niet ook nog eens proberen een verdachte met andere delicten te con-
fronteren. Ze zouden dat moeten doen op grond van - veelal vage - om-
schrijvingen van de werkwijze of het signalement van de dader. De ver-
dachte zal ontkennen en daarmee is het gesprek dan ten einde. 

Toch worden ook in de binnenstad aangiften teruggezocht bij aange-
houden verdachten (tabel 1). Uit de observaties en interviews blijkt dat 
die manier van oplossen vooral aan de orde is bij projecten. In een pro-
ject is recherchewerk niet reactief gericht op één delict of dader maar 
proactief gericht op delict soorten en dader groepen. Een groep politie-
mensen wordt voor een bepaalde periode vrijgemaakt om aan het pro-
ject te werken. Dit betekent dat zij de tijd hebben zich in de materie te 
verdiepen en aanhoudingen voor te bereiden. Bij aanvang van een ver-
hoor hebben ze dan ook al uitgezocht welke andere delicten in aam -tier- 

6 'Drie -elf is politiejargon waarmee agenten artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht 

aanduiden (gekwalificeerde diefstal). 
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Tabel 2: Wijze van oplossen per delictsoort, in Amsterdam en Utrecht, in 
percentages 

diefstal van 	diefstal uit 	woning- 	totaal 
auto 	 auto 	 inbraak 	A'dam. 

A'dam. 	Utr. A'dam. 	Utr. A'dam. 	Utr. 	 Utr. 

Opsporen 	1,2* 	9,5 	0,0 	2,5 	7,0* 	17,0 	2,8** 	9,7 
Dader bekend 	3,6 	5,5 	1,5 	4,5 	9,5 	4,5 	4,9 	4,8 
Heterdaad 	50,9 	40,5 	84,5 	84,5 	73,0** 23,0 	70,7** 49,3 
Pvb lichten 	44,4 	44,5 	14,0 	8,5 	10,5*.  55,5 	21,8** 36,2 

Aantal 	169 	200 	200 	200 	200 	200 	569 	600 

Gemarkeerd zijn significante verschillen tussen Amsterdam en Utrecht, tweezijdig getoetst met Z-score 

voor proporties; • p<0,01 en "" p<0,001. 

king komen om aan een verdachte voor te leggen en waarop de bewijs-
voering zich richt. 

Die voorbereiding is het wezenlijke verschil met 'werken aan een zaak'. 
Daarbij krijgen twee politiemensen een zaak toegewezen om af te han-
delen, meestal met op heterdaad aangehouden verdachten. Zo'n zaak 
komt op een min of meer willekeurig moment want heterdaad-
aanhoudingen laten zich niet plannen. Agenten beginnen onvoorbereid 
aan een zaak en moeten deze vervolgens binnen de wettelijke tijdslimie-
ten afhandelen. Dat biedt weinig mogelijkheden een uitgebreid onder-
zoek te doen rondom een verdachte. 

Bij afzonderlijke zaken eisen ook de wisselingen van de wacht hun tol. 
Vanwege de wettelijke tijdslimieten is het vaak noodzakelijk dat zaken 
worden overgenomen door collega's. Er is geen tijd een zaak te onderbre-
ken voor vrije dagen, cursussen of schietoefeningen. Deze overdrachten 
trekken een wissel op de motivatie van zowel degenen die een zaak moe-
ten overdragen als degenen die een zaak overgedragen krijgen; terwijl 
een grondige aanpak afhangt van het enthousiasme en de inzet van de 
agenten, zoals het voorval met de autodiefstal illustreert. 

Al met al duiden de observaties en interviews er op dat case-
enrichment in de binnenstad niet voorkomt bij afzonderlijke zaken - die 
meestal volgen op een heterdaadaanhouding - maar wel bij projecten, 
dus als agenten zich eerst terdege in delicten en daders hebben verdiept. 
Het materiaal uit de dossierstudie bevat ook een aanwijzing in die rich-
ting. Gezien over alle delicten zijn er verschillen tussen Amsterdam en 
Utrecht (tabel 1). Uitsplitsing naar de drie onderzochte delictsoorten 
brengt aan het licht dat die verschillen vooral worden veroorzaakt door 
verschillen bij oplossen van woninginbraken (tabel 2). 

De Utrechtse politie geeft met een groot project speciale aandacht aan 
het oplossen van woninginbraken. Het birmenstadsdistrict heeft een 
woninginbraken-team onder leiding van een coördinator. Het team be- 
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Case -enrichment bulten de grote stad 
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staat verder uit zeven politiemensen, die steeds voor zes weken deelne-
men. Zij leggen zich er op toe zo veel mogelijk informatie te verzamelen 
over inbraken en inbrekers in het district. De informatie verwerken zij in 
een eigen systeem, bestaande uit een computerbestand en informatie-
mappen. Verder praten ze regelmatig met elkaar over de zaken waarmee 
ze bezig zijn. Steeds wanneer een inbraak in het district wordt gemeld, 
gaat een van de teamleden naar het desbetreffende adres, neemt de aan-
gifte op en beoordeelt of een technisch onderzoek gewenst is. Het team 
heeft naar eigen zeggen behoorlijk overzicht over welke inbrekers in het 
district actief zijn, wie vast zit en wie voor welke inbraken in aanmerking 
zou kunnen komen. Voordat zij een verdachte aanhouden, bereiden ze 
een en ander in onderling overleg voor, waarbij ze trachten met behulp 
van hun informatiesysteem meerdere feiten aan die verdachte te koppe-
len. 

Dit project is gestart in 1993 en loopt nog door. De opgeloste inbraken 
in het Utrechtse deel van ons onderzoek, stammen uit de periode no-
vember 1993 tot juli 1995. Een causaal verband tussen het project en op-
lossen middels proces-verbaal-lichten is hiermee niet bewezen. We zien 
hierin wel een ondersteuning van de bevinding uit de observaties dat 
case- enrichment in de binnenstad met name aan de orde is in projecten. 
Dit beeld uit de binnenstad krijgt extra reliëf wanneer we ook kijken naar 
politiewerk in kleinere plaatsen. Omdat Friesland hier de tegenpool van 
de binnenstad lijkt, hebben we speciaal op die regio de aandacht gericht. 

Dat politiewerk in meer landelijk gebied anders is dan in de binnenstad, 
kan men niet los zien van plaatselijke omstandigheden. Zo kwam in eer-
der observatie-onderzoek naar voren dat politiewerk in Wageningen 
nogal verschilt van politiewerk in Amsterdam (Stol, 1996). De plaatselijke 
omstandigheden in Wageningen zijn agenten een steun in het werk. De 
relatief hechte relatie tussen bevolking en politiemensen plus de inten-
sieve communicatie tussen agenten onderling, leidt er toe dat agenten 
hun wijk en haar bewoners grondig kennen. Dat vergroot het vermogen 
van agenten om effectief in te grijpen als politie-optreden wordt ge-
vraagd. 

Politiemensen in Friesland geven in interviews aan dat ook zij over-
zicht hebben over hun omgeving. Het aantal 'vaste daders' in een be-
paald gebied is voor hen overzichtelijk en veel politiemensen hebben 
zowel een dadergroep als de recente aangiften paraat. Op grond van die 
kennis doen zij veronderstellingen over wie waarvoor verantwoordelijk 
zou kunnen zijn. Soms houden zij daar aantekeningen van bij in een 
map. Dit helpt hen niet zozeer bij het opsporen van een onbekende da-
der naar aanleiding van een aangifte maar wel, aldus de respondenten, 
komt het regelmatig voor dat zij aangehouden personen confronteren 
met andere zaken dan die waarvoor zij zijn aangehouden. Voorzichtig- 
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heid blijft daarbij echter wel geboden: 'Je kunt alleen aangiften voorleg-
gen als ze hard zijn. Je kunt beter de eer aan jezelf houden en je geloof-
waardigheid bewaren, want je komt ze vaker tegen.' (...) 'Als je één 
verkeerde aangifte aanbrengt dan valt alles stil. Als ze weten dat je bluft, 
zeggen ze niets meer.' 7  Toch is er regelmatig aanleiding om zaken aan 
verdachten voor te leggen. Dat kan, zo zeggen agenten, als er een zekere 
vertrouwensband bestaat tussen politiemensen en verdachten. Deze 
band is van belang voor het oplossen van zaken: 'De vaste kliek is be-
kend, dat praat makkelijk, de omgang is goed. Zaken moeten door de 
verdachte aan de diender gegund worden.' (...) 'Verdachten vragen soms 
speciaal naar jou. Alleen aan jou bekennen ze dan zaken.' 

Agenten in Friesland bevestigen aldus dat het in een overzichtelijke 
omgeving voor politiemensen makkelijker is greep te houden op hun 
werkterrein. Zij 'kennen hun pappenheimers' en die kennis kunnen zij 
gebruiken voor case-enrichment 

Slotbeschouwing 

We hebben vier wegen onderscheiden waarlangs diefstaldelicten worden 
opgelost. In de onderzochte regio's komen alle oplossingswijzen voor 
maar op welke de nadruk ligt, varieert. Naarmate de omgeving waarin 
agenten werken meer verstedelijkt is, ligt meer de nadruk op heterdaad-
oplossingen en naarmate de omgeving landelijker is, meer op case-
enrichrnent 

Mogelijkheden voor de politie om meer diefstaldelicten op te lossen, 
lijken vooral te liggen in case- enrichment. Dat geldt zowel voor de pro-
vincie als de stad. Deze manier van oplossen vraagt van politiemensen 
dat zij concrete kennis hebben over de omgeving waarin zij werken, over 
eerder gepleegde delicten en over wie daarvoor in aanmerking zou kun-
nen komen. 

Agenten in een landelijke omgeving hebben dergelijke kennis is zekere 
mate paraat. De relatief overzichtelijke omgeving waarin zij werken laat 
dat ook toe. Agenten praten met elkaar over wat in de wijk gaande is en 
wisselen zo hun kennis over de omgeving uit. Verder hebben zij geregeld 
een zekere verstandhouding met verdachten. Ook dat is gunstig voor 
recherchewerk want naarmate een verdachte de politie meer tegemoet 
komt, hebben agenten meer mogelijkheden eerdere delicten aan een 
'dader te koppelen. Zo bevorderen plaatselijke omstandigheden in lande-
lijk gebied de kans op case-enrichment. 

In de binnenstad ligt dat anders. Agenten hebben daar een minder 
compleet beeld over delicten en daders paraat omdat de complexe om-
geving waarin zij werken het houden van overzicht bemoeilijkt. Zij heb-
ben evenwel een effectieve strategie ontwikkeld om aan dat probleem 
tegemoet te komen. In projecten maken zij zich, op een deelgebied, ken- 

7 De citaten zijn uit interviews in Friesland. 
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nis over de omgeving eigen. Zo kunnen projecten in de grote stad be-
schouwd worden als van onderaf georganiseerde oplossing voor het te-
kort aan parate kennis die agenten nodig hebben voor case-enrichment 

Vorenstaande leidt ons tot de conclusie dat de lokale dimensie onont-
beerlijk is bij bestrijden van diefstalcriminaliteit. De politie moet zich 
daarom bij dit werk niet enkel toeleggen op bovenlokale organisatie-
vormen en veelomvattende computerbestanden. Juist gedegen kennis 
over hun directe omgeving biedt politiemensen mogelijkheden delicten 
op te helderen. In landelijk gebied hebben zij dergelijke kennis door de 
vanzelfsprekende binding met hun wijk, in de binnenstad door een ge-
richte verdieping in hun werkomgeving. Ons onderzoek ging over drie 
soorten diefstaldelicten. We zouden, mede als vertrekpunt voor verder 
onderzoek, willen opperen dat voor het oplossen van andere veel voor-
komende delicten de lokale dimensie van vergelijkbaar belang is. 

We willen met het bovenstaande niet suggereren dat schaalvergroting 
en informatietechnologie onontkoombaar afbreuk doen aan het vermo-
gen van de politie criminaliteit te bestrijden. Waar we voor pleiten is bij 
verdergaande globalisering de lokale dimensie niet te veronachtzamen 
- het kind dus niet met het badwater weg te gooien. Aandacht hiervoor 
lijkt ons eens te meer gerechtvaardigd omdat schaalvergroting van de 
organisatie in samenhang met informatietechnologie, als strategie om de 
daadkracht van de politie te vergroten, wellicht zelfs op gespannen voet 
staat met wat effectief is in criminaliteitsbestrijding. In landelijk gebied 
zal zo'n uniformiserende ontwikkeling de binding tussen politie en bur-
gerij vermoedelijk eerder doen afnemen dan toenemen, met het risico 
dat het vermogen van agenten om delicten op te lossen daar onder lijdt. 
In de binnenstad demonstreren agenten met hun projecten dat niet 
grootschaligheid maar juist een verdieping in hun directe omgeving tot 
oplossen van delicten leidt. 

Daar waar bovenlokale organisatie met informatietechnologie wordt 
ingezet als strategie tegen (regio)grensoverschrijdende criminaliteit, ver-
dient het dus aanbeveling dat zo te organiseren dat ook de lokale kracht 
van de politie in stand blijft en liefst ervan profiteert. Dat vraagt aan-
dacht voor de plaatselijke situatie en de mogelijkheden die de politie op 
grond daarvan heeft. In effectief beleid geeft men niet alleen ruimte aan, 
maar ondersteunt ook actief de punten die de politie op lokaal niveau 
sterk maken. Zo'n 'responsief crirninaliteitsbeleid' ondersteunt dus on-
der meer de plaatselijke verhouding tussen politie en burgerij, de mate 
waarin agenten hun wijk kennen en de communicatie binnen politie-
eenheden. Niet in de laatste plaats schept zo'n beleid ook ruimte en mo-
gelijkheden voor projectgericht werken. In de totale strafrechtsketen be-
nut men dan de kracht van iets wat zich in de alledaagse praktijk in de 
frontlijn van die keten werkzaam toont: lokaal georiënteerde en van on-
deraf georganiseerde criminaliteitsbestrijding. 
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Prioriteiten bij handhaving 

van milieuwetten 

mr. P.C. Cup*  

In dit artikel wordt nagegaan hoe de handhaving van de milieu-
wetgeving, door zowel het openbaar bestuur (gemeenten en provincies 
en waterkwaliteitsbeheerders) als het Openbaar Ministerie, praktisch in 
zijn werk gaat. Belangrijke vragen daarbij zijn: welke prioriteiten worden 
gesteld bij de handhaving milieuwetgeving? Wat zijn de criteria aan de 
hand waarvan bepaald wordt of en welke milieu-overtredingen straf-
rechtelijk of bestuursrechtelijk worden aangepakt? 

Ik zal ingaan op de vraag in hoeverre de bestuurskundige aannames 
over zelfsturing en totstandkoming van overheidsbeleid die we onder 
andere aantreffen bij Frissen (zie elders in dit nummer), stroken met 
mijn ervaringen uit de praktijk van de handhaving milieuwetgeving. 
Daarbij wordt steeds gekeken of en in hoeverre er sprake is van een 'top' 
die 'stuurt' en die duidelijk voorafgestelde doelstellingen formuleert ten 
aanzien van de handhaving ('centrale 	Ik stip waar mogelijk de 
interacties aan tussen het 'bestuur aan de top' en de 'ambtenaren op de 
werkvloer' in het kader van de handhaving milieuwetten. 

In dit artikel wordt handhaving als volgt gedefinieerd: bevorderen dat 
algemeen geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd door 
controle en het toepassen van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of pri-
vaatrechtelijke sanctiemiddelen. 

Teneinde de lezer een beeld te geven van de bevoegdheidsverdeling 
binnen de handhaving milieuwetten, schets ik allereerst de opbouw van 
de belangrijkste milieuwet, de Wet milieubeheer. Tevens wordt het rijks-
beleid van de afgelopen zes jaren (1988-1996) beschreven dat is gericht 
op de opbouw van een adequate handhavingsorganisatie tussen ge-
meenten en andere handhavende bestuursorganen, inclusief het Open-
baar Ministerie (gedecentraliseerde en gedeconcentreerde uitvoering 
van milieutaken). Vervolgens ga ik in op de organisatie en de prioriteit-
stelling van de handhaving. Tenslotte kom ik tot de praktijk en beschrijf 
ik de juridisch-organisatorische samenwerkingsaspecten bij een con-
crete handhavingszaak en de problemen die zich daarbij voordoen. In de 
conclusie breng ik mijn bevindingen over zowel de organisatie als de da-
gelijkse uitvoering van de handhaving milieuwetten tezamen. 

* De auteur is juridisch medewerker en handhavingscoërdinator bij de Regionale inspectie 

milieuhygiëne van VROM voor de provincie Overijssel. Dit artikel is op persoonlijke titel 

geschreven en geeft niet noodzakelijkerwijze de visie van het ministerie van VROM op 

handhaving weer. 
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Milieuwetgeving 

De milieuwetgeving is een verzameling van een groot aantal wetten in 
formele zin. Deze wetten hebben verschillende doelstellingen en een 
verschillende systematiek. Er zijn wetten gericht op fauna, bos, en ruim-
telijke ordening, het 'groene milieu'. Daarnaast zijn er wetten gericht op 
bedrijfsactiviteiten en stoffen. Dit wordt het 'grijze milieu' genoemd. Ik 
beperk me hier grotendeels tot de beleidsontwikkelingen en de uitvoe-
ring binnen met name het grijze milieu. Dus ten aanzien van bedrijven. 

De belangrijkste milieuwet in dit kader is de Wet milieubeheer. Deze 
wet is inwerkinggetreden op 1 maart 1993. Voor 1 maart 1993 waren de 
milieuregels voor bedrijven voor een belangrijk gedeelte neergelegd in 
de Hinderwet en enkele sectorale milieuwetten (bij voorbeeld de Wet 
chemische afvalstoffen). In de Wet milieubeheer worden bedrijven overi-
gens aangeduid met de term Inrichtingen'; dit is een term die nog uit de 
oude Hinderwet van 1952 stamt. 

Kern van dit wettelijk stelsel is dat het niet is toegestaan om een be-
drijf, dat het milieu nadelig beïnvloeden kan, in werking te brengen of te 
houden zonder vergunning (artikel 8.1 Wet milieubeheer). Op dit verbod 
is straf gesteld in Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer jo artikel la van de Wet 
op de Economische Delicten. Tevens is verboden om de bij een vergun-
ning gestelde voorschriften te overtreden. 

Gemeenten en provincies kunnen op grond van Hoofdstuk 18 Wm jo 
Gemeentewet en Provinciewet, bestuursrechtelijk optreden (bestuurs-
dwang, dwangsom en intrekken van een vergunning). Daarnaast kan 
door de Politie/Openbaar Ministerie het strafrechtelijk instrumentarium 
op basis van de Wet Economische Delicten, het Wetboek van Strafrecht 
en het Wetboek van Strafvordering ingezet worden. De gemeente of de 
provincie waarbinnen de inrichting is gelegen is het bevoegd gezag voor 
vergtumingverlening en handhaving. Er is dus sprake van gedecentrali-
seerde uitvoering. 

Stimulering van de beleidsuitvoering 

De handhaving van de Hinderwet van 1952 vormde lange tijd geen prio-
ritaire taak bij gemeenten. De wetgever schreef destijds in de Memorie 
van Toelichting bij de wet dat de nieuwe wet, 'het bedrijfsleven geen al te 
grote belemmeringen mocht geven'. 

Dit was in naoorlogse wederopbouw een logische opmerking. Begin 
jaren tachtig echter nam de politieke en maatschappelijke aandacht voor 
het milieuprobleem snel toe. Toen bleek dat veel gemeenten en provin-
cies in ernstige mate achterliepen bij het verlenen van vergunningen aan 
bedrijven en het structureel handhaven van andere wettelijke milieu-
voorschriften. Er was dan ook in ruime mate sprake van gedogen; als ver-
gunningen waren verleend, waren deze vaak verouderd en moeilijk 
handhaafbaar. Door het ministerie van VROM is toen als één van de eer- 
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ste stappen om tot verbeteringen te komen, het Handhavings-
uitvoeringsprogramma milieuwetten (HUP) ontwikkeld en aan gemeen-
ten aangeboden. Dit is een planningssystematiek voor het management 
binnen het openbaar bestuur, bedoeld om de achterstand in 
vergunningverlening en -handhaving in te lopen. In de praktijk bleek 
echter dat niet alle gemeenten een dergelijk programma opstelden en, 
als het was opgesteld, dan lag het vaak nog in de kast. 

Teneinde het milieubeleid te intensiveren is uiteindelijk door het mi-
nisterie van VROM een subsidie-/geldstroom naar de gemeenten op 
gang gebracht. Het Besluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid 1989 
(BUGM) vormde de grondslag voor deze doeluitkeringen van het rijk. In 
1994 is deze regeling vervangen door de regeling Voortzetting gemeente-
lijk milieubeleid (VOGM). Gemeenten krijgen op grond van de regelin-
gen, jaarlijks van het ministerie van VROM een vast bedrag op de begro-
ting. Voorwaarde is dat er binnen een WGR-regio (Wet 
gemeenschappelijke regelingen) wordt samengewerkt bij vergunning-
verlening en handhaving en dat er jaarlijks een vooraf vastgesteld aantal 
vergunningen wordt verleend en bedrijfscontroles wordt verricht (plan-
ning). Doelstelling is dat gemeenten op 1 januari 1997 voor alle bedrijven 
een actuele vergunning hebben verleend en dat voldoende controles 
worden uitgevoerd en dat er planmatig wordt gehandhaafd (het 'ade-
quate niveau'). 

De organisatie van de handhaving 
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De BUGM, thans VOGM-regeling, en de VRV-regeling (Van Rijn-
Vellekoop-regeling) hebben voor de handhavingspraktijk tot gevolg dat 
gemeenten en provincies alle onder hun gezag vallende bedrijven (in-
richtingen) periodiek dienen te bezoeken op basis van 'controle-
frequenties'. Die frequenties worden hoger naarmate een bedrijf in een 
hogere categorie valt qua milieubelasting. Op basis van de controle kan 
besloten worden om de vergunning aan te passen (actualisatie) of om 
handhavend op te treden omdat overtredingen zijn geconstateerd 
(handhaving op basis van hoofdstuk 18 Wet milieubeheer). 

Handhaving van milieuwetten is dus van oudsher in de handen gelegd 
van verschillende overheidsorganen (gemeenten, provincie, rijk en 
waterkwaliteitsbeheerders). De Wet Milieubeheer bracht hierin geen of 
nauwelijks verandering. De intensiteit van de handhaving verschilt per 
instantie en per geval, er bestaat vaak geen samenhang tussen de ver-
schillende handhavingsinstanties voor wat betreft taakstelling en uitvoe-
ring en er bestaat nog onvoldoende structurele afstemming. Hierdoor 
ontstaat rechtsongelijkheid en onduidelijkheid voor burger, bedrijf en 
handhaver zelf. Uiteindelijk blijkt handhaving dus nog steeds een 
zwakke schakel te zijn in de reguleringsketen van beleidsvoorbereiding, 
vergunningverlening en handhaving (Michiels en Blomberg, 1997). 
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Oplossingsrichtingen worden door het rijk onder andere gezocht in de 
zogeheten 'handhavingsstructuld waarbinnen het begrip 'samenwer-
king' centraal staat. Dit staat beschreven in een brief van de minister 
VROM aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 11 oktober 1990; TK 
1990-1991 21 137 nrs. 46 en 70). Deze brief stelt in dit kader de noodzaak 
van structurering op drie niveaus (rijk, provincie en samenwerkingsver-
band). Het zwaartepunt komt te liggen op het niveau van de Wet ge-
meenschappelijke regelingen, de Wgr-regio's. Gemeenten moeten bin-
nen het samenwerkingsverband een bestuurlijk handhavingsoverleg 
instellen, een Coördinatiepunt en Informatiepunt handhaving instellen 
(het CIP) en binnen deze overlegstructuur gezamenlijk handhavings-
programma's opstellen. 

Tegelijkertijd bouwde de politie met steun van NMP-gelden - die wor-
den uitgekeerd door Binnenlandse Zaken/Justitie - Milieubureau's 
(RBM's) op die aansluiten bij de nieuwe regionale opzet van de politie. 
(Beleidsnota Uitvoering NMP, Politie voor de jaren 1990-1995, TK 1990- 
1991, 21137, nr. 48. In een aparte Circulaire is besloten dat deze gelden 
tot 1998 als aparte geldstroom worden uitgekeerd). 

Tevens is binnen het O.M. een aparte Procureur-Generaal voor het toe-
zicht op de handhaving van de milieuwetgeving aangesteld. Het O.M. 
krijgt gelden vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie 
voor het uitvoeren van haar milieutaken. In juli 1994 is in aansluiting 
hierop de O.M.-leidraad 'milieu' verschenen. Hierin wordt aangegeven 
waar het O.M. haar prioriteiten bij de milieuhandhaving legt. 

In de praktijk is momenteel sprake van een redelijk gestructureerde 
samenwerking tussen rijksinspectie, betrokken bestuursorganen en het 
O.M. Het O.M. is voor de vervolging van milieudelicten binnen bedrijven 
in belangrijke mate afhankelijk van de handhavingspartners omdat veel 
overtredingen zich binnen 'inrichtingen' afspelen. De bestuursorganen 
hebben hier namelijk primaire wettelijke controlerende en toezichthou-
dende taken, terwijl politie en burgers doorgaans geen zicht hebben op 
wat zich in en rond inrichtingen afspeelt (er wordt bij voorbeeld door 
een burger nooit aangifte gedaan van het overtreden van een lucht-
emissienorm waarbij geen stank is waar te nemen). 

Voor de overige overtredingen (in het vrije veld of hinder voor de om-
geving door bedrijven) hebben politie en burgers wel eigen toezicht en 
aangifte-mogelijkheden. Echter, in de regel is er tevens een bestuurs-
orgaan met de bestuursrechtelijke handhaving belast (bij voorbeeld de 
overtredingen van de Wet op de ruimtelijke ordening moeten door de 
gemeente worden gehandhaafd) zodat indien deze niet optreedt (ge-
doogd) de strafrechtelijke handhaving bemoeilijkt wordt. Tenslotte heeft 
het OM, weinig zicht op en kennis van de meerjaarlijkse milieu-
doelstellingen van het openbaar bestuur. De samenwerldngs- en overleg-
structuur zoals in het kader hierboven geschetst, neemt om deze rede-
nen een belangrijke plaats in bij de strafrechtelijke handhaving van het 
milieurecht. 
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Echter, deze structuur 'werkt' nog niet optimaal. De brief van de minis-
ters en de circulaire van BiZa/Justitie waarin de structuur staat beschre-
ven alsmede de Leidraad O.M. zijn niet meer dan een 'blauwdruk' waar-
binnen nog veel proef-ondervindelijk moet worden uitgedokterd (bij 
voorbeeld wat is de exacte rol van een WGR-codrdinator, wat is de pre-
cieze rol van de politie, waar moeten hanclhavingprogramma's aan vol-
doen, enzovoort). Dit 'proeftuinieren' wordt in hoge mate overgelaten 
aan de praktijk: de regionale coördinatoren gemeentelijk milieubeleid, 
de regionale milieu-inspecteur, de provincie en het lokale O.M. (arron-
dissement). 

Prioriteitstelling bij de handhaving milieuwetten 

Indien men uitgaat van het idee dat de 'top' stuurt, zou men verwachten 
dat het bestuur (rijk, provincie en gemeenten) in deze structuur de 
milieu-prioriteiten stelt. Bij voorbeeld in jaar x worden landelijk de 
metaalbedrijven bezocht, in jaar y de tankstations voor het wegverkeer 
en wordt in bepaalde regio's de landbouw gecontroleerd. 

In de praktijk blijkt dit echter niet steeds duidelijk het geval te zijn. De 
Landelijke Coördinatie Commissie handhaving Milieuwetten, de LCCM 
(een interdepartementale commissie), heeft in 1992 om te beginnen vier 
landelijke prioriteiten gesteld (handhaving Cadmiumbesluit, Handha-
ving CFK-besluit, Verdroging en Vermesting) maar dit betrof slechts vier 
milieu-onderwerpen van een veel groter aantal mogelijke prioriteiten. 

De keuze is op tamelijk onduidelijke wijze gemaakt: destijds is in een 
kleine club van ambtelijke vertegenwoordigers van O.M., rijkswaterstaat, 
inspectie milieuhygiëne, VNG en IPO besloten om deze prioriteiten voor 
te stellen aan de minister. De redenen waarom juist de keuze op deze 
vier prioriteiten is gevallen, is nooit duidelijk geworden voor de beleids-
uitvoerders omdat er geen keuze-model (-criteria) bestond. Bovendien 
behoren de taken handhaving Cadmiumbesluit en CFK-besluit, tot de 
rijkstaken van het ministerie van VROM (ingevolge de Wet milieu-
gevaarlijke stoffen). Voorts zijn de thema's cadmium, vermesting en ver-
droging onvoldoende geconcretiseerd in projecten. Destijds is voorge-
steld om landelijke projecttrekkers te benoemen met voldoende 
mandaat die de uitvoering van de afspraken bevorderen en bewaken. Dit 
bleek echter onbespreekbaar: het is in Nederland ondenkbaar dat een 
hoger bestuursorgaan een ander bestuurorgaan 'aanstuurt'. 

Het ontbreken van concretisering in projecten en een bepaalde vorm 
van sturing, had tot gevolg dat de gezamenlijke prioriteitstelling in de 
praktijk tamelijk vrijblijvend is uitgevoerd. Landelijke draaiboeken zijn 
door de LCCM over het hele land verspreid maar zij werden door de pro-
vincie, gemeenten en andere bestuursorganen niet als richtinggevend 
gezien. 

Derhalve werd bij voorbeeld het CFK-besluit door de inspectie milieu-
hygiëne zelfstandig en landelijk uitgevoerd met behulp van een interne 
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ambtelijke projectorganisatie waarbij de betrokkenheid van gemeenten 
niet groot bleek te zijn. De inspectie had gemeenten verzocht om CFK-
overtredingen te melden bij de Regionale inspecteur en de inspectie zou 
dan de verdere handhaving voor zijn rekening nemen. Gemeenten ble-
ken in de praktijk echter slechts zeer sporadisch op eigen initiatief te 
melden. Het bleek al helemaal onbespreekbaar dat zij bij bedrijfscontro-
les het aspect <CFK' zelfstandig behandelden, dit omdat de gemeenten 
doorgaans van mening waren dat zij hiervoor de kennis en het beno-
digde inzicht voor een adequaat toezicht misten. 

Dit beeld geldt ook voor de handhaving van het Cadmiumbesluit. Het 
thema Vermesting is wel in grotere samenwerking uitgevoerd door de 
AID (Algemene inspectie dienst van het ministerie van Landbouw en 
Visserij), gemeenten en inspectie. Echter, zulks niet omdat de LCCM dit 
bepaalde, maar omdat hier de bestaande wettelijke kaders al verplichtin-
gen stelden voor die bestuursorganen en er ambtelijk al uitvoerings-
projecten in voorbereiding waren. Het thema Verdroging, tenslotte, is 
nauwelijks in samenwerking uitgevoerd. 

Prioriteitstelling ontbreekt ook op regionaal en provinciaal niveau. Ge-
meenten en de provincie worden namelijk tot en met 1997 op basis van 
de 'kengetallen' uit het BUGM/VOGM en de VRV-gelden, door het minis-
terie van VROM jaarlijks verplicht om een formeel bepaald aantal con-
troles voor elke type bedrijf (ingedeeld in categorieën) uit te voeren. Dit 
nodigt niet uit tot het stellen van inhoudelijke prioriteiten. In de praktijk 
bezochten gemeenten en provincie dan ook alle bedrijven min of meer 
volgens de verplichte frequentie en naar aanleiding van klachten, dit min 
of meer ongeacht of er landelijke afspraken waren gemaakt voor be-
paalde bedrijfstakken. Er was dus sprake van een nadruk op kwantiteit 
bij de keuze van controle-objecten in plaats van op de kwaliteit (zie ook 
Michiels en Blomberg, p. 242). 

Overigens is er binnen de kaders van de gezamenlijke handhaving in 
zekere zin wel duidelijk sprake van toenemende kwaliteit bij de handha-
ving: in de afgelopen jaren zijn er per regio op ambtelijk voorstel (in het 
Regionaal ambtelijke milieu-overleg, het RMO), verschillende regionale 
handhavingsprojecten uitgevoerd (vuurwerk, mestbassins en dergelijke). 
Overigens, deze kanttekeningen bij de prioriteitstelling betekenen 
geenszins dat er geen kwaliteit wordt geleverd door individuele ambte-
naren die in de praktijk concrete handhavingszaken weten op te lossen. 

In december 1997 eindigt de VOGM-regeling en dit jaar wordt dan ook 
binnen de regionale overlegstructuur duidelijker nagedacht over de mo-
gelijkheden om de nadruk te leggen op kwaliteit van de handhaving in 
plaats van de kwantiteit. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het 
landelijke en het regionale handhavingsprogramma een sterkere 'regie-
werking' te geven en onderling duidelijkere prioriteiten te kiezen die een 
duidelijke afstemmende meerwaarde bieden. 

De discussies hierover worden echter eerst en vooral gevoerd in de 
ambtelijke circuits (het RMO). In Overijssel is bij voorbeeld besloten om 
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handhavingsobjecten te kiezen op grond van het Doelgroepenbeleid van 
het ministerie van VROM. In dit beleidskader zijn op landelijk niveau 
convenanten afgesloten met branches (grafische industrie, tapijt-
industrie, metaal-elektro, en andere). Hierin staan uitvoerings-
maatregelen beschreven om de milieu-gevolgen van de betrokken be-
drijven te minimaliseren. Er wordt gewerkt met een meerjarenplanning. 
Van bedrijven wordt een aantal concrete maatregelen verwacht die voor 
de gehele bedrijfstak gelden. Indien bepaalde maatregelen niet zijn ge-
realiseerd, is in principe handhavend optreden mogelijk. Zodoende wor-
den ook in het handhavingsprogramma 1997 en volgende jaren, meer-
jaarlijkse handhavingsprioriteiten geselecteerd. 

Nog een korte kanttekening bij de prioriteiten die het O.M. stelt. Het 
O.M. heeft in haar Leidraad milieuhandhaijingwel prioriteiten gesteld 
maar bij nadere kennisname blijken dit geen inhoudelijke thema's te zijn 
(hetgeen overigens ook niet van het am. is te verwachten; dat is een taak 
van het bestuur). Het O.M. maakt bij voorbeeld onderscheid in 
inrichtinggebonden criminaliteit, vrije-velddelicten en (middel) zware 
milieucriminaliteit en noemt gevallen waarin strafrechtelijk ingrijpen 
geboden is. Bij voorbeeld: opzettelijke overtreding van een kern-
voorschrift, recidive, (dreigende) milieuschade van enige betekenis en-
zovoort. 

De feitelijke handhaving van milieuwetten 
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Aangezien de handhavingsstructuur gebouwd is op het thema 'samen-
werking' waarbij elk bestuursorgaan (gemeente, provincie) een autono-
mie behoudt bij de uitvoering en handhaving van de wet, geeft de feite-
lijke handhaving grote verschillen te zien. Zo blijkt bij voorbeeld uit een 
statistische controle door de inspectie milieuhygiëne dat door 45 betrok-
ken gemeenten, twee waterIcwaliteitsbeheerders en de provincie Overijs-
sel, in 1996 en 1997 ongeveer dertig bestuursdwang- en dwangsom-
beschikkingen zijn verzonden maar dat deze score voor rekening komt 
van een beperkt aantal gemeenten. Met andere woorden: er zijn ge-
meenten die nooit een handhavingsbeschikking nemen terwijl daar wel 
industrie zit en er zijn gemeenten die bij voorbeeld jaarlijks vijftien be-
schikkingen nemen. Bovendien blijkt dat slechts één tot twee maal een 
gedoogbeschikking is genomen (het expliciet afzien van handhaving bij 
een overtreding). Dit is een indicatie dat er mogelijk ook veel stilzwijgend 
wordt gedoogd, hetgeen in strijd is met het landelijk beleidskader voor 
gedogen (Gezamenlijk beleidskader voor het terugdringen van gedogen 
milieu-overtredingen TK 1991-1992, 22 343, nr. 2 en de recente nota van 
het ministerie van Justitie en het Kabinet Grenzen aan gedogen TK 1996- 
1997, 25 085, nrs, 1-2). 

Een minister, gedeputeerde of wethouder milieuzaken geeft in het al-
gemeen weinig sturing aan de daadwerkelijke handhaving. Hij/zij heeft 
met zijn/haar keuze van milieube/eidsthema's of diens persoonlijke stijl 
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hoogstens een 'stimulerende of remmende invloed' en bepaalt zo sterk 
de cultuur van de handhaving. Indien bij voorbeeld een gemeentelijke 
handhaver weet dat zijn wethouder niet te dik bevriend wil zijn met het 
bedrijfsleven, dan weet hij dat zijn handhavingsacties tot 'doorpakken' 
door het bestuur kunnen leiden. Dit speelt met name binnen de ge-
meentelijke en provinciale handhavingspralctipc Bij de handhaving van 
rijkstaken (onder andere de Europese Verordening In-/Uit en Doorvoer 
gevaarlijk afvalstoffen) door de inspectie van VROM, speelt dit niet of 
nauwelijks omdat de minister op veel grotere afstand van de praktijk zit. 

Bestuursorganen hanteren over het algemeen wel één handhavings-
strategie ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten: als tot sancties 
wordt overgegaan worden niet meer dan twee tot drie stappen gezet 
(vooraankondiging, beschikking en effectuering). Verschillen van uitvoe-
ring doen zich eerder voor naar aanleiding van ervaringen uit het verle-
den (notoire overtreders) of specifieke omstandigheden (nabijheid van 
een woonwijk, ingewikkeld produktieproces, enzovoort) (Michiels en 
Blomberg, 1997). 

Er is dus sprake van een verschil in handhavingscultuur per gemeente 
(en ook per provincie). Het komt dan ook voor dat bedrijven hierin mede 
een aanleiding vinden om te verhuizen naar een gemeente met het pret-
tigste 'klimaat' of dat bij de regionale milieu-inspectie van het ministerie 
van VROM geklaagd wordt over concurrentievervalsing. 

Omdat een bestuurlijke 'regie van de praktijk' uiteindelijk ontbreekt, 
blijkt de aanleiding om handhavend op te treden (met een bestuurs-
rechtelijke maatregel of een strafrechtelijke maatregel) zeer verschillend 
te zijn. Het kan gaan om klachten uit de buurt, een incidenteel en on-
voorzien optredende vervuiling van het oppervlaktewater of een controle 
op basis van een periodiek toezichtbezoek. Het kan ook gaan om de na-
zorg van regionale/landelijke projecten (bij voorbeeld de afdekplicht 
mestbassins, waarbij overigens wel sprake was van een zekere landelijke 
sturing vanuit 'de top'). Voorts speelt het al dan niet aanwezig zijn van 
opzet, verwijtbaarheid, een grote rol. Dit geldt natuurlijk met name in 
het strafrecht maar de jurisprudentie laat zien dat ook de bestuurs-
rechter dergelijke aspecten laat meewegen. 

De uitvoeringspraktijk laat zo relatief weinig systematiek/ regie in de 
handhavings acties zien. Uiteindelijk is veel toch afhankelijk van de uit-
voerder op de 'werkvloer' of wat er al dan niet aan 'ongelukken' bij be-
drijven plaatsvindt. De uitvoerende handhaver moet bepalen wat en hoe 
hij doet bij geconstateerde overtredingen en hoe hij kiest tussen straf-
rechtelijk of bestuursrechtelijk optreden. Bij die keuze spelen de vol-
gende criteria een rol (zie ook Michiels en Blomberg 1997, pp. 107-110, 
329 e.v.): 
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Normatieve criteria: 
- een keuze voor strafrechtelijk instrumentarium ingeval van 
opzet, recidive, grote milieuschade en wanneer het oogmerk 
bestaat om de dader te straffen; 
- een keuze voor bestuursrecht ingeval het oogmerk primair is 
gelegen in het voorkomen van nieuwe overtredingen en het 
oogmerk is gericht op schadeherstel. 

Instrumentele criteria: 
- vrees voor ineffectiviteit van het bestuursrecht ten gevolge van 
lange procedures (Awb); 
- onherstelbaarheid van de verontreinigde objecten; 
- vrees voor niet inbare kosten; 
- de strafrechtelijke bewijsproblematiek (hoewel dat ook voor het 
bestuursrecht van belang is); 
- opportunisme: bestuurlijke onwil. 

Een fictief praktijkvoorbeeld kan dit verhelderen. Er wordt door een toe-
zichthoudend ambtenaar van de provincie ontdekt dat er bij een 
woonwagenkamp op grote -Sthaal afgewerkte olie, oude accu's, vaten met 
resten gevaarlijk afval tegen betaling worden geaccepteerd. Hierbij is 
sprake van bewust overtreden van de wet (verwijtbaarheid): er wordt 
zonder Wet milieubeheer-vergunning van de provincie gevaarlijk afval 
ingezameld. 

Bovendien is er sprake van een 'milieu-ernstige' situatie: er zijn grote 
risico's omdat binnen het woonwagenkamp de vloeibare afvalstoffen 
zeer waarschijnlijk op een milieuhygiënisch ongewenste wijze verwerkt 
zullen worden (bij voorbeeld op oppervlaktewater lozen, lekkage in de 
bodem en verbranding in de open lucht). Het is ook niet te verwachten 
dat door de ondernemer goedschiks zal worden meegewerkt aan het ver-
beteren van de milieusituatie binnen de inrichting. 

Volgens landelijke afspraken die in verschillende voornoemde 
handhavingsnota's zijn gemaakt, zou in een dergelijk geval moeten wor-
den gekozen voor een gecombineerde aanpak van strafrecht en bestuurs-
recht.' Ten eerste kan de provincie als bevoegd gezag bestuursdwang 
toepassen (een sluitingsbevel opleggen met sommatie tot ontruiming) 
en het terrein kunnen ontruimen indien de overtreders niets doen. De 
daarvoor te maken kosten kunnen op de overtreders verhaald worden. 
De keuze is hier afhankelijk van 'vrije beleidsruimte', de provincie kan op 

1 De laatste jaren is in de literatuur en jurisprudentie een sterkere tendens naar een meer 

instrumentele visie op de inzet van het strafrecht, waar te nemen (zie Michiels en 

Blomberg, 1997, pp. 107-110). Er wordt minder stilgestaan bij rechtstheoretische noties en 
niet meer gekeken of en hoe onderwerpen als 'Ieedtoevoeging' een rol kunnen spelen. 

Men maakt zich er ook minder druk om of het strafrecht als uit/mum remedium moet 

worden gehanteerd. Het praktisch effect dat voor het milieu met de inzet wordt bereikt, 
staat voorop. 
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grond van artikel 18.1 Wet milieubeheer een handhavingsbeschilddng 
nemen. 

Daarnaast zou ook het strafrechtelijk instrumentarium kunnen wor-
den ingezet. Hiermee kan snel opgetreden worden, met name met het 
opleggen van een voorlopige maatregel om voorlopig geen afvalstoffen 
meer in te nemen. Dit is nodig omdat de overtreders tegen een bestuurs-
dwangsbeschilddng van de provincie eerst nog bezwaar kunnen maken 
en schorsing kunnen aanvragen bij de Voorzitter afdeling bestuursrecht-
spraak. Teneinde te voorkomen dat hierdoor de feitelijk stopzetting van 
de illegale handelingen wordt vertraagd, is strafrechtelijk 'flankerend' 
beleid noodzakelijk. 

Maar in de praktijk wordt vaak niet voor deze gecombineerde aanpak 
gekozen. Het bestuur kan bestuursdwang toepassen, maar is daartoe 
formeel niet verplicht. De gedeputeerde milieuzaken van de provincie 
kan bij voorbeeld besluiten om (op grond van artikel 18.2 Wet milieube-
heer dat een belangenafweging mogelijk maakt) niets te doen omdat hij 
het een risicovolle actie vindt (hij kan er misschien niet mee scoren als 
de handhavingsactie niet slaagt). In de praktijk weet een bestuurder niet 
precies hoe ernstig en ingewikkeld een handhavingszaak ligt. 

Soms is ook het kostenverhaal een belangrijke reden om niets te doen: 
het is niet eenvoudig om de met bestuursdwang gemaakte kosten voor 
het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen, op de overtreders te ver-
halen, zeker niet bij natuurlijke personen als woonwagenbewoners. 
Doorgaans is dit gemakkelijker bij grote ondernemingen. Die hebben 
een afgescheiden vermogen dat aan te spreken is en een goede naam 
hoog te houden (goodwill). 

Ook het O.M. kan besluiten om niet in te grijpen. Zij loopt immers ook 
juridische risico's. Indien de overtredingen niet of moeilijk te bewijzen 
zijn, kan het O.M. seponeren en besluiten om niet tot dagvaarding van de 
verdachten over te gaan. Ook het in beslagnemen van bepaalde zaken en 
afvalstoffen is een groot financieel risico voor het O.M. 

Daarbij is ook nog complicerend dat voor een officier handhaven een 
'natuurlijke' taak is terwijl dat voor een politiek gekozen bestuurder een 
'onnatuurlijke' taak is (zie ook Michiels en Blomberg, 1997, pp. 232-236). 
Immers, door handhaving bij ondernemingen maakt de bestuurder zich 
niet geliefd. Dat hij indruk kan maken bij de politieke achterban omdat 
hij het leefmilieu beschermt, is geen reëel argument omdat burgers vaak 
niet weten wat zich binnen inrichtingen afspeelt. 

Uiteindelijk is het de opsporings- en de toezichthoudende ambtenaar 
die bepaalt of en hoe een handhavingsactie ten opzichte van bedrijven 
wordt op- en aangepakt. Hij zal het bestuur van de noodzaak tot ingrij-
pen moeten overtuigen. De volgende acties zal hij moeten ondernemen 
teneinde de zaak opgelost te krijgen en het juridische instrumentarium 
te kunnen gebruiken: 
- adequaat verslag van zijn controle-bezoek; 
- een goede en duidelijke inventarisatie van de gepleegde overtredingen; 
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— het inzichtelijk maken van de milieurisico's die de overtredingen bete-
kenen en de gevolgen van bestuurlijk gedogen (de noodzaak van hand-
having aantonen); 
— het onderzoeken van de mogelijkheden van kostenverhaal. 

Op basis hiervan kan het bestuur overtuigd worden dat hij niet lijdzaam 
kan toezien. Indien immers later de risico's inderdaad optreden en blijkt 
dat het openbaar bestuur heeft gedoogd, zal dit een deuk kunnen bete-
kenen voor de gedeputeerde, de politie en de officier van justitie belast 
met milieuzaken. Een deuk in het politieke 'imago' van de gedeputeerde 
(publieke correctie) en een deuk in de carrière-perspectieven van de be-
treffende politiefunctionaris en de officier van justitie (intern correctie-
mechanisme). 

Conclusie 

Wat kunnen we nu op basis van het voorgaande concluderen? Ik onder-
scheid daarbij het handhavingsbeleid van de handhavingspraktijk. In-
dien het om beleid gaat, is de invloed van het rijksbestuur (de 'top') in 
beperkte mate aanwezig. Een minister, gedeputeerde of wethouder 
milieuzaken heeft met zijn/haar keuze van thema's of persoonlijke stijl 
invloed op de cultuur van de handhaving. 

De afgelopen jaren zijn de meer concrete beleidsinitiatieven voorna-
melijk tot stand gekomen door een beperkt aantal ambtenaren. Zij heb-
ben van hoog tot laag, de input, de denkkaders, geleverd voor de intensi-
vering van de handhaving milieuwetten (onder andere de 
handhavingsstructuur) en tevens de basis gelegd voor de slag naar 
handhavingskwaliteit en het beter en inzichtelijker stellen van landelijke 
en regionale prioriteiten. 

Op grond van literatuur en praktijk-ervaring kom ik tot de conclusie 
dat het bestuur aan de top, met name de politiek gekozenen, geen tot 
nauwelijks sturing geeft aan de concrete handhauingspraktij k. Bij regio-
nale ad hoc-zaken binnen een gemeente of een provincie hangt het al 
dan niet slagen van de actie voor een groot deel af van de aanpak van een 
zaak door de uitvoerende ambtenaren (opsporings- en toezichthou-
dende ambtenaren). Het bestuur heeft hier hoogstens invloed achteraf, 
namelijk door te besluiten om de actie niet te aldworderen. Het lokale 
bestuur kan ook een actieve of passieve handhavingscultuur in stand-
houden. Van regie is echter nauwelijks sprake want dit vereist mijns in-
ziens kennis van de ingewikkelde materie en een visie voor de lange ter-
mijn en die ontbreekt doorgaans. De persoonlijke interesse van een 
gedeputeerde of wethouder of een officier van justitie voor een geval be-
paalt uiteindelijk het welslagen van een actie. 

Indien men vanuit het traditionele beeld van een organisatie kijkt 
waarin de 'top' stuurt dan is dit wellicht een ontluisterend beeld omdat 
elke sturing lijkt te ontbreken. Anderzijds functioneert ons handhavings- 
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systeem van milieuwetten in de praktijk naar tevredenheid: er is bij ge-
meenten, provincie, rijksinspectie, politie en justitie voldoende profes-
sioneel personeel aan het werk. Zij letten bij het opstellen van 
handhavingsprojecten op noties als rechtsgelijkheid en milieu-
rendement. In de regel heeft het openbaar bestuur de bereidheid om 
handhavingsbeschilddngen te ondertekenen. Voor het bedrijfsleven is de 
overheid in toenemende mate een 'tegenstander' om terdege rekening 
mee te houden bij het uitoefenen van milieuschadelijke activiteiten. 

Indien men vanuit de bestuurskundige optiek van zelfsturing, zoals 
verwoord door Frissen, deze ontwikkelingen bestudeert, valt het op dat 
er vorm is gegeven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen 
'de top' en 'de werkvloer' (Frissen, 1994). Men kan dan concluderen dat 
de 'top' van de handhavingsorganisatie (politiek gekozenen, hoge ambte-
naren) zich steeds meer gaat bezig houden met 'het creëren van een 
grammatica voor de besluitvorming' (Frissen, 1994). Er is mijns inziens 
een tendens bespeurbaar dat de professionaliteit op de werkvloer toe-
neemt, zodat steeds meer wordt gedecentraliseerd en zodat er meer aan 
gezamenlijke verantwoordelijkheden wordt gedacht. Het bestuur zal zich 
meer bezig kunnen gaan houden met 'meta-sturing', oftewel 'procedu-
rele sturing'. Politieke sturing wordt dus minder inhoudelijk (Frissen, 
1994). 

Het is mijns inziens inderdaad zo dat het bestuur bij de handhaving 
van milieuwetten veel aandacht geeft aan handhavingsmethodes (bij 
voorbeeld, het vaststellen van een bestuurlijk handhavingsstappenplan), 
het in algemene zin bewaken van de uitvoering van handhavings-
projecten, het signaleren van maatschappelijke trends, enzovoort. De 
professionals op de 'werkvloer' voeren het feitelijke werk uit met behulp 
van handhavingsmethodes, draaiboeken en met kennis van de vaak 
complexe wetgeving en jurisprudentie. Op basis van hun ervaringen bij 
de feitelijke handhaving van het beleid wordt er teruggekoppeld naar het 
'centrale' bestuur. En op basis van deze terugkoppeling doen de uitvoer-
ders weer nieuwe prioriteitsvoorstellen aan het openbaar bestuur, voor 
de volgende perioden. Frissens denkbeelden lijken dus voor een groot 
gedeelte te stroken met de handhavingspraktijk van milieuwetten. 
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Justitiële verkenningen Uudicial 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 BV. 
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. 23, no. 4, 1997): Self steering in criminal law policy. 

Choices in criminal law enforcement 
A. C. Berghuis, A.W.H. Docters van Leeuwen and R. Teijl 
Scarcity in resources forces the public prosecutor to make hard choices 
in criminal law enforcement. Optimal law enforcement requires a large 
degree of decentralised decision making. This can only be reconciled 
with the accountability for the criminal law policy in general by 
accentuating a common value approach and by stressing the need for 
explicit answering for the choices made. The relevant values can be 
found in the criminal law itself - enforcement cannot be purely 
instrumental to uphold other (economic) interests. These values are 
positioned on two dimensions: the degree to which the (democratic) 
society is threatened (from public disorder to treason) and the degree to 
which personal rights are violated (from criminal insult to murder). 
These valuations should not to be used in a purely econometric way, 
but as important qualitative benchmarks in decision making by the 
public prosecutor. 

The public prosecutor's office and postmodern policy making 
P 't Hart, U. Rosenthal and L.A.J.M. de Wit 
Under the new Police Law of 1993, effective crimefighting and order 
maintenance in The Netherlands can only be achieved when local 
authorities, public prosecutors and the police coordinate and cooperate 
intensively. Each has distinct legal competencies, expertise or other 
resources that the other parties need to achieve their aims. Especially 
the public prosecutor's office has been slow to adjust to the reality of 
interdependence and the attendant need to take an active part in 
interorganizational policymaldng and local politica! processes. The 
article outlines five key strategic organizational challenges that await 
the public prosecutor in the policy arena, and describes how they are 
currently coping with them. It concludes that the public prosecutors are 
gradually becoming aware that this is part of their agency's core tasks, 
and that major initiatives are needed to further enhance its ability to 
cooperate in interorganizational networks. 

Selfregulation in a dual criminal justice system 
EC.J. van der Doelen and A. Klink 
In the near future, the growing decentralisation and internationalisation 
of the criminal justice system might lead to a scenario where a dual 
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system of punitive law enforcement will develop in the Netherlands. On 
the one hand an interrelated chain of regional organisations tends to 
grow dealing with the streetrelated criminality; a chain of organisations 
which will be dominated by the policy of local authorities. On the other 
hand a typically national network of organisations tends to grow 
dealing with the law enforcement concerning (internationally) 
organised crime, which will be dominated by central government. This 
dual system of law enforcement gives rise to steeringproblems, which 
cannot be solved by the voluntaristic, postmodern steeringconcept of 
law enforcement by means of a chain of radically decentralised, 
selfregulating organisations. The role of the central state will not only be 
strong in the national chain, but also be very important for the 
functioning of the local chain. The mutual interdependencies between 
the regional organisations will lead to the growing need of chain-wide, 
regionally based logistical informationmanagement, which also can be 
linked with (inter)national information and commtmication structures. 

Criminal policy, crhninal justice system and self-regulatIon 
G.J.N. Bruinsma, M. Bongers and W.PE. van der Leest 
The Parliamentary Committee Van Traa, tasked with examining 
investigative methods, clearly showed that public officers within several 
enforcement organisations had circumvented legal procedures. As a 
result of this, their actions were not subject to administrative control. 
The parliamentary hearings led to different attempts by various 
organisations to establish guidelines for proper legal procedures. These 
procedures, however, are not spelled out in an explicit criminal policy. 
In essence, criminal policy is created and carried out by officers on the 
street. Central criminal policy has to deal with, on the one hand, 
effective and efficient control of the links of the chain, and on the other 
hand, the stimulation of self-regulating mechanisms (schools, 
neighbourhood groups, etc.). Both types of criminal policy require new 
forms of government control. The government must find new ways to 
enforce the law and leave more to self-regulating mechanisms. 

The local dimension In crimefighting 
C.J.E. In 't Veld and W.Ph. Stol 
This article discusses police practices in solving crime. The main 
question is whether these differ locally. Research was carried out in two 
innér cities and two less urban areas. A multimethodological approach 
included: archival analysis of 2358 complete crime dossiers, a total of 
three months of observation of everyday police work, and formai and 
informal interviews. The main result is that police practices do differ 
Iocally. Most crimes in urban areas are solved by arresting the suspect in 
the act. The pattern is: one suspect, one crime solved. In rural areas 
most crimes are solved by questioning suspects on earlier reported 
crimes. The pattern here is: more crimes are solved per suspect 
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('case-enrichmene). The study demonstrates this since the previous 
experience of officers in rural areas gives them a knowledge of the 
possible suspects. When one of these is arrested, the officers know what 
other crimes he might have been involved in. The inner city is a far too 
complex an environment to keep such an overview. Officers can 
overcome this lack of ready lcnowledge by organizing their work in 
crime-orientated projects. During a project they gather the knowledge 
they need to be successful in case-enrichment. 

Priorities in rnaintaining environmental laws 
PC Cup 
In The Netherlands, the practica' enforcement of environmental laws 
regarding polluting factories is in the hands of the local communities, 
towns and County Councils (over 300) and about seventeen local public 
prosecutors. General policy, however, is laid down by the Ministry of 
environtnental law (Inspectorate Environmental law) and the Ministry 
of Justice (Attorney-General for enforcement environmental laws). If 
one looks at organisations in the traditional way (in which the 'top' is 
steering the wheel) one would expect the ministries and the local 
communities to be on top leading the enforcement process and the 
officials working with and according to general directives. Local 
communities >  public prosecutors, local inspectorates for environmental 
law and others work closely together. In this article it is described if and 
how central priorities for the enforcement of environmental law are 
established and who is 'the boss' in case of factories trespassing the law. 
In setting out policy as well as in solving a case of trespassing, it turns 
out that not the 'top' is managing the process of enforcement but that 
this is mostly done by officials of the local communities and local public 
prosecutors. The top 'only' has a special stimulating and general 
directing role and it is the officials that translate the set out policy into 
more concrete objectives, make priorities and take decisions wether a 
factory should be prosecuted or not. This system is working well but 
should be made more explicit in order to clarify every-one's role and 
making the workingprocess easier. 
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Themanummers Justitiële verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig 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 heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact warden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV5, 1997, juni: Spanning rechter - 

bestuur 
JV6, 1997, juli/augustus: Integratie van 
etnische minderheden 
JV7, 1997, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1997, oktober/november: België 

JV9, 1997, december: Vrouw en recht 

Congressen 

Wikken en wegen? Dilemma's in de 
dagelijkse praktijk van de jeugd-
bescherming 
Dit congres gaat over de rechten van 
kinderen die met de jeugd-
bescherming te maken krijgen. Vragen 
die aan de orde komen zijn: welke 
dilemma's komen medewerkers tegen 
en hoe gaan ze daarmee om? Welke 
houding wordt van medewerkers 
verwacht? 
Datum: 2 juni 1997 
Inlichtingen: NIZW/Congresbureau, tel. 
030-2306398. 

To discourage crime 
Preventie begint dicht bij huis: familie, 
vrienden en buurtbewoners zijn de 
eersten die crimineel gedrag zouden 
moeten tegenhouden. Welke factoren 
kunnen helpen bij het ontmoedigen 

van crimineel gedrag? Kunnen die 
factoren worden beïnvloed en hoe 
kunnen de overheid, het onderwijs, 
stadswachten, de reclassering en de 
jeugdzorg daar gebruik van maken? 
Prof. Marcus Felson is een 'oude rot' 
(en toonaangevend publicist) op het 
gebied van criminaliteit en veiligheids-
zorg: er is bijna geen aspect waar hij 
zich nog niet over gebogen heeft. In 
zijn recente boek 7hose who 
discourage crime beschrijft hij welke 
mensen een rol kunnen spelen bij het 
ontmoedigen van criminaliteit en geeft 
hij bruikbare suggesties voor minder 
traditionele vormen van crim inaliteits-
beheersing en -bestrijding. 
Datum: maandag 16 juni 1997, 14.00u. 
Plaats Pulchri Studio, Lange Voorhout 
15, Den Haag 
Inrichtingen: Eysink Smeets & Etman, 
Antwoordnummer 18013, 2501 VJ Den 
Haag, fax: 070-3617951. 

XlIth International Workshop on 
Research into Juvenile Criminology 
Vroegtijdige onderkenning, intementie 
en preventie 
Zowel op het terrein van onderzoek als 
dat van beleid en praktijk zien we in 
tal van landen een toenemende 
belangstelling voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning van (later) delinquent 
gedrag. Verbazingwekkend is deze 
belangstelling niet Immers, betrouw-
bare indicaties voor later deviant 
gedrag, biedt mogelijkheden voor 
preventieve activiteiten en wellicht ook 
vroeg(tijdige) interventies. Dat de 
belangstelling voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning zo is toegenomen, vindt 
zijn oorzaak in twee ontwikkelingen. 
Allereerst is er de teleurstelling over 
de resultaten van vooral traditionele 
vormen van (strafrechtelijk) ingrijpen 
bij jongeren die met politie en justitie 
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in aanraking zijn gekomen. Dit heeft 
geresulteerd in veel aandacht en 
inspanningen op het terrein van 
alternatieve afdoeningen en diversie. 
Maar ook daarvan zijn de uitkomsten 
niet altijd eenduidig positief. Tegen die 
achtergrond hoeft het geen verbazing 
te wekken dat de aandacht vervolgens 
wordt gericht op de mogelijkheden 
van preventie. Het adagium Voorko-
men is beter dan genezen' heeft in dat 
opzicht weinig aan kracht ingeboet. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is 
de claim vanuit de onderzoekswereld 
dat de mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning sterk zijn verbeterd. 
Uitkomsten van longitudinaal 
onderzoek, maar ook meer biologisch, 
neurofysiologisch georiënteerde 
onderzoeken lijken veelbelovende 
aanknopingspunten te bieden. Daar 
komt bij dat evaluaties van sommige 
programma's op het terrein van 
interventie en preventie op jonge 
leeftijd duidelijk positieve resultaten 
laten zien. Kortom, belangrijke 
ontwikkelingen op het terrein van de 
(toegepaste) jeugdcriminologie en 
reden genoeg om daaraan de 12e 
Workshop te wijden. Doel is aan de 
hand van nieuwe inzichten, discussies 
met collega's en kritische en 
constructieve beoordeling van 
onderzoeksresultaten en praktijk-
projecten, vast te stellen hoever wij 
zijn gevorderd met de mogelijkheden 
van betrouwbare vroegtijdige 
onderkenning. Aansluitend zal worden 
bezien in hoeverre daarop kan worden 
aangesloten met vroegtijdige 
interventie- en preventieprojecten en 
in welke mate daarvan positieve 
resultaten verwacht mogen worden. 
Naast plenaire bijeenkomsten met 
inleidingen door gerenommeerde 
onderzoekers op dit terrein is in het 
programma volop ruimte gemaakt voor 
werkgroepen. In deze werkgroepen 
kan met collega's van gedachten 
worden gewisseld over dit onderwerp. 
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De werkgroepen bieden tevens 
gelegenheid aan onderzoekers, 
beleidsmedewerkers en praktijk-
werkers presentaties te verzorgen over 
hun onderzoek en/of praktijkprojecten 
die zicht richten op vroegtijdige 
onderkenning, interventie of preventie. 
De plenaire inleidingen zullen worden 
gepubliceerd in het European Journal 
on Criminal Policy and Research. Een 
door een redactiecommissie te maken 
selectie van presentaties in de 
werkgroepen zal na afloop in een 
congresbundel worden gepubliceerd. 
De officiële congrestalen zijn Engels 
en Frans. Tijdens plenaire bijeenkom-
sten is voorzien in simultaanvertaling. 
Datum: 18, 19, 20 juni 1997 
Plaats': Congrescentrum De Leeuwen-
horst, Noordwijkerhout 
Inlichtingen: Ministerie van Justitie, 
WODC, mw. drs. L. Doornhein, tel.: 
070-3706846. 

Willem Nagel Prijs; 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 produkt (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 
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 Hulshof, 
Josine Junger-Tas, Hans Smits, Lode 
'Walgrave en namens de NVK, Grat van 
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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 1650-7800). 
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. 
Inlichtingen: dr. R. van Swaaningen 
(NVK-secretaris), Erasmus Universiteit, 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
Pb. 1738, 3000 DR Rotterdam, tel.: 	' 
010-4081538. 

Criminaliteit 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 
waar dit een afspiegeling van is, het 
centrale congresthema vormen. Zowel 
naar aanleiding van nieuwe theoreti-
sche inzichten (risico-maatschappij) 
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 
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in te dienen dat past binnen een van 
de onderstaande thema's. 
- In- en uitsluitingsmechanismen 
(toegang tot de arbeidsmarkt, 
welzijnsvoorzieningen, scholing, 
gezondheidszorg of buurtparticipatie 
op grond van maatschappelijke positie, 
taal, leeftijd en sekse); 
- Globalisering 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 
'gevaarlijke klassen' (welke catego-
rieën mensen worden door wie om 
welke reden als risico-groep 
benoemd?). 
Datum: 26 en 27 juni 1997 
Plaats: Maastricht 
Inlichtingen, aanmeldingen en 
toezending papers: mw. R. Bodifée, 
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 beïnvloed door rechtssociolo-
gisch onderzoek? En hoe beïnvloedt, 
omgekeerd, het beleid rechtssociolo-
gisch onderzoek? Welke beperkingen 
en mogelijkheden worden door de 
interactie tussen de twee gecreëerd? 

• De drieledige structuur van de 
conferentie zal het mogelijk maken 
deze vragen te beantwoorden, waarbij 
ruimte zal worden gelaten voor een 
diepgaand onderzoek naar en 
discussie over een groot aantal andere 
onderwerpen in het rechts- 
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sociologische veld. Door middel van 
een plenaire sessie kunnen rechts-
sociologen hun ideeën ten aanzien van 
de relatie tussen rechtssociologie en 
beleid ter tafel brengen ten overstaan 
van een internationaal forum. 
Daarnaast zullen twee symposia 
gehouden worden over respectievelijk 
de juridische stand en mensenrechten. 
Bovendien zullen sessies worden 
gehouden waar onderzoekers hun 
meest recente onderzoeksbevindingen 
kunnen presenteren. Papers kunnen 
daarvoor worden ingeleverd voor 1 
februari 1997. 
Datum: 9-12 juli 1997 
Plaats: Antwerpen, België 
Inlichtingen: Programma commissie, 
prof. F. van Loon, Centre for the 
sociology of law, USFIA, Prinsstraat 13, 
B-2000 Antwerpen, België. Fax: 3240)3 
2204325. 

99 



Literatuuroverzicht 	 loo 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
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 

1 
Eysenck, HJ. 
Personality and crime; where do we • 
stand 
Psychology, crime and law, 2e jrg., nr. 
3, 1996, pp. 143-152 
In dit artikel wordt ervoor gepleit om 
het concept 'persoonlijkheid' een 
centrale rol te laten spelen tussen 
enerzijds de genetische en omgevings-
factoren die leiden tot een bepaalde 
persoonlijkheid en anderzijds crimineel 
gedrag dat kan worden verklaard uit 
die persoonlijkheid. In deze oorzake-
lijke keten moet ook plaats worden 
ingeruimd voor de biologisch-
hormonale intermediërende factoren 
tussen DNA en persoonlijkheid. De 
auteur begint met erop te wijzen dat 
noch biologische factoren noch 
omgevingsfactoren alléén een 
verklaring kunnen bieden voor 
crimineel gedrag. Verklaringen van 
crimineel gedrag waarin de nadruk 
wordt gelegd op factoren als 
sociaal-economische achterstand 
kunnen bij voorbeeld geen verklaring 
bieden voor het feit dat veel mensen 
die in zo'n achterstandspositie 
verkeren zich niet schuldig maken aan 
crimineel gedrag. Afhankelijk van hun 
persoonlijkheid - en de daarachter 
gelegen biologische factoren - 
reageren mensen verschillend op 
armoede, werkloosheid en ongelijk-
heid. Anderzijds kan een biologische 
verklaring geen verklaring bieden voor 
een plotseling optredende toename in 
crimineel gedrag, zoals die zich de 
laatste jaren bij voorbeeld heeft 
voorgedaan in de voormalige 
Sovjet-Unie. De auteur zoekt de 
oplossing in het concept 'persoonlijk-
heid'. De persoonlijkheid van mensen 
wordt gevormd door een interactie van 
vooral biologische factoren. Afhankelijk 
van die.persoonlijkheid zijn mensen al 
dan niet geneigd tot crimineel gedrag. 
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Of die neiging ook tot uitdrukking 
wordt gebracht is mede afhankelijk 
van de sociale omgeving. In dat 
verband hecht de auteur grote waarde 
aan conditionering volgens het 
pavloviaanse model. 
Met literatuuropgave. 

2 
Loeber, R., M. Stouthamer-Loeber 
The development of offending 
Criminal justice and behavior, 23e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 12-24 
Het is algemeen aanvaard dat 
delinquente gedragspatronen niet 
hetzelfde zijn voor jonge als voor 
oudere wetsovertreders en dat 
delinquent gedrag een groot aantal 
oorzaken heeft. Conventionele 
representatieve steekproeven zijn 
daarom niet langer voldoende in 
criminologisch onderzoek. In plaats 
daarvan zal een ontwikkelings-
benadering moeten komen volgens de 
auteurs. De term 'ontwikkelings-
criminologie' werd geïntroduceerd 
waarin de nadruk wordt gelegd op het 
bestuderen van individuele veranderin-
gen t.a.v. het begaan van wetsovertre-
dingen in de tijd. Ook onderzoek naar 
de causale factoren die begin, 
escalatie, deëscalatie en einde van 
criminele carrières kan helpen 
verklaren, zijn daarbij belangrijk. Een 
beter begrip van de individuele 
verschillen in criminele carrières kan 
helpen verklaren waarom sommige 
jongeren slechts marginaal betrokken 
raken bij criminaliteit en anderen erin 
verstrikt raken. Ook kan worden 
bepaald welke groepen individuen zich 
terugtrekken uit de criminaliteit en op 
welk moment in hun leven. Deze 
gegevens die de 'ontwikkelings-
criminologie' oplevert zijn relevant voor 
het opstellen van ontwikkelings-
theorieën, voor het bestuderen van 
individuen in plaats van variabelen en 
voor de besluitvorming t.a.v. het 
gedrag waarop men zich moet richten 

bij eventuele behandeling en het 
moment waarop er dient te worden 
ingegrepen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Zhang, S.X. 
The efficiency of working under one 
roof; an evaluation of Los Angeles 
county juvenile justice centers 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 257-268 
In Los Angeles bestaan al geruime tijd 
twee geïntegreerde centra voor 
jeugdstrafrechtspleging. In deze centra 
zijn reclassering, openbaar ministerie, 
zittende magistratuur, maatschappelijk 
werk en onderwijs onder één dak 
samengebracht Het doel daarvan was 
primair een grotere efficiency te 
bereiken in de afhandeling van 
jeugdzaken. Of dit doel wordt bereikt, 
is door middel van een evaluatie-
onderzoek getoetst Daarbij is de 
afhandeling van ruim 300 jeugdzaken 
in deze twee centra gevolgd en 
vergeleken met de afhandeling van 
eveneens ruim 300 jeugdzaken in twee 
traditioneel opererende districten. In 
een zelfde periode konden in de twee 
centra voor jeugdstrafrecht 26% meer 
zaken worden afgehandeld dan 
volgens de traditionele procedure. De 
centra zijn dus veel efficiënter. Er bleek 
geen verschil te zijn tussen de nieuwe 
en traditionele aanpak in termen van 
succes of mislukking van het 
reclasseringstoezicht en in termen van 
de latere recidive. Deze uitkomst is 
echter voor verschillende uitleg 
vatbaar. Zo moet worden bedacht dat 
jeugdigen die onder toezicht staan van 
het centrum voor jeugdcriminaliteit 
intensiever in het oog worden 
gehouden. De kans dat recidive wordt 
gesignaleerd is daardoor ook groter. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologie 

4 
Akers, R.L. 
Is differential association/social leaming 
cultural deviance theoty? 
Criminology, 34e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
229-248 
De differentiële associatie-theorie van 
Sutherland is vaak gekritiseerd als een 
'culturele deviantie-theorie'. Hetzelfde 
etiket is geplakt op de herformulering 
van die theorie door Akers tot een 
sociale leertheorie. Volgens deze vrij 
algemene kritiek zijn beide theorieën 
gebaseerd op de vooronderstelling dat 
de socialisatie van mensen volledig 
slaagt en dat de culturele variabiliteit 
oneindig is. Volgens dezelfde kritiek 
kunnen deze theorieën niet verklaren 
dat verschillende individuen uit 
dezelfde groep verschillen in hun 
betrokkenheid bij deviant gedrag. De 
theorieën kunnen alleen groeps-
verschillen verklaren. Ze zijn ook niet 
in staat te verklaren dat mensen 
normen schenden die ze zelf 
onderschrijven. Ze gaan ervan uit dat 
'cultuur' de enige oorzaak is van 
crimineel gedrag. In dit artikel gaat 
een van de beklaagden in op deze 
kritiek Hij gaat na of het culturele 
deviantie-etiket wel van toepassing is 
en komt tot de conclusie dat de 
toeschrijving van culturele deviantie-
assumpties en verklaringen aan de 
differentiële associatie- en de sociale 
leertheorie gebaseerd is op verkeerde 
interpretaties. Ten slotte geeft de 
auteur opheldering over de wijze 
waarop culturele elementen kunnen 
worden geïncorporeerd in de theorie. 
Met literatuuropgave. 

5 
Brezina, T. 
Adapting to strain; an examination of 
delinquent coping responses 
Criminology, 34e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
39-60 

Strain-theorieën zien delinquentie als 
een vorm van aanpassing. Het is 
probleem-oplossend gedrag dat 
gewoonlijk wordt begaan als reactie 
op problemen die voortvloeien uit een 
frustrerende en onwenselijke sociale 
omgeving. De meest recente versie 
van strain-theorie is de algemene 
strain-theorie van Agnew. Deze 

• verschaft de meest algemene 
formulering van dit perspectief op 
delinquentie. Volgens Agnew stelt 
delinquent gedrag adolescenten in 
staat om te gaan met sociaal-
emotionele problemen die voortkomen 
uit negatieve sociale relaties. Tot 
dusver is niet onderzocht of delinquent 
gedrag wel effectief is om om te gaan 
met die problemen. De auteur heeft 
dat onderzoek gedaan en doet 
daarvan in dit artikel verslag. Daarbij is 
gebruik gemaakt van nationale 
onderzoekgegevens. Uit de resultaten 
blijkt dat delinquent gedrag 
adolescenten in staat stelt de 
negatieve emotionele consequenties 
van relationele spanningen, in het 
gezin en op school, te minimaliseren. 
Er blijkt empirische steun te bestaan 
voor de interpretatie van delinquentie 
als een aanpassende reactie op een 
vijandige omgeving. De auteur meent 
dat in toekomstig onderzoek kan 
worden nagegaan of druggebruik ook 
leidt tot de vermindering van sociale 
spanningen. Ook zou moeten warden 
bezien of de effectiviteit van 
delinquentie ter vermindering van 
spanningen samenhangt met factoren 
als lage zelfcontrole, omgang met 
verkeerde vrienden en een gerichtheid 
op de korte termijn. 
Met literatuuropgave. 

6 
Farrington, D.P. 
Crime and physical health; illnesses, 
injuries, accidents and offending in the 
Cambridge study 
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Criminal behavior and mental health, 
5e jrg., nr. 4, 1995, pp. 261-278 
De Cambridge study in delinquent 
development is een longitudinaal 
survey van 411 mannen uit Londen. 
Tussen hun 8e en 32e jaar werden ze 
acht maal geïnterviewd, alsmede hun 
ouders en leraren. Het artikel gaat 
over een bepaald onderdeel van de 
studie waarin het verband werd 
gezocht tussen wetsovertreding 
(gemeten naar veroordelingen en 
self-reports) en slechte lichamelijke 
gezondheid. Het verband tussen de 
beide variabelen kan in de eerste 
plaats direct zijn, maar ook een 
wedederkerig verband is mogelijk. 
Andere mogelijkheden zijn dat er geen 
direct causaal verband bestaat, maar 
wel een gemeenschappelijke oorzaak. 
Of dat beide variabelen dezelfde 
effecten hebben. Er kunnen ook 
indirecte verbanden zijn door de 
aanwezigheid van interveniërende 
variabelen. Met logistische regressie 
toont de auteur aan dat vooral op het 
18e jaar er een significante relatie is 
tussen beide variabelen. Dit verband 
bestaat onafhankelijk van een 
onderliggende antisociale 
persoonlijkheidsstructuur. Mannen die 
op die leeftijd een verwonding hebben 
opgelopen door een auto-ongeluk of 
door ruzies, blijken op latere leeftijd 
meer wetsovertredingen te begaan. 
Verder blijkt dat het vaker voorkomt 
dat wetsovertreding predictief is voor 
slechte gezondheid, dan omgekeerd. 
Jongens die al op vroege leeftijd, 
tussen hun 10e en 16e jaar, 
veroordeeld waren, bleken later 
significant meer ziek te zijn of in het 
ziekenhuis behandeld te moeten 
worden. Verder onderzoek, zo meent 
de auteur tot slot, moet meer licht 
werpen op de precieze aard van de 
verbanden tussen wetsovertreding en 
slechte gezondheid. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Jacobs, J.B., J.S. Henry 
The social construction of a hate crime 
epidemic 
Journal of criminal law and crimino-
logy, 86e jrg., nr. 2, 1996, pp. 366-392 
In dit artikel wordt de in de VS 
veelgehoorde opvatting onder de loep 
genomen als zou er sprake zijn van 
een epidemische toename van het 
aantal hate crimes. Hate crimes zijn 
misdaden, waarbij de dader 
gemotiveerd wordt door een 
vooroordeel tegen leden van een 
etnische groep, ras, nationale origine, 
religie of mensen met een andere 
seksuele geaardheid. Een probleem 
definiëren als epidemisch veronderstelt 
dat er sprake is van een zeer acute 
situatie die onmiddellijke politieke 
actie vergt. De auteurs gaan op grond 
van een constructivistisch perspectief 
op de sociale werkelijkheid na welke 
groepen belang hebben bij een 
dergelijke voorstelling van zaken. 
Vervolgens analyseren de auteurs de 
cijfers over hate crimes van de 
anti-discriminatie-beweging en van de 
FBI en constateren dat deze cijfers de 
empirische werkelijkheid niet adequaat 
weergeven. Tenslotte gaan de auteurs 
in op het subjectieve karakter van het 
tellen en registreren van hate crimes 
en wijzen ze op de gevaren van een 
voorstelling van zaken dat er sprake 
zou zijn van een epidemische toename 
van het aantal hate crimes. De auteurs 
beargumenteren dat een dergelijke 
voorstelling van zaken leidt tot een 
ongelijke aanwending van schaarse 
middelen binnen het justitiële systeem. 
Tenslotte wijzen ze op het gevaar van 
de zichzelf waarmakende voorspelling 
(self fulfiffing prohecy) door het 
probleem van het voorkomen van hate 
crimes erger voor te stellen dan 
feitelijk het geval is. 
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8 
Johnson, W.W. 
Transcarceration and social control 
policy; the 1980s and beyond 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 114-126 
Transcarceration is de interactie tussen 
verschillende vormen van beheersing 
Ccontrol'). Door gebruik te maken van 
gegevens uit 50 Amerikaanse staten 
test de auteur de hypothese dat 
'transcarceral' effecten zijn opgetreden 
in de jaren tachtig en dat de effecten 
wijzen op de veranderende aard van 
de maatschappelijk beheersing (social 
control'). Hij vond dat instroom in de 
high schools een significante invloed 
heeft op criminaliteit en op de 
instroom in gevangenissen, hetgeen 
duidt op een transcarceration effect. 
Een volgend bewijs van het bestaan 
van dergelijke effecten is dat de 
instroom in inrichtingen voor 
jeugdigen een positief en significant 
effect heeft op de gevangenispopulatie 
en de gevangenispopulatie eveneens 
een positief en significant effect heeft 
op de instroom in jeugdinrichtingen. 
Opvallend noemt de auteur verder dat 
de door hem gebruikte welvaartsmaat, 
de gemiddelde hoogte van de 
uitkering, een negatieve relatie heeft 
met toelatingen in gevangenissen, 
waardoor uitkeringen kunnen worden 
gebruikt om de instroom in gevange-
nissen te doen verminderen in plaats 
van te laten toenemen. Dit laatste 
resultaat staat haaks op eerder 
gevonden onderzoeksresultaten en de 
publieke opinie ten aanzien van 
overheidsbestedingen en gevangen-
schap. Hij adviseert nader onderzoek 
te doen naar de relatie tussen 
welvaart, criminaliteit en gevangen-

schap. 
Met literatuuropgave. 

9 
Junger, M., G.J. Terlouw e.a. 
Crime, accidents and socál control 

Criminal behaviour and mental health, 
5e jrg, nr. 4, 1995, pp. 386-410 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar de relatie tussen 
ongevallen en crimineel gedrag. Er 
wordt een antwoord gezocht op twee 
vragen. De eerste vraag is of er een 
relatie bestaat tussen ongevallen en 
crimineel gedrag, of die relatie geldt 
voor elk delict en elk vervoersmiddel 
en of zij blijft bestaan als rekening 
wordt gehouden met geslacht en 
leeftijd. De tweede vraag is of de 
betrokkenheid bij zowel ongevallen als 
crimineel gedrag verklaard kan worden 
met behulp van de sociale controle-
theorie. Uit de onderzoekgegevens 
blijkt dat beide vragen bevestigend 
kunnen worden beantwoord. De relatie 
tussen criminaliteit en ongevallen is 
sterk en geldt voor alle soorten 
delicten en vervoersmiddelen. De 
relatie gaat op voor beide geslachten 
en alle leeftijdscategorieën. Wel is het 
zo dat de relatie sterker is bij meisjes 
dan bij jongens en sterker bij 12-14 
jarigen dan bij oudere respondenten. 
De verklaring van deze relatie wordt 
gezocht in een evenwicht tussen de 
blootstelling aan risicovolle situaties 
enerzijds en individuele oorzaken van 
crimineel gedrag anderzijds. Ten slotte 
maken de auteurs duidelijk dat sociale 
controle-factoren die gerelateerd zijn 
aan crimineel gedrag de betrokken-
heid bij ongevallen kunnen verklaren. 
Dit vormt een ondersteuning van de 
gedachte dat het statistische verband 
tussen criminaliteit en ongevallen in 
elk geval ten dele het resultaat is van 
een onderliggend gemeenschappelijk 
oorzakelijk proces. 
Met literatuuropgave. 

10 
Kruttschnitt, C. 
ContributMns of guangtative methods to 
the study of gender and crime, or 
bootstrapping our way into the 
theoretical thicket 



Literatuuroverzicht 

Journal of quantitative criminology, 12e 
jrg., nr. 2, 1996, pp. 135-161 
Er bestaat in de criminologie een grote 
mate van overeenstemming over het 
belang van sekse voor het onderzoek 
naar crimineel gedrag. Veel minder 
overeenstemming is er over de 
specifieke methodologische strategie 
die moet worden gevolgd om de 
relatie tussen sekse en criminaliteit te 
bestuderen. In dit artikel wordt een 
onderzoek gedaan naar de feitelijke en 
de mogelijke bijdragen die kwantita-
tieve methoden kunnen leveren aan de 
ontrafeling van de relatie tussen sekse 
en criminaliteit Daarbij richt de auteur 
zich op drie gebieden die betrekking 
hebben op die relatie: crimineel 
gedrag, slachtofferschap en 
strafrechtelijke bejegening. Uit dit 
literatuuroverzicht blijkt dat veel kennis 
over de relatie sekse-criminaliteit is 
onthuld met behulp van kwantitatieve 
gegevens. Toch heeft dat niet geleid 
tot een evenredige toename van de 
theoretische kennis over dit 
onderwerp. De auteur besluit met 
enige aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek Zo blijkt dat we nog veel te 
weinig weten over de factoren die de 
aangifte van crimineel gedrag 
belemmeren of bevorderen. Hoewel 
duidelijk is dat de relatie tussen dader 
en slachtoffer hierbij een belangrijke 
rol speelt, is niet duidelijk hoe mannen 
en vrouwen die het slachtoffer zijn 
geworden van crimineel gedrag de 
verschillende beslissingen nemen die 
betrekking hebben op het zoeken van 
hulp. Ook bestaat nog veel onduide-
lijkheid over de totstandkoming van de 
beslissing van de politie om aangiftes 
die in verschillende sociale contexten 
worden gedaan, te registreren. 
Met literatuuropgave. 

11 
Longshore, D., S. Tumer e.a. 
Self-control in a criminal sample; an 
examination of construct validity 

105 

Criminology, 34e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
209-228 
In dit artikel wordt de validiteit 
getoetst van de zelfcontrole-schaal van 
Grasmick e.a. (1993). Die schaal is wel 
eerder getoetst, met gunstige 
uitkomsten, maar alleen op steekproe-
ven uit de bevolking in het algemeen. 
Hier is de construct-validiteit van de 
schaal getoetst op een heterogene 
steekproef van druggebruikende 
criminelen. Uit factor-analyse zijn vijf 
subschalen afgeleid die over het 
algemeen in overeenstemming bleken 
met bestaande formuleringen van het 
zelfcontrole-concept. Ook bleek dat 
recente delicten waarbij geweld en 
bedrog te pas kwam meer werden 
gepleegd door mensen met een 
relatief lage mate van zelfcontrole. Het 
model waarbij vijf factoren werden 
gebruikt, bleek echter niet op te gaan 
voor vrouwen en de schaal was niet 
nauwer gerelateerd aan crimineel 
gedrag dan drie subschalen die meer 
specifieke constructen vertegenwoor-
digen die al een vaste plaats hebben 
verworven in de criminologie. Een 
implicatie van deze toetsing is dat de 
component 'impulsiviteit' beter dan tot 
dusver moet warden gemeten en beter 
moet worden onderscheiden van 
andere componenten van het concept 
'zelfcontrole'. Ook moet de relevantie 
van de subschaal 'eenvoudige taken' 
nader worden bezien. Verder was de 
voorspellende kracht van 'zelfcontrole' 
zwakker dan bleek uit de onderzoeken 
onder de bevolking in het algemeen 
en zwakker dan verwacht mag warden 
van wat Gottfredson en Hirschi 
noemen: 'de oorzaak van crimineel 
gedrag op individueel niveau'. 
Met literatuuropgave. 

12 
Tibbetts, S.G., D.C. Herz 
Gender differences in factors of socál 
control and rational choice 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 4, 1997 	 106 

Deviant behavior, 17e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 183-208 
Ondanks het significante verschil in 
criminaliteitscijfers voor mannen en 
vrouwen, is er bij theoretici die zich 
richten op onderzoek m.b.t. het maken 
van rationele keuzes en sociale 
controle nog weinig aandacht voor de 
verschillende effecten van belangrijke 
variabelen (zoals schaamte, weinig 
zelfbeheersing en normen en 
waarden) op het wetsovertredende 
gedrag van beide seksen. Door 
gebruik te maken van gegevens 
verstrekt door 324 mannelijke en 280 
vrouwelijke universitaire studenten, die 
een vragenlijst invulden naar 
aanleiding van realistische scenario's, 
worden in deze studie sekse-
verschillen onderzocht op het niveau 
van verklarende variabelen. In dit 
onderzoek worden significante 
sekse-verschillen gevonden voor wat 
betreft de effecten van deze variabelen 
op de achterliggende bedoelingen in 
gevallen van 'alcomobilisme' en 
winkeldiefstal. Het blijkt dat vrouwen 
meer beïnvloed worden door innerlijke 
dwang (weinig zelfbeheersing, normen 
en waarden) en innerlijke motivatie 
(genieten van). Terwijl mannen meer 
worden geleid door persoonlijke 
ervaringen (eerdere wetsovertredin-
gen). Uit de resultaten blijkt tevens dat 
schaamte de belangrijkste intervenië-
rende variabele is bij het verband 
tussen sekse en de achterliggende 
bedoelingen van de wetsovertreding. 
De onderzoekers stellen dat men bij 
vervolgonderzoek en theorievorming 
rekening moet houden met de 
ontwikkelingsprocessen die leiden tot 
discrepanties tussen mannen en 
vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Traub, S.H. 
Battling employee crime; a review of 
coiporate strategies and programs 

Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 244-256 
Bedrijfscriminaliteit, verduistering en 
misbruik van voorzieningen door 
werknemers, is in de Verenigde Staten 
al sinds enkele tientallen jaren een 
vast onderwerp van onderzoek. 
Enorme bedragen heten voor 
Amerikaanse bedrijven te zijn gemoeid 
met diefstal en verduistering door het 
eigen personeel: de geschatte 
verliezen belopen mogelijk zo'n 
honderd miljard dollar per jaar. De 
auteur betoogt dat bij dit type delict 
een stevige nadruk op criminaliteits-
preventie veruit het meeste effect zal 
sorteren: werknemers moeten van 
'graaien' worden afgehouden. De 
ervaring leert dat van streng straffen 
achteraf (terugplaatsing, schorsing, 
ontslag) in dit soort zaken slechts 
weinig ontmoedigend effect uitgaat: 
collega's zullen het eerder nog 
slimmer proberen aan te pakken. 
Maatregelen dienen te variëren van 
het terugdringen van de gelegenheid 
tot misbruik/diefstal, via het motiveren 
van werknemers door middel van een 
positieve 'corporate identity tot het 
vergroten van het financieel belang 
van werknemers bij het reilen en 
zeilen van het bedrijf. Ook een direct 
beroep op de sociale controle door 
middel van het instellen van een 
'kliklijn' blijkt positief uit te pakken, en 
dan vooral in preventieve zin: kennelijk 
houdt het potentiële misbruikers af 
van het rijden van een scheve schaats. 
De conclusie luidt dat in dit geval een 
aanpak gebaseerd op vertrouwen 
duidelijk de voorkeur verdient boven 
het achteraf treffen van sancties. 
Met literatuuropgave. 

14 
Wart, M. 
Orginization and instigation in 
delinquent groups 
Criminology, 34e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
11-37 



Literatuuroverzicht 

Het groepsmatige karakter van 
criminaliteit wordt al meer dan zestig 
jaar erkend. Over de aard van 
criminele groeperingen is echter nog 
weinig bekend. Warr gebruikte 
gegevens van de National Survey of 
Youth om inzicht te krijgen in criminele 
groeperingen, met name over de 
identiteit en rol van initiator 
daarbinnen. Zijn bevindingen zijn: 
groepsmatige gepleegde daden zijn 
vaker alcohol- en/of drugsgerelateerd 
en inbraak en minder vaak diefstal en 
geweldsdelicten. Het aantal mededa-
ders ligt, met uitzondering van 
groepsgeweld, laag, meestal niet meer 
dan twee tot drie personen. Het 
modale aantal delicten dat met elke 
médedader wordt gepleegd is één en 
het komt zelden voor dat er meer dan 
drie of vier delicten worden gepleegd 
met dezelfde mededader. De 
delinquente groepen zijn voor de 
leeftijd vrij homogeen, de leden 
verschillen vaak niet meer dan één 
jaar in leeftijd van elkaar. De initiator is 
vaak ouder dan de volgers binnen een 
groep, hoewel het ook voorkomt dat 
allen dezelfde leeftijd hebben. Bijna 
altijd is de initiator van het mannelijk 
geslacht, zelfs wanneer de groep voor 
het grootste deel uit vrouwen bestaat. 
Hij heeft ook vaak de meeste ervaring 
in het plegen van delicten en wordt 
door de andere leden als vriend of 
goede kennis gezien. Overigens blijkt 
de rol van initiator snel te wisselen 
onder de leden van een groep. 
Met literatuuropgave. 

15 
Watts, R. 
Unemploymen4 the underclass and 
crime in Australia; a critique 
The Australian and New Zeeland 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 1-19 
Voor veel criminologen en beleid-
makers staat het vast dat er een 
causaal verband bestaat tussen 

Gevangeniswezen/tbs 

16 
Eisenberg, M., T. Fabelo 
Evaluation of the Texas correctional 
substance abuse treatment initiative; 

107 

criminaleit en werkloosheid. Zij wijzen 
ook vaak nadrukkelijk naar de 
onderklasse in de samenleving als 
bron van anti-sociaal, crimineel en 
deviant gedrag. De werkloosheid in 
deze onderklasse zou een desintegre-
rend effect hebben op de sociale orde. 
De auteur levert kritiek op deze 
beweringen door allereerst te wijzen 
op diverse studies die concluderen dat 
het de sociale ongelijkheid is en niet 
zozeer de werkloosheid, die 
verantwoordelijk is voor criminaliteit Er 
zijn ook studies die stellen dat er geen 
eenvoudig en direct verband is tussen 
werkloosheid en criminaliteit, en 
studies volgens welke het allerminst 
duidelijk is in welke mate of onder 
welke omstandigheden het een tot het 
ander leidt. Vervolgens wijst hij op 
enkele methodologische problemen 
die het bijzonder moeilijk maken een 
direct verband aan te tonen. De 
problemen beginnen al door de 
verschillende definities van regel-
overtreding (Australië is een federatie), 
en worden nog eens vergroot door de 
manier waarop statistici gegevens over 
criminaliteit verzamelen en vastleggen. 
Ook de Australische werkloosheids- 
cijfers zijn niet bepaald betrouwbaar te 
noemen, en bovendien ontbreekt een 
consistent longitudinaal databestand, 
omdat sinds 1900 de conceptualisering 
en de operationalisering van de 
categorie werkloosheid een aantal 
malen ingrijpend is gewijzigd. Wat 
betreft het concept 'de onderklasse', 
tot slot, is de auteur van mening dat 
hierbij veel morele vooroordelen een 
rol spelen, met alle consequenties voor 
onderzoek vandien. 
Met literatuuropgave. 
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the impact of policy research 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 296-308 
In Texas is in 1990 een plan 
ontwikkeld om 14.000 behandel-
plaatsen te creëren voor drugver-
slaafde gedetineerden. Het eerste 
penitentiaire behandelingsprogramma 
met 500 plaatsen werd in 1992 
operationeel. Het ging om een 
intramuraal programma van 9 
maanden, gevolgd door een 
extramuraal programma van 1 tot 3 
maanden en een follow-up periode 

met reclasseringsbegeleiding van 3 tot 
12 maanden. Van de 672 gedetineer-
den die in 1992 in het programma 
waren opgenomen, werden gedurende 
12 maanden na afloop van het 
programma in het kader van een 
evaluatie-onderzoek gegevens 
verzameld over de ernst van het 
druggebruik, de arbeidshistorie en de 
recidive. De resultaten werden 
vergeleken met die van een 
overeenkomstige groep gedetineerden 
die niet aan het behandelings-
programma had deelgenomen. De 
uitval uit het programma was zeer 
hoog: 58%. Degenen die het 
programma afmaakten recidiveerden 
echter zeer aanzienlijk minder dan de 
drop-outs uit het programma en dan 
de gedetineerden uit de controlegroep. 
Ook bleken zeer veel meer gedetineer-
den die het programma hadden 
afgemaakt naderhand werk te hebben. 
Het behandelingsprogramma was dus 
zeer effectief. Uit de eveneens 
verrichte proces-evaluatie bleek echter 
dat de strategie om op korte termijn 
maar liefst 14.000 behandelings-
plaatsen te creëren veel te ambitieus 
was. Op grond van de onderzoeksre-
sultaten is dan ook besloten 
vooralsnog 'slechts 5300 penitentiaire 
behandelplaatsen te realiseren. 
Met literatuuropgave. 

108 

17 
Hare, R.D. 
Psychopathy; a clinical construct whose 
time has come 
Criminal justice and behavior, 23e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 25-54 
In dit artikel geeft de schrijver een 
persoonlijk, selectief overzicht van een 
aantal belangrijke wijzigingen en 
trends in het empirisch onderzoek 
naar psychopatie in de periode van 
1974 tot 1994. Psychopaten kunnen 
worden beschreven als roofzuchtigen 
die charme, manipulatie, intimidatie en 
geweld gebruiken ten opzichte van 
anderen om hun eigen zelfzuchtige 
behoeften te bevredigen. Door hun 
gebrek aan geweten en gevoelens 
voor anderen nemen zij koelbloedig 
wat hen behaagt waarbij zij sociale 
normen en verwachtingen zonder het 
minste gevoel van schuld of spijt 
schenden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ondanks hun kleine 
aantal - 1% van de totale bevolking - 
zij 15% tot 25% van de gevangenis-
populatie uitmaken en verantwoorde-
lijk zijn voor een onevenredig deel van 
de zware misdrijven. De constructie 
van psychopatie is dan ook bijzonder 
nuttig voor het strafrechtsysteem 
aangezien deze belangrijke implicaties 
biedt voor de opties met betrekking tot 
veroordeling, diversie, plaatsing en 
behandeling en voor het beoordelen 
van de kans op recidive en geweldple-
ging. Hoewel de etiologie van de 
roofzuchtige koelbloedige aard van de 
psychopaat nog duister blijft, is te 
verwachten dat theorieën en 
methoden van de cognitieve 
neurowetenschap en de erfelijkheids-
leer met betrekking tot het gedrag 
zullen leiden tot een beter begrip voor 
deze ziekte. 
Met literatuuropgave. 



Literatuuroverzicht 

Reclassering 

18 
Trotter, C. 
The impact of different supervision 
practices in community corrections; 
cause for optimism 
The Australian and New Zealand 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 1, 

1996, pp. 29-46 
Reclasseringstoezicht kan de recidive 
van delinquenten terugdringen met 
25% tot 50%, mits de aanpak aan 
bepaalde methodische principes 
voldoet. Tot deze conclusie komt een 
studie onder ruim 300 reclasserings-
cliënten in Australië. Het toezicht was 
toevertrouwd aan reclasserings-
medewerkers die speciaal waren 
getraind in een van drie behandelings-
methoden. De eerste was het 
pro-sociale model, waarbij positief 
sociaal gedrag van cliënten werd 
bevorderd. Een tweede methode was 
oplossingsgeoriënteerd. En de derde 
methode van aanpak was empathisch. 
Nagegaan werd in hoeverre cliënten 
die met deze aanpakken werden 
geconfronteerd binnen een jaar de 
voorwaarden van hun reclasserings-
toezicht overtraden en binnen vier jaar 
recidiveerden. In die gevallen waarin 
reclasseringsfunctionarissen één of 
meer van de genoemde methoden 
gebruikten bleek het aantal overtredin-
gen van de toezichtvoorwaarden en de 
recidive significant minder te zijn. 
Vooral de eerstgenoemde, pro-sociale 
methode was effectief. Een oplossings-
gerichte opstelling van de 
reclasseringsfunctionaris bleek ook 
een gunstig effect op de recidive te 
hebben. Empathie daarentegen had 
daarentegen geen toegevoegde 
waarde. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbeschenning en 
-delinquentie 
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19 
Capaldi, D.M., G.R. Patterson 
Can violent offenders be distinguished 
from frequent offenders; prediction 
from childhood to adolescence 
Journal of research in crime and 
delinquency, 33e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
206-232 
Het plegen van geweldsdelicten door 
adolescenten is terug te voeren op een 
hoge mate van anti-sociaal gedrag dat 
zich al manifesteert in hun jeugd. Een 
tweede voorspelling, op grond van 
selfreportgegegevens, was dat 
delinquenten zonder veroordelingen 
voor geweld even vaak het plegen van 
geweld zouden rapporteren als 
delinquenten met veroordelingen voor 
geweld. In een longitudinale studie 
onder volwassen delinquenten in 
Oregon werden twee groepen met 
elkaar vergeleken op hun sociale 
achtergrond i.c. hun opvoedings-
situatie (family management practices) 
en gedrag in hun jeugd. De ene groep 
betrof delinquenten die gewelds-
delicten hadden gepleegd; de andere 
groep had andere dan geweldsdelicten 
gepleegd, gecontroleerd naar de 
frequentie waarmee ze dit gedrag 
vertoonden. De resultaten van de 
studie ondersteunden de hypothese 
dat delinquenten die geweldsdelicten 
hebben gepleegd een zelfde sociale 
achtergrond hebben als delinquenten 
die andere dan geweldsdelicten 
plegen. Deze resultaten stemmen 
overeen met een eerder, vergelijkbaar, 
onderzoek van Farrington (1991), die 
concludeerde dat er een zekere 
continuïteit bestaat in de ontwikkeling 
van anti-sociaal gedrag tijdens de 
jeugd naar anti-sociaal gedrag als 
volwassene dat uiteindelijk resulteert 
in crimineel gedrag. 
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20 
Dionne, J. 
L'intervention cognitive-
développementale auprès des 
adolescents délinquants 
Criminologie, 29e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
45-70 
In de laatste decennia zijn vele vormen 
van interventie, waarbij werd getracht 
het cognitieve niveau te wijzigen, 
ontwikkeld ter resocialisatie van 
jeugdige delinquenten. Sommige van 
deze cognitieve modellen zijn 
geïnspireerd op de cognitieve 
ontwikkelingspsychologie, waarin 
wordt getracht resocialisatie- en 
preventie-initiatieven te verbeteren. Dit 
artikel is bedoeld om inzicht te 
verschaffen in de benadering vanuit de 
cognitieve ontwikkelingspsychologie 
teneinde inten/entiemodellen accurater 
te maken en deze jongeren te helpen 
om zowel hun vermogen tot het 
opbouwen en in stand houden van 
intermenselijke relaties als hun 
verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
moreel inzicht te verbeteren. In het 
eerste deel van het artikel worden de 
algemene kenmerken van de 
cognitieve ontwikkelingspsychologie 
geïntroduceerd. In het tweede deel 
worden interventiemethoden, 
ontwikkeld op basis van deze 
theoretische principes, beschreven. 
Het derde deel beschrijft het 
intenientiemodel zoals dit thans wordt 
gebruikt in het experimentele 
differentiële interventieproject met in 
moeilijkheden geraakte tieners die zijn 
geplaatst in een residentiële 
voorziening voor resocialisatie in 
Montreal. 
Met literatuuropgave. 

21 
Fergusson, D.M., M.T. Lynskey e.a. 
Alcohol misuse and juvenile offending in 
adolescence 
Addiction, 91e jrg., nr. 4, 1996, pp. 
483-494 
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Jongeren die geregeld, en al vanaf 
jeugdige leeftijd, te veel drinken, 
begaan tevens meer misdrijven dan 
hun niet-drinkende leeftijdsgenoten. 
Dit geldt voor vermogensdelicten, 
maar meer nog voor gewelds-
misdrijven zoals beroving en 
mishandeling. In deze Nieuw-
Zeelandse studie blijkt het verband als 
zodanig ongeveer even sterk op te 
gaan voor jongens als voor meisjes. 
Als een aantal pregnante achtergrond-
factoren constant wordt gehouden 
(sociaal-economische status en 
opleiding van de ouders; etniciteit van 
de ouders [blank-Europees versus 
Maori/Pacific Island]; een-ouder/twee-
ouders gezin; alcohol- en/of 
drugsmisbruik door de ouders; IQ van 
de jeugdige; eerder delinquent gedrag; 
omgang met delinquente leeftijds-
genoten), dan blijft het verband nog 
steeds bestaan. Alleen als het gaat om 
geweldsmisdrijven echter blijft de 
samenhang in even sterke mate 
bestaan. Met andere woorden: 
afgezien van een aantal achtergronds-
factoren die begrijpelijkerwijs tevens 
van invloed zijn, heeft alcoholgebruik 
bij jeugdigen kennelijk een direct 
effect op het plegen van gewelds-
delicten. Het onderzoek onder een 
kleine duizend jongeren maakt deel uit 
van een omvangrijke 'cohorte-studie' 
naar gezondheid en geestelijke 
ontwikkeling, waarbij jeugdigen vanaf 
hun geboorte zijn gevolgd tot aan hun 
zestiende levensjaar. Alcoholgebruik 
en delinquentie werden gemeten aan 
de hand van self-report van de 
jeugdige en/of diens ouders. 
Met literatuuropgave. 

22 
Jarjoura, G.R. 
7he conditional effect of social class on 
the dropout-delinquency relationship 
Journal of research in crime and 
delinquency, 33e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
232-255 
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In dit artikel test de auteur de 
hypothese dat het voortijdig afbreken 
van de schoolopleiding meer kans 
geeft op criminaliteit onder jongeren 
uit een middenklasse milieu dan onder 
jongeren uit een lager sociaal milieu. 
Voor de studie werd gebruik gemaakt 
van een steekproef met gegevens uit 
een nationaal, longitudinaal self 
report-onderzoek onder jongeren in de 
Verenigde Staten. Afhankelijk van hun 
motieven om hun midelbare 
schoolopleiding af te breken, werden 
de 'dropouts' in vier groepen verdeeld. 
Uit analyses blijkt dat met name de 
dropouts uit betere milieus die hun 
school om academische danwel 
persoonlijke redenen voortijdig 
verlieten, meer geweldsdelicten plegen 
dan jongeren die hun school 
afmaakten. Voor jongeren uit de 
sociaal zwakkere milieus daarentegen, 
had ongeacht hun motieven, het 
voortijdige vertrek van school geen 
(zelfstandig) effect op het aantal 
gepleegde geweldsdelicten. Dropouts 
uit de lagere milieus die hun school 
om academische of economische 
redenen verlieten blijken zelfs minder 
vermogensdelicten te plegen dan 
schoolverlaters met een diploma. De 
auteur tracht deze resultaten te 
verklaren vanuit een 'strain'- 
theoretisch perspectief en vanuit het 
gezichtsptint van de sociale 
controle-theorie. Hij dringt aan op 
nader onderzoek naar de factoren die 
na de schooltijd een rol spelen in de 
relatie tussen voortijdig schoolverlaten 
en criminaliteit 
Met literatuuropgave. 

23 
Kakar, S. 
Child abuse and juvenile delinquency; a 
prospective study 
The Australian and New Zealand 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 47-57 

In een studie naar de relatie tussen 
kindermishandeling en jeugddelin-
quentie, bleek dat in een steekproef 
van 220 jongeren die op jeugdige 
leeftijd werden mishandeld, de kans 
op het plegen van delicten gemiddeld 
56% hoger te liggen dan in een 
controle-groep van 220 jongeren die 
niet zijn mishandeld. Dit effect was 
groter naarmate de jongeren ouder 
zijn. De seksueel misbruikte jongeren 
pleegden vooral de lichtere 'status'- 
delicten, zoals drugs- en alcohol-
misbruik De anderszins fysiek 
misbruikte kinderen pleegden 
voornamelijk agressieve delicten. De 
auteur wijst er op dat het voorkomen 
van kindermishandeling een preventief 
effect zal hebben op het voorkomen 
van delinquent gedrag en pleit voor 
het opzetten van oudercursussen voor 
ouders die hun kind(eren) misbruiken 
of mishandelen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Rivara, F.P. 
Crime, violence and injuties in children 
and adolescents; common risk factors? 
Criminal behaviour and mental health, 
5e jrg., nr. 4, 1995, pp. 367-385 
In de westerse wereld is het opzettelijk 
danwel onopzettelijk toebrengen van 
letsel de meest voorkomende 
doodsoorzaak onder kinderen en 
jongeren. Opvallend genoeg zijn de 
factoren die bijdragen tot een 
verhoogde kans op letsel dezelfde als 
de risico-factoren voor het plegen van 
(gewelds)delicten. De auteur 
bespreekt een aantal van deze 
gemeenschappelijke correlaten van 
letsel en criminaliteit, zoals sekse, 
etniciteit, sociaal-economische status, 
urbanisatiegraad, opvoedingsstijlen, 
hyperactief gedrag en drank- en 
druggebruik Uitgaande van deze 
gemeenschappelijke factoren waagt de 
auteur zich aan de stelling dat 
initiatieven gericht op de preventie van 
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het ontstaan van letsel zou kunnen 
leiden tot een vermindering van de 
criminaliteit. Helaas wordt deze stelling 
niet of nauwelijks verder uitgewerkt. 
Met literatuuropgave. 

25 
Thurman, Q.C., A.L. Giacomazzi e.a. 
Community-based gang prevention and 
intervention; an evaluation of the 
Neutral Zone 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 279-295 
Gewelddadige jeugdcriminaliteit is een 
groot probleem in de Verenigde 
Staten. Over het gehele land zijn 
programma's opgezet om deze 
criminaliteit te bestrijden. Eén zo'n 
programma: de Neutra/ Zone in een 
plaatsje in het Noordwesten van de 
Verenigde Staten is geëvalueerd. Dat is 
gebeurd door middel van directe 
observatie van het programma, door 
middel van interviews met zg. 
focusgroepen van zowel programma-
personeel als deelnemende jeugdigen, 
en door middel van statistische 
informatie over meldingen bij de 
politie. De Neutra/ Zone is een opvang 
voor jongeren in de nachtelijke uren 
van vrijdag op zaterdag en van 
zaterdag op zondag. Er worden 
recreatieve activiteiten geboden, maar 
ook trainingen gegeven. Elke avond 
nemen zo'n 190 jeugdigen deel die 
anders op straat gezworven zouden 
hebben. Het gaat om jeugdigen die 
eerder met justitie in aanraking zijn 
gekomen. Kortom, de beoogde 
doelgroep wordt bereikt. Uit de 
interviews met de programma-staf 
kwam naar voren dat de meesten van 
oordeel waren dat het programma 
haar doelen bereikt. Uit een analyse 
van politie-meldingen bleek dat er 
geen significante stijging van het 
aantal oproepen was gedurende de 
programma-uren ten opzichte van de 
uren voorafgaande aan het pro-
gramma. Als het programma niet 

112 

effectief zou zijn geweest, had zo'n 
toename wel mogen worden verwacht. 
De auteurs beschouwen het 
programma dan ook als een succes. 
Met literatuuropgave. 

26 
Tremblay, R.E., B. Boulerice e.a. 
Does low self-control during childhood 
explain the association between 
delinquency and accidents in early 
adolescence? 
Criminal behavior and mental health, 
5e jrg., nr. 4, 1995, pp. 439-451 
Met deze longitudinale studie willen 
de auteurs de hypothese van 
Gottfredson en Hirschi (1990) testen, 
waarin wordt gesteld dat weinig 
zelfbeheersing in de kindertijd zal 
leiden tot meer delinquent gedrag en 
meer ongelukken in de adolescentie; 
zo wordt het verband tussen 
ongelukken en criminaliteit verklaard. 
Deze stelling wordt afgezet tegen een 
alternatieve hypothese, waarin gesteld 
wordt dat gebrek aan zelfbeheersing 
kan leiden tot meer delinquent gedrag 
en meer ongelukken, maar dat een 
delinquente levensstijl de kans op 
betrokkenheid bij ongelukken zal 
vergroten. Een lineair, structureel 
vergelijkingsmodel werd gebruikt om 
beide hypothesen te testen aan de 
hand van gegevens verstrekt door 
onderwijzers, moeders en betrokkenen 
zelf op zes-, tien-, veertien- en 
zestien-jarige leeftijd. Uit de resultaten 
blijkt dat de mate van zelfbeheersing 
in de kinderjaren slechts een deel van 
het verband tussen verkeersongeluk- 
ken en delinquent gedrag in de vroege 
adolescentie verklaart. Ook blijkt dat 
delinquent gedrag de kans op 
ongelukken vergroot. Het verband 
tussen delinquent gedrag en 
ongelukken werd sterker met de jaren, 
hetgeen er op wijst dat het risico op 
ongelukken toeneemt gedurende de 
adolescentie, wanneer ook betrokken-
heid bij criminele activiteiten toeneemt. 
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Toekomstig onderzoek naar het 
verband tussen zelfbeheersing en 
a-sociaal gedrag zal zich volgens de 
onderzoekers in eerste instantie 
moeten richten op de vroegste 
ontwikkeling van kinderen tot de 
kleuterleeftijd. 
Met literatuuropgave. 

27 
Welsh, W.N., Ph.W. Harris e.a. 
Réducing overrepresentation of 
minorities in juvenile justice; develop-
ment of community-based programs in 
Pennsylvania 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 76-98 
Teneinde de zware oververtegenwoor-
diging van zwarte jongeren in het 
jeugdstrafrechtsysteem tegen te gaan, 
werd in het begin van de jaren 
negentig in de Noord-Amerikaanse 
staat Pennsylvania een negental 
non-residentiële criminaliteitpreventie-
programma's opgezet. Voorafgaand 
aan het onderzoek naar de uitkomsten 
van deze programma's, werden de 
projecten onderworpen aan een 
zogenaamde 'formatieve' evaluatie. Een 
formatieve evaluatie bestaat uit acht 
stappen. De belangrijkste daarvan zijn 
een nauwkeurige beschrijving van de 
inhoud en de doelstellingen van het 
programma en de procesevaluatie, 
waarin wordt nagegaan in hoeverre 
het voorgenomen programma ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De 
auteurs beschrijven hoe beide typen 
onderzoek tot tussentijdse wijzigingen 
leidde bij de negen preventieprojecten. 
Om te voorkomen dat men bij de 
ontwikkeling van dergelijke 
programma's in oude fouten vervalt 
achten zij ex ante evaluatie dringend 
gewenst. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

28 
O'Brien, R.M. 
Police productivity and crime rates; 
7973-7992 
Criminology, 34e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
183-207 
Volgens de Uniform Crime Reports zou 
de gewelddadige criminaliteit de 
afgelopen twintig jaar dramatisch zijn 
gestegen. Volgens andere lange 
termijn cijfers (die van de National 
Crime Survey) zou de gewelddadige 
criminaliteit echter in die periode 
relatief stabiel zijn of wellicht wat 
gedaald zijn. Welke van de twee 
moeten we geloven? De auteur 
vergeleek de UCR en de NCVS met 
een aantal verschillende methoden. Hij 
voerde allereerst een regressie-analyse 
uit om na te gaan of er lineaire trends 
waren voor beide reeksen. Met 
Durbin-Watson toetsen werden de 
residuen getest op autocorrelatie. Om 
te bepalen of de trends in beide 
reeksen in dezelfde richting gaan, ging 
de auteur na of er bivariate correlaties 
waren. Vervolgens voerde hij op twee 
manieren een kletrending'-analyse uit: 
door voor beide reeksen de tijds-
variabele als controle variabele in te 
voeren, en door de beide reeksen op 
te splitsen in eenheden van een jaar. 
Het blijkt dat fluctuaties in de UCR- en 
de NCVS-cijfers niet onafhankelijk van 
elkaar voorkomen, maar tegelijkertijd 
blijkt eveneens dat het verband tussen 
die fluctuaties niet sterk is. Maar als 
beide reeksen niet onafhankelijk zijn, 
waarom tonen zij dan een bijna 
tegengestelde trend aan? De meest 
plausibele verklaring voor de stijgende 
trend in de UCR-cijfers is volgens de 
auteur de eveneens gestegen 
productiviteit en effectiviteit van de 
politie, en de personeelsuitbreiding die 
daar heeft plaatsgevonden. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Williams, EL 
Enforcing social responsibility and the 
expanding domain of the police; notes 
from the Portland experience 
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 309-323 
De toenemende straatcriminaliteit stelt 
stedelingen aan een steeds minder 
geciviliseerde leefomgeving bloot. De 
betrekkelijke onmacht van de 
traditionele reactieve politiemethoden 
om de hiermee gepaard gaande 
problemen op te lossen is de drijvende 
kracht achter community policing. De 
schrijver gaat kort in op de oorzaken 
van de snel escalerende chaos en 
beschrijft de ontwikkeling van 
niet-traditionele strategieën door 
stedelijke politieorganisaties in hun 
zoektocht naar effectievere manieren 
om het veranderende beeld van 
criminaliteit en wanorde in de straten 
van Amerikaanse steden aan te 
pakken. Ook wordt een community 
policing-project in Portland, Oregon, 
nader onder de loep genomen. Sociale 
verantwoordelijkheid speelt hier een 
grote rol. Het onderzoek naar de 
oorzaken van de toenemende 
criminaliteit in de steden heeft geleid 
tot de conclusie dat het domein van 
de politie dient te worden uitgebreid 
en dat in de samenwerking met de 
burgers de nadruk moet worden 
gelegd op de sociale verantwoordelijk-
heid van alle betrokkenen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Worden, R.E., R.L Shepard 
Demeanor, crime and police behavior; a 
reexamination of the Police Services 
Study data 
Criminology, 34e jrg., nr. 1, 1996, pp. 
83-105 
Veel onderzoeken komen tot de 
conclusie dat de politie eerder tot 
arrestatie overgaat als verdachten zich 
vijandig gedragen. Er zijn echter ook 

criminologen die hieraan twijfelen. Om 
meer licht te werpen op deze 
controverse, onderzoeken de auteurs 
vier studies die zijn gebaseerd op de 
Police Services Study en die alle vier 
tot bovenstaande conclusie zijn 
gekomen. De PPS omvat gegevens 
over een groot aantal districten in 
Rochester, St. Louis en Tampa. In 
aanvulling op de meetwijze in deze 
vier studies, meten de auteurs de 
effecten van het gedrag van 
verdachten op de handelwijze van de 
politie ook nog met een eigen 
methode. Deze methode maakt 
gebruik van andere gedragsvariabelen. 
De auteurs concluderen dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de resultaten van 
de Vier studies een vertekend beeld 
geven door een onjuiste operationali-
sering van variabelen of door de 
afwezigheid van controle-variabelen. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 
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31 
Davison, S., M. Gossop 
7he problem of interviewing drug 
addicts in custody; a study of 
interrogative suggestibility and 
compliance 
Psychology, crime and law, 2e jrg., nr. 
3, 1996, pp. 185-195 
Zijn drugsverslaafden in de politiecel 
of in een therapeutische omgeving 
gemakkelijk beïnvloedbaar en te 
meegaand? En zo ja, doet dit veel af 
aan verklaringen en uitspraken die ze 
in die omstandigheden doen tegenover 
de politie of de hulpverlener? En wat is 
de waarde van hun verklaringen 
vervolgens voor de rechtbank? Over 
waarde en waarheid van uitspraken 
van drugsverslaafden, onder invloed 
van drugs alswel al afkickend, is reeds 
het nodige gezegd. Toch is er weinig 
systematisch onderzoek naar gedaan. 
Deze Engelse studie vergelijkt de 
uitspraken van een (niet zo grote) 
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groep verslaafden op drie momenten: 
bij intake in de kliniek, al afkickend, 
en, na verloop van tijd, drugsvrij. Over 
de hele linie blijken de beweringen 
van deze verslaafden op de drie 
tijdstippen veel minder uiteen te lopen 
dan verwacht. Het enige duidelijke 
verschil zit hem bij een subgroep van 
hoe dan ook makkelijk beïnvloedbare 
respondenten (gemeten met behulp 
van algemene beïnvloedbaarheids-
schalen). Speciaal voor hen geldt dat 
zij stoned duidelijk meer meegaand 
zijn dan wanneer ze zijn afgekickt. De 
resultaten worden gelegd naast die 
van een IJslandse studie onder 
alcohol/druggebruikers in de politiecel. 
De gegevens blijken helaas niet zo 
goed vergelijkbaar, omdat ze geen 
harddrugsverslaafden betreffen. Meer 
onderzoek wordt dan ook wenselijk 
geacht. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

32 
Wilcox Rountree, P., K.C. Land 
Burglaty victimization, perceptions of 
crime risk and routine activities; a 
multilevel analysis across Seattle 
neighborhoods and census tracts 
Journal of research in crime and 
delinquency, 33e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
147-180 
Doel van het onderzoek dat hier wordt 
beschreven, was een stap verder te 
gaan dan voorgaande studies op het 
gebied van de effecten van victimisa-
tie, door zowel de micro- als de 
macro-niveaus te onderzoeken. De 
vraag was of omgevingsfactoren van 
invloed zijn op de persoonlijke 
belevenis van het risico om slachtoffer 
te worden van criminaliteit. Uit de 
resultaten wordt door de onderzoekers 
afgelezen dat verhoogde criminaliteit 
en sociale desintegratie een belangrijk 
positief en direct effect hebben op het 
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algemene onveiligheidsgevoel, terwijl 
sociale integratie binnen de 
leefgemeenschap dit gevoel doet 
verminderen. Eerder slachtoffer 
geweest te zijn van criminaliteit draagt 
bij tot een verhoogd onveiligheids-
gevoel, met als gevolg dat meer 
veiligheidsmaatregelen getroffen 
worden. Sociale desintegratie op zich 
is niet een reden voor bewoners om 
voorzichtiger te worden: hoe beter een 
gemeenschap geïntegreerd is, hoe 
hoger de algemene veiligheid in het 
vaandel staat. Vooral als het risico op 
een inbraak hoog geacht wordt leidt 
dit tot het nemen van voorzorgsmaat-
regelen. 
Met literatuuropgave. 
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Onderstaande publikaties kunnen 
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Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 130, Den Haag, tel. 
070-3706553[5]4. 
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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 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Libresso BV, postbus 23, 7400 GA 
Deventer, telefoon: 0570-633155. 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 1995, 
1996 en 1997 verschenen rapporten. 
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Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
Brink en EJ. Verhagen 
Grenzen aan hereniging; de regels met 
betrekking tot het bestaansmiddelen-
vereiste per september 1993 
1995, O&B nr. 139 
Bol, M.W. 
Gedragsbéinvloeding door strafrechtelijk 
ingrijpen; een literatuurstudie 
1995, O&B nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 
1995, O&B nr. 141 
Kruissink, M. en EG. Wiersma 
Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, 
en slachtoffers onderzocht 
1995, O&B nr. 142 
Werf, C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hoger beroep en de integratie; 
onderzoek naar strafzaken, civiele 
zaken en de unus in appel 
1995, O&B nr. 143 
Spaans, E.C. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 
1992 
1995, O&B nr. 144 
Essers, AA.M., P. van der Laan en 
P.N. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, O&B nr. 145 
Kruissink, M., L.W. Blees 
Een schot in de roos? Evaluatie van 
pilotbureaus schietwapenondersteuning 
in twee politieregio's 
1995, O&B nr. 146 
Hesseling, R.B.P., U. Aron 
Autokraak verminderd of verplaatst? De 
effecten van een Rotterdams project 
tegen diefstal uit auto 
1995, O&B nr. 147 
Doomhein, L., N. Dijkhoff 
Toevlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B nr. 148 
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Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling 
in 1993 
1995, O&B nr. 149 
Wartna, B.SJ., M. Brouwers 
De deconcentratie van D&J; wijzigingen 
in de organisatie van het Nederlandse 
gevangeniswezen 
1995, O&B nr. 150 
Leeuwen, S. van, A. Klijn, G. 
Paulides 
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante 
evaluatie van de werking van 
inschnjfvoorwaarden in de Wet op de 
rechtsbijstand 
1995, O&B nr. 151 
Berg, E.A.I.M. van den, RJJ. Eshuis 
Grote strafrechtelijke milieu-
onderzoeken 
1995, O&B nr. 152 
Hoekstra, S.M., Ed. Letaw 
Dwangopname onder de Krankzinnigen-
wet 
1996, O&B nr. 153 
Beenakkers, E.M.Th., A.Y. Guérin 
Binnentredende gerechtsdeurwaarders; 
het machtigingsvereiste in de praktijk 
1996, O&B nr. 154 
Reijne, Z., R.F. Kouwenberg en M.P. 
Keizer 
Tappen in Nederland 
1996, O&B nr. 155 
Nelen, J.M., V. Sabee m.m.v. Rf. 
Kouwenberg en R. Aidala 
Het vermogen te ontnemen; wets-
evaluatie - fase 2 
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Blees, L.W., M. Brouwers 
Taakstraffen voor minderjarigen; 
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belicht 
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Terlouw, GJ., U. Aron 
Twee jaar MOT; een evaluatie van de 
uitvoering van de Wet melding 
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Boendennaker, L, C. Vetwers 
Een veld in beeld; een beschrijving van 
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inrichtingen 
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Bol, M.W., EG. Wiersma 
Racistisch geweld in Nederland; aard en 
omvang, strafrechtelijke afdoening, 
dadertypen 
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De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspiciën 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). Vanaf 1995 
verschenen de volgende rapporten: 

Kleiman, W.M., E.A.I.M. van den 
Berg, m.m.v. EJ.A. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
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1995, WODC, K35 
Wanne, B.SJ. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
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1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 1 
WODC, 1995, K38 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
11: de grijze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L 
Jongeren in justitiële behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guérin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschnjving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, 1(41 
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Beenakkers, E.M.7h., M. Grapend-
aal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pers 
1995, WODC, K42 
Eshuis, RJ.J., E.A.1.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, E.A.1.M. van den 
Berg, RJJ. Eshuis, M. Brouwers 
Evaluatie OM-Milieukaart 
1996, WODC, K46 
Wanne, BJ.S., R. Aidala en P.N. van 
der Veer 
RETour Helmond; resultaten van een 
nieuw réintegratieproject 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 
Blees, L.W., R. Aidala en BJ.S. 
Wartna 
ERA Norgerhaven; eerste resultaten van 
een réintegratieproject voor extra zorg 
behoevende gedetineerden 
1997, WODC, K50 
Leuw, Ed. 
Criminaliteit en etnische minderheden; 
een criminologische analyse 
1997, WODC, K51 

Beenakkers, E.M.71i. 
Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning nr. 
1 
Beenakkers, E.M.7h. 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 'sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuurverkenning nr. 
2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte (en/of 
voorwaardelijke) vrijheidsstraf terug te 
dringen 
1995, WODC, Literatuurverkenning nr. 
3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning nr. 
4 
Baas, NJ. 
Subjectieve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning nr. 
5 
Baars-Schuyt, A.H. 
Witwassen op de Nederlandse Antillen 
en Aruba 
1996, WODC, Literatuurverkenning nr. 
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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 
kopiëren 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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