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Zelfsturing in de strafrechtsketen  

Voorwoord 

Het beeld van de op grote hoogte gezeten wetgever die eist dat haar onderdanen zich zullen 
schikken naar haar richtlijnen, is reeds langet tijd passé. Evenmin voldoet een naar binnen 
gekeerde wetgevingscultuur. Sinds de jaren tachtig wordt het falen van meer en meer Haagse 
regelproductie 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 Schedeldoekshaven is niet langer het sturend middelpunt van de 
samenleving.  
Het ministerie heeft steeds minder greep op de rechtshandhaving op decentraal en lokaal 
niveau. Lagere bestuurlijke overheden bemoeien zich actiever met de bestrijding van 
criminaliteit en overlast. Bij het stedelijke veiligheidsbeleid zijn tal val 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 netwerken hebben de medespelers een relatieve autonomie verworven. Justitie is 
slechts een van de medespelers.  
Dit soort ontwikkelingen heeft de bestuurskundige Frissen aangegrepen 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 
overheidsorganisaties resteert slechts `me ta-sturing': de overheid schept welswaar 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 stuiptrekkingen van een 
politiek-bestuurlijke orde, die de global village binnentreedt.' 
De diagnose van Frissen kan zonder veel moeite op de strafrechtsketen worden toegepast. Zo 
bleek uit de parlementaire enquete voor de opsporingsmethoden dat de uitvoerende CID-
medewerkers het uiteindelijke 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 gehouden voor een lokaal beleid waarover deze soms weinig 
zicht en zeggenschap 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 hedendaagse nadruk op het 
horizontale sturingsconcept niet nieuw is. Zelfsturing, 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 overkoepelend 
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 retoriek van bedrijfsmatigheid die in de 
rest van het openbaar bestuur al weer passé lijkt te zijn. De justitieketen wordt opgevat als een 
productieproces: zaken in, veroordelingen uit. Dit `moderne stalinisme' levert volgens hem 
slechts schijnzekerheden op en afstemming van de productie op de verordonneerde 
kengetallen en prestatie- indicatoren. Justitie zou beter moeten weten en wat intelligenter 
moeten `meebewegen'.  
A.C. Berghuis, A.W.H. Docters van Leeuwen en R. Teijl maken werk van Frissens 
aanbeveling. De bedrijfsmatige benadering van de strafrechtsketen wijzen zij af. 
Rechtshandhaving mag niet louter instrument zijn om andere (economische) belangen te 
ondersteunen. De auteurs constateren dat het feitelijke proces van het stellen van prioriteiten 
laag in de organisatie ligt: op lokaal niveau. Deze gedecentraliseerde besluitvorming 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 gemaakt op persoonlijke rechten 
(van belediging tot moord). In het besluitvormingsproces van de officier hebben de zwaarste 
normschendingen op deze dubbele schaal prioriteit. Naarmate minder centrale rechtswaarden 
bedreigd worden en er zich een handhavingstekort voordoet (uitblijven van justitiële reactie 
op normschendingen), moet een goede mix van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijk 
maatregelen een oplossing kunnen bieden.  
P. `t Hart, 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 invoering 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 niet direct in de aard van de officier 
om te "netwerken".' De auteurs constateren dat men soms binnen een en hetzelfde parket 
zowel goed functionerende doelgerichte overlegstructuren aantreft als `louter rituele, zich 
routinematig voortslepende overlegfora waarin het O.M. weinig investeert'. De auteurs 
concluderen dat de officieren meer en meer beseffen dat het lokale overleg en afstemming 
met partners tot hun kerntaken hoort en dat verder initiatief geboden is.  
F.C.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 aanpak 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 
informatiemanagement dat op alle aspecten van de strafrechtsketen betrekking heeft.  
G.J.N. Bruinsma, M. Bongers en W.P.E. van der Leest stellen in hun bijdrage vast dat van een 
expliciete, inhoudelijke en centraal gestuurde 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 daardoor als het ware 



"gestuurd" door de politie op straat en op het bureau.' Volgens de auteurs heeft criminele 
politiek met twee verschillende aspecten te maken: ten eerste een effectief en efficiënt beheer 
van de strafrechtsketen, en anderzijds het stimuleren van zelfregulerende mechanismen 
(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 constateren 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 voornamelijk 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 oplossing 
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 veel afstemmen op bovenlokale organisatievormen en 
veelomvattende computerbestanden.  
Tenslotte vestigt P.C. Cup - provinciaal milieu- inspecteur - de aandacht op de handhaving van 
milieuwetten. Hij constateert dat de handhaving 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 dwangsombeschikkingen 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 
concurrentievervalsing.' Bij de handhaving van milieuwetten, concludeert de auteur, lijkt elke 
sturing te ontbreken. Gezien vanuit het klassieke beeld van centrale sturing zou dat 
ontluisterend zijn. Maar in de praktijk functioneert het systeem toch naar behoren. Het feit dat 
de professionaliteit op de `werkvloer' bepalend is voor het beleid, bevestigt zijns inziens 
Frissens denkbeelden. 


