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Voorwoord 	 5 

Dit nummer over België is de tweede uitgave in een reeks nummers over 
landen, waarvan Amerikaanse toestanden (JV9, 1995) de eerste was. 
Mede omdat de mondialisering almaar verder voortschrijdt wil de redac-
tie met enige regelmaat verslag te doen van justitiële ontwikkelingen in 
het buitenland. 

Door de Dutroux-zaak en de nasleep ervan heeft de malaise van de 
Belgische politie en justitie in dit nummer erg veel aandacht gekregen, 
meer dan de redactie lief is. Het was aanvankelijk de bedoeling de ach-
tergronden te belichten en niet zozeer de actuele zaken. De nadruk die in 
dit nummer op een aantal negatieve ontwikkelingen wordt gelegd, be-
hoeft een verdere nuancering in die zin dat de gepresenteerde problema-
tiek — de verkalking van de justitiële organisatie, de gebrekkige openheid 
van de politiediensten — niet enkel representatief is voor België. In zowat 
elk westers land zijn politie en justitie overbelast en worstelen ze met 
legitimiteitsproblemen. Niettemin zijn er aanwijzingen dat de justitie-
crisis in België ernstiger is dan elders. 

Vorig jaar bracht de affaire Dutroux de hele Belgische samenleving in 
beroering. De ontdekking van de stoffelijke resten van vermiste meisjes 
bracht een collectieve shock teweeg. De crisis bereikte een hoogtepunt 
toen het Hof van Cassatie onderzoeksrechter Connerotte de zaak- 
Dutroux uit handen nam, vanwege verdenking van partijdigheid. Als ge-
volg van dit zogenaamde spaghetti-arrest — Connerotte nam deel aan een 
benefietavond voor de ouders van de vermoorde meisjes — laaide de 
volkswoede spontaan op. Een week van protesten en stakingen culmi-
neerde op 20 oktober 1996 in de indrukwekkende Witte Mars te Brussel, 
gericht tegen de falende politie en justitie. 

Uit de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie, de 
commissie Dutroux, bleek dat veel medewerkers van politie en justitie 
nalatig zijn geweest. Maar ondanks het wanbeleid zijn nog altijd geen 
sancties genomen tegen de verantwoordelijken. De grote schoonmaak 
van publieke diensten blijft vooralsnog uit. De rechtssocioloog L. Huyse 
wijst er in dit nummer op dat de Belgische machtsverhoudingen buiten-
gewoon taai zijn. Het beruchte patronagesysteem, het dienstbetoon aan 
vriendjes en kennissen van dezelfde politieke stroming, blijkt een groot 
obstakel voor verandering. In een patronagestelsel zijn allerlei early war-
ning systems weggevallen; niemand wordt aangemoedigd wantoestan-
den in de openbaarheid te brengen of de werkelijke toedracht van feiten 
boven tafel te brengen. De positie van topbestuurders lijkt daardoor on-
aantastbaar. Zodra een dijkbreuk dreigt, zoals de Dutroux-affaire, sluiten 
de politieke partijen en belangengroepen de rijen om hun machtsposi-
ties te verdedigen. 

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van 
de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de gerechtelijke politie 
en de gemeentepolitie - een van de belangrijkste factoren is voor het fa-
lende opsporingsbeleid. De rijkswacht die de beschikking heeft over het 
Centraal Bureau voor Opsporing (CBO) (vergelijkbaar met de Neder- 
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landse CRI) heeft een grote kennisvoorsprong op de andere diensten. Ze 
bepaalt voor een groot deel zelf de beleidsprioriteiten voor opsporing en 
niet alle verworven informatie bereikt magistraten of andere opsporings-
diensten. Indien een van de politiediensten een onderzoek krijgt toege-
wezen, doen de andere diensten vaak een parallelonderzoek, soms om 
interessante informatie voor eigen gebruik achter te houden maar ook 
om het onderzoek van de concurrenten 'bij te sturen'. 

Het informatiemonopolie van de politie is een van de oorzaken voor 
het gebrekkige functioneren van de Belgische justitie. Verschillende au-
teurs in dit nummer wijzen erop dat de organisatie van justitie in de 19de 
eeuw is blijven steken en dat veel magistraten in de beroepscultuur van 
die tijd zijn vastgeroest. In België, zo gaat een gezegde, is er meer geld 
voor postbedeling dan voor rechtsbedeling. In de verouderde justitie-
paleizen is geen plaats voor goed uitgeruste documentatiecentra. Veel 
rechters kopen zelf een pc en werken thuis. Een andere moeilijkheid is de 
verkaveling en versnippering van bevoegdheden, waardoor een coherent 
beleid wordt bemoeilijkt. Tot op heden voert ieder parket in zijn 'rijk' een 
eigen strafrechtsbeleid. 

Om de lezer nader te informeren over de Belgische gerechtelijke en 
politiële organisatie zijn in dit nummer een drietal supplementen opge-
nomen. De tekst ervan berust op een brochure van prof. A. Men, C. de 
Valkeneer en B. Tilleman, getiteld Het Belgisch gerechtelijk systeem, uitge-
geven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel 
en Ontwikkelingssamenwerking (Brussel, 1992). Een vierde bijlage — on-
der de titel 'Het Koninkrijk België' — handelt over de structuur van de fe-
derale staat België en is geschreven door W. de Sutter. 

Het themanummer begint met twee historische verhandelingen. In het 
openingsartikel zet de politicoloog J. Delwaide uiteen dat de tekorten 
van de Belgische politieke cultuur te wijten zijn aan feit dat de uitvoe-
rende macht wordt 'bezet' door belangengroepen. Vanaf haar ontstaan 
heeft de Belgische staat onvoldoende autonomie weten te ontwikkelen 
tegenover machtige maatschappelijke deelbelangen. Dat leidt tot een 
permanent wantrouwen jegens publieke instellingen en tot een politiek-
bestuurlijke scheefgroei. Zo wordt een belangrijke staatstaak als het ver-
strekken van werkloosheidsuitkeringen door de vakbonden verricht. De 
I3oerenbond is 'virtueel eigenaar' van het ministerie van Landbouw. 
Twee andere vaak genoemde historische verklaringen voor deze scheef-
groei wijst Delwaide af, enerzijds de lange overheersing door 'vreemde' 
machten en anderzijds de invloed van een hiërarchisch katholicisme. De 
'bezetting' van de Belgische staat is niet het product van vreemde mach-
ten, maar is home made. 

W de Sutter biedt een historisch overzicht van de nationalistische en 
radicaal-rechtse tendenzen die in het complexe Belgische politieke land-
schap kunnen worden waargenomen. Extreem-rechtse sentimenten en 
organisaties maken reeds lange tijd deel uit van het Belgische politieke 
bedrijf. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog — waarin veertigduizend 
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Belgische (voornamelijk Vlaamse) soldaten het leven lieten — begon de 
opmars van zowel Waalse als Vlaamse nationalistische groepen, hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in nationaal-socialistische sympathieën en colla-
boratie met de Duitsers. Door de federalisering van België die in de jaren 
zeventig een aanvang nam, is vooral de Vlaams-nationale beweging op-
nieuw tot leven gekomen. Begin jaren negentig werden grote electorale 
successen geboekt. Volgens De Sutter heeft de instroom van migranten 
in de grote steden de groei van extreem-rechts versterkt. 

Na deze politiek-historische exposés gaat een tweetal auteurs in op de 
actuele ontwikkelingen rondom misdaad, onveiligheid en straf. Prof. P. 
Ponsaers schetst een beeld van de huidige criminaliteits- en onveilig-
heidsproblematiek in Belgie. Net  als in veel andere Westerse landen is er 
sinds kort sprake van een stabilisering van de geregistreerde criminali-
teit. Deze stabilisering is grotendeels te danken aan het teruglopen van 
het aantal diefstallen. De geweldsdelicten en drugsdelicten blijven echter 
toenemen, evenals het aantal personen dat vermist wordt. Bij dat laatste 
speelt volgens de auteur een 'Dutroux-effect' mee. Uit de resultaten van 
de veiligheidsmonitor blijkt dat jongeren relatief weinig aangifte doen 
terwijl ze veel verdedigingswapens bij zich dragen. Volgens de auteur 
zouden zich binnen deze groep escalatieprocessen kunnen gaan voor-
doen. Tenslotte leert de veiligheidsmonitor dat onveiligheidsgevoelens 
niet enkel geïndiceerd worden door criminaliteit, maar evenzeer door 
problemen inzake verkeer en stedelijke verloedering. 

K. Beyens vestigt er in haar bijdrage de aandacht op dat het Belgische 
gevangeniswezen sinds 1980 aanzienlijk is uitgebreid. De groei van de 
gevangenispopulatie is voornamelijk te wijten aan de toename van het 
aantal langgestraften, buitenlandse gevangenen en personen die veroor-
deeld zijn voor geweldpleging en drugsdelicten. Door de Dutroux-affaire 
is het aantal gevangenen dat recentelijk veroordeeld werd voor zeden-
misdrijven, toegenomen. Beyens beklemtoont dat het penale beleid zich 
niet in een sociaal vacuüm afspeelt. De Dutroux-zaak illustreert dat het 
justitiële beleid en de omvang van de gevangenispopulatie bijzonder ge-
voelig zijn voor gebeurtenissen die buitengewoon veel media-aandacht 
krijgen. 

De overige vier bijdragen hebben de hervormingen van politie en justi-
tie tot onderwerp. Prof. L. Huyse gaat in zijn bijdrage na waarom in het 
verleden diepgaande hervormingen van justitie in Belgie uitbleven. De 
diagnose is immers jarenlang keer op keer herhaald: de schadelijke in-
vloed van politieke benoemingen, verouderde werkmethoden, filevor-
ming in de rechtbanken enzovoort. Maar, zegt de auteur, de malaise van 
Justitie dringt kennelijk te weinig door tot de politiek agenda, onder an-
dere omdat de magistratuur la grande muette blijft spelen. Volgens 
Huyse is het genezingsproces in de allereerste plaats een taak van het 
gerecht zelf. Van een uitbreiding van politiek toezicht op de rechterlijke 
macht is hij geen voorstander. Want de bemoeizucht van de beroeps-
politici draait steevast uit op interventies bij benoemingen en promoties. 
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Politici dienen wel de condities te verbeteren voor de zelfsanering in het 
rechterlijk korps. 

Vervolgens analyseert vrederechter E Evers de malaise bij het gerecht 
van binnenuit. Net  als Huyse constateert hij een legitimiteitsgebrek: het 
publiek twijfelt openlijk aan de onpartijdigheid en de efficiëntie van het 
gerecht. Evers somt een aantal oorzaken op zoals het beperkte justitie-
budget, de gebrekkige automatisering, de overconsumptie van het recht, 
de buitensporige werklast en de slechte kwaliteit van wetgeving. Maar 
ook interne factoren dwarsbomen een goede organisatie van de rechter-
lijke organisatie. De klantvriendelijIcheid laat veel te wensen over. De on-
partijdigheid van het gerecht zou veel meer zichtbaar moeten zijn: 'Jus-
tice not only has to be done. It has to be seen to be done.' Tenslotte zijn 
rechters meer verantwoording verschuldigd over hun productiviteit. 

Ook het functioneren van het openbaar ministerie staat in België bloot 
aan zware kritiek. In hun bijdrage gaan D. van Daele en prof. C. Fijnaut 
na waaruit die kritiek bestaat en vergelijken deze met de kritiek waarmee 
het Nederlandse O.M. in het verleden te maken had. Vervolgens gaan de 
auteurs na hoe de regering de problematiek wil aanpakken (verantwoor-
delijkheid voor het strafrechtelijke beleid bij de minister; sleutelrol voor 
het college van procureurs-generaal; doorlichting van de parketten). Ook 
nu toetsen zij dit beleid aan aan de reorganisatie die het Nederlandse 
O.M. recentelijk heeft ondergaan. Beide reorganisaties hebben een grote 
inhoudelijke gelijkenis: versterking van de rol van de minister van justi-
tie, specialisatie en taakverdeling tussen procureurs-generaal, invoering 
van een systeem van jaarverslagen waardoor debat over het strafrechte-
lijke beleid mogelijk wordt. Toch blijft de Belgische reorganisatie achter 
op de Nederlandse. Om die reden behoeft het Belgische O.M. een uitbrei-
ding van de afhandelingsbevoegdheden (seponering en transactie). Om 
het vertrouwen van het publiek te winnen zouden seponeringsbeslissin-
gen beter gemotiveerd dienen te worden en zouden de pg-richtlijnen 
gepubliceerd moeten worden. 

Tenslotte gaat prof. C. Eliaerts in op veranderingen die de politie-
organisatie te wachten staan. De parlementaire commissie die de 
Dutroux-zaak onderzocht, bracht de tekortkomingen van de Belgische 
politie-organisatie aan het licht. De drie politieorganisaties traden eigen-
gereid op en zagen elkaar als concurrent. Effectieve externe controle op 
de politiediensten ontbrak. Die gebreken waren echter al bekend uit eer-
dere parlementaire onderzoekingen. Vervolgens bespreekt Eliaerts de 
plannen van de regering voor de reorganisatie van de politie voordat de 
Dutroux-zaak losbarstte, met name de instelling van 'interpolitiezones'. 
Deze hervorming heeft de guerre des flics niet kunnen beëindigen omdat 
de lokale autoriteiten hun gemeentelijke autonomie niet willen opgeven. 
Tenslotte gaat de auteur in op de meest recente voorstellen voor een 
nieuwe politiestructuur, met name het voorstel om de drie algemene po-
litiediensten te laten opgaan in een geïntegreerde structuur met een lo-
kaal en federaal niveau. 
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Kort na de Italiaanse 'eenwording', de oprichting van Italië in de jaren 
zestig yan de negentiende teuw, , :lietenjpervatoren ,zieh;ontyallen dat 
het:Mtalia'an' se v011aéltëlijkij:ire'ibëi'fidAtiaáliWé'tditieri i.nïét andere 
woorden pas na de oprichting van de Italiaanse natiestaat en niet omge-
léerd zoals in processen in r t rr-orming vaak - maat niet noodzake-
lijk het,geVa.1 11s. 

Datz0fde kon dertig jaar eerder ook geformuleerd worden naar aanlei-
ding van de stichting van de Belgische staat in de woelige jaren 10.30 - 

1831,Net : als in ïtáiig was er:sprakéllVan een samensdkelting..yan,eeti.a,in - 
tal g'é <hi<kdén, provinciale entiteiten die vanuit histor isch ..............t 
bekeken heel wat gemeen hadden maar die elkaar toen pas voor de a ller-
eerste<  rnaatin riergelijk,verhand,vondenonclet: eén (nieuwe) vlag. En ()()k 

in Belgie werd er een constitutionele rnonarchie geïn4ailrd. 
Groot verschil met Italië was evenwel de heterogene samenstelling van 

de Belgische bevolking.; In het streng.katbplieke en yerpattperdejNoprde fl 

vaddetnieuwe S4aat:bléken de 
burgerij, Nederlandstalig en in de regel ongeletterd. In het minder devote 
en dunner bevolkte Zuidelijke landsgedeelte sprak men Frans op dat 
ogenblik de (enige) officiele landst aal Op economisch Vl'aj'stondeW de 
zaken er bovendien in het Zuiden iets beter voor dan in het Noorden. 1/at 
laatste veroorzaakte tijdens de laatste decennia van de negentiende 
eeuw gentoevloed : yan Vlaamse :inwijkelingeoop.,zoek naar betere,le-
ven'sáiriá'ill'Igiléden (werk hogere lonen landbouwgrond enzovoort) 
De gevolgen van deze immense 'volksverhuizing' zijn tot op heden dui-
delijk zichtbaar gebleven En groot aantal Walen wordt dagelijks herin 
nêrd aai) 	 mie 	gen éëfiNedétláltidtálige:fániiliénaam 

Ondanks de zichtbare diversiteit van de bevolking kende het land in 
aanvangfflenttpttatr en sterk getentiSaliseerd.Ftáhlig;hogiiiit. Aan1bet 
hoofd stond de koning - Befgig is een constitunonele monarchie - een 
protestant van Oniise origine, maar de werkelijke macht werd uitgeoe-
fend door een Kamer van volksvertegenwoordigers van katholieke or li-
berale signatuur. Van politieke partijen was er in die dagen nog geen 
sprake. 

De eerste kabinetten waren bovendien 'unionistisch', dat wil zeggen 
en:afspiegelingyan deizogenaamdeJmongercoalitie' (katholieken en 

Jal'é";i) l 'di 	gis léfileditiWëhïe114Thaaïêwerkstelliïd. Tegen het 
einde van het negentiende eeuw toe groeide geleidelijk de aandacht vooi 
de 'Vlaamse volkstaal die ondanks de niet-erkenning yaw,overhellds-
wege, door eenl'iiiWerde li-h'e'idr(55%)van de bevolkidgl:W'Jdgespn. 
liet 'Vlaams' of de Vlaamse versie van het Nederlands werd in de negen-
tiende en tot in de twintigste eeuw niet beschouwd als een Vehïe''Mal' en 
in het beste geval :getolereerd als een tot verdwijnen,gedoei lnástt'dfolk-
lorëi, e eerste V-.00ÏSt'éten die het aannemen van ediV. ÏWeetalig statuut 
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innielderdedendan ook schipkeuki::yok al omdat kvectaligh ei cl hedrei-
; gend werd geaclitvoor de Bélkiádhe eenheid, 

De desondanks toenemende aandacht voor de Nederlandse taal in 

	

moet 	van de,zOgenaamde,t1,11- of 
ctiliVUM'aMin‘Orit'W "Vriï4iél ler'e`e`g cl 	 s trikré e 
sociaal-economische dimensie die alles te maken had met de barre ,, ,• 	•• 	 :•:"- • sociaal economische condities waarin Vlaanderen verkeerde. Een eerste ••›  	, 
doorbraak werd gereihseerd in 1881:n <e.t,clgaanname yanIdezoge-
naamde gelijkheidswet  W>aárineedéMdlSCS'e'gëlifi&aardiiliéitt van 
beide talen wettelijk werd vastgelegd. Het effect van deze en andere 
ernaneipatorischemaan -egelen:was:echterbeperict hetkans:bleef ook 
in:''dáaárdP-VOlgen'ae:ilë'annia?Je'raai vont al Wie in Belgidffeigeriip 
n ou, Zelfs de (hogere) clerus, een nauwelijks te onderschatten machts- 

; faCtOt iti.dipériodOaffitte het Nederlands volkomen ongeschikt voor 

	

‹,,, 	„ 	, 
deb'enefériing van tïiltailr ennriderwiHs. 

De gebeurtenissen tijdens en mi -Middellijk na de Eerste Wereldoorlog 
waren beslissend voor de ontwikkeling van de Vlaamse beweging. Vlaan - „ << 

• dereRhad:ffid'en$ de oorlog noodgedwongen SZOnderzwarepliersge- 
: braeht:tiehditizenden gestlenveldenfflurgers arnilitairen)eri ,eén,riati-

welijks in te schatten materiële schade. Deze werden echter na de 
wapenstilstanc4atnen metde in hetyooruitziebtgesteldeigelijkherecli-
tigiii0Yankélle'deiQdstalige geiriee'n'eli ,,,,,,, Onr 1 .4. 4'rfiéáíriee'gia-
blishment gemakshalve vergeten. De Vlaamse beweging kwam hierdooi 
in oiï;§~.iiiveiShellitit7fëféëht etigritig zich voor de eerste  maal DOlitit 
orgaiii§éi'en':Da(Was mogelijk gm;orden na de invoering `Van het alge 
meen enkelvoudig stemrecht (voor mannen) waardnO >i-  het poli‘t‘iëke:be-
drijf niet langer een Franstaligrelitaire aangelegenheid kon' blijven. In cie 
jaren dertig werden het Nederlands en de eentaligheidx. Eysviziapdern 
offlaerel erkend met het aannemenyn de iákwetterriniake oridéïi'Vifá, 
bestuur en rechtspraak. 

Na afloopyawde TweedeAkereldnortogzettedieretnanciparorisckpro - 
ces zicri:Wdivi:, 15áigingMOei`idani'OMijaïêe'riWaniienlijk 
Vlaamse beweging zich zonder veel bezwaar in de collaboratie had ge-
stort. Tegenstanders  varive Vlaamse zaak ■ffirWijien'oupp heden maai 
al te graag naar het inderdaad weinig verhe#éridedPi'iáen van zichzel f  
Vlaams noemende organisaties als het Vlaams Nationaal Verbond (N-::'., ) 
tijdens de On7tilókájaren, De associatie van de Vlaamse beweging met he( 
nationaal-Snelaliine maakte van het :herstel van deze beweging in de 
naoorlogse periode een bijzonder moeilijke zaak- . Van eéri.V011edige 'hei - 
groepering' is pas sprake tijdens de vroege jaren zestig in de 'Volksunie 
Onderinvloed van:deze  nieuwe en democratische:Vlaamsnationale par-
tij rnaar ook - Zij'he't mindere mate - van politici uit de Ir`áditio_nele 
politieke partijen, werd de basis gelegd voor de grondwetsherzieningen 
die een einde maakten ,ian de unitaire Belgische staat 

sen 	■ '1,"1/1i1I 	t 	 r ■ r, 
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De federale staat:Beig.k4,300Uu kol: ;:groot, telt thans drie autonome ‹•, 	• 
gewesten',.,— VlaandererijWallnnië en het 	gewest Brussel 
niet elk een eigen rechtstreeks verkozen bestuur. In deze gewesten wo-

nen:eyen•zoveel `gemeenschapperi;:deNederlandstalige;deTranstalig!' 
en de Duitáliggeifiééh:sthaO::Hètleirdát de'dridgeWe'Stetilltétiiiipst 
een eenduidige afspiegeling zijn van de drie gemeenschappen, geeft hei 
13elgische:staatkgridige:geheel een tij teM:comprpuaanzienrZo ;treft men 
de Nederláiiii,Qiiigëni4nschapVánBeigrigiiiet!iljen aiihët 
Vlaams gewest maar ook in het Hoofdstedelijke; Duits sprekende Belgen 
wonen niet alleen in de Duit stalige gemeenschap 1'0.4 "ooklhjfi,«Wáálse .  
gewest „terwijl de Fianstalige 	geen syndnféni'k,(3"iiiit voor de , 
Waalse bevolkingsgroep wint deze omvat ook de Franstalige Brusselaai s 
(lie, bezwaarlijk als 'Waals' omschreven kannen worden. 

Desituaheyamde, hoofdstad:Brussel ;  ook wei .hey 1). !.obleeLxi iitto.se I 
genoemd stelt het Belgische samenlevingsmodel bij OiOrOehiéiis't'erk c,j) 
de proef. De hoofdstedelijke regio die bestaat uit de stad Brussel en ne-
gentien orriringendeSeM'éentenis  een,autonooro ,,entweetalig gewest 
maar vormt een ehclave in ht Vliamse gewest Zoals de haain al doet 
vermoeden was Brussel in oorsprong Nederlandstalig. In de loop van de 
n( lkei-kiSeiicie en de twintigste eeuw weidde stad echter  in  hoog tempo 

ify:Oh:sïzodat anno,199Tongeveg. 85% ‘ran,dëTb`èvOlking›Fraire 
kend:.fs. Ondanks de 	minderheidspositie van de ,Necle`ilándsta 
lige bevolking heeft de Vlaamse deelregering Brussel tot hoofdstad van 
het Vlaam,s:gewest ,sepronnoy,eer&w,atclejzfaken er duidelijk niet eenyot I - 
diger dji:Maa.11■1‘áást:13..i :UV/Oieit:der`fá‘4rens-ièi.-leenten, tradit» - 
n cie kiiefpunten. Ook hier gaat het meestal om plaatsen die in oorsprong 
een vrii:hórnogene NedeOndslahge bevolki rig kenden indir (1 ieii e ,  
loop x,á'Wde 



De staat van deelbelangen 

Ontwikkeling van de Belgische politieke cultuur 

dr. J,L.E. Delwaide *  

De politieke cultuur van België, daarover zijn waarnemers het eens, is 
aan vernieuwing toe. De politiek-bestuurlijke en juridische cultuur blijkt 
ernstig gehandicapt te zijn door het systeem van politieke benoemingen. 
De civiele cultuur wordt op haar beurt aangetast door deze politisering: 
aangezien het bestuur sterk werd blootgesteld aan politieke invloed, pro-
beert de burger zijn belangen te behartigen door een beroep te doen op 
politici om te interveniëren in aangelegenheden die in 'normale' landen 
een serener verloop kennen via de respectievelijke administratieve of 
juridische kanalen. Waarom is België in dit opzicht minder 'normaal' dan 
de omringende landen? Waarom kent België geen autonome bestuurlijke 
en juridische traditie? De oorzaak, zo wordt hier gesuggereerd, is vooral 
te zoeken in de kwaliteit (of, botter geformuleerd, de zwakheid) van de 
Belgische staat die onvoldoende autonomie heeft weten te ontwikkelen 
ten overstaan van maatschappelijke deelbelangen. 

De Belgische ziekte 

Tot de uitbarsting van 'witte' verontwaardiging in de herfst van 1996 kon 
de gemiddelde Belg blijkbaar met 's lands politieke cultuur leven. Tot dan 
muntten voornamelijk verantwoordelijkheidsbewuste intellectuelen uit 
in Cassandra-geroep dat weinig of geen gehoor vond. Kort na de 'witte 
mars' van 20 oktober 1996 schreef Luc Huyse (1996, p. 39): 'Al een kwart-
eeuw lang orakelen mijn collega's en ikzelf dat de benoemingszucht van 
de politieke partijen slecht zal aflopen. De voorspelling is uitgekomen.' 
Daarenboven hadden verschillende parlementaire onderzoeks-
commissies reeds meer dan vijftien jaar lang gewezen op ernstige scheef-
groei bij politie en justitie, zonder gevolg (Van Outrive, 1996, pp. 372-3). 
De politici, oordeelde een waarnemer, 'schrokken terug voor een con-
frontatie die hoe dan ook een einde zou maken aan de voor hen door-
gaans comfortabele modus-vivendi, een eufemisme voor de collusie der 
machten' (Goossens, 1996). 

Vanwaar dan de uitbarsting in 1996? In eerste instantie waren er uiter-
aard de onthutsende onthullingen in de zaak-Dutroux die wezen op 
zware tekortkomingen (of misschien zelfs collusie) bij politie en justitie. 
De zaak-Dutroux fungeerde als een katalysator voor opgekropte (vaak op 

• De auteur is als politicoloog verbonden aan de Katholieke Universiteit Brussel en aan het 

Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam. 
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persoonlijke ervaring gebaseerde) frustraties met een justitie die in de 
negentiende eeuw was blijven steken. Tevens vormde de zaak-Dutroux 
het culminatiepunt van een reeks schandalen die alle wezen op een ern-
stig falen van de overheid. 

Die reeks begon in de jaren tachtig met de bijzonder moorddadige en 
op het eerste gezicht zinloze overvallen toegeschreven aan de 'Bende van 
Nijvel', overvallen die nooit werden opgehelderd. De jaren negentig 
brachten de moord - om tot nog toe onopgehelderde redenen - op top-
politicus André Cools in 1991, en in 1994 de moord op veearts Van Nop-
pen, een veterinair keurder die plichtsgetrouw de illegale hormonen-
handel op de hielen zat. Bovenop kwam nog een rits smeergeld- en 
partijfinancieringsschandalen waaronder de zaak-Agusta de meest ge-
ruchtmakende was, culminerend in het ontslag van NAVO-secretaris-
generaal Claes. 

'De miljoenen sjoemelende burgers,' schreef historicus Wim Block-
mans (1997, p. 5), 'zijn als vragende partij net zo schuldig aan de verloe-
dering van de democratie als de politici. Zij hebben geen politieke debat-
cultuur ontwikkeld, maar hun cliëntenrol aanvaard zolang de staat nog 
iets te verdelen had.' Toen er bezuinigd moest worden, pikte de burger 
'de arrogantie en inefficiëntie van zijn overheden' niet langer, aldus 
Blockmans. 'Er valt niet veel meer uit te delen,' preciseerde Luc Huyse 
(1996, p. 31): 'de overheid werft minder aan, fiscale interventies wekken 
argwaan, Belgacom is een autonoom bedrijf geworden, de dienstplicht is 
afgeschaft. En voor elke kiezer die men gelukkig maakt zijn er tien die 
men moet ontgoochelen.' 

Auteurs en politici spreken over de 'Belgische ziekte' (Verhofstadt, 
1997). 'Die metafoor en de diagnose die erbij hoort, zijn dertig jaar oud,' 
aldus Huyse (1997). 'Pas nu komt er ruimte voor hervormingen. Die 
lange incubatietijd van plannen en projecten is een van de meest intrige-
rende aspecten van de Belgische politiek. Er zijn voor deze kentrek vele 
verklaringen te bedenken. Het gebrek aan debatcultuur is er één van.' Uit 
de European Values Study blijkt dat de politieke belangstelling in België 
lager ligt dan in de omringende landen; 2  qua politieke discussievreugde 
ligt Belgiës score beduidend lager dan die van Nederland en vooral West-
Duitsland, maar dicht bij die van Spanje en Noord-Ierland (Heunks, 
1996, p. 222). In Ronald Ingleharts vergelijkende studie van attitudes in 
hoogontwikkelde maatschappijen (1990, p. 344) bleek de bereidheid over 

1 De term 'normaal' viel in deze context onder andere in commentaren van Dirk Achten in 

De Standaard op 20 en 27 november 1996. 

2 Cijfers van 1981: Frankrijk 53%, West-Duitsland 50%, Nederland 43%, Groot-Brittannië 39%, 

België 26% (enkel gevolgd door Noord-Ierland met 25%). In 1990 lag België op 25%; bij de 

specifieke vraag naar interesse scoorde België toen 29%, hetgeen intern als volgt verdeeld 

was: Brussel 36%, Vlaanderen 34%, Wallonië 19% (Gans en Van der Voort, 1992, pp. 163, 

168). 
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politiek te dicussiëren in deze maatschappijen doorgaans hoog te zijn, 
behalve in Japan en België. 3  

Waarom geen debatcultuur? 

14 

Vanwaar het gebrek aan debatcultuur in België? De verzuiling is er niet 
vreemd aan. Iedere gezindte had uiteraard de waarheid in pacht, de boel 
bleef beheersbaar door akkoorden uitgewerkt op elite-niveau; dat vergde 
geen brede debatten, integendeel, hooguit 'verdraagzaamheid'. Inmid-
dels heeft Nederland wel een debatcultuur op gang gebracht, niet alleen 
in week- en maandbladen die over een mooie traditie beschikken, maar 
ook in dagbladen die bewust pogen discussies te stimuleren. 4  

Vlaanderen bezit geen vergelijkbare traditie van kwaliteitstijdschriften, 
en de dagbladen hebben zich pas recentelijk uit de respectievelijke zui-
len geëmancipeerd. De culturele vernieuwing die tijdens de jaren zestig 
door Nederland waaide, begint pas sinds enige tijd in België door te drin-
gen. De voormannen van '1968' in Vlaanderen herinneren zich dat ze in 
eerste instantie in opstand kwamen tegen het clericale establishment 
(Goossens, 1993), een opstand waar Belgiës toenmalige regering over 
gevallen is. Maar de 'communautaire' dimensie waarbinnen het protest 
van 1968 zich uiteindelijk articuleerde en aan kracht won, namelijk de eis 
tot volledige vernederlandsing van de Katholieke Universiteit Leuven, 
beperkte ook zijn effect. De druk tot culturele vernieuwing werd gekana-
liseerd langs de communautaire breuklijn. Het verlangen naar vernieu-
wing uitte zich overigens vaak in steun voor regionaal-nationalistische 
partijen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land (Inglehart, 
1977, pp. 234-240). 

Uiteindelijk splitsten Belgiës partijen zich langs communautaire lijnen 
in een Vlaamse en Franstalige pendant, hetgeen de politieke stabiliteit 
niet bepaald in de hand werkte. Het pacificeren van de communautaire 
tegenstellingen, bovenop de financiering van het 'ideologisch, sociaal en 
politiek pluralisme (rivaliserende onderwijsnetten, vakbonden, zieken-
fondsen),' deed de Belgische staatsschuld uit de pan rijzen (Bohets, 1996, 
p. 54; tevens Delwit, 1997, p. 167). Het gemanoeuvreer dat het ontwikke-
len van consensus in een dergelijke omgeving vergt, laat weinig ruimte 
voor grote ideeën en grote debatten. Het parlement werd in zijn rol be-
perkt (Ruys, 1996, pp. 36-37), en is in veel mindere mate een oord van 
debat en beslissing dan het Binnenhof (Blockmans, 1988, p. 210). Begin-
selen en debat zijn van weinig belang, wat vooral telt is macht. 'Belgian 
politicians, at least for a generation after the mid-1960s, have been too 

3 Inglehart vermoedde dat dit te maken had met het sterk autoritaire opleidingssysteem in 

Japan en België (Inglehart, 1990, p. 379). 

4 Mijn taak als Volkskrant-columnist destijds werd voornamelijk omschreven als 'aan de 

boom schudden: Wel lijkt hetgeen de Nederlandse opiniepagina's serveren soms eerder op 

een lukrake salade dan op een min of meer coherent menu (Rozemond, 1997). 
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engaged in defining the political community to worry much about the 
government... Elections, or at least the issues talked about at election 
time by the parties, do not seem to matter. A relatively small crowd has 
circulated through the corridors of responsibility... They trade office in a 
seemingly random search for solutions to bedeviling constitutional pro-
blems, driven by historic antagonisms that neither time nor prosperity 
has been able to assuage' (Klingemann e.a., 1994, p. 239). 

Het relatieve gebrek aan politieke belangstelling in België hoeft dan 
ook niet te verbazen. Het politieke bedrijf werd bovendien erg kortade-
mig. De politieke besluitvorming in België, stelde een volksvertegen-
woordiger vast, neigt ertoe zich te beperken tot 'brandjes blussen. We 
reageren altijd op de gebeurtenissen. We anticiperen niet.' 5  Kortom, het 
openbaar debat in België beschikt niet over een behoorlijke voedingsbo-
dem in een open politieke arena. 

'To understand Belgian political culture it is useful to be a medievalist 
or an anthropologist,' schreef Wim Blockmans (1988, p. 222). 'Both dis-
ciplines offer insights into power structures based on personal relation-
ships, dependency and protection, clientelism and patronage.' Het syn-
droom dat 'belgitude' wordt genoemd lijkt sommigen charmant, vin-
dingrijk en bij de hand (Barnard, 1996), maar heeft dus een schaduwzijde 
die jurist Marc Uyttendaele (1997, p. 272) mooi in één zin weergaf: la 
democratie est une école et une discipline et Ia Belgique — et c'est aussi lá 
le point de rencontre de ses qualités et dé ses défauts — a fait de 
l'indiscipline une vertu publique.' 

Gebrek aan collectieve discipline lijkt inderdaad een kernkarakteristiek 
te zijn van de Belgische politieke cultuur. Een dergelijk gebrek kan overi-
gens — zoals Uyttendaele suggereerde — zijn voordelen hebben; onder de 
Duitse bezetting stelden de Nederlandse bevolking en ambtenarij zich 
doorgaans erg gezagsgetrouw en coöperatief op, hetgeen bijdroeg aan 
het tragische feit dat de shoah in Nederland ongeëvenaard effectief was 
(Hilbrink, 1995; Barnard, 1996, p. 141 e.v.; Vuijsje, 1997, pp. 41 e.v., 109 
e.v.). 

Bezetting door 'vreemde machten'? 

De vraag blijft waar Belgiës gezagsontrouw, als we het zo mogen formu-
leren, vandaan komt. Vaak worden daar een paar vlotte verklaringen 
voor aangevoerd. Enerzijds zou de lange ervaring met vreemde heer-
schappij bij de bevolking de spontane reflex hebben aangekweekt om de 
greep van de overheid te ontwijken. Anderzijds zou een contra-
reformatorische katholieke kerk die erg machtig en van nature sterk hiër-
archisch was, het ontwiklcelen van een meer geïnternaliseerde discipline 
naar protestants model hebben verhinderd. Ik zal deze beide verklarin-
gen — vreemde heerschappij en hiërarchische religie — onder de loep ne- 

5 Marc Verwilghen, interview in De Standaard, 26 november 1996. 
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men, om vervolgens de voorkeur te geven aan een derde verklaring die ik 
zoek in de specifieke kwaliteit van Belgiës politieke ontwikkeling sinds de 
oorsprong van het land. 

Belgiës traditie van cliëntelisme en persoonlijke 'plantrekkerif wordt 
vaak verklaard met een eeuwenlange 'bezetting' door 'vreemde' mach-
ten, waardoor Belgen het ontwijk- en manipuleerreflex tegenover hun 
openbare instellingen 'in de genen' zouden dragen. Het is een vlot ex-
cuus die Belgen graag aanvoeren en die buitenlandse waarnemers graag 
overnemen: 'For much the greater part of its history Belgium has been 
ruled by foreigners - Romans, Franks, Burgundians, Spaniards, Austrians, 
Frenchmen and Dutchmen' (Leonard, 1996). De werkelijke bezetters - de 
Duitsers - ontbreken in deze erg lange reeks, en dat is geen toeval. 

Reeds vanuit puur historisch oogpunt klopt de bezettingstheorie niet. 
Tijdens de achttiende eeuw werden de Oostenrijkse Habsburgers in de 
Zuidelijke Nederlanden niet beschouwd als bezetters, maar werden ze 
aanvaard als legitieme heersers (Stengers, 1981, pp. 47-48). De inlijving 
bij Frankrijk na de Franse Revolutie stootte op weinig weerstand (Koss-
mann, 1994, pp. 63-65). De vereniging met Nederland, na de ondergang 
van het Napoleontische rijk, werd ondermijnd toen katholieken en libe-
ralen, wier belangen nochtans sterk uiteenliepen in de Franse tijd, elkaar 
opeens konden vinden in een 'unie van opposities' tegen een 'bemoei-
zuchtige' Willem I. Die zette eigenlijk het centraliserende en secularise-
rende werk van zijn Oostenrijkse en Franse voorgangers verder (Mabille, 
1986, p. 80), maar hij werd door de liberalen als verdacht despotisch en 
door de katholieken als verdacht protestants ervaren. 

Taalvrijheid - meer bepaald de taalvrijheid van de Franstalige elite-
speelde tijdens de Belgische omwenteling een mobiliserende rol, maar 
was niet van doorslaggevend belang. De taalvrijheid van de Franstalige 
elite werd overigens door de Kerk gesteund met massale petitie-acties, 
ook in het Vlaamse land. De Belgische omwenteling portretteren als een 
hoofdzakelijk on- of anti-Vlaamse bedoening, zoals vaker gedaan wordt 
(onder anderen door Leonard, 1996), is historisch niet accuraat (vergelijk 
Kossmann, 1984, pp. 106-109; Stengers, 1996, en 1981, pp. 51-52). Histo-
ricus Lode Wils benadrukt dat de Vlaamse beweging haar wortels heeft 
in die omwenteling: 'De beweging wilde België meer Belgisch maken. Ze 
was onderdeel van de uitbarsting van energie die door de revolutie was 
losgemaakt,' en ze wilde aanknopen bij een traditie 'die evenzeer anti-
Frans was geweest als anti-Hollands...' (Wils, 1992, p. 164). 

Toch bracht de bezettingstheorie vele Vlaams-nationalisten ertoe ook 
België als een vorm van 'bezetting' te zien, een visie die men trouwens 
kan onderkennen in motieven tot collaboratie met het keizerlijke Duits-
land en met nazi-Duitsland. Binnen de logica van de eindeloze bezetting 
werden de werkelijke bezetters bevrijders. Ook vandaag nog wordt de 
mythe van de eindeloze bezetting naarstig te berde gebracht: niet alleen 
door conservatoren en promotoren van het nationalistische ressenti-
ment (zoals Jambon en de Roover, 1994) die er niet voor terugschrikken 
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om te spreken van 'collaboratie' met 'het Belgische regime,' 6  maar ook 
door centrum-politici die nochtans uitdrukkelijk de emancipatie uit het 
'Idaagmuurfiamingantisme' bepleiten (Van den Brande, 1996, pp. 71-72). 

In een vergelijkend perspectief kan de bezettingstheorie evenmin 
stand houden. Volgens die theorie zouden Noren of Finnen, die hun on-
afhankelijkheid pas in deze eeuw hebben verworven, eveneens een ge-
broken verhouding tot hun instellingen moeten hebben, en zou er voor 
de politiek zeer recentelijk geëmancipeerde Tsjechen of Polen op het vlak 
van de politieke cultuur werkelijk weinig hoop zijn. Nochtans waren de 
Polen fakkeldragers van het democratische verzet in het voormalige 
Oostblok, Duitsland is eveneens opgezadeld met een redelijk lange ge-
schiedenis van autoritair bestuur en van 'mislukte' democratische revo-
luties, een geschiedenis die vaak werd aangevoerd als verklaring of toch 
als verklarende achtergrond voor de nazi-dictatuur (Dahrendorf, 1967; 
Wehler, 1973 en 1988). Alleszins is de democratie die na de Eerste We-
reldoorlog in de 'republiek van Weimar' werd gevestigd niet in erg 
vruchtbare bodem gevallen. Dankzij de uitkomst van de Tweede Wereld-
oorlog werd de democratie weer in Duitsland geïmporteerd door de Wes-
terse geallieerden (overigens tegen het gewapende verzet van de Duit-
sers), en werd ze er vervolgens verankerd onder het waakzaam oog van 
de bezetters. 

De civiele cultuur stond na de oorlog eerder zwak in Duitsland, dat 
bleek uit de klassieke vergelijkende studie van de politicologen Almond 
en Verba (1965). Desalniettemin veranderden de dingen in Duitsland 
relatief snel, en kwam de Bondsrepubliek reeds tijdens de jaren zeventig 
uit de verf als een van de meer levendige democratieën (Conradt, 1980, 
pp. 228-251). Niets suggereert dat Finnen, Duitsers of Polen een demo-
cratisch deficit 'in de genen' zouden dragen, ondanks een eerder onge-
lukkige geschiedenis van autoritarisme, dictatuur of bezetting. Waarom 
zouden Belgen dan wel onder een dergelijk 'genetisch' defect gebukt 
gaan? Van bezetting kan in de Belgische geschiedenis — buiten de korte 
intermezzo's van 1914-1918 en 1940-1945 — niet werkelijk sprake zijn. De 
parlementaire democratie werd in België meer dan anderhalve eeuw ge-
leden gevestigd, veel vroeger dan in Duitsland, vroeger ook dan in Ne-
derland. 

Gebukt onder een hiërarchisch katholicisme? 

Bezetting kan dus geen verklaring vormen voor de scheefgroei in Belgiës 
politieke cultuur. Kan het katholicisme dat in de Zuidelijke Nederlanden 
na de Afscheiding ideologisch de dienst uitmaakte een rol hebben ge-
speeld in het ontwikkelen van ontwijkingsgedrag tegenover openbaar 
gezag en openbaar belang? Vanuit breder perspectief lijkt er op het eerste 

6 Jaak Peeters (secretaris van het 'Nationalistisch Verbond - Nederlandse Volksbeweging'), 
'België verhindert Vlaams poldermodel,' De Standaard, 18 september 1997, p. 11. 
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gezicht een correlatie te bestaan tussen protestantisme en democrati-
sche ontwikkeling (Verba, 1965, p. 513). Het oorzakelijkheidsverband is 
echter niet duidelijk. Vele landen waren 'twee of meer eeuwen protes-
tants en ondemocratisch vooraleer ze democratisch werden' (Hunting-
ton, 1991, pp. 34-35). Ook waren protestantse landen doorgaans econo-
misch vroeger ontwikkeld dan katholieke (Huntington, 1984, p. 209). 
Globaal gezien lijkt religie weinig impact te hebben op de ontwikkeling 
van democratische regimes (Gasiorowski, 1995, p. 893). 

Democratie is uiteraard meer dan een formeel-legalistische aangele-
genheid: ze is niet alleen een kwestie van politiek systeem, maar ook van 
mentaliteit, van capaciteit om democratische structuren met leven te 
vullen. Trekken zoals tolerantie, vertrouwen, de bereidheid compromis-
sen te sluiten en in het politieke leven te participeren zijn essentieel voor 
het goede functioneren van een democratie. Soms wordt gesuggereerd 
dat dergelijke trekken beter gedijen in een protestantse omgeving. In de 
Verenigde Staten bij voorbeeld blijken niet alleen Angelsaksische blan-
ken maar ook Afrikaans-Amerikanen politiek actiever te zijn dan Latinos, 
alhoewel de sociaal-economische conditie van Afrikaans-Amerikanen en 
Latinos vergelijkbaar is. Waarom? Angelsaksische blanken en Afrikaans-
Amerikanen behoren doorgaans tot protestantse kerken, de Latinos 
daarentegen tot katholieke: 'Protestant congregations tend, on average, 
to be smaller; most Protestant denominations allow for greater lay parti-
cipation in the liturgy; and most Protestant denominations are organized 
on a congregational rather than a hierarchical basis' (Verba e.a., 1995, 
p. 245). Civiele vaardigheden of 'civic skills' kan men dan ook veel ge-
makkelijker verwerven in een protestantse kerkgemeenschap dan in een 
katholieke, hetgeen vooral van belang is voor lager opgeleiden die daar-
toe minder gelegenheid krijgen op de werkplek of in Amerika's traditio-
neel zwakke vakbonden (Verba e.a., 1995, pp. 519-520). 

Maar in het hedendaagse Europa is de religieuze praktijk, dit in sterke 
tegenstelling met de Verenigde Staten, ingestort tot een punt waar 'men 
zich kan afvragen of men geen periode van totale ontkerstening tege-
moet gaat en of tempels en kerken binnenkort niet volledig verlaten zul-
len zijn' (Mendras, 1997, p. 87). Religie blijft een belangrijke factor bij 
waarde-oriënteringen, vooral in katholieke en religieus gemengde lan-
den, maar de impact ervan—merkbaar op het terrein van de privé-
moraal maar niet op dat van de 'publieke' moraal — lijkt te verminderen 
(Knutsen, 1996, p. 155; Halman en Petterson, 1996). In Duitsland werd 
een paar decennia geleden reeds vastgesteld dat de waarden van katho-
lieken steeds minder verschilden van die van de rest van de bevolking 
(Schmidtchen, 1979; Quink, 1987). Alleszins kan de kerkgemeenschap in 
Europa — Ierland even terzijde gelaten — niet meer het kader vormen 
waarin civiele vaardigheden worden ontwikkeld. 

Nederlands ervaring met religieuze breuklijnen maakt religie extra 
aantrekkelijk als verklarende factor voor politiek-culturele ontwikkelin- 
gen: het calvinisme, met zijn gestadige drooglegging van zinnelijk genot 



Ontwikkeling Belgische politieke cultuur 

en zijn harde nadruk op de eenzaamheid van de mens tegenover God, 
liet diepe sporen achter - ook in het katholieke bevolkingsdeel waar 'cal-
vistische penetratie' en een 'frontmentaliteit' vooral na de Tweede We-
reldoorlog opvallend hoge geboortecijfers teweegbrachten in vergelijking 
met Belgische of Duitse geloofsgenoten (Van Heek, 1954). 'De Neder-
landse katholieken waren de Albaniërs van de wereldkerk geworden. 
Langer dan wie ook waren zij vast blijven houden aan lijdelijkheid, 
gezagstrouw en isolement. Maar eenmaal losgebroken gingen ze er in 
wilde vaart vandoor' (Vuijsje, 1997, p. 125), zodanig dat ze de speerpunt 
vormden van ontzuiling en secularisatie. 

Het grotere gewicht van persoonlijke prestatie bij benoemingen en 
bevorderingen binnen Nederlands instellingen — in vergelijking met Bel-
gië — wordt nog wel eens teruggevoerd tot het calvinisme. 7  Maar klopt dat 
wel? Frankrijk is historisch katholiek, zeker sinds de herroeping van het 
Edict van Nantes door Lodewijk XIV. Toch bezit de Franse staat een bij- 

. zonder lange, sterke traditie in het aantrekken en organiseren van talent, 
een traditie die strekt van 'grote korpsen' zoals Ponts et Chaussées, date-
rend uit de tijd van het koninkrijk, tot de Ecole Nationale d'Administra-
don, opgericht na de Tweede Wereldoorlog door de Gaulle. 8  

De civiele cultuur 

19 

In zijn standaardwerk Making democracy work (1993) wees politicoloog 
Robert Putnam op belangrijke verschillen in de kwaliteit van bestuur tus-
sen de verschillende regio's in (het historisch katholieke) Italië, verschil-
len die vooral opmerkelijk zijn tussen Noord- en Zuid-Italië. Na alle fac-
toren te hebben afgewogen kwam Putnam tot de conclusie dat regio's die 
in de middeleeuwen met onafhankelijke steden de sterkste civiele tradi-
tie konden ontwikkelen, ook vandaag het best presteren op politiek-
bestuurlijk gebied. Die regio's beschikken over het rijkste verenigingsle-
ven, en dat is essentieel voor het aanmaken van 'sociaal kapitaal', voor 
het ontwikkelen van een minimum aan vertrouwen in de medeburger en 
voor de capaciteit om vlot tot vruchtbare samenwerkingsverbanden te 
komen, niettegenstaande alle persoonlijke concurrentie. 

In een cultuur die beheerst wordt door verticale, autoritaire relaties 
komen dergelijke horizontale samenwerkingspatronen veel moeilijker 
tot stand. Het zuiden van Italië, dat reeds in de middeleeuwen onder een 
machtig en efficiënt, proto-absolutistisch bestuur kwam te staan, heeft 
nooit een traditie van horizontale samenwerking kunnen ontwikkelen, 
en wordt ook nu nog gekenmerkt door een cultuur van atomisering en 
van wantrouwen, aldus Putnam. 

7 Onder anderen door Nico Keyzer, Hoge Raad der Nederlanden, interview in het programma 

'Actueel', BRTN-radio, 21 oktober 1996, 13u30. 

8 De kracht van deze traditie betekent uiteraard niet dat het fenomeen boven alle kritiek 

verheven is; zie bij voorbeeld Suleiman, 1979, en Bourdieu, 1989. 
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Indrukwekkend in Putnams conclusies is hoe diep hij de wortels van 
Italiës civiele cultuur natrekt: het gaat hier niet om enkele decennia, 
maar om een tiental eeuwen. Putnams analyses richten zich overigens 
op het sociaal-culturele weefsel, dus niet op het gedrag van individuele 
politici die in het noorden van Italië blijkbaar even corrupt kunnen zijn 
als in het zuiden (McCarthy, 1995). Er is geen dwingende reden om aan 
te nemen dat de voorraad aan 'sociaal kapitaal' in België aanzienlijk ge-
ringer zou uitvallen dan in Noord-Italië. Na de Afscheiding zijn de Zuide-
lijke Nederlanden inderdaad onder absolutistisch bestuur gebleven, 
maar dat bestuur heeft de maatschappij eigenlijk weinig geraakt. Zelfs 
onder een hervormingsbeluste Oostenrijkse keizer kenden de Zuidelijke 
Nederlanden 'een slechts in haar taal despotische regering'; 'de federa-
listische en particularistische structuur' bleef er uiteindelijk intact, net 
zoals in de Republiek (Kossmann, 1984, pp. 24, 31). Ook de Emilia-
Romagna (met het trotse Bologna), een regio die uitstekend scoort in 
Putnams onderzoek (1993, pp. 73, 114 - 115), kwam onder absolutistisch 
bestuur te staan binnen de pauselijke staten. 

Net zoals Noord-Italië bezit België een traditie van sterke steden die 
terugreikt tot de middeleeuwen en die zich ook vandaag vertaalt in een 
rijk verenigingsleven. De periode van absolutistische heerschappij die de 
Zuidelijke Nederlanden hebben gekend (zoals de Emilia-Romagna en 
zoals ook Frankrijk), hoeft de ontwikkeling van een levendige civiele cul-
tuur of van zorgvuldig bestuur dus niet per se in de weg te staan. 

Putnams historische analyse, zo hebben critici opgemerkt, is erg sche-
matisch, deterministisch en statisch. Putnam schoeit het zuiden te zeer 
op één leest, hij negeert de ontwikkelingen die op de middeleeuwen 
volgden, hij onderschat de invloed van staatsvormingsprocessen, en zijn 
notie van sociaal kapitaal is niet vrij van romantiek (Sabetti, 1996; Gold-
berg, 1996; Tarrow, 1996; Levi, 1996). Elk regime dat Zuid-Italië be-
heerste, ook na de nationale eenwording in 1861, 'was vreemd en re-
geerde met een logica van koloniale uitbuiting' (Tarrow, 1996, p. 394). De 
nationale politiek na 1861 had een grote impact op het het zuiden (Sa-
betti, 1996, pp. 27-35) die kan worden geresumeerd als 'ontwikkeling 
zonder autonomie' (Trigilia, 1994). 

De Belgische staat: onvoldoende autonomie 

Toetsing van de Belgische ontwikkelingen aan Putnams model en aan de 
kritiek op dat model bewerkt een heilzame selectie: het antwoord op de 
vraag naar de oorzaak van Belgiës politiek-bestuurlijke scheefgroei kan 
niet worden gevonden in 'koloniale uitbuiting' (tenminste niet onder de 
Oostenrijkse, Nederlandse, of Belgisch regimes), noch in hiërarchisch 
katholicisme of in atomiserend absolutisme. 

Waar kan het antwoord dan wel worden gevonden? In het staats-
vormingsproces, in de zwakte van de Belgische staat die het licht zag op 
basis van het anti-orangistische compromis tussen katholieken en libe- 
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ralen. Weliswaar was deze staat gecentraliseerd en bestendigde hij dus 
de breuk met het particularisme van het Ancien Régime, maar hij stond 
meteen belangrijke brokken bevoegdheid af aan maatschappelijke orga- 
nisaties, voornamelijk via de onderwijsvrijheid die een sluitsteen vormde 
van het kwetsbare compromis tussen katholieken en liberalen (Zolberg, 
1974, p. 193; Mabille, 1986, p. 101). Vervolgens heeft de Belgische staat 
nooit voldoende autonomie kunnen ontwikkelen tegenover machtige 
maatschappelijke deelbelangen (Mabille, 1996, pp. 28-29; Delwaide, 
1996, pp. 72-74). 

Daar ligt het grote verschil met Frankrijks ongebroken staatstraditie, 
daar ligt ook een verschil met Nederlands staatstraditie. De Franse tijd is 
van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van moderne, 
gecentraliseerde staatsinstellingen in de Lage Landen — dus zowel in Bel-
gië als in Nederland. De Republiek was namelijk uitermate decentraal 
georganiseerd (zie onder anderen Kossmann, 1984, p. 24; 't Hart, 1993, 
pp. 204, 214; Daalder, 1995, p. 146), een belangrijke nationale instelling 
zoals Rijkswaterstaat was er totaal ondenkbaar. Maar ook in België heeft 
de machtige en efficiënte Rijkswaterstaat geen evenknie. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen het moderne Nederland en België, 
en die kunnen worden verklaard door verschillen in hun staatsvormings-
processen, processen die inspeelden op uiteenlopende historische erva-
ringen, zoals historicus Ernst Kossmann het kernachtig formuleerde: 

'De Nederlandse staat is gebaseerd op een liberale grondwet. Dat kan je 
van de Belgische grondwet van 1831 in veel mindere mate zeggen, daar 
zitten nog sterke katholieke invloeden bij, met grotere vrijheden voor de 
gemeenten en provincies. Dat heeft soms bijna iets neo-gotisch. In prin-
cipe is de Nederlandse grondwet van 1848 niet wezenlijk verschillend 
van die van België, maar het is een door en door liberale grondwet. ...Er is 
in de Nederlandse grondwet een centrale functie voor de staat, ondanks 
het feit dat die staat licht moest zijn - want liberalen willen natuurlijk 
geen zware staat, maar gecentraliseerd moet het wel blijven. Dat verlan-
gen hangt samen met het feit dat de decentralisatie al sinds de patriot-
tentijd werd gezien als oorzaak van het verval van de Nederlandse Repu-
bliek. De Republiek was kapot gegaan aan partijstrijd, en aan het feit dat 
het allemaal uit elkaar groeide. Wat men dus wenste, ook de vrijzinnigen, 
was de boel bij elkaar te houden. In België was dat veel minder het geval. 
Daar had men die erfenis niet, dat grote wantrouwen tegen het federa-
lisme. Daar had men juist een gecentraliseerd systeem gekend, zeker in 
de Franse tijd, en nog eens onder Willem I, en dat was waar men van af 
wilde. Zo ontstond er een veel zwakkere staatsconceptie dan in Neder-
land' (in: Delwaide, 1997, p. 372). 

Deze zwakheid heeft belangrijke gevolgen gehad. Het openbare leven in 
België was oorspronkelijk volledig Franstalig, maar het centrum is er niet 
in geslaagd zijn cultuur op te leggen aan de periferie (Delwaide, 1996). 
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Belgiës vergaande lokale vrijheden (Zolberg 1976, p. 157, ook Kossmann, 
1984, p. 116) leven voort in lokale gevoeligheden. In Nederland kan haast 
een volledig kabinet uit de Randstad komen zonder dat veel mensen 
daar wakker van liggen. 'In België kan je bij voorbeeld geen regering vor-
men met de Vlaamse socialisten zonder een socialistische Antwerpe-
naar,' aldus historica Els Witte (in: Delwaide, 1997, p. 372). 

Partijpolitieke interventie bij magistraatsbenoemingen is bijna zo oud 
als de Belgische staat zelf, stelde Luc Huyse vast (1989). Met andere 
woorden, de scheiding der machten is in België nooit erg solide geweest. 
Ook in de twintigste eeuw is de Belgische staat er niet in geslaagd zich 
van maatschappelijke invloeden te emanciperen, integendeel. Belang-
rijke taken werden doorgeschoven naar de zuilorganisaties - staatstaken 
die door de staat worden gefinancierd. Zo worden werkloosheidsuitke-
ringen in België uitbetaald via de vakbonden. De verhouding van de Bel-
gische staat tot de gevestigde belangengroepen is uitgesproken passief, 
schreef Huyse (1987, p. 69): 'betalen en zwijgen.' Via 'infiltratie in de 
overheidsdiensten en in de ministeriële kabinetten,' zo voegde Huyse 
eraan toe, hebben die belangengroepen bovendien 'een gedeelte van de 
uitvoerende macht als het ware van binnenuit veroverd. Zij hebben een 
flink stuk van de staat in vruchtgebruik genomen: want bezitten doen ze 
hem niet, ze bezetten hem.' De Boerenbond, bij voorbeeld, wordt be-
schreven als 'virtueel eigenaar' van het Ministerie van Landbouw (De-
winter, 1996, p. 69). 

De staat 'bezet' door belangengroepen 

22 

De conclusie, in Noord-Nederlands jargon, is dat de overheid het mid-
denveld niet controleert, integendeel, het middenveld controleert de 
overheid. De slag- en innovatiekracht van de staat lijdt uiteraard ernstig 
onder zijn bezetting door de belangengroepen: 'Problemen die buiten 
het blikveld van de gevestigde belangengroepen liggen, blijven onaange-
roerd' (Huyse, 1994, p. 64). 

Justitie is dus gekoloniseerd door de partijen, de uitvoerende macht 
wordt gedeeltelijk 'bezet' door belangengroepen. De 'bezetting' die Bel-
giës politieke cultuur ondermijnt is niet het produkt van 'vreemde' 
machten, ze is home made, ze wordt bedreven door partijen en 
drulckingsgroepen van eigen bodem. Staatsinstellingen die onvoldoende 
autonomie hebben ontwikkeld worden besmet door ondoorzichtige 
maatschappelijke verhoudingen, verhoudingen die ze op hun beurt be-
stendigen. 

Zowel Nederland als België kenden sterke zuilen - in zekere zin 'micro-
naties' waar zelfs aanspraak werd gemaakt op 'soevereiniteit in eigen 
kring' en waarvan de aanhang zo veel mogelijk werd beschut tegen in-
vloeden van buitenaf. Wel lagen de zaken in Nederland wat veelzijdiger 
dan in België, waar oorspronkelijk alleen liberalisme en katholicisme 
tegenover elkaar stonden. Het liberale blok had in het vroeg- 
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industrialiserende België beduidende belangen achter zich, het christe-
lijke blok was homogeen en machtig. De verhouding tot het liberalisme 
(en later tot het socialisme) lag bij het protestantisme oorspronkelijk wat 
minder gespannen dan het geval was bij het katholicisme (De Coninck, 
1996, p. 59). De Nederlandse sociaal-democratie met haar 'rode domi-
nees' kende geen sterke anticlericale traditie, in tegenstelling tot haar 
Belgische evenknie. De kloof tussen 'modern' en 'christelijk', zoals ze in 
Nederland werd genoemd, was in België overzichtelijker, ook onverbid-
delijker. 

Aangezien de Belgische staat van meet af aan een 'neo-gotische' kwali-
teit bezat, zoals Ernst Kossmann het formuleerde, kon hij ook geen auto-
nomie ontwikkelen naar Frans model (of naar het neutrale Engelse civil 
service - model waaraan in Nederland wordt gerefereerd). 'De Neder-
landse ambtenarij heeft meer het karakter van een civil service,' aldus 
journalist Derk Jan Eppink, die ervaring heeft opgedaan in beide landen. 
'De ambtenarij is loyaal aan de minister, wie dat ook is. In België is dat 
nooit zo geweest. De verhouding tussen kabinet en administratie is er 
een van wantrouwen.' Die administratie is namelijk politiek benoemd en 
dus ook politiek gekleurd, bijgevolg proberen ministers ze veiligheids-
halve te omzeilen met een kabinet van eigen kleur. 

Een en ander is het gevolg van het hoger omschreven bezettings-
proces. 'Dat proces is in België veel verder gegaan dan in Nederland,' be-
nadrukt Eppink. 'De zuilen in België hebben de staat echt gebruikt voor 
hun eigen doeleinden, terwijl in Nederland de zuilen zich misschien wel 
bediend hebben van de staat, maar ze hebben hem niet bezet; de harde 
kern van bestuur en politiek hebben ze als het ware intact gelaten. De 
burgerlijke regenten-cultuur heeft daarin meegespeeld.' 

Een en ander brengt ook verschillen in stijl teweeg, zoals Eppink ze 
omschrijft: 'In Nederland heeft men het altijd over beleid, dat heb ik ge-
leerd in Den Haag. In België hebben ze het over benoemingen. In Neder-
land wordt een probleem tot puur pragmatische keuzes teruggebracht. 
Moet die trein hier lopen of daar, moet Schiphol nu in zee komen of niet. 
In België gaat dat andersom, daar redeneert men in functie van de 
machtsgroepen: "wat betekent die beslissing voor mijn machtsgroep, 
kan ik daar misschien nog mijn pion doen benoemen, welke andere 
mensen komen er nog bij, het zal toch geen vrijzinnige zijn?" (in: Del-
waide, 1997, pp. 369-370). 

De term 'beleid' is inderdaad een sleutelbegrip in de 'professionalise-
ring en verwetenschappelijking' van de politiek in Nederland: beleid is 
'koel, rationeel, zo mogelijk kwantitatief onderbouwd, specialistisch, 
vaak wetenschappelijk of voorgewend wetenschappelijk gefundeerd' 
(Van Doorn, 1996, p. 51). Dat weerspiegelt 'een sterk gerationaliseerde 
cultuur' die misschien onderkoeld, maar wel zakelijk en to the point 
werkt. 

De zuilstructuren hebben zich in België ondanks hun gestadige ideolo-
gische en electorale uitholling dus aanzienlijk beter weten te handhaven 
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dan in Nederland, ze beheersen zelfs de politieke reflexen. In Nederland 
heeft de instorting van het zuilensysteem 'de enge banden tussen maat-
schappelijke zuil en politieke representatie doorgesneden. Er ontstond 
een veel meer autonome politieke sector, zonder de vroeger zo sterke 
instroming van politiek personeel uit kerken, vakbonden en andere par-
ticuliere organisaties...' (Van Doorn, 1996, p. 46). 

In België daarentegen blijven partijen en sociale verenigingen 'com-
municerende vaten' (Ruys, 1996, p. 25), en laat de autonomie van het po-
litieke nog op zich wachten. Luc Huyse (1996, p. 15) verwijst vaak naar 
het voorbeeld van de christen-democraten, die op de helft van hun oor-
spronkelijke electorale score werden teruggebracht, maar die deson-
danks 'vrijwel onafgebroken' de federale premier en ook de Vlaamse 
minister-president leverden, en die belangrijke ministeriële departe-
menten blijvend wisten te bezetten. Waarom? De Vlaamse christen-
democraten, net zoals de Waalse socialisten, 'kunnen op de schouders 
leunen van de machtige nevenorganisaties in het politieke concern 
waartoe ze behoren. Hun alliantie met een vakbond, een mutualiteit, de 
bank van de familie en, voor de CVP, de Boerenbond compenseert in 
grote mate de achteruitgang die zij bij de verkiezingen hebben opgelo-
pen. Dat maakt hen bij de regeringsvorming de facto "incontournable".' 

Deze constante draagt bij tot stabiliteit, maar niet tot innovatie. Het 
blijft 'extreem moeilijk,' noteert politicoloog Pascal Delwit (1997, p. 167), 
'om buiten een zuil te ageren,' zonder connecties en zonder steun; het 
systeem blijft dan ook gesloten voor nieuwe bewegingen die organisato-
risch zwak staan en niet over de middelen beschikken om een cliëntele 
te onderhouden. 

In Nederland heeft een 'fundamentele verschuiving' plaatsgevonden, 
van het continentaal-Europese model, waarin het politieke leven uiteen-
valt in gesloten subculturen, naar het Anglo-Amerikaanse model met een 
zelfstandige en open politieke arena (Van Doorn, 1996, pp. 45-46). In Bel-
gië - ook in Vlaanderen - wordt de vorming van een zelfstandige en open 
politieke arena nog steeds verhinderd door het 'verticale-belangenplura-
lisme' (Coppieters en De Batselier, 1996, p. 20). Wisselende coalities rond 
verschillende wetsvoorstellen bij voorbeeld, zoals ze in Den Haag gebrui-
kelijk zijn, liggen in België erg moeilijk (Blockmans, 1988, p. 211). Het 
maatschappelijke en politieke leven wordt nog sterk beheerst door deel-
belangen, met als gevolg een gebrek aan flexibiliteit, openheid en door-
zichtigheid, en dus ook aan vernieuwing, aan adequate politieke verta-
ling van bredere maatschappelijke stromingen. 

Doorheen de (doorgaans positieve) innovaties die gepaard gingen met 
de staatshervormingen, is België een opmerkelijk conservatieve bedoe-
ning gebleven. 'Het gerechtelijk systeem is overal ter wereld heel rigide,' 
merkte minister van Justitie de Clerck op, maar in België is die starheid 
'zo groot dat de vernieuwingen en de flexibiliteit die ik voorsta heel 
moeilijk in te voeren zijn... Het is niet alleen een kwestie van nieuwe wet- 
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geving maken, maar ook van een nieuwe mentaliteit tot stand brengen.' 9  
Het beloofde, 'min of meer normaal land'm waar politieke commentato-
ren naar smachten en dat ze in de nasleep van de 'witte' crisis plotseling 
in grijpbare nabijheid zagen, is nog niet bereikt. 
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Rechts radicalisme en 

nationalisme in België 
W. de Sutter *  

De Belgische realiteit is een uniek en in meerdere opzichten hoogst com-
plex gegeven. Extreem-rechtse sentimenten en dito organisaties maken 
onmiskenbaar deel uit van deze realiteit. Anders dan in Nederland kun-
nen radicaal-rechtse ideëen rekenen op steun van een niet onaardig deel 
van het electoraat en — al hoeft men terzake geen spoken te zien — op de 
sympathie van bepaalde 'elites'. Aangaande de betrokkenheid van 
extreem-rechts in een aantal 'onverkwikkelijke affaires' zoals dat heet, de 
onopgehelderde moordpartijen van de Bende van Nijvel op kop, circule-
ren al geruime tijd de wildste geruchten en is het laatste woord in ieder 
geval nog niet gezegd. Het uitblijven van enig onderzoeksresultaat in de 
zaken waarin (neo-)fascistische individuen en groeperingen worden ge-
citeerd, versterkt hoe dan ook de indruk dat de reële impact van 
extreem-rechts op het Belgische maatschappelijk bestel wel eens groter 
zou kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen. 

In dit artikel maakt u kennis met de nationalistische en radicaal-
rechtse tendenzen annex groeperingen die het Belgische politieke bedrijf 
kleurden en 'deuren. Aan het slot formuleer ik enkele verklaringen voor 
het relatieve succes van extreem-rechts aan weerszijden van de taal-
grens. 

Eerste wereldoorlog (1914-1918) 

De eerste wereldoorlog die Europa vier jaar teisterde en grotendeels ver-
woeste is onbetwistbaar een keerpunt in de Belgische geschiedenis. 
Veertigduizend Belgische soldaten lieten het leven aan het front dat zich 
op Belgisch grondgebied in de ljzervlakte bevond. Het leger kon zich 
daar kort na de inval van de Duitse troepen verschansen en vocht er ver-
volgens een even absurde als bloedige loopgravenoorlog uit die op 11 
november 1918 werd beëindigd. De top van het Belgische leger was — zo-
als iedere Belgische elite — Franstalig en (vooral) Nederlandsonkundig. 
De legerleiding was dus niet bij machte om met het gros van de troepen 
op een behoorlijke wijze te communiceren. De gevolgen van een derge-
lijke situatie laten zich makkelijk raden: hoge verliezen waarvan meer 
dan drie vierde te noteren viel in Vlaamse rangen. Het misprijzen voor de 
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Vlaamse soldaat en de Nederlandse taal bleek bij momenten al even 
lethaal als het Duitse mitrailleurvuur en het gifgas. 

De achterstelling van de Vlaamse soldaat aan het front, de hoge verlie-
zen en de torenhoge frustraties die er de gevolgen van waren maar ook 
de 'Vlaamsvriendelijke' verdeel-en-heers-politiek die de Duitse bezetter 
in de praktijk bracht ('Flamenpolitik') deden sommigen tijdens de oorlog 
van kamp wisselen. Dat het niet tot een algemene Vlaamse desertie of 
muiterij kwam was minder verwonderlijk dan het nu mag lijken. Ten 
aanzien van de bezetter leefde er immers een diepgeworteld wantrou-
wen, de Belgische (militaire) overheid strafte iedere vorm van desertie 
onveranderlijk af met terechtstelling en de prille Vlaamse beweging was 
bovendien verre van georganiseerd. Leidersfiguren die een georganiseerd 
verzet hadden kunnen leiden waren er niet. De (kleine) groep overlopers, 
ook wel 'activisten' genoemd, poogde een onafhankelijke Vlaamse staat 
op te richten met de goedkeuring van de bezetter die de idee van een 
verdeeld België en/of een pro-Duits Vlaanderen om voor de hand lig-
gende redenen genegen was. 

Het interbellum 

30 

Na afloop van de oorlog maakten patriottisme en nationalisme opgeld in 
België, vooral dan in Franstalige kringen waar men luidop droomde van 
een machtige en leidende Europese staat met aanzien in de gehele we-
reld. De uiterst moeizame heropbouw van het land en de afbrokkelende 
macht van de vooroorlogse elites ten voordele van de arbeidersbeweging 
en de zich organiserende Vlaamse beweging na de invoering van het al-
gemeen enkelvoudig kiesrecht, temperden deze steile ambities al gauw 
in aanzienlijke mate. Het niet of nauwelijks inlossen van de indrukwek-
kende schadeclaims van de Belgische overheid als vergoeding voor de 
geleden oorlogsschade zorgde voor bijkomende frustraties. Als compen-
satie voor het oorlogsleed werden de Nederlandse provincies Zeeuws-
Vlaanderen en Limburg opgeëist (beide gebieden werden in 1839 door 
België afgestaan aan Nederland), het Groot-Hertogdom Luxemburg en 
verder enkele Duitse koloniale gebieden alsook een omvangrijk deel van 
het Duitse rijk met inbegrip van de stad Aken (Aachen). Enkel de zoge-
naamde 'Oostkantons', dat wil zeggen een bescheiden lapje Duitsland 
met de provinciestad Eupen als centrum, werden uiteindelijk aan België 
toegewezen. Ook de weinig tot de verbeelding sprekende (Duitse) kolo-
niale gebieden Ruanda en Burundi, gelegen ten Oosten van toenmalig 
Belgisch Kongo, werden verworven. Uit onvrede met de hierboven ver-
melde ontwikkelingen poogden reactionaire krachten uit francofoon-
katholieke middens reeds in de vroege jaren twintig de klok terug te 
draaien door te ijveren voor de installatie van een krachtdadig en autori-
tair régime. Toen enkele halfslachtige pogingen in die zin op een sisser 
afliepen weerklonk in België voor het eerst de anti-democratische en 
anti-parlementaire stem naar een 'Nieuwe Orde'. Vooral het Italiaanse 
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fascisme dat een luidruchtige fusie inhield van corporatisme en een slag-
vaardig (reactionair) katholicisme werkte daarbij uiterst inspirerend. 

Het spreekwoord 'als het regent in Parijs druppelt het in Brussel' in-
dachtig, mag in dit verband het baanbrekende (denk)werk van de Franse 
ideoloog Charles Maurras en de Action Fran çaise (AF) niet vergeten wor-
den. De AF was vanaf de jaren twintig ontegensprekelijk de belangrijkste 
extreem-rechtse politieke organisatie in Frankrijk. Ze propageerde een 
anti-egalitair, corporatistisch en sterk nationalistisch getint alternatief 
voor hetgeen men in die kringen de 'democratische chaos' noemde. Lei-
der en rabiaat anti-modernist Maurras had een uitgesproken afkeer voor 
alles wat naar 'collectivisme' (socialisme) neigde en werd ook in Bel-
gische Franstalig-katholieke middens sterk geapprecieerd. 

Ook het Nederlandstalige landsgedeelte ontsnapte in de eerste na-
oorlogse jaren uiteraard niet aan het triomfalistisch hoera-nationalisme. 
De militaire 'zege' van de geallieerden vlakte echter de nare herinnerin-
gen aan het Ijzerfront niet uit. De Belgische overheid zorgde daar in ze-
kere zin zelf voor door hard op te treden tegen de Vlaamse deserteurs die 
zich in het activistisch avontuur hadden gestort. Ook het niet inlossen 
van tijdens de oorlogsjaren gedane beloften inzake gelijkberechtiging 
zorgde voor heel wat Vlaams ongenoegen. Een deel van de Vlaamse 
oorlogsveteranen reageerde door zich vanaf 1919 in de (pluralistische) 
'Frontpartij' te verenigen. Maar deze vrij heterogeen samengestelde par-
tij die ijverde voor zelfbestuur en gelijke rechten kon haar positie na de 
eerste electorale successen niet consolideren en atomiseerde naar het 
einde van de jaren twintig toe. Uit de Frontpartij-asse ontstonden twee 
radicale politieke groeperingen die het zogenaamde 'flamingantisme' 
koppelden aan het Nieuwe Orde-denken dat zich in het begin van de ja-
ren dertig steeds nadrukkelijker manifesteerde. Deze organisaties waren 
het 'Verdinaso', het'Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen', aange-
voerd door oud-frontsoldaat Joris (Georges) van Severen en het VNV, het 
'Vlaams Nationaal Verbond', dat geleid werd door Staf De Clercq. Zowel 
het Verdinaso als het VNV waren oorspronkelijk Vlaams-nationale groe-
peringen maar raakten al snel in respectievelijk fascistisch en nationaal-
socialistisch vaarwater verzeild. Het Verdinaso verliet reeds in 1933, nau-
welijks twee jaar na de oprichting, de 'zuivere' Vlaams-nationale lijn ten 
gunste van een meer Belgicistisch georiënteerde politiek ('de nieuwe 
marsrichting') maar dat veranderde uiteindelijk weinig aan de zaak want 
de soldateske organisatie bleef als extra-parlementaire stoottroep ijveren 
voor een fascistische staat geregeerd door een 'natuurlijke elite'. 

Het uitgesproken anti-Belgische VNV ging wel meespelen op het poli-
tieke toneel. In 1936 veroverde de partij zestien zetels in het parlement 
wat de bestaande krachtverhoudingen danig door elkaar schudde. Kort 
na dit electorale succes werd aansluiting gezocht en gevonden met de 
Vlaamse vleugel van de toen nog unitaire Katholieke partij waarmee een 
akkoord werd gesloten inzake corporatisme, de Belgische staatsinrich-
ting en onderwijs. Het VNV zag zichzelf als de enige echte vertegenwoor- 
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diger van de Vlaams-nationale stroming en trachtte op te treden als een 
soort koepel ('verbond') van Vlaamsgezinde verenigingen en personen. 
Dat laatste had ondanks het uitgesproken autoritaire karakter van de or-
ganisatie verschillende tendenzen in de partij tot gevolg, van eerder 'ge-
matigde' personen die de parlementaire democratie niet echt ongenegen 
waren, over (Vlaamse) conservatief-katholieken tot en met overtuigde 
nationaal-socialisten die liefst het Duitse voorbeeld namarcheerden. 

Het sociaal-conservatisme dat het VNV en Verdinaso predikten, hun 
hang naar een autoritaire régime naast de georganiseerde straatterreur 
waaraan de ge üniformeerde knokploegen van deze organisaties zich 
schuldig maakten, hadden tot gevolg dat liberalen, socialisten en com-
munisten zich vanaf de vroege jaren dertig grotendeels distancieerden 
van 'de Vlaamse zaak'. De terughoudendheid of ronduit vijandige hou-
ding die in deze (en andere) kringen leeft ten aanzien van het Vlaamse 
nationalisme in het algemeen heeft veel met de 'ontsporingen' uit de ja-
ren dertig en veertig te maken. 

Om de indrukwekkende ruk naar rechts van de Vlaamse beweging in 
het begin van de jaren dertig van een verklaring te voorzien wordt vaak 
verwezen naar de verrechtsende rol die de toenmalige catastrofale eco-
nomische toestand speelde (zou gespeeld hebben) en al even vaak naar 
de buitenlandse invloed; met name het Duitse nazi-model en het 
Mussolini-regime. Al te makkelijk wordt er voorbijgegaan aan de indi-
recte - en daarom vaak uit het oog verloren - invloed die katholieke 
studentenverenigingen vanaf de jaren twintig uitoefenden op de 
Vlaamse beweging en de zich ontwikkelende Vlaams-nationale intelli-
gentsia. Het gemak waarmee een groot deel van die Vlaamse beweging 
ging postvatten in de Nieuwe Orde-stroming moet op zijn minst gedeel-
telijk op rekening geschreven worden van studentenverenigingen als het 
AKVS (Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond) en consorten. In 
deze verenigingen werd een conservatief-katholiek integrisme gepropa-
geerd dat de te volgen weg inhield voor het welslagen van de 'conserva-
tieve revolutie' en de oprichting van de onafhankelijke Vlaamse staat (in 
een Groot-Nederlandse federatie) bestuurd door een natuurlijke elite. 

In Franstalig België ontpopte de organisatie Rex zich tijdens de jaren 
dertig tot de voornaamste exponent van de Nieuwe Orde-stroming. In 
aanvang geen politieke partij werd Rex aangevoerd door de hyperactieve 
en charismatische Léon Degrelle. De naam van de vereniging verwijst 
naar het koningsschap van Christus ('Christus Rex') en legt de ultra-
katholieke afkomst ervan bloot. De basis voor Degrelle's succes werd ge-
legd in de jaren twintig door de eerder vermelde extreem-rechtse katho-
lieke verenigingen die de crisis te lijf wilden gaan met anti- 
democratische en fascistisch-corporatistische remedies. 

Vermeldenswaardig is dat deze organisaties, ook wel 'opiniegroepen' of 
cercles de réflexion genoemd, in zekere zin het toenmalige sociaal-
economische standpunt vertolkten van de katholieke kerkleiding die on-
dubbelzinnig de klassenstrijd (het socialisme) verwierp en het corpora- 
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tisme voorstond als: '...richtinggevende gedachte van de katholieke 
sociale actie...', zoals aartsbisschop Mercier het in 1923 verwoordde. 

Rex onderging de transformatie van luidruchtige drukkingsgroep tot 
partijpolitieke organisatie in 1935 kort nadat Degrelle uit de Katholieke 
partij werd gezet. In een bescheiden tijdspanne maakte hij van Rex een 
grote partij die in 1936 een overweldigend succes had. Eénentwintig ka-
merzetels werden behaald ondanks een even vaag als beperkt electoraal 
programma, maar vooral dankzij de luidruchtige 'schandaal-demagogie' 
waarin Degrelle onovertroffen was. Nog voor het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog kwam de immens hoge zeepbelfactor van de partij 
aan het licht en zond Franstalig België bij de in 1939 gehouden verkiezin-
gen nog amper vier 'Rexisten' naar de kamer. De collaboratie met de 
nazi's was voor Rex-leider Degrelle bijgevolg de enige manier om aan de 
marginaliteit te ontsnappen en dat deed hij met verve. 

Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 
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Kort na het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd het Verdinaso 
onthoofd nadat leider J. van Severen te Abbeville (Frankrijk) door solda-
ten van het Franse leger werd gefusilleerd. Enkele dagen na de inval van 
de nazi-troepen ging de toenmalige koning Leopold III akkoord met een 
onvoorwaardelijke capitulatie. Volgens zijn medestanders om verder 
bloedvergieten te vermijden, volgens zijn tegenstanders om nog een rol 
van betekenis te kunnen spelen onder voogdij van nazi-Duitsland. Te-
genstanders die hem reeds voor het uitbreken van de oorlog beschuldig-
den van Nieuwe Orde-sympathieën. De houding van de vorst ten aan-
zien van de Nieuwe Orde in het algemeen en de nazi-bezetting in het 
bijzonder heeft in ieder geval tot lang na de bevrijding de politieke 
agenda bepaald en het land in rep en roer gezet ede koningskwestie'). 
Het VNV kreeg na de capitulatie, net als het Verdinaso overigens, toe-
stemming om haar activiteiten te hervatten. Hierop stapte de partij zoals 
verwacht in de collaboratie. De germaans georiënteerde vleugel in het 
Verdinaso sloot zich hierbij aan. Andere Dinaso-militanten bleven inac-
tief of gingen na verloop van tijd in het anti-Duitse extreem-rechtse ver-
zet. 

In Vlaanderen poogde het VNV vanaf de eerste oorlogsdagen erkend te 
worden als enige Vlaamse 'partner' van de bezetter. In haar ijver om Ber-
lijn zover te krijgen was gedurende zekere tijd geen inspanning teveel. 
Het VNV recruteerde o.m. soldaten voor de 'anti-communistische strijd' 
aan het Oostfront, spoorde Vlamingen aan om dienst te nemen in het 
Duitse leger en stak op eigen terrein meer dan één handje toe in de anti-
joodse terreur die begon bij het verspreiden van anti-semitische propa-
ganda en eindigde bij goed georganiseerde hulp aan het systematisch 
opsporen en deporteren van joodse burgers. Zoveel inzet voor de goede 
zaak werd rijkelijk beloond, met hoge functies in administratie en lokale 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 8, 1997 

besturen bij voorbeeld, maar uiteindelijk niét in de verhoopte mate; na-
melijk in de ultieme erkenning als enige toegelaten (politieke) organisa-
tie in Vlaanderen die sinds 1940 werd nagestreefd. Na enkele jaren bezet-
ting werd het VNV aan haar rechterzijde voorbijgestoken door enkele op 
SS-leest geschoeide organisaties als de De Vlag (Deutsch-Vlaamse Arbeits-
gemeinschaft) en de Algemene SS-Vlaanderen die handig gebruik maak-
ten van het conflict tussen de SS en de top van het Duitse leger. Het VNV 
verloor stelselmatig aan invloed en raakte steeds sterker geïsoleerd. 

Vanaf 1943 keerden de kansen aan de diverse fronten en hield een 
steeds groter wordend aantal VNV'ers de samenwerking met de nazi's 
voor bekeken. De slechte behandeling van de Oostfrontvrijwilligers — aan 
het Russische front sneuvelden Vlaamse en Waalse jongens in Duitse 
dienst als vliegen — en de weinig toeschietelijke houding van de bezetter 
inzake een zelfstandige Vlaamse of Groot-Nederlandse federale staat ver-
snelden deze uittocht nog. Hitler wou België in zijn geheel annexeren en 
was allerminst gewonnen voor een zelfstandig 'Groot-Nederland' of 
'Dietsland' in (of grenzend aan) het duizendjarig Germaanse rijk dat hij 
voor ogen had. Het financieel-economische belang van de havens van 
Antwerpen en Rotterdam speelde hierin vermoedelijk een even zo grote 
rol als puur ideologische overwegingen. 

In Franstalig België was de collaboratie wegens het afwezig zijn van 
een 'Waalse zaak' (nog) meer een zaak van opportunistische avonturiers 
dan wel van overtuigde nazi's of gedreven 'nationalisten' die dachten 
door middel van Duitse steun één of andere vorm van zelfstandigheid te 
kunnen verwerven. Rex domineerde zoals verwacht vanaf de begindagen 
moeiteloos het collaboratielandschap en leider Degrelle deed verwoede 
pogingen om heel België onder zijn controle te krijgen. Hij toonde zich 
een bijzonder trouw Hitler-adept wat resulteerde in werving voor het 
Oostfront (het Waals Legioen), harde anti-joodse acties (propaganda, 
verklildcing, arrestaties), de ontrafeling van verzetsnetwerken enzovoort. 
Naar het einde van de oorlog toe werd Rex nog meer dan voorheen het 
waanzinnige solo-project van Degrelle. Op een bepaald ogenblik riep hij 
zelfs het Waalse volk uit tot 'een ware Germaanse stam' ten einde nazi-
Duitsland te plezieren. Dat lukte in zekere zin ook want Degrelle werd 
door Hitler persoonlijk geloofd (en gedecoreerd) voor zijn onvoorwaar-
delijke steun en zijn deelname in de strijd aan het Oostfront. Het lijdt 
weinig twijfel dat in geval van een Duitse militaire zege -en de daarop 
volgende annexatie- de nationaal-socialistische gouw België Léon De-
grelle als leider had gekend. 

Bevrijding en na -oorlogse periode 

Vlaanderen 

De eerste na-oorlogse dagen in België werden gekenmerkt door uitbun- 
dige feestelijkheden maar evenzeer door een keihard optreden tegen de 
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collaborateurs die de samenwerking met de bezetter in het beste geval 
overleefden, meestal na zware mishandeling en beroving van hun bezit-
tingen. De repressie van overheidswege, uitgeoefend door inderhaast 
geïnstalleerde militaire rechtbanken, hoefde in eerste instantie weinig 
onder te doen voor hetgeen `de terreur van de straat' werd genoemd. Op-
vallend was dat vooral de spreekwoordelijke 'kleine garnalen' zonder 
reële verweermiddelen met onredelijk hoge straffen werden bedacht. De 
willekeur inzake strafbedeling nam soms schrijnende vormen aan. Daar-
naast konden hooggeplaatste personen en bemiddelde figuren (indus-
triëlen, toppolitici, bankiers, enzovoort) die zich in verregaande mate 
hadden bezondigd aan politiek-militaire en economische collaboratie in 
de regel rekenen op een mild vonnis voor zover ze al gedaagd werden. De 
gefortuneerde enkelingen die toch achter de tralies belandden werden 
relatief snel weer in vrijheid gesteld. 

Enkele notoire collaborateurs zoals Victor Leemans, Jos Custers en 
Emile De Winter, allen leden van het VNV, werden zelfs politiek 'gerecu-
pereerd' en wel door de gezaghebbende katholieke partij CVP. De partij 
bood in het kader van haar 'verruimingspolitiek' in 1949, dat wil zeggen 
amper vijf jaar na de bevrijding, het trio een senatorszetel aan (door 
middel van coöptatie wat een directe verkiezing door het volk onnodig 
maakte). Dat dergelijke démarche niet overal op handengeldap werd ont-
haald spreekt voor zich. Ook in collaboratiekringen maakte men bezwa-
ren want dit doorzichtige manoeuver had de facto het beletten van een 
nieuw op te richten Vlaams-nationale partij tot doel. Van een grondige 
denazificatie is in Vlaanderen, net als in Wallonië overigens, nooit echt 
sprake geweest. Uitingen van nazisme en fascisme werden wel als 'fout' 
of 'niet-wenselijk' bestempeld maar voor het overige nooit op ondubbel-
zinnige wijze buiten de wet gesteld. 

Door de collaboratie van het VNV en aanverwante groeperingen werd 
de Vlaamse beweging na de bevrijding hoe dan ook midscheeps getrof-
fen. De militanten en de leidende figuren die in 1944 of vroeger de bui 
zagen hangen hadden het zinkende schip tijdig verlaten. Een veilig heen-
komen werd gezocht in Zuid-Amerika (Argentinië) of in Europa waar 
Spanje naast Duitsland en Oostenrijk bijzonder in trek waren als toe-
vluchtsoord. Velen dachten of hoopten dat de Vlaamse beweging deze 
klap nooit meer te boven zou komen maar dat was behoorlijk fout ge-
dacht want ondanks alles lieten de eerste hergroeperingspogingen niet 
lang op zich wachten. In een semi-clandestien circuit van nieuw opge-
richte (en dus minder verdachte) 'jeugdverenigingen' die een overduide-
lijke Nieuwe Orde-stempel droegen werd de wederopbouw van het 
Vlaamse extreem-rechtse kamp aangevat, nog voor het stopzetten van de 
oorlog op mondiaal vlak. 

Met de oprichting van de Vlaamse Concentratie in 1949 deed de 
Vlaamse beweging een eerste maar weinig overtuigende poging om op-
nieuw de politieke arena te betreden. Het initiatief strandde en het was 
wachten tot 1954 en de oprichting van de 'Volksunie' vooraleer de (de- 
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mocratische vleugel van) de Vlaamse beweging ertoe kwam zich te her-
groeperen op partijpolitiek vlak. 

Franstalig België 

In de eerste na-oorlogse dagen werd in Franstalig België op dezelfde 
hardhandige wijze afgerekend met de (kleine) collaborateurs, de aan-
hangers van Rex in het bijzonder. Degrelle kon ontkomen en vestigde 
zich na omzwervingen door Europa in Spanje waar hij tot zijn dood in 
ballingschap zou verblijven. Zelfs na het overlijden van Franco werd de 
ter dood veroordeelde Rex-leider niet uitgeleverd aan de Belgische staat. 
Anders dan in Vlaanderen kwam het in Wallonië niet echt tot een (clan-
destiene) hergroepering van 'incivieken' in nieuwe organisaties. 
Extreem-rechts verdween ofwel in de volstrekte anonimiteit ofwel in de 
rechterzijde van de katholieke partij waartoe de meeste Rexisten oor-
spronkelijk behoorden, dat wil zeggen tot Degrelle's uitsluiting in 1935. 
In zekere zin keerde francofoon extreem-rechts op die wijze terug naar 
het milieu waarin het tot volle bloei kon komen in de vooroorlogse pe-
riode. 

De eerste extreem-rechtse 'opstootjes' waarmee francofoon België ge-
confronteerd werd na de tweede wereldoorlog hadden te maken met de 
fel gecontesteerde terugkeer van koning Leopold III. In Wallonië, waar 
een minderheid voor de terugkeer van de vorst had gestemd bij het in 
1950 gehouden populair referendum, verklaarden rechts-radicale actie-
groepen zich bereid om de koning desnoods met geweld en/of een 
staatsgreep weer op de troon te brengen. Deze actiegroepen werden niet 
toevallig bevolkt door oud-leden van het rechtse verzet. Dat het uiteinde-
lijk niet tot een uitschakeling van de parlementaire democratie kwam, 
Leopold III deed immers afstand van de troon ten gunste van zijn oudste 
zoon Boudewijn, had veel met de contestatie vanuit socialistisch-
syndicale hoek te maken en met de separatistische dreiging die (toen) 
uitging van Wallonië waar bepaalde groeperingen plannen smeedden 
voor de oprichting van een onafhankelijke socialistische Waalse repu-
bliek in geval van een terugkeer van de koning: Leden van hoger-
vermelde actiegroepen waren hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk 
voor de dodelijke aanslag op Julien Lahaut, de voorzitter van de commu-
nistische partij van België, als vergelding voor diens republikeinse kreet 
(Jive la république!) tijdens de eedaflegging van koning Boudewijn. 

Jaren zestig 

De jaren zestig stonden in België - op politiek vlak althans - onder meer 
in het teken van de spectaculaire opmars van de Volksunie die uitgroeide 
tot een belangrijke partij bij machte om de politieke agenda te bepalen 
en, indien nodig, honderdduizenden te mobiliseren voor de Vlaamse 
zaak. Vlaams extreem-rechts of wat daar in die periode voor kon door- 
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gaan hield zich hoofdzakelijk schuil in de schimmige rechtervleugel van 
de partij maar verwierf nooit de controle over het partij-apparaat, inte-
gendeel. De extreem-rechtse fractie verwerd reeds in de tweede helft van 
de jaren zestig tot een eerder marginale factor in de partij. Organisaties 
waar extreem-rechtse elementen zich wel goed in hun vel voelden waren 
oud-collaborateursgroeperingen als 'Broederband' of het 'Sint-
Maartensfonds', een ontelbaar aantal jeugdbewegingen naar vooroorlogs 
model als de `Blauwvoetfederatie' of het 'Vlaams Nationaal Jeugd-
verbond' (VNJ), de even talrijke als dunbevolkte neo-Dinasoverenigingen 
genre 'Delta' die zich spiegelden aan leven en werk van Verdinaso-leider 
Joris van Severen. Extreem-rechtse militanten vonden hun gading in de 
beruchte actiegroep/knokploeg VMO (Vlaamse Militanten Orde). Even-
eens van extreem-rechts belang in (de marge van) de Vlaamse beweging 
waren de denkgroep Were di die tot op heden is blijven bestaan en het 
zogenaamde 'satirische' weekblad "t Pallieterke' dat onafgebroken ver-
schijnt sinds 1945. 

In dezelfde periode van economische hoogconjunctuur zag Franstalig 
België de eerste na-oorlogse zuiver extreem-rechtse groeperingen ont-
staan. Vaak vonden ze hun oorsprong in de koloniale crisis, de dekolo-
nialisatie, en de algemene anti-communistische koude oorlog-hysterie 
die er onlosmakelijk mee verbonden was. Het rode gevaar lag overal op 
de loer, niet in het minst in eigen land en daar mocht dringend wat aan 
gedaan worden. Dat vonden ook de leden van CADBA (Comité d'Action 
et de Défense des Belges en Afrique), een racistische en rabiaat anti-
parlementaire actiegroep die het niet begrepen had op de 'Marxistische 
dekolonialisatie' en die (bijgevolg) ijverde voor een 'regering voor het 
algemeen welzijn' geleid door de koning om de 'crisis' het hoofd te bie-
den. Een andere belangrijke naam in dit tijdsvak en indirect voortgeko-
men uit CADBA is Jeune Europe, een groepering die gedurende haar rela-
tief korte periode van bestaan (1962-1968) een kweekschool was voor 
extreem-rechtse militanten. Jeune Europe verdedigde de zogenaamde 
'Groot-Europese gedachte', ook wel het 'communautarisme' genoemd, 
die een sterke, unitaire en rechtse Europese staat bepleitte. De aanhan-
gers van de communautaire ideologie, ook wel de theorie van de 'derde 
weg' (la troisième voie) genoemd, beschouwden hun leer als het enige 
volwaardige alternatief voor Moskou (communisme) en Washington (ka-
pitalisme) maar propageerden voor het overige de bekende recepten uit 
de extreem-rechtse keuken. Bepaalde aspecten van deze derde weg-
theorie werden en worden momenteel nog verdedigd door (een be-
paalde strekking in) het Vlaams Blok. 

Jaren zeventig 
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In de jaren zeventig verlaat extreem-rechts aan beide zijden van de taal-
grens de anonimiteit en de minder verdachte milieus waar het — noodge-
dwongen — toe was gaan behoren in de na-oorlogse periode. Dit uit de 
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schaduw treden ging gepaard met een radicalisatie in woord en daad. 
Illustratief voor deze gang van zaken in Vlaanderen waren de her-
oprichting van de 'Vlaamse Militanten Orde' (VMO) die na de 'radicale 
herstichting' veel meer de neo-fascistische kaart trok dan de Vlaams-
nationale, het opstappen van nationalistische hard-liners als Karel Dillen 
uit de 'verlinksende' Volksunie, de stichting van de neo-fascistische stu-
dentenbeweging NSV (Nationalistisch Studentenverbond) en van nieuwe 
actiegroepen zoals het Taal Aktie Komité (TAK) en Voorpost die het aan-
gename (harde, avontuurlijke actie) koppelden aan het nuttige (de 
Vlaamse zaak). 

Ook de pogingen om een Vlaamse extreem-rechtse koepelorganisatie, 
de Vlaams-Nationale Raad (VNR), uit de grond te stampen mogen niet 
onvermeld gelaten worden. Een ander teken aan de verrechtsende wand 
was het opduiken van negationistische boeken en tijdschriften waarin 
het bestaan van de holocaust, de gaskamers in het bijzonder, werd afge-
daan als baarlijke nonsens en in ieder geval als 'communistische mani-
pulatie' ondersteund door onder meer de Westerse media en de joodse 
lobby. 

Hetzelfde fenomeen kon waargenomen worden aan de andere kant 
van de taalgrens al manifesteerde het fenomeen er zich in een compleet 
verschillende context; namelijk in de rangen van een traditionele partij. 
Het gaat om de rechtervleugel van de Franstalige christen-democra-
tische partij PSC die zichzelf omdoopte tot CEPIC, een 'belangen-
groepering' voor middenstanders en (hogere) kaders met duidelijke lin-
ken naar de (verouderde) adel en de bedrijfswereld. CEPIC, afkorting 
voor Centre d'Etudes Politiques des Indépendants et des Cadres, evolu-
eerde vrij snel naar een (extreem-rechtse) partij in de partij. Ex-premier 
Paul Vanden Boeynants was lange tijd voorzitter van de organisatie die in 
zekere zin beschouwd kan worden als een wat late erfgenaam van Rex. 
Het CEPIC-programma verdedigde het unitaire België, had een buitenge-
woon liberale kijk op de zaken en koppelde dit Tatcherianisme avant-la-
lettre aan een uitgesproken elitair-conservatief wereldbeeld. Op die ma-
nier voerde de organisatie vooral een keiharde oppositie tegen de 
toenemende invloed van de arbeidersbeweging in de PSC zelf. CEPIC 
steunde achter de schermen — zoals later uit een rapport van staats-
veiligheid bleek — de neonazi-militie Front de la Jeunesse alsook het (be-
scheiden) partijpolitiek verlengstuk van deze privé-militie, de partij For-
ces Nouvelles, later: Parti des Forces Nouvelles (PFN). Verschillende 
CEPIC-leden waaronder kopstuk Vanden Boeynants werden in dezelfde 
periode ook geciteerd met betrekking tot de plannen voor een staats-
greep die rond 1973 had moeten plaatsgrijpen en die de installatie van 
een rechts-autoritair régime zou beoogd hebben. Het fijne van deze 
merkwaardige zaak is nog steeds niet aan de oppervlakte gekomen maar 
het moge duidelijk zijn dat extreem-rechts toen in ieder geval hard aan 
een come-back werkte. 
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Het in 1977 gesloten Egmontpact dat zowat het officiële startschot in-
hield voor de federalisering van het land zindert twintig jaar later nog 
steeds door in Vlaamse rechts-nationalistische middens en was de aan-
leiding — niet zozeer de oorzaak — voor het oprichten van twee Vlaams-
nationale splinterpartijen, de 'Vlaamse Volkspartij' (VVP) en de 'Vlaams 
Nationale Partij' (VNP), die zich later verenigden in het kartel dat men 
'Vlaams Blok' doopte. Steen des aanstoots in dit pact was de erkenning 
van het Brusselse gewest als autonome (en tweetalige) regio. In extreem-
rechtse middens is deze 'gebiedsroof' naast de manldopende taalgrens-
regeling, wat neerkomt op het toekennen van faciliteiten voor andersta-
lige minoriteiten, nooit verteerd. De medewerking van de Volksunie, op 
dat ogenblik de enige Vlaamse-nationale politieke partij, aan het tot-
standkomen van dit verketterd pact was de druppel die de nationalisti-
sche emmer deed overlopen. De eerste post-Egmontpact verkiezingen 
draaiden uit op een afstraffing voor de Volksunie en het Vlaams-
nationale en extreem-rechtse alternatief dat zich aandiende onder de 
kartelnaam 'Vlaams Blok' kon evenmin een fraai resultaat neerzetten. 
Slechts één enkele VB-kandidaat werd het parlement ingestemd en dat 
was — tegen alle verwachtingen in en tot zijn eigen stomme verbazing — 
de weinig charismatische VNP-voorzitter Karel Dillen. Vlaams extreem-
rechts had na een onderbreking van meer dan dertig jaar opnieuw een 
vertegenwoordiger in het parlement. 

Hedendaagse periode (1980-1997) 
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De spraakmakende en naar Belgische begrippen spectaculaire massa-
processen tegen de leden van de neo-fascistische privé-milities Front de 
la Jeunesse (FJ) en de Vlaamse Militanten Orde (VMO) zijn tijdens de 
eerste jaren van het nieuwe decennium de meest in het oog springende 
gebeurtenissen op extreem-rechts vlak. De rechtsgang had in beide ge-
vallen zware geldboetes en een celstraf tot gevolg voor de onderscheiden 
militie-kopstukken en hun al te enthousiaste volgelingen. Eén en ander 
betekende het doodvonnis van beide groeperingen. Dergelijk krachtda-
dig optreden tegen radicaal-rechtse groeperingen die het geweld niet 
schuwen is sindsdien zelden meer vertoond. 

In ongeveer dezelfde periode werd het invloedrijke CEPIC omwille van 
haar bindingen met neo-fascistische organisaties door de PSC-leiding 
opgedoekt. De leden werden verzocht 'terug te keren' naar de partij (die 
ze nooit verlaten hadden) of op te stappen. Slechts enkelen verkozen de 
laatste optie en verenigden zich in de 'Parti Libéral Chrétien' (PLC), een 
nieuwe extreem-rechtse partij die al snel na haar oprichting tot een leven 
in de politieke marginaliteit werd veroordeeld nadat zowat het hele par-
tijkader overstapte naar de PRL, de hervormde liberale partij (voorheen 
PLP). Mede hierdoor kon de al bij al weinig indrukwekkende Parti des 
Forces Nouvelles (PFN) zich tot het einde van de jaren tachtig manifeste-
ren als de belangrijkste extreem-rechtse partij in Brussel en in het Waalse 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 8, 1997 	 40 

gewest. De PFN verdween later ten gevolge van de concurrentie met het 
Front National (FN) en de onvermijdelijke interne verdeeldheid die in 
het extreem-rechtse kamp blijkbaar meer regel dan uitzondering is. De 
partij verdedigde — zonder enig succes —een uiterst racistisch pro-
gramma voorzien van de nodige 'derde weg'-accenten. Na de implosie 
van de partij richtte de Luikse vleugel Agir op en sloot de Brusselse afde-
ling zich aan bij het FN, eerder uit noodzaak dan wel uit overtuiging. An-
dere ex-PFN'ers uit de hoofdstad die het helemaal niet op het FN begre-
pen hebben steunen sinds enkele jaren (achter de schermen) het Vlaams 
Blok. 

Dat Vlaams Blok leidde vanaf haar ontstaan tot 1984/1985 een onop-
gemerkt, haast marginaal bestaan. Enkel in het Antwerpse en in de meest 
radicale, nationalistische annex anti-socialistische kringen genoot de 
toen nog weinig georganiseerde partij enig aanzien. Verder zetelde 
voorzitter-voor-het-leven Karel Dillen in het parlement als een wat mee-
lijwekkende cavalier seul en dat was het dan. Dillen hield in het parle-
ment hoofdzakelijk een volledig stilzwijgen in acht en nam slechts uit-
zonderlijk het woord om de collega-parlementsleden te onderhouden 
over amnestie (voor oorlogscollaborateurs) en het heil dat er zoal van 
een onafhankelijke Vlaamse staat te verwachten viel. De beperkte res-
pons en het amateuristisch geklungel dat de VB-praktijk kenmerkte lie-
ten vermoeden dat de partij een regionaal-folkloristisch randverschijnsel 
zou blijven in de marge van de brede Vlaamse beweging. 

Eén en ander veranderde sterk met de komst van de zogenaamde 
'jonge garde' onder aanvoering van huidig VB-vedette Philip Dewinter. 
Hij had met figuren als H. Carpels, F. Van Hecke (opvolger van K. Dillen 
aan het hoofd van de partij) en vele anderen zijn sporen verdiend in de 
extreem-rechtse studentenbeweging NSV (Nationalistisch Studenten-
verbond) en voorzag het Vlaams Blok van de zaken die het mankeerde; 
een mediageniek gezicht, goed in het oor liggende slogans, een populis-
tisch programma met neo-liberale trekken en een stroomlijning van de 
partij wat leidde tot een strakke interne organisatie. Geïnspireerd door 
de opeenvolgende successen van het Franse Font National werd het im-
mer aanwezige vreemdelingonvriendelijke cachet verder aangescherpt 
waardoor de partij zich begon te profileren als de 'anti-migrantenpartif 
bij uitstek. Dat de klassieke Vlaams-nationale eisen daardoor wat op de 
achtergrond terechtkwamen was blijkbaar geen bezwaar. De inspiratie 
voor de pseudo-wetenschappelijke onderbouw van dit 'ethnodifferentia-
lisme' (en voor andere programmapunten) werd ook al in Frankrijk ge-
vonden, meer precies in de Nieuw-Rechtse doctrine ontwikkeld door 
rechtse 'filosofen' als Alain de Benoist die van het actualiseren van voor-
oorlogse Nieuwe Orde-theoriën hun levenswerk maken. 

Deze accentverschuiving bleek in electoraal opzicht dermate lonend 
dat de partij op relatief korte tijd uitgroeide tot de vierde partij van het 
Vlaamse landsgedeelte na de drie traditionele machtsblokken (christen-
democraten, socialisten en liberalen). De eerste groeistuipen vielen waar 
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te nemen na de parlementaire verkiezingen van december 1987 toen het 
zetelaantal in de kamer verdubbeld werd en de partij haar eerste senator 
mocht installeren. In hetzelfde jaar sloot de Vlaamse vleugel van de ra-
cistische anti-belastingspartij RAD (Respect voor Arbeid en Democratie) 
zich aan bij de partij. Dat uiteindelijk niet iedereen met deze nogal xeno-
fobe gang van zaken gediend was werd duidelijk in 1988 toen een deel 
van het partijkader en een aantal militanten van het eerste uur opstapte. 
De dissidente groepering die later zichzelf omdoopte tot Nationalistisch 
Verbond/Nederlandse Volksbeweging kon de 'moederpartij' echter nooit 
in problemen brengen en leidt na één (zwaar) tegenvallende verkiezings-
deelname in 1991 nog steeds een onopvallend bestaan. 

De interne moeilijkheden en de algemene tegenkanting die het Blok te 
beurt vielen verhinderden een verdere groei en uitbouw hoegenaamd 
niet. De gemeenteraadsverkiezingen van 1988 werden een groot succes 
met tien gemeenteraadszetels in Antwerpen, een jaar nadien veroverde 
de partij haar eerste europarlementszetel en in 1991 werd de grote door-
braak geforceerd nadat op 24 november van dat jaar, 'zwarte zondag ge-
heten, zestien Vlaams Blokkers in het parlement werden gestemd door 
meer dan tien procent van het Vlaamse electoraat. Een resultaat dat her-
inneringen opriep aan het VNV in 1936 en dat in de daaropvolgende 
stembusgangen nog licht verbeterd werd. Ondanks de redelijk sterke ver-
tegenwoordiging van het Blok op de verschillende beleidsniveau's blijft 
de partij verstoken van elke vorm van machtsdeelname wegens het cor-
don sanitaire dat rond de partij werd opgetrokken. Het 70-punten-
programma dat de partij kort na 'zwarte zondag' lanceerde 'ter oplossing 
van het migrantenprobleem' leidde zelfs tot een unanieme veroordeling 
van de partij door het Vlaamse parlement. 

Ook in Franstalig België boekte extreem-rechts in november 1991 een 
indrukwekkende vooruitgang. De bij momenten lachwekkende desorga-
nisatie van de diverse politieke formaties langs radicaal-rechtse zijde en 
de zware onderlinge concurrentie had slechts één extreem-rechtse ver-
kozene tot gevolg (van het Front National) wat desondanks een heuse 
schokgolf veroorzaakte. De chaotische toestand is echter tot op heden 
een feit gebleven. Momenteel is er sprake van zo'n vijftien á twintig par-
tijen en partijtjes die er allemaal ongeveer hetzelfde uiterst-rechtse pro-
gramma op na houden en in wezen dezelfde intolerante boodschap ver-
kondigen. Het onderlinge gebekvecht biedt genoeg stof voor meer dan 
één hilarische soap. Het Front National dat al sinds de oprichting in 1985 
door dr. D. Féret wordt voorgezeten, hij is dan ook zelfbenoemd 
voorzitter-voor-het-leven, werd al zo'n twintig maal het slachtoffer van 
een 'afscheuring'. Vermoedelijk een wereldrekord en het is dan ook niet 
minder dan een wonder dat de partij in 1997 nog steeds bestaat. Het FN 
krijgt op het ogenblik de meeste tegenwind van het Front Nouveau de 
Belgique (FNB), ook al het resultaat van een FN-schisma, die op haar 
beurt om de haverklap moet afrekenen met 'opstappers' die dan vervol-
gens hun eigen (extreem-rechtse) partij oprichten, enzovoort enzovoort. 
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Dit staat in schril contrast met de doordachte en zeer efficiëntie 
Vlaams Blok-aanpak die mede verantwoordelijk is voor de successtory 
van de partij. De feitelijke afwezigheid van een ernstige Franstalige te-
genpool en de traditionele aandacht voor Brussel heeft de partij haar 
actieterrein recentelijk doen uitbreiden tot de hoofdstad. In dat kader 
voelde de weinig francofiele partijtop zich zelfs niet te beroerd om ver-
zorgde tweetalige brochures (Open brief aan de Brusselaars/Lettre ou-
verte aux Bruxellois) uit te geven ten einde ook francofoon Brussel van 
het Blok-gelijk te overtuigen. Inhoudelijk lag het accent vanzelfsprekend 
op die onderwerpen die extreem-rechtse kiezers over de taalgrens heen 
verbindt: het onveiligheidsgevoel, criminaliteit, de islam, de aanwezig-
heid van vreemdelingen (asielzoekers, migranten) enzovoort. In 1997 
viert de partij uitgebreid haar twintigste verjaardag en staat steviger in 
haar schoenen dan ooit tevoren. Zowat iedere Vlaamse stad en gemeente 
heeft wel zijn eigen VB-afdeling en de partij, ongeveer tienduizend leden 
sterk, komt haast dagelijks in de media. 

De conflicten tussen de verschillende strekkingen in de partij worden 
wel minder makkelijk binnenskamers gehouden sinds het aftreden van 
voorzitter K. Dillen in 1996 en leggen een hypotheek op de toekomst van 
de partij. Algemeen gesteld zijn het vooral de hoog oplopende discussies 
tussen de meer traditionele nationalistische vleugel, bevolkt door de 
oudgedienden met een uiterst strijdbaar verleden, en de 'jonge' Nieuw-
Rechtse strekking van de partij, die de huishoudelijke vrede verstoren. De 
partij moet op haar (Vlaams) terrein echter geen echte concurrentie dul-
den of vrezen van rivaliserende organisaties zodat de schade - voorlopig 
althans - beperkt blijft. 

Op zoek naar een verklaring 
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Het succes van extreem-rechtse partijen in het Belgische politieke bedrijf 
in de vooroorlogse en de huidige context laat zich allerminst op eenvou-
dige wijze verklaren. De stelling dat dergelijke groeperingen pas kunnen 
ontstaan en groeien in perioden van (zware) crises is correct en in zekere 
zin algemeen geldend maar evenzeer te vaag en vooral onvolledig. Een-
voudigweg verwijzen naar het onvermogen van de overheid om op zin-
volle wijze de sociaal-economische malaise aan te pakken volstaat niet. 
In België is (was) dat niet anders. Wil men de steile opgang van radicaal-
rechtse organisaties en hun gedachtengoed van een verklaring voorzien 
dan moet men oog hebben voor een hele set van oorzakelijke factoren 
die in hun geheel verantwoordelijk zijn voor 'het fenomeen'. Een blik op 
het kiespubliek van het Vlaams Blok legt grotendeels de knelpunten, de 
problemen bloot waarmee de Belgische samenleving al langer dan van-
daag worstelt en die een voedingsbodem vormen voor extreem-rechts in 
het algemeen. 

Het Vlaams Blok scoort haast vanzelfsprekend goed bij de overtuigde 
(rechtse) Vlaams-nationalisten die hun geloof in een onafhankelijk 
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Vlaanderen luidop verkondigd willen zien. Ondanks de duidelijke ac-
centverschuiving in de jaren tachtig is het Blok de enige Vlaamse partij 
die op ondubbelzinnige wijze pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid in 
een volledig soevereine Vlaamse staat met Brussel als hoofdstad. Deze 
groep kiezers zou wel eens de stabielste kunnen zijn. Het al dan niet ro-
mantisch verlangen naar een onafhankelijke staat kan maar hoeft niet 
conjunctuurgebonden te zijn of de onvermijdelijke partner van breed 
maatschappelijk ongenoegen. Er is dus meer dan dat. 

Een groot deel van haar stemmen dankt de partij ongetwijfeld aan de 
eerder kansarme bevolkingsgroepen die makkelijk ten prooi vallen aan 
maatschappelijke uitsluiting in de breedste zin van het woord. Het 
Vlaams Blok speelt daar succesvol op in door zich als de rebellerende 
underdog op te stellen ten aanzien van de gevestigde politieke klasse. 
Ook haar eenvoudige populistisch-poujadistische programma dat altijd 
al een zeker 'geen-gezeik-iedereen-rijk'-gehalte heeft gehad, speelt daar 
een rol in. In de gedepriveerde stedelijke buurten die makkelijk door (lo-
kale) politici in de steek worden gelaten en niet zelden een behoorlijk 
aantal allochtonen huisvesten, floreert de partij als geen ander. Het kop-
pelen van complexe maatschappelijke problemen aan de aanwezigheid 
van migranten is in dit kader een (k)oud kunstje. Het Blok is daarenbo-
ven vaak de enige partij die in deze wijken, vroeger gekend als 'rode bol-
werken', daadwerkelijk actief is op het terrein en zo de nodige nest-
warmte creëert voor wie zich bedreigd voelt. 

Uit het voorgaande mag niet geconcludeerd worden dat het VB-
electoraat uitsluitend of hoofdzakelijk uit gemarginaliseerde arme stak-
kers bestaat die niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Het aan-
tal hoger opgeleiden dat de partij steunt en op sluitende wijze kan 
motiveren waarom, is bij voorbeeld lang niet zo gering als soms wordt 
aangenomen zoals uit recent uitgevoerd onderzoek mocht blijken. De 
partij doet het verder ook relatief goed bij diegenen die zich gechar-
meerd voelen door de 'ethische strijd' die wordt gevoerd tegen hetgeen 
'de uitwassen van de permissieve post-mei '68 maatschappij' wordt ge-
noemd. Het Blok ziet zichzelf luidens het partij-manifest als de enige 
'waardenpartij' in de Vlaamse politieke wereld. Ten slotte mag ook de 
protestfactor niet uit het oog verloren worden. Het Vlaams Blok zou een 
zeker aantal (protest)stemmen incasseren van kiezers die de partij niet 
echt genegen zijn maar ze — bij gebrek aan beter — electoraal toch steu-
nen om 'de anderen', een hak te zetten. Men kan zich evenwel vragen 
stellen naar de preciese omvang van dit aandeel in het VB-geheel reke-
ning houdend met het (grote) aantal blanco en ongeldig stemmende kie-
zers dat niet betekenisvol veranderd is sinds de opkomst van de partij 
halfweg de jaren tachtig. 

Het relatieve succes van Franstalig extreem-rechts is eenvoudiger te 
duiden en moet vooral gezocht worden in het ondubbelzinnige anti-
migrantenstandpunt en in het algemeen levende ongenoegen ten aan-
zien van de door schandalen geteisterde traditionele politiek. Het natio- 
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nalisme dat in deze kringen beleden wordt is een (vage) vorm van 
staatsnationalisme en verhit de gemoederen beduidend minder dan het 
sterk emotionele en door tradities gekleurde 'bloed-en-bodem'-
volksnationalisme dat het Vlaams Blok aanhangt. Het lijdt weinig twijfel 
dat Franstalig extreem-rechts veel sterker voor de dag zou komen mocht 
er zich een valabel francofoon equivalent voor het Blok aandienen, dat 
wil zeggen een politieke formatie die niet gehinderd wordt door incom-
petentie, de afwezigheid van een politiek programma en moordende on-
derlinge concurrentie zoals nu - en dit sinds vijftien jaar - het geval is. 



Criminaliteit en onveiligheid 
in België 

Recente cijfers en gegevens 

prof. dr. P. Ponsaers *  

In dit artikel wordt een beeld geschetst van de criminaliteits- en 
onveiligheidsproblematiek, zoals deze zich hedentendage in België aan-
dient. Dankzij een aantal recent ontwikkelde beleidsinstrumenten, met 
name de Geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) 
enerzijds en de Veiligheidsmonitor anderzijds, kan voor het eerst een 
dergelijk consistent criminologisch beeld geschetst worden. 

Geregistreerde criminaliteit 

Stabilisering 

" De auteur is afdelingshoofd van de Afdeling Politiebeleidsondersteuning (Algemene 

Politiesteundienst, Brussel). Tevens is hij als docent Politiestudies en Rechtssociologie 
verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en criminologie van de Universiteit Gent 
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Indien we de criminaliteitscijfers van 1995 en 1996 met elkaar vergelijken 
(Beullens, 1997) blijkt dat in België voor het eerst sinds lange tijd kan 
worden gesproken van een stabilisering van de door de politiediensten 
geregistreerde criminaliteit (Ponsaers, 1995) (zie grafiek 1). 1  Het gaat 
meer precies om een globale stijging van de criminaliteitsgraad met één 
feit per 10.000 inwoners, wat inderdaad als een stagnatie kan omschre-
ven worden, zeker gezien het feit dat de vergelijking 1994-1995 nog een 
stijging van drie feiten per 10.000 inwoners opleverde (Beullens, 1996). 
Hiermee geeft België een ontwikkeling te zien die eveneens in de nabu-
rige landen is vast te stellen. In de meeste Europese landen worden im-
mers gelijkaardige tendenzen vastgesteld. In bepaalde landen, zoals bij 
voorbeeld in Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Nederland wordt 
momenteel zelfs gesproken van een daling van de geregistreerde crimi-
naliteit. 
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Grafiek 1: Criminaliteitsgraad 1995-1996 per maand (aantal feiten per 
1000 inwoners) 

0 
<0 

Is 
-2 	it 

Daling van diefstallen 

.r) z 
C 
3 

Divergente provinciale resultaten 

3 
4 	In 

1995 

1996 

0 

46 

r.) 

Indien we de resultaten van 1995 en 1996 nader bekijken met betrekking 
tot de verschillende provincies, valt het op dat in geen enkele van de pro-
vincies dramatische stijgingen genoteerd kunnen worden. Niettemin 
dient te worden vastgesteld dat, in algemene zin, zich een merkwaardig 
fenomeen voordoet, namelijk een divergerende tendens. In provincies 
die een lagere criminaliteitsgraad vertonen kunnen dalingen worden 
vastgesteld, bij voorbeeld in Limburg, Luxemburg, West-Vlaanderen, 
Waals-en Vlaams-Brabant. Echter, provincies die een hoge criminaliteits-
graad te zien geven, kunnen terzelfdertijd als `stijgers' worden aange-
merkt. Dat geldt bij voorbeeld voor het Hoofdstedelijk Gewest en de pro-
vincies Luik, Henegouwen, Namen en in mindere mate in Antwerpen. 
Vastgesteld moet worden dat deze divergerende tendens in grote mate 
samenvalt met de sociaal-economische profielen van deze gebieden. 
Wellicht kan in deze contextvariabele de verklaring gezocht worden (zie 
figuur 1). 

De geregistreerde criminaliteit in 1996 kan worden onderverdeeld in een 
aantal categorieën: 
- zowat één op twee van de geverbaliseerde feiten door de politie betref-
fen diefstal en afpersing (46%); 
- ongeveer één op tien van de geverbaliseerde feiten betreffen vormen 
van vandalisme (11%); 
- zowat één op vijftien feiten betreffen 'geweldsdelicten tegen personen'; 

1 Sinds 1994 gingen de politiediensten van start met een totaal vernieuwde methodologie om 

de geregistreerde criminaliteit in kaart te brengen. 
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Figuur 1: Criminaliteitsgraad 1996 (graad naar inwoneraantal en verschil 
met graad 1995) 
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Grafiek 2: Percentage delictsoorten (vergelijking 1995-1996) 
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- iets minder 'bedrogmisdrijven' (zoals misbruik van vertrouwen, oplich-
ting, en dergelijke); 
- één op twintig feiten betreffen drugsvaststellingen; 
- ook 'bedreigingen' komen voor in deze 'top-zes' en zijn dus frequent. 

Terwijl over de jaren 1994 en 1995 de categorie diefstal nog een stijging 
van 4% te zien gaf, kunnen we op basis van de vergelijking 1995-1996 
spreken van een daling van haast 3%. Dit betekent een belangrijke glo-
bale winst. Dit is een belangrijke vaststelling, aangezien we weten dat 
precies deze categorie van misdrijven in omvang veruit de belangrijkste 
is. Indien met andere woorden vandaag sprake is van een stabilisering 
van de geregistreerde criminaliteit in België, kan deze in grote mate ver-
klaard worden door de daling inzake diefstallen (zie Grafiek 2). 

Binnen deze misdrijfcategorie blijken de diefstallen met braak even-
eens aanzienlijk terug te lopen, namelijk met 4%. Ook de autodiefstallen 
nemen uitdrukkelijk af, met meer dan 8% (oftewel 3000 minder gestolen 
wagens). Ook fiets-, bromfiets-, motor- en handtasdiefstallen lopen te-
rug. Hier staan dan weer minder uitdrukkelijke stijgingen tegenover in-
zake winkeldiefstal en hold-up. 

Verder kan opgemerkt worden dat het vandalisme blijft toenemen 
(+8,2%), echter minder dan in 1994-1995. De bedrogmisdrijven stabilise-
ren. De geweldsmisdrijven tegen de persoon kennen een stijgend ver-
loop (+4,6%), terwijl deze stijging in 1994-1995 aanzienlijker was 
(+15,3%). De relistratie van drugsdelicten geeft een belangrijke stijging te 
zien (19,3%), doch vorig jaar ging het om een stijging van niet minder 
dan 78,9%. Bedreigingen blijven problematisch. 

De categorie 'andere' bevat enkele misdrijftypen die in belangrijke 
mate toenemen, onder meer inbreuken tegen de wetgeving inzake 
identiteitsdocumenten (wat een sterkere pro-activiteit doet vermoeden 
van politiediensten met betrelddng tot identiteitscontroles), misdrijven 
tegen de seksuele moraal (waarbij ongetwijfeld een 'Dutroux-effect' ge- 
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speeld heeft ten aanzien van het aangiftegedrag), en inbreuken tegen 
persoonlijke integriteit (welke voornamelijk betrekking hebben op in-
breuken tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en ra-
cisme). 

Het effect van veiligheidscontracten 
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Vastgesteld dient te worden dat ook in de groep van grootsteden (met 
name Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik) de misdadigheid 
stagneert, grootsteden welke traditioneel de symptoomdragers zijn van 
de criminaliteitsfenomenen waarmee een land te kampen krijgt. Dat on-
dersteunt de globale federale tendens tot stabilisering. Er zijn intussen 
goede redenen om aan te nemen dat de gevoerde politiek door middel 
van de veiligheidscontracten 2  het gewenste effect begint te sorteren. 

Vorig jaar kon nog vastgesteld worden dat de criminaliteitsgraad van 
deze grootstedelijke groep een sterk stijgende tendens vertoonde. Vooral 
de vastgestelde dalingen in de stad Gent, maar ook in Charleroi, alsook 
de nulgroei van de stad Brussel, zijn vanuit dit oogmerk meer dan op-
merkelijk. Dat doet niets af van de constatering dat de globale 
criminaliteitsgraad in deze steden uitermate hoog blijft, in vergelijking 
tot de rest van het land. 

Inzake autodiefstal werd afgelopen jaren een bijzondere aandacht ge-
vraagd in het kader van de veiligheidscontracten. De cijfers inzake 
autodiefstal in de vijf grootsteden tonen aan dat op dit vlak opmerkelijke 
resultaten worden geboekt, onder andere in Antwerpen en Brussel-stad, 
maar voornamelijk in de stad Gent. In deze laatste stad werd het feno-
meen autodiefstal onder het nationaal gemiddelde gedrukt, wat opmer-
kelijk kan worden genoemd in een grootstedelijke context. 

Hier dient melding gemaakt te worden van het feit dat in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, waar vorig jaar nog van een belangrijke daling 
van de criminaliteitsgraad gesproken kon worden, vandaag een niet te 
verwaarlozen stijging kan worden vastgesteld. Hierbij dient echter opge-
merkt te worden dat er slechts een viertal manifest stijgende gemeenten 

2 Sedert vier jaren wordt op federaal niveau een subsidiëringspolitiek gevoerd voor de 

grootsteden en middelgrote steden, in de vorm van zogenaamde 'veiligheidscontracten'. 

Deze worden afgesloten tussen de federale regering en de lokale overheden. Op jaarbasis 

gaat het om een globale enveloppe van ongeveer 150 miljoen gulden. Het jaarlijks bedrag 

wordt door de federale overheid besteed aan financiering van projecten die door de steden 

worden voorgesteld. Aangezien de financiering voortkomt uit de sector van de 'sociale 

zekerheid' (onder meer werkloosheid) zijn aan deze contracten meteen tewerkstellings-

vereisten gekoppeld. Resultaat is dat een groot deel van de financiering ten goede komt 

van twee soorten jobs: de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen in de schoot van de 

gemeentelijke politiekorpsen, en de subsidiëring van burgerpersoneel in beleids-

voorbereidende, -uitvoerende en -ondersteunende functies (onder meer preventiewerkers, 

beleidsanalisten, siraathoekwerkers, en dergelijken). De contracten beperken zich dus niet 

tot louter politiële preventie, maar bevatten dikwijls ruime sociaal-preventieve luiken. 
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Toename van geweldsproblematiek 
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zijn, welke het groepsgemiddelde sterk beïnvloeden. Opvallend is hier 
overigens dat inzake diefstal met braak een positief resultaat verkregen 
werd, met een daling met 3,7% in 1996 ten opzichte van 1995. Ook het 
probleem van autodiefstal in het Hoofdstedelijk Gewest blijkt een da-
lende tendens te vertonen. Toeval of niet, maar het gaat hier - opnieuw - 
uitdrukkelijk om twee themas die vooraan hebben gestaan in het ge-
voerde contractbeleid. 

De situatie in de middelgrote contractsteden is enigszins afwijkend. 
Vorig jaar vertoonde deze groep een stabilisering, vandaag gaat het om 
een stijging van zes feiten per 10.000 inwoners. Dit resultaat dient genu-
anceerd bekeken te worden, aangezien het gaat om een geografisch erg 
heterogene groep. Algemene uitspraken over een dergelijke groep kun-
nen nauwelijks algemeen geldend zijn. We noteren belangrijke stijgingen 
in steden als Mons, Leuven, Aalst en La Louvière; terwijl we belangrijke 
dalingen kunnen vaststellen in Turnhout, Genk, Kortrijk en Sint-Niklaas. 

Nochtans kan ook hier - alweer - een tendens tot stabilisering van de 
diefstallen met braak vastgesteld worden en kan niet voorbij gegaan wor-
den aan het succes dat in deze groep werd geboekt inzake het terugdrin-
gen van de autodiefstallen. Hoe dan ook moeten we constateren dat we 
voornamelijk in deze groep van middelgrote steden geconfronteerd wor-
den met ernstige criminaliteitsproblemen, welke niet zelden gepaard 
gaan met geweldpleging en wapenvertoon. 

Globaal kunnen voornoemde resultaten positief worden geëvalueerd. 
Niettemin kondigen zich eveneens een aantal problemen aan. Op de eer-
ste plaats blijkt immers dat de hele laag inzake geweldsdelinquentie ma-
nifest toeneemt. Hier gaat het om typische klachtdelicten, waarvan aan-
genomen mag worden dat de aangiftebereidheid relatief groot is. 

Uiteraard mag het probleem niet opgeblazen worden en dient het tot 
zijn ware proporties teruggebracht te worden. Zeven procent van de to-
taliteit van de geverbaliseerde feiten houdt verband met misdrijven te-
gen de lichamelijke integriteit. Het gaat dus niet om een groot percen-
tage, nochtans is het duidelijk dat misdrijven tegen de persoon steeds 
ernstig genomen dienen te worden en een eenvoudig percentage niet de 
pijn en het leed kan uitdrukken dat met dergelijke misdrijven gepaard 
kan gaan. 

Terzelfdertijd dient vastgesteld te worden dat in verschillende Euro-
pese landen stijgingen van geweldscriminaliteit hebben plaatsgevonden, 
zoals bij voorbeeld in Frankrijk met 4%. In België was er sprake van een 
toename van 15% vorig jaar (1994-1995), terwijl 1996 een stijging van 
4,6% te zien geeft vergeleken met 1995. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat de zeer uitgesproken stijging van vorig jaar omgebogen werd in de 
richting van een tendens van gematigde groei zoals de meeste Europese 
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Grafiek 3: Registratie van drugsdelicten (in absolute getallen) 
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landen vertonen, doch eveneens dat aandacht zal moeten blijven uit-
gaan naar deze geweldsproblematiek. 

Waakzaamheid is geboden, zeker in het licht van hetgeen zich afgelo-
pen maanden in België heeft afgespeeld. Vastgesteld kan worden dat het 
GICS-rapport melding maakt van 4296 vermiste personen in 1996, terwijl 
het in 1995 nog ging om 3510 gevallen (bijna 800 gevallen meer). Het 
gaat hier om de eerste registraties, en in vele gevallen ging het om niet 
onrustwekkende aantallen vermiste personen waarbij na korte tijd bleek 
dat van enige misdadige opzet geen sprake was. Ongetwijfeld zal bij het 
doen van aangiftes een 'Dutroux'-effect meegespeeld hebben. Dat blijkt 
ook uit het feit dat er in 1995 sprake was van 281 ontvoeringen van min-
derjarigen, terwijl dat cijfer in 1996 opgelopen is tot 336 gevallen. Dat is 
een stijging met 19,6%! Het is zaak om hier meer aandacht aan te geven 
en deze registraties nader te laten onderzoeken door de politiediensten. 
Het is aannemelijk dat het duidelijk omlijnd beleid van de gerechtelijke 
overheden in deze aangelegenheid aanleiding heeft gegeven tot meer 
registraties. 

Toenemende registratie van drugsdelicten 
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Inzake drugsdelicten stellen we nog steeds een toename vast (6000 feiten 
meer), maar deze is minder groot dan in 1995 (een groei van 12000 fei-
ten) (zie grafiek 3). Er dient kort herinnerd te worden aan het feit dat het 
hier gaat om slachtofferloze delicten, die slechts uiterst zelden via klacht, 
melding of aangifte ter kennis komen van de politie. Het gaat hier met 
andere woorden om misdrijven die bekend worden doordat de politie-
diensten op eigen initiatief op zoek gaan naar dit soort delinquentie. 

Het toegenomen aantal delicten is dus geen weerspiegeling van een 
groeiende drugsproblematiek, maar veeleer van de actieve opstelling van 
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de politiediensten op dit terrein. Hierbij moet aangemerkt worden dat 
niet enkel een stijgende trend is waar te nemen in de registratie inzake 
bezit en gebruik, maar evenzeer - en dat is van groot belang - van in- en 
uitvoer van verdovende middelen, van fabricage ervan, van handel en 
dergelijke (een groei van 20%). Daarenboven dient gewezen te worden 
op de beleidsmaatregelen die het departement van Justitie in het recente 
verleden nam inzake de installatie van zogenaamde bijstands-
magistraten. Deze bijstandsmagistraten zullen, gesteund door analisten 
binnen de parketten, de meer structurele vormen van criminaliteit, on-
der meer drugsdelicten, in beeld brengen en de georganiseerde reacties 
vanuit de parketten helpen coördineren en evalueren. 

Terugkoppeling naar politiële organisatie 

De afdeling Politiebeleidsondersteuning van de APSD verrichtte - in het 
kader van de Commissie voor een Efficiëntere Politiestructuur (Huy-
brechts, 1997) - een verdere analyse van de GICS-data. Deze analyse 
werd voor het eerst verricht en had betrekking op de actuele situatie van 
de gerechtelijke taken van de politiediensten (Beullens, 1997). De studie 
leverde in het licht van de discussie omtrent de gerechtelijke taakverde-
ling tussen de drie algemene politiediensten, namelijk de gerechtelijke 
politie, de rijkswacht en de gemeentepolitie (Ministerie van Justitie, 
1996; De Clerck, 1997; Van Outrive, 1996), een aantal merkwaardige re-
sultaten op. 

Zo bleek in eerste instantie dat 97% van de aanvankelijke processen-
verbaal opgemaakt werden op het niveau van hetgeen we de eerstelijns-
politie zouden kunnen noemen, met andere woorden door de korpsen 
van de gemeentepolitie en de brigades van de rijkswacht. De gespeciali-
seerde politiezorg, met andere woorden de Bewakings- en Opsporings-
brigades van de Rijkswacht en de Brigades van de Gerechtelijke Politie 
bij de Parketten, opende slechts in 3% van de gevallen een gerechtelijk 
onderzoek. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 97% van het gerechtelijk werk wordt 
gedaan door de eerstelijn. Dat wil gewoon zeggen dat het de basispolitie 
is die in eerste instantie in contact komt met criminaliteitsverschijnselen 
en dat deze zaken dan, indien ze een meer gespecialiseerd karakter ver-
tonen, door de parketten worden doorgespeeld naar de Bewakings- en 
Opsporingsbrigades (BOBs) van de Rijkswacht en de Brigades van de Ge-
rechtelijke Politie. 

Uit de verrichtte productie-analyse - op basis van gegevens die date-
ren uit 1995- vloeide nog een tweede merkwaardig resultaat voort. Het 
bleek dat, voordat er ook maar sprake was van een zogenaamde 'formele 
verdeling van gerechtelijke taken', reeds gesproken kon worden van een 
de facto werkverdeling. Overtredingen als nachtlawaai, vandalisme, in-
braken, mishandelingen, diefstallen, bedreigingen, bezit en gebruik van 
drugs blijken in eerste instantie bijna uitsluitend op het niveau van de 
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eerstelijnspolitie te worden geverbaliseerd. Voor deze categorieën scoren 
de gemeentepolitiekorpsen en rijkswachtbrigades rond 99,5%. 

Als het echter gaat om andersoortige delicten, zoals ontucht, verkrach-
tingen, in- en uitvoer en fabricage van drugs, financieel economische 
delicten, uitgifte van valse checks, oplichting en bedrog worden tussen 
de 10% en de 35% van de aanvankelijke processen-verbaal reeds opge-
maakt op het niveau van de BOBs en de Brigades van de Gerechtelijke 
Politie. Deze resultaten leren ons dus dat er, ook zonder instructie door 
de politie-overheden ter zake, een spontane werkverdeling bestaat tus-
sen basispolitiezorg en gespecialiseerde politiezorg. 

Op het niveau van de basispolitiezorg kon nog een derde constatering 
worden gemaakt. Uit de beschikbare cijfers bleek dat in kleinere steden 
en gemeenten de rijkswachtbrigades aanmerkelijk meer aanvankelijke 
processen-verbaal opstelden dan de gemeentepolitie, terwijl de verhou-
ding in de grotere steden en agglomeratiegemeenten precies omgekeerd 
bleek te liggen. 

Deze constatering is niet nieuw. In het verleden bleek reeds bij herha-
ling uit diverse onderzoeken dat er een onzichtbaar systeem van com-
municerende vaten bestaat, dat historisch is gegroeid. De federale over-
heid neemt verhoudingsgewijs grotere inspanningen op zich bij de inzet 
van rijkswachtpersoneel in kleinere gemeenten, terwijl deze inspanning 
onevenredig kleiner was in de grotere steden. Via statistische toetsen in 
de APSD-studie werd aangetoond dat de verklaring voor deze verschillen 
haast exclusief ligt in het gegeven dat de efficiëntie van rijkswacht en 
gemeentepolitie varieert naargelang de grootte van de steden of ge-
meenten. 

Dit laatste is merkwaardig, aangezien de criminaliteit veel en veel pro-
blematischer is in de grote agglomeraties en steden dan in de kleine ge-
meenten. Bovendien betalen de gemeentelijke overheden in de grootste-
den verhoudingsgewijs meer voor gerechtelijk werk dan in de kleinere 
gemeenten. 

Meet dan ooit leidt deze constatering ertoe te pleiten voor een meer 
evenwichtige verdeling van de federale en lokale inspanningen, in het 
bijzonder in functie van de werkdruk, ook de gerechtelijke werkdruk. De 
Belgische federale overheid tracht reeds correcties aan te brengen door 
de invoering van interpolitiezones 3  op lokaal vlak. 

De eerste resultaten van de Veiligheidsmonitor 

Begin 1997 kwam in België, in navolging en in samenwerking van het 
Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, voor het eerst de zoge-
naamde Veiligheidsmonitor tot stand (Scharif, 1996; Scharif 1997). Het 
gaat hier om een grootschalige bevolkingsenquête, welke afgenomen 

3 Geformaliseerd samenwerkingsverband tussen gemiddeld een drietal korpsen van de 

gemeentepolitie en de lokale Brigades van de Rijkswacht. 
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werd in de 29 steden met een veiligheidscontract en 20 pilot-
interpolitiezones (twee pilotzones per provincie). Daarenboven werd een 
federale enquête gerealiseerd, waarvan de resultaten het referentie- en 
interpretatiekader dienen te verschaffen voor de lokale resultaten. De 
enquête bevat verschillende modules die hieronder kort becommenta-
rieerd worden. 

Onveiligheidsgevoelens 

Een kleine 10% van de Belgische bevolking voelt zich altijd (3%) of vaak 
(7%) onveilig. Er treden significante verschillen op naargelang geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en beroepsgroep. Zo voelen vrouwen zich snel-
ler onveilig dan mannen. Globaal kan gesteld worden dat hoe ouder men 
is, des te meer het voorkomt dat men zich 'altijd', maar ook 'nooit', onvei-
lig voelt. Daartegenover staat dat jongeren relatief hoog scoren in de 
antwoordcategorieën 'vaak', 'soms' en 'zelden'. Hieruit kan worden ge-
concludeerd dat hoe ouder men is des te nadrukkelijker het gevoelen van 
onveiligheid of veiligheid aanwezig is. In overeenstemming met resulta-
ten uit andere bevolkingsenquêtes blijkt in dit verband duidelijk dat ac-
tieve mensen zich nadrukkelijker veiliger voelen dan niet-actieve men-
sen, en dat hoger geschoolden zich veiliger voelen dan lager 
geschoolden. 

Op grond van de antwoorden op de vragen over het algemeen 
onveiligheidsgevoelen en vermijdingsgedrag werd een indicator bere-
kend. Een dergelijke indicator bevindt zich tussen de score 0 en 10. Op 
zich is deze waarde betekenisloos. Het cijfer kan enkel nuttig gelezen 
warden in samenhang met andere - vergelijkende - waarden. Hoe lager 
de waarde, hoe lager het gevoelen van onveiligheid. 

Op landelijk niveau kunnen we de gemiddelde indicatorwaarde 3 voor 
onveiligheidsgevoelens vaststellen. De indicatorwaarden van de gewes-
ten verschillen significant van de landelijke waarde, alsook onderling en 
meer precies in volgende zin: de gemiddelde Vlaming voelt zich veiliger 
dan de gemiddelde Belg, Waal of Brtisselaar. De Waal en de Brusselaar 
voelt zich onveiliger dan de Belg in het algemeen. Van de drie gewesten 
voelen de mensen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zich het meest 
onveilig. 

De bevolking van de vijf grootsteden voelen zich uitgesproken onveili-
ger dan de gemiddelde Belg. Nochtans valt het op dat de Gentenaren 
zich veiliger voelen dan de Antwerpenaren, de inwoners van Charleroi en 
de Luikenaren. Ook de inwoners van de regionale steden blijken zich on-
veiliger te voelen dan de Belgen in het algemeen. 

Slachtofferschap 
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De Veiligheidsmonitor bevat een aantal vragen die betrekking hebben op 
het slachtofferschap die een beeld geven van de niet-geregistreerde cri- 



Criminaliteit en onveiligheid in België 

minaliteit. Hier dient een onderscheid gemaakt tussen delicten waarvan 
de respondent persoonlijk slachtoffer werd en delicten die betrekking 
hebben op huishoudens. 

Onder de huishoudensdelicten is het delicttype 'vernielingen aan de 
auto' duidelijk de grootste groep (45%). Op de tweede plaats bevindt zich 
de delictsoort 'diefstal van een fiets' (17%). 'Diefstal uit de auto' staat met 
13% op de derde plaats, 'pogingen tot inbraak' met 12% op de vierde 
plaats. Alle overige delicten bevinden zich onder de 10%: 'inbraak in wo-
ning met diefstal' (7%), 'diefstal van een auto' (2%), 'diefstal van een 
bromfiets' (2%), 'diefstal van een motor' (1%), en 'vernieling aan eenmo-
tor' (1%). 

Globaal kan gesteld worden dat het afgelopen jaar (1996) 5% van de 
Belgische bevolking slachtoffer werd van een woninginbraak (poging of 
voltooid). Het slachtofferpercentage is het hoogst in de grote steden 
(10%), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9%). In 1996 
heeft 18% van het Belgisch autopark te maken gehad met één of andere 
vorm van autocriminaliteit. Meest voorkomend zijn vernielingen aan 
wagens (13%). Diefstal in een wagen scoort 4%. Opnieuw doen deze vor-
men van autocriminaliteit zich het meest voor in de vijf grootsteden en 
het Brussels Grootstedelijk Gewest. 

Wat de persoonsdelicten betreft stellen we vast dat 23% 'vernielingen 
en beschadigingen met kwade opzet' zijn (bij voorbeeld vandalisme, in-
geslagen ruit, beschadiging van bloemenperk, enzovoort). Op de tweede 
plaats volgt het delicttype 'bedreigingen met lichamelijk geweld' (20%). 
Bij de overige delicten gaat het om (in dalende volgdorde): 'diefstallen 
buitenshuis (slachtoffer afwezig)' (13%), 'diefstal zonder bedreiging of 
geweld' (9%), 'vluchtmisdrijf'(8%) 4 , 'diefstal met bedreiging of geweld' 
(6%) en 'lichamelijk geweld' (4%). Waar mensen ook wonen in België, ze 
lopen evenveel (of even weinig) kans om slachtoffer te worden van dit 
lichamelijk geweld. 

Functioneren van de politie 
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Hier gaat het niet om contacten naar aanleiding van slachtofferschap, 
maar om meer algemene contacten met politiediensten. Uit de 
Veiligheidsmonitor blijkt dat één op vijf personen minstens twee politie-
contacten had in de loop van het afgelopen jaar. Het zijn vooral beroeps-
actieven, mannen en hogergeschoolden die dergelijke contacten heb-
ben. Meestal gaan dergelijke contacten uit van de bevolking zelf. 
Nochtans zijn 4 op 10 het gevolg van het initiatief van de politiediensten. 
Meestal vinden zij plaats op het politiekantoor, pas dan op de openbare 
weg en in laatste instantie bij de burger thuis. 

4 Hier wordt mee bedoeld het verlaten van de plaats van een verkeersongeluk, zonder dat de 

betrokkene zijn identiteit bekendmaakt. 
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De redenen voor dat contact zijn meestal van administratieve aard of 
ten gevolge van een verkeersovertreding. In mindere mate gaat het om 
het aangeven van een delict of om het vragen van informatie. Politie-
contacten zijn minder frequent ten gevolge van politiecontroles, hulp-
vragen of verwittigingen. De contactfrequentie ligt in Wallonië iets lager 
dan in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voorname-
lijk in dit laatste gewest liggen de contacten erg hoog (vier per jaar ge-
middeld). 

De helft van de bevolking is 'tevreden' over het politiefunctioneren, 
terwijl één-vierde 'zeer tevreden' is. Gelijkaardige resultaten worden ver-
kregen wanneer doorgevraagd wordt naar toegankelijkheid, snelheid van 
interventie, attitude van politie-functionarissen en doelmatig handelen. 
Het is duidelijk dat deze vorm van politiecontacten positiever worden 
geëvalueerd dan deze ten gevolge van slachtofferschap. 

Politiecontacten ten gevolge van slachtofferschap 

Slechts de helft van de geënquétteerde delicttypen worden aangegeven 
bij de politie. Uiteraard bestaan er grote verschillen in aangifte-
bereidheid naargelang de aard van het delict. Diegenen die aangifte 
doen, doen dit omdat ze 'het beschouwen als een plicht', of omdat 'het 
om iets ernstig gaat', of omdat ze 'hopen dat de dader zal gevonden wor-
den' en 'de politie willen aanzetten tot het nemen van preventieve maat-
regelen'. Drie vierde van de aangiften komt terecht bij de gemeente-
politie. Eén vijfde van de melders richt zich tot de rijkswacht. Slechts 
uiterst zelden wordt een slachtoffer of melder verwezen naar een andere 
politiedienst (één op tien gevallen). 

Of het nu gaat om persoons- dan wel om huishoudensdelicten, steeds 
blijkt dat diefstallen het meest aangegeven worden bij de politiediensten. 
In de eerste plaats gaat het om (poging tot) inbraak en diefstal van voer-
tuigen (wagen-, motor- en bromfietsdiefstallen). Ook gewelddadige de-
licten tegen de persoon blijken meestal wel aangegeven te worden aan 
de politiediensten, terwijl bedreigingen slechts in één op drie van de ge-
vallen worden aangegeven. Vandalisme en vluchtmisdrijven worden nog 
minder snel aangegeven (één op vier). 5  

De redenen die de respondenten opgeven om bepaalde delicten niet 
aan te geven variëren. Meestal gaat het om 'niet ernstig beoordeelde fei-
ten' of wordt gesteld 'dat het toch tot niets leidt'. Beide redenen drukken 
uit dat de bevolking twijfels heeft omtrent de efficiëntie van het politie-
optreden. Deze hypothese wordt bevestigd door de drie navolgende re- 

5 Niettemin dient op basis van de geregistreerde criminaliteitscijfers vastgesteld te worden 

dat vandalisme - na diefstal - het meest voorkomend delicttype is, wat doet vermoeden dat 

het vandalismeprobleem manifest veel groter is dan uit de geregistreerde criminaliteits-

cijfers blijkt 
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denen die door de respondenten worden opgegeven: 'geen zaak voor de 
politie', 'ik regel dat zelf wel' en 'ik praat erover met andere instanties'. 

Wanneer we de registratiebereidheid op het niveau van de politiedien-
sten nader bekijken, blijkt dat fietsdiefstal en poging tot inbraak aanmer-
kelijk minder leiden tot een ondertekende verklaring dan andere vormen 
van diefstal. Ook blijkt dat jongeren (15 tot 24 jaar) - eerder dan andere 
leeftijdcategorieën - zelden een verklaring of proces-verbaal inzake dief-
stal ondertekenen, of deze nu al dan niet gepaard ging met geweld of be-
dreigingen. 

Zowat de helft van de slachtoffers zijn ofwel 'tevreden' ofwel 'zeer te-
vreden' met de politietussenkomst. Vooral omtrent de toegankelijkheid 
en de snelheid enerzijds, en de houding en de interventie anderzijds is 
men doorgaans tevreden. Dat zijn de slachtoffers echter aanmerkelijk 
minder wanneer het gaat om het bereiken van resultaten door de politie-
diensten (bij voorbeeld schadeherstel, pakken van de dader en derge-
lijke). 

Als het gaat om slachtofferschap blijken Walen verhoudingsgewijs 
minder tevreden dan Vlamingen omtrent het politie-optreden. In het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest helt de balans nog nadrukkelijker over in 
negatieve zin. Voornamelijk in de kleinere gemeenten is de bevolking 
meer tevreden dan in de grotere en middelgrote steden en gemeenten. 

Buurtproblemen 
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Volgens de bevolking komen verkeersproblemen in hun buurt het meest 
voor (indicatorwaarde 4,72). Op de tweede plaats volgen de problemen 
rond verloedering van de buurt (3,57) en vermogensdelicten (2,96). De 
indicatorwaarde voor de buurtproblemen rond dreiging is de laagste 
(0,98). 

Voor de indicator verkeer kunnen significante verschillen teruggevon-
den worden tussen de verschillende achtergrondskenmerken en sub-
groepen. De 25-34-jarigen en de 35-49-jarigen vinden meer dan andere 
leeftijdsgroepen dat verkeersproblemen in hun buurt vaak voorkomen. 
De indicatorwaarde van de actieven is significant hoger dan deze van de 
gemiddelde Belg, alsook de andere niet-actieven, ondermeer de gepen-
sioneerden, studenten, huisvrouwen en -mannen en werklozen. Mannen 
zijn - meer dan vrouwen - van mening dat er zich verkeersproblemen 
voordoen in hun buurt. Hoe hoger men geschoold is, hoe meer men van 
mening is dat buurtproblemen inzake verkeer vaak voorkomen. 

Voor de indicator verloedering kunnen significante verschillen worden 
vastgesteld tussen de subgroepen beroepsactiviteit en opleidingsniveau. 
Gepensioneerden hebben een lagere indicatorscore in vergelijking met 
het actieve deel van de bevolking en met werklozen, studenten, huis-
vrouwen en -mannen enzovoort. Vooral deze laatsten zijn van mening 
dat verloedering in de buurt vaak voorkomt. Hoger geschoolden zijn 
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blijkbaar ook sneller geneigd om verloederingsproblemen problematisch 
te vinden dan lager geschoolden. 

Een gelijksoortige situatie doet zich voor bij de indicator vermogens-
delicten. In tegenstelling tot de gepensioneerden, vinden de actieven en 
de werklozen, studenten, huisvrouwen en -mannen enzovoort, dat pro-
blemen rond vermogensdelicten zich in hun buurt vaak voordoen. Lager 
geschoolden menen dat vermogensdelicten het minst vaak voorkomen 
in hun buurt. 

Hoe jonger men is, hoe hoger de indicator 'dreiging' is (dat wil zeggen: 
men meent dat buurtproblemen met betrekking tot dreiging vaak voor-
komen). Oudere personen zijn met andere woorden van mening dat 
dreigingsproblemen niet vaak voorkomen. 

Van alle buurtproblemen zijn onaangepaste snelheid in het verkeer 
(42%) en hondenpoep op straat (34%) de twee problemen die door meer 
dan 30% van de bevolking van 15 jaar en ouder als vaak voorkomend ge-
signaleerd worden. Ook meermaals genoemd als vaak voorkomende 
buurtproblemen zijn agressief verkeersgedrag met 30%, geluidsoverlast 
door verkeer met 24% en inbraken in woningen en andere gebouwen 
met 25%. 

Preventie 

In deze module worden de maatregelen die burgers treffen om 
slachtofferschap van criminaliteit, en méér specifiek de woninginbraken, 
te voorkomen in kaart gebracht. Naast de technische preventie-
maatregelen ter beveiliging van de woning wordt hier ook ingegaan op 
meer socio-preventieve maatregelen. Wat de technische preventie-
maatregelen betreft, wordt ook nagegaan wat de motieven waren om 
deze maatregelen te nemen. Uit de factoranalyse kon geen eenduidig te 
interpreteren samenhang tussen de preventiemaatregelen afgeleid wor-
den. 

Zowat één op twee huishoudens (47%) heeft ter beveiliging van zijn 
woning extra sloten en grendels, rolluiken of tralies aangebracht. 43% 
van de huishoudens laat 's avonds licht branden indien niemand thuis is. 
Extra buitenverlichting die automatisch aanspringt wordt in 33% van de 
woningen geplaatst. Eén op tien van de woningen is uitgerust met een 
inbraakalarm. 

Als het om de motieven gaat voor het nemen van technische 
preventiemaatregelen ter beveiliging van woningen blijkt dat het 'alge-
meen gevoel van onveiligheid' voor bijna de helft van de huishoudens 
die één of andere vorm van technische preventiemaatregel voor hun wo-
ning nemen, een belangrijk motief was. De motieven ten gevolge van een 
'inbrakenplaag in de woonomgeving' of een 'inbraak in de eigen woning' 
schommelen beide rond de 10%. Slechts 2% geeft aan dat zij preventie-
maatregelen genomen hebben op aanraden van de politie (bij voorbeeld 
naar aanleiding van een preventiecampagne). Slechts één procent heeft 
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omwille van het verzekeringscontract een dergelijke preventiemaatregel 
genomen. 

In dit artikel is een beeld geschetst van de hedendaagse criminaliteits- en 
onveiligheidsproblematiek. De vergelijking tussen 1995 en 1996 levert 
een stabilisering op van de geregistreerde criminaliteit. Ondanks het feit 
dat de gehanteerde methode nieuw is kan voorzichtig gesproken worden 
van een opvallend fenomeen. Een dergelijk resultaat kon voorheen im-
mers niet vastgesteld worden op basis van voorgaande methoden en 
technieken. 

Er mag echter niet over het hoofd gezien worden dat deze constatering 
samengaat met een groei van die delictvormen die verband houden met 
geweldspleging. Deze vaststelling geldt zowel voor allerhande delicten 
tegen de lichamelijke integriteit als voor diefstallen met gebruik van ge-
weld. Verwacht kan worden dat deze problematiek zich verder zal voort-
zetten, zoals dat trouwens het geval is in diverse Europese landen. Vooral 
de grootsteden worden geconfronteerd met de geweldsproblematiek. 

Ongetwijfeld houdt dit verband met het tijdskader waarin we leven, 
waar anonimisering en individualisering gemeengoed zijn. Het zal moei-
lijk zijn deze trend te doorbreken. De huidige veiligheidscontracten, die 
de federale staat afsluit met de steden, zijn tot op heden in grote mate 
slachtoffergericht. Meer dadergerichte preventie zal ontwikkeld moeten 
worden, hoewel we weten dat de resultaten hiervan pas op langere ter-
mijn zichtbaar zullen worden. 

Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor blijkt uitdrukkelijk dat 
vooral jongeren, die tradititioneel gezien worden als potentiële dader-
groepen, dikwijls ook slachtoffer worden van bepaalde vormen van cri-
minaliteit. Ook blijkt dat de klachten van jongeren minder frequent aan-
leiding geven tot een geformaliseerde klacht, in de vorm van een proces-
verbaal. De registratiebereidheid van politiediensten is met andere 
woorden ten opzichte van deze groep minder groot. Tevens leert de Mo-
nitor ons dat juist deze groep verdedigingswapens heeft. 

Met andere woorden, alles duidt er op dat zich in de toekomst moge-
lijke escalatieprocessen afspelen binnen de groep van jongeren. Het zal 
nodig zijn de politiediensten te overtuigen dat zij hierop dienen te antici-
peren, ondermeer door klachten van jongeren ernstiger te nemen. Zo 
niet dan dreigt hier een eventueel probleem te ontstaan. Ook is het wen-
selijk omtrent deze problematiek verdergaand onderzoek in te stellen, 
met een bijzondere aandacht voor de risicowijken in de grootsteden. 

Tenslotte nog een laatste kwestie. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt na- 
drukkelijk dat de bevolking in grote mate geconfronteerd wordt met pro- 
blemen inzake verkeer en verloedering. We dienen sterker te beseffen dat 
onveiligheidsgevoelens niet enkel geïndiceerd worden door criminali- 
teitsproblemen, maar evenzeer door dit soort incivilities. Om die reden 



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

zullen beleidsverantwoordelijken op bestuurlijk vlak hun strategieën die-
nen aan te passen, en meer dan ooit zal de noodzaak zich doen gevoelen 
tot ontwikkeling van een meer geïntegreerd bestuurlijk beleid. 
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Reeds jaren wordt er door academici en penitentiaire professionelen ge-
wezen op de onrustbarende evolutie van de Belgische gevangenis-
bevolking (Peters, 1980; 1984; Snacken, 1988; Pieters, Vanacker e.a., 1988; 
Beyens e.a., 1993; Snacken, 1994; Beyens en Snacken, 1994; Beyens, 1996; 
1997; Snacken, 1997b). Met de arrestatie van de ontvoerder van de ver-
dwenen en vermoorde kinderen Marc Dutroux in de zomer van 1996 is 
een jarenlang verwaarloosd penitentiair beleid plots in een stroomver-
snelling terecht gekomen. Verrassend snel ging de Dutroux-schok ook 
door de gevangenissen en werd de (politieke) gemeenschap uit haar pe-
nitentiaire lethargie gerukt. Op korte termijn lezen we een stijging van de 
gevangenispopulatie af op alle vlakken en dit zonder enige wettelijke in-
greep. Men zal moeten afwachten welk lange termijn effect deze gebeur-
tenissen zullen hebben op de omvang van de gevangenispopulatie. 

In dit artikel beperken we ons niet tot de impact van de zaak Dutroux 
op het Belgische gevangeniswezen. Onderzoeksmateriaal — al dan niet 
statistisch van aard — is hiervoor trouwens (nog) niet voorhanden. De 
recente ontwikkelingen zullen wel aangegrepen worden om de peniten-
tiaire problematiek in een breder kader van penale politiek te plaatsen. 

Een uitdijende gevangenisbevolking 

Terwijl tijdens de jaren tachtig de gemiddelde gevangenispopulatie nog 
schommelde tussen 6100 en 6700 gedetineerden, werd begin jaren ne-
gentig het punt van 7000 overschreden. Begin 1997 noteerden we een 
historisch record van ongeveer 8500 gedetineerden. In enkele jaren tijd is 
de detentieratio gestegen van 65 gedetineerden per 100.000 inwoners in 
1985 tot 76 in 1995 en tot 80 á 85 in 1997. Vooral de twee laatste jaren 
groeit het aantal gevangenen zeer sterk. De zaak Dutroux is hierbij het 
afgelopen jaar ongetwijfeld een accelererende factor geweest. 

• De auteur is onderzoekster aan de School voor Criminologische Wetenschappen van de 

Vrije Universiteit Brussel. Zij dankt Sonja Snacken, Kristine Kloeck, Christian Eliaerts en Eric 

Corijn voor hun commentaren bij een vorige versie van dit artikel. 
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Wanneer wij onze blik richten op een aantal buurlanden, dan kunnen we 
zien dat deze situatie niet uniek is voor België. Een globale internationale 
stijging vanaf de jaren tachtig zette zich in de jaren negentig in verschil-
lende landen in verhevigd tempo door. Taylor (1997) heeft berekend dat • 

de gevangenispopulatie in de Europese Unie tussen 1991 en 1995 steeg 
met 23,6 percent (1991: 263.389 gedetineerden; 1995: 325.463 gedetineer-
den). Meer langere straffen is de meest genoemde oorzaak van deze glo-
bale toename. 

In Engeland en Wales bij voorbeeld - een land dat traditioneel koplo-
per is qua omvang van de gevangenisbevolking in West-Europa - worden 
momenteel absolute recordcijfers opgetekend. De detentieratio is hier 
toegenomen van 90 in 1985, tot 100 in 1995. Vervolgens stellen we een 
gelijkaardige versnelling vast als in België: een jaar later (1996) bereke-
nen we een detentieratio van 108 (55.300 gedetineerden). In de zomer 
van 1997 wordt melding gemaakt van 63.300 gedetineerden, wat onge-
veer neerkomt op een ratio van 124, en dit tegenover een gevangenis-
capaciteit van 56.000 (overbevolkingsindex van 113). 2  

Hoewel Nederland het op Europees niveau niet 'slecht' doet, merken 
we op dat de stijging relatief hevig is: de detentieratio is gestegen van 35 
in 1985 tot 45 in 1990 en tot 65 in 1995, wat staat voor haast een verdub-
beling in tien jaar. 3  In tien jaar tijd is de celcapaciteit verdubbeld. Ook in 
Frankrijk doet zich een gelijkaardige stijging voor: de detentieratio gaat 
van 75 in 1985 tot 85 in 1990 en tot 95 in 1995. 

Er is echter ook een aantal landen waar een daling wordt genoteerd: in 
Oostenrijk daalde de detentieratio van 120 in 1985 tot 90 in 1990, en tot 
85 in 1995. In Finland daalde de detentieratio tot 80 in 1985 en vervol-
gens bleef deze hangen op 60 tot in 1995. West-Duitsland, dat een daling 
kende van 90 in 1985 tot 80 in 1990, heeft dit niveau niet kunnen hand-
haven en telde in 1995 een niveau van 85 gedetineerden per 100.000 in-
woners (Walmsley, 1997). 

'Probleemcategorieën' in België 

In België is de stijging toe te schrijven aan een selectieve toename van 
specifieke categorieën van gevangenen. 

1 Internationale vergelijkingen van detentiecijfers zijn zeer problematisch. Over de valstrikken 

in het meten van punitiviteit en de bruikbaarheid van internationale vergelijkingen, zie o.a. 

Kommer (1994). 

2 De cijfers over Engeland en Wales hebben we bijeen gesprokkeld op basis van verschil-

lende bronnen, namelijk Walmsey (1997) en White en Woodbridge (1997). Het cijfer van 

1997 lazen we in een bericht in de krant De Morgen van 1 augustus 1997. 

3 In dit cijfer zijn het aantal heenzendingen en de op gevangenisstraf wachtende veroordeel-

den niet inbegrepen, zodat de ratio van de 65 een onderschatting is van het gebruik van 

vrijheidsberoving. 
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Tabel 1: Totale gevangenispopulatie 1980-1997: beklaagden en 
veroordeelden' 

Jaar 	 Totaal 	 Beklaagden 	Veroordeelden*** 

Dag- 	Index 	Dag- 	Index 	Dag- 	Index 
popu- 	t.o.v. 	popu- 	t.o.v. 	popu- 	LON. 
latie 	1980 	latie** 	1980 	latie 	1980 

1980 	 5677 	100 	1458 	100 	2377 	100 
1985 	 6454 	114 	2004 	137 	2726 	115 
1990 	 6549 	115 	1821 	125 	3236 	136 
1991 	 6194 	109 	1722 	118 	2910 	122 
1992 	 6869 	121 	2191 	150 	3080 	130 
1993 	 7489 	132 	2431 	167 	3723 	157 
1994 	 7489 	132 	2614 	179 	3616 	152 
1995 	 7693 	136 	2546 	175 	3953 	166 
15/02/1996 	7898 	139 	2534 	174 	4187 	176 
15/07/1996 	7763 	137 	2353 	161 	4367 	184 
15/02/1997 	8586 	151 	2646 	181 	4801 	202 

* Bron van alle cijfers is het Bestuur der Strafinrichtingen, Ministerie van Justitie. 
De bewerkingen zijn gebeurd door de auteur. De meest recente cijfers in dit 
artikel dateren van 15 februari 1997, ongeveer een half jaar na de arrestatie van 
Dutroux. Tot en met het jaar 1995 beschikken we over gemiddelde dagpopulatie-
cijfers. Om in enige mate de impact van de zaak Dutroux op de gevangenis-
populatie te kunnen aangeven, hebben wij cijfers op drie specifiek gekozen 
tijdstippen opgevraagd, namelijk op 15 februari 1996, een half jaar voor de 
arrestatie van Dutroux, op 15 juli 1996, een maand voor de arrestatie en op 15 
februari 1997, een half jaar later. 
**Som van het aantal aangehoudenen en niet-definitief veroordeelden (deze 
laatste groep wacht in de gevangenis op de uitspraak in beroep). 
*** Vervangende gevangenis niet inbegrepen. 

Uit tabel 1 blijkt dat medio jaren tachtig het stijgend aantal beklaagden 
een eerste golf van overbevolking veroorzaakt heeft. Hun daling tussen 
1988 en 1991 blijkt achteraf slechts tijdelijk geweest te zijn, want vanaf 
1992 overschreed het aantal voorlopig gehechten opnieuw het punt van 
de 2000. Enkele jaren later werd er nog een bijkomende groei genoteerd 
van ongeveer 50 percent. 

Het totaal aantal veroordeelden is verdubbeld (zie tabel 1). De stijging 
van het aantal langgestraften (straffen van vijf jaar en langer, inclusief 
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Figuur 1: Veroordeelden volgens strafduur. Indexen: 1980 -1997* 
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levenslang gestraften en ter dood veroordeelden) heeft vooral gevolgen 
op lange termijn. Sinds 1980 is deze categorie haast verviervoudigd. Ook 
de middellang gestraften tussen één en vijf jaar zijn meer dan verdub-
beld. Gedetineerden met een straf korter dan een jaar worden daarente-
gen zoveel mogelijk uit de gevangenis geweerd (zie figuur 1). 

Uit tabel 2 blijkt dat sinds de voorbije jaren de Belgische gevangenis-
sen steeds meer met vreemdelingen worden gevuld. Hun relatief aandeel 
steeg van ongeveer twintig percent in het begin van de jaren tachtig tot 
veertig percent de laatste jaren. In vijftien jaar tijd is hun aantal meer dan 
verdubbeld. De vaststelling dat de totale Belgische gevangenisbevolking 
voor ongeveer veertig percent uit vreemdelingen bestaat, terwijl ze offici-
eel slechts negen percent van de totale Belgische bevolking uitmaken, 
laat echter geen uitspraak toe over de omvang van de criminaliteit bij 
vreemdelingen en over de oorzaken van hun oververtegenwoordiging in 
de gevangenis. In België wordt nog steeds een deel van de illegaal in het 

4 In België is de doodstraf pas in 1996 uit het wetboek geschrapt bij Wet van 10 juli 1996 tot 

afschaffing van de doodstraf (B.S. 1 augustus 1996). De doodstraf is vervangen door 

opsluiting van 20 tot 30 jaar, waardoor ook levenslange straffen uit het strafrecht zijn 

gebannen. Voor de afschaffing van de doodstraf werd ze nog wel uitgesproken door het 

Hof van Assisen, docht automatisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. De laatste 

executie van gemeen recht in vredestijd dateert van 1863. 
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Tabel 2: Gevangenispopulatie* 1980-1996: Belgen en vreemdelingen 

Jaar Totale 	Vreemdelingen 
gevangenis- 
populatie 	Aantal 	Index t.o.v. 	Percent t.o.v. 

1980 	 totaal 

1980 	 5671 	 1212 	 100 	 21% 
1985 	 6172 	 1602 	 132 	 26% 
1990 	 5924 	 1815 	 150 	 31% 
1991 	 6311 	 2326 	 192 	 37% 
1992 	 7096 	 2719 	 224 	 38% 
1993 	 7420 	 3064 	 253 	 41% 
1994 	 7376 	 3032 	 250 	 41% 
1995 	 7431 	 2981 	 246 	 40% 
910411996** 	7763 	 3153 	 260 	 40% 
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• Het gaat om de eindejaarspopulatie. Het bestuur der Strafinrichtingen verschaft 
geen gemiddelde dagpopulatiecijfers voor vreemdelingen en Belgen, maar enkel 
dagpopulaties op het einde van het jaar. 
•• Eindejaarscijfer is niet beschikbaar. Bron: vraag nr. 277, Bastien, Vr&Antw, 
Kamer, GZ 1995-1996, 22 juli 1996: 5903 

land verblijvende vreemdelingen 'administratief' opgesloten in de ge-
vangenis. Zij vertegenwoordigen momenteel ongeveer tien percent van 
het totaal aantal vreemdelingen in de gevangenis. 5  Voor degenen die een 
misdrijf hebben gepleegd weten we uit vroegere analyses dat een aan-
zienlijk deel van het aantal vreemdelingen terug te vinden is bij de be-
klaagden: sinds de jaren negentig vormen zij meer dan vijftig percent van 
het totaal aantal opsluitingen van beklaagden. Bij de veroordeelden en in 
het bijzonder bij de zeer lang gestraften (levenslang en ter dood veroor-
deelden) blijft hun aandeel aanzienlijk lager. 

Figuur 2 geeft tenslotte een overzicht van de evolutie van de indexen 
van de verschillende categorieën sinds 1980. 

5 Ingevolge het regeerakkoord van maart 1992 worden personen die onwettig in het land 

verblijven meer en meer (maar nog niet helemaal) overgebracht naar speciale gesloten 

inrichtingen voor illegalen, die onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken vallen. In het begin van de jaren negentig is een quotum geplaatst op het aantal 

beschikbare plaatsen voor illegalen in de strafinrichtingen van 400 plaatsen. Naarmate er 

meer plaatsen vrijkwamen in de speciale inrichtingen voor illegalen, werd dit quotum eerst 

teruggebracht op 250 en daarna op 180. Het uiteindelijke strafdoel is 100 plaatsen (Vraag 

nr. 306 van dhr. Decroly, Vragen en Antwoorden, Kamer, 1996-1997, 12 mei 1997: 1110). 
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Figuur 2: Totale gevangenispopulatie (beklaagden, veroordeelden, Belgen, 
vreemdelingen). Indexen: 1980-1997' 
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Dat een stijgende criminaliteit de oorzaak is van een toenemende 
gevangenisbevolking is misschien wel de meest voor de hand liggende 
verklaring, doch deze stelling zou al te simpel kunnen zijn. Hiermee zeg-
gen we niet dat criminaliteit géén invloed heeft op de stijgende 
gevangenispopulatie. De verandering in uitvoeringsmodaliteit naar meer 
geweld en mate van georganiseerdheid leidt ongetwijfeld tot zwaardere 
straffen. Maar uit onderzoek blijkt dat een stijgend aantal gevangenen 
geen fataliteit is of hoeft te zijn, maar het resultaat van een complex sa-
menspel van externe, interne en interveniërende factoren. 6  

Tot de externe factoren rekenen we demografische en economische 
evoluties, tot de interne het functioneren van het strafrechtelijk systeem, 
en dit op de verschillende niveaus, namelijk opsporing, vervolging, voor-
lopige hechtenis, straftoemeting en strafuitvoering (invrijheidstelling). 

6 Een uitgebreide argumentatie van deze stelling is na te lezen bij Beyens e.a., 1993: Snacken 
e.a., 1995 en Beyens, 1997. In Nederland is een gelijkaardig standpunt ontwikkeld door 

Baerveld (1995) en Kommer (1995) en is vanuit deze context interessant empirisch 
onderzoek verricht door Grapendaal e.a. (1997). Zimring en Hawkins (1991) illustreren de 

• stelling voor de Verenigde Staten. 
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Publieke opinie en het penale beleid beschouwen we als interveniërende 
variabelen en criminaliteit en gevangeniscapaciteit als semi-interne fac-
toren, aangezien ze niet los kunnen worden gezien van de werking van 
het systeem. 

Inzake de gevangeniscapaciteit merken we op dat deze in België in 
veel mindere mate een rem betekent op de groei van de gevangenis-
bevolking dan in Nederland, aangezien er in België geen enkele officiële 
bepaling is dat gedetineerden alleen op een cel moeten worden ge-
plaatst. Dit verschil in beleid wordt spreekwoordelijk geïllustreerd door 
het Nederlandse 'cellentekort' of 'capaciteitsprobleem' versus de Bel-
gische 'overbevolking'. Een maat berekenen voor de overbevolking is 
moeilijk, zo niet onmogelijk, wegens allerlei definitieproblemen en 
onduidelijkheden omtrent het aantal 'plaatsen' en het aantal 'cellen'. 
Wanneer we zeggen dat medio april 1996 een beschikbare capaciteit van 
6642 plaatsen stond tegenover een bevolking van 7782, dus 1140 plaat-
sen te weinig (of gevangenen teveel), is een overbevolkingsindex van 117 
slechts een ruwe indicator van een omvangrijk probleem. In 1997 tellen 
we ondertussen meer dan achtduizend gedetineerden voor ongeveer 
dezelfde capaciteit. 

In het bestek van dit artikel beperken we ons tot de impact van het 
functioneren van de strafrechtsbedeling op wijzigingen in de 
gevangenispopulatie. We zullen eveneens bijzondere aandacht hebben 
voor de manier waarop penaal beleid en publieke opinie mee intervenië-
ren in het proces. 

Een eigenzinnig justitieel systeem 

De werking van het justitieel systeem is een ingrijpende tussenschakel 
tussen het misdrijf en de uiteindelijke straf. Aangezien de gevangenis 
zich aan het einde van de penale rit bevindt is de impact van de 
strafrechtsbedeling van een niet te onderschatten belang op de totstand-
koming van de gevangenispopulatie. We bespreken kort de impact van 
het gebruik van de voorlopige hechtenis, de straftoemeting, de straf-
uitvoering en de invrijheidstelling. 

De toepassing van de voorlopige hechtenis heeft een direct en meer-
voudig effect op de vorming van de gevangenispopulatie. Ze is eveneens 
één van de belangrijkste motoren achter de stijgende gevangenis-
overbevolking in België en dit zowel door een stijgend aantal opsluitin-
gen van beklaagden als door een langere gemiddelde duur van de voor-
lopige hechtenis. 

In 1990 is in België de wet op de voorlopige hechtenis gewijzigd. De 
wetgever wilde het gebruik van de voorlopige hechtenis terugdringen, 
onder andere door een verstrakking van de motivering van de vrijheids-
beroving, door het verhogen van het strafminimum voor het gepleegde 
misdrijf van zes maanden tot een jaar en door de introductie van de 'vrij-
heid onder voorwaarden' als alternatief voor de voorlopige hechtenis. Na 
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de invoering van deze wet is echter het aantal beklaagden niet gedaald, 
integendeel. De vrijheid onder voorwaarden blijft erg spaarzaam toege-
past en beperkt zich veelal tot specifieke lichte misdrijven zoals bij voor-
beeld het gebruik en bezit van drugs (Snacken, 1997b). Momenteel wordt 
er onderzoek uitgevoerd om de (karige) toepassingspraktijk van de vrij-
heid onder voorwaarden beter te begrijpen. 7  

Het gebruik van de voorlopige hechtenis heeft een directe impact op 
de toewijzing van de straf. Onderzoek toont aan dat rechters de neiging 
hebben om de reeds ondergane voorlopige hechtenis te 'dekken' met 
een, al dan niet volledig effectieve gevangenisstraf. Tegelijk wordt hier-
door, via een achterpoortje, de korte gevangenisstraf opnieuw ingevoerd. 

De straftoemeting heeft een substantiële en directe invloed op de 
gevangenispopulatie, en dit zowel door het gebruik van de gevangenis-
straf als door de duur van de detentieperiode. De laatste decennia is het 
gebruik van de gevangenisstraf in alle westerse landen gedaald, en ook in 
België. Daarnaast zijn sinds de jaren tachtig de lang- en middellangge-
straften spectaculair gegroeid. Een wettelijke en reële toename van de 
strafduur is overduidelijk voor drugsmisdrijven, gewelds- en seksuele 
criminaliteit (Tubex en Snacken, 1995; 1997). 

Via de introductie van alternatieve sancties is gepoogd om het beroep 
op de gevangenisstraf zoveel mogelijk terug te dringen. In België heeft 
het gebruik van de geldboete en het uitstel (al dan niet met probatie-
voorwaarden) ongetwijfeld bijgedragen tot een matiger gebruik van.de  
effectieve gevangenisstraf op lange termijn. In 1964 is de opschorting (al 
dan niet met probatievoorwaarden) geïntroduceerd en sinds 1994 kan de 
rechter een dienstverlening tussen 20 en 240 uren opleggen. 

Het is opmerkelijk hoe men er via deze initiatieven niet in is geslaagd 
om de omvang van de gevangenispopulatie in toom te houden. Dit falen 
heeft verschillende oorzaken. We geven een aantal aanwijzingen (Eliae-
rts, 1988). 
- De geldboete, de opschorting, het uitstel, de probatie en de 
gemeenschapsdienst-alternatieven vervangen vooral de (in België niet, 
of slechts gedeeltelijk uitgevoerde) korte gevangenisstraf. De overbevol-
king wordt echter veroorzaakt door de beklaagden, de middellang- en 
zeer lang gestraften. 
- Het wettelijk voorzien van alternatieven betekent niet dat ze ook effec-
tief worden toegepast. Nationaal en internationaal onderzoek toont aan 
dat de opgesomde alternatieven op een veel kleinere schaal toegepast 
worden dan wettelijk toelaatbaar (voor België is dit beschreven door 
Snacken, 1986; Peeters, 1988; Eliaerts, 1988). Alternatieve sancties heb-
ben een onduidelijke positie in het bestraffingstarief. Ze worden vooral 
beschouwd als 'gunstmaatregelen' in geval van weinig ernstige criminali- 

7 Het betreft een samenwerking tussen de VUB en het NICC, Onderzoek naar de toepassing 
van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden, 1 oktober 1996 - 31 

oktober 1997. 
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teit of voor daders met een blanco strafblad. Het gevaar voor net wide-
ning is hier dan ook reëel. 
— De structurele context van de straftoemeting moedigt de toepassing 
van alternatieven niet aan. Via seponering, en recentelijk de straf-
bemiddeling, worden de lichtste zaken reeds afgeroomd voor ze bij de 
rechter komen. Een royaal beroep op de voorlopige hechtenis staat het 
gebruik van alternatieven in de weg. In België kan een dienstverlening 
niet opgelegd worden als de verdachte reeds in voorlopige hechtenis 
heeft gezeten. De werldast van de rechters en een tekort aan informatie 
over de dader bij de afwezigheid van een maatschappelijke enquête, sti-
muleren de toepassing van de alternatieven niet. 
— Het vertrouwen van de magistratuur in de uitvoering van de alternatie-
ven wordt aangetast wegens een gebrek aan voldoende infrastructuur en 
personeel voor de opvolging en controle ervan. Dit heeft een weigerach-
tige houding ten aanzien van alternatieve sancties bij de rechter tot ge-
volg. 
— De doelstellingen van de alternatieven, maar ook van de gevangenis-
straf, zijn onduidelijk en niet wettelijk vastgelegd. Dit gebrek aan houvast 
zet de deur wijd open voor de eigen interpretatie van de individuele 
rechter, ieder met zijn/haar (ideologische) agenda, pragmatische over-
wegingen en opvattingen over de aangewezen aard en omvang van de op 
te leggen straf. 

Het Belgische beleid ten aanzien van de overbevolking heeft zich tot nog 
toe vooral gericht op de strafuitvoering en het invrijheidstellingsbeleid. 
Via de niet- of gedeeltelijke uitvoering van de korte en vervangende ge-
vangenisstraffen tracht men de grootste druk op het gevangeniswezen te 
verminderen. Ministeriële circulaires hebben de grenzen voor een auto-
matische voorlopige invrijheidstelling met het oog op gratie in het kader 
van de overbevolking systematisch verlegd. Sinds 4 maart 1994 is deze 
vrijstellingsmodaliteit mogelijk voor straffen tot drie jaar. 

Daarnaast werden er in het verleden bij speciale gelegenheden collec-
tieve graties afgekondigd door Koning Boudewijn. Krachtens artikel 73 
van de Grondwet kan de Koning straffen, uitgesproken door rechters, 
verminderen of kwijtschelden. Het bezoek van de paus aan België bij 
voorbeeld levert in 1985 twee maanden strafvermindering op. De zestig-
ste verjaardag van Koning Boudewijn heeft zelfs zes maanden straftijd 
cadeau gegeven aan alle veroordeelden. 8  Deze traditie, waardoor op één 
dag een substantieel aantal kortgestraften de gevangenis verlaat en de 

8 Gedurende de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig zijn deze collectieve graties 
met de regelmaat van de klok afgekondigd. De periodes van kwijtschelding werden (onder 

druk van de overbevolking) ook steeds langer: 1984: kwijtschelding van twee maanden; 
1985: twee maanden; 1986: drie maanden; 1988: zes maanden; 1990: zes maanden; 1991: 

zes maanden; 1993: zes maanden (Tubex en Snacken, 1996). De collectieve gratie is tijdens 
deze periode duidelijk uitgegroeid tot een instrument van penitentiaire politiek. 
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langer gestraften van strafvermindering genieten ter gelegenheid van 
nationale gebeurtenissen, is echter niet verder doorgezet door Koning 
Albert. 

Het nadeel van deze verschillende vrijstellingsmodaliteiten is dat ze de 
grootste verwarring veroorzaken bij de bevolking én bij de justitiële ac-
toren. Ze verhogen de ongelijkheid en bevorderen een imago van een 
lakse en onvoldoende repressieve justitie. Bij de magistratuur groeit de 
ontevredenheid en wordt via een verhoging van de strafmaat dan weer 
geanticipeerd op mogelijke vervroegde vrijlatingen. Dit illustreert hoe 
maatregelen om de overbevolking te bestrijden deze overbevolking mede 
genereren en in stand houden. 

We merken op dat België echter niet het enige land is dat op deze ma-
nier soelaas zoekt voor de overbevolking. Amnestie en collectieve gratie 
worden ook regelmatig verleend in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. 

Veroordeelden met een straf die langer is dan drie jaar kunnen in Bel-
gië nog steeds vrij komen via de Wet Lejeune (wet op de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van 1888). De voorwaardelijke invrijheidstelling is een 
gunst, die zeker sinds de jaren negentig steeds zuiniger wordt toegekend. 
Tussen 1990 en 1995 is in België het aantal toegestane voorwaardelijke 
invrijheidstellingen gedaald met ongeveer vijftig percent van 1452 tot 
788. Het percentage gunstige beslissingen in vergelijking met het aantal 
ingediende voorstellen is dan ook afgenomen van 89 percent in 1990 tot 
74 percent in 1995. Hierdoor is er een waar stuwmeer van lang- en mid-
dellanggestraften in de gevangenis ontstaan. 

Het opstapelen van meerdere gevangenen in cellen voor één persoon 
en het bijsleuren van matrassen in ruimtes, die niet voorzien zijn voor 
het behuizen van gedetineerden, zijn in België regelmatig toegepaste 
oplossingen voor de overbevolking. Dit gebeurt hoofdzakelijk bij 
overbevolkingspieken in arresthuizen in de grote steden. 

Een expansionistische tendens? 

71 

Rutherford (1984) onderscheidt drie types van justitieel beleid ten aan-
zien van een stijgende gevangenispopulatie, namelijk een expansionis-
tisch, een reductionistisch en een `stilstand'-beleid. Het Belgische penale 
beleid van de laatste jaren is nog het best te omschrijven als een vorm 
van stilstand-beleid. Karakteristiek voor deze politiek is dat men onder 
andere via de introductie van alternatieve sancties het gebruik van de 
gevangenisstraf poogt af te remmen, doch er wordt geen strikte politiek 
gevoerd die de vrijheidsberoving werkelijk problematiseert. Reductionis-
tische maatregelen worden gecombineerd met een uitbreiding van de 
gevangeniscapaciteit. Er wordt geen limiet op de gewenste gevangenis-
capaciteit gesteld. De actoren op het penale terrein worden niet effectief 
gestuurd in een reductionistisch beslissingspatroon, maar blijven een 
grote vrijheid behouden om beslissingen inzake detentie naar eigen 
goeddunken in te vullen. 
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Een stilstand-beleid is veelal het resultaat van tegenstrijdige beleids-
opties en van een kloof tussen een officieel reductionistisch beleid en 
een veelkoppig, naar expansionistisme neigende penale praktijk. Deze 
vaak stuurloos 'vis-noch-vlees' politiek evolueert binnen de huidige 
tijdsgeest en onder druk van incidenten dan ook gemakkelijk in expan-
sionistische richting. Het Belgische justitiële beleid is hiervan een mooie 
illustratie. 

Politiek en dwang van de publieke opinie 
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De haalbaarheid van een reductionistisch beleid hangt af van een gun-
stig politiek klimaat, een breed maatschappelijk draagvlak en de mede-
werking van de actoren op het terrein. Deze opvatting sluit aan bij een 
contingente benadering van het penale proces als een open en complex 
systeem. De impact van beleidsmaatregelen wordt in wisselwerking ge-
zien met de externe omgeving, de publieke opinie en het politieke kli-
maat enerzijds en de reactie hierop van de justitiële professionelen an-
derzijds. 

'De' publieke opinie is een complex en moeilijk meetbaar fenomeen. 
Haar signalen zijn vaak tegenstrijdig en ambivalent, haar invloed soms 
weinig rechtstreeks en weinig direct zichtbaar. Interpretaties van wat 'het 
publiek' denkt of wil, verlopen meestal via de berichtgeving in de media. 
De media weerspiegelen nochtans een amalgaam van opinies van poli-
tici, wetenschappers, slachtoffers, actoren in de strafrechtsbedeling. Re-
sultaten van publieke opinie-onderzoeken blijken sterk afhankelijk te 
zijn van de gehanteerde bevragingsmethode. Zij geven meestal een mo-
mentopname weer, terwijl de publieke opinie sterk onderhevig is aan 
schommelingen. 

In periodes van recessie is er een verminderde tolerantie ten aanzien 
van minderheidsgroepen en minder bedeelden in de samenleving (Me-
lossi, 1985; 1993). Dit effect wordt nog versterkt als de recessie gepaard 
gaat met een toenemende aanwezigheid van (economisch zwakke) etni-
sche minderheden. Criminaliteit en onveiligheidsgevoelens verschijnen 
dan prominenter op de politieke agenda. De aandacht voor misdaad in 
de media wordt groter en komt in discrepantie te staan met de reële inci-
dentie ervan. Dit wakkert de onrustgevoelens bij de bevolking verder 
aan. 

Politici worden verondersteld hun kiezers te vertegenwoordigen en 
zijn bijgevolg uiterst ontvankelijk voor wat (zij denken dat) er onder de 
bevolking leeft. Criminele politiek is bij uitstek gevoelig voor mediatieke 
gebeurtenissen. In België heeft het drama van de vermoorde en seksueel 
misbruikte kinderen en de witte mars een bijkomende impuls gegeven 
aan een jarenlang verwaarloosd gevangenisbeleid. Vanaf zijn aantreden 
heeft Minister van Justitie De Clerck blijk gegeven een globale aanpak 
van het strafbeleid en het gevangenisbeleid na te streven. Hiervan getuigt 
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zijn Oriëntatienota, waarin een globaal kader wordt geschetst voor een 
geïntegreerd strafbeleid. 

Zelden is in België een dergelijke globale aanpak van de penale politiek 
uitgetekend. De erin uitgedrukte intenties voor het toekomstige straf-
beleid dragen een min of meer volgehouden reductionistische onder-
toon. Alternatieve sancties worden prioritair verklaard en het belang van 
de gevangenisstraf binnen het sanctiearsenaal afgezwakt. De mogelijke 
impact van een repressieve aanpak wordt gerelativeerd. Deze nota is ge-
concipieerd vanuit het inzicht dat criminaliteit niet op te lossen valt met 
loutere repressie, maar een aanpak vergt die aandacht heeft voor het 
slachtoffer, de samenleving én de dader. Rekening houdend met de be-
staande capaciteit, die vrij komt na de beëindiging van het lopende ge-
vangenis meerjarenprogramma 1994-1997, wordt in de nota een morato-
rium gesteld aan verdere capaciteitsuitbreidingen tot 1998. 

Deze Oriëntatienota is neergelegd in het parlement in juni 1996. Ver-
der dan een eerste voorstelling is ze tot nog toe niet geraakt. Amper twee 
maanden later is de Dutroux-affaire losgebarsten, is er de witte mars ge-
weest, en wordt het functioneren van het gehele politie-en bestraffings-
apparaat in vraag gesteld door een opeenstapeling van schandalen. Het 
land verkeerde in rep en roer en vooral het invrijheidstellingsbeleid is 
kop van jut geworden. Zonder enige wettelijke ingreep steeg de bezet-
tingsgraad in de gevangenissen zienderogen. 

We zien hier een duidelijke illustratie van hoe het detentiepeil mee-
drijft op de golven van maatschappelijke onrust en paniek in een samen-
leving. In dit geval worden de pijlen in de eerste plaats cumulatief gericht 
op alles wat met seksuele delinquenten te maken heeft. Met het installe-
ren een groene 'klik-telefoonlijn' is de heksenjacht op seksuele delin-
quenten geopend. Het spontaan aangiftegedrag bij de bevolking stijgt. 
De harde cijfers zijn er (nog) niet, maar alles wijst op een strikter 
vervolgings- en bestraffingsbeleid. 9  

Gedurende twee weken na de arrestatie van Dutroux is een absolute 
stop gezet op alle vrijlatingen van seksuele delinquenten. Een globaal 
angstiger en strenger invrijheidstellingsbeleid in de maanden na de af-
faire Dutroux-Nihoul heeft ongetwijfeld geleid tot de flinke toename van 
het aantal lang- en middellanggestraften. Ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar is tijdens de post-Dutroux periode (september 1996 tot 
januari 1997) het aantal voorwaardelijk invrijheidstellingen gedaald met 

9 Bijna dagelijks lezen we nu in de krant welke gevangenisstraffen er gegeven worden aan 
daders van zedenfeiten. Dat de druk groot is bij verschillende justitiële geledingen wordt 
geïllustreerd door het Oukrake) voorbeeld van de (Marokkaanse) jongen die voor het lastig 

vallen van een meisje in een zwembad drie maanden in voorarrest is geplaatst. Het 
twaalfjarige meisje, dat bleef herhalen dat zij niet verkracht is en dat de jongen zelfs niet 

onder haar badpak heeft gezeten, werd desondanks afgevoerd naar het ziekenhuis, waar zij 
een vaginale spoeling en een aidstest moest ondergaan. De jongen is na drie maanden 

voorarrest vrijgesproken, bij gebrek aan bewijzen van intentie tot verkrachting (De Morgen, 

10 juli 1997). 
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Het penale beleid drijft op incidenten 

10 Met een jaarlijkse begroting van 35 miljard in 1997, blijft Justitie, ondanks een stijging van 
23 percent tussen 1993 en 1997, nog steeds een zwak bedeeld departement Ter 

vergelijking: de begroting van de Rijkswacht bedraagt 27 miljard en van Landsverdediging 

bijna 100 miljard (Kloeck, 1996). Op de Ministerraad van 25 juli 1997 is beslist tot een 
verhoging van het justitiebudget van vijf miljard verspreid over de volgende drie jaren. 
Hierdoor zal Justitie tegen het jaar 2001 over een begroting van ongeveer 40 miljard 

beschikken. 
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27 percent. Maar ook het aantal beklaagden stijgt nog sterker en de kort-
gestraften worden opnieuw naar de gevangenis verwezen (zie figuren 1 
en 2). De stijging die zich sinds de jaren negentig heeft geïnstalleerd 
wordt met nadere woorden uitvergroot sinds de zomer van 1996. 

Een onmiddellijke reactie op deze explosieve toestand kon niet uitblij-
ven. Op de Ministerraad van 20 december 1996 zijn de reductionistische 
voornemens inzake gevangeniscapaciteit uit de Oriëntatienota aan de 
kant gezet en is er prompt beslist tot een capaciteitsuitbreiding met 950 
cellen. Opeens blijkt de politieke wil aanwezig om te investeren in méér 
middelen voor de gevangenis. Doch, welke mogelijkheden zouden deze 
miljarden niet kunnen bieden voor de uitbouw van de alternatieven. Mo-
menteel moet er per bijkomende gedetineerde jaarlijks één miljoen frank 
opgehoest worden voor de schamele behuizing en behandeling die hij 
krijgt. Deze som geld wordt vooral geïnvesteerd in beveiliging (bewaar-
ders), want de post-penitentiaire behandeling is in deze som niet eens 
inbegrepen. Bij een reïntegratiegerichte invulling van de detentie-
periode, die Minister De Clerck bepleit, zal het prijskaartje ongetwijfeld 
nog hoger liggen.m 

Het is uiterst betreurenswaardig dat men - met een goed geargumen-
teerde beleidsnota in de hand - de kans heeft laten liggen om het rui-
mere debat over de zin en de functie van de gevangenisstraf te voeren. Er 
is vooropgesteld dat dit vooralsnog zal gebeuren in oktober 1997, wan-
neer de Oriëntatienota in haar geheel bediscussieerd zal worden in de 
Kamer. Onder de niet-aflatende kritiek op het invrijheidstellingsbeleid 
en in een context van moral panic is in het najaar van 1996 beslist om 
prioriteit te verlenen aan een versnelde hervorming van de Wet Lejeune. 
De definitieve tekst is nog niet besproken in de Kamer, maar uit het voor-
ontwerp van de wet kunnen een aantal belangrijke krachtlijnen afgeleid 
worden. 

Positief is dat de beslissingsbevoegdheid over de invrijheidstelling niet 
langer een politieke aangelegenheid zal zijn, maar zal worden overgedra-
gen aan een multidisciplinair samengestelde commissie, onder voorzit-
terschap van een magistraat. De tijdsvoorwaarden inzake toelaatbaar-
heid tot voorwaardelijke invrijheidstelling blijven dezelfde: na één derde 
van de straf voor primair veroordeelden, na twee derde voor recidivisten 
en respectievelijk na tien jaar en veertien jaar voor levenslang veroor- 
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deelden. De beslissing moet in ieder geval gemotiveerd worden. Wan-
neer de veroordeelde de helft van zijn straf nog niet heeft ondergaan of 
bij een veroordeling tot een straf van tien jaar of meer, is vrijlating enkel 
mogelijk mits unanimiteit tussen de leden van de commissie. Een invrij-
heidstelling na één derde van de straf zal dan wellicht nog minder toege-
past worden dan vroeger." 

In hetzelfde voorontwerp van wet wordt de bijkomende mogelijkheid 
voorzien om de plegers van seksuele misdrijven ten aanzien van minder-
jarigen vanaf hun eerste veroordeling te onderwerpen aan een straf-
aanvullende beveiligingsmaatregel (de zogenaamde ter beschikking-
stelling van de regering), en dit tot tien jaar na het verloop van de straf. 
Bij recidivisten kan deze extra beveiligingsmaatregel tot twintig jaar du-
ren. Dit betekent dus dat het mogelijk wordt om een extra straf na een 
reeds ondergane straf op te leggen. Deze twee laatste bepalingen zullen 
ongetwijfeld een strenger invrijheidstellingsbeleid inluiden. 

In de nieuwe regelgeving is er eveneens aandacht voor het slachtoffer. 
Bij de beslissing tot invrijheidstelling zal er rekening gehouden worden 
met de houding van de veroordeelde tegenover het slachtoffer, het 
slachtoffer zal beter geïnformeerd worden en in 'door de Koning te bepa-
len gevallen' zal het slachtoffer worden gepolst over eventueel op te leg-
gen voorwaarden. Het informeren van het slachtoffer is een goede zaak, 
maar het valt af te wachten welk effect het betrekken van het slachtoffer 
bij de invulling van de voorwaarden zal hebben. ,2  

Er valt ook echter ook goed nieuws te melden vanuit het beleid ten 
aanzien van de alternatieven. Op de Ministerraad van 20 december 1996 
is er eveneens beslist tot versterking van het contingent sociaal perso-
neel ter ondersteuning van de opvolging van de vrijheid onder voorwaar-
den en de strafbemiddeling. Ook het psycho-sociaal personeel in de ge-
vangenissen zal worden uitgebreid, om de begeleiding en evaluatie in de 
gevangenis en tijdens de invrijheidstelling te verbeteren. Meer betekent 
echter nog niet beter. Een volledige reorganisatie is aan de orde. Ook de 
samenwerking met de Gemeenschappen, die sedert de staatshervorming 
van 1980 wettelijk bevoegd en verantwoordelijk zijn voor de maatschap-
pelijke dienstverlening aan gedetineerden, blijkt een zeer moeizaam en 
langdurig proces te zijn (Kloeck, in Beyens & Smaers, 1997; Meyvis, 
1997). Daarnaast mag de noodzakelijke sensibilisering van de magistra-
tuur ten aanzien van de alternatieven niet vergeten worden. Laat ons 
hopen dat het 'penologisch vademecum' dat momenteel wordt uitge- 

11 In tegenstelling tot de hardnekkige mythe dat de meeste veroordeelden meestal vrijkomen 

na amper één derde van de straf te hebben ondergaan, spreken de cijfers dit tegen. 

Hoogstens één derde, maar meestal minder, van het aantal voorwaardelijk in vrijheid 

gestelden komt effectief vrij na één derde van de straf te hebben uitgezeten. 

12 Voor uitstekende (kritische) besprekingen van het wetsontwerp op de voorwaardelijk 

invrijheidsstelling verwijzen we naar Smaers (1997) en Smaers en Van Laethem (1997). Bij 

Snacken (1997a) kan de geschiedenis en de ruimere problematiek van de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling in België nagelezen worden. 
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werkt, hier een eerste aanzet kan zijn. Dit vademecum moet een prak-
tisch, helder en toegankelijk werkinstrument worden voor magistraten, 
advocaten en andere actoren op het veld, dat op elk moment moet kun-
nen worden geconsulteerd. Ook de oprichting van een Steundienst Alter-
natieve Maatregelen (Ministeriële Omzendbrief 1674DOCX1 van 10 april 
1997), die de evaluatie van het beleid en de implementatie van de alter-
natieve sancties als taak heeft, is een veelbelovend initiatief. 

Straffen is méér dan het bestrijden van criminaliteit 

Dit verhaal illustreert dat straffen gebeurt in een context van culturele en 
socio-politieke imperatieven (Garland, 1990). In tijden van morele en 
sociale paniek, economische crisis en verlies van vertrouwen in de over-
heid is de bestraffing, en zeker de vrijheidsberoving, een instrument om 
de verloren autoriteit te herstellen en te bevestigen. De bestraffing is niet 
slechts een instrument om aan criminaliteitsbestrijding en -preventie te 
doen. Het is eveneens een normatief statement van collectieve moraliteit 
en overtuiging, een emotionele expressie van de vele en conflicterende 
emoties die criminaliteit teweegbrengen bij slachtoffers en bevolking. De 
bestraffing en het justitiële beleid spelen steeds meer een sleutelpositie 
in debatten over sociale orde en politieke autoriteit. Straf staat voor een 
ideologische keuze, een politieke beslissing, die onderhevig is aan op-
portunistische legitimeringen. Criminele politiek wordt steeds meer ge-
regeerd door de 'nieuwswaardige' — en dus goed verkopende — actualiteit. 

Tijdens economische en sociale crises of periodes van politieke insta-
biliteit krijgt de gevangenisstraf een nog sterkere symbolische waarde, 
wordt de bestraffing een essentieel deel van het discours over autoriteit 
en politieke geloofwaardigheid. Hier bezit de gevangenis blijkbaar nog 
steeds de sterkste symbolische kracht, een kracht waar de alternatieven 
zich niet aan kunnen meten. Deze culturele, socio-economische en poli-
tieke context en de latente sociale aspecten van de bestraffing vormen de 
onzichtbare limieten van een reductionistisch beleid. 

Overbevolkte gevangenissen: een politieke keuze 
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We verdedigen de stelling dat het justitieel systeem de veranderende om-
geving niet passief hoeft te ondergaan, maar zelf aan actieve beïnvloe-
ding kan doen. Voor politici is het wellicht aantrekkelijk en gemakkelijk 
om in te spelen op de vraag naar meer repressie. Maar punitiviteit en be-
straffing die ingegeven is door wraak kent geen maat. Als 'tegengif' plei-
ten we ervoor om de overschatting van de impact van een strafrechtelijke 
reactie om sociale problemen op te lossen te relativeren. De bevolking én 
de magistratuur moeten overtuigd worden van het destructieve karakter 
van de vrijheidsberoving. Het is in de eerste plaats aan de overheid om 
de stijgende spiraal van de gevangenispopulatie te problematiseren. 
Daar is politieke moed voor nodig en we zijn er ons van bewust dat de 
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huidige context van de druk van slachtoffers en publieke opinie de taak 
van de beleidsmensen allesbehalve vergemakkelijkt. 

Ook academici mogen zich niet aan een emanciperende rol onttrek-
ken en moeten bijdragen aan het in vraag stellen van simpele verklarin-
gen en oplossingen. Dit moet kunnen gebeuren in serene omstandighe-
den. Wij zijn van mening dat meer en langer straffen niet de aangewezen 
oplossing is voor een samenleving in crisis of in opschudding. Het heeft 
weinig zin om de illusie te creëren dat hierdoor problemen met een die-
pere maatschappelijke oorsprong zullen worden opgelost. 
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Het leg itimiteitstekort van 

justitie 

Kroniek van een aangekondigde crisis 

prof. dr. L Huyse*  

De Belgische justitie faalt. Dat is geen vaststelling die pas nu wordt ge-
maakt. De ziekten van het gerechtelijk bestel zijn al in het begin van de 
jaren zeventig in beeld gebracht. Krantenknipsels uit die tijd hebben het 
over de nefaste invloed van de politieke benoemingen, de verouderde 
werkmethoden, de filevorming in de rechtbanken, de wereldvreemdheid 
van de magistraten. Die diagnose is keer op keer gesteld, jarenlang. Maar 
diepgaande hervormingen bleven uit. Daar zijn op zijn minst twee ver-
klaringen voor te vinden. Er is de inertie die voortvloeit uit de taaie, bijna 
onbeweeglijke machtsverhoudingen in de politiek. Een tweede factor ligt 
in de wijze waarop in België de politieke agenda tot stand komt. 

Taaie machtsverhoudingen 

Wie de politiek in België gadeslaat ziet vaak grote wisselvalligheid. Poli-
tici verslijten snel, akkoorden komen en gaan, projecten sterven een 
vroegtijdige dood. Toch is de grilligheid van het politieke leven meer 
schijn dan werkelijkheid. Continuïteit is de regel, niet de uitzondering. 

Honderd jaar geleden waren er in dit land drie partijen werkzaam: een 
katholieke, een liberale en een socialistische. Tot op de dag van vandaag, 
een eeuw lang, hebben zij gedrieën het politieke landschap beheerst. 
Duurzaamheid is er ook in de machtsverhoudingen tussen de partijen, 
zeker als men kijkt naar de posities die zij op de diverse beleidsniveaus 
innemen. Zelfs in de bemanning vallen de constanten op, want de aflos-
sing van de wacht bracht zelden echte vernieuwing. 

In zekere zin is dat allemaal niet zo verwonderlijk. De grote formaties 
zijn gebouwd op de twee breuklijnen die tot voor kort ononderbroken de 
politieke agenda hebben bepaald: de tegenstellingen tussen katholieken 
en vrijzinnigen en de strijd tussen arbeid en kapitaal. Hun ideologisch 
draagvlak sloot naadloos aan bij wat in grote groepen van de bevolking 
leefde. Zij ontleenden precies daaraan hun aanzienlijke schok-
bestendigheid. Hun opsplitsing, zo'n twintig jaar geleden, in Vlaamse en 
Franstalige formaties liet hen toe ook de etnische breuklijn te verwerken. 

• De auteur is hoogleraar rechtssociologie aan de juridische faculteit van de Katholieke 

Universiteit Leuven. 
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Maar er speelden ook andere factoren. Christen-democraten, socialis-
ten en liberalen hebben de toegang tot de politieke markt geleidelijk ver-
nauwd. Daardoor heeft er jarenlang een feitelijke numerus clausus be-
staan. Deze partijen sloten, als een dijkbreuk dreigde, de rangen in de 
verdediging van hun machtsposities. Zij vormden gezamenlijke grens-
patrouilles en maakten marktafspraken. Zo hielden zij eventuele concur-
renten van zich af. Dat is het wat men kartelvorming noemt: 'aaneenslui-
ting van producenten ten einde de markt te beheersen ...' (van Dale). Hét 
middel bij uitstek was de bezetting, via politieke benoemingen in de 
ambtenarij, van het overheidsapparaat. 

Continuïteit is belangrijk. Zij werkt als schokdemper, telkens wanneer 
de politiek door woelige wateren zeilt. Zo blijft ook in moeilijke omstan-
digheden de slagkracht van het regime min of meer intact. Tegelijkertijd 
is zij er de oorzaak van dat de legitimiteit van het politiek systeem lang-
zaam is afgebrokkeld, want er wordt meestal te laat gereageerd op wijzi-
gingen in de maatschappelijke omgeving. 

De politieke agenda 
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Bijna niemand heeft de storm die justitie getroffen heeft zien aankomen. 
Dat gebeurt wanneer wat de politici en wat de burgers belangrijk vinden, 
te sterk uiteen gaat lopen. 

De constructie van de politieke agenda is een uitputtingslag. Er mel-
den zich elke week honderden dossiers die voor behandeling door de 
overheid in aanmerking komen. Slechts enkele ervan overleven de tocht 
naar het parlement of naar een andere werkplaats van de politiek. Op die 
weg liggen talrijke drempels. Zo moet een probleem zichtbaar genoeg 
zijn om als signaal uit de maatschappelijke ruimte geaccepteerd te wor-
den. Dat is niet altijd het geval. 

Er is een tweede horde: de bewustwording dat een kwestie de grenzen 
van het individuele overstijgt én dat overheidsingrijpen wenselijk en mo-
gelijk is. Hier blijft een hele reeks van noden haperen. De derde drempel 
vereist de mobilisatie van medestanders. Dat kan via gevestigde 
drukkingsgroepen of met behulp van petities, moties, media-aandacht. 
Uiteraard is het niet mogelijk alle impulsen die tot op dit punt in het tra-
ject zijn geraakt, gelijktijdig te behandelen. Op de agenda krijgen be-
paalde eisen voorrang en worden andere terzijde geschoven. Het bepa-
len van wat urgent is en wat niet, verloopt niet probleemloos. Er wordt 
gewerkt met voorrangsregels en compromissen. Dat is de laatste drem-
pel. 

Wat is er de laatste decennia dan verkeerd gelopen? Waarom is de ma-
laise rond justitie niet tot de politieke agenda doorgedrongen? Een aantal 
verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven. 
— In de loop van de jaren is er bij de selectie van dossiers een krachtig 
automatisme aan het werk gegaan. Signalen die uit een van de klassieke 
breuklijnen afkomstig zijn krijgen prioriteit. Een bio-ethische kwestie 
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waarover katholieken en vrijzinnigen van mening verschillen, een dis-
puut over loonindexering, een dossier dat Vlamingen en Franstaligen 
verdeelt: zulke punten stoten nauwelijks op drempels. De keerzijde daar-
van is dat alles wat die verpakking niet kan krijgen, blijft liggen. En dat is 
het geval geweest met tal van vragen over justitie. Er is in dit land dus 
zelden een spontane registratie van problemen en behoeften die ook 
maar enigszins buiten de routine valt. 
— De laatste vijftien, twintig jaar is de aandacht van de politieke klasse 
bijna geheel gericht geweest op het herstel van de slagkracht van de N.V. 
België. Dat was verantwoord. Een systeem dat aan effectiviteit inboet 
verliest na verloop van tijd ook zijn legitimiteit. Het schrikwekkende 
voorbeeld hier is de Duitse Weimarrepubliek, die in 1933 als een rijpe 
vrucht in de handen van de nazi's viel. Dit regime faalde op het stuk van 
de koopkracht, de tewerkstelling, de veiligheid en zoveel meer. Maar in 
België is de zorg om het prestatievermogen van de staat een obsessie ge-
worden. Verbazend is dat niet. De opdracht is becijferbaar. Het is een 
kwestie van openbare schuld en inflatie, van werkloosheid en criminali-
teit. En er is de Maastrichtnorm als ultiem referentiepunt. Maar eenzij-
digheid in het beleid zit vol risico's. Dat verhindert het zicht op andere 
kwesties. 
— De visibiliteit van de problemen die men verwaarloosde is beperkt. 
Daardoor glijden zij niet gemakkelijk de politieke agenda binnen. Vele 
mensen hebben in hun contact met justitie littekens opgelopen. Men 
heeft jarenlang moeten wachten op een rechterlijke uitspraak, men is 
afgeblaft door een medewerker van de jeugdrechtbank, de politie had 
geen oor voor gerechtvaardigde klachten. Het is het leed dat zich niet 
gemakkelijk in cijfers en tabellen laat lezen. Het kan in zo'n situatie lang 
duren vooraleer er omzetting is van private troubles into public issues. 
— Problemen komen pas op de politieke agenda als belangengroepen een 
vuist en veel lawaai maken. Collectieve druk is essentieel. Die voor-
waarde is in het domein van justitie niet vervuld geweest. De magistra-
tuur speelde la grande muette. De advocatuur hield zich bezig met haar 
interne problemen en zweeg. Wie leed onder het falen van het gerecht 
had geen stem, de gewone rechtzoekende niet en ook de slachtoffers van 
misdrijven niet. Dat leidde tot een schromelijke verwaarlozing van het 
justitiedepartement door de beroepspolitici. Er ging en gaat nog geen 2% 
van de rijksbegroting naar dat ministerie (en daarvan vloeien ettelijke 
miljarden franken naar de wedden van de bedienaren van de erkende 
erediensten, want ook daarmee is de minister van justitie belast). De 
budgettaire gierigheid ten opzichte van justitie leidde tot de boutade dat 
er in België meer geld is voor de postbedeling dan voor de rechtsbede-
ling. Hoe gering de belangstelling voor die sector was, bleek ook nog bij 
de samenstelling van de vorige regering-Dehaene. Melchior Wathelet 
was, naast minister van justitie, bovendien en vooral vice-premier en 
minister van economische zaken. Was het departement van justitie dan 
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een niemendalletje waaraan een beleidsman nu en dan wat vrije uren 
besteedt? 
- De knipperlichten die moeten aangeven dat er ergens acute noden 
dreigen te ontstaan, werken niet altijd zoals het hoort. Allerlei early warn-
ing systems zijn weggevallen of verzwakt, het parochiale gemeenschaps-
leven of de buurtsolidariteit bij voorbeeld. De antennes die de socialis-
tische partij vroeger in honderden wijken had staan, zijn meestal zonder 
bemanning gevallen. Deze partij heeft de volkswijken in de stad - haar 
oorspronkelijke biotoop - feitelijk verlaten. Wel is het zo dat de media nu 
de captatie van noodsignalen gedeeltelijk hebben overgenomen. Zij 
brengen problemen aan de oppervlakte. Toch kunnen zij die rol niet 
honderd procent zuiver spelen. De commerciële druk is daar niet 
vreemd aan. Hij dwingt de journalisten om vooral te berichten over dat 
wat met strijd, competitie, emoties te maken heeft. De schaduwzijde 
daarvan is dat ook langs de weg van de pen, de microfoon of de camera 
bepaalde noden verborgen blijven. Vele journalisten waren even verrast 
door de erupties van de jaren negentig als de beroepspolitici. 
- De productie van de politieke agenda lijdt in België onder het gebrek 
aan debatcultuur. De laatste jaren hebben politici in publicaties materi-
aal aangereikt dat bijzonder rijk was aan discussiestof. Ik denk aan de 
Burgermanifesten van de liberaal Verhofstadt en aan Afscheid van een 
stiefzoon van de socialist Tobback. Het is vreemd en teleurstellend hoe 
snel deze teksten uit het publieke forum verdwenen zijn. Wij zien blijk-
baar de waarde niet in van woord en wederwoord. Er is ook het forfait 
van de academische wereld. Wetenschapsmensen stappen niet graag op 
de tribune. Zij nemen slechts traag en behoedzaam de handschoen op 
die hen, bij voorbeeld op de opiniebladzijde van de kwaliteitskranten, 
wordt toegeworpen. Het overwinnen van deze pleinvrees zou ongetwij-
feld de toevoer van zuurstof in de politiek vergroten. 

Over de depolitisering van de benoemingen en promoties in de magis-
tratuur circuleren al dertig jaar interessante voorstellen. Al die tijd was er 
nauwelijks aandacht voor. Ook niet toen de negatieve gevolgen ten volle 
zichtbaar werden. Nu kan er in sneltreinvaart gehandeld worden. Er staat 
zelfs een heuse grondwetsherziening op stapel. Die evolutie brengt ons 
op het spoor van iets dat in België herhaaldelijk het immobilisme heeft 
doorbroken: accidenten. Het is de afschuwelijke zaak-Dutroux die in de 
sector van justitie als ontstekingsmechanisme heeft gewerkt. Dat acci-
denten als motor werken is een constante in de Belgische politiek. De 
reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is 
er gekomen na een verschrikkelijk ongeval. De veiligheid in groot-
warenhuizen is door de overheid gereguleerd na de brand in de Brusselse 
Innovation. En zo zijn er vele voorbeelden te geven. 

De doorbraak in sommige kwesties kan dus te wijten zijn aan hele en 
halve rampen. Een geluk bij een ongeluk, zou men kunnen zeggen. Maar 
er zitten aan dit type van dynamiek serieuze schaduwkanten. Het is in 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 8, 1997 

termen van menselijk leed een bijzonder kostelijke weg naar vernieu-
wing. Ook leidt het tot paniekbeleid en dat is zelden een goede zaak. 
Toen de zaak-Dutroux openbarstte lagen er op het kabinet van justitie-
minister De Clerck interessante langetermijn-plannen op tafel. Het ge-
vaar bestaat dat dit beloftevolle denkwerk de plaats moet ruimen voor 
overhaaste maatregelen. Bovendien kunnen de inderhaast gedane belof-
ten in de bevolking te hoge verwachtingen wekken. Die zullen, bij het 
achterwege blijven van realisatie, meer kwaad dan goed doen aan de ge-
loofwaardigheid van de overheid. 

Regeren met geschonden legitimiteit 
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Revoltes, zoals deze rond justitie, zijn de symptomen van een geschon-
den legitimiteit. Zo'n uitbarsting is het voorlopig eindpunt van een slui-
pende ontwikkeling. Het duurt even vooraleer een vertrouwenscrisis in 
een onthutsende stembusgang of in een massale demonstratie aan de 
oppervlakte komt. Vermoedelijk hebben politici met enige feeling wel 
iets van de malaise gezien en gevoeld. Maar in het instrumentarium van 
de politiek zitten middelen die het regeren bij een dalende geloofwaar-
digheid toch mogelijk maken. Zo kan vernieuwen uitgesteld worden. 

Geruime tijd is het politiek dienstbetoon (of cliëntelisme) als placebo 
gebruikt. Het ongenoegen van kiezers kon afgekocht worden met een job 
in overheidsdienst, de regeling van een fiscaal dossier, een snellere tele-
foonaansluiting, een huisje in een sociale woonwijk, een comfortabele 
dienstplicht. Die typisch Belgische techniek is lange tijd effectief ge-
weest. (Waarschijnlijk verklaart dat ook de januskop waarmee vele bur-
gers rondlopen. Zij vinden de politicus ongeloofwaardig, maar zien nog 
steeds zijn secretariaat als een nuttig bedevaartsoord. Ook de kiezer 
houdt de amigocratie in leven.) 

Dienstbetoon is een zwak draagvlak voor legitimiteit. Dat is ook zo 
voor de techniek die er in bestaat om de leiding te nemen van een mo-
rele mobilisatie. Het procédé is de laatste jaren in de Verenigde Staten 
vaak aangegrepen, in een poging om de kritiek op het politiek bedrijf af 
te zwakken. Het komt er op neer dat politici gaan meedrijven op een golf 
van verontwaardiging. Dat kan gaan over criminaliteit, druggebruik bij 
de jeugd, corruptie. De impact daarvan is evenwel kortstondig. En er is 
altijd het risico dat het maneuver als regelrechte recuperatie wordt erva-
ren. In dat licht is de omzichtigheid waarmee de Belgische politici gerea-
geerd hebben op de morele opstoot in en rond de zaak-Dutroux goed te 
begrijpen. Maar de verleiding moet groot geweest zijn. 

Doeltreffender is het beroep op het regeren op afstand. Dat houdt in 
dat de verantwoording voor bepaalde maatregelen doorgeschoven wordt 
naar externe en verafgelegen instanties: de Europese Commissie (en 
haar Maastrichtnorm), het Internationaal Muntfonds, de Wereldbank of 
nog andere experts. Daarmee wordt het probleem van de legitimiteit als 
het ware naar derden overgeheveld. Dat brengt de burgers in verwarring 
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en kan, althans op korte termijn, de kritiek doen verstommen. Zeker is 
dat ook deze techniek zijn beperkingen heeft. De negatieve terugslag kan 
hevig zijn. 

Een noodgreep is het vervangen van legitimiteit door een vloed van 
geboden en verboden. Er is dan geen sprake meer van gezag (dat is: aan-
vaarde macht), maar van macht tout court. De gevaren van zo'n ingreep 
zijn talrijk. Het brengt de overheid in de buurt van een repressief beleid. 
Het kost ook een hoop geld om controle uit te oefenen op de naleving 
van al die wettelijke maatregelen. Belgen zijn bovendien virtuozen in het 
ontwijken van wetgeving, waardoor er een soort kettingreactie op gang 
komt. Het gering effect wordt gecounterd door meer overheidsrecht, dat 
op zijn beurt het zoeken naar ontsnappingsroutes aanmoedigt. Tenslotte 
geeft diezelfde overheid vaak het slechte voorbeeld. Zij omzeilt in een 
aantal gevallen haar eigen regels en, wat misschien minder opvalt, zij 
vertoont weinig respect voor de internationale wetten die zij onderschre-
ven heeft. 

Wat te doen? 
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Het komt mij voor dat het genezingsproces in de allereerste plaats de 
taak van het gerecht zelf is. Via intern toezicht valt er heel veel te sane-
ren. Hoge magistraten hebben er de laatste weken op gewezen dat de wet 
hun toelaat om wie faalt ter verantwoording te roepen. Dat zal wel zo 
zijn. Alleen is daar in het verleden blijkbaar weinig gebruik van gemaakt. 
Bovendien mag de interne controle geen eenrichtingsverkeer zijn: alleen 
van boven naar beneden. Ook de lagere echelons in het korps moeten op 
fouten kunnen wijzen. Het recht op vrije meningsuiting geldt nu in zo-
wat alle werkplaatsen van het staatsbestel. Een jonge rechter kan men 
toch het spreekrecht niet ontzeggen, ook al is spreken tegenspreken. 

Open dissidentie, woord en wederwoord passen vandaag echter niet in 
de bedrijfscultuur van de rechtbanken. Dat is jammer, zoals blijkt uit de 
ontwikkelingen in Frankrijk en Italië. Daar heeft de magistratuur al een 
kwart eeuw in eigen kring open oppositie mogelijk gemaakt. Aan Franse 
zijde heeft dat te maken met de oprichting, in mei 1968, van het syndicat 
de la magistrature. Die organisatie heeft langs de weg van de tegenspraak 
gepleit voor goedkope rechtshulp, voor het bannen van harde en zachte 
vormen van klassenjustitie. In Italië is, zij het in veel woeliger omstandig-
heden, eenzelfde proces van politisering aan het werk geweest. Het kan 
geen toeval zijn dat precies in deze landen het rechterlijk korps een zo 
cruciaal aandeel heeft in de gezondmaking van de politiek. 

De externe controle dan. Er is de laatste tijd veel te doen over de ver-
houding tussen rechters en politici. Sommigen zijn van oordeel dat een 
aanzienlijke uitbreiding van het politiek toezicht op de rechterlijke 
macht nodig is. Ik ben daar geen voorstander van. Ook omwille van het 
beginsel van de scheiding der machten, al wordt dat principe vaak als 
alibi gebruikt. Maar vooral omdat de Belgische beroepspolitici in het ver- 
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leden getoond hebben dat hun bemoeizucht vooral uitdraait op inter-
venties bij benoemingen en promoties. Wat de politici wel te doen staat 
is er voor zorgen dat de zelfsanering in het rechterlijk korps werkelijkheid 
wordt. Zij kunnen, zoals zij dat in de sector van de collectieve arbeidsver-
houdingen hebben gedaan, de verkeersregels opstellen die het heilzame 
debat in de magistratuur mogelijk maken. Zij moeten echter niet zelf ver-
keerspolitie willen spelen. 

Wel rijzen er hier nogal wat problemen. Politici werken bij de behan-
deling van problemen met standaardprocedures. Zij beschikken bij de 
komst van een crisis als het ware over draaiboeken waarvan zij de doel-
treffendheid kennen en waarderen. Zij zullen, bij voorbeeld, beroep doen 
op bevriende en gevestigde drukkingsgroepen (vakbonden, ziekenfond-
sen, enzovoort) om een terrein te ontmijnen. Of zij steken een lastige 
kwestie in een 'etnische' verpakking, want dan kunnen zij terugvallen op 
dertig jaar ervaring met conflicten tussen Vlamingen en Franstaligen. 
Dan wordt het een routineklus. Maar met de huidige problemen rond 
justitie werkt dat niet. Daar zijn verschillende verklaringen voor te be-
denken. 

Er is hier al gesproken over de jarenlange verwaarlozing van die sector. 
En wat er aan politieke aandacht was bleef beperkt tot het kransje van 
juristen in Kamer en Senaat. Een enkele keer was er een crisis, een 
gevangenisopstand bij voorbeeld, maar dat groeide nooit uit tot een uit-
slaande brand. Er is in dat domein dus nauwelijks ervaring opgebouwd. 
Er staan, met andere woorden, geen beproefde draaiboeken ter beschik-
king. Het rampenplan dat vandaag nodig is, ontbreekt. Verwaarlozing is 
niet de enige reden waarom de crisis rond justitie zo onhandelbaar zal 
blijken te zijn. De beroepspolitici krijgen te maken met een nieuw type 
van burger: de ouders van Julie en Melissa, de militanten van de v.z.w. 
Marc et Corinne, de familieleden van de tien vermoorde para's en van de 
slachtoffers van de bende van Nijvel. Die mensen zijn onderlegd, omrin-
gen zich met advocaten, nemen de media als bondgenoot, weten 
honderdduizenden tot het ondertekenen van een petitie te bewegen. Zij 
zijn geduchte tegenspelers. 

Bovendien kunnen de beleidsverantwoordelijken voor een onderhan-
deling en een compromis niet terecht bij de vertrouwde gesprekspart-
ners uit de traditionele drukkingsgroepen. De politici worden bijgevolg 
gedwongen wegen in te slaan die hen op onbekend terrein brengen. Dat 
veroorzaakt verwarring en onzekerheid. Zo ontstaat dan bij hen de nei-
ging om, tegen beter weten in, toch datgene te doen waarin zij zo bedre-
ven zijn: het omzetten van een nieuw probleem in een conventioneel 
dossier. Hier en daar is al gezocht naar een 'etnische' verpakking. Du-
troux als het prototype van de op de kap van de Staat levende Waal. Of 
Luik, Palermo-aan-de-Maas. Die grove vertekening van het probleem 
stuitte op weerstand, zelfs weerzin. Maar wat op het domein van justitie 
aan problemen op tafel ligt, vergt een geheel nieuwe aanpak. Crisis-
management kan hier geen kopie zijn van wat al jarenlang in Belgische 
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regeringskringen in gebruik is. Bovendien valt te voorspellen dat velen in 
de bevolking een clichématige behandeling van de ziekten van justitie 
zullen verwerpen. Voor men het goed weet zal de kloof tussen burger en 
politicus weer wat wijder geworden zijn. 

Maar waarom de kwestie van de externe controle beperken tot de poli-
tici? In een democratie is macht - en rechters hebben macht - slechts dan 
legitiem als ze gepaard gaat met tegenmacht. Dat vraagt om toezicht 
door de pers, door wetenschappelijke onderzoekers en, niet in het minst, 
door de rechtzoekenden zelf. 

Wel dient men terdege te beseffen dat de koorts in de eerste fase van 
de hersteloperatie nog zal toenemen. Dat is nu al voelbaar. Meer mensen 
durven openlijk kritiek te uiten op politici, ambtenaren en rechters. Dat 
brengt een continue stroom van echte en vermeende schandalen op 
gang. Daardoor wordt de indruk versterkt dat het politiek systeem door 
en door ziek is. Het is een wat paradoxale situatie: de bereidheid om de 
geloofwaardigheid te herstellen leidt vooralsnog tot een verdere daling 
van de legitimiteit. Dat is een moeilijke overgangstijd. 

Literatuur 

Delm, J. van 
Justitie in opspraak 
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993 
Eliaerts, C. (red.) 
Kritische reflecties omtrent de zaak 
Dutroux 
Brussel, VUBPress, 1997 
Huyse, L 
De lange weg naar Neufcháteau 
Leuven, Van Halewijck, 1996 

87 



De burgerlijke rechtscolleges 

De huidige gerechtelijke organisatie vindt zijn/haar grondslag in het Ge-
rechtelijk Wetboek vam1967.  De structuur ervan  is hierbij schematisch 

: 	 , 	 • 	 :.‹‹, ,,, 	 .,,‹ ‹< 	 , 	 , 	 , 	 ,, 

Weergegeven f}lieronclerVOlgt eéh: kOrteli-e0h ivi n g vánkle 	,,,,, n 
gerechten die men daarin aantreft 

Het Vredegerecht 

De basis van het civielrechtelijke systeem wordt gevormd door de 222 
Vredegerechten.;in elkkantoiffungeert edergelijkgerechpDat:gej.  
eédit, vergelijkbaar dief bki\lerlerlándsd:kanfititigéréCht»gfaatnif ho'ciele 
van haar functie het dichtst bij de burgers. Oorspronkelijk waren de Vre-
degereChteft,belast met de afdoening vari > kleine civiele geschillen In de 
InOp:dei tijdzijn hun  bevoegdheden  aanzienlijk uitgebreid, irkt:'»ante op 
liet gebied van het fadillei-Mii,j6i<s één vrederechter per Vredegereeht. 1  

To`fdë  cotnpetentie van de vrederechter behoren alle kleine handel s- 
geschilieni <dat 	zeggengeschillerr wo.gryan : ge vorderingcle waarde 
\iak:'.75.0ffiteigitche :  ii-akkrorïg'éQé la:»h 	n) niet :téli'óve n gaat.  
Ongeacht het bedrag van de ■ ordering is de vrederechter belast met het 
[?p§1,eb(en ,yaWeen;aantal 	 geschillen  

en het onroerend goed-recht 

Familierechtelijke geschillen 
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Doordat hij zo dicht bij de burgers staat, is de vrederechter geleideliji. 
(:en soort gezmsrechter geworden Hp beslecht alitnentatiegeschitli 411 
rneiJiitiondétinOiaiï,diéWelkOin hètIader Van tentheidings-
procedure door natuurlijke kinderen of door partners ten aanzien van 
elkaar‹wordengeeig .-De:yredereehtet beslist eveneens over  
en pliehten'VatideechigerioteritijdéfiS:heffinwelijkibij:Wijie‘,Várivoeirlos 
pige voorziening in geval van feitelijke scheiding (ter zake van de toewij-
zing van de echtelijke  woning  aan  één van de echtgenoten, het ouderlijk 
gezag over desniiiiderjarige:kirideren, de verdeling van sommige goede-
ren, de toekenning van alimentatie aan een van de echtgenoten en:/,Of 
voor de kinderen). 

Mendigntzich ools.to ■ de vreijerecliterte„weliden oirréen vanec 111- 
genOterilevetplichtew.bij te dragen in de kosten van de huishouding f it 
(lat geval kan hij de in gebreke blijvende echtgenoot dwingen zijn ver-
plichtingenialsnog:na te komen, Ten slotte dient tlog:te worden vermeld 
(IáVdeWeileieChtér4i' og beIV'róegd is om geesteszieken' dieeerii' gevaar be-
tekenen voor zichzelf en voor anderen, in een inrichting te plaatsen en 

'inrns zijn er r1Mtsvervan gend( 	 trie..1[1 eir tm enk. le 4,,ri1,ris ch,l• 

t ,J , egevoegde r'f' :é..derechter is. 
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dentiodzakelipse,rnaatregelen voorliet beneenvantringriecieren;te pe-
iiieriVeró<ercS'ètirifteri%ii`iaiceWd`OPrie van:rif de :vocig-dij ôèrdiidjm 1 -

geit behoren ook tot zijn competentie. 

()Her orimerend ,Lwed 
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Doordat zijn gerecht een beperkt territoriaal gebio'bestrijkt; is de vrèd0-•  
reclitergoedyertrowni4liiietgle plaatselijke:toestaiii:(en en gebruiken Hij 

geschillen 
 onroerende goederen Zo is hij bek-1 met huurgeschillen, geschil-

lenluss.ertmed,e-ëigentars. geschillen betr effende erfdienstbaarheden 

Tegen de uitspraak van de vrederechter staat verzet en hoger beroep 
ooeitijj4é:pitigëkijice rechtbank :Of de Rechtbank van koophandel : t 
104‘fi'Mi'i'k'Vkl neer de vor‘&44h;';`< W4n75:ii-66Be‘i_,  
(r ank 

De Burgerlijke rechtbank 

België kent 27 Burgerlijke rechtbanken. Deze rechtbank is één van de 
drie afdekhgen yan;de zogenaamdellec,htbank jneerste   ;1 a - 
naast ook:.iiiiieeii'arredirdièiëek 'elii°1diecbib'áïikz .bt°.'Hét be-
treft hier drie specialisaties binnen eenzelfde instantie, met rrart het 

OOofd een voorzitter en voortgrééntifirteer oricieryoorzitté0en:meerdere 
[ -échtersjDe,VOOrZitrer is naast zijri'l:‘e'Cii4iëkétidtai <C‘Wa;<li.ëit‘‘rn'›et 
de matedëke Organisatie van de rechtbank  (de veideling van cke: rechters 
over de verschillende kinnet s, de regeling Van hun ah,veiigheden en va-

kanties, en derïelijké). 
De Burgertijké, rechtbank bestaat uit een of meer kamers elk van (:'él) of 

drie rechters. Behandeling door een meervoudige kamer is verplicht lil 
gevaE  van hoger,Oeroep tegendedoor:devrederechtersnde  
OdlitieréChtbankgëéïériViáriniSri,:iii:Ïálii;Wir'dérgigén tot vei be-
tering van akten van de burgerlijke stand en verzoeken tot herroeping 
van hetIewifSde, indien het tuchtzaken betreft en in :eert beperkt aan 
an 	 ■Atan neer ee'raiïriii?daarom °S'ëhrifte1fi'V'lerzo4CriPlIt ,  
dag dat de zaak wordt ingeleid. 3  Als alleensprekende rechter mogen al-
leen die reehtersOP:trederidje tenminste drie jaar Oe functie van recht  
of magistraat van hét'erihaar ministerie hebben uitgeoefend Ze '1 ■;,•i - 
deratieWezeoliiCi`&:.4'.e eerste voorzitter varitet HOI van flernep, na 

, , err 	 rLi,s?! 	,!Her,d? 	(! ; ;i 	Hof) open, 

brri:doomijk:yerzge;59eI.wqrcreri;gedaan . :iplirriine fitis; letIgiiijk:op'..dep-:ernpel van n,- 

pf '.7. 6. :dtire: 1::) .. ...:eiie'i'dièii;iii .CI:geciai ›g;61.'..Wdéf<  voor een inléidii;glaiéné(iii.ei één 

rrrrrarter) kan op cie inleidende zitting onrniddelijk na de oproeping van de zaak (dus rloj 

ve:ar dat verweer van de andere zijde plaats hefft nevendenl ecn d.ereeliik vernek tot 

behandeling door een Meervoudige kamer 
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gons: tig ald,vievartide voorzgter,yan;délReditbatikanterte aanleg en 
nalgenintiVeerdi es vaii'de Prbéiire liïrjF;e'neraal leride deken (Sfatliou- 
d0) van de orde van advocaten. .„ 	, 	„ 

De Burgerlijke rechtbank neemt kennis van alle burgerlijke geschillen, 
met uit4Orideririg;van' lde;handelszakenpf geschillen op het terrein van 
de soci de zekerheid BedOeldgekhilieWWOrdekie' lá lpeCtileVe'lijk verwe-
zen naar de Rechtbank van koophandel of de Arbeidsrechtbank. Vereist 
is wel dat de waarde van de vordering tiogeriS'daii.75:0.0.01300Ch e 
frank Daarnaast is'ilelBurgerlijkél‘réélithanklbelas-t met de 	in 
een aantal specifieke geschillen zoals die inzake het personen - en 
familierecht (nietigheid van het huwelijk, echtscheiding, afstamming): 
mzake het vermogensrecht (httyvelijkiVermogensrecht, etfopvolgin p, I I 1 

di!inzake onteigening en intellectuele eigendom legende uitspi ik 
van de Rechtbank kan slechts hoger beroep wouten ingesteld wanneer 
het bdragvan devorderiiig 75.000  te hoven gaat. 

Verirield zij,:tenálditeAárde vonrzitter-Vaii.dir. :gerecht bevoegd is uit-
spraak te doen in kort geding. Binnen het gerecht kent men in België ook 
nog 	de figuur vandeb,Olagreater: een magistraat die speciaal belast is 
rnet 	 tleglfl,lsehi II en 

De Rechtbank van Koophandel 

1)e Rechtbanken ■ a n koophandel stammen uit de Middeleetoa, en toen /e 
bestonden uit kooplui die snel en pragmatisch handelsrechtelijke ge-
schillen '<beslechtten De bIndige,colleges,dtagen nog de spoten van d i 

inioverelnaas-tberoensin`agitraten•(rechtérinkééhibulk 
van koophandel) ook lekenrechters (rechters in handelszaken) daarin 
áttinghebben, Deze laatsten watten door de Koning benoemd op de 
gezarrienlijk'yoordracht van de,miniSters die Justitie,: Economische Za-
ken en Middenstand in hun portefeuille hebben. Gegadigden kunnen 
ách spontaan kandidaat stellen of voOrgedragen worden door represe 
tatieve:betoepsorganisaties vombandeten nijverheid
Nl de :Rééhtbarikiran eers tel aanlkbekaatde Rechtbank van 

koophandel uit een voorzitter, één of meer ondervoorzitters en één ot 
neetrechters;ffle allemaal; beroepstnagigraten zijn:. D oorgaan s word en 
de kánileiande Re lehrtil 'anknknO‘Phand-kiliii'di'ié rechters samenge-
steld. Ze worden voorgezeten door een beroepsrechter, bijgestaan dooi 
twee h a rideW leèhterS als bijzitters 

De coniPetentïe:VádReehtbank van koophandel :  woidt,dool, drie 

	

„ 	
criteria bePaald/begrensd. Ten eerste moet het geschillen betreffen tin . 	< 
sen handelaars; ten tweede moet het gaan om geschillen omtrent hand e - 
1 ingen,di'dëwet als 'd'adenvart.koophandeE=aaornerkt en:tenderde 
ino«h'0 ti 	van de 	 hoger  
t a nc s De rechtbank ir daarenboven bevoegd inzake bepaalde geschil- 

Ot 1(-1(11(1hl Illh1h hl( l ( J((hl, iljn 	1i 7:i,:k 	VIC(1LleAhht(55 	I (1( 11C/ILlll 
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len wanneer geen der partijen hancielaarls pit is onder andere hetgeval 
bij geschillen inzake faillissementen,èlbrievenen handelsvennoo t-
schappen. De Rechtbank van koophandel neemt ook kennis van hoger 
beroep tegen beslissingen van de vrederechter in handelszaken. Te . geri 
uitspraken van de rechtbank inzake vorderingen beneden de 75 000 l3e1- 
gi's*e'be francs is geen hoger beroep mdgelijk. 

Net als de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg is de voorzit - 
teryandeechtbank.van koophandel;b0aspnetde,rnateriele organisa- 

:Van4is iáiib'a 	be'iëhik'ilij iéVèn;.ét> átt'dèifieiWitiri,Sdiét>lá- 
nele bev6egdheden. Zo kan hij in kort geding uitspraak doen over 
si:,,pedeisende:zakeriyonr:zover z.e:daderyvankoophandelpetregeruror 

jiiiiribeVOegdheiab'èfiiiren'OOk ge -iiifentiVer haridelSilitaktijii:V.r-
lijke mededinging en bescherming van verbniiker 

De Arheidsrechtbank 
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I re eerste gespecialkeci (ie rechtbanken voor geschillen tussen v. erk ge-
vers:ewwerknemersiwetclenin het beginyande49,deeetiw opgericht. Ze 

dekt:wi seils ciMudMi;itn es genk'Zij :1;`Wdrid e n uitsluitend uit 
lekenrechters gekn/en un werkgevers, bedienden en arbeiders. De b ij-
zondere:sarnengelling yandeze•2radenhadintLcidei t e .:bes..rhikketiover 
rnagi4ratenkie‘i.`itIO'n7WRIZ'ai:enirtetrdëaitielder-Shn'ilingeriA;iét:1511, - 
ralisme van de rechters — vertegenwoordigers van werknemers en werk-
gevers , iriOst:',itiaarlaij=bbrg staan voor evenwicht in de beslissingen 

Deze aiiie‘iisiili'F'i:ádj10171nies werden in:146e0'ségki , 'e'i-. 1.' , ,>‘:,,,.éiy4p- , 	‹. „ 

gen door de Arbeidsrechtbanken die van hun voorlopers de aanwezig
heid van lekenrechters uit het bedrijfsleven (de reeb"r>érs  in sociale zaken 
diehetzij .arbeiders,:bedienden;jzelfgandigew,werkg‘  eversyertegenwoo 
digen) overnamen In de huidige Arbeidsrechtbanken zetelen echter 
naast deze lekenrechters ook beroepsrechters (rechters in de 
rheidsrechtbank). De voorziner;deonclervoorzitterot soncleryoorzitt(i s 

	

eiá‘ea-iie.Ïs die een ka me 	̀ii"jt"e'ei:Wbáikpsreefiiers. I 
lekenrechters worden door de Koning benoemd op de gezamenlijke 
voorealeht vran de ministers van Tewerkstelling en Arbeid en Justine na - 
dat,z`dO'br de representatieve organisaties van :de werkgevers, arbeiders, 
bedienden en zelfstandige ondernemers zijn voorgedragen. 

De Arbeidsrechtbank bestaat uit verschillende kamers: het voorzitter-
schapwordt,yeryniddoot :een:bernepsteOgeliijgestaawdoortermill-
ste,tweelékèiii-&htéks5be'.tWee'bijátters<Worden.gektiz ..... in samenha 1) g 
met aard van de in het geding zijnde belangen. Dit betekent doorgaans 
dat:een:rechter wnrdtbenoeind natriensdemerkgeve:cn de andere na •,• 	• 	•• 	, 	, 	„ 
mens d'élhiérknetriërTIke ArbeiitgreattbankbesChikt riVereer, eigen 
openbaar ministerie: 'arbeidsauditoriaat' geheten. Dit wordt geleid don r 
een,   auditew,lhijgestaan: door verschillende substituten De leden van de 
arbeid:Sauditbilat'en zijn berdèfiSmagistraten die hetzelfde statuut heb-
ben als parketmagistraten. Hun t aak is tweeledig. Enerzijds dienen /e 
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a`dffle.tiit te brengenmalle zaken betreffende sociale zekerbetd , en deel 
te nemen aan  het  nfidetznëk ervan. Anderzijds dienen  ze"trafVtirdering 
in te stellen bij inbreuken op het sociaal strafrecht (dan wel samenloop 
van inbreuken op het sociaal strafrecht en het gemeen recht 

Tot,Ide :  comp e ten ne,yan; 0e:4r:beid stechtnank 
 

enbehorenniealie en  
alle g-é'á'Ciiïll én ojeil,!iiidlidiiëlei'argéidgfigitelddrigéririiia'a'irdok alle - 
schillen betreffende de sociale zekerheid (zoals die inzake arbeidsonge 
vallen en beroepsziekteii). 

De Arrondissementsrechtbank 

Sle,t,.slitn men:Nu ven,i.tpOett•t‘4,trottiltSetperitge >01.0:arikgee 
tájfáidiidie rechtbnk Zij bestaatuit .Cle',i7"O‘hilitterS1U•adde",Rethtban 
van eerste aanleg, de Rechtbank van koophandel en de Arbeidsrecht-
katik,Zij kan zich  uitsluitend uitspreken  over bevoegdheidsconflicten 
nis'en> 7devic< 11;11`ériCie-  ..... 

Het Hof van Beroep 

Er zijn vijf Hoven van Beroep die fungeren als beroepsinstantie voor di ,  
rechtbanken van de arrondissementen in:hUn rechtsgebied. In het Hof 
van Beroep z<ijridFickarners .,:yonOnrgerlijké,zaken;N,00r ;correctionele 
zakerièriijéitgal(fige 'tètIlothègtáat tiWeedeerSilifferlaidier-
voorzitters en raad s he en. De kamers zijn doorgaans samengesteld ui t 
en voorzitter en twee ;:raadsherett'D,rnde gerechtelijke achterstand;te 

\; -.é̀̀ in 4ieCifiéke'ïake'n4dert 1985 SPj'ake ■;.d'é"!°i:ku - 
dige rechtsspraak. Dit is onder meer het geval bijhbier beroep tegen ook 
in  eerste  aanlegidbOr enkelvoudige rechtspraak -afgedane zaken, met ui t-
zonderingyan-beslissingen os er de staat van personen of tegen,beschik-
kingen van de voorzitter van de Rechtbank van koophandel Een : derge-
lijke zaak kan evenwel voor een meervoudige kamer worden gebracht 
wanneer:  éériyaRde:partijeri clagrom.ghriftelijjs: yeyzoek. 

De káiiié-r voor burgerlijke zaken neemt kennis van ég be roepszake 
tegen de uitspraken door Rechtbanken van eerste aanleg gedaan en die 
tegen de uitspraken r van deRechtbankehyankoOphandelynor Zever het 
bé-diag< ':variCleVOrdëánk:finkér:iSá.:ÓkifélOSClie F, t'r'abfietHiit 
behandelt de zaak in tweede feitelijke instantie. Ook behandelt het hof 
de hoer beroepszaken van de 	Rechtbanken vg.xi koophandel aan de be- ., ,  
h andeling'claarvan nemen echter geen lekeni -ediiéi= .4 dee!. 

tiet Arbeidshof 

In elk rechtsgebied win cli I lof Van Beroep fungeert tevens een Arbeids-
hof De vijf Arbeiri ,-;hm. t n nemen kennis van het hoger he rucp tegen de 
vonnissen van :de ,.Arbeidsrechtbanken. Le zijn gaar; :hot: yciOrlieeld:ya!I 
laa-tSigehnéihilSa`h-ienge'Sïeld:hifIi'e'roeps`niiéiSt>raie-nIMeer0>è i;norzii - 
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ter, de kamervoorzitters en de raadsheren in het Arbeidshof) en leken-
rechters (de raadsheren in sociale zaken). Die laatsten worden op min of 
meer vergelijkbare wijze gerecruteerd als de lekenrechters in de 
Arbeidsrechtbanken. 

1-let;40.1"4> iidf  bestaat uit kamers die zitting houden met een raads-
heer in het Arbeicigitif en - naargelang het geval- met twee of vier raads-
heren in :sociale zákett:Bij elk Arbeidshof .is een,auditoraat-generaal  in-
gesteld.:Het wordt geleid:door de ProcureurGerieraál:bij hét fiofvan  
beroep en bestaat uit advocaten-generaal en substituten. Deze 
atiditenrsgeperaalbebben  dezelfde functies als de auditoraten bij de 
arbëit6téthihankéti: 

Teneinde de eenheid in de rechtspraak te verzekeren is het Hof van Cas-
satie:ingesteld. Dat hof ziet toe op de juiste toepassing van de wet door 
de hnVeri:ende,reéhibanken.  Bet Hof beoordeelt enkel d,e, wettigheid van 
de bestreden  beslissing én verriCht:géériOnderioektiaar de feiteiï. 

Het Hof van Cassatie is samengesteld uit een eerste voorzitter, een 
voorzitter en vierentwintig raadshereri.JJet omvat drie:kamers::een  voor 
burgerlijke enlandelSzaken;:een voor Strafreehtelijké •Zaken :::: één 
derde voor zaken die tot de bevoegdheid van de arbeidsreehtbanken be-
horen. Elke kamei opiliaar;hetitt  opgesplitst  in ,.tWee:afdelingen-  een 
NederlátidStalieen een FrariStalige - die elkhestaaniiit  Vijf:Magistraten.  
Bij het Hof van Cassatie is er een parket-generaal, datálgiaak:heeftin  
alle zaken een advies uit re brengen. 



De malaise bij Justitie 

Waarom verloor het gerecht zoveel aanzien? 

F. Evers*  

Zoals in veel andere landen gaat het niet goed met de Belgische justitie. 
Advocaten, rechters en parketmagistraten leveren kritiek op elkaars pres-
taties en vooral op het zogeheten gebrek daaraan. In de media wordt jus-
titie afgeschilderd als een logge, archaïsche mastodont die machteloos 
staat tegenover spitsvondige, goed uitgeruste advocatenkantoren. En het 
publiek twijfelt openlijk aan de onpartijdigheid en de efficiëntie van het 
gerecht. 

Het zogenaamde 'spaghetti-arrest' — waarbij het Hof van Cassatie de 
zaak Dutroux uit handen nam van onderzoeksrechter Conerotte die de 
regel van de onpartijdigheid overtrad door uit sympathie deel te nemen 
aan een benefietavond georganiseerd door een vereniging die zich bur-
gerlijke partij had gesteld — deed, gesteund door de pers, de volkswoede 
oplaaien tegen een slecht functionerende en als wereldvreemd ervaren 
justitie: talrijke betogingen, debatten, opiniestukken in de pers en de 
Witte Mars waren daar een uiting van. 

De tijd was blijkbaar meer dan rijp voor een maatschappelijk debat 
over de werking van het gerecht. Een rechtsstaat kan het zich niet veroor-
loven haar derde macht te laten verloederen. In regeringskringen is men 
zich daar formeel terdege van bewust: de regeringsverklaring van 1995 
noemde het gerecht 'de spiegel van de democratische werking van de 
maatschappij' en de minister van justitie erkende in zijn beleidsnota dat 
'de verbetering van de rechtsbedeling' één van de belangrijkste doelstel-
lingen behoort te zijn. 

Er moet echter een aantal voorwaarden vervuld zijn om het debat op 
een serene manier te kunnen voeren. Er doen onterechte verwijten de 
ronde, die het gevolg zijn van onbegrip of onwetendheid, en die uit de 
wereld geholpen moeten worden. Dat neemt niet weg dat ook het ge-
recht zélf op een kritische manier haar eigen werking onder de loep moet 
nemen. Zelfgenoegzaamheid, hautaine afstandelijkheid en een manke 
plichtenleer kunnen de slechte werking en het belabberde imago van het 
gerechtelijk apparaat slechts versterken. Maar ook de wetgever heeft een 
niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Hij moet waken over de 
kwaliteit van de rechtsregels, die mede de kwaliteit van de rechtspraak 
bepalen. En hij moet het initiatief nemen in de reorganisatie van het ge-
recht. 

• De auteur is vrederechter in Gent VII en tevens lid van de werkgroep Magistratuur en 

Maatschappij. 
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In dat verband moet erop gewezen worden dat, afgezien van de par-
ketten, de rechterlijke macht in de enge betekenis (de zittende magistra-
tuur) weinig uit te staan heeft met het strafrecht, waarnaar evenwel 
begrijpelijkerwijze alle (media-)aandacht uitgaat. Bijna alle voorgestelde 
beleidsingrepen betreffen echter de strafrechtsbedeling: van de politie 
(integratie van de politiediensten), over het openbaar ministerie en de 
onderzoeksrechters tot de installatie van het college van Procureurs-
generaal, voorgezeten door de Minister (coherenter vervolgingsbeleid), 
en de volledige hervorming van het strafprocesrecht (de taak van de zo-
genaamde commissie Franchimont). Intussen loopt de civiele rechtsbe-
deling bijna ongemerkt verder vast. Dit artikel wil de globale problema-
tiek toelichten en de verschillende oorzaken voor de malaise bij het 
gerecht duiden. 

Externe oorzaken 

Er spelen een aantal problemen waar de actoren, te weten het personeel 
van de griffies en de parketten, de leden van het openbaar ministerie, de 
rechters en de advocaten, weinig of niets aan kunnen verhelpen. Zij kun-
nen die problemen enkel signaleren in de hoop dat de politieke wereld 
zijn verantwoordelijkheid neemt. 

De werkomstandigheden 
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De infrastructuur is erbarmelijk. In vele gevallen zouden de gebouwen 
geen arbeids- of brandweerinspectie doorstaan. Het gebrek aan lokalen, 
zowel werkruimte als zittingszalen, is al even nijpend (omdat niet alle 
nodige documentatie binnen handbereik is werken de meeste rechters 
thuis). De spreiding van gebouwen over de steden en zelfs over het ar-
rondissement doet de balie enorm veel tijd verliezen en bezorgt de recht-
banken noodgedwongen wachttijden die beter besteed kunnen worden. 
Territoriale centralisering zou een rationelere organisatie mogelijk ma-
ken. Thans worden acht miljard Belgische francs uitgetrokken voor drin-
gende infrastructuurwerken: het moge een eerste zinnige stap in de 
goede richting zijn. 

De automatisering werd op een amateuristische, ongecoördineerde en 
segmentaire manier ingevoerd. De instructie van het personeel was ge-
brekkig. Er was geen globaal beleid van informatietechnologie waaraan 
de keuze van software en hardware moest voldoen. Dat heeft tot onge-
looflijk veel energieverspilling geleid: als een zaak in hoger beroep komt 
bij voorbeeld, moeten alle gegevens opnieuw worden ingetikt. Nochtans 
werden tientallen miljoenen uitgegeven aan studies en enquêtes die ver-
volgens gewoon terzijde werden geschoven. Klaarblijkelijk weet men op 
het departement niet hoe rechtbanken en griffiediensten functioneren, 
laat staan wat de noden zijn. 



Waarom verloor ons gerecht zoveel aanzien? 

Het justitiedepartement werd steeds stiefmoederlijk bedeeld. Pas re-
cent kwam het reilen en zeilen van het gerecht in de publieke opinie. Pas 
nu de justitieproblematiek electoraal gevoelig is geworden, vinden poli-
tici het de moeite waard de begroting te verhogen. De begroting zal de 
komende vier jaar groeien van nauwelijks 2% van de staatsuitgaven (ver-
gelijkbaar met de begroting op Binnenlandse Zaken voor de Rijkswacht 
alleen) naar bijna 3% (of veertig miljard Belgische francs) tegen 2001. 
Veel ruimte voor een grotere beleidsmatige besteding is er echter niet, 
immers 80% van de uitgaven zijn voor wedden bestemd. 

De kwaliteit van wetgeving 

De werkverdeling 
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De wetgeving is een onontwarbare kluwen geworden. De wetgever sleu-
telt in zijn overreguleringswoede vaak op een fragmentaire manier aan 
bestaande wetteksten, zodat die hun coherentie verliezen. Steeds vaker 
verschijnen na de uitvaardiging ervan errata. Vaak ook blijven er allerlei 
taalkundige onzuiverheden achter in de teksten, of duiken verschillen op 
tussen de Nederlandse en Franse versie van eenzelfde wettekst. Nog er-
ger is dat wetteksten soms niet uitdrukken wat de wetgever eigenlijk be-
doelde, als men de voorbereidende werken erop naleest. Dit alles geeft 
aanleiding tot conflicten en interpretatieproblemen die tot rechtsonze-
kerheid leiden. Niet zelden worden ook fundamentele beginselen opzij 
geschoven en ondergeschikt gemaakt aan een onmiddellijk (demago-
gisch) resultaat op korte termijn. 

Door de slechte kwaliteit van de wetgeving komt ook een eerlijke 
rechtsbedeling in het gedrang. Hiaten in de wetgeving zijn immers het 
jachtterrein van degenen die zich de beste advocaten kunnen veroorlo-
ven. De verantwoordelijkheid van de wetgever voor de filevorming bij de 
rechtbanken is dan ook bijzonder groot. 

De verspreide wetsteksten zouden gecoördineerd moeten worden en 
verouderde wetgeving moet bijgewerkt of weggesnoeid worden. Wettek-
sten moeten bovendien leesbaar en samenhangend geformuleerd zijn. 

Kleine rechtbanken raken verlamd door EVRM-voorschriften in strafza-
ken, ze raken snel ontwricht door afwezigheden of andere oorzaken. Ma-
gistraten in deze kleine rechtbanken kunnen zich onmogelijk specialise-
ren in bepaalde materies om zo opsporingswerk te besparen. De werklast 
is bovendien ongelijk verdeeld. Sinds de oprichting van bij voorbeeld, de 
politierechtbanken krijgen sommige vredegerechten bijna geen nieuwe 
zaken meer binnen omdat zij in hoofdzaak verkeersgeschillen te behan-
delen hadden. De vrederechters daar zitten op werk te wachten: elders is 
er weer werk te veel en moesten toegevoegde vrederechters benoemd 
worden. 
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Om aan dat soort problemen een mouw te passen moeten de gebieds-
afbakening en de werklast van de onderscheiden rechtsmachten volledig 
herzien worden. De corpsen moeten voldoende groot zijn, opdat ze op 
een vergelijkbare wijze kunnen worden georganiseerd en administratief 
ondersteund. Alleen dan wordt een rationeel beheer mogelijk. Twee ge-
rechtelijke arrondissementen per provincie zouden moeten volstaan. 
Het is verder het overwegen waard terug te grijpen op het oorspronke-
lijke, zowat dertig jaar oude, idee van de Koninklijk commissaris voor de 
gerechtelijke hervormingen, Van Reepinghen. Hij opteerde voor één ar-
rondissementele rechtbank, waar ook de rechtbank van koophandel en 
de arbeidsrechtbank in geïntegreerd zouden zijn. Dat zou een evenwich-
tiger werkverdeling mogelijk maken, volgens de theorie van communice-
rende vaten. Het zou bovendien grotendeels een einde kunnen maken 
aan de huidige energieverslindende bevoegdheidsgeschillen. Binnen één 
rechtbank kan een zaak dan immers vrij eenvoudig naar een andere sec-
tie of kamer worden verwezen, terwijl thans een tijdrovende verwijzings-
procedure gevolgd moet worden. 

Ten slotte moet paal en perk gesteld worden aan de laakbare tendens 
van forum shopping, waarbij firma's de rechter kiezen die hen het best 
uitkomt omdat zij in hun contracten, bestelbonnen en fakturen willekeu-
rig de territoriaal bevoegde rechter kunnen aanduiden, hetgeen afwijkt 
van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Een vrederechter die 
naar hun smaak teveel sleutelt aan de gevorderde hoge moratoire of 
schadebedingen kan zodoende ontlopen worden. 

De gerechtelijke achterstand 
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Sinds de jaren vijftig is het aantal nieuwe zaken verdrievoudigd. De ho-
gere beroepen volgen die trend. In diezelfde periode is het aantal magis-
traten slechts met een derde toegenomen, vooral parketmagistraten. 
Voor de achterstand die daardoor is ontstaan, moet nu dringend een op-
lossing gevonden worden. 

De omvang van die achterstand mag echter ook niet worden overdre-
ven. Er zijn vele duizenden zaken die eigenlijk bezwaarlijk nog 'han-
gende zaken' kunnen worden genoemd en die beter naar het dood ar-
chief kunnen worden verwezen. De achterstand geldt alleen voor die 
zaken die door de gedingvoerende partijen 'in staat' gesteld zijn om aan 
de beoordeling van de rechter voorgelegd te worden en waarvoor niet 
binnen een redelijke termijn van enkele maanden een pleitdatum én een 
vonnis verkregen kunnen worden. Dat neemt niet weg dat dit immense 
probleem niet op te lossen is zolang het aantal nieuwe zaken het aantal 
afgewerkte zaken overtreft. In sommige rechtbanken en in de hoven van 
beroep is een wachttijd van enkele jaren geen uitzondering. Daarom 
moet de toevloed van zaken dringend worden ingedijkt. 

Er moet vooraf meer onderhandeld worden en gewerkt worden met 
alternatieve oplossingsvormen voor geschillen alvorens de tussenkomst 
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van de rechter te vragen. De rechter zou pas ultieme remedie moeten 
zijn. 

De balie: overconsumptie van het recht 

De balie is één van de hoofdrolspelers in het gerechtelijk drama. In ci-
viele zaken spelen de advocaten niet allemaal naar behoren hun rol van 
eerste rechter. Economische motieven zijn hieraan niet vreemd. Het 
voorleggen van de zaak aan de rechter is een automatisme geworden in 
plaats van een ultieme stap. Op alle niveaus raken rechtsmachten over-
spoeld met vaak futiele geschillen, die mits wat goede raad, gezond ver-
stand en overleg meestal best op te lossen zijn. 

De advocatuur zou ook meer oor en oog moeten leren hebben voor 
problemen waarvan zijzelf de weerslag niet vermoedt, en die mede een 
efficiënte rechtspraak belemmeren. Want rechters foeteren dikwijls op de 
manier waarop de dossiers worden behandeld en voorgesteld. Een goed 
samengesteld, hanteerbaar dossier met stavingsstukken — en waarom 
geen toevoeging van minder verspreide rechtspraak en rechtsleer — laat 
ongetwijfeld een snellere beoordeling toe. In de praktijk moeten de rech-
ters veel te vaak voorbereidend puzzelwerk verrichten. Ook het onge-
remd concluderen, vaak uit vrees niet het laatste woord te hebben, moet 
worden ingedijkt. 

Advocaten die verder gaan dan de wettelijk voorziene repliek en du-
pliek, zouden ertoe verplicht moeten worden een volwaardige synthese-
conclusie op te stellen. Dat zou veel tijd besparen bij het zoeken naar de 
uiteindelijke vordering, die in de loop van het geding nogal eens op on-
duidelijke wijze evolueert. Systematischer argumentatie zou wellicht ook 
het pleiten kunnen reduceren tot het verschaffen van (de door de rechter 
gewenste) toelichting. In het algemeen moeten vorderingen preciezer en 
correcter geformuleerd worden. 

Onpartijdig en onafhankelijk? 
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Ten slotte is er de rol van de rechters en van hen die hun rechterhand 
behoren te zijn, de griffiers. Ik vermeldde al dat op de magistratuur een 
zware verantwoordelijkheid rust voor de interne chaos. Ik wil hier echter 
nader ingaan op één aspect van het vertrouwensproces dat volgens mij 
fundamenteel is. Het vertrouwen in het gerecht steunt in essentie op de 
zichtbare onpartijdigheid en onafhankelijkheid (art. 6, EVRM). 

In een tijd waarin de politieke klasse die de beide andere staatsmach-
ten bevolkt, vanwege allerhande vermeend of echt gesjoemel terecht 
wordt gewezen, een tijd waarin de indruk bestaat dat alles gearrangeerd 
kan worden, dreigt ook de laatste strohalm waaraan de gemeenschap 
zich vastklampt om haar rechten en vrijheden te vrijwaren, te breken. 
Dat tot groot jolijt van uiterst rechts. 
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Zijn alle rechters onpartijdig en onafhankelijk? Zelfs als dat het geval 
ware, is het nog de vraag of zij ook die indruk geven. De werkelijkheid is 
ongetwijfeld minder vertroebeld dan bepaalde geruchten willen doen 
voorkomen. Maar iedere magistraat moet erover waken dat er geen 
zweem van partijdigheid wordt gewekt. Laten we wel wezen: in een men-
taliteit van 'ons kent ons', uit misplaatste vriendelijkheid of laffe toegeef-
lijkheid, hebben magistraten al eens een gewillig oor voor een kennis van 
een vriend of zelfs voor een andere magistraat, die terloops vermeldt dat 
zaak X voorligt of vraagt of een zaak niet sneller behandeld kan worden. 
Deze stille wenken waarin hoop op voorspraak tot uitdrukking komt, ie-
dere inmenging hoe zacht ook, zijn volkomen afkeurenswaardig. 

Hiermee heb ik niet gezegd dat er altijd gevolg gegeven wordt aan der-
gelijke of verdergaande verzoeken. Wel dat men voorbijgaat aan de intus-
sen bekende regel: Justice not only has to be done. It also has to be seen to 
be done. Men beseft niet voldoende dat zelfs relatief onschuldige gunsten 
de reputatie aantasten, omdat ze niet integer gedrag aanmoedigen en bij 
het publiek de indruk wekken dat alles kan. Tevens is de primaire ver- 
eiste voor een vertrouwenswaardige rechtspraak, namelijk de onpartij-
digheid, te grabbel gegooid. 

De zware kritiek op het spaghetti-arrest is dan ook dubbelhartig: het 
geloof, het vertrouwen in justitie blijkt aangetast en tegelijk wordt geëist 
dat een grondbeginsel van de rechtspraak wordt opzij geschoven. Dat in 
het verleden al te laks werd opgetreden tegen mistoestanden binnen de 
magistratuur mag daartoe geen voorwendsel zijn! 

In de gerechtsgebouwen moet men er zich van bewust zijn dat men in 
een samenleving waarin recht voorrecht kán of zelfs maar lijkt te worden, 
niet veel burgerzin meer kan eisen van de leden van die samenleving. 
Zelfs schuchtere commissionairs moeten daarom krachtdadig afge-
scheept worden en iedere poging tot beïnvloeding zou de deur moeten 
doen dichtslaan. Magistraten, maar ook het griffiepersoneel, moeten een 
veel striktere zelfdiscipline aan de dag leggen en veel strakker de hand 
houden aan beginselen en spelregels. Wie geen voedsel wil geven aan 
verwijten van klassejustitie, moet bij voorbeeld vermijden een genees-
heer of een notaris, om maar enkele voorbeelden te noemen, in een zaak 
waarin zij gewoon partij zijn, met hun titel aan te spreken, alsof zij iets 
méér gelijk zijn dan anderen. Ook het gefezel van de advocaten aan de 
tafel van de rechter, als het gaat om één of andere zogenaamde burger 
die boven alle verdenking zou staan, is een uitwas waaraan we een einde 
dienen te maken. 

Misschien kan een ethische gedragscode een heilzaam effect hebben 
op de nauwelijks bestaande bedrijfscultuur bij het gerecht. Het herstel 
van het vertrouwen in justitie hangt er grotendeels van af. Vertrouwen 
wordt nu eenmaal verdiend. 

Ook de stijl waarmee de rechtzoekende wordt benaderd, laat wel eens 
te wensen over. In het algemeen geldt voor griffiers én rechters dat zij de 
rechtzoekende zakelijk en hoffelijk te woord moeten staan. Justitie is een 
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openbare dienst ten bate van de gemeenschap, niets meer, maar zeker 
niets minder. Daarom ook mogen brieven van rechtzoekenden nooit on-
beantwoord blijven. Aan dat soort onbeschoftheden heeft de justitie 
haar klantonvriendelijk imago te danken. Daarom ook zou een onthaal-
dienst of tenminste een correcte bewegwijzering op zijn plaats zijn in 
wat men ten onrechte 'paleizen' van justitie noemt en waar de recht'zoe-
kende' zich veeleer in een labyrint waant. 

Het is tekenend dat pas sedert 1991 een wet tot stand kwam met het 
oog op de objectivering (dat wil zeggen: depolitisering) van de (instap-) 
benoemingen en bevorderingen, die overigens nog veel 'verfijning' be-
hoeft; in de toekomst zouden de mandaatambten (corpschefs) van tijde-
lijke duur moeten worden. Het dient ook gezegd: afgelopen jaar werden 
'vervolgopleidingen' voor magistraten opgezet. Het staat nog allemaal in 
de kinderschoenen maar de aanzet is er. 

Controle en verantwoording: een noodzaak 

De grondwettelijke onafhankelijkheid was totnogtoe een dekmantel 
waarachter de magistratuur zich verschuilde om iedere controle op haar 
werking af te houden. Rechters zijn onaantastbaar als het gaat om hun 
beslissingen, maar zij zijn wel verantwoording verschuldigd over hun 
produktiviteit. Een degelijk toezicht en overleg tast geenszins de onaf-
hankelijkheid aan, wel integendeel. Wie dat nog denkt, vergeet dat de 
wanprestaties van enkelen de reputatie van allen aantasten. Zo blijkt 
thans de politieke wil te bestaan om een Hoge Raad voor Justitie op te 
richten, bestaande uit magistraten en vertegenwoordigers uit de samen-
leving: die raad zou als gesprekspartner met de overheid fungeren, 
beleidsvoorstellen kunnen doen, toezicht houden op dysfunctionele ont-
wikkelingen, over disciplinair initiatiefrecht beschikken, een om-
budsfunctie krijgen, enzovoort. Behoudens de ter discussie staande ta-
ken zal ook veel afhangen van de 'bemanningswijze' én het feit of die 
raad voltijdse leden zal krijgen (wat tijdelijke ambtelijke vrijstelling im-
pliceert) . 

Opmerkelijk is dat de komst van een dergelijk orgaan, waarvoor Magis-
tratuur en Maatschappij en l'Association Syndicale des Magistrats - twee 
kritische, onafhankelijke denkgroepen die zich steeds tegen allerhande 
corporatistische reflexen hebben verzet - zich al jaren inzetten, pas 
thans als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

De toekomst 

Tot zover een weinig opbeurend, niet limitatief overzicht van de proble-
men, gekoppeld aan enkele suggesties. Een globale gecoördineerde 
remediëring lijkt me alleen mogelijk als er een gemengde audit wordt 
uitgevoerd om alle zwakheden van het huidige systeem in kaart te bren-
gen. De minister van justitie achtte dat voorstel aanvankelijk niet ge- 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 8, 1997 1 01 

schikt omdat de problemen bekend zouden zijn, doch lijkt nu bij te 
draaien. 

Wellicht zijn de ergste wantoestanden lokaliseerbaar en met discipli-
naire maatregelen tegen te gaan. Voordien kon dat echter evengoed, en 
toch is het nooit gebeurd. Het komt me voor dat justitie ook behoefte 
heeft aan een degelijke ombudsdienst waar klachten worden gecentrali-
seerd én behandeld. Wie nu klachten heeft, kan nergens heen of krijgt 
nauwelijks gehoor. De burger verdwaalt en de medewerkers van justitie 
botsen al te vaak op een hiërarchische muur. Zo blijft alles bij het oude. 
Een dergelijke klachtenbank die ten dienste staat van de procespartijen 
maar ook van de diverse actoren zou mogelijkerwijs een inventaris van 
de knelpunten opleveren. 

Justitie dient zich ook beter naar buiten te presenteren. Ik verwijs daar-
voor naar het colloquium over Pers en Justitie dat eind 1995 plaats had in 
de Senaat. Daaruit is ondermeer gebleken dat er behoefte is aan be-
kwame woordvoerders om de pers te woord te staan — zowel voor de zit-
tende als de staande magistratuur — en aan informatiecampagnes om de 
burgers degelijk te informeren over de organisatie en over zaken die de 
publieke opinie beroeren. Dit is absoluut nodig om het vertrouwen te 
herwinnen. Inmiddels werd hiertoe een initiatief genomen maar veel te 
amateuristisch, zonder opleiding noch mediatraining. 

Een goede rechtsbedeling betekent dat de magistratuur en de haar 
omringende diensten alle burgers die op haar een beroep doen of die 
voor de rechter worden gebracht, op een serene en onpartijdige en niet 
in het minst op een efficiënte manier behandelt, beschermt of vervolgt. 
Dit lijkt me een maatstaf om te beoordelen in welke mate de magistra-
tuur de democratische rechtsstraat dient. Er is echter een voortdurend 
conflict tussen maatschappelijk belang en eigenbelang. Wie gelooft dat 
een goede rechtsbedeling vanzelf tot stand komt, dwaalt. Ook de magis-
tratuur zal een bepaald gedrag opgelegd moeten worden, want rekenen 
op de spontane goede bedoelingen van de diverse actoren is, wellicht, te 
hoog gegrepen. 

De minister zal dus tot een andere mentaliteit moeten aansporen. Het 
'pact voor de justitie' dat de minister van justitie voorstelde in zijn 
beleidsverklaring kan daartoe een aanzet zijn. Maar daarnaast zal een 
uitzonderlijk charisma nodig zijn en bijzonder veel diplomatie en luister-
bereidheid om de scepsis van degenen die tot de basis van het gerecht 
behoren - een basis die gedurende decennia aan zijn lot is overgelaten, te 
overwinnen. Toch zou eenieder die tot die basis behoort vanaf ieders 
plaats creatief en taboe-doorbrekend moeten opkomen voor een justitie 
die zich bewust is van haar maatschappelijke opdracht, opdat ze door de 
samenleving ernstig wordt genomen en zo haar grondwettelijke taak met 
verdiend aanzien kan vervullen. 
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De orgá' nitat"i. e Vál de strafrechtspraak , 

De strafvordering wordt in België, net als in Nederland, uitgeoefend door 
het OiSefibaar Ministerie. Globaal gezien vervult dit orgaan in de straf-
reelitojegirig een  drieledige taak: de opsporing en vaststelling van mis 
drijven, 	de jnáteljing vait strafvordering : en de tenuitvoerlegging van de 
strafrechtelijke beslissingen genomen door de onderscheiden : straf 
rechterlijkecolleges (zie bijgaand schema). Ten aanzien van elk een korte 
toelichting. Daarbij blijft de militaire rechtspraak buiten beschouwing. 

De POiltierechtbank 

Ingevolgde  de Wet van :11: jtili 1994 werden   per 1 januari  1.995  
politierechtbanken opgericht in 32 reditSgebieden (bepaald door de . 	 :  
wet). De rechtbank bestaatnit één of Meerdere rechters (enplaatSVer-
vangende rechters):: ,.. Het ()Peilbaar Ministerie wordt:WaargèR ,,,,,,,, door 
de Procureur des Konings of 'één yan zijn Substituten' 

De :Politierechtbank neemt kennis van overtredingen (dit zijnfeiten 
dieStrafbaarZijnmagevangenisstrat van minder   :dan  zeven dagen :en/of • 	„ 	• 
een :briete Van250 grilden) en van sommige Misdrijven 
misdrijven) 

De De Correctionele rechtbank 

De Correctionele rechtbank is een afdeling vandellechtliankyan eerste 
zianleg.: De:ze, bestaat uit een aantal ,; enkelvoudige,  dan:+yelrnee'rvondige 

kamers : Meervoudige afdoening  i's vereist in geval van: hoger beroep 
tegen de uitspraak van de Politierechtbanken, voor zaken die betrekking 
heto3endo ;inbreuken:op  de:ordevan defamilie 2,  entOf de: openbare ze- ,  
delijkheid; Cink wanneer her Openbaar Ministerie of de beklaagde 
daarom verzoekt is meervoudige,afdOening noodzakelijk. 

Tot de ,,,,,,,,,,,,,,,,, van delechtbgnk , behoren de misdrijven die  • 	: , 
straft  worden  met  minder dan Vijf jaargéVángeniS:en /Of eérthciete van 
ten minste  en die waarvoor verztelitende omstan-
digheden werden aanvaarci:jin dit laatste geval kan de `rechtbank een 
straf Uitspreken  van maximaal tien jaar  gevangenis: Ze neemt eveneens 
kennis van de 'Mg& beroepszaken tegen vonnissen van de Politierecht 

1 Ook een toegevoegde rechter kan benoemd worden. In sommige kantons treedt de 

vrácie0 .0ter eveneens op i -JIIpolitierechter. 

2 Ondei, deze moeilijk adequaatiri..het.nederlands te vertalen noemer vallen misdrijven nis : 

vruchtafdrijving, ontvoering van minderjarigen, aanranding  van de eerbaarheid en 

verkrachting, bederf van de jeugd; prostitutie en verlating van.  ,de familie 
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Kt t1( htens artikel 98 van de Grondwet worden alle criminele zaken, poli 
rte ke iniSdrijve n en drukpersmisdrijven: langs de .›,;i:og van:jury-
i=éá:ii4.5táá'k 	 zit-e:gaan. De fi4- eën:instelling unt., 
leend aan de':,Witgelsaksis'eï-i'el,reclitsWerOd  - is  een rechtscollege van door 
het lot aangewezen burgcrs. Zodoende wilde men de beschuldigden be-. 
schermen ;tegen de id 	van: de.overheid:;Ze:werd , in BelgiTe .,,ingevoerd ,  

denS hearatise;bewind ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, odr'de: GiondWetvan 4831 

liet:Fint van Assisen :(tien:ingetal): bestaat niet alleen uit een jtity; Ma 
• • 	 •.- 	 ,, „ 

binVatévenéeriS:driebeidépSinagiStraten - een vooriitter(lid:Vánliel 
Hof van Beroep) en twee assessoren (rechters in de Rechtbank van eerste 
aanlèg)HdOPenhaa1=Wlinis.terjewordi;waargenomen  door  de  „  ,  
Procureiii-Génerialhij hei Hof'.van Fh-" roep of door een ma' gttraat vn rl 

t. 
Een Hof van Assisen is geen permanente rechtsmacht; het wordt pel 

4t1.ing gevormd', dat:wil:zeggenwanneer een zaak aarinangigis,gema,iki 
dódedé:,kiiinei.,:VaniiibeSchuldigingstelling.banyvordillaast bet aam ,d 
beroepsmagistraten ook een jury samengesteld. De twaalf leden (ge/ \v()- 
renen)wordenbij:Ibbtiggekozendp basisvan de gemeente en 
neféli›ƒ4en :Zenéteri miniiiâdl dértign:friaidi -naal stig jaar oud 
zijn, kunnen lezen en schrijven en de burgerlijke en politieke rechten 

.j;enietéri. De::j_ktryi n>29,i'alïéeiVIS, eslist over de schuld van de beklaagde; 
et d içfren 1-)ëIkt de.'ï!°.ii- 4r de strafrii'(44tY‘Ovel 

F I ké 	 vincieMefeeen. Hot van Assiséni , Biji  dejagste Grondwet ijzigingisde provi 

L átiánt;giep—litst'iá :>èái3: < ;1<áms en en 'è <en.:Wéals .  doel elk heeft een Hof 'xiá>11;71/4átiáén... 



De organisatie van de strafrechtspraak 

ree h svragen wordt uitsluitend door de laatstgenoemden beslist. Tegel, 
de arresten van de hoven van Assisen is geen:Iger beroep rnoge 

liet Hof van Beroep 

In totaal zijn er vijfHo% en van Beroep. Elk hof bestaat uit een aantal 
meervoudige kar i: een voorzitter en twee assessoren. Het Openbaar 
Ministerie wordt  waargenomen door : eenmagistraat Vïn:het. Parket  - 
Generaal.  In tegenstelling telt de burgerlijke kamers worden dé:COrrectio- 
:3," .• • 	 "r '''' 	< 	v,e*g 	''' 	 '''' 	 .› 

nele kamers altijd cbllegiaaVSainettgesteld'2Eët hof neettitkénOigtin het 
beroep tegen door de correctionele rechtbanken gewezen von n h-,scn 

Het Hof van Cassatie 

Het:HOI:Van Cassatie- speelt in de strafrechtspraak een/elfde rol als het 
1Wif'in'Siirger1ijketlf<en doet. 
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De toekomst van het Belgisch 

openbaar ministerie 

Een reorganisatie naar Nederlands model? 

D. van Daele en prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut s  

Momenteel staat de strafrechtsbedeling in België in het algemeen en het 
functioneren van het openbaar ministerie in het bijzonder bloot aan 
zware kritiek. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats nagegaan waar-
uit die kritiek op de strafrechtsbedeling en op het openbaar ministerie 
precies uit bestaat. Hierbij wordt een parallel getrokken met de kritiek 
waarmee het Nederlandse openbaar ministerie — zij het in een minder 
recent verleden — kreeg af te rekenen. Vervolgens wordt nagegaan welk 
beleid de regering Dehaene II ten aanzien van de gestelde problemen 
voert. Dit beleid wordt in deze bijdrage geëvalueerd aan de hand van een 
vergelijking met de reorganisatie die momenteel in het Nederlandse 
openbaar ministerie aan de gang is. En dit in het besef dat over de nood-
zaak en de oriëntatie van deze reorganisatie heel verschillend wordt ge-
dacht. Omdat de vergelijking België—Nederland hier centraal staat zal 
aan de 'binnenlandse' discussie in Nederland evenwel voorbij worden 
gegaan. 

Het Belgische O.M. en de crisis in de strafrechtsbedeling 

Sedert de dramatische gebeurtenissen die plaatsvonden in de zomer van 
1996 ligt de (straf)rechtsbedeling in België midden in de vuurlinie van de 
kritiek. Sterke uitdrukkingen worden hierbij niet geschuwd. Zo wordt er 
bij voorbeeld gesproken van een 'vertrouwens-, identiteits- en 
legitimiteitscrisis van de strafrechtsbedeling' en van Justitie als 'een be- .  
drijf in moeilijkheden'. Er wordt niet alleen gewezen op een reeks van 
individuele fouten, onachtzaamheden en tekortkomingen, maar met 
name ook op een aantal fundamentele gebreken en structurele dysfunc-
ties binnen de (straf)rechtsbedeling (Ringelheim, 1997). 

De zaak Dutroux-Nihoul mag hierbij echter niet op zichzelf worden 
beschouwd. Ten eerste is het immers zo dat België sinds de jaren tachtig 
werd geconfronteerd met een reeks onopgehelderde misdaden, zoals bij 
voorbeeld de aanslagen toegeschreven aan de zogenaamde bende van 
Nijvel en de moord op Minister van Staat Cools. De zaak Dutroux-Nihoul 
is met andere woorden slechts de spreekwoordelijke druppel die de em- 

• De auteurs zijn respectievelijk als wetenschappelijk medewerker en gewoon hoogleraar 

verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de Katholieke Universiteit Leuven. 
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mer deed overlopen. Hierbij komt in de tweede plaats dat de meeste pro-
blemen die zich in het functioneren van de strafrechtsbedeling voor-
doen, reeds sinds jaar en dag bekend zijn. Talrijke keren werd bij 
voorbeeld al gewezen op het chronisch gebrek aan werkingsmiddelen 
van Justitie. Ook was er bij voorbeeld lange tijd nagenoeg geen belang-
stelling voor de uitbouw van een strafrechtelijk beleid. Algemeen wordt 
nu erkend dat de politici jarenlang Justitie hebben verwaarloosd 
(Eliaerts, 1997) . 

Dat vele van de vaststellingen die naar aanleiding van de zaak 
Dutroux-Nihoul werden gedaan niet nieuw zijn, neemt echter niet weg 
dat deze zaak wellicht de aanleiding zal vormen tot een vergaande struc-
turele reorganisatie van de strafrechtsbedeling. Deze verwachting kan 
onder meer worden gestoeld op de zeer ongewone mededeling van Ko-
ning Albert II d.d. 10 september 1996 (zie Het Nieuwsblad, 11-9-1996). In 
dit communiqué van het Paleis wordt onder meer gesteld dat er grondig 
dient te worden nagedacht over het menselijker en efficiënter maken van 
de werking van het gerecht. Tevens wijst het Staatshoofd erop dat zal 
moeten worden gestreefd naar de invoering van interne en externe con-
troles en een betere opleiding. 

Het openbaar ministerie onder vuur 
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Aangezien het openbaar ministerie in de strafrechtsbedeling een cen-
trale positie inneemt, hoeft het niet te verwonderen dat deze instelling 
volop in de klappen deelt. Zo komt de Onderzoekscommissie Dutroux-
Nihoul tot de vaststelling dat de parketten een zwakke interne organisa-
tie kennen en dat ze te veel zaak—gericht en te weinig organisatie-gericht 
werken. De parketmagistraten zouden daarenboven een te receptieve 
opstelling koesteren, waardoor de prioriteiten in het beleid de facto door 
de politiediensten worden bepaald. Verder is opnieuw geconstateerd dat 
de 27 parketten van eerste aanleg de neiging vertonen zich voornamelijk 
op de problemen in het eigen gerechtelijk arrondissement te richten en 
dat een degelijke informatie-uitwisseling tussen deze arrondissements-
parketten niet is gewaarborgd. Dat er per ressort van het hof van beroep 
een parket-generaal bestaat is niet van aard dit probleem op te lossen. 
De Onderzoekscommissie heeft immers eveneens moeten vaststellen dat 
de parketten-generaal te ver van de concrete problemen en van de dag-
dagelijkse realiteit afstaan (Onderzoek, 1996-1997). 

Deze en andere problemen die de onderzoekscommissie Dutroux-
Nihoul ten aanzien van het functioneren van de parketten signaleert, 
zijn, zoals gezegd, inderdaad al veel langer bekend. Reeds jaren wordt 
het openbaar ministerie bij voorbeeld verweten dat het weinig of geen 
beleid voert inzake de opsporing en de vervolging van strafbare feiten 
(vergelijk De Nauw, 1990-1991; Fijnaut, 1980). Ook de stroeve relatie tus-
sen de parketten-generaal en de parketten van eerste aanleg werd reeds 
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verschillende keren beschreven (zie onder meer Dupont, Christiaensen 
e.a., 1992). 

Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat ook parketmagistraten 
zelf, waaronder de veelgeplaagde procureur des Konings van Brussel De-
jemeppe, in het verleden reeds aandacht vroegen voor de problemen 
waarmee zij werden geconfronteerd. Doorgaans voegden zij aan de lijst 
van problemen onmiddellijk de verzuchting toe dat — zeker gezien de 
steeds toenemende taken van het openbaar ministerie — een verhoging 
van de beschikbare financiële middelen noodzakelijk was. Dit middelen-
probleem uit zich bij voorbeeld in het feit dat de parketten tot op de dag 
van vandaag nog steeds niet volledig geïnformatiseerd zijn. Daarnaast is 
in hun kring ook al jaren een betere (voortgezette) opleiding en een mo-
gelijke specialisatie van parketmagistraten bepleit (vergelijk Dejemeppe, 
1993; Dejemeppe, 1996; Heimans, 1994). 

Analoge crisisgeluiden in een ander tijdsgewricht 
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Wie een parallel trekt tussen België en Nederland kan vaststellen dat veel 
van de huidige problemen met betrekking tot het functioneren van het 
Belgische openbaar ministerie zich ook in Nederland hebben gesteld. 
Hier kwamen zij echter reeds enkele decennia geleden volop aan de op-
pervlakte. 

Zo wijst 't Hart erop dat tegen het einde van de jaren zestig en het be-
gin van de jaren zeventig het strafrecht, als gevolg van de ongelukkige 
reactie op een aantal rellen en protestacties, geen 'rustig bezit' meer was. 
Waar Enschedé in 1964 nog gewag kon maken van een 'latente justitiële 
crisis', diende men in 1970 vast te stellen dat de geloofwaardigheid van 
het strafrecht en de strafrechtsbedeling volop in het geding was. De la-
tente justitiële crisis was met andere woorden geëvolueerd naar een ma-
nifeste crisis ('t Hart, 1994). 

Het gevolg hiervan was dat in de strafrechtspraktijk steeds meer 
ruimte kwam voor meer pragmatisch denken, of, anders gesteld, voor 
het voeren van beleid. Ten opzichte van het openbaar ministerie impli-
ceerde deze nieuwe benadering een proces van reorganiseren, rationali-
seren en bureaucratiseren. Op die manier wou men komen tot een open-
baar ministerie dat de profilering van beleidstaken, en dus het stellen 
van prioriteiten bij de opsporing en de vervolging, zou waarmaken ('t 
Hart, 1994). Een en ander heeft, zoals zeker de lezers van dit tijdschrift 
weten, geleid tot een ware cascade van beleidsplannen, gaande van Sa-
menleving en criminaliteit (1985) tot het Plan van aanpak reorganisatie 
openbaar ministerie (1995) van de huidige minister van Justitie Sorgdra-
ger. Wat opvalt aan de Nederlandse ontwikkeling is echter dat het open-
baar ministerie zelf zich volop in de discussie heeft gemengd. Hiertoe 
kan bij voorbeeld worden verwezen naar de kort na de presentatie van 
Samenleving en criminaliteit opgerichte Werkgroep Prioriteitenstelling, 
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het plan Strafrecht met beleid (1990) en het rapport Het am. ... om 
(1993). 

Vergeleken met de ontwikkelingen in België kunnen nu reeds enige 
voorlopige conclusies worden getrokken. In de eerste plaats valt op dat 
de Nederlandse strafrechtsbedeling, met inbegrip van het openbaar mi-
nisterie, veel vroeger dan de Belgische onder vuur kwam te liggen. Een 
tweede groot verschil hangt hier enigermate mee samen: in Nederland is 
sinds de jaren tachtig sprake van een heuse 'beleidsplannencultutd, 
daar waar in België beleidsplannen, waarin ook het openbaar ministerie 
een belangrijke rol speelt, pas sinds kort worden opgesteld. En, ten 
derde, al heeft het Nederlandse openbaar ministerie zeker niet alle plan-
nen metterdaad gerealiseerd — hetgeen uiteindelijk mede heeft geleid tot 
de momenteel aan de gang zijnde reorganisatie — het valt wel op dat het 
reeds lange tijd op een constructieve wijze meedoet aan het debat over 
zijn eigen toekomst. Een dergelijke ontwikkeling doet zich tot op de dag 
van vandaag in België nog niet voor. 

Hierna staan we stil bij het beleid dat de huidige regering Dehaene II 
voert ten aanzien van de crisis in de strafrechtsbedeling in het algemeen 
en met betrekking tot het openbaar ministerie in het bijzonder. Deze uit-
eenzetting moet vervolgens toelaten om in een afsluitend deel de verge-
lijking België—Nederland verder uit te werken. 

Het beleid van de regering Dehaene II 

Algemeen 
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In het kader van de 'vernieuwing van democratie en rechtsstaat' worden 
in het regeringsprogramma van de regering Dehaene II maatregelen 
voorzien met het oog op een verbetering van de rechtsbedeling enerzijds 
en met betreking tot de modernisering en de responsabilisering van het 
gerecht anderzijds (Krachtlijnen, 1995). 

Deze maatregelen worden in de Beleidsnota van minister van Justitie 
De Clerck verder uitgewerkt. Naast maatregelen met betrekking tot het 
openbaar ministerie (infra) is in deze beleidsnota onder meer sprake van 
een 'pact tussen de actoren van justitie'. Dit pact dient gericht te zijn op 
het tegengaan van het misbruik van procedureregels, het wegwerken van 
de gerechtelijke achterstand, het verwezenlijken van een 'open Justitie' 
en het verbeteren van de materiële omkadering van de justitiële autori-
teiten. Verder wordt in de nota onder meer aandacht besteed aan een 
aantal bijzondere ontwikkelingen in het strafrecht en aan een aantal al-
gemene maatschappelijke thema's, zoals bij voorbeeld de slachtoffer-
problematiek en het drugsbeleid (Beleidsnota, 1995). 

Onder druk van de Witte Mars van 20 oktober 1996 hield de regering 
Dehaene II op 6 december 1996 een zogenaamd Sinterklaas-conclaaf 
rond de problemen van Justitie (Ministerraad, 1996). Dit conclaaf leidde 
tot maatregelen ter objectivering van de benoemingen en de bevorderin- 
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gen in de magistratuur en ter verbetering van de betrekkingen van de 
rechterlijke overheden (openbaar ministerie en onderzoeksrechter) met 
de politiediensten. De hoofdthema's van het Sinterklaas-conclaaf— de 
verbetering van de positie van het slachtoffer en de hervorming van de 
voorlopige invrijheidstelling — zijn voor deze bijdrage van minder beteke-
nis. 

Wel van belang is dat de ministerraad op diezelfde zesde december 
1996 besloot tot instelling van een Commissie voor een efficiëntere 
politiestructuur. Zij werd uiteindelijk ingesteld bij Ministerieel Besluit 
van 10 januari 1997 (Belgisch Staatsblad, 28-1-1997). Hoewel deze 
Commissie-Huybrechts — zo genoemd naar de voorzitter — in eerste in-
stantie een onderzoek diende te verrichten naar de functionele en struc-
turele mogelijkheden om de federale politiediensten te moderniseren, 
was de instelling ervan ook voor het openbaar minsterie van groot be-
lang. De Commissie diende zich immers eveneens te buigen over de 
vraag hoe de centrale rol van het openbaar ministerie inzake de (uitvoe-
ring van de) opdrachten van gerechtelijke politie precieser zou kunnen 
worden omschreven. 

Tot slot dient hier ook het Wetsontwerp van 19 december 1996 tot ver-
betering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingson-
derzoek en het gerechtelijk onderzoek te worden vermeld. Dit ontwerp 
vormt het resultaat van de eind 1991 — als gevolg van de conclusies van 
de eerste 'Bende-commissie' in haar eindrapport van april 1990— opge-
richte Commissie Strafprocesrecht (De Smet, 1997; Van Daele, 1996). Het 
ontwerp van de Commissie Strafprocesrecht behelsde — naast een aantal 
innovaties — voornamelijk een aanpassing van het negentiende-eeuwsè 
Wetboek van Strafvordering aan de gewijzigde praktijk. Hoewel de eerste 
'Bende-commissie' op een aantal structurele problemen had gewezen — 
vooral met betrekking op de organisatie en werking van het openbaar 
ministerie, het ministerie van Justitie en de onderzoeksrechters — ging de 
Commissie Strafprocesrecht, en in het kielzog hiervan de regering, echter 
grotendeels aan die problemen voorbij. 

Desondanks blijkt uit bovenstaand overzicht echter duidelijk dat men 
de regering Dehaene II in geen geval kan verwijten geen oog te hebben 
voor de problemen die zich in relatie tot de (straf)rechtsbedeling stellen. 
De plannen van deze regering met betrekking tot (het functioneren van) 
het openbaar ministerie, en de maatregelen die in dit verband reeds wer-
den uitgevoerd, komen hierna aan de beurt. 

Het functioneren van het openbaar ministerie 
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Instelling van het College van procureurs-generaal 
De belangrijkste verwezenlijking van de regering Dehaene Il met betrek-
king tot het functioneren van het openbaar ministerie is zonder twijfel 
de Wet tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot in- 
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stelling van het ambt van nationaal magistraat van 4 maart 1997 (Bel-
gisch Staatsblad, 30-4-1997). 

In deze wet wordt voor het eerst in de Belgische geschiedenis duidelijk 
gesteld dat het de minister van Justitie is die — weliswaar na (niet bin-
dend) advies van het college van procureurs-generaal — via het uitvaardi-
gen van algemene richtlijnen de verantwoordelijkheid voor het strafrech-
telijk beleid draagt. Dergelijke richtlijnen waarin de kaders en de 
doeleinden van het strafrechtelijk beleid op bepaalde gebieden zullen 
worden uitgetekend, zijn voortaan bindend voor alle parketmagistraten. 
Het betreft hier echter een verbintenis ten aanzien van het te bereiken 
resultaat. Er blijft dus een zekere appreciatiemarge voor de parket-
magistraten bij de beoordeling van individuele gevallen bestaan. 

Bij de uitvoering van het door de minister van Justitie bepaalde straf-
rechtelijk beleid is een sleutelrol voorzien voor het door de genoemde 
wet officieel ingestelde college van procureurs-generaal. Dit college dient 
immers te beslissen over alle maatregelen die nodig zijn voor de cohe-
rente uitwerking van het strafrechtelijk beleid en voor de nodige coördi-
natie bij zijn implementatie. Daarenboven is het college bevoegd om te 
beslissen over alle maatregelen die nodig zijn voor de goede algemene en 
gecoördineerde werking van het openbaar ministerie. Een derde belang-
rijke bevoegdheid voor het college van procureurs-generaal behelst het 
inlichten en adviseren van de minister van Justitie omtrent alle zaken die 
verband houden met de opdrachten die aan de parketten zijn toever-
trouwd. 

Opdat het college zijn belangrijke beleidsondersteunende rol terdege 
zou kunnen vervullen werd bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1997 (Bel-
gisch Staatsblad, 14-5-1997) een zekere portefeuilleverdeling tussen de 
individuele procureurs—generaal ingevoerd. Ook voorziet de wet van 4 
maart 1997 dat het college van procureurs-generaal zich voortaan voor 
de uitvoering van zijn opdrachten kan laten bijstaan door leden van de 
parketten-generaal bij de hoven van beroep. Deze advocaten—generaal 
blijven enerzijds wel verbonden aan hun parket-generaal, doch zullen 
anderzijds een belangrijke beleidsondersteunende en beleids-
voorbereidende taak bij het college toegewezen krijgen. Concreet zullen 
zij hierbij zowel functioneren onder het gezag van de territoriaal be-
voegde procureur-generaal als onder dat van de procureur-generaal die 
de materie in kwestie in zijn portefeuille heeft. 

Nu duidelijk wettelijk werd omschreven dat het de minister van Justitie 
is die de verantwoordelijkheid voor het strafrechtelijk beleid draagt, is 
tevens de politieke verantwoordelijkheid van deze minister ten aanzien 
van het Parlement concreter geworden. Een parlementaire discussie over 
het gevoerde strafrechtelijk beleid — met de bijhorende politieke verant-
woordelijkheid van de minister van Justitie — wordt voortaan mogelijk op 
basis van de jaarlijkse activiteitenverslagen van het college van 
procureurs-generaal. Deze verslagen worden door het college aan de mi- 
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nister van Justitie gezonden, die ze op zijn beurt aan het Parlement moet 
overmaken (Van Daele, 1997b). 

Doorlichting parketten 
Om een zicht te krijgen op de concrete noden en behoeften die zich in de 
dagelijkse praktijk bij de parketmagistraten stellen, kondigde minister 
van Justitie De Clerck op 22 januari 1997 een grondige doorlichting van 
de parketten aan. Het aan het departement van Ambtenarenzaken ver-
bonden bureau ABC werd met deze taak belast. In een eerste fase wor-
den met name het parket van Namen en dat van Brugge doorgelicht. 

Het is de bedoeling van de minister van Justitie om de activiteiten van 
de parketmagistraten in kaart te brengen. Vervolgens zal op basis van 
deze analyse structureel worden ingegrepen in de organisatie en werking 
van de parketten. Uiteindelijk zal deze doorlichting moeten uitmonden 
in een model dat het mogelijk maakt de belasting van de parketten te 
meten volgens het aantal binnenkomende aangiften. Dat model moet 
dan vervolgens de basis vormen voor een aantal aanpassingen van het 
personeelskader (De Morgen, 23-1-1997). 

Blijkens recente persberichten (De Standaard, 4-7-1997) dient de door-
lichting van de parketten van Brugge en Namen tegen eind 1997 voltooid 
te zijn. Het is echter de bedoeling om het project op korte termijn uit te 
breiden tot de overige 25 parketten van eerste aanleg. 

Wetenschappelijk onderzoek 
In de derde plaats loopt er sinds februari 1996 in opdracht van de Dien-
sten van de Eerste Minister aan de K.U. Leuven, de U.C. Louvain en de 
Facultés Universitaires Saint- Louis een vierjarig wetenschappelijk onder-
zoek onder de titel Een openbaar ministerie voor de eenentwintigste 
eeuw. In dit onderzoek — waarin beide auteurs van dit artikel actief zijn 
betrokken — wordt gepoogd bouwstenen aan te reiken voor een efficiën-
tere strafrechtsbedeling. Dit gebeurt aan de hand van een rechts-
vergelijkende en sociaalwetenschappelijke studie over de afhandeling 
van strafzaken (buiten proces) door het openbaar ministerie. Dit onder-
zoek moet op middellange termijn onder meer leiden tot de formulering 
en de valorisering van beleidsgerichte voorstellen tot versterking van de 
rechtshandhaving bij wege van het strafrecht. 

Het regeringsbeleid in het licht van de Nederlandse situatie 

De reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministerie 
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Met het intussen aan de Tweede Kamer voorgelegde wetsvoorstel van 9 
juni 1997 houdende de reorganisatie van het openbaar ministerie en de 
instelling van een landelijk parket, wordt door de Nederlandse regering 
wettelijk vorm gegeven aan de reorganisatie van het openbaar ministe-
rie, zoals deze in het Plan van aanpak is voorgesteld. In functie van de 
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vergelijking met de situatie in België worden hierna kort de voornaamste 
krachtlijnen van dit voorstel aangegeven. 

Het uitgangspunt van de gehele reorganisatie is dat het openbaar mi-
nisterie bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden - met de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde als kerntaak - moet vol-
doen aan eisen van samenhang, consistentie en kwaliteit. Dergelijke ver-
eisten vergen een openbaar ministerie dat is geconstrueerd als één orga-
nisatie, zodat eenheid van optreden wordt gewaarborgd. Om het 
openbaar ministerie toe te laten deze doelstelling waar te maken wordt 
geopteerd voor een centrale leiding door het college van procureurs-
generaal. In de toekomst heeft men dus niet langer vijf naast elkaar ope-
rerende, territoriaal bevoegde procureurs-generaal, doch wel een college 
van procureurs-generaal dat door middel van een collegiale besluitvor-
ming de leiding van het openbaar ministerie uitoefent (Minister van Jus-
titie, 1997). 

De instelling van een collegiaal leidinggevend orgaan heeft vergaande 
implicaties voor de hiërarchische verhoudingen binnen het openbaar 
ministerie. Zo zal er in de toekomst geen ondergeschiktheid meer zijn 
van de arrondissementsparketten ten opzichte van de ressortsparketten. 
De 19 arrondissementsparketten, de vijf ressortsparketten en het nieuw 
ingestelde landelijk parket vormen immers 25 parketten die ten aanzien 
van elkaar nevengeschikt zijn, doch tegelijk ondergeschikt worden aan 
de centrale leiding van het college van procureurs-generaal (Minister van 
Justitie, 1997). 

Naast de instelling van een college van procureurs-generaal en de 
daaruit voortvloeiende wijzigingen van de hiërarchische verhoudingen 
binnen het openbaar ministerie, wordt in het wetsvoorstel ook de ver-
houding tussen de minister van Justitie en het openbaar ministerie dui-
delijk omschreven. Uitgangspunt hierbij is dat de minister van Justitie de 
volledige politieke verantwoordelijkheid voor het openbaar ministerie 
draagt. Deze verantwoordelijkheid heeft enerzijds betrekking op het door 
het openbaar ministerie te voeren beleid, doch omvat anderzijds ook de 
bevoegheid - weliswaar met inachtname van een aantal procedurele 
voorwaarden - tot het geven van aanwijzingen met betrekking tot een 
individueel geval. Opmerkelijk is dat dergelijke aanwijzingen binnen ze-
kere grenzen ook kunnen leiden tot niet-vervolging in een bepaalde zaak 
(Minister van Justitie, 1997). 

Verder is ook de wijze waarop de reorganisatie van het Nederlandse 
openbaar ministerie wordt doorgevoerd relevant voor een vergelijking 
met de ontwikkelingen in België. Het is met name bijzonder dat de reor-
ganisatie van het openbaar ministerie zoveel mogelijk door de staande 
organisatie zelf tot stand wordt gebracht, en dit door middel van 14 pro-
jecten. Elk van deze projecten wordt door een afzonderlijke projectgroep 
begeleid. Aan het hoofd van deze projectgroepen staat een leidinggevend 
lid van het openbaar ministerie, omkaderd door andere leden van het 
openbaar ministerie, directeuren gerechtelijke ondersteuning, medewer- 
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kers van het departement, wetenschappers en externe relaties (Minister 
van Justitie, 1996). 

Kortom, de reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministerie 
loopt over twee sporen: aanpassing van de wetgeving enerzijds en 
hervormingsprojecten 'op het terrein' anderzijds. 

Een vergelijking met het beleid van de regering Dehaene II 
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Indien we met ket net geschetste Nederlandse reorganisatieproces open-
baar ministerie in het achterhoofd de Belgische situatie bekijken, valt op 
dat van een dergelijke omvattende operatie in België vooralsnog geen 
sprake is. Zo bestaat er in de eerste plaats momenteel in België — behou-
dens de hoger besproken doorlichting van de parketten — nog geen te-
genhanger van de genoemde 14 'terrein-projecten. Ten tweede is het zo 
dat de ingrepen in de formele organisatie van het openbaar ministerie in 
België vooralsnog veel beperkter van karakter zijn dan in Nederland. 
Deze laatste vaststelling dient echter onmiddellijk enigszins te worden 
genuanceerd. 

Zo is het opvallend dat de herstructurering van de top een primordiale 
plaats in de reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministerie in-
neemt. Welnu, ook in België werd door de Wet van 4 maart 1997 een der-
gelijke ingreep doorgevoerd. Hierbij is er overigens sprake van grote in-
houdelijke parallellen tussen beide reorganisaties. Zowel in België als in 
Nederland stelt men immers een versterking van de positie van de minis-
ter van Justitie ten aanzien van het openbaar ministerie vast. Verder 
voert de Wet van 4 maart 1997, naar Nederlands model, het systeem van 
de jaarverslagen in, waardoor een parlementair debat over het strafrech-
telijk beleid mogelijk wordt. Dit parlementair debat kan dan op zijn 
beurt leiden tot een verduidelijking van de politieke verantwoordelijk-
heid van de minister van Justitie. Een derde parallel betreft het door de 
Wet van 4 maart 1997 en het K.B. van 6 mei 1997 ingevoerde portefeuille-
systeem, waardoor binnen het college een zekere specialisatie tussen de 
procureurs-generaal mogelijk wordt. 

In het verlengde van deze overeenkomsten in de hervorming van de 
top van het openbaar ministerie in beide landen, moet in de tweede 
plaats worden beklemtoond dat de instelling van het college van 
procureurs-generaal voor minister van Justitie De Clerck slechts een eer-
ste stap vormt in de richting van een fundamentele hervorming van het 
openbaar ministerie in zijn geheel. De krachtlijnen van deze hervorming 
vertonen evenwel ook een opvallende gelijkenis met de hoofdpunten 
van de reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministerie. Zo stelt 
minister van Justitie De Clerck dat er behoefte is aan een herdenking van 
de relaties tussen de parketten van eerste aanleg en de parketten-
generaal. Daarnaast wordt benadrukt dat het openbaar ministerie zich in 
de eerste plaats op zijn kerntaken — opsporing en vervolging van misdrij-
ven — moet kunnen richten. Dit impliceert een herdefiniëring van de ad- 
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Besluit 

Het Belgische openbaar ministerie bevindt zich momenteel in woelig 
vaarwater. Hoewel de zaak Dutroux—Nihoul hier ongetwijfeld niet 
vreemd aan is, dient men tegelijk vast te stellen dat het Nederlandse 
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ministratieve taken van de parketten (Wetsontwerp, 1996-1997). Deze 
kwesties vormen, zoals hierboven werd aangegeven, ook een essentieel 
onderdeel van de reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministe-
rie. 

Los van wat minister De Clerck wil, kunnen tenslotte nog andere les-
sen uit de Nederlandse ervaringen worden gedistilleerd die voor de ont-
wikkelingen in België relevant zijn. We beperken ons in het kader van 
deze bijdrage tot de aanduiding van drie punten. 

Zo kan men zich in de eerste plaats afvragen of het college van 
procureurs—generaal in België wel voldoende omkaderd is. Hierboven 
werd aangegeven dat de advocaten-generaal een belangrijke beleids-
ondersteunende rol moeten gaan spelen. In vergelijking met het Neder-
landse project Opbouw en inrichting parket-generaal dreigt deze maatre-
gel echter toch wat mager uit te vallen. In het genoemde project wordt 
het college van procureurs-generaal geconstrueerd als een onderdeel 
van het parket-generaal. Dit parket—generaal omvat naast het college nog 
vier eenheden, te weten: Ontwikkeling; Bedrijfsvoering; Programmering, 
controlling en kwaliteitsborging en Kabinet en voorlichting (Minister van 
Justitie, 1996). Van een dergelijke brede omkadering van het college van 
procureurs-generaal is in België vooralsnog geen sprake, en dit ondanks 
het gegeven dat het Belgische college van procureurs-generaal net als 
zijn Nederlandse pendant de motor van de veranderingen binnen het 
openbaar ministerie zal moeten zijn. 

Ten tweede is er de vaststelling dat het openbaar ministerie in België 
reeds jaren overbelast is. In die optiek zou een grotere aandacht voor een 
mogelijke uitbreiding van de afhandelingsbevoegdheden (seponering, 
transactie, enzovoort) van de politiediensten — ook naar Nederlands mo-
del — dan ook gewenst zijn. Momenteel bestaat hier in België op beleids-
vlak echter nog maar weinig belangstelling voor. Het hierboven ge-
noemde wetenschappelijk onderzoek kan hier wellicht wel enige 
verandering in brengen (zie reeds Van Daele, 1997a). 

Ten derde is het vertrouwen van de Belgische burger in de strafrechts-
bedeling en dus ook in het functioneren van het openbaar minsterie be-
hoorlijk afgenomen. Om dit te verhelpen zou onder meer kunnen wor-
den overwogen om over te gaan tot de motivering van 
seponeringsbeslissingen en de publicatie van de richtlijnen met betrek-
king tot het strafrechtelijk beleid. In Nederland doen zich op deze twee 
terreinen al jaren belangrijke ontwikkelingen voor. In België daarentegen 
moeten dergelijke initiatieven nog echt tot ontwikkeling worden ge-
bracht. 
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openbaar ministerie in het nabije verleden met een reeks gelijkaardige 
problemen en kritieken kreeg af te rekenen. 

Er is echter niet alleen sprake van een parallel tussen de gestelde pro-
blemen. Ook de beleidsmatige reacties erop vertonen heel wat gelijkenis. 
Toen bij de parlementaire bespreking van de Wet van 4 maart 1997 mi-
nister van Justitie De Clerck wees op een aantal noodzakelijke ingrepen 
in de organisatie van het openbaar ministerie bleek overduidelijk dat de 
Nederlandse situatie zijn grote inspiratiebron was. In die zin lijkt een 
grondige reorganisatie van het Belgische openbaar ministerie naar Ne-
derlands model slechts een kwestie van tijd. 

Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat de probleem-
stelling rond taak en functioneren van het openbaar ministerie in België 
van veel recentere datum is dan in Nederland. Anders gesteld: aan de 
grondige reorganisatie van het Nederlandse openbaar ministerie ging 
een langdurig rijpingsproces vooraf. Gezien het huidige klimaat in België 
is een dergelijke rijpingsperiode echter niet meer mogelijk. Dit brengt 
natuurlijk het gevaar van overhaaste beslissingen met zich mee, die 
eventueel zelfs contraproductief kunnen werken. 

Om dit gevaar zo veel als mogelijk in te dammen verdient het aanbeve-
ling ook rekening te houden met de Nederlandse ervaringen. In deze bij-
drage werden ter zake een drietal suggesties gedaan. Deze kunnen echter 
zeker nog met een aantal andere worden aangevuld. Het moge dan ook 
duidelijk zijn dat de Nederlandse ontwikkelingen een bevoorrechte in-
spiratiebron zullen blijven voor de reorganisatie van de strafrechts-
bedeling in België, en in het bijzonder voor de hervorming van het open-
baar ministerie. 

Literatuur 

Beleidsnota 
Beleidsnota Justitie 
De advocatenkrant, 2e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 1-7 
Daele, D. van, 
Op weg naar hervorming van het 
strafprocesrecht; de voorstellen van de 
Commissie Franchimont 
Vigiles, 2e jrg., nr.2, 1996, pp. 1-9 
Daele, D. van 
Het politiesepot; een volwaardig 
afhandelingsmechanisme of een 
strafvorderlijke vloek? 
Vigiles, 3e jrg., nr. 1, 1997a, pp. 23-37 

115 

Daele, D. van, 
De instelling van het college van 
procureurs-generaal; op weg naar een 
modernisering van het strafrechtelijk 
beleid 
In: Handboek politiediensten, 
Antwerpen, Kluwer 1997b (te 
verschijnen) 
Dejemeppe, B. 
Le ministère public aujourd'hui ou la 
tentation de la météorologie 
Actualités du droit, 3e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 542-555 



Toekomst Belgisch O.M. 

Dejemeppe, B. 
Le ministère public demain, épée ou 
canne blanche? 
Revue de droit pénal et de criminolo-
gie, 76e jrg., nr. 7/8,1996, pp. 843-854 
Nauw, A. de 
De beoordelingsruimte van de politie in 
de opsporing en het strafprocesrecht 
Rechtskundig weekblad, 54e jrg., nr. 3, 
1990-1991, pp. 65-74 
Dupont, L, S. Christiaensen e.a., 
Knelpunten betreffende het functione-
ren van het strafrechtelijk vooronder-
zoek; samenvattend verslag van een 
emipirische studie 
Panopticon, 13e jrg., nr. 3,1992, pp. 
215-243 
Eliaerts, C. 
Naar een Justitie voor de 21ste eeuw? 
In:Eliaerts, C. (red.), Kritische reflecties 
omtrent de zaak Dutrbux; ouders-
justitie-nieuwe burger-media, 
Brussel, VUBPress, 1997, pp. 29 -49 
Fijnaut, C., 
De reorganisatie van het politieapparaat 
Panopticon, le jrg., nr. 2,1980, pp. 
93-101 
Hart, A.C. 't 
Openbaar ministerie en rechts-
handhaving; een verkenning 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Heimans, H. 
Het openbaar ministerie 
In: De efficiëntie van de Justitie; een 
jaar werking van M&M; colloquium 
vrijdag 16 december 1994, 
Gent, Mys en Breesch, 1994, pp. 10 - 13 
Krachtlijnen 
Krachtlijnen voor het federaal 
regeringsprogramma; uittreksel in 
verband met het gerecht 
De advocatenkrant, 2e jrg., nr. 2,1995, 
pp. 3-4 
Ministerraad 
Conclaaf Justitie' 6 december 1996 
Minister van Justitie 
Eerste voortgangsrapportage aan de 
Tweede Kamer over de reorganisatie 
openbaar ministerie 
Maart 1996 

116 

Minister van Justitie 
Wijziging van de Wet op de rechterlijke 
organisatie, het Wetboek van 
Strafvordering, de Politiewet 1993 en 
andere wetten (reorganisatie openbaar 
ministerie en instelling-landelijk parket) 
Memorie van Toelichting (9 -6- 1997) 
Onderzoek 
Parlementair onderzoek naar de wijze 
waarop het onderzoek door politie en 
gerecht werd gevoerd in de zaak 
Dutroux-Nihoul en consorten'; verslag 
namens de onderzoekscommissie 
uitgebracht door de heer Renaat 
Landuyt en mevrouw Nathalie De 'T 
Serclaes 
Gedrukte Stukken, Kamer, 1996-1997, 
nr. 713/6 
Ringelheim, F. 
Feux sur la Justice 
In: L'affaire Dutroux; La Belgique 
ma/ode de son systeme 
Brussel, Editions complexe, 1997, pp. 
57-80 
Smet, B. de 
De Justitie in de stijgers; beschouwin-
gen over het ontwerp Franchimont als 
steunpeller van een moderne 
organisatie 
Panopticon, 18e jrg., nr. 3,1997, pp. 
209-220 
Wetsontwerp 
Wetsontwerp tot instelling van het 
college van procureurs-generaal en tot 
instelling van het ambt van federaal 
magistraat; verslag namens de 
Commissie voor de Justitie uitgebracht 
door de heren Coveliers en Vanden-
berghe 
Gedrukte Stukken, Senaat, 1996-97, nr. 
447/4 



De organisatie van de politie 

: : 13elgie telt ongeveer zevenhonderdpdlitiekdrpSèn. SOirimige hebben zeer 
algemene:beVdegdheden, tá=Wijl'andere.gesPéCialiseerd zijn in goed af-
gebakende terreinen. De voornaamste diensten Zijn: :  de RijksWicht i  de 
Gemeentepolitie en de Gerechtelijke politie bij de parketten. Van elk on-
'derdeel‘vnigt bier een beknopte Schets. 
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Sinds I januari 1992 maakt de Rijkswacht geen deel meer uit van de gc-
wapende macht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de minis-
teties vanBinneniandseZaken , errJustitie. De Rijkswacht heeft een alge-
mene  Op;r1 >é:i .kiia.il de strafrechtelijke handhaving en 
de handhaving van de openbare orde. Hoewel deáljkSWaCht: :‘geendeel 
meer iiittnaakt van de:gewapende macht, voert zij ten gunste van laatst-  	• 
genoemde nog een aantal opdtachten uit,  Ze spoort :de,doorrnilitairen 
begane misdrijven OP,: Werkt: thee aan  de 	 operaties infor- 
trieert de Militaire overheid over alles wat de veiligheid van de gewa-
éridè i'riachil(an schaden. 
De Rijkswacht valt wat betreft haar gerechtelijke taak onder het gezag 

van de minister Van Justitie, met dien verstande dat laatstgenoemde zich 
niet mag  mengen in de dagelijkse uitvoering  van de Opdrachten van de 
gerechtelijke politie 	Rijkswacht fèSnitéert onder de 'minister van 
Buitenlandse Zaken waar het de handhaVirig vaiide:Openbarebrdeen de 
uitvoering 	van:het:Vreet:0 elingenbeielil :aangaat. 

Belgie is ingedeeld in vijf Rijkswachtgebieden Lik gcbied omvat een 
mobiele groep en een aantárdistrictert: Dë fitbbiélegiO epen zitheeinhe-
den:ivan verscheidene honderden personen, georganiseerd volgens een 
mdirur model Zij zijn :belast  tm  cie grote operaties inzake handhaving 
van de openbare orderiderstennenilè diStrieten:en:besefienneit'de 
Belgische en buitenlandse openbare instellingen. 

De districten maken  deel  uit van de;territtnialeRijkswziclit, Ze bestaan 
uit verscheidene brigades die Over heel België zijn verdeeld. De brigade is 
de basiseenheid. Ze staat in voor de algemene opdrachten van admini - 

stratieye;en gerechtelijke politie Ze telt gewoonlijk een vijftiental leden. 
Verscheidene brigades, \Tonnen :  een district Elk district beschikt  over een 
bewakings- en opsporingsbrigade die Met belangrijkste onde‘rioeksen- 
draclitends belast. Aan de top van de hiërarchische structuur staan een „ 	• 
generale staf en diyerse,directies. De Rijkswacht telt Ongeveer zeventien-
duizend manschappen en heeft eenJaarlijk§budget van :circa  drieën-
twintig miljard Belgische frank (om en nabij 1,25 Miljard gOlden). 
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Op ::grOnd van de geineentewetteeft elkégeirieente - in tótaa1389 - een 
politiekorps De gemeenten hebben. , een »t;tij.grote,beyoegdheid  Inzake .de 
oi:gániátié::étijári:;Degenieentewtét bepaalt detaakStellingvánite  politie 
en haar bevoegdheden om ze uit te voeren. Het lager personeel wordt 
benoemd door de gemeenteraad;:deadjunotcommissarissen dont de 
prOviniciegouveffieuren.cle commissarissen door de Koning Thans tel t 
de politie ongeveer zestienduizend manschappen. 

Net als de Rijkswicht vervult de gemeentepolitie algemene  cipidra.C. 11 - 

ten vanaditiiiiiStratieve.engerechtelijke,aar&De:bevoegdhedértitande . .„ 
gemeentepolitie zijn : echter beperkt tot het:grondgebied:van de ge-
meente. Voor de handb:aving van de openbare orde vallen de leden van 
de:gemeentepolitie.  °ijdel-het gemg:vandeburgerneestet,.:voor, 	aangele- 
genheden :Van;gerecbtelijke politie onder het gezag.vande:procuretirsles. 
Konings of van de onderzoeksrechter. 

Daar 	de:interne: .organisatie vrijwel :Uitsluitend tot de bevoegdheid.van 
de gemeentelijk overheid  behoort varieettze:vankOrps tot korps naar 
gelang van de grootte en de kenmerken van elke gemeente. De grootste 
korpsen tellen tussen achthonderd en tweedu(Zeiïdinansehappen,•cle 

	

kleinste minder dan vijf. De belangrijkste  korpsen . bezitten.een hoge' 	

	

,.., 	• 	• 	• • 	• 	....... 	• 	. 	• 	.  
graad. 	 eti:arbeidverdeling. 

De gerechtelijke politie bij de parketten 

Hoewel het vreemd mag klinken: strikt gesproken bestaat er geen korps 
van:gerechtelijke:politie. Elke :Procureur des ›.Koning leidt autonoom zijn 
brigade;:orider toeziehtVárideProttireurGeneraal:trbestaatioltis Met 
edit een korps van gerechtelijke Milde, maar een geheel van 23 brigades 
- in totaal :Ongeveer twaalf honderd leden  omvattend - die elk met km 
eigen orgariiSatie identieke opdrachten vervullért"Als,een coordinator 
tussen dediVerst brigades treedt ba : cortltnisariaat - generaal  van  de ge-
i echtelijke politie op. Het is de vertegenwoordiger van Interpol, de Inter-
it ationalé .:Otganisatie van :Criminele Politie voor Belgie: 

De:leden van: 	de gerechtelijke :politiebij de:parketten voeren de hun 
door het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters toevertrouwde 
Opdrachten uit. De gerechtelijke politie bij de parketten heeft uitsluitend 
gei:eelitelijke beve:égdheden. Teriakevan de per'Sonelé enniateriële 
kwesties is de gerechtelijke politie ondergeschikt aan de minister van 
Justitie; inzake haar 	opsporingsrn,erkZaárnheden: zwaait de Procureur des 
Konings Van: het artondissement waar :é géveStigd  is déseepter. 

De bevoegdheid  van :de  leden :Van de gerechtellikeliolitie bij de parket-
ten strekt zich uit over geheel België en is niet beperkt .... de . grenzen van 
hun respectieve arroridissementen hen van de drieëntwintig  brigades 
heeft eennationaledinienSie eiris sprédáál:bélaSt:iriet hetoPsPdieri: Van 
misdrijven in het kader van het terrorisme en het banditisme. 
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Verleden tijd 

De ontwikkelingen in de Heigkche politiek hebben el -  echter toe geleid 

dat ,depolitie ,-organittie oi) kot - le termijn een groot,cheep.--,e ■.eLtrlde-

ring;aldétáá n. 
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Naar een (gewapende?) vrede 

De hervorming van het Belgische politiewezen voor en na de zaak 

Dutroux 

prof. dr. Chr. Eliaerts *  

'De gebrekkige werking van het Belgisch strafrechtssysteem doet van-
daag aanzienlijke problemen rijzen die de rechtsstaat werkelijk in gevaar 
brengen'. Deze zin uit de conclusies van de Parlementaire onderzoeks-
commissie Dutroux-Nihoul (Kamer, 14 april 1997) toont aan dat de 
volksvertegenwoordigers in de loop van hun onderzoek met schokkende 
feiten geconfronteerd werden. Toch kan men er niet om heen dat vele 
tekortkomingen reeds bekend waren en vroeger door academici, 
expertencommissies en zelfs andere Parlementaire onderzoeks-
commissies werden gesignaleerd (Eliaerts, 1997). 

'Al te lang is het Parlement afwezig geweest in het debat over de wijze 
waarop de politiediensten in dit land georganiseerd werden'. Met deze 
zin begint dan weer het verslag van de Senaatscommissie (3 juli 1997) die 
een evaluatie van de politiediensten heeft doorgevoerd en hij legt met-
een de vinger op de wonde: de incidenten en kritieken uit het verleden 
hebben in België niet geleid tot grote beleidsaandacht voor fundamen-
tele, samenhangende hervormingen bij de politie en de justitie, alhoewel 
deze telkens aangekondigd werden in alle regeringsverklaringen. 
Waaróm dit zo is gelopen, moet eigenlijk nog grondig onderzocht wor-
den, al zullen enkele hypothesen in de andere bijdragen aan dit thema-
nummer te vinden zijn. 

Feit is dat er lange tijd weinig veranderd is aan de wetgeving, de struc-
tuur en de organisatie van de politiediensten én de magistratuur. We 
moeten hier wel onmiddellijk aanstippen dat, in tegenstelling tot de ma-
gistratuur, de politiediensten — en dan vooral de rijkswacht — er wel in 
geslaagd zijn hun middelen en effectieven uit te breiden.' Dit was im-
mers het traditionele antwoord van de regering op ernstige crises (Van 
Outrive e.a., 1992). 

De geringe beleidsaandacht voor politie en justitie heeft er ook toe ge-
leid dat er maar weinig harde gegevens en kennis over hun functioneren 
beschikbaar waren. Zo ontbraken elementaire statistische en morfologi-
sche gegevens, beleidsplannen, bevolkingsonderzoeken, terwijl ook het 
wetenschappelijk onderzoek pas diep in de jaren tachtig van de grond 
kwam.' In feite was de audit die de regering in 1985 bij het privé-bedrijf 
Team Consult bestelde de eerste poging om het Belgische politiewezen 
globaal te analyseren (Team Consult, 1987)! Niet zozeer deze analyse, die 

* De auteur is hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. 
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zoals verwacht onvolledig was (Van Outrive, 1989), maar wel het voorstel 
om tot een 'eenheidspolitie' te komen, deed even stof opwaaien. Dit 
voorstel was toen op zijn minst politiek niet rijp en werd door de beleids-
verantwoordelijken snel weer onder de mat geveegd. 

De beheers- en gezagsstructuur ten aanzien van de politiediensten is 
in België zeer complex (Fijnaut en Lauwaert, 1995). Wat het gerechtelijk 
werk betreft zijn er drie concurrentieel bevoegde reguliere politiedien-
sten (gemeentepolitie, rijkswacht, gerechtelijke politie bij de parketten), 
met daarnaast nog specifieke diensten zoals het Hoog Comité van Toe-
zicht! De wetgeving is soms verouderd én versnipperd. De recente Wet 
op het Politieambt (5 augustus 1992) blijft immers een kaderwet, die 
vooral de coördinatie en de samenwerking tussen politie-overheden en 
politiediensten stimuleert, maar niet raakt aan de specifieke regels met 
betrekking tot elke politiedienst afzonderlijk (Fijnaut en Hutsebaut, 
1993). Bovendien kwam deze wet tot stand los van de (aanslepende) dis-
cussies over de herziening van het strafprocesrecht en rept ze met geen 
woord over bepaalde delicate en betwiste politiemethoden zoals infiltra-
tie, provocatie, en het gebruik van informanten. 

Controle op deze complexe politiestructuur was quasi onbestaand, 
zowel intern als extern. De oprichting van een Comité van Toezicht op de 
politiediensten (wet 18 juli 1991) in de schoot van het Parlement — noch-
thans een uitloper van de 'Bende-Commissie', zie hierna — heeft hieraan 
niet veel veranderd: de beruchte Belgische partijpolitieke ruzies en de 
tegenwerking van de grootste politiedienst, met name de rijkswacht, 
maakte het Comité vleugellam. 

Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat veel kritieken op de 
werking van de politiediensten verband houden met de negentiende 
eeuwse werking en organisatie van de rechterlijke macht. Het gebrek aan 
leiding en toezicht van het O.M. en de onderzoeksrechters heeft het ei-
gengereid optreden van de politiediensten en de onderlinge concurren-
tie aangewakkerd. De afwezigheid van een coherent strafrechtsbeleid en 
de gebrekkige samenwerking tussen de 27 gerechtelijke arrondissemen-
ten heeft een doeltreffende aanpak van de meer gecompliceerde zaken 
verhinderd (De Smet, 1997). 

Dit alles had reeds tot meer dan één schandaal geleid, maar de zaak 
Dutroux, die vanaf augustus 1996 ook de media ging beheersen, heeft in 
één klap alle dysfuncties van het Belgisch strafrechtssysteem in het licht 
van de schijnwerpers geplaatst en voor grote beroering bij de bevolking 

1 Het budget van de rijkswacht bedraagt 29 miljard frank (zonder pensioenlasten), cfr. met 

de begroting van Justitie, 35 miljard; voor de gerechtelijke politie is dit 3 miljard, de 

gemeenten voorzien een budget van ongeveer 42 miljard (met pensioenlasten). Op 31 

december 1996 telt de rijkswacht 15.873 effectieven, de gerechtelijke politie 1.211 en de 

gemeentepolitie 18.745. Dit geeft België 1 politiefunctionaris voor 299 inwoners (enkel de 

drie reguliere politiediensten). 

2 Dit heeft tot gevolg dat de geschiedenis van het Belgische politiewezen nog maar summier 

beschreven is (zie Van Outrive e.a., 1992 en Fijnaut, 1995), 
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gezorgd. We behandelen achtereenvolgens de belangrijkste kritieken op 
de politiediensten, het beleid vóór het losbarsten van de zaak Dutroux en 
enkele voorstellen tot hervorming van de politiestructuur die als gevolg 
hiervan recent neergelegd werden. 

Het verslag van de onderzoekscommissie Dutroux-Nihoul is ook voor de 
niet deskundige lezer interessant omdat het onderzoek naar de ont-
voerde meisjes, dat gevoerd werd in verschillende gerechtelijke arrondis-
sementen, gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Hieruit verschijnt het 
ontluisterend beeld van de 'verkokering' in het Belgisch strafrechts-
systeem: de gerechtelijke arrondissementen zijn eilanden die nauwelijks 
met elkaar verbonden zijn, met een eigen beleid en werkmethoden. Bij 
de justitie ontbreekt elke vorm van gegevensbestand, zodat het O.M. en 
de onderzoeksrechters aangewezen zijn op de politie, hoofdzakelijk de 
rijkswacht, die over een Centraal Bureau voor Opsporingen beschikt 
(CB0). Het wekt dan ook geen verwondering dat de magistraten er niet 
in slaagden het onderzoek te leiden, te meer omdat ze niet altijd de no-
dige informatie kregen. 

Anderzijds liep ook de communicatie en info-uitwisseling tussen poli-
tiediensten mank: eigen informatie is immers een belangrijk wapen in de 
concurrentie. De in 1994 opgerichte Algemene Politiesteundienst (APSD) 
kon zijn rol nog niet ten volle waarmaken, te meer omdat de samenwer-
king met het CB0 van de rijkswacht niet optimaal was (de steundienst 
van de gerechtelijke politie, het Commissariaat-generaal, werd wél in de 
APSD opgenomen). De strijd rond het bezit van de info-bestanden wordt 
ook geïllustreerd door het feit dat een 'nationale cel verdwijningen' — een 
groep binnen de rijkswacht die de informatie over vermiste personen 
coördineert — (tijdens het onderzoek) dan weer in de schoot van het CB0 
werd opgericht. De onderzoekscommissie kwam overigens tot het be-
sluit dat de afstemming tussen de rijkswachteenheden op het terrein en 
het CBO, in casu de cel verdwijningen, niet overeenstemde met hetgeen 
men van een professionele politie-organisatie zou verwachten. 

Het onderzoek bracht verder aan het licht dat politiediensten steeds 
meer pro-actieve opsporingsmethoden hanteren, zonder controle van de 
parketten, waardoor het zwaartepunt van het gerechtelijk onderzoek 
naar de politie verschuift. De parketten worden gedwongen tot een 
'receptief-reactieve' opstelling en vele substituten zijn bovendien onvol-
doende vertrouwd met het politiewerk. De relatie OM.-politie, de orga-
nisatie van het gerechtelijk onderzoek en de houding ten aanzien van de 
slachtoffers maken een belangrijk deel uit van het onderzoeksverslag, 
hetgeen in andere bijdragen aan dit themanummer uitvoeriger aan bod 
zal komen. 

Het is schrijnend te moeten vaststellen dat vele bevindingen van de 
commissie Dutroux-Nihoul reeds terug te vinden waren in het verslag 
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van de Parlementaire onderzoekscommissie die in 1988 werd opgericht 
naar aanleiding van de zware misdrijven van de zogenaamde Bende van 
Nijvel (Verslag Bende-Commissie, 1990 en themanummer Panopticon, 
1990). Het feit dat deze misdrijven, waarbij dertig mensen het leven ver-
loren, onopgelost bleven heeft er trouwens toe geleid dat inmiddels een 
tweede Bende-Commissie aan het werk is die het spaak lopen van het 
onderzoek in de jaren negentig bekijkt en opnieuw tot hallucinante be-
vindingen komt. Hallucinant, omdat het falen van politie en justitie wel-
licht niet alleen is toe te schrijven aan de reeds hierboven vermelde 'tra-
ditionele' factoren, maar ook aan de betrokkenheid van een aantal 
(extreem-rechtse) politiefunctionarissen, die doelbewust het onderzoek 
zouden hebben gesaboteerd ('verdwijnen' van bewijsstukken en versla-
gen, creëren van valse sporen, bewuste perslekken en dergelijke). 

Ook de Commissie Dutroux-Nihoul zoekt momenteel nog naar sporen 
van bescherming van de vermoedelijke daders en heeft in haar eerste 
verslag een aantal 'aanwijzingen' in die zin opgenomen. De mogelijke 
beïnvloeding van gerechtelijke onderzoeken, niet alleen door corrupte 
speurders, maar ook door (parket)magistraten met partijpolitieke drijf-
veren (bij voorbeeld de moord op André Cools, een topman van de fran-
stalige socialisten, die ook nog door een Parlementaire onderzoeks-
commissie bekeken zal worden) levert België al vergelijkingen op met 
Italiaanse toestanden. Een hoge magistraat zou steekpenningen ontvan-
gen hebben van afvalbaronnen; de hormonenmaffia slaagt er nog steeds 
in haar activiteiten voort te zetten (de moord op de veearts-keurder Van 
Noppen is evenmin opgelost); de vervolging van grootschalige fiscale 
fraudes komt niet van de grond of loopt op een sisser af (de flamboyante 
I.P. Van Rossem kreeg vijf jaar gevangenisstraf maar kon op de boeken-
beurs rustig zijn nieuwe boek signeren; zijn opdrachtgevers bleven bui-
ten schot); het Hoog Comité van Toezicht, de anti-corruptiedienst van de 
overheid, blijkt door partijpolitieke invloeden lamgelegd; het ABOS 
(overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking) heeft een reeks frau-
duleuze contracten afgesloten met privé-bedrijven ... 

Dat de rechtsstaat in gevaar is lijkt bijgevolg geen overtrokken conclu-
sie, alleen had dit in het Parlement reeds duidelijk moeten zijn lang vóór 
de zaak Dutroux er aan kwam. 3  Na het verslag van de eerste Bende-
Commissie werd weliswaar een beleidsplan — Pinksterplan genoemd — 
door de regering opgemaakt (zie verderop), maar de voorstellen van de 
commissie tot herstructurering van de politiediensten werden niet in 
overweging genomen en de regeling van de verhouding O.M.-politie, met 
daarbij de bijzondere opsporingsmethoden, werd op de lange baan ge-
schoven. 

3 De onderzoekscommissie heeft ook veel kritiek op de toepassing van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en de wet op het sociaal verweer, maar ook hiervoor was voordien in het 

Parlement nauwelijks interesse. 
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Het bovenstaande wekt verkeerdelijk de indruk dat kritiek op de poli-
tiediensten enkel naar buiten kwam naar aanleiding van grootschalige 
gerechtelijke onderzoeken. Vooreerst was er het ook in het buitenland 
opgemerkte 'Heizeldrama', waarbij 38 doden vielen, nog vóór de aanvang 
van de wedstrijd om de Europacup voor landskampioenen tussen Juven-
tus Turijn en Liverpool, dat in 1985 de aandacht vestigde op de 
coördinatie- en communicatieproblemen inzake openbare orde-
handhaving, niet alleen tussen politiediensten en bestuurlijke overhe-
den, maar ook binnen de rijkswacht zelf (kritiek op de militaire hiërar-
chische structuur, die een snelle gedecentraliseerde besluitvorming in de 
weg stond) ('t Hart en Pijnenburg, 1988). 

Daarnaast was er - de ook in Nederland ervaren - stijging van de veel 
voorkomende criminaliteit en de onrustgevoelens in de grotere steden, 
die vooral in Vlaanderen en Brussel door extreem-rechts op de politieke 
agenda werden geplaatst (Hebberecht, 1988). Ditmaal betrof de kritiek 
ook de lokale politiezorg en de werking van de gemeentepolitie (Eliaerts 
en Enhus, 1992). De kwaliteit van de politieservice liet te wensen over, de 
afstand tot de bevolking was te groot, er was te weinig aandacht voor het 
pro-actieve, wijkgerichte politiewerk. De herwaardering van de 
gemeentepolitie wordt (eindelijk) een beleidsoptie van Binnenlandse 
Zaken op het eind van de jaren tachtig, en de verkiezingsoverwinning 
van extreem-rechts in 1991 (Zwarte Zondag) zal een stevige impuls vor-
men voor een federaal gestuurd veiligheidsbeleid. 

Het politiebeleid vs56r de zaak Dutroux 
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Het sombere beeld dat hierboven geschetst werd doet onrecht aan een 
hele reeks beleidsinitiatieven die nog vóór de zaak Dutroux met betrek-
king tot het politiewezen werden genomen (Pinksterplan I, 1990 en II, 
1992; Fijnaut, 1995). Men kan zelfs gewagen van een stortvloed van be-
sluiten en circulaires - in mindere mate wetgevend werk - die betrekking 
hebben op een groot aantal zaken (Van den Broeck, 1995): technische 
maatregelen (radiofrequenties, bewapening), informatisering en com-
municatiemiddelen, oprichten van de APSD (die intussen een geïnte-
greerde politiestatistiek en een veiligheidsmonitor ontwierp), strengere 
criteria voor recrutering en verbetering van vorming, het berekenen van 
een minimale capaciteit in korpsen van gemeentepolitie, het subsidiëren 
van allerlei projecten in de steden (preventie- en veiligheidscontracten). 
Daarnaast, op het terrein van de taakuitoefening, was er de beleidsoptie 
om zoveel mogelijk de coördinatie en de samenwerking tussen de poli-
tiediensten te stimuleren, evenwel door middel van afspraken en con-
sensus. 
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Het valt op dat inzake de bestuurlijke politietaken Binnenlandse Zaken 
in de periode 1988-1993 de gemeentepolitie wenst te versterken en met 
de omzendbrief 00P 13 (26 april 1990) zelfs de complementariteit tus-
sen gemeentepolitie en rijkswacht vooropstelt: de rijkswacht zou maar 
op het lokale vlak (later basispolitiezorg genoemd) opereren wanneer de 
gemeentepolitie dit in kwantitatief, kwalitatief of geografisch opzicht 
niet aankan. Om dit laatste te vermijden komen er ook omzendbrieven 
om de intergemeentelijke politiesamenwerking te bevorderen, want de 
'voorrang' van de gemeentepolitie is gebonden aan de mogelijkheid om 
een 24-uren permanentie op te zetten met de daaraan gekoppelde stra-
tegische 101-centrale (dispatching) voor dringende oproepen (en die 
blijft op vele plaatsen bij de rijkswacht). 

Deze eerste pogingen om tot een 'zonale' lokale politie te komen wor-
den echter gedwarsboomd door de verdedigers van de gemeentelijke 
autonomie, waardoor de minimale hoeveelheid personen en middelen 
die nodig is om de taken van de lokale politiezorg adequaat te vervullen 
dikwijls achterwege blijft. De druk om tot coördinatie van het (lokale) 
veiligheidsbeleid te komen wordt ook opgevoerd door de reeds hierbo-
ven vermelde Wet op het Politieambt (1992), waarin — naar analogie met 
het Nederlandse driehoeksoverleg — het lokale en provinciale vijfhoeks-
overleg wordt opgenomen (vijf, omdat de drie reguliere politiediensten 
participeren). 

De opstart verloopt traag en eerder moeizaam: er is immers geen tradi-
tie van overleg, openheid, uitwisseling van gegevens en 'beleidsplanning' 
(Centrum voor Politiestudies, 1995). De 'gelijkwaardigheid' tussen de 
partners (politie-O.M. bij voorbeeld) is niet evident en het wantrouwen 
tussen rijkswacht en gemeentepolitie is inmiddels weer toegenomen. 
Redenen hiervoor zijn te vinden in wat wellicht de belangrijkste structu-
rele wijziging in een politiekorps was vóór de zaak Dutroux: de demilita-
risering van de rijkswacht (Wet 1 juli 1991), waardoor de Minister van 
Binnenlandse Zaken grotendeels het beheer en het gezag over deze poli-
tiedienst verwerft. Er komt een nieuwe leiding aan de top van de rijks-
wacht, die de overgang naar een burgerlijk korps aangrijpt om zowel een 
interne reorganisatie (minder logge structuur en modern management) 
als een heroriëntatie van de opdrachten door te voeren. 

Dit laatste betekent dat een reeks projecten 'basispolitiezorg met kwa-
liteit' wordt opgestart, waarbij de lokale brigades een grotere autonomie 
verwerven, gericht op dienstverlening aan de bevolking (themanummer 
Politeia, 1996). Dit alles wordt in stilte voorbereid en zonder veel infor- 
matie naar de gemeentepolitie toe ook in een strak tempo uitgevoerd, 
blijkbaar met instemming van Binnenlandse Zaken. Meer nog, bij het 
aantreden van de nieuwe minister J. Vande Lanotte verschijnt een 
reflectiedocument (9 mei 1995) Naar een vernieuwde (samen)werking 
van de politiediensten, waarin aangekondigd wordt dat deze samenwer- 
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Icing gerealiseerd moet worden in het kader van 'interpolitiezones' (IPZ), 
bestaande uit één of meerdere gemeenten waarbinnen rijkswacht en 
gemeentepolitie samen volledig de basiscomponent van de politiezorg 
moeten verzekeren (themanummer Politeia, 1996). Het idee van de com-
plementariteit wordt hiermee verlaten of anders gezegd: beide diensten 
hebben principieel dezelfde bevoegdheden en moeten tot een concrete 
taakverdeling komen in het kader van het lokaal vijfhoeksoverleg, dat per 
IPZ georganiseerd zal worden. Die afspraken worden vastgelegd in een 
'veiligheidscharter' goed te keuren door de gemeenteraden. 

Deze belangrijke wijziging in het politiebeleid wordt in een snel tempo 
doorgevoerd (opgelegd?), mede onder dreiging van het intrekken van een 
aantal federale subsidies. Inmiddels was dan toch de (reeds in 1988) in 
de Gemeentewet aangekondigde Vaste Commissie voor de gemeente-
politie opgericht (KB 5 april 1995), teneinde tenminste een gesprekspart-
ner voor dit korps te hebben in al deze beleidsontwikkelingen. In mei 
1997 zijn reeds 202 interpolitiezones afgebakend die 93% van de Bel-
gische gemeenten omvatten. Dit beleid komt grotendeels buiten het Par-
lement tot stand. De Senaat, in het federale België thans een 'reflectie-
kamer', kan er enkel een theoretische discussie aan wijden (verslag 26 
maart 1996). 

Vandaag is het ook duidelijk dat deze zonale politiestructuur niet meer 
teruggeschroefd zal (kan?) worden: zij maakt deel uit van zowat elk 
hervormingsvoorstel voor een 'geïntegreerde' politie (zie verderop). De 
regering Dehaene II had bij haar aantreden verklaard niet te zullen raken 
aan de bestaande algemene politiediensten. Toekomstig politie-
onderzoek zal moeten uitwijzen of we hier voor een 'sluipende evolutie' 
staan (Ponsaers en Trepant, 1996), op pragmatische wijze tot stand geko-
men na mislukte vrijwillige hervormingen, dan wel of Binnenlandse Za-
ken en rijkswacht bewust stappen hebben gezet in de richting van een 
geïntegreerde politie. Dit werd dikwijls zo aangevoeld door de grotere 
stedelijke korpsen, waardoor het IPZ-concept als een nieuwe machts-
uitbreiding van de rijkswacht werd beschouwd en nieuw voedsel gaf aan 
de concurrentiestrijd. Niettemin dient aangestipt dat de recente wet van 
3 april 1997 de rol van de burgemeester als spilfiguur van het gemeente-
lijk veiligheidsbeleid bekrachtigt en hem in staat stelt richtlijnen terzake 
aan de rijkswacht te geven (zie ook omzendbrief 29 mei 1997). 

Vanzelfsprekend is ook het inhoudelijke belangrijk: de regering heeft - 
met niet geringe middelen, waarvan de gemeentepolitie trouwens veel 
gekregen heeft - een lokaal bestuurlijke inbedding van het veiligheids-
beleid gepromoot, waartoe de politie(diensten) met de basispolitiezorg 
moeten bijdragen. Dit is een 'concept betreffende de politiële taak-
benadering en -uitvoering die afgestemd is op de onveiligheidsgevoelens 
en -problemen van de bevolking binnen een bepaald territorium en dat 
zich concretiseert in een zichtbare, toegankelijke en aanspreekbare poli-
tie, die tot doel heeft de onveiligheidsproblemen op te lossen in overleg 
met de lokale overheden en de bevolking en alle andere instanties of or- 
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ganisaties die daartoe kunnen bijdragen' (reflectiedocument 9 mei 1995). 
Men kan stellen dat de community policing filosofie de politie-overheden 
en meeste korpschefs in België 'bereikt' heeft (themanummer Politeia, 
1995). 

Iets anders is natuurlijk de implementatie ervan op het terrein, waar 
meerdere knelpunten en weerstanden blijven bestaan (Van den Broeck 
en Eliaerts, 1994 en 1995), of waar niet iedere politiedienst dezelfde in-
houd aan dit concept geeft (Van den Broeck en Easton, 1997). In vergelij-
king met de discussies over de politiestructuren wordt het debat over de 
visie op en de organisatie van het politiewerk maar mondjesmaat ge-
voerd. Wetenschappelijk onderzoek terzake met een opvolging van re-
cente beleidsinitiatieven wordt door de overheid niet erg gestimuleerd. 
De zaak Dutroux heeft alleszins duidelijk gemaakt dat de noodzakelijke 
cultuuromslag bij vele politiefunctionarissen nog achterwege blijft, spe-
cifiek wat de omgang met slachtoffers betreft. 

De impasse inzake de gerechtelijke politietaken 

127 

Het politiebeleid vóór de zaak Dutroux had dus vooral te maken met 
aangelegenheden van de bestuurlijke politie. Zoals uit het eerste deel van 
dit artikel al kon worden afgeleid, was er veel minder beweging op het 
gebied van de gerechtelijke politietaken. Natuurlijk hadden een reeks 
hierboven aangehaalde initiatieven ook tot doel (de kwaliteit van) het 
gerechtelijk werk te ondersteunen, bij voorbeeld: verbetering gegevens-
bestanden en communicatiemiddelen, het vijfhoeksoverleg (dat evenwel 
enkel afspraken met betrekking tot de lokale recherche opleverde), de 
oprichting van de APSD (van belang voor de internationale politie-
samenwerking, zoals Europol en Schengen), de reorganisatie van de we-
tenschappelijke politie en de (her)oprichting van het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Maar deze vloedgolf van 
beleidsmaatregelen vertoonde geen samenhangend geheel en liet vooral 
de onduidelijkheid over de toekomst van de politiestructuur voortbe-
staan (Fijnaut, 1995). Het gevolg was een voortdurende 'positionering' 
van de politiediensten, met talrijke perscommuniqués van politie-
vakbonden. 

Vooral de concurrentieslag tussen de rijkswacht en de gerechtelijke 
politie bij de parketten (GPP) ging ongenadig verder. Na moeizame on-
derhandelingen tussen de betrokkenen en de Minister van Justitie werd 
een — overigens onwerkbare — consensusnota (juli 1996) over de verde-
ling van de gerechtelijke taken opgesteld, waarover uiteindelijk geen 
consensus bleek te bestaan. Politiefunctionarissen kwamen voor de 
camera's verklaren wat ze wel of niet wilden doen of deden voorstellen 
om het concurrerende korps op te doeken. Alhoewel de impasse voor 
een deel toe te schrijven is aan een verschil in dynamiek en slagkracht in 
het verleden tussen de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, 
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zijn er hier andere factoren van belang die in het bestek van dit artikel 
niet uiteengezet kunnen worden. 

Feit is dat de gerechtelijke politietaken sterk verweven zijn met het 
strafprocesrecht en de organisatie van het O.M. Directe ingrepen door 
middel van omzendbrieven liggen hier minder voor de hand, des te meer ' 
omdat het O.M. sterk vasthield aan een belangrijke mate van autonomie. 
De zaak Dutroux heeft op dit vlak alleszins voor beweging gezorgd, aan-
gezien de greep van de Minister van Justitie op het strafbeleid verstevigd 
werd door de wet op het College van de Procureurs-generaal (4 maart 
1977) en de hervorming van het strafprocesrecht inmiddels behandeld 
wordt in het Parlement (themanummer Panopticon, 1996). De Minister 
van Justitie beschikt sedert eind 1994 bovendien over een Dienst voor het 
strafrechtelijk beleid (DSB). 

De GPP was lange tijd de politie van de Minister van Justitie, waardoor 
ze op een zekere bescherming kon rekenen. Anderzijds heeft het falend 
justitieel beleid ook nefaste gevolgen voor de GPP gehad: wat eens opge-
richt werd als een elitekorps werd jarenlang verwaarloosd. Zij is verka-
veld over de verscheidene gerechtelijke arrondissementen en heeft geen 
commando zoals de rijkswacht. Een poging om van de GPP een natio-
naal gestructureerd korps te maken onder de leiding van de 
Commissaris-generaal (KB van 2 september 1991) heeft niet veel opgele-
verd. Een reeks incidenten in de belangrijkste brigade te Brussel en de 
onmacht van de laatste twee Commissarissen-generaal hebben de posi-
tie van de GPP verder verzwakt. 

Daartegenover staat dat de rijkswacht, die over een eigen begroting 
beschikt (met niet geringe middelen, zie hierboven!) in de loop van de 
geschiedenis steeds meer taken, ook op het gerechtelijk vlak, heeft opge-
nomen, en zich verder heeft gemoderniseerd en gespecialiseerd (Van 
Outrive e.a., 1992). 

De hierboven vermelde reorganisatie van de rijkswacht houdt ook in 
dat, naast het inkrimpen van de hiërarchische keten, het aantal distric-
ten wordt verminderd (omvorming tot 'megadistricten') met het objec-
tief zo dicht mogelijk het territorium van de gerechtelijke arrondisse- 
menten te benaderen. Was dit — samen met de herstructurering van de 
brigades en de aandacht voor basispolitiezorg — een uitstekend aanvoe-
len en voorbereiden van toekomstige beleidsontwikkelingen? Het is een 
boeiend aspect van de Belgische politiegeschiedenis te moeten vaststel-
len dat de rijkswacht na meer dan één 'gebeurtenis' felle kritiek te ver-
werken kreeg (zoals de zaak Francois, het Heizeldrama, de bende van 
Nijvel) en toch steeds sterker uit een crisis kwam. Ondanks het feit dat er 
naar aanleiding van de zaak Dutroux opnieuw kritiek op het functione-
ren van dit korps komt, is het niet onwaarschijnlijk dat zij de kern zal 
vormen van de zogenaamde 'geïntegreerde politiestructuur', zeker op het 
bovenlokale vlak (zie verderop). 

Hoe dan ook, de ernst van de hierboven aangehaalde tekortkomingen 
in verscheidene gerechtelijke onderzoeken en de noodzaak om — zoals in 
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vele landen — een antwoord te vinden op de (internationaal) georgani-
seerde criminaliteit, zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat het 
'consensusbeleid' van vóór de zaak Dutroux zal worden opgedoekt en 
dat een nieuwe politiestructuur op het gebied van de gerechtelijk politie-
taken het licht zal zien. 

Tot slot van dit deel herinneren we nog even aan het belangrijke feit 
dat, ondanks een reeks crises en beleidsinitiatieven, men er in België niet 
in geslaagd is een effectieve externe controle op de politiediensten te or-
ganiseren. We mogen wel stellen dat dit geen exclusief Belgisch pro-
bleem is ... In vele landen komt het Parlement te laat tot het besef dat het 
zijn essentiële taak van democratische controle heeft laten ontglippen. 

Op weg naar een geïntegreerde politiestructuur? 

129 

De zaak Dutroux heeft ongetwijfeld een reeks geplande hervormingen 
versneld, maar ook de druk verhoogd om nu eindelijk een beslissing te 
nemen over een nieuwe politiestructuur. Zoals hierboven gezegd was de 
regering niet van plan om dit tijdens deze legislatuur te verwezenlijken. 
Op een 'conclaaf' over politie en justitie (6 december 1996) besliste zij 
evenwel een Commissie voor een efficiëntere politiestructuur op te rich-
ten (later de Expertencommissie Huybrechts genoemd), die een tussen-
rapport op 15 april en een eindrapport op 1 juni 1997 diende neer te leg-
gen, teneinde de regering toe te laten een 'principiële beslissing te 
nemen over de modernisering van de politiediensten'. 

Intussen waren echter ook verscheidene parlementaire onderzoeks-
commissies aan het werk die zich met deze kwestie zouden inlaten: ui-
teraard de Commissie Dutroux-Nihoul, maar verder ook de tweede 
Bende-Commissie van de Kamer en de Commissie voor binnenlandse en 
administratie aangelegenheden van de Senaat (er was ook reeds besloten 
tot de oprichting van een onderzoekscommissie met betrekking tot de 
moord op André Cools, maar deze werkzaamheden werden opgeschort 
bij gebrek aan mankracht). Al deze commissies deden de spanning bij de 
betrokken actoren hoog oplopen, met inbegrip van de politieke partijen: 
het regende weer perscommuniqués met voorstellen en beschuldigin-
gen, er waren talrijke televisiedebatten, perslekken naar aanleiding van 
de besloten vergaderingen van de onderzoekscommissie en zelfs mani-
pulaties van lopende gerechtelijke onderzoeken (bij voorbeeld de ver-
dachtmakingen inzake pedofilie van de Minister van economische zaken 
Di Rupo). 

In een periode dat de bevolking via de enorme media-aandacht alle 
dysfuncties van het systeem voorgeschoteld kreeg, was het heropleven 
van de politie-oorlog een pijnlijke aangelegenheid ... en wellicht geen 
ideale situatie om zo'n complex dossier degelijk voor te bereiden! In de 
Expertencommissie Huybrechts, waar de verschillende politiediensten 
aanwezig waren, werd dan ook weinig vooruitgang geboekt, tot de Com-
missie Dutroux-Nihoul, na enig intern gehakketak, in haar verslag van 14 
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april 1997 een 'geïntegreerde politiezorg op twee niveaus gestructureerd, 
federaal en (boven) lokaal', voorstelde. Onder geweldige druk van de me-
dia en de publieke opinie werd het verslag van de commissie unaniem 
goedgekeurd. Niemand 'durfde' tegen te stemmen, alhoewel de 
interpretatieverschillen van het overigens vrij rudimentaire voorstel 
reeds volop de ronde deden. De regering bezorgde vervolgens het verslag 
van de Commissie Dutroux aan de Expertencommissie, met de medede-
ling dat zij haar aanbevelingen onderschreef, en met het verzoek de con-
crete modaliteiten voor de implementatie ervan voor te stellen vóór 15 
juni 1997. 

Intussen bleken de regeringspartijen niet volledig op dezelfde golf-
lengte te zitten en doken zelfs weer communautaire tegenstellingen op. 
Onder grote (tijds)druk leverde de Expertencommissie op 20 juni 1997 
haar eindrapport af, met daarin een 'blauwdruk voor een geïntegreerde 
politiestructuur'. Inmiddels had ook de Senaatscommissie haar werk-
zaamheden beëindigd en in haar eindverslag, Evaluatie van de politie-
diensten (3 juli 1997), deed zij eveneens een voorstel tot herstructurering 
van de politiediensten. Alhoewel aangekondigd, kon (durfde?) de rege-
ring niet meer vóór het zomerreces met een 'definitief' voorstel voor de 
dag te komen. Toch lekte nog een nota uit die op het kabinet van premier 
Dehaene gemaakt zou zijn en die, naar goede Belgische traditie, een 
compromis of 'consensusvoorstel' zou bevatten. Het officieel karakter 
van de tekst werd onmiddellijk ontkend, alhoewel de reacties erop gema-
tigd positief waren. 

Tot zover de chronologie van de feiten. Het is onmogelijk in deze bij-
drage de diverse voorstellen gedetailleerd te analyseren. Bovendien be-
schikt de auteur heden (augustus 1997) niet over een regeringsontwerp. 
Om de lezer toch een voorproefje te geven eindigen we dit artikel met 
een kort overzicht van, enerzijds, de principes waarover een consensus 
lijkt te bestaan (of te groeien) en, anderzijds, de knelpunten of tegenstel-
lingen die blijven bestaan. 

Principes 

Naast een min of meer concreet voorstel tot wijziging van de politie-
structuur, poneren de Parlementaire rapporten en het eindrapport van 
de Expertencommissie ook een reeks basisprincipes waaraan een dege-
lijk politiebestel moet beantwoorden. 4  Nu kunnen de meeste van die 
principes evident lijken, het toont toch aan dat het bewustzijn is ge-
groeid dat een geïntegreerde aanpak van de problemen vereist is en ver-
anderingen van structuren moeten steunen op visies en doelstellingen. 
Dit betekent ook dat de hervorming van het politiebestel moet worden 
gesitueerd in het kader van een breder veiligheids- en strafrechtsbeleid. 

4 Het rapport van de Senaat is lezenswaardig omdat het de evolutie en de werking van de 

politiediensten samenvat en ook de visies van alle betrokkenen weergeeft. 

130 
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Hier ligt reeds een belangrijk knelpunt, want de politieke overheden 
hebben een veel beperkter greep op de hervormingen bij de rechterlijke 
macht. In het licht van de recente gebeurtenissen wekt het geen verwon-
dering dat alle aanbevelingen de klemtoon leggen op een democratische 
controle op het optreden van de politie, hetgeen een verduidelijking, zeg 
maar een vereenvoudiging van de gezagsafhankelijkheid van de politie 
veronderstelt. 

Hierbij duiken problemen op (die ook Nederland kent: zie Cachet en 
Rosenthal, 1992) zoals het vinden van een evenwicht tussen het natio-
nale (federale) niveau en het lokale niveau (de gemeentelijke autonomie) 
en tussen bestuurlijke en gerechtelijke overheden, evenals het preciseren 
van de relatie politie-OM. Alle voorstellen verdedigen een bevolkings-
gerichte, maatschappelijk goed geïntegreerde politie die voeling moet 
houden met de behoeften van de bevolking (community policing). Maar 
een knelpunt hierbij is de hiërarchische relatie tussen de basispolitie en 
de gespecialiseerde politie op federaal niveau. De vrees bestaat dat een 
geïntegreerde politiestructuur (onder leiding van één federale politie-
chef, zoals de Expertencommissie voorstelt) een te grote machtsconcen-
tratie inhoudt die een gevaar voor het democratische gehalte van deze 
structuur zou vormen. De Senaatscommissie opteert daarom voor een 
'aanvullende' tweedelijnspolitie op federaal niveau die zich niet op een 
hoger hiërarchisch niveau bevindt dan de eerstelijnspolitie (zie ver-
derop). 

Vanzelfsprekend besteden de rapporten veel aandacht aan de kwali-
teitsnormen waaraan een moderne, professionele politie-organisatie 
moet beantwoorden. De politie moet openstaan voor een nieuwe 
managementsbenadering, nieuwe technologieën en meer performante 
werkwijzen, die toelaten verantwoording af te leggen over de geleverde 
prestaties (accountability). De verantwoordelijkheidszin en de motivatie 
dienen gestimuleerd door een belangrijke mate van decentralisatie, be-
perking van de niveaus en relatieve autonomie van de lagere niveaus. 
Tussen alle geledingen en functies van het politie-apparaat moet een 
optimale samenwerking en coördinatie tot stand gebracht worden. Dit 
betekent ook dat vorming en statuten geharmoniseerd moeten worden. 

De 'logische' conclusie op grond van dit alles blijkt in België, anno 
1997 weliswaar, de keuze voor een geïntegreerd politiebestel te zijn. De 
unanieme goedkeuring van het verslag van de Commissie Dutroux-
Nihoul heeft wellicht de doorslag gegeven. Over de concrete invulling 
van deze structuur bestaat heden nog geen consensus, wat niet verwon-
derlijk is aangezien zoveel belangen verzoend moeten worden. Toch te-
kenen zich een aantal krachtlijnen af die in elk voorstel terug te vinden 
zijn. We trachten ze nog even kort weer te geven, met aanduiding van 
enkele discussiepunten waarvoor de regering een oplossing zal moeten 
vinden. 
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Het wankele evenwicht tussen het lokale en het federale niveau 

Het voorstel van de Commissie Dutroux heeft vooral een symbolische 
waarde: de stelling dat de drie algemene politiediensten moeten 'ver-
dwijnen' en opgaan in een geïntegreerde structuur betekent een breuk 
met het verleden. Tegelijk wordt ook een aantal andere denkpistes ver-
worpen zoals de creatie van een afzonderlijke federale criminele politie. 
Men gebruikt de term 'geïntegreerde' structuur om de gelijkenis met het 
'schrikbeeld' van een 'eenheidspolitie' (zoals in 1987 voorgesteld door 
Team Consult) tegen te gaan. 

Daarom wordt de politiezorg ook op twee niveaus gestructureerd, het 
federale en het (boven)lokale niveau. Dit laatste niveau, werkend vanuit 
het concept van de basispolitiezorg, moet dan 'voldoende' autonomie 
behouden. Het voorstel van de commissie Dutroux blijft erg vaag, vooral 
wat de organisatie van het operationele politiewerk betreft (op de ver-
melding na dat er één algemene steundienst moet komen). Er wordt wel 
sterk de nadruk op gelegd dat alle recherche-eenheden onder de leiding 
van het O.M. of de onderzoeksrechter moeten opereren. 

Vanzelfsprekend heeft de Expertencommissie Huybrechts, waarin de 
politiediensten goed vertegenwoordigd waren, meer aandacht besteed 
aan de opdrachten van de politie en de interne leiding en verantwoorde-
lijkheden binnen de geïntegreerde politiestructuur. Zij gaat eveneens uit 
van twee beleidsniveaus, het federale en het lokale. Verder voorziet ze 
ook een 'tussenniveau', dat geen beleidsniveau is, maar instaat voor 
steun en coördinatie teneinde de afstemming tussen beide beleids-
niveaus te realiseren. 

Het lokale niveau verzekert de basispolitiezorg. Dit niveau wordt ge-
vormd door (de reeds bestaande) interpolitiezones (ongeveer tweehon-
derd), die overeenstemmen met maximaal drie tot vier gemeenten. In-
dien er meerdere gemeenten in een IPZ zijn, komt er in iedere gemeente 
een politiepost en wijkwerking. In de lijn van het hierboven geschetste 
veiligheidsbeleid is er gekozen voor een sterke lokaal bestuurlijke veran-
kering van de zones (merk het verschil met Nederland), met duidelijke 
beheersbevoegdheden (conform de reeds geciteerde wet van 3 april 1997 
die de rol van de burgemeester in de verf zet). In elke zone wordt een 
politieplan door de lokale politie-overheden goedgekeurd in het drie-
hoeksoverleg. De lokale component van de geïntegreerde politiestruc-
tuur bestaat dan uit zonale politiekorpsen (met zonale chefs) die een sa-
mensmelting zijn van de huidige gemeentelijke politiekorpsen en de 
rijkswachtbrigades. Het lokale beleid en beheer moet zich evenwel in-
schrijven in het federale beleid en beheer en de lokale politie moet aan 
het federale niveau bepaalde diensten bewijzen (zie verder de rol van de 
federale politiechef). Anderzijds krijgt de lokale politie de nodige onder-
steuning van de federale diensten. 

Het federale niveau bestaat enerzijds uit de gespecialiseerde politie-
zorg op bestuurlijk vlak (thans in handen van rijkswacht) en anderzijds 
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uit de gespecialiseerde politiezorg op gerechtelijk vlak (wat een samen-
smelting van de gerechtelijke diensten van de rijkswacht en de gerechte-
lijke politie bij de parketten inhoudt). Zoals gezegd bepleit de Experten-
commissie terecht een tussenniveau, zowel voor het uitvoeren van een 
aantal taken van de federale component (bij voorbeeld gespecialiseerde 
recherche, ordehandhaving, verkeer), als voor het coördineren of zelfs 
leiden van bovenlokale opdrachten en het ondersteunen van de toch 
talrijke politiezones. De commissie opteert voor het gerechtelijk arron-
dissement als tussenniveau. 

Hierbij stellen zich twee problemen: dit stemt niet overeen met het 
bestaande bestuurlijke tussenniveau (de gouverneur en de provincie) en 
er zijn thans 27 gerechtelijke arrondissementen met parketten die onder-
ling sterk verschillen wat mankracht, werkmethoden en beleid betreft. 
Dit raakt aan het fundamentele probleem dat een optimale politiële re-
organisatie ten dele afhankelijk is van een gerechtelijke en bestuurlijke 
reorganisatie. 

De Minister van Binnenlandse Zaken staat in voor de integrale 
veiligheidszorg en heeft het gezag ten aanzien van de federale compo-
nent wat deze materie betreft. Hij kan de medewerking (inzet van perso-
neel!) van de lokale component vorderen voor bepaalde taken, die in dat 
geval onder het gezag en de leiding staat van het federale niveau. Zoals 
dit vandaag reeds bestaat voor de rijkswacht wordt hij ook de hoofd-
beheerder van de federale component (met medebeheer van de Minister 
van Justitie voor diens bevoegdheden en voor enkele belangrijke zaken 
zoals de politiebegroting en de aanwijzing van de belangrijkste politie-
functies). Ook een aantal beheersaspecten van de basispolitiezorg blij-
ven federaal geregeld, zoals de procedures voor werving, bevordering en 
de aankoop van bepaalde infrastructuur (verder beheert hij nog de fede-
rale subsidies voor lokale politiezorg). 

De Minister van Justitie heeft het gezag ten aanzien van de federale 
component voor zijn bevoegdheden (de gerechtelijke politietaken) en 
kan eveneens de medewerking van de lokale component vorderen. Na-
tuurlijk zijn de gezagsverhoudingen hier meer complex, omdat rekening 
moet worden gehouden met het O.M., en meer bepaald het College van 
de Procureurs-Generaal. Er moet een onderscheid worden gemaakt tus-
sen de uitwerking en coördinatie van het strafrechtelijk beleid (inclusief 
het opsporings- en vervolgingsbeleid), vastgelegd door de Minister van 
Justitie, bijgestaan door het College van de P.G.'s (recente wet van 4 maart 
1997), het gezag van het O.M. op gerechtelijk arrondissementeel niveau, 
en de sturing en controle (leiding) in concrete opsporingsonderzoeken 
of gerechtelijke onderzoeken door respectievelijk parketmagistraten of 
onderzoeksrechters (zie verder de bijdrage van Van Daele en Fijnaut in 
dit nummer). We willen nog wel aanstippen dat de gerechtelijke overhe-
den, via de politieplannen, inspraak krijgen met betreking tot de aan te 
wenden middelen inzake de gerechtelijke opdrachten. 
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De federale component bestaat uit verschillende federale diensten, 
onder de operationele leiding van afdelingshoofden. Daarboven wordt in 
het voorstel van de Expertencommissie een federale politiechef met 
ruime bevoegdheden geplaatst. Vele bladzijden lang wordt de noodzaak 
aan deze chef bepleit en zijn verantwoordelijkheden beschreven. Hij 
moet de samenwerking tussen de federale diensten onderling en tussen 
de federale en lokale componenten waarborgen en heeft zowel een be-
leidsmatige, als een beheersmatige en operationele rol te vervullen. Zo 
bereidt hij mede het federaal politieplan voor in het federale driehoeks-
overleg, coördineert hij de bovenlokale operaties (en heeft hij terzake 
ook het hiërarchisch gezag), organiseert hij het dagelijks beheer van de 
federale en intermediaire diensten en kan hij capaciteit opeisen in het 
kader van het federale afnamerecht. De verwijzing naar de noodzaak van 
'eenheid van bevel en commando' roept bij sommigen opnieuw het 
beeld op van een eenheidspolitie gebaseerd op de huidige rijkswacht-
structuur. Twee leden van de commissie konden zich daarom niet ak-
koord verklaren met dit voorstel en achtten eerder een 'secretaris-
generaal' dan een reële politiechef aangewezen. 

Om dezelfde redenen wijkt het voorstel van de Senaatscommissie op 
het vlak van de organisatie van de federale component sterk af van dat 
van de Expertencommissie. Het gaat dan om een 'aanvullende politie' 
bestaande uit drie vrij autonome directies (een federale criminele poli-
tiedienst, een bestuurlijke politiedienst en een gemeenschappelijke 
steundienst). Elk van de drie directies staat onder het gezag van een 
directiestaf geleid door een directeur-generaal. Een federale coördinator 
moet de samenwerking tussen de directies bevorderen, maar heeft geen 
bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met deze van de federale politie-
chef. Het gezag over de drie directies en de coördinator wordt uitgeoe-
fend door een Federaal politiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de Ministers van Justitie en Binnenlandse zaken, een lid van het col-
lege van de P.G.'s, een vertegenwoordiger van lokale politie, twee burge-
meesters en en nationaal magistraat. De federale coördinator neemt deel 
aan de beraadslagingen. Dit comité heeft een coördinerende en 'arbitre-
rende' functie, maar geen directe operationele greep op de directies. 

De aanvullende federale politie heeft trouwens geen hiërarchisch ge-
zag over de lokale politie. De Senaatscommissie beoogt eerder een part-
nerschap tussen de twee politiediensten, waarbij wel wettelijk een we-
derzijdse informatie-uitwisseling opgelegd wordt via een centraal 
informatiesysteem. Het is dus duidelijk dat de Senaatscommissie afstand 
wou nemen van een te gecentraliseerd politiemodel en dat de pleitbezor-
gers van de lokale autonomie sterk op de aanbevelingen gewogen heb-
ben. 
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Naast de aangehaalde opties zijn er door politiediensten (en hun vak-
bonden), politieke partijen, academici en anderen nog diverse voorstel-
len geformuleerd, met ruime weerklank in de media, in de hoop het ver-
wachte regeringsontwerp nog te kunnen beïnvloeden. Alleen de 
rijkswachttop is opvallend stil gebleven: wellicht kan hij zich grotendeels 
vinden in het voorstel van de Expertencommissie. De geschiedenis van 
het Belgische politiewezen toont immers aan dat het onwaarschijnlijk is 
dat een politiemodel zal worden ontworpen dat een ontmanteling van 
de rijkswachtstructuur inhoudt. Vooral de macht van de federale compo-
nent zal dus nog het voorwerp van betwisting zijn: hoe 'geïntegreerd' zal 
de toekomstige politie zijn? Zal ze al dan niet het karakter van een 
'eenheidspolitie' krijgen ? Anderzijds zijn er uiteraard ook risico's verbon-
den aan een te 'losse' structuur die uitgaat van een grote bereidheid tot 
overleg en consensus over de opdrachten van de politie. 

Vanzelfsprekend kunnen nog heel wat knelpunten vermeld worden die 
een geïntegreerde structuur kunnen dwarsbomen: zij hebben trouwens 
eerder betrekking op het vermogen van de bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden om de politie te organiseren en te controleren dan op de in-
trinsieke kwaliteiten van de politiefunctionarissen zelf. Zijn de burge-
meesters (in België voorgedragen door wel erg wisselvallige lokale 
meerderheden) in staat de tweehonderd interpolitiezones professioneel 
te leiden? Zijn de gerechtelijke overheden gewapend om de recherche-
opdrachten te leiden? 

Vandaag is het überhaupt nog de vraag of de federale overheid wel een 
voldoende politieke consensus zal vinden om een grootschalige en lang-
durige operatie, met belangrijke budgettaire implicaties, tot een goed 
einde te brengen (de ervaringen met de reorganisatie in Nederland kun-
nen leerrijk zijn, Gooren en De Zwaan, 1995). 

Is optimisme of pessimisme gerechtvaardigd? Voor het eerst in de Bel-
gische politiegeschiedenis maakt een fundamentele omwenteling een 
kans. De uitdagingen zijn enorm groot. Binnen- en buitenlandse ervarin-
gen tonen bovendien aan dat wetswijzigingen en structurele ingrepen 
uiteindelijk nog gemakkelijker te realiseren zijn dan cultuurverande-
ringen in de dagdagelijkse praktijk op het terrein. 
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Justitiële verkenningen (Judicial exploration) 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 internationally most relevant articles of each issue. The central 
theme of this issue is (vol. 23, no. 8, 1997): Police and judical system in 
Belgium. 

The state of partial interests; the development of the Belgian political 
culture 
J.L.E. Delwaide 
The spectacular 1996 breakthroughs in case of abduction, abuse and 
murder of children spotlighted a Belgian law enforcement system 
crippled by stunning inefficiencies, and threw the country's public 
institutions into a severe crisis of legitimacy. Meanwhile Belgium's 
political culture remains marked by an 'amoral' indiscipline that turns 
disregard for the public interest into common practice. Popular 
explanations for this peculiar culture range from a long experience of 
foreign rule, undermining civic sense, to a consequential Catholic-
hierarchical legacy, precluding 'Protestant' self restraint. These 
explanations are questioned by the author, who emphasises the 
political development that started with the founding of Belgium on an 
uneasy alliance between antithetical social forces - Catholics and 
secularising liberals, which prevented the rise of a strong state. Heavily 
'penetrated' vested societal interests, and lacking a tradition of 
autonomy on the French model (or a civil service tradition on the 
British model), the Belgian state tends to perform rather poorly in 
defining and defending the public interest. 

Right-wing extremism and nationalism in Belgium 
W. De Sutter 
This article contains a brief historical description of the extreme right 
and nationalist movement in Belgium. Starting point is World War I and 
its consequences for Belgian politics; the development of a Flemish 
nationalist movement, the introduction of a new electoral one man one 
vote system and the growing interest in the fascist ideology among the 
French speaking elites that ruled the country since its foundation in 
1830. Later, the fascist ideology was later also adopted by a considerable 
part of the Flemish movement in the pre war era. The collapse of the 
Hitler regime and the prosecution of the (local) collaborating nazi 
groups such as VNV and Rex after the liberation, did not lead to a 
radical denazification of the Belgian society or to a complete disappea-
rance of extreme right activity. The phenomenon resurfaces in the early 
sixties (decolonization) before making its final comeback in the 
seventies when a lot of todays ultra right organisations see the light of 
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day. Created in 1978 the Vlaams Blok has become the most important 
extreme right political organisation in the eighties before it accomplis-
hed a final break through in the 1991 elections ('black sunday') when 
the party obtained more than 10% of all Flemish votes. 

Criminality and unsafety in Belgium; recent facts and figures 
P Ponsaers 
In this article an overview is given of the problems of criminality and 
unsafety in Belgium anno 1996. For the first time since long a 
stabilisation of registered criminality can be noticed, a stabilisation that 
is also apparent in neighbouring countries. Nevertheless, certain 
diverging tendencies can be noted on a provincial level. The stabilisa-
tion is for the largest part due to a decrease in the number of thefts, 
which could be an indication of the positive workings of the policy of 
safetycontracts. But if one looks at the figures of registered criminality 
one can see that violent delinquency is increasing. 10% of the Belgian 
population experiences feelings of unsafety. In 1996 5% of all Belgian 
households became the victim of burglary (attempt or completed). Only 
half of the crimes indicated in the Safetymonitor are registered with the 
police. Whether it concerns personal or householdcrimes, theft is the 
most registered crime with the police. Also violent crimes are registered 
with the police most of the times. A common feeling of unsafety' is the 
motive to take preventive security measures to proof the house against 
burglary. 

Belgian prisons under pressure 
K. Beyens 
Belgian prisons have experienced serious overcrowding since 1980. The 
incarceration rate increased from 57 in 1980 to 85 in February 1995. The 
growth in prison population results from increases in the numbers of 
pretrial detainees, long-term prisoners, foreign inmates and persons 
convicted for drugrelated and violent crimes. Also the number of 
prisoners convicted for sexual crimes has been increasing and the 
notorious Dutroux case is likely to accelerate that trend and also to 
increase the prison population in other ways. This article shows that 
penal policy does not develop in a social vacuum. Public opinion and 
the political climate intercede between socioeconomic changes in 
society and the penal system. Together with penal traditions and the 
practitioners attitudes, they provide the context for changing prison 
populations. The Dutroux case illustrates that criminal justice policies 
and the prison population size are particularly sensitive to highly 
publicized incidents. 
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Chronicle of an announced crisis 
L. Huyse 
The crisis in Belgium's justice system has been underway for a very long 
time. That the explosion of the many frustrations inside the population 
was unexpected is due to several factors. One is the inertia that follows 
from the almost unmovable political power balance. Three parties 
(catholic, socialist, liberal-conservative) have dominated the political 
scene since the beginning of the century. This has caused considerable 
stability, but has also led to a dramatic neglect of new problem areas, 
such as the court system. A second explanation lies in the mechanisms 
of agenda setting in Belgium. For a very long time the political agenda 
addressed almost exclusively the issues that originate in the three 
traditional cleavages in the country: labour versus capital, catholics 
versus non-catholics, Flemings versus Francophones. More recently 
there was the obsession with the Maastricht norm. As a result problems 
in the domain of justice have received but very little attention. 

The reform of the Belgian police organization before and after the 
Dutroux-case 
Chr Eliaerts 
The parliamentary commission of inquiry in the Dutroux-case brought 
into the open the shortcomings of the functioning of the Belgian police 
organization. However, a similar wave of criticism arose already in the 
past as a result of other parliamentary inquiries. This article reproduces 
the most important conclusions of the Dutroux commission of inquiry. 
Then follows a brief survey of the policy (plans) of the government 
concerning the police before the Dutroux case burst out. In the last part 
of the article an outline is given of recent proposals to reform the 
Belgian police organization. In particular the subjects of discussion are 
summarized with reference to the proposal to create an Integrated 
police force'. 
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc  
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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum (WODC) van 	(overzichten van congressen en 
het Ministerie van Justitie is onlangs 	studiedagen); 
via Internet bereikbaar geworden. Het 
WODC is een kenniscentrum op 	 In de toekomst wordt de aangeboden 
justitieel terrein dat een wetenschap- 	informatie uitgebreid met specifieke 
pelijk bijdrage levert aan de 	 producten als databases (lopend 
ontwikkeling en de evaluatie van 	onderzoekbestand en literatuur- 
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 	bestand) en aan producten en 
de volgende informatie te vinden: 	diensten gekoppelde bestel- 

mogelijkheden (via e-mail) en/of 
1. Doelstelling en organisatie (o.a. 	aanvraagformulieren. 
organigram, beschrijvingen van de 	Voor vragen over producten en 
verschillende afdelingen en de namen 	diensten van het WODC en voor het 
van de medewerkers); 	 snel en efficiënt leveren van 

statistische en literatuur-informatie 
2. Producten en diensten; 

	

	 kunt u terecht bij de WODC 
informatiedesk (e-mail: 

- overzicht en uitgebreide samenvat- 	infodesk@wodc.minjust.n1). 
tingen van de nieuwste rapporten; 	Wij hopen op deze wijze bij te dragen 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	aan de verspreiding van relevante 
korte samenvattingen van artikelen in 	kennis en informatie buiten het 
het tijdschrift Justitiële verkenningen; 	Ministerie van Justitie. 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
korte samenvattingen van artikelen in 	tel. 070-3706919 
het engelstalige tijdschrift European 	fax. 070-3707948 
Joumal on Criminal Policy and 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1  
Research; 
- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk' (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het crimnialiteitsvraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 

macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering. 
Na het uitkomen van de eerste uitgave 
van de WODC-thesaurus in 1993 is 
deze met succes toegepast als 
instrument bij het toegankelijk maken 
van publicaties op het gebied van het 
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij 
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook 
op andere afdelingen binnen het 
Ministerie van Justitie wordt de 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 8, 1997 

WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast 
maken andere organisaties waaronder 

politiebibliotheken, het openbaar 
ministerie, gevangenisbibliotheken en 
de rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 

van de in augustus 1996 uitgegeven 
officiële lijst van landennamen van de 

Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706919 
Email: c.netburg@wodc.minjust.n1  
beste/wijze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 

per ex. 
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjust.n1  

Themanummers Justitiële 
verkenningen 

Congressen 
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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 worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV7, 1997, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1997, oktober/november: België 
JV9, 1997, december: Vrouw en recht 
JV1, 1998, januari/februari: Drop-outs 
JV2, 1998, maart: Accountants 

Financiële gevolgen van (foutief) 
overheidshandelen 
Thema's die op de studiedag ter 
sprake komen zijn: de gevolgen van de 
invoering van de Abw en het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek voor het 
overheidsfunctioneren; de gevolgen 
voor de overheid na de invoering van 
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het sectorenmodel; de achtergronden 
van het zuiver schadebesluit; wat doet 
de rechter met het zuiver schade-
besluit; gevolgen van het zuiver 
schadebesluit voor de bestuurspraktijk; 
de rol van de verzekeraar en het zuiver 
schadebesluit; casestudies, voorbeel-
den. Inleiders zijn: prof. mr. R.M. van 
Male (Raadsheer Centrale Raad van 
Beroep en Hoogleraar staats- en 
bestuursrecht Erasmus Universiteit 
Rotterdam); mr. B.P.M. van Ravels 
(Advocaat te Breda); mr. K.F. Schuiling 
(universitair docent Bestuursrecht en 
bestuurskunde Rijksuniversiteit 
Groningen); mr. S. Brevet (Coördinator 
civiel recht bij de stafafdeling 
juridische zaken van de gemeente 
Rotterdam); mr. J.A. van Esch 
(specialist aansprakelijkheid en 
verzekeringstechnieken Centraal 
Beheer Apeldoorn). 
Datum: woensdag 29 oktober 1997, 

09.00u. 
Plaats: Hotel 't Speulderbos, Garderen 
Inlichtingen: 0320-237721. 

OTS en ontheffing 
De ondertoezichtstelling (ots) is de 
maatregel van kinderbescherming die 
het meest wordt uitgesproken. Sinds 
de inwerkingtreding van de Wet tot 
herziening van de maatregel van 
ondertoezichtstelling (november 1995), 
blijkt door rechters nauwelijks nog 
ontheffing of ontzetting uit het 
ouderlijk gezag/de ouderlijk macht te 
worden opgelegd. Hoe komt dit en wat 
zijn hiervan de gevolgen? Wordt door 
de mogelijkheid van de ondertoezicht-
stelling langer te laten voortduren, de 
beslissing om een kind te scheiden 
van de ouders te lang uitgesteld? 
Immers, het nemen van een dergelijke 
beslissing stelt zware eisen aan de 
hulpverlening. Er is een onduidelijke 
situatie ontstaan voor zowel ouders als 
kinderen. Tijdens de studiedag worden 
de (wettelijke) tekorten van de ots 
besproken en voorstellen tot 
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■rerbetering gedaan. Bezoekers krijgen 
handvatten aangereikt om in de 
dagelijkse praktijk een betere 
afweging tussen ots en ontheffen/ 
ontzetten te kunnen maken. 
Datum: 30 oktober 1997 
Plaats: Aristozalen, Amsterdam 
Inlichtingen: Vermande studiedagen, 
0320-237777. 

Politiek geweld en Turken 
Centraal thema van het symposium zal 
zijn geweld onder Turken. Hoe is de 
situatie op dit gebied thans in Turkije? 
Wat is de positie van Koerden, 
Alevieten en moslim-fundamenta-
listen? Worden de politieke tegenstel-
lingen geëxporteerd naar migranten-
gemeenschappen in West-Europa? 
Zowel in Duitsland als in Nederland 
zijn jongere Turken en Koerden met 
elkaar op de vuist gegaan. Wat zijn 
daarvan de achtergronden? Er is vaak 
gesteld dat in het tolerante Nederland 
met haar ruimhartige minderhedenbe-
leid zoiets nooit zou kunnen gebeuren. 
Gat het om incidenten of om een 
echte maatschappelijke beweging? 
Wat is de toekomst van het geweld in 
de sfeer van de georganiseerde 
misdaad die aan politieke stromingen , 
is gelieerd? Over deze vragen zal een 
aantal deskundigen het woord voeren 
in plenaire zittingen en in workshops. 
Na afloop vindt een paneldiscussie 
plaats, waarin de verbindingen tussen 
de verschillende inleidingen 
aangebracht worden en de deelne-
mers in de gelegenheid zijn met de 
sprekers nader van gedachten te 
wisselen. 
Datum: Vrijdag 31 oktober 1997 
Plaats: De Gertrudiskapel/Ontmoetings-
centrum 'In de Driehoek', Willems-
plantsoen lc, Utrecht Centrum 
Inlichtingen: Willem Pompe Instituut, 
Utrecht, 030-2537125. 
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Het verhaal van de moraal 
Het debat over 'normen en waarden' 
vindt niet alleen plaats in politieke en 
academische fora, maar ook in veel 
huiskamers, cafés en af en toe in de 
rechtszaal. Dramatische incidenten, 
zoals de dood van Meindert Tjoelker, 
zetten de gedachtenwisseling op 
scherp. In een reactie op dit 
afschuwelijke voorval legde de 
burgemeester van Leeuwarden een 
verband tussen het delict en 'het te 
ver doorgeschoten individualisme'. 
Daarin staat hij niet alleen. Sommige 
filosofen, sociale wetenschappers en 
juristen hebben de laatste tien jaar 
naar voren gebracht dat een te sterk 
accent is komen te liggen op 
individuele vrijheid en (onbegrensde) 
autonomie. Volgens deze 'communita-
risten' heeft zo'n eenzijdige moraal een 
desintegrerende invloed op 
gemeenschapswaarden en het 
publieke leven. In de in 1996 onder 
redactie van Mark Bovens en Anton 
Hemerijck verschenen opstellenbundel 
Het verhaal van de moraal; een 
empirisch onderzoek naar de sociale 
bedding van morele bindingen gaan de 
auteurs na of deze kritiek hout snijdt, 
met andere woorden door de 
empirische gegevens wordt bevestigd. 
Aan de orde komen onder meer het 
onderwijs en de gezondheidszorg, 
terwijl ook vraagstukken rond het 
gezin, arbeidsethos, ambtelijke 
integriteit en deelname aan vrijwilli-
gerswerk worden geanalyseerd. De 
schrijvers tonen zich zich gematigd 
optimistisch: van een treurig 
stemmend normverval is in de 
Nederlandse situatie geen sprake. 
Toch blijft de vraag knagen of dit een 
niet te rooskleurige slotsom is. Want 
hoe is deze conclusie in overeenstem-
ming te brengen met verontrustende 
berichten over geweldscriminaliteit en 
over maatschappelijke uitsluiting van 
bepaalde minderheidsgroepen? Op de 
studieochtend zal Mark Bovens 

spreken over de belangrijkste 
conclusies uit Het verhaal van de 
moraal onder de titel Zijn wij van God 
los? Hierop zal prof. dr. K. Klop 
(directeur van het wetenschappelijk 
bureau van het CDA) een reactie 
geven. Daarna reageert dr. C. Wouters 
(faculteit Algemene Sociale Weten-
schappen: (Gewelds)criminaliteit en 
moraal. De ochtend wordt afgesloten 
met een discussie onder leiding van 
Freek Bruinsma. 
Datum: 5 november 1997, 09.30u. 
Plaats: Huize Molenaar, Korte 
Nieuwstraat 6, Utrecht 
Inlichtingen: mw. Gerry Quint, tel.: 
030-2538408 of Pieter lppel, tel.: 
030-2537081. 

Politie in verandering; voortdurende 
uitdagingen voor politiewerk en 
politieorganisatie 
De politie mag zich in Nederland al 
enkele decennia lang verheugen in 
een omvangrijke publieke en 
politiek-bestuurlijke aandacht. De 
aandacht in de media richt zich - 
onvermijdelijk - vooral op wat de 
politie niet goed doet. Door deze 
eenzijdige aandacht zou bijna vergeten 
worden dat al meer dan twintig jaar 
geleden ook door de politie zelf een 
visie is ontwikkeld op de rol die ze in 
een moderne, snel veranderende 
samenleving zou moeten spelen. Die 
inbreng vanuit de politiewereld heeft 
een duidelijk herkenbaar beginpunt. 
Twintig jaar geleden verscheen het 
geruchtmakende rapport Politie in 
verandering. In dat rapport werden 
radicaal nieuwe visies ontvouwd op de 
organisatie van het politiewerk, de 
maatschappelijke integratie van de 
politie en de democratische 
gezagsverhoudingen. Het rapport, 
ondermeer opgesteld door de latere 
korpschefs Nordholt, Straver en 
Wiarda, betekende een doorbraak in 
het denken over politiewerk en 
politieorganisaties. Politie in verande- 
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ring is tot op de dag van vandaag 
actueel. Veel ideëen zijn inmiddels in 
de een of andere vorm gerealiseerd. 
Andere ideëen zijn, na de reorganisa-
tie van het politiebestel of door de 
opkomst van het Integraal Veiligheids-
beleid, opnieuw actueel. De 
onverminderd actuele uitgangspunten 
van Politie in verandering staan aan de 
basis van een toekomstverkennend 
congres van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en het Nederlands Politie 
Instituut. Thema's van de studiedag 
zullen zijn: maatschappelijk gericht-
heid; politiek-bestuurlijke verhoudin-
gen; interne ontwikkelingen. 
Datum: Donderdag 13 november 1997, 
09.00u. 
Plaats: De Kuip congres- en 
evenementencentrum, Rotterdam 
Inlichtingen: Karin Luijendijk en drs. 
Arnaud G. Wirschell, tel.: 010-4082302. 

Agressieve stoornissen in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie; neurobiologie en 
farmacotherapie 
Agressieve gedragsstoornissen bij 
kinderen laten zich met de in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie gangbare, 
psychotherapeutische interventie-
methoden moeilijk behandelen. 
Bovendien heeft prospectief 
longitudinaal onderzoek duidelijk 
gemaakt dat een groot deel van deze 
kinderen later, in de volwassenheid, 
aan antisociale persoonlijkheids-
stoornisssen, alcohol- en drugs-
verslaving lijden en tot crimineel 
gedrag vervallen. Recent hebben 
enkele vooraanstaande onderzoeks-
groepen hun aandacht gericht op de 
neurobiologische determinanten van 
impulsieve agressieviteit bij kinderen 
en de effectiviteit van farmacothera-
peutische interventies. Op dit 
symposium zal er een overzicht 
worden gegeven van de stand van 
zaken op dit gebied; resultaten van 
neurochemisch, neuro-endocrino-
logisch, neuro-psychologisch, 

psychophysiologisch en psychofarma-
cologisch onderzoek naar de 
determinanten van impulsieve 
agressiviteit bij kinderen woredn 
gepresenteerd. De klinische betekenis 
van deze gegevens zal uitvoerig 
worden belicht. 
Datum: Vrijdag 21 november 1997, 
09.00u. 
Plaats: Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Stichting Scholing 
Psychiatrie, p/a Congresbureau SCEM, 
mw. M. de Haan, tel. 020-6699378/ 
0345-576642. 

Injuty prevention and control 
The fourth World Conference will 
stress the need for building an 
international community for injury 
control management, sharing 
experiences in the different countries 
and regions all over the world. It will 
also encompass a rich variety of 
knowledge and experience in the 
various sectors concerned, such as: 
road traffic injury control; safety at 
work; home and leisure safety; spons 
injury prevention; prevention of 
intentional violence; prevention of 
suicide. The conference theme Building 
partnerships for safety promotion and 
accident prevention provides a 
framework for participants throughout 
the world to share experiences in 
developing, promoting and evaluating 
national and local policy programmes 
and their implementation in legislation 
and enforcement, in standards and 
regulations, and in education and 
information campaigns. Throughout 
the conference programme, 
intersectoral and interdisciplinary 
synergy will be ensured in the various 
dimensions and angles of perspecti-
ves, in order to: connect science with 
policies and injury prevention; learn 
from experiences in the various areas 
of interest, such as injuries related to 
violence, traffic, work, sports and 
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products; connect various disciplines 
involved: behavioral siences, 
engineering, ergonomics, statistics, 
public health, etc.; link together the 
relevant instruments for prevention: 
surveillance and monitoring, legal 
interventions, enforcement and control, 
environmental changes, education and 
information. 
Datum: 17-20 mei 1998 
Plaats: RAI, Amsterdam 
Inlichtingen: Van Namen & Westerlaken 
Congress Organization Services, Pb. 
1558, 6501 BN Nijmegen, Fax: 
024-3234471. 
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Literatuuroverzicht 

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

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 
(C.J. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Devies, G.M. 
Mistaken identification; where law 
meets psychology head on 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., nr. 3, 1996, pp. 232-241 
In Engeland en Wales worden nog 
steeds criminelen veroordeeld op basis 
van slechts een positieve identificatie. 
Het in 1976 verschenen Devlin-rapport 
concludeerde dat identificatie op zich 
een feilbaar proces is en als 
aanbeveling werd opgenomen dat een 
positieve identificatie slechts in 
bijzondere gevallen van doorslagge-
vende betekenis mocht zijn. In het 
onderzoek worden drie mogelijke 
oorzaken van foutieve identificatie 
belicht. De tijd die verstrijkt tussen het 
moment van ooggetuige zijn van een 
misdrijf en het moment van identifice-
ren van de dader. Dit speelt een 
belangrijke rol; de positieve (gecontro-
leerde) herkenning nam af van 65% bij 
onmiddellijke identificatie tot 10% na 
het verstrijken van een jaar. 
Aangetoond werd ook dat ooggetui-
gen slechts delen van de informatie na 
een korte confrontatie onthouden en 
dat zij alleen in het geval van 
langdurige blootstelling een 
gedetailleerde en accurate beschrijving 
van het uiterlijk van een persoon 
kunnen geven. Reconstructie-
tekeningen geven over het algemeen 
geen goedlijkend resultaat. Tenslotte 
wordt er ingegaan op de functionele 
en objectieve omvang van een line-up. 
De objectieve omvang is het aantal 
personen dat wordt gebruikt in een 
confrontatie (meestal negen) en de 
functionele omvang verwijst naar het 
aantal personen dat daadwerkelijk 
voldoet aan de beschrijving van de 
verdachte. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Finkel, N.J., S.T. Maloney e.a. 
Recidivism, proportionalism, and 
individualized punishment 
American behavioral scientist, 39e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 474-487 
In de Verenigde Staten zijn de laatste 
tijd veel wetten aangenomen waarbij 
in steeds meer gevallen automatisch 
levenslange gevangenisstraffen of zelfs 
de doodstraf moeten worden 
opgelegd. Politici baseren zich daarbij 
op de publieke opinie. De vraag is of 
deze punitieve trend werkelijk wordt 
gedragen door het Amerikaanse 
publiek. De auteurs hebben een 
experiment verricht waarin 97 
psychologie-studenten strafzaken 
moesten beoordelen waarbij het delict 
gelijk was, maar de omstandigheden 
(eerdere recidive, geestelijke stoornis 
enzovoort) varieerden. Het bleek dat 
de strafmaat die de studenten 
geëigend vonden, sterk afhing van die 
omstandigheden. Ook bij het 
naderhand doorvragen naar de 
argumenten voor de strafmaat, gaven 
de studenten het meest frequent 
proportionele vergelding aan. 
Overigens bleek dat in geen van de 
experimentele variaties een levens-
lange gevangenisstraf de uitkomst 
was, terwijl dat in de praktijk wel 
degelijk in een vergelijkbaar geval is 
opgelegd. De auteurs beschrijven ook 
een tweede experiment, waarbij sprake 
was van een ingewikkelde schuld-
vraag. Op grond van de uitkomsten 
van beide experimenten concluderen 
de auteurs dat het publiek voorstander 
is van proportionele en geïndividuali-
seerde strafoplegging. De politici 
worden dus niet gesteund in hun 
opvatting dat zonder aanziens 
excessief zwaar moet worden gestraft. 
Met literatuuropgave. 

3 
Heath, L, K. Gilbert 
Mass media and fear of crime 
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American behavioral scientist, 39e jrg., 

nr. 4, 1996, pp. 379-386 
Dit artikel geeft een overzicht van 
onderzoeken die verricht zijn naar de 
effecten van de media-berichtgeving 
over criminaliteit op de perceptie van 
en angst voor criminaliteit Deze relatie 
is - zo blijkt uit diverse onderzoeken - 
verre van eenduidig. Zowel de 
kenmerken van het bericht als de 
kenmerken van het publiek zijn van 
belang. Zo is bij voorbeeld de inhoud 
van het bericht - de mate van 
sensatiegerichtheid - van invloed op 
de angstgevoelens voor criminaliteit bij 
de lezer of kijker. Verder zijn de mate 
van geloof van het publiek in 
televisiedrama en hun inschatting om 
zelf slachtoffer te worden van 
criminaliteit van invloed op hun angst 
voor criminaliteit De auteurs 
constateren verder dat het begrip 
'angst voor criminaliteit' op uiteenlo-
pende manieren gedefinieerd wordt, 
hetgeen van invloed is op de relatie 
tussen media-berichtgeving en angst 
voor criminaliteit. Tenslotte merken de 
auteurs op dat media-berichten niet 
altijd alle mensen beïnvloeden, maar 
dat sommige berichten soms hun 
invloed hebben op sommige mensen. 

4 
Kersten, J. 
Culture, masculinities and violence 
against women 
British journal of criminology, 36e jrg., 
nr. 3, 1996, pp. 381-395 
In de criminologie werd de variabele 
'geslacht' lang genegeerd tot uit 
onderzoek bleek dat vrouwen minder 
gewelddadige misdrijven begaan dan 
mannen. De mate waarin door mannen 
gedomineerde geweldsmisdrijven 
openbaar gemaakt worden verschilt 
aanzienlijk van cultuur tot cultuur. De 
perceptie van mannelijkheid en door 
mannen gedomineerd geweld als 
monolithische categorieën is derhalve 
misleidend. In dit artikel wordt onder 



Literatuuroverzicht 	 149 

'openbaar gemaakt' verstaan: 
opneming in de officiële misdaadstati-
tieken, slachtoffergegevens en de 
aandacht die in de media aan geweld 
tegen vrouwen wordt besteed. 
Gegevens uit Australië, Japan en 
Duitsland als geïndustrialiseerde 
landen bleken grote verschillen te 
vertonen. Australië is in dit onderzoek 
betrokken vanwege het hoge 
percentage mishandelingen in dit land. 
Gedurende de periode vanaf 1980 tot 
aan het begin van de jaren negentig 
overstegen de cijfers met betrekking 
tot seksueel geweld in Australië die 
van Japan met een factor van meer 
dan twintig, terwijl deze in Duitsland 
ongeveer een derde van die van 
Australië bedroegen. Uit het onderzoek 
kan worden afgeleid dat seksueel 
geweld van het type waarvan aangifte 
bij de politie wordt gedaan eerder in 
Australië openbaar zal worden 
gemaakt dan in Japan of Duitsland. 
Een verklaring hiervoor is vooralsnog 
speculatief. Nader theoretisch en 
empirisch onderzoek is noodzakelijk, 
maar het geslacht van de dader en 
economische, sociale en culturele 
factoren spelen als basis-variabelen 
een rol bij het openbaar maken van 
bepaalde door mannen gepleegde 
geweldsmisdrijven. 
Met literatuuropgave. 

5 

Marcus, R.F. 
7he friendships of delinquents 
Adolescence, 31e jrg., nr. 121, 1996, 
pp. 145-158 
Dit artikel bevat een overzicht en 
waardebepaling van het onderzoek 
naar de aard van de vriendschappen 
van delinquenten en niet-delinquenten. 
Tegengestelde theorieën en de 
onderzoeken die daaruit zijn 
voortgevloeid beweren ofwel dat de 
vriendschappelijke relaties van 
delinquenten anders zijn ofwel dat zij 
hetzelfde zijn als die van niet- 

delinquenten. Bij een nauwlettende 
bestudering van de onderzoeken blijkt 
dat er meer empirische steun bestaat 
voor de veronderstelling dat de 
vriendschappen van delinquenten in 
gedragsmatig, cognitief en affectief 
opzicht verschillen van die van 
niet-delinquenten. De vriendschappen 
van delinquenten worden naar 
verhouding meer gekenmerkt door 
conflict, een slechte kwaliteit van de 
gehechtheid, een geringer vermogen 
om relaties te herstellen en een 
slechtere sociaal-cognitieve probleem-
oplossing. Voor de wel eens 
geopperde veronderstelling dat de 
vriendschappen van delinquenten van 
superieure kwaliteit zijn bestaan 
weinig aanwijzingen. De auteur gaat 
verder in op verschillen in de 
methodologie en steekproeftrekking 
van de onderzoeken die de revue 
passeren. Onderzoeken die geen 
verschillen vinden in de kwaliteit van 
delinquente en niet-delinquente 
vriendschappen vertonen vaak 
gebreken in de meting van de 
kwalitatieve aspecten van vriendschap 
of in de trekking van de steekproef. 
Met literatuuropgave. 

6 

McGarrell, E.F., M. Sandys 

7he misperception of public opinion 
toward capital punishment; examining 
the spuriousness explanation of death 
penalty support 
American behavioral scientist, 39e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 500-513 
Een belangrijke rechtsvraag in verband 
met de doodstraf in de VS is of de 
toepassing van die straf in strijd is met 
het verbod in het Achtste Amende-
ment op een wrede en ongewone 
bestraffing. Hierbij wordt ingezien dat 
hetgeen verstaan wordt onder een 
wrede en ongewone bestraffing 
verandert in de tijd en afhankelijk is 
van de fatsoensnormen die bij het 
volwassen worden van een samenle- 
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ving een steeds verdere vooruitgang 
vertonen. Hoe de stand van zaken in 
de ontwikkeling van die normen is, 
kan worden afgemeten aan opinie-
onderzoeken en aan de wet- en 
regelgeving. Het Amerikaanse 
Hooggerechtshof, maar ook andere in 
hoger beroep rechtsprekende 
instanties verwijzen vaak naar 
onderzoeken waaruit blijkt dat de 
publieke opinie de doodstraf 
ondersteunt. Onderzoeker Bowers 
heeft er echter op gewezen dat 
rechters en wetgevers de publieke 
opinie verkeerd interpreteren. Hoewel 
de publieke opinie in het algemeen 
voorstander is van de doodstraf, 
verdwijnt die steun wanneer de 
burgers kunnen kiezen voor de 
mogelijkheid van levenslang zonder 
voorwaardelijke invrijheidstelling, in 
combinatie met schadevergoeding en 
arbeid. In het onderhavige onderzoek 
wordt deze verklaring van Bowers 
getoetst aan de hand van gegevens 
betreffende een steekproef van 
burgers van Indiana. De verklaring 
wordt ondersteund. 
Met literatuuropgave. 

7 
Neapolitan, J.L 
Cross-national crime data; some 
unaddressed problems 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 95-112 
De kwaliteit en vergelijkbaarheid van 
criminaliteitscijfers uit verschillende 
landen staat ter discussie. In eerder 
onderzoek constateerde men dat, 
ondanks belangrijke probleemgebie-
den - en zelfs enige mate van 
systematische vertekening door 
verschillende manieren van rapporte-
ren, vergelijkbaarheid van definitie van 
begrippen en gelijkwaardigheid van 
gegevens afkomstig van verschillende 
bronnen - de problemen niet van dien 
aard zijn dat de betrouwbaarheid en 
validiteit van vergelijkend 

criminaliteitsonderzoek in gevaar komt. 
De onderzoeker trekt dit in twijfel en 
stelt dat bepaalde problemen 
onvoldoende aan de orde zijn gesteld. 
De gegevensbestanden van Interpol, 
de Wereldgezondheidsorganisatie en 
United Nations Crime Surveys 
verschillen in de vormen van 
criminaliteit waarover cijfers 
beschikbaar zijn, in cijfers over 
hetzelfde land ten aanzien van 
eenzelfde vorm van criminaliteit en in 
de samenstelling van de deelverzame-
ling van landen waarover cijfers 
aanwezig zijn. In deze studie 
onderzoekt hij of deze verschillen 
invloed hebben op het verklarend 
vermogen van vergelijkend 
criminaliteitsonderzoek voor wat 
betreft het verband tussen relevante 
onafhankelijke variabelen en 
criminaliteitscijfers. Uit de resultaten 
blijkt dat de keuze voor een bepaald 
gegevensbestand van invloed is op het 
verband tussen relevante onafhanke-
lijke variabelen en cijfers betreffende 
moord. De verbanden verschillen ook 
afhankelijk van het feit of roof of 
andere vormen van diefstal worden 
bestudeerd. 
Met literatuuropgave. 

8 
Rogers, R., D.E. Craig 
Geographic information systems; 
computers in law enforcement 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 61-74 
Geografische informatiesystemen (GIS) 
vormen een geducht nieuw wapen in 
de strijd tegen de criminaliteit. Een GIS 
is een geautomatiseerd databestand 
dat zowel ruimtelijke als niet 
ruimtelijke informatie opslaat, 
analyseert en de resultaten daarvan 
weergeeft. De ruwe data worden eerst 
tot een digitale vorm getransformeerd, 
deze digitale data worden vervolgens 
gebruikt om 'informatielagen' te 
vormen. De lagen worden dan door de 
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computer over elkaar heen gelegd, net 
als transparante overlays. Zeer diverse 
informatie wordt zodoende omgezet 
tot betekenisvolle combinaties die in 
real time, dus direct, gebruikt kunnen 
worden. De GIS-technologie werd 
aanvankelijk alleen gebruikt voor het 
maken van landkaarten, maar 
gaandeweg kon men met deze 
technologie onderliggende patronen 
ontdekken en verder uitwerken, wat 
uiteindelijk leidde tot het kunnen 
voorspellen van menselijk gedrag. Al in 
1975 sprak de International Associa-
tion of Chiefs of Police zich hoopvol uit 
over de vele mogelijkheden, maar tot 
dan toe worden GIS hoofdzakelijk 
alleen gebruikt voor opslag van data, 
zelden voor een voorspellende analyse. 
Toch komen er steeds meer 
softwareprogramma's op de markt ten 
behoeve van de verkeerspolitie, 
analyse van vingerafdrukken, 
rampenbestrijding, DNA-
matchingsystemen en ook ten behoeve 
van de Behavioral Sciences Unit van 
de FBI en tal van politie-organisaties. 
Toepassingsmogelijkheden zijn er ook 
voor theoretisch en empirisch 
criminologisch onderzoek. Wat betreft 
de ingebruikname van de technologie 
vormen de kosten vaak het grootste 
probleem. Maar dit kan verholpen 
worden door het vormen van 
GIS-netwerken, waardoor de kosten 
meer gespreid worden. 
Met literatuuropgave. 

9 
Veneziano, C., L Veneziano 
Factors accounting for not engaging in 
illegal acts in relationship to type of 
crime 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 167-178 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een zelfrapportage-onderzoek naar de 
redenen van mensen om zich niet 
schuldig te maken aan een reeks van 
illegale activiteiten. Wanneer deze 
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redenen worden gerangschikt in 
volgorde van het belang dat eraan 
werd gehecht, is de meest voorko-
mende rangorde als volgt: angst voor 
arrestatie/rechtbank/gevangenis; het 
kwetsen of teleurstellen van 
gezinsleden; het schenden van 
ethische of morele principes; het 
geëtiquetteerd worden als crimineel; 
het kwetsen of teleurstellen van 
vrienden. Voor verschillende (groepen 
van) delicten is de volgorde anders. Zo 
is de belangrijkste reden om zich niet 
schuldig te maken aan verkrachting 
het schenden van morele principes. 
Het relatieve belang dat wordt gehecht 
aan informele en formele sancties 
verschilt dus afhankelijk van het soort 
delict. Formele sancties werden door 
de respondenten het hoogste 
gerangschikt voor delicten die het 
minst ernstig waren, bij voorbeeld 
belastingfraude en snelheids-
overtredingen. De onderzoekers 
concluderen dat een effectief beleid 
ter beheersing van criminaliteit 
multidimensioneel moet zijn waarbij de 
aard van de afschrikking afhankelijk 
moet zijn van het soort delict. 
Met literatuuropgave. 

10 
Cadoppi, A. 
Towards a European criminal code? 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 4e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 2-17 
Redenerend vanuit de situatie dat 
Europa werkelijk een federatie van 
staten is - zoals de VS, Canada, 
Duitsland of Zwitserland - wat kunnen 
we dan zeggen over de mogelijkheden 
van een gemeenschappelijk Europees 
strafrecht? In zijn artikel bespreekt de 
auteur drie onderwerpen. Allereerst 
gaat hij in op de voors en tegens van 
een federale strafwetgeving onder een 
federaal Europa. Uit oogpunt van 
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rechtsgelijkheid en een effectieve 
bestrijding van de criminaliteit, zou 
zo'n strafwetgeving te prefereren zijn. 
Ook studies over een federaal systeem 
als Australië wijzen op de grote 
problemen die ontstaan als de 
afzonderlijk staten weinig gewicht 
toekennen aan de federale wetgeving. 
Het belangrijkste tegenargument heeft 
te maken met de culturele verschillen 
tussen de staten. Dit zijn niet te 
onderschatten verschillen die zouden 
kunnen nopen tot juist afzonderlijke 
wetgevingen. Zijn tweede onderwerp 
betreft de voorwaarden voor 
implementatie. De belangrijkste drie 
voorwaarden zijn dat de procedurele 
kant van het strafrecht bij alle staten 
dient te sporen, dat de diverse 
nationale rechtssystemen een grote 
gelijkvormigheid vertonen en dat er 
maar één opperste gerechtshof is. Het 
derde onderwerp is de noodzakelijke 
integratie van twee tradities, namelijk 

. het gewoonterecht en het burgerlijk 
recht of Romeins recht. In dit verband 
voert de auteur een aantal historische 
voorbeelden aan. De auteur komt tot 
de conclusie dat harmonisering niet 
alleen waarschijnlijk is, maar ook 
wenselijk en mógelijk. 
Met literatuuropgave. 

11 
Elrod, P., M.P. Brown 
Predicting public support for electronic 
house arrest; results from a New York 
County survey 
American behavioral scientist, 39e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 461-473 
In dit artikel behandelen de auteurs 
een onderzoek naar de mate van 
publieke bijval voor elektronisch 
huisarrest. In dit onderzoek, dat 
verricht werd in New York, werd een 
aantal indicatoren in verband gebracht 
met de steun voor elektronisch 
huisarrest. Daarbij werd een 
onderscheid gemaakt naar het 
toepassen van elektronisch huisarrest 
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bij minder zware en zware criminelen. 
Het bleek dat diegenen die voorstan-
der waren van elektronisch huisarrest 
bij minder zware criminelen over het 
algemeen weinig vertrouwen hadden 
in de mogelijkheden van opsluiting van 
deze criminelen teneinde de 
criminaliteit te verminderen. Ze waren 
van mening dat elektronisch huisarrest 
een kostenbesparend alternatief was 
om delinquenten te straffen. Diegenen 
die elektronisch huisarrest ook wilden 
toepassen bij zwaardere criminelen 
waren overwegend ouder en van niet 
blanke origine (non-whites). Ze vonden 
het opsluiten van delinquenten een 
minder goed alternatief aangezien het 
uiteindelijk leidt tot recidive. Beide 
groepen waren overigens van mening 
dat elektronisch huisarrest een 
rehabiliterend effect zou moeten 
hebben. Het artikel besluit met de 
beleidsaanbeveling dat de publieke 
steun van een bepaalde soort straf 
eerst onderzocht dient te worden 
alvorens over te gaan tot de 
implementatie van nieuwe vormen van 
straffen, zoals bij voorbeeld de 
toepassing van elektronisch huisarrest. 

12 
Hough, M. 
People talking about punishment 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., nr. 3, 1996, pp. 191-214 
De auteur bespreekt een onderzoek in 
Groot-Britannië waarin de publieke 
opvattingen over vonnissen onderzocht 
werden. De respondenten in het 
onderzoek bleken uiterst cynisch over 
de bekwaamheden en prestaties van 
diegenen die vonnissen opleggen. Het 
dominante idee onder de responden-
ten is dat de straffen die opgelegd 
worden veel te licht zijn. In het 
onderzoek kwam verder naar voren 
dat het publiek onvoldoende 
geïnformeerd is over de praktijk van 
het straffen omdat men de toegeeflijk-
heid bij hen die straffen opleggen 
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systematisch overschat. Met name bij 
ernstige misdrijven wordt de roep om 
zwaardere en langere straffen steeds 
luider. Het ontbreekt het publiek aan 
kennis van die straffen, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan 
resocialiserende elementen (reclasse-
ring). De auteur concludeert op grond 
van het onderzoek dat actie geboden 
is om de misvattingen van het publiek 
over de praktijk van het straffen uit de 
wereld te helpen en zodoende een 
belangrijke bron voor frustratie bij het 
publiek weg te nemen. 

13 
Weatherburn, D., B. Lind 
Sentence disparily, judge shopping and 
trial court delay 
The Australian and New Zealand 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 147-165 
Tot voor kort had het district New 
South Wales te maken met vertragin-
gen in de afwikkeling van rechtszaken. 
Begin van de jaren negentig heeft men 
een deel van de achterstand kunnen 
wegwerken, maar nog niet genoeg 
naar de smaak van het justitiële 
apparaat Het blijkt dat verdagingen 

. (adjournments) voor een groot deel 
bijdragen aan de trage rechtsgang. 
Opvallend is dat 40% van de zaken 
binnen negen maanden afgehandeld 
kon worden en dat de overige 60% 
vier jaar nodig had om tot een einde 
te komen. Een van de verklarende 
oorzaken is de verdaging van de 
zaken: in minder dan 30% van de 
gevallen werd op de eerste vastge-
stelde dag ook daadwerkelijk gehoord, 
vaak werd een zitting zelfs vier keer 
verdaagd. De vraag is of het 
zogenaamde 'judge shopping' voor 
een deel verantwoordelijk is voor de 
vertragingen. In het artikel wordt het 
bewijs gepresenteerd dat er 
substantiële verschillen zijn in de door 
de verschillende rechters opgelegde 
strafmaten. Aan de hand van allerlei 
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statistische analyses wordt aangetoond 
dat het voor een crimineel inderdaad 
loont om een strenge rechter te 
ontwijken. 
Met literatuuropgave. 

14 
Alder, C.M., K. Polk 
Masculinily and child homicide 
British journal of criminology, 36e jrg., 
nr. 3, 1996, pp. 396-411 
Uit eerdere studies naar kindermoord 
blijkt dat hoe jonger het kind is, hoe 
groter de kans dat het gedood wordt 
door een van de ouders. Naarmate het 
kind ouder is, verschuift het risico op 
moord naar buiten de familie en is de 
dader veel vaker een man. De auteurs 
beschrijven een aantal onderzoeken 
die zich richtten op deze verhouding 
tussen masculiniteit en moord. De 
daarin gevonden verbanden vormen 
het uitgangspunt voor deze studie. 
Aan de hand van deze gevals-
beschrijvingen, waarbij zaken aan de 
orde komen die in Victoria, Australië 
werden gepleegd tussen 1985 en 1994, 
wordt in dit onderzoek het verband 
tussen masculiniteit en geweld met 
dodelijke afloop nader bestudeerd. Het 
blijkt te gaan om zeer verschillende 
gewelddadige scenario's, waarbij het 
verband tussen masculiniteit en 
geweld erg complex is. De resultaten 
roepen twijfel op omtrent de juistheid 
van een algemene voorstelling van 
zaken, waarbij geweldpleging door 
mannen gezien wordt als instrumen-
tele daad, als manier om de 
mannelijkheid te tonen of als 
emotionele daad uit woede in reactie 
op bedreiging zonder voorbedachte 
rade. De gevalsbeschrijvingen 
onthullen zowel complexe als soms 
tegenstrijdige verwachtingen van 
uitingen van mannelijkheid en de 
manieren waarop deze verschillend 
worden getoond in diverse situaties. 
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Met literatuuropgave. 

15 
Collison, M. 
In search of the high life; drugs, crime, 
masculinities and consumption 
British journal of criminology, 36e jrg., 
nr. 3, 1996, pp. 428-444 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een kwalitatief onderzoek naar de 
levens van een groep van 80 jonge 
manlijke delinquenten die ten tijde van 
het onderzoek gedetineerd waren. De 
meesten waren opgegroeid in of in de 
omgeving van een grote stad. Ze 
waren allen al vroeg in hun tienerjaren 
begonnen met crimineel gedrag. In 
59% van de gevallen stond het gebruik 
van drugs (vooral cannabis en 
'dansdrugs') centraal in het leven van 
de jonge gedetineerden. Zowel het 
criminele gedrag als het druggebruik 
bereikten hun hoogtepunt rond het 
vijftiende en zestiende levensjaar. De 
biografieën worden gebruikt om de 
problemen en mogelijkheden te 
onderzoeken van het opgroeien als 
man in de marge van de burgerlijke 
samenleving. De onderzoeker 
destilleert uit de verhalen dat voor de 
vorming van een specifieke, krachtige 
masculiene identiteit in het straatleven 
het gebruik en de handel in drugs, 
alsmede criminaliteit belangrijke 
culturele en emtionele bronnen zijn. 
Daarmee sluit hij aan bij de 
hedendaagse sociale theorievorming 
die opnieuw de aandacht heeft 
gevestigd op de rol die consumptie 
speelt bij de vorming van een 
identiteit. De constructie van het zelf 
via consumptie berust meer op 
universele dan op provinciaalse 
beelden en tradities, en vindt vaak 
plaats door middel van nabootsing. 
Met literatuuropgave, 
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16 
Duyne, P.D. van 
The phantom and threat of organized 
crime 
Crime, law and social change, 24e jrg., 
nr. 4, 1995/96, pp. 341-377 
Hoe ziet de georganiseerde misdaad in 
Nederland er uit? Hoe werkt ze? Het 
beeld van georganiseerde criminaliteit 
is van oudsher sterk bepaald door de 
misdaadorganisaties in de VS, met 
aansturing vanuit de top langs 
hiërarchische lijnen en al; en 
anderzijds door de mafia-
familiestructuur uit Sicilië en 
Zuid-Italië. In beide gevallen is tevens 
sprake van machtsuitoefening tot over 
de grenzen. Van Duyne betoogt dat 
zo'n monolitisch model van georgani-
seerde misdaad niet op hoeft te gaan 
voor de situatie in Noord-West Europa. 
Aan de hand van een kleurrijke 
selectie van 44 strafrechtszaken, 
waarvoor de auteur inzage kreeg in 
dossiers van politie en justitie, 
onderscheidt hij twee vormen: een 
markt waarin de goederen zelf een 
verboden produkt zijn, zoals drugs; en 
een markt waarin op illegale wijze 
wordt gehandeld in legale goederen 
en diensten, zoals fraude met 
Europese subsidies en grootschalige 
belastingfraude. Beide markten kennen 
andere vormen van financiële 
transacties en witwas-praktijken, en 
deels andere relaties tot de officiële 
bovenwereld. De tweede verschijnings-
vorm wordt volgens de auteur maar al 
te vaak, ook door de politie, ten 
onrechte afgedaan als 'louter 
witte-boorden criminaliteit'. Een 
aardige bevinding is verder dat de 
interne discipline bij grens-
overschrijdende drugshandel niet per 
definitie wordt gehandhaafd met 
geweld, maar dat soms sprake is van 
vrij saaie ondernemingen die, afgezien 
van de systematische wetsovertreding, 
opereren als een normaal bedrijf. De 
top behandelt haar personeel zakelijk. 
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Allochtone misdaad-ondernemingen 
blijken in de regel juist sterk 
georganiseerd binnen een familie-
hiërarchie met bijbehorende 
dwingende codes rond de familie-eer: 
De auteur concludeert dat er bij de 
georganiseerde misdaad in West-
Europa niet zozeer sprake is van 
autoriteits-structuren over de grenzen, 
maar van grensoverschrijdende handel 
zoals andere handel, zij het in dit geval 
misdadig. Het is wellicht de Colombi-
aanse drugshandel die nog het 
dichtste bij een transnationale 
gezagsstructuur komt In het algemeen 
geldt dat niets menselijks de misdaad 
vreemd is: het najagen van materiële 
waarden, waaraan wij iedere avond op 
tv uitbundig worden blootgesteld, is 
het hoogste doel; de gewelddadige 
misdaad-film die er op volgt laat zien 
hoe je het kunt bereiken. 
Met literatuuropgave. 

17 
Watts, R. 
John Braithwaite and crime, shame and 
reintegration; some reflections on 
theoly and criminology 
The Australian and New Zealand 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 121-141 
In dit artikel wordt een beschouwing 
gewijd aan de criminologische theorie 
die Braithwaite in zijn bekende boek 
Crime, shame and reintegration naar 
voren heeft gebracht Braithwaite 
pretendeert in dat boek drie dingen te 
doen: de formulering van een nieuwe 
algemene criminaliteitstheorie, een 
beschrijving van de 'goede samenle-
ving' en de formulering van een reeks 
beleidvoorschriften voor een effectieve 
beheersing van criminaliteit. Daarnaast 
brengt hij ook nog een morele theorie 
naar voren die gegrondvest is in het 
communitarisme en verfijnt hij zijn 
eigen versie van progressieve politiek. 
In dit stuk wordt nader ingegaan op 
twee centrale aspecten van 
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Braithwaite's onderneming. De auteur 
meent dat Braithwaite's antwoord op 
de vraag waarom sommige individuen 
en sommige samenlevingen meer 
criminaliteit vertonen dan anderen 
ernstig in gebreke blijft. Evenmin is 
Braithwaite in staat gebleken een 
geloofwaardige theorie van de moraal 
te ontwikkelen. Omdat hij, evenals 
Durkheim, blijft steken in het typisch 
sociologische onvermogen om te 
denken buiten structuren, is de theorie 
waarmee hij komt in feite een 
weigering het morele te aanvaarden. 
De grote lof die het werk van 
Braithwaite hedentendage ten deel valt 
is een teken van zowel intellectuele 
wanhoop als een intens verlangen 
terug te keren naar de gemeenschap, 
zoals dat ook tot uitdrukking komt in 
het werk van communitaristen als 
Macintyre en Bellah. 
Met literatuuropgave. 

18 
Anderson, F.A., L Dyson 
A tracking investigation to determine 
boot camp success and offender risk 
assessment for cripp participants 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 179-190 
Uit een recidive-studie onder 1225 
ex-deelnemers van een boot camp in 
Harris county, Texas blijkt dat 22% van 
de onderzochten zich binnen twee jaar 
na het vertrek uit het boot camp 
opnieuw schuldig heeft gemaakt aan 
enige vorm van criminaliteit Zij die 
recidiveerden hadden veelal een rijk 
strafrechtelijk verleden. Hoewel in deze 
studie geen controlegroep werd 
geformeerd, beweren de auteurs dat 
de recidive onder boot camp-
deelnemers lager is dan de recidive 
onder voorwaardelijke gestraften die 
niet in een boot camp verbleven. Zij 
verwijzen in dit verband naar 
percentages gerapporteerd in andere 
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studies. Op grond van deze vergelij-
king concluderen de auteurs dat boot 
camps succesvol zijn in het terugdrin-
gen van hernieuwde criminaliteit en 
dat zij een goed alternatief vormen 
voor onvoorwaardelijke vrijheidstraffen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Hayes, L.M. 
Prison suicide; an overview and a guide 
to prevention 
The prison journal, 75e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 431-456 
Zelfmoord door gedetineerden komt 
vooral voor in huizen van bewaring. 
Over zelfmoorden in gevangenissen is 
relatief weinig bekend. De auteur is 
nagegaan hoe vaak gedetineerden in 
Amerikaanse gevangenissen zelfmoord 
plegen. Daartoe zijn gegevens 
opgevraagd van alle afzonderlijke 
staten en van het federale gevangenis-
wezen. In 1993 ging het bij elkaar om 
158 suïcides, dat wil zeggen 18 per 
100.000 gedetineerden. Als de cijfers 
in historisch perspectief worden 
bezien, valt op dat er vanaf het begin 
van de jaren tachtig sprake is geweest 
van een dalende trend. In het kader 
van het onderzoek is ook nagegaan in 
hoeverre de verschillende staten een 
beschreven suïcide-preventiebeleid 
hebben. Ongeveer 80% van de staten 
bleek zo'n beleid te voeren. Om te 
kunnen vaststellen of dit beleid in alle 
gevallen toereikend was, zijn zes 
inhoudelijke criteria geformuleerd, 
waaraan dergelijk beleid in ieder geval 
zou moeten voldoen, zoals speciale 
personeelstraining, screening van 
binnenkomende gedetineerden, 
geschikte huisvesting enzovoort. 
Slechts een beperkt aantal staten 
bleek een beleid te voeren dat aan de 
meeste van deze criteria voldeed. Tot 
slot beschrijft de auteur een zeer 
succesvol gebleken preventie-strategie 
met betrekking tot suïcide die in een 
gevangenis in Louisiana is geïntrodu- 

156 

ceerd. Door dit programma is het 
aantal zelfmoorden teruggebracht tot 1 
in 12 jaar bij ruim 57.000 opgenomen 
gedetineerden. 

20 
Jones, M. 
Do boot camp graduates make better 
probationers? 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 1-14 
Deelnemers van het boot camp in 
Harris county, Texas krijgen na hun 
verblijf in het kampement te maken 
met SIPP, een negentig dagen-durend 
nazorgprogramma waarin zij onder 
toezicht staan van een reclasserings-
ambtenaar. SIPP is niet alleen bestemd 
voor boot camp-deelnemers, ook 
delinquenten met een voorwaardelijke 
veroordeling kunnen aan dit 
begeleidingsprogramma deelnemen. 
De auteur vergeleek de hernieuwde 
criminaliteit onder boot camp-
deelnemers en voorwaardelijk 
gestraften na ommekomst van hun 
verblijf in SIPP. Het percentage 
recidivisten was in beide groepen 
ongeveer even hoog. Zowel voor de 
boot camp-deelnemers als voor de 
voorwaardelijk veroordeelden bleek het 
uitblijven van hernieuwde criminaliteit 
sterk samen te hangen met het 
hebben van een baan. De auteur 
concludeert dat er van boot camps 
geen speciaal-preventieve werking 
uitgaat en stelt dat de doelstellingen 
van deze executievariant dienovereen-
komstig moeten worden bijgesteld. 
Met literatuuropgave. 

21 
Petersilia, J. 
A crime control rationale for rein vesting 
in community corrections 
The prison journal, 75e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 479-496 
De afgelopen jaren zijn in de 
Verenigde Staten wetsvoorstellen 
aangenomen waarbij vele tientallen 
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miljarden dollars beschikbaar zijn 
gesteld voor de bouw en exploitatie 
van nieuwe gevangenissen. De auteur 
meent, evenals vele professionals uit 
het strafrechtelijk systeem, dat dit 
accent op het vaker en langer 
opsluiten van criminelen eenzijdig en 
contra-produktief is. In de eerste 
plaats is het geen antwoord op de 
toenemende groep jongeren die 
vanwege een uitzichtloos bestaan, een 
criminele carrière start. Echter, de 
recente wetsvoorstellen hebben de 
geldkraan voor preventie-inspanningen 
dichtgedraaid. Een tweede bezwaar 
tegen de wetsvoorstellen is dat geen 
enkele aandacht uitgaat naar, laat 
staan extra financiële middelen 
beschikbaar komen voor delinquenten 
die onder reclasseringstoezicht staan. 
Die categorie is de laatste jaren nog 
sterker gestegen dan de gevangenis-
bevolking. De auteur pleit ervoor 
aanvullende middelen beschikbaar te 
stellen voor intensieve reclasserings-
programma's, waarbij strikt toezicht 
wordt gecombineerd met behandeling. 
Vooral druggebruikers vormen daarbij 
een geschikte doelgroep. Het blijkt 
namelijk dat onder justitiedwang tot 
stand gekomen deelname aan 
behandelingsprogramma's voor deze 
categorie zeer effectief zijn in het 
terugdringen van toekomstige recidive. 
Het publiek moet kunnen worden 
overtuigd van het punitieve karakter 
van dergelijk programma's. Vaak 
worden die als zwaarder ervaren dan 
detentie. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

22 
Drakeford, M. 
Parents of young people in trouble 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., nr. 3, 1996, pp. 242-255 

157 

Ouders worden al lange tijd 
verantwoordelijk gehouden voor het 
antisociale gedrag van hun kinderen. 
De Criminal Justice Act 1991 geeft 
kinderrechters in Engeland en Wales 
praktische mogelijkheden om de 
ouders aan te pakken. Dit artikel be-
schrijft een kleinschalig onderzoek 
waaruit blijkt dat alhoewel de 
mogelijkheid ouders te straffen voor de 
misse daden van hun kinderen in 
brede kring als onwerkzaam wordt 
beschouwd er in de praktijk toch meer 
gebruik van wordt gemaakt dan 
verwacht. Om tot een goed begrip te 
komen werden interviews gehouden 
zowel met de rechters als met de 
ouders en de kinderen. De resultaten 
worden onder de loep genomen en de 
uiteenlopende standpunten onder-
zocht. De conclusie van het onderzoek 
suggereert dat in plaats van het 
bevorderen van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid de in 1991 
gegeven mogelijkheden eerder leiden 
tot ondermijning van het gezag en 
verbittering bij degenen tegen wie de 
maatregelen worden genomen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Lee, L 
Predictors of juvenile court dispositions 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 149-166 
Wat is voor de kinderrechter meer 
bepalend voor de op te leggen sanctie 
en de strafmaat: de aard van het 
daadwerkelijke delict dat de jeugdige 
heeft begaan, of de vraag of het om 
een first-offender gaat dan wel om een 
recidivist? Krijgen recidivisten naar 
verhouding altijd zwaardere straf? Of 
leggen sekse, ras, leeftijd en de mate 
van integratie in school-werk ten tijde 
van het vonnis meer gewicht in de 
schaal? Analyse van een groot aantal 
zaken bij de Amerikaanse kinderrech-
ter leert dat het primair de ernst van 
eerdere veroordelingen is, naar aantal 
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en soort, die in voorkomend geval de 
soort sanctie zal bepalen. Recidivisten 
krijgen zwaardere straffen dan 
first-offenders, en recidivisten met 
eerdere forse veroordelingen lopen 
zeker de kans een flinke douw te 
krijgen. Over grote aantallen gezien 
blijkt dit, meer dan de aard van het 
gepleegde delict, de beslissing van de 
kinderrechter te kunnen voorspellen. 
Op dit sterke verband tussen eerdere 
veroordeling en zwaarte van de 
huidige veroordeling, blijkt ook het 
oordeel van de jeugdreclassering 
betrekkelijk weinig invloed te hebben. 
De auteurs concluderen dat 
kinderrechters in de VS zich sterk 
laten sturen door informatie en 
interpretaties vanuit de eigen 
organisatie, en veel minder door 
nieuwe externe informatie. Bij 
voorbeeld hechte sociale bindingen 
ten tijde van de nieuwe rechtszaak, 
zoals met school of werk, zouden 
wellicht meer gewicht in de schaal 
dienen te leggen. Aanbevolen wordt 
de interne richtlijnen en gebruiksregels 
periodiek te (doen) evalueren. 
Met literatuuropgave. 

24 
Leung, P. 
Is the court-appointed special advocate 
program effectieve? A longitudinal 
analysis of time involvement and case 
outcomes 
Child welfare, 75e jrg., nr. 3, 1996, pp. 
269-284 
In de VS worden sinds de jaren 
zeventig meer en meer kinderen in 
kinderbeschermingsaangelegenheden 
bijgestaan door een door de rechtbank 
aangestelde vrijwilliger. In een poging 
om de effectiviteit van dit zogenaamde 
Casa-project vast te stellen vergeleek 
de auteur de rechterlijke uitspraken in 
66 gevallen waarbij sprake was van 
een Casa-begeleider met de 
uitspraken in 131 a-select gekozen 
gevallen waarbij het kind formeel werd 
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vertegenwoordigd door een 
professionele jurist. De begeleiding 
van de vrijwilligers bleek in meerdere 

opzichten effectiever te zijn. In de 
Casa-groep bleek het aantal 
uithuisplaatsingen kleiner te zijn dan 
in de controle-groep en als de rechter 
op een bepaald punt tijdens de 
procedures tot een uithuisplaatsing 
besloot, duurde deze korter. Het 
succes van begeleiding blijkt samen te 
hangen met het tijdstip waarop de 
Casa-begeleider wordt aangesteld. 
Hoe vroeger de vrijwilliger aan het 
kind wordt toegewezen, hoe beter. 

25 

Parker, H., B. Gallagher e.a. 
7he po/icing of duld abuse in England 
and Wales 
Policing and society, 6e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 1-13 
In de jaren tachtig werd seksuele 
kindermishandeling in Engeland en 
Wales onderkend als een ernstig 
probleem, waarbij de algemene 
bezorgdheid werd versterkt door de 
uitgebreide aandacht in de media voor 
een aantal spraakmakende openbare 
hoorzittingen naar verknoeide 
onderzoeken, waarbij politie, . 
maatschappelijk werk en andere 
instellingen waren betrokken. In 
reactie hierop kwam de politie tot het 
aanstellen van gespecialiseerde 
onderzoeksteams voor kindermishan-
deling (Child Abuse Units). Tot op 
heden richten deze teams zich op 
kinderen die het slachtoffer zijn van 
mishandeling, op het verbeteren van 
het beslissingsproces tussen de 
verschillende betrokken instanties en 
op het 'redden' van kinderen uit 
situaties waarin mishandeling 
plaatsvindt. Maar aangezien de 
werkdruk toeneemt en er steeds 
complexere 'georganiseerde' gevallen 
opduiken, krijgen de teams met een 
rolverschuiving te maken die hen 
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onder druk zet. De teamleden zijn 
slecht toegerust om opsporings-
activiteiten te verrichten, om 
grootschalige zaken te onderzoeken 
en om gevaarlijke daders in de gaten 
te houden, te schaduwen en waar 
nodig op te roepen tot gerechtelijke 
vervolging. Informatie over pedofielen 
is in het Verenigd Koninkrijk nog 
beperkt, waardoor veel daders 
opnieuw de mogelijkheid krijgen 
kinderen te benaderen. Naar 
aanleiding van het analyseren van 
dossiers, langdurige observatie en het 
houden van interviews met staf-
medewerkers van speciale afdelingen 
voor kindermishandeling in acht 
politiedistricten, geven de auteurs 
aanwijzingen voor verdere professio-
nalisering. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

26 
Stalans, 
Family harmony or individual 
protection? Public recommendations 
about how police cao handle domestic 
violence situations 
American behavioral scientist, 39e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 433-448 
Gewelddadigheid in gezinnen dwingt 
tot nadenken over ingrijpende keuzes 
tussen het beschermen van 
slachtoffers en het herstellen van de 
harmonie. Hoe moet ingegrepen 
worden in zo'n privaat domein als het 
gezin? In haar artikel onderzoekt de 
auteur de opinie van het publiek over 
gezinsgeweld, waarbij het met name 
gaat om de vraag wat volgens burgers 
de voorkeur verdient bij het ingrijpen 
van politie of rechter: informele 
benaderingen, dat wil zeggen het 
geven van advies of het doorverwijzen 
naar een hulpverlener, of de arrestatie 
van de dader. De 157 respondenten 
(veel hoog opgeleiden, 24% was ooit 
zelf slachtoffer), die aan dit Amen- 

Verslaving 
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kaanse onderzoek meededen, lazen 
een gedetailleerd verhaal over 
gezinsgeweld en gaven vervolgens hun 
waarden en preferenties aan. De 
auteur hanteerde de methode van de 
multivariate analyse van de variantie 
en de stapsgewijze regressie-methode. 
Een overgrote meerderheid van de 
respondenten prefereerde doorverwij-
zing naar een relatietherapeut als de 
beste oplossing. Of de respondent nu 
voor arrestatie of voor doorverwijzing 
was, zijn of haar keuze was altijd 
gebaseerd op opvattingen over 
rechtvaardigheid en effectieve 
conflictoplossingen. Volgens de auteur 
betekenen de onderzoeksresultaten 
dat het publiek meer waarde hecht 
aan resocialisatie dan aan vergelding. 
Ze betekenen volgens de auteur ook 
dat het publiek de behoefte van het 
slachtoffer om beschermd te worden 
erkent en dat het publiek tevens het 
belang inziet van gezinsautonomie en 
-harmonie. 
Met literatuuropgave. 

27 
Ramsay, M. 
7he relationship between alcohol and 
crime 
Research bulletin, nr. 38, 1996, pp. 
37-43 
Door enkele recente dramatische 
incidenten in ons land, zoals onlangs 
de dood van een jongen in Leeuwar-
den, is ook hier het verband tussen 
alcoholmisbruik en geweld weer 
actueel. In onze samenleving, waarin 
alcoholgebruik zich in alle poriën heeft 
vastgezet, is er eigenlijk altijd maar 
betrekkelijk weinig aandacht voor het 
fenomeen geweest. Ook de criminolo-
gie heeft nooit zo veel interesse 
getoond voor dit toch zo voor de hand 
liggende verband, zeker niet in 
vergelijking tot de aandacht voor • 
illegale drugs. Dit overzicht van 
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verschillende Engelse studies sinds de 
jaren tachtig laat zien dat de relevante 
variabelen welbeschouwd simpel zijn: 
jonge mannelijke bierdrinkers op 
vrijdag- en zaterdagavond; rond 
sluitingstijd van de cafés (UK: 23.00 
uur) respectievelijk nachtclubs (02.00 
uur of later); een enorme concentratie 
van incidenten binnen in de kroeg vlak 
vóór sluitingstijd en een half uur later 

buiten op straat; en een sterke 
tijd/ruimtelijke concentratie van 
sluitingstijd van veel kroegen die vlak 
bij elkaar liggen. In de loop der jaren 
lijkt er een sterk verband te bestaan' 
met (verandering in) patronen van 
bierconsumptie doch niet zozeer met 
wijn en sterke drank En, wellicht 
opnieuw actueel in het licht van de 
recente incidenten in ons land, weer 
lijkt geweld tegen personen vooral toe 
te nemen in perioden van snelle 
economische groei. De veronderstel-
ling is dat bij de daders, doorgaans 
on- of laag geschoold en vaak 
werkloos, uit frustratie of rancune en 
na twintig bier juist dan de stoppen 
eerder doorslaan. De auteurs stellen 
voor de sluitingstijden bij concentraties 
van cafés meer te spreiden, en de 
verkoop van non- en licht-alcoholische 
dranken in de kroeg te stimuleren. 
Met literatuuropgave. 

28 
Scotney, R 
Drug abuse is the major factor in 
increasing crime rates; discuss the 1994 
Queen's police gold medal essay 
competition 
The police journal, 69e jrg., nr. 3, 1996, 
pp. 193-202 
In oktober 1994 gaf de minister van 
Binnenlandse Zaken vijf belangrijke 
doelstellingen voor het politiewerk in 
1995-1996. De derde doelstelling was 
het opsporen en voorkomen van 
misdrijven die een speciaal lokaal 
probleem zijn, met inbegrip van op 
drugs gebaseerde criminaliteit, in 

samenwerking met het publiek en de 
lokale politie. Dit suggereert dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
eindelijk de angst van het publiek voor 
met drugs samenhangende criminali-
teit heeft onderkend, aldus de auteur. 
In dit artikel wordt de vraag gesteld of 
drugsmisbruik een belangrijke factor is 
voor het stijgen van de criminaliteit 
Vast kan worden gesteld dat er een 
sterk verband bestaat tussen 
drugsmisbruik en criminaliteit, doch 
dat dit verband sterk wordt overdreven 
met veronderstellingen als zou het hier 
een causaal verband betreffen. 

Slachtofferstudies 
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29 
Dijk, J. van, J. van Kesteren 
7he prevalence and perceived 
seriousness of victimization by crime; 
some results of the International Crime 
Victims Survey 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 4e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 48-70 
In 1989 en 1992 is in respectievelijk 15 
en 13 landen de zogenaamde 
International Crime Survey (ICS) 
afgenomen. Een steekproef van 
inwoners werd gevraagd of men het 
afgelopen jaar slachtoffer was geweest 
van een misdrijf. Bovendien werd 
gevraagd de ernst van dat misdrijf aan 
te geven. De resultaten van dit survey 
maken het mogelijk om de criminaliteit 
in verschillende landen onderling te 
vergelijken. De auteurs doen dit voor 
een aantal specifieke delicten. 
Vervolgens worden de algemene 
slachtofferpercentages vergeleken. Het 
blijkt dat in 1989 en 1992 meer dan 
20% van de inwoners in de deelne-
mende landen slachtoffer is geweest 
van een delict. Als de ernst van de 
delicten wordt vergeleken, blijkt dat de 
inwoners in de deelnemende landen 
tot min of meer dezelfde rangordening 
komen. De auteurs leiden hieruit af 
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dat er een brede internationale 
publieke consensus is omtrent de 
ernst van verschillende soorten 
criminaliteit. Een gewogen slachtoffer-
percentage, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillen in ernst 
van de misdrijven in de verschillende 
landen, bleek echter geen meerwaarde 
te hebben ten opzichte van het eerder 
genoemde ruwe slachtofferpercentage. 
Bovendien bleek dat het algemene 
slachtofferpercentage sterk correleerde 
met het slachtofferschap van enkele 
specifieke delicten. De auteurs 
concluderen dan ook dat zou kunnen 
worden volstaan met te informeren of 
respondenten slachtoffer zijn geweest 
van een (poging tot) inbraak. 

30 
Marx, S.P. 
Victim recantation in child abuse cases; 
the prosecutor's robe in prevention 
Child welfare, 75e jrg., nr. 3, 1996, pp. 
219-233 
Hoewel niet kenmerkend voor gevallen 
van kindermishandeling, is het 
herroepen van een aanklacht door het 
betrokken kind een veel voorkomend 
verschijnsel. Het intrekken van een 
aanklacht blijkt een typische reactie te 
zijn van een kind dat mishandeld 
wordt en die dit aan derden bekend 
maakt. Gebruik makend van een 
gevalsbeschrijving, onderzoekt de 
auteur de redenen voor het intrekken 
van een belastende verklaring en de 
problemen die dit met zich meebrengt. 
Het blijkt dat het kind vaak onder druk 
van de familie en de dader de 
aanklacht intrekt. Vaak is er ook 
sprake van een schuldgevoel bij het 
slachtoffer. Gebrek aan hulp door 
mensen of instanties buiten de familie, 
de moeilijke afhankelijkheidspositie en 
het binnenkomen in het onbekende 
justitiële systeem, liggen vaak ten 
grondslag aan het intrekken van de 
aanklacht. Het gevolg is dat de kans 
op herhaling toeneemt, dat familiele- 
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den het kind niet in bescherming 
zullen nemen en dat de mogelijkheid 
op verwerking in therapie wordt 
ontnomen. Het slachtoffer zal tenslotte 
niet snel weer een aanklacht indienen 
ingeval van herhaalde mishandeling. 
De onderzoekster geeft een groot 
aantal praktische maatregelen die 
openbare aanklagers, gerechtelijk 
onderzoekers en leden van multidisci-
plinaire onderzoeksteams kunnen 
treffen, om te voorkomen dat 
slachtoffers terechte beschuldigingen 
zullen intrekken. 
Met literatuuropgave. 

31 
Simon, L.M.J. 
lhe effect of the victim-offender 
relationship on the sentence length of 
violent offenders 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 129-148 
Ondanks veel onderzoek naar de 
diverse aspecten van de dader-
slachtoffer relatie, is er weinig bekend 
over de vraag of deze relatie zijn 
invloed uitoefent op de zwaarte van de 
straf. Om dit probleem te onderzoeken, 
deed de auteur een onderzoek onder 
273 wegens zware misdrijven 
veroordeelde gedetineerden in een 
gevangenis in Arizona. Hij gebruikte 
geen vragenlijsten maar persoonlijke 
confidentiële vraaggesprekken. Deze 
informatie werd aangevuld met 
selfreports en dossiers. Behalve de 
belangrijkste onafhankelijke variabele 
(de dader-slachtoffer relatie), werden 
met mutipele regressie ook die 
controlevariabelen gemeten die 
volgens de literatuur van invloed 
worden geacht op de hoogte van de 
straf. Het blijkt dat de dader-
slachtoffer relatie slechts een 
marginale invloed heeft. Dit staat 
haaks op andere studies waarin juist 
melding wordt gemaakt van zwaardere 
bestraffingen in het geval dat de dader 
geen bekende is van het slachtoffer. 
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Sprekend over die andere studies 
merkt de auteur op dat daarin een 
verklarende variantie werd gevonden 

van hoogstens een derde, terwijl hij in 
zijn studie 64% van de variantie kon 
verklaren. Ook wijst hij er op dat in 
een door hem verricht vooronderzoek 
een hoge validiteit en interne 
consistentie werd gevonden in de self 
report gegevens van de onderzoeks-
groep. Andere resultaten uit zijn 
onderzoek waren de bevinding dat 
daders die bij hun daad door het 
slachtoffer verwond raakten, lagere 
straffen kregen dan niet verwondde 
daders, en dat daders met een laag IQ 
relatief hoge vrijheidsstraffen 
ontvingen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Wilcox Rountree, P., K.C. Land 
Perceived risk versus fear of crime; 
empirical evidence of conceptually 
distinct reactions in survey data 
Social forces, 74e jrg., nr. 4, 1996, pp. 
1353-1376 
In dit artikel wordt onderzoek gedaan 
naar twee verschillende manieren om 
angst voor criminaliteit te definiëren en 
te meten. In de onderzoeken die tot 
dusver zijn gedaan, wordt angst voor 
criminaliteit op een verschillende 
manier geoperationaliseerd. Meestal 
worden indicatoren gebruikt die een 
algemene cognitieve schatting van 
veiligheid meten. Er worden bij 
voorbeeld vragen gebruikt als: 'Hoe 
veilig denkt u dat uw buurt is?' In 
andere onderzoeken wordt gevraagd 
om meer persoonlijke antwoorden te 
geven die iets zeggen over de 
emotionele bezorgdheid om misdaad. 
Bij voorbeeld: 'Hoe bang bent u om 
slachtoffer te worden van verkrach-
ting?' In dit onderzoek wordt 
nagegaan of er inderdaad conceptueel 
en empirisch verschillende dimensies 
bestaan van angst voor misdaad. 
Hiertoe worden de indicatoren van de 

cognitieve angst - het gepercipieerde 
risico - vergeleken met de indicatoren 
voor een meer op emoties gebaseerde 

angst voor het specifieke delict 
inbraak. Voor de vergelijking worden 
logistische regressiemodellen gebruikt. 
Uit de resultaten komt naar voren dat 
er wel enige overeenkomsten bestaan 
tussen beide constructen, maar dat ze 
in het algemeen geheel verschillend 
zijn. Zo is het effect van geslacht 
verschillend in beide modellen en zijn 
de dagelijkse bezigheden van de 
respondenten wat betere voorspellers 
van angst voor inbraak dan voor het 
gepercipieerde risico op criminaliteit. 
De integratie in de buurt vermindert 
het gepercipieerde risico, maar is 
positief gerelateerd aan de specifieke 
angst voor misdaad. 
Met literatuuropgave. 
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33 
Arndt, W. 
KOP-EDV-Programm fiir die kommu-
nale Kriminalpffivention; Regioanalysen 
als Grundlage fiir eine wirksame 
KriminalMvention 
Kriminalistik, 50e jrg., nr. 6, 1996, pp. 
431-438 
Steeds meer wint het besef terrein dat 
met alleen repressieve maatregelen de 
criminaliteit niet te beheersen valt. Te 
veel factoren in het maatschappelijk 
leven zijn van invloed op het ontstaan 
van strafbare feiten. Deze zijn 
bovendien slechts middellijk en op 
langere termijn werkzaam. Om hierin 
inzicht te krijgen moeten alle 
essentiële voorwaarden van het 
maatschappelijk veld samengebracht 
worden en in hun samenhangen 
worden beschreven en geanalyseerd. 
Personal computers kunnen hier 
uitstekende diensten bewijzen omdat 
zij door het gebruik van de juiste 
programma's situatieschetsen en 
berekeningen kunnen leveren die de 
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planning van preventieve maatregelen 
gemakkelijker en efficiënter maken. 
Beschreven wordt het computerpro-
gramma KOP dat in zijn eerste versie 
beschikt over de gegevens met 
betrekking tot acht delicten, zoals 
inbraak, winkel- en fietsendiefstal, die 
naar hun aard geschikt zijn voor het 
nemen van preventieve maatregelen. 
Met literatuuropgave. 
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