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Voorwoord 5

Medio 2001 verse1 een het rapport Post-Ehr: evaluatie van ltersrrgfre’cIz
telijd onder:oek (J096-11i99)van de hand van de onderzoekers Van de
Bunt. t ijnaut en Nelen. In dit rapport woidt uiteengezet op xx elke \xijze
politie en justitie in de periode 1996 1999 hehhen getracht om de ware
toedracht van de IRF-affaire te achterhalen Naar aanleiding van de pu
blicatie xan het rapport werd door de sectie criminologie van de Vrije
Universiteit msterdam en het WODC op 11 december 2001 een studie
dag georganiseerd onder de titel Zoetoclitefl naar de hharlieul In dit
nummer zijnde bijdragen xan de diverse inleiders gebundeld.

De in het Post_Fort_rapp0rt beschreven zoektocht om dc onderste
steen in cle lID-affaire naar box en te halen, weerspiegelt liet gegeven dat
een samenleving het slecht verdraagt wanneer het vermoeden blijft be
staan dat in een belangrijke maatschappelij1kwestie niet voor lOOD
klaarheid is gebracht. Deze constatering beelt niet alleen betrekking O

de lhf-affaire, maar kan moeiteloos xvorden overgeheveld naar andere
hete hangijzers van het laatste decennium, zoals de Bijlmerraiflp, de
vuurwerkramp in Enschede. de brand in \olendani de vermeende
Iraude met 1 utopese structuurlondsei ILSI ), het opteden van Dutchbat
in Screbrenica en, last but notteast, de bouvx fraude.

In al deze kweçties is c.q. wordt getracht om dcxv are toedracht van een
calamiteit te inventariseren en de ultieme vvaarheid omtrent het ge
beurde te achterhalen. Daarbij valt wel op dat waarheids’ inding op uit
eenlopende iizen kan plaatsvinden. Wordt in bepaalde gevallen een
beroep gedaan op een staatscommissie (zoals de Commissie Oosting de
çommissie-Ald5 en de0mmissie-Koning) in andere gevallen ontfer
men parlementaire onderzoekscommjssies en/of wetenscl ppers zich
over de problematiek. Daarnaast speelt uiterc’ard de (onderzoek-)
1onrnalisttek een belangrijke rol.

De verschillende manieren oni de waarheid te achterhalen kennen alle
hun eigend1namiek en daarmee sterke punten en beperkingen Len
extra complicerende factor is dat in de meeste gevallen sprake is van in
terlerentie tussen cle dix erse vvaarheidlsvindende systemen en/ol samen-
loop met een nog niet genoemd s steem. namelijk dat van het strafrech
telijk onderzoek.

liet startschot van de studiedag werd gegeven door dagvoorzitter lIG.
van de Bont. in zijn bijdrage wordt de achtergrond van het post-1 ort
onderzoek belicht en worden cle belangrijkste bevindingen van dat on
derzoek samengevat als opniaat voor de discussie over cle zoektc,chtei
naar ‘de waarheid’. \ an de Bunt staat in het bijzonder stil bij her feït dat
xv aarheidsv inding langs de weg van het strafrechtelijk onderzoek een
reductie van de vverkelijkheid impliceert. ‘levens stelt hij vast dat waar
voorheen de kracht van de juridische procedure lag in het feit dat de be
trokkenen het oordeel van de rechter als ‘juist’ en vs aar’ aanvaardden
thans de lat voor aanvaarding van een iechterlijke beslissing aanzienlijk
hoger ligt.
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De onderste steen
Enkele nttekeniflgen bij het primaat van het strafrecht in de
rheidsviflding

HG. van de Bunt

Niets is traumatischer dan te rouwen om het verlies van een geliefde die
al jarenlang wordt vermist, liet leed is eigenlijk niet te verwerken als de
waarheid over de vermissing niet boven water komt. Hoe schokkend die
waarheid ook is. Hetzelfde geldt voor ingrijpende maatschappelijke ge
beurtenissen, zoals de onopgehelderde moord op john ii Kennedy of, om
het wat dichter hij huis te zoeken, cle misdaden van cie bende van Nijvel,
de 1RT-kwestie of de vuurwerkramp in Enschede. Als we de ware toe
dracht van deze gebeurtenissen niet kennen en dus ook geen schuldigen
kunnen aanwijzen, blijven deze een open zenuxv in cle samenleving. Niet
de tijd, maar de waarheid heelt de wonden. Daarom is er geen gebrek
aan waarheidszoekers. Journalisten, overheidsinsPecties, strafrechtelijke
diensten, parlementaire enquëtecOmrnissies wetenschappers gaan alle
op zoek naar cle waarheid, en proberen de ware toedracht van ingi ij
pende gebeurtenissen te achterhalen. De onderste steen moet immers
hoven komen.

Hoe begrijpelijk het ook is dat allerlei zoektochten naar de waarheid
worden ondernomen, het volg- of gelijktijdig zoeken naar de waarheid
door verschillende typen waarheid szoekers roept wel wat vragen op. in
deze bijdrage wordt ingegaan op de positie van de strafrechtelijke
aarheidsvinding. De jnspiratje hiervoor is opgedaan tijdens de evalua
tie van het postFortonderzoek dat samen met de collega’s Pijnaut en
Nelen werd verricht (Van de Bont, Fijnaut e.a., 2001). Dit evaluatie-
onderzoek, dat voortvloeide uit de IRT-aftaire, vormde tevens de aanlei
ding voor het symposium in december 2001 dat op de Vrije Universiteit
werd georganiseerd en waaraan dit nummer van Justitiêk’ vei*e,iflhIlgel?

is gewijd. Deze bijdrage aan het themanummer is gebaseerd op de inlei
ding die ik als dagvoorzitter hield. Daarom bevat dit stuk meer vragen
dan antwoorden.

Zoeken naar de waarheid in de IWÎ-affaire

De ontbinding van het Interregiollaal Recherchetea1 Noord-l iolland/
Utrecht (IRT) eind 1993 leidde tot veel publieke commotie en grote ver
ontwaardiging. Waarom werd een ogenschijnlijk zo succesvol recherche
team dat strijd voerde tegen de georganiseerde misdaad opeens

De auteur is ncer5ar criminologie aan de Vrije Universiteft en de ErasmusuflVersit5t
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1 ijdens de parlementaire enquête kreeg de rijksrecherche opdracht
een Jirenonderzoek in te stellen naar de vermeende corruptie. Dit zoge
heten 1 ortondetzoek bep grotendeels ssnchiOon aan liet parlementaire
onderzoef. Anders dan de enqueteCommi5s beschikte de rijks
recherche niet os er breekijzers am do ss aarheid te achterhalen. liet Ilirt
onderzoek was geen opsporings- maar een teitenonderzoek waaraan alle
betrokkeneli, inclusief de san corruptie hetichte nmbtenar(n op vrijnil
hge basis deelnamen. Om de ereidwi1lighCtd tot medewerking te ser
groten sserd aan enkele respondenten de toezegging gedaan dat de ver
strekte informatie niet tegcn hen zou ssorden gebruikt in een
strafrechtelijk onderzoek. 1 let rapport van de rijksrecherche werd in 1996
gepubliceerd. enkele maanden na de publicatie van het rapport san de
parlementaire enquétecoinmi5S Ook de rijksrecherche bleek de aar
1 eid net e kunnen achterhalen De rijksrerchefche sva zich hiervan ten
volle beu ust 1 let rijksrecherchtrapPort eindigde met een groot aantal
npenstaande vragen In de kern kwamen deze er op neer dat nog steeds
geen antwoord kon worden gegeven op de x raag of de betrokken amhtc -

naren al ce lichtvaardig dan wel ondeskundlg of corrulJt waren geneest.
liet kon niet uitblijs en. Om aan alle bestaande onduidelijkheid een

eind te maken werd in de zomer san 1996 besloten een stra[reCJiteltiI
onderzoek te starten naar de rol an enkele ambtenaren (RCID en
douane en een vermeende groei - intornlaflt. Dit5rafrechtelijk vers olg
op het 1 urtonderzoek san de ijksrecherche scid het post
i-ortonderzoek genoemd liet onderzoek sverd uitgevoerd door het Lan
delijk rechercheteam LIII) ondet leiding van het Landelijk parket Uit
eindelijk zou ook dit onderzoek weinig bijdragen aan de
55rheidsvindïflg oser de gebeurtenissen lO de 1RI-periode. Oever-
meende groeiinfoiriidt werd veroordeeld (tot dusverre in eerste aanleg
door de rechthank), maar voor stralbare feiten die geruime tijd na de
1R1-periode (1990-1993) waren gepleegd. lIet onderzoek tegen hem
scierp geen nieuw licht op de 1111-affaire en daar ssns het uiteindelijk
toch om begonnen De drie ambtenaren die bij cle uitvoering van de
Deltamethode nauw betrokken waren en van corruptie waren beticht
werden zelfs niet aL verdachten gehoord. Evenmin werd tijdens het
langlopende strafrechtelijke onderzoek 1996-2001 duidelijk nat hun rol
en relatie tot de criminele organisatieS tijdens de 1111-periode nas ge
sseeSt.

In het oost-Fort esaluatieonderLo hebben Fijnaut Nelen en ik een
anall 50 gegeven van deze gang san zaken. Enkele conclusies worden
hieronder weergegeven als opmaat snor de discussie ovcr de zuektoch
ten naar de waarheid.

Het probleem van de interferenties

Onlangs heeft de ministcr van justitie aan dc Parlementaire Enquête
commissid 0e uwlraudd laten n ten dat een parlementair onderzoek
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naar strafbare feiten in de bou\vereld een eventuele strafrechtelijke
aarheidS’ hng nnderlîjk voor de voeten kan lopen.1 Indien personen

onder ede worden gehoord door de Parlementaim Lnqoêtec0mmh5s
kunnen hun crklariflgen niet meer in rechte gebruikt worden, ook niet

in een strafrechttiuike procedure. Enigszins schL’rtsefld voegt de minister
hieraan toe dat een verdachte er goed aan doet ecn v dledige hekenteni
af te leggen vooi de Parlementa LnqUetecOmmis5ie isaarmee hij zich

in een posttie hrc ngt die nog het meeSt lijkt op5afrechteltj jmmufli
telt. Het horen van getuigen en verdachten door de Parlementture En
quetecomn5 levert voor het OM. geen bruikbare n formatie O maal
wei een ernsug bess ijsprobleel hoewel de minister — in theorie nog
wel enige mogelijkheden ziet om de schade beperkt te houden, is zijn
conclusie dat parleiflentak onderzoek naar feiten die ook voorwerp zijn

s at een sti aftcchtc lijk onderzoek nadelig is voor het strafrechtelijk tra

ject.
liet probleem van de sansenlooP doet zich bij alle grote zoektochten

naal de waarheid gevoelen. hoe oprecht en ucigemeend Pet streven ook

kan zijn om het eigen onderzoek uwkeurig af ie stcmmt9 met andere
onderzoeken Oijdeliike ÇornmisSte Onderzoek gouwfratidc 2002, p 36E

liet blijft daarbij niet beperkt tot interferenties tussen parlementair en
5tfrechteIijk onderzoek. In de onderzoekehl naar de ilfaffaire deden

de meeste interferentiepr eme0 zich voor binnen het5freehteIijke

traject tussen het feitenOnder70 van de riIksrecherd (portonderz0’)
en het daarop volgende strafrcclvtelijke onderzoek post-Fort) In het

es aluatieOnderzoek van dit postlort0i erzoek wordt geconstateerd dat

het 1 ortonderzoek lange tijd als een schadu” over het opsporingsonddt -

zoek heeft gehangen omdat aan persunC die sv rden gehoord in het
t;ortonderzoek oezeggingtm scaren gedaan dat hun rklaringen uitslui
tend in het fortonderzoek gebruikt zoudei vorden t\an deBuut e.a.,
2001. p. 10).

Ook wetenschaPpejk onderzoels kan intc’rtereren met 1opend straf
rchtelijk onderzoek. In het evaluatient erzoek post-Fort bijvoorbed
konden bepaalde fouleringen niet worden gebruikt om de outs anke
iijaeid van het OM. in een lopende strafzaak niet in ges aat te brengen
)Van de Bont, 1-ijnaut e.a., 2001, pp. 54-55). Maar er zijn ook interferen-

ties tussen civiele en1frechtelijke procedures- tussen onderzoekd
van landelijke of regionale inspectieS en door de minister of het parle
ment ingesteld commissies Wie mag hij deze sxnchrOon verlopende 00-

erzoekiflg het voortouw nemen? Mag over en vvcer informatie ivOr

den gewisseld? Prei aleert liet55frechtelijk belang bos en al het andere?

1 Bec lOF ‘5 0000Fl 20S2 Tacede San 1 ve,gadeftaar 203’ -2002. 25593 10 4.

Zo 10010 de V iiZa10 rorel aept( 000 VC,fl1 g93 0 010 uJlee 0 00dLle d 1Fl

van uc CrorlO 10 0t c.if Os Hemel ter1. h” oS veoaut.te

vi rcchtet5 urcte,2Ce
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Bij de beantss oording san dergelitke vragen zou het s etschil in doel
stelling of competentie s leidraad genomen kunnen ssorden. Een parle
mentaire enquête is er evenmin als hel onderzoek san de Rekenkamer
op gericht om specifieke misstanden te signaleren die aan concrete
(rechtsiPersoner zijn toe te rekenen liet gaat daarentegen bijvoorbeeld
wel om het signaleren van gebreken in de docimatige besteding van
overheidsgelden of in het effectieve functioneren van organisaties. Op
deze wijze zouden de Parlementaire LnquéteComfli55w en de Rekenka
met uit strafrechtelijk vaarss ater kunnen blijven. Maar achter dit theore
tiscb juiste standpunt gaat een sveerbarstige werkelijkheid schuil. Is het
ssel goed mogelijk om algemene problemen over het voetlicht te brengen
zonder in te gaan op castiistiek? Wat te doen als tijdens serhoten san de
PEC strafbare feiten aan het licht knment Kan op dit Soort dssingentle
vragen volstaan xsorden met de obhgatc constatering dat strafbare feiten
onderzocht dienen te woiden door de bevoegde instanties en geenszins
door ecn parlementaire onderzoek5eOnmiS5 lijnaut Ilulse ea., 1998
p. 169F’

Vcclal wordt dc interfFr ‘ode tussen tnee0derzoek5trajeCtefl be
schouwd als iets dat een negatieve sseerslag heeft op het proces van de
arheidsvindiflg. Ibch is dit niet altijd terecht In de waarheids’ inding
naar dr toedracht in de IRT-zaak heeft de Parlementaire lnquetecom
missie opsporingsmetlon bijs oorbeeld optimaal gebruik gemaakt
san bevindingen uit het lopende rijksreChercheot rzoek. Het is nauwe
lijks meer een ptibliek geheim dat achter de schermen van de Parlemen
taire enqciêtecOflJmissie en het 1 ort_onderzoek contact bestond tussen
met name voorzitter \ an lraa en het Fort-team. Veel van de onthullingen
van de Parlementaire EnquêtecommisS os cr de DeltamethOtle kwamen
voort uit het Furt onderzoek er werden tijdens de verhoren door de le
den san de Parlementaire Lnquêtec ommisie geëxploiteerd.

Maar deze - voor de arhcidsvinding - positievc gevolgen van interfe
rentie doen niets af aan de constatering dat er een probleem san samen-
loop is, dat onveimijdelijk en onoplosbaar is De minister van justitie
heeft onlangs in zijn brief aan de Parlementaile LnquêtecOrnmissie
Bouwfraude op hoge toon geëist dat de belangen san de stralrechtelijke
aarheidsviflding niet geschaad mogen ssorden. liet is zeei de sraag of
dit de juiste wijze van benadering van het interferentiept bleem is. Im
mers op deze wijze xsordt het zwaarste parlementaire ssapen wel heel
hot. Ter diepste gaat het er bij de beoordeling van interferenties tussen
parlementair onderzoek en strafrechtelijke ssaarheidsvmding om of de
eigen veiantw oordt’lijkheid san het parlement zwaarder dient tu 55 egen
clan die van sti afrechtelilke en bestuurlijke ovcrheden.

Er is nog een andere kanttekening tc plaatsen bij het primaat dat aan
het strafrecht wordt tocgekend. is 1w strafiecht eigenlijk svel zo geschikt
als methode van svaarheidstind ng2
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Wat is waarheid?
Een filosofische benadering

Gi-L de Vries

Het post ortonderzoek moest de waarheid aan het licht brengen.’ Wat
zich precies had afgespeeld rond de gecontroleerde doorvoer van drugs
was onbekend, maar vermoed werd dat er omvangrijke parailebimPort
van harddrugs had plaatsgevonden en dat er dubbelspel vas gespeeld.
De onderzoekers wilden daar nu eindelijk ‘de vinger achter krijgen. ‘De
onderste steen zou boven komen.’

In hun evaluatie uiten Van de Bunt, Fijnaut en Nelen ernstige twijfel of
dit voornemen op een verstandige manier is uitgevoerd (Van de Bunt,
Fijnaut e.a., 2001). Zij vragen zich zelfs af of het verstandig is geweest om
een onderzoek met zon krachtige inzet te starten. overtuigend bewijs
voor de vermoedens waarmee het onderzoek van start was gegaan is niet
geleverd. De onderste steen is niet boven gekomen en misschien was er
wei geen onderste steen. In het onderzoek dat daarover uitsluitsel had
moeten geven is veel mis gegaan.

Verschillende factoren lijken daarbij een rol te hebben gespeeld. Naast
problemen die betrekking hebben op het functioneren van het openbaar
ministerie in een politiek en maatschappelijk beladen onderzoek, draait
het volgens Van de Bunt, Fijnaut en Nelen om twee kennisthe0retisc
kwesties: ten eerste de aanwezigheid van verschillende perceptieS over
feiten, waarheden en arheidsvindig hij de hoofdrolspelers in het
postlortonderzoek en. ten tweede, het ontbreken van etiquette in de
omgang met informatie. Wat de bij het post ort_onderzoek betrokken
misdaadanalisten en deelden was hun gedreven
heid om de waarheid boven tafel te brengen. Tegelijkertijd bestonden
over basale vragen als wat is waarheid’ en ‘hoe kan waarheid worden
gevonden’ echter fundamentele verschillen van inzicht. Die zouden het
project gaandetveg opbreken. concludere1 de genoemde auteurs. ‘De
verschillen in visie (...i werden niet op een deugdelijke wijze geöxplici
teerd en besproken maar woekerdel voort als een splijtzwam in de
functionele en persoonlijke relaties tussen de betrokken’ (Van de Bunt,
Fijnaut e.a., 200) p. 31).

Dat over de vraag wat is waarheid’ tussen hij5trafrcchtelijke kwesties
betrokken onderzoekers verschillen van mening bestaan, mag enige ven
hazing wekken. Als burgers worden we immers geacht te weten wat
‘waarheid’ is, bijvoorbeeld wanneer we onder ede worden geboord en

De auteur s als hoogleraar WetensChaPSttOSOttC uerhodefl aan de UnoersitOt san

Anisterdai
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ons gesraagd wordt te beloven de waarheid te spreken. Ln laten we wel
wezen we weten het ook best Het is helemaal niet moeilijk om te defi
niëren wat waarheid’ is. waarheid is :eggefl dat het is zoaI het is en niet
aeggen dat het is :oalt het ,net is. aldus de klassiekef0rrnuleriflg die reeds
bij Aristoteles te vinden is. Oftewel: een uitspraak is waar u’anneercfl ,izet
de feiten correspond’ de moderne versie van diezelfde waarheids
definitie. 1 loL kunnen over zoiets vanzelfspre verschillen in visie
bestaan?

De klassieke waarheidSdt 11e

Aan de klassieke waarheidsc nitie liggen intuities ten grondslag die,
net als de definitie zelf, moeilijk anders dan als tamelijk vanzelfsPrekend
kunnen worden gekwa1if1ced tJitgangsPui2tis de gedachte dat de xver
kelijkheid gegeven s, ah een geheel an gebeUrteni5ten of standen van
zaken. die bestaan of bestaan hebben. Wanneer daarover O een cor
tecte manier wordt gerapporteerd - dus als gezegd aotdt dat de zaken
rijn zoah ze zijn en niet gezegd wordt dat ze zijn zoals ze niet zijn dan
wordt de waarheid gesproken. De uitspraken die gedaan woiden komen
dan met de feiten overeen. Waar dat niet het geval is, zijn de uitspraken
onwaar, begaat de spreker een vergissing of als de waarheid hewmst
verdraaid werd — is er gelogen.

Wie deze intftitieS deelt is in het lendaag5e fllosohsche jargon een
realist. Voor realisten vallen (bewerende) uitspraken scherp in twee klas
sen uiteen’ de klasse van de ware uitspraken en die van de onwarc uit
spraken. ‘lot welke klasse een uitspraak behoort randgevallen als de
tautologie en de tegenspraak daargelaten — is met aan de uitspraak zelf af
te lezen, Om te weten of de uitspraak ‘het regent in Amsterdam’ waar is,
moeten we niet onze aandacht op die uitspraak richten, maar in Amster
dam uit het raam kijken. Wat een uitspraak waal maakt is kennelijk iets
dat buiten de taal ligt, namelijk dat wat het geval is, een feit.

Dat alles mag glashelder heten — tot het moment waarop nadere uitleg
wordt gevraagd. Zodra we proberen de centrale termen die in de
correspondent theorie van de waarheid opduiken uit te leggen stuiten
we namelijk op problemen. In de eerste plaats: wat komt de eigenschap
‘waarheid’ eigenlijk toe? Een kandidaat zijn we al tegengekonm ‘waar
heid’ is een eigenschaP van niisprakeii. Maar hoe zit het met gedachte1
oordelen, begrippen? Kunnen die ook ‘waar’ zijn ni komt die eigenschap
alleen uitspraken toe? Als we over ‘ware liefde’ spreken. gebruiken we
dan hetzelfde \heidsbegriP als hiervoor? Wie de filosofische litera
tuur er op naslaat, komt een waaier aan antwoorden tegen.

In de tweede plaats: wat moet onder correspondentie worden ver
staan? Wat x erzotgt die correspondenOe’ hoe. op welke manier, langs
welke weg komt ze tot stand? an wat voor oorwaarden moet oldaan
zijn wil een geheel van uitspraken een taal, met de wereld an de feiten
kunnen corresponderen2Zijn er ook talen die niet aan die voorxvaardaa
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doorgaan. 1 en opsomming t an de voorwaarden ttaaronder ieder van de
uitspraken in een taal traar is, levert dan de ttaarhetdsdefifljt van die
taal. tiarski s belangstelling ging daarbij uit naar iskundige talen.

\fgeziefl san allerlei logische haken eis ogen is het t oornaamste pro
bleem san larski’s waarheidSdefiuhit haar eens oud. Wat kan er bij ge
wonnen zijn wanneer is vastgesteld dal de uitspraak liet regent in Am
sterdam’ waar is dan en slechts indien het in Amsterdam regent2

0e winst wordt duidelijk w anneei we ons realiseren dat een flink aan
tal duistere termen vermeden ijo. We hebben het niet meer over feiten
en ook het woord correspondentie’ is niet gebtuikt. Ook de vraag waar
mee ontrale uitspraken coriesponderc als ware uitspraktfl met de tel-
ten os erec okomen, is t erdtt enen. Onw are uitspraken Lijn simpelweg
uitspraken waarvoor niet is voldaan aan de voor w aaiheid benodigde
,‘oorwaardeo. liet is dus niet nodig om duistere te
doen over het bestaan van ‘mogelijke, maar oiet-bestaan, standen van
raken.’

\eten we nu nat waarheid is2 Ja, xve hebben ecn fot mcle uitleg van liet
begrip waar m-eei taal. Dc prijs die xve voor deze helderheid moeten
betalen is dat ‘waarheid een puur semantisch begrip getvordun is, dat
losgekoppeid is van de epistemologie en van alle pragmatische aspecten
die met het gebruik t an taal e maken hebben. ‘Waarheid’ is met andere
woorden een begtip geworden zonder gebiuikSaatj1k Na Tarski
kunnen we het in de mond nemen zonder ons hlosofiseh in de nestefl te
werken. Een clou hoe xve zouden kunnen xv eten, bewijzen of heslisseil
dat een uitspiaak waar is ot niet. een suggestie waarop we ware uitspra
ken zouden kunnen baseren, volgt echter niet uit zijn vv aarlwidsdeflflutie

Om het dorp te redden, moesten xxe het vernietigen serklaarde een
Atnerikaatise bevelsoelder ooit tijdens de \ nam-oorlog Die strategie
lijkt ook hier te lijn gevolgd.

Realisme en fallibilisme

De vvetenschaPsl1omo0i Karl Popper verzet zich tegen deze somberStem
mende conclusie (Popper 1968i. iij woidt volgens hem ingegeven door
het overspannen idee dat we zekerheid over de waarheid van uitspraken
moeten bereiken CO dat het begrip ‘waarheid’ geen rol kan spelen als er
geen duidelijke l,eslissingsProc ures voor bestaan Dat idee is mis
plaatst. Dat we op het pragmatische DiSc ati t an menselijk handelen en
kennea nimmer definitief waarheid tiiden, hoeft ons er volgens Pop-
per niet van te weerhouden te slivi’l’fl naar waarheid.

Poppel is tallibiliSt, hij gaat er t an uit dat al onze utsprakeo een hvpo
thetisch karaktei hebben, dus hooguit eens ermoeden uitdrukken. Niet
alle vermoedens zijn echter gelijkwaardig \\e kunnen soms goede rede’
tien hebben om te denken dat het ene vermoeden de waarheid beter be
nadert dan een ander. Als een voorwaarde voor de waarheid van een t’er
moeden is dat p het geval is. terwijl volgens een tweede vermoeden p
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daarvan. een karaktertreksOrmt die met een persoon gegeten is. De for

mele ops atting over waarheid die de realist aanvaardt, leidt dus tot ecn

inhoudelijke stellingname os er de toerusting t an personen Dat lijkt ver

der te gaan dan nodig is. We zouden ook kunnen zeggen dat aan de uit
spradk dat (leze persoon dapper is geen waarheidswaarde kan worden
toegekend omdat het niet beslishaar is of hij dapper was of niet. \ie die
weg kiest neemt echter afscheid San een centrale veronderstelling van
het realisme, namelijk dc gedachte dat uitspraken in twee klassen ver
deeld kunnen xvord n, namelijk die van de ware en de ons are uitspra
ken. llij gaat er san uit dat er tenminste drk verschillende klassen van
uitspraken zijn: ware en onware uitspraken en uitspraken uaarsan de
staarheidswaarde onbeslisbaar is. nders gelegd: hij hanteert een andcr
waarheidsbegriP. Waarheid’ is hier een aanduïding voor het gegeven dat
ecn h wijs geleverd is. t let is een evaluerend, pragmatisch begrip, niet
ecn notie die naar de ielatie tussen uitspraken en onaankel jk daarvan
bestaande feiten of soorwaarden verwijst

Waarheid als pragmatisch» evaluerend begrip

\ie een zin uitspreekt voert een handeling uit. Als \ legt het regent in

Amsterdam’ beu’eertA iets; als B zegt die 1000 gulden zal ikje straks ge
x en’ belooft hij iets. In de pragmatische opvatting drukt waarheid een
es aluatie uit van de liandt’ling die met liet uitspreken van een bewering
gegeven is. Zeggen dat een uitspiaak uaar is, is voor de pragmatiSt verge

lijkbaar met zeggen dat een belofte is nagekomen of een bevel is opge
nlgd. Wanneer tse zeggen dat A de waarheid heeft gesproken stellen we

tast dat voor wat hij beweerde (voldoende) besvijs te leveren stas, zoals
we zullen zeggen dat als B die 100 gulden heeft overhandigd, hij zijn be
lofte heeft ingelost. Wie een (hewerende) uitspraak doet neemt in deze
opvatting dtis de serplicliting op zich om desgevraagd een bewijs te leve
ren — net zoals iemand die eui belofte doet de serplichting op zich

neemt die belofte na te komen.
Wat voor soort handeling een uitspraak helichaamt — of er sprake is

san een bewering, een belofte, een bes ei, of verzoek, enzovooit— is af-
1 ankelijk van de regels die gevolgd worden. Daarnaast is de context
staarin de uitspraak wordt gedaan van belang. Wanneer dc hoofdrolspe
ler bi een toneelstuk tegen een medespeler zegt ik 7al je straks duizend
gulden betalen’. zal hij immers verbaasd opkijken isanneer de toegespro
ken acteur later in de kleedkamer het toegezegde bedrag wil komen in
casseren. Ecn toneel stuk is niet een ‘geschikte commtu icatieve situatie’
voor het doen san een belofte

Ook voor uitspraken die gedaan worden met het oogmerk de waarheid
e spieken kunnen sve trachten de regels en t oni\ aarden te formuleren

die aan de commtinicatieve situatie worden gesteld. De geschiedenis van

de wetenschappen levert daars’oor interessant materiaal. Door de geleer

den die aan de wieg van dc moderne w etenschap stonder , is u uitvoc rig
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Daar gelden andere regels, wat betrcft bewijsvoering en omgangsvor
men.

Uit dc evaluatie san hct post T ort-onderzoek blijkt de verwarring die
over basale noties als wat is waarheid hoe vinden we ss aarhcidr en hoc
communiceren we ia aarhnder. beeft bestaan. Dc indruk blijft hangen
dat serschiliende decincir ers zonder het zich voldoende te hebben ge
realiseerd uiteenlopende spelen hcbben gespeeld cn zich onvoldoende
hebben gerealisecid dat ss ie de waa held wil vinden, zich moet weten te
gedragen.
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StrafreCht1k onderzoek en
waarheidu1d
9

E. Myjer*

Niettegettstatmtk’ het fèit dat er door recherche en OAI dageUiks naar
wordt gestregtd (oninit te zeggen: aan van rheid

vinding wordt gedaan) is strafreclitel(Ik onderzoek althans vanuit
b1ijsrechtik perspectiep md geen ondeivoek naar tle waarheid
maar naar datgene wat wettig en overtuigeird belvezetl kan worden, het
geen in het beste geval overeenkomt met ïeen deel vali) de ivaarhezd Met
andere woorden: niet alle waarheid kan wettig en overtingetld bewezen
worden En om het nog moeilijker te maken: als et; buiten het srraftiorde1
lijk betvijsïetht om, aan1rheidvndih1g wordt gedaatt hoe ‘waar’ is
dan de gevonden ‘tvaarhed (met andere woordem welk criterium is op de
bepaling van her ,heidgehalte van toepaSshlrd? En wat hebben wij
strafvorderfld gezien aan een buiten de straij)Ordermg gevonden ‘waar
lteid 11e ‘waarheid’ zullen wij hetzij voor ‘waar moeten aan nen en (maar
vervOlgetis nier straj)echrdijk kuimetl gebruikc’tt hetzij alsnog moeten
vertalen naar het criteriwn van artikel 338 van her Wetboek van St ratPa r
dering (‘(...) door de inhoud van tvertige belvtls,?,ic leIen cle overtuighig
heefi bekomett’). En misschien gaat er door die riaal5lag wel meer ‘waar
heid’ verloren. Ik wil hiermee ,arzeggdlt dat de tege,istelluulg tussen
enerzijds1rheidvitldh1g en anderzijdS st,sijoderhj’ evisgad1lg
weliswaar geen egens1ellu1tg is zonder betekenis maar zij is praktisch net
irrelel’atlt voor personen -- zoals cle onderzoekers uit het coördinatie
otiderzor’k niet taak her is zich uitsluitetid met cle srrcijiorderfljke be
tvijsgaring’ bezig te ltoude1l

Aldus de minister van justitie in zijn brief van 3 juli 2001 aan de Esveede
Kamer (26 269 jtvoerh1g nhevehgd1s enquêtecom issie opsporings-
methoden) Zo mooi en bondig als de minister het kan laten scbrij5efl
kan ik het niet. Mijn verhaal over stra1:otde1ijke hewijsgatiflg zal dus
wat langer worden. Maar we lijken wel hetzelfde te bedoelen.

Waar komt het in het kort op neer

De taart t an het 1 ioornSe taart_arrest (1-111 19 juni 1911) werd gekocht in
een bakkerij aan de Grote lioutstrtlat 173 in Haarlem en werd bezorgd op
de Grote Oost 75 in jawel—t bom.

De- auteUr te,00t55550c t_genteree te AmsterCem en UtZOtCiet itnnqte’sm rechten san

ee mens ten stratrechfl aan de Vn)e UntetStwe A,,,sterdant
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de bejegeniflg van de verdediging of van de rechter beginselen van een

goede procesorde doelbewust ernstig geschonderd?

de schorsing van de vers olging: zijn er geschillen van burgerlijk recht?

cr1 anikcl 350 v (materiële sragenl:

is bewezen dat het telastegelegde door de serdachte is begaan?

zo ja valt dat bewelenVerklaarde feit binnen een wettehjke strafbepa

ling?
zo ja, is sprake san een chtvaard1gingSgrond?

— zo nee i sprake sao een
zo nee kan een straf of maatregel worden opgelegd en zo ja welke?

Voor de beantwoording van die vragen dient de rcchter overigens ook

een soldoende duidelijk overzicht te hebben van wat in het opsporings

onderzoek is geheurd. met name wanneer daarbij onderzoeks/
dssangmiddelefl tegen de serdachte zijn aangewend. liet aangeleverde
(bewijs)matenaal moet soldoende transparant zijn oxer de manier

waarop dat materiaal is verkregen Ook moet hetsoldoende betrouwbaar

zijn. Als hij het verzamelen san bessijsmateriaal gegesens naarsoren zijn

gekomen die de verdachte ontlasten. moeten deze integraal worden hij

gex oegd.
In het gros van de gevallen en zeker waar hij de politie een gave be

kentenis is afgelegd zal de neerslag san de materiële5arheidsvinding

bestaan uit een kernachtig verslag van wat in het opsporingsonderzo

is gebeurd en zal dit zijn toegespitst op beantsvoording van de srageo

san art. 348 en 350 Sv:
een aangifte door de politie onmiddellijk toegespitst op de elementen

san het ingesuliatte strafbare feit (inclusief dc mogelijke aanezigheid

san rechtvaardigings of5ldujtsluitingsgronden) en op het kunnen

iclentificereli san de dader

41a ik tkoopniall A doet aangifte van diefstal. Hij ziet op dag Y in het jaar /

te plaats A dat een aan hetn toebehorende appel uit zijn Icraain wordt

weggenonien door een jonge mail. A schreeuwt luidkeels ‘houdt de diej

Hij ziet dat een ageizte von politie de jonge man, clie blijkt te zijn genaamd

13, eten verderop anmihoudt. 4 heeft voor dat wegnemen van dc appel geen

toestefluflhitggeget)en aan B. Hij hcrkenrdle appel als zijn eigendom:

— een verslag san de opsporingshandelingen en gehanteerde dsvangmidl

delen:

De op dag 1 iii het jaar / op de markt te X pot rotullerende agente van no

litie C hoort een mnarktlcoopmnait die later blijkt te zijn genaamd A reepeil

houclr cle dief’. /ij ziet ccii jonge man u’egrelliieil met een appel to zijn

hand. Zij merkt deze jonge man op basis t au die feiten en o,nstandiglie

den aan als veidachte eau diefstal zet de acliten’olgir1g in en ucet hem
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toonde en (op liererdtad’ aan te’ honden. De jonge man blijkt te zijn ge’
naanid B. oud TI jaai: Zij neemt de appel in beslag. De appel eordt dooi
haai getoond aan A die de appel herkent als zejn eigendom en die jornieel
aangifte doet van diejf at.;

het serhoor van de verdachte, door de politie toegespitst op de elemen
ten van her ingeschatte strafbare feit t inclusief de mogelijke aanwe/ig
heid van jhtvaardtgingS of 1uitinggi onden dant ei feiten
die tot5aftermindeiing zouden kunnen leiden):

\ci te zijn gen cce,? op zijn recht niet tot antii’ooitlCn vcrphchi ie zijn be
kent Bdat hij oji dag Ybi het jaarZieX uit de marktkraam man t een ap
pel lmeej( uegge000ien. liet was zijn bedoeling die appel 011 te eten. Hij had
inn rl geen oesie,noibig de appel n eg te net ien. Hij bad oiozertende bon -

ger en had geen geld 001 cle appel te’ kopen Het is de e’emvte keer dat hem
oieis oi’erkonit.

—hei verhoor van eventuele getuigen. door de politie toegespitst op de
dementen van het ingesehatte trafhare feit t inclusief de mogelijke culfl
wezigheid van reehtt aardigings- of en op het
kunnen identificeren van de dader

1 !oou’ D hoort op dag 1 in het jaar Z op de inaikt te ,oarktkOOl3O?t10 A
oepeO ‘houdt de die! Zij kijkt ominoddellijk 011 en ziet hoe de haar be

kende jonge man B o’egwnt toet ee!i appel bi zit!? hand. hen politieage’nte
re’i t t ac liter Ii cm aan en n cel Ii ei ii aan te hioi mdemm. 1 lot fit’ 1) weet rIa t 13 een
weeskind is dat nergens onderdak hieeji

Ter ‘cumpletering van het beeld over de verdahte worden daar later nu
aan toegevoegd het eventuele straffilad en met betrekking tot de ver
dachte uitgebrachte rappurtages persoonsdossidi).

\ls de officier van justitie tot daaardtng wil overgaan zal hij bezien of
de politie’ het juiste strafbaie feit heeft ingeschat en ul er voldoende
bewijsmateriaal voorhanden is om alle elementen van het strafijare feit
te kunnen bewijzen. 1 \‘erv olgens zal hij in de telastelegging hei ieilen
complex reduceren tot de elementen van het siralbaie let aangevuld
met cle specifieke omstandigheden waaro ?der het feit zou zijn begaan.
plus een ver iwiding ostreek welke tijd en waar ter plaatse het feit he
gat’n zou zijn en een vermelding van de ucttehjke voorschrilten waarbij
he leti is strafbaar gmteld ‘t’rt. 261 Sv). -\ls lul fcitencomplex in meer
dcie juridische vormpje’ lijkt te kunnen passen zal hij die vormpjc vooi
alle jekerhe’iel subsidiair (of alternatief) telasteieg3e.

Omdat hij de materiële vragen van art. 350 Sv alles draait om vvat in de
teiasteleggilsg staat verst oc rd en bij oietbeweien5 erklanng van tijd,

Von dO zcn’ n - offc c n’ us’:v’w- oot ‘rangerC t J wpcren
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plaats of element t rijspraak zal volgen zal hij daarbij kwistig het woord

althans gebruiken: het historische verhaal an het stelen van een appel

uit dc kraam van een marktkoopman svordt dan door de officier van jus

titie telastegelegd als diefstal art. 31() Sr) en wordt daarmee uiteindelijk
gercduccrd tot een - voor alle juridische zekerheid wel met ‘althanzen’

en omstreekse1 gelardeerde — tenlastelegging dat de verdachte op of

omstreeks dag Y n het jaar / te X, althans in het(1)TQlid,iSeniet)t I met

liet oogmerk i no uederredltelilke t 0e eigening lieef t weggenolnel) een ap

pel. altlia ts cii igfru (t geheel of gedeeltelijk toebelioie)1d aan marktkoop

0(111 - (, alt Jiaiis (10)1 ee; 1 ander dan aan hen i i ‘erdacli t/

ho zo kan het gebeuren het dat het impe1e appeldielie ssordt gecon

fronteerd met een telastelegging vaarin hij zijn eigen daden al bijna 01( t

meer kan herkennen

Hoe geschiedt strafvorderlijke bewij sgaring?

(‘ n lar h te en haat cru ig van ii na ngm 1 ddele, t

Lang stas de ssternatiekvail het Nederlandse stetboek van strafvntde

ring aldm dat er pas door de politie onrleizoek werd verricht als sprake

as an een verdenking van een gepleegd strafbaar feit en ‘of van een

vedachte aan dat strafbaar feit. i’.r moet dan. naar luidt van art. 27 St,

sprake zijn van iemand te wiens aanzien tilt feiten en omstandigheden

ecn redelijk vermoeden van schuld aan eenig stratbaai feit voortvloeit

\l beginpUnt kan bijt oorbeeld dienen liet moment dat aangifte is ge

daan van een gepleegd stratbaar feit, of wanneei de politw zelf een ken

nelijk strafbaar feit constateert. Eerst dan kan de politie aal de gang en

kunnen ter opheldering van het rrnrmdelijk gepleegde straib iie feit

esentueel dwangrniddelefl worden toegepast. 1 lanteting van dat soort

middelen, die (diepi kunneli ingrijpen op grondrechten van de ver

dachte) burger is s anzelfsprCkend aan strikte voorwaarden gebonden

lIet niet inachtflemeti daaivan kan zelfs leiden tot hit t t erlii’ van het

recht om te vervolgen of, minder ingrijpend. tot onbruikbaaiheid tan cle

resultaten voor de bewijsvoering. Wat dat betreft t’ ilt een beetje ingewik

Leid saftcchtelijk onderzoek te vergelijken niet liet perfect nemen van

een fikse (itndctnishattii, waarbij je, zelfs als de tscheidstrechter nog niet

aanwezig is zeil moet aaagc\ en als je als opsporingambtenam n de fout

bent gegaan.
Naarmate het vermoedelijk gepleegde stratbare feit ernstiger is, zijn

zssaatderc inbreuken op inditiduele rechten ton de1vertlachttci burger

mogelijk \ at kist oor hantering van die bevoegdheden toestemming
noodzakelijk t an een hiërareliiseh meerdere, ol van de officier van justi

ite’ of de rechter. In inges. ikkeldc laken zal de officier van justitie daarom

Het n o na n cli een objectet redHijk eernicedel’ Dat s ii eI htze)idC ai cel p

tel) ei c- ccc’ e ne c oebeeee cl ‘ de t,ue 9’ we
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reeds vroeg bij de zaak worden betrokken In huis-tuin-en-keuken heter
daadjes zoals bij de hiervoor geschetste appeldiefstal zal hij in de regel
pas in actie komen na ontvangst van het proces-verhaal.

De politie is ook gebonden aan ongeschreven normen als eerlijkheid
zuiverheid van oogmerk proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast
moet politieoptreden transparant en controleerbaar zijn.5Daarom moet
van alle0nderzoekshandelingen aantekening worden gehouden. in een
aantal gevallen zal de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronder
zoek voeren.

Beperlein gen

Als iemand eenmaal als verdachte is aangemerkt en daarmee voorwerp
is van onderzoek mag de waarheid niet uit hem worden getrokken’:
basisregel bij de strafeorderlijke waarheidsvinding is dat juist degene die
waarschijnlijk het beste op de hoogte is van de historische waarheid - de
verdachte door de verhorende ambtenaar of rechter voor de aanvang
van het verhoor moet worden meegedeeld dat hij niet tot antwoorden
verplicht is (art. 29 Sv). Hij hoeft niet actief aan zijn mogelijke veroorcle
ling mee te werken, Hij kan als verdachte zijn verdedigingsrechten uitoc
lenen.

Ook een verschoningsgerechtigde (artt. 217-219 Sv) hoeft niet op alle)
vragen te antwoorden: sterker, een afgeluisterd telefoongesprek waarin
de verdachte aan zijn advocaat toegeeft dat hij zijn misse daden heeft
gepleegd is bijvoorbeeld niet bruikbaar voor de bewijsvoering. Het mag
zelfs niet in het dossier worden opgenomen maar moet onmiddellijk
worden vernietigd. De politie beschikt wel meer over (gedetailleerd) ma
teriaal dat vanuit het oogpunt van de waarheidsvindiflg eersteklas is,
maar desondanks onbruikbaar. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren hij ver
klaringen van een bedreigde getuige. juist door het opnemen in een
proces-verbaal van allerlei belangrijke details kan het anders mogelijk
zijn de identiteit van de getuige te achterhalen.

Daarnaast worden langzamerhand eisen gesteld aan zogenaamde vrij
willige medewerking van de verdachte. Zo worden in zeer ernstige zaken
verhoren van cle verdachte opgenomen op videoband.

Betrouwbaarheid

Naast de eisen van rechtmatig optreden is er ook sprake van minimum-
eisen van betrouwbaarheid. Zo is met een bekennende verklaring het
opsporingsonderzoek nog niet gereed: die verklaring moet ook werkelijk

6 Zie ook Cd. Drente, PAM. Mevis es. (red), Legitieme strsd’ordering; rechten van de mens
als inspiratie in de twintigste eeuw, Antmerpen-GrOningen. 200t Legitieme etrastvordering
dient adequaat en integer te zijn Daarbij moeten eisen wordee gesteld als participatie
transparantie en accountability
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arheidsVlndtng Ier rechtzitting is daarmee \veer meer op tegensPre
kelijkheid en discussie georidnteerd Op de zitting zal daardoor tegem
woerdig meer ruimte worden geschapen snor het (nader) horen van gw
tuigen Steiker, naarmate meer op het spel staat pleegt alle politie
optreden Lii alle wat door de politie aan verklaringen S opgeschreven
op dc zitting nog eens ten os erstaan van de rechter op rechtmatighe en
hen nuvs baaiheid te vvorden gecontroleerd De slinger lijkt af en toe zelfs
zozeer tei uggeslagen dat thans cle rheidsvfnding omtrent de persoon
vals de verdachte wat verwaarloosd pleegt te vvorden

De en de uitspraak

Als het ondel zoek ter terecht7itting is afgesloten zal de iechtc 1 overgaan
tot de heraadslagillg. 1 tij /aI moeten bezien ofhi op basis van at op dc
terechtjittmg nam voren is gekomen kan komen tot cle beantwoording
van cie vragen die zijn neergelegd in de artikelen 34835(i Sv. Ook nu is hij
gebonden aan allerlei vvettehjke spelregels Zo geeft artikel 339 Sv uit
drukkelijk en limitatief aan wat onder vvettige hcvvijSmiddelen moet wor
den verstaan De rechter mag niet op eigen houtje gegevens toevoege
beh’ilve als sprake is van feiten of omstandighede van algemene be
kendheid. Ook mag hij het zwijgen van de verdachte niet als bew ijsmid
de! gebruiken. Dat kan vs ei als sprake is van een kennelilk Ieugcnachtige
verklaring van de vetdaclite. ho artikel 338 Sv geelt duidelijk aan dat niet
alleen sprake moet zijn van wettige bewijsnliddeien de rechter moet
door de inhoud daarvan ook de overnugiiig hebben bekomeil.

In het voorbeeld van Onze appeldieh als de rechter de voorvragen van
artikel 348 Sv heeft gcpasseerd zal hij als hij op grond van de beken
nende verklaring van de c rclachlc ter reehtzitti1g, vismede op grond
van de inhoud v in het opgemaakte ambtsedig proces v erbar 1, houdenue
de bevindingen van de agente van politie t de aangifte door A en de ver
klaring van vi now D, de os ertuiging heeft bekomen dat B het telastcge
legde heeft begaan bewezen kunnen verklaren dat dcv erdachte op dag
(ii la-t jaar / rc’ \ niet lu’l oogiliC?* lat?1i’ederreCl?telj toe_eigel?itig heeft
uvggc’Iio?tiett een appel Ioebehio code aal? ?tiarictdonPlt1 A. \ an het
meer of anders tclastegelegd zal hij viijspreken lIet bevvezenveraa-’
stratbare feit is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr en levert op diefstal’ 1 Iij
zal waarschijnlijk geen eehtvaaIdiging of5u0it5luitingsgr0nden
aannemt lijk achten, maar in zijn iekening houden
met de lnngclige omstandigheden van de aime wees.

1 n bis het materiële strafrecht in het conciete geval gLrcahseerd dc
schuldige is gestiaft. L n hier vvis alles zo huis?un ei ket en dat het vvd
nooIt tot een appel_arrest zal komen
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WaarheidsVim9 en
parIeflieflta onderzoek
ER Muller

ParlemeflUkire onderzoeken vormen een dankbaar onderwerp voor we
tenschapPelJk onderzoek. Er bestaat veel openbaar materiaal op grond
waarvan0nscl ppelijke uitspraken gedaan kunnen worden omtrent
de organisatie en het functioneren van parlementaire onderzoeken. in
2002 ronden Nicolle Coenen en ik een boek af over parlementair onder
zoek in Nederland (zie ook Muller en Coeflefl. 1997). In dit artikel, dat
een bewerking is van de lezing die ik op de Vrije Universiteit heb gegeven
tijdens het congres over waarheidsvinding op ii december 2001 geef ik
enkele van cle inzichten over parlementaire onderzoeken fl Nederland
prijs)

Daarbij concentreer ik mij in dit artikel op enkele aspecten van hei
parlementair onderzoek, In cle eerste plaats geef ik een schets van de or
ganisatie van het parlementair onderzoek. Vervolgens ga ik nader in op
het hart van parlemefltair onderzoek, namelijk de verhoren. Daarna geef
ik een schets van de effecten van parlementair onderzoek. Tenslotte ga ik
kort in op de objecten en suhjectefl van parlementair onderzoek. in dit
artikel zal ik slechts zijtlelingS ingaan op de juridische bevoegdheden en
\.erplichtingen van een parlementaire enqueteConfls5w Daarvoor kan
worden verwezen naar bestaande literatuur (Boon, 1982; Dolle, 1985;
voor de Belgische situatie: Meerschaut e.a., z.j.i. In dit artikel en het later
te verschijnen boek zal vooral worden ingegaan op dc bestuurskuficlige
en politicologische aspecten van parlementait onderzoek (vergelijk
Pijnacit e.a. 1998). Dc verschillende elementeil in dit artikel hebben alle
invloed op de0rhcidsvifldiflg Sommige elementen dragen bij aan dc’
arheidsVifldi0g terwijl anderen juist een 1emmering vormen voor de
arheidsvi0ding

Organisatie parlemefltai onderzoeken

Jnridhtiflg otzdemoekSi)tOCm

De inrichting van het onderzneksProms van een parlementair onderzoek
is van crucïaal belang voor tle onderzochte informatie en gegevens. De
organisatie vormt cie randvoor\Vaar tnaarhinflefl een parlene1taire
onderzoekSCO0fui55tC tot arheidsvintling moet komen. De keuzen die

De auteur ish5ogera5 ConfCtbe5eC5tug eau de Urdversitet Ledeft directeur COT er
directeur van de Nedad5’5 PoSte Acsdemie
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door de comflhissies gemaakt worden over de te stellen vragen de te ge

bruiken onderzoektmethoden dc wijze san informaties rzameling. de

wijze san0f0atieverwCrDng de interne58akverdeling en de vormge
ving van de1teinde1ijkC rappoitage bepalen alle mcdr de uitkomsten
san het onderzoek. Qornmissie5 mueLcfl keuzen maken ten aanzien van

deze thema’S. ken parlementair onderzoek kent baar ajbakening naar

o derwerP tijd enseelal ook geld Kcuten in de vorm en inhoudsan het
onderzoeksProces is dan ook0vcrmijdclijk

De opdrachten aan een parlementaire onderzoekico issie san de

kamer komen tot stand na politieke00rhandCli1g Daardoor is er niet

altijd sprake van een inhoudelilk consistente vraagstelling De opdiaclu

ten zijn seelal dermate abstract dat de parlementaire onderzoeks
commissie in de eerste peiiode van haar bestaan ecn nadere insulling
moet geven van dc ondcrzoeksopdmcht. Daardoor hebben parlemem

taire onder!OekScoO ssies t ccl politieke ruimte om de eigen opdracht

te bepalen 1 let k cle ,-mag in hoevcr e dc w yheidsvinding gediend is

bi) een dergelijke ruime opdracht
tiitgangsPdtllt bil pailcmefltair ondcrzoekh steeds het gebruik san ee

combinatid van methoden. De vergelijking van de verschillefl gege

vens die met behulp san dud serschillende methotlen kan worden ver

kregen biedt t cel mee rwaarde. Parlementaift ondei zoekscOmilssies
gebruiken os er het algemeen slechts de minimale variant san de combi
natie van00rzoekrnetl oden. documente1 en intersie’55 Een combi

natie met andere methodd n zou to meer geges wis en vooral tot hetert
00rhouWiflg van de gt gevent aanleiding kunnen gesen. Dc staarheids
vinding lijkt geclit nd hij het kunnen gebruiken van jos cel mogelijk en

een zo gevarieerd mogelijke verzameling van onderzOek50t thodcn.

InfOrtt?atk raifle/i1tg ah po1iîikd’ omlcdhaiidetflP

Dej0f0r1natiCVer/aneb0g door parlementaire ondel/oel(scofhrnissiet
heelt het karakter van politieke0handelingefl tossen de

ondc rzoekscOmmissie en de regering. Deze0rI mdelingen zijn
floodzakelijk om dc gerechtvaardigde belangen van zowel de
ondcrzoekSc0t55 als de regering recht te doen. Bij veel parlemen
taire ondeizoekscom issies doen zich problemen voor met betrekking

tot cle inzage in vertrouwelijke gegevens. lIet uitgangspunt van de rege

ring is medewerking verlenen aan parlemefltair onderzoek. In specifieke

afsprak n per onder/ockscomm eie wordende voorts aarden bepaald
waaronder vertroriweliji informatie kan worden inge7iefl en gebruikt

Op de .ichtergrond speelt hijjf01.1atieVerLaflwling rond vertioutve
lijke inturmatie de dreigirg van het inroepen door de ministei van het

1 7..- neer uftgebrnd E.R MuSer e N J P Con fl/af pÛCd0O5 n n

pr b ee . n 2n02 n ca er fk5 ze v a au r agebmde .n1nr.tat[ Deze annotatiC

e te Ir tIen in net te p ida
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belang san cle Staat constant een rol. 1 let belang san de Staat als
serschoningsgrond is een nauwelijks omschreven norm en krijgt pas in
houd in het politieke kiachtenveld tussen patlcmentaire onderzoeks
commissie en regering. Zowel onderzoekscommissies als ministers zijn
zich constant bewust van deze dreiging. 1 Jet gaat echter om een drei
ging die naar alle waarschijnlijkheid slechts als ulomum reniedium zal
worden ingeroepen

I)c minister moet olledig os ertuigri zijn san politieke steun in de Ka
mer voor hel inroepen van het belang van de Staat voordat hij of zij daar
toe osergaat. De minister gaat dan immers in tegen de wens san een deel
v-ln de Kamer om bepaalde informatie te erkrijgen Maar ook een peric
mentalrc onderzoekscommissie zal zich twee maal bedenken soordat zij
het laat aankomen op een plenair debat in de Kamer. 1 let risico van een
aangeschoten parlemcntairc ooderzoeksccin nissie is tc ieéel. Zowel
ministers als parlementaire underzoeksLommissies zullen dan ook tot
het uiterste ga sri om na onderhandeling te komen tot afsprakcn over de
informaties erzameling.

liet politieke karakter van de informasieverzameling kan een negatief
effect hebben op de mogelijkheden van waarheidssinding door parle
mentair onderzoek. Datzelfde kan gesteld worden ten aanzien van cle
spec ficke regelingen vooi vertrousvelijkheid. liet politieke karakter van
een parlementaire onderzoekscommissie maakt dat er sprake is san poli
tieke waarheidssioding

Interne orgel! isal ie o,sderzoelesv oin,oissie

De interne organisatie van parlementaire onderzoekscommiSsies brengt
gc n vraagstukken met zich nice P IrlLmentarc ot dcr oekscommissies

moeten bepalen welke onderdelen van haar onderzoek door interne of
cxtci ne or derzockc is moeler wordcn uitgevoerd. Fr dicnt cen taaks er
deling tussen de leden van de commissie plaats te vinden Stafleden
moeten vorden aangezocht en aangestuurd. 1 luiss esting moet worden
geregeld. Nagenoeg allc onderzoekscommlSsles benadrukken het belang
van een goede interne organisatie san parlenientairc onderzoeken, liet
ontbreekt echter nog steeds aan ccii eeriduiclige lijst van aanclachts
ptlntc—n s oor deze interne organisatie. Veel van cle beslissingen omtrent
de intelne otganisatie van parlementaire onderzoekscommissies komen
ad hoc tot stand. Dat kan een negatief effect hebben op dc mogelijkhe
den om te korien lot svaarheidsvinding.

De voorzitter speelt hij parlementaire onderzoeken een cruciale en
bepaic’r cle rol. De persoon san dc voor ittcr wordt veelal het gezicht van
dc onderzoekscommissie. Zoss ei de interne aF. ezterne taken die door
een parlementaire onderzoekscommissie ss orden uitge’oerd komen
vooi rekening van de s oorzitter. De commissievoorzittd t speelt verschil
lencle rollen: storing inhoud en procedures. coördinatie commissie sto
ing st’ 1 en onderzoekeis ondethandcling over blom atie, politieke a
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Rapportage debat en effect

Rappo trage

De activiteiten van de onderzoek5ComT55e richten zich uiteindelijk op
de rapportage van de feiten en gegevens. Bij de beslissing over de rappor
tage spelen verschillende beslissingen een belangrijke rol. In de eerste
plaats moet de mate van vertrouwelijkheidi en openbaarheid bepaald
worden. De aeging tussen openbare en vertrouwelijke weergave van
gegevens noodzaakt tot intensieve politieke011erhande11bg Vaak wordt
bij vertrouwelijke gegevens gekozen voor het niet opnemen van de gege
vens of het alleen ter inzage geven van rtrouWelijke gegevens aan de
kam cr1 eden.

In de tweede plaats moet vastgesteld worden welke inhoudelijke
aandachtspunten het waard zijn om vermeld te worden. Dat heeft direct
te maken met de conclusies en aanbeve1ing van een onderzoeks
commissie. Zoals eerder vermeld spelen hij de formulering van de con
clusies en0nhevelingen partijpolitieke elementen een belangrijke rol.
Noten en minderheidsstandPufhen komen veelvuldig voor bij parlemen
taire ont1erzoekSc0m ssies. Bij de frmuieriflg van de conclusies en
0nbeve1ingen zijn kernwoOrden cruciaal. Sommige kwaiificaties zoals
onverantwoord of onaanvaardbaar hebben een specifieke lading gekre
gen. Als een onderzoekscommissie zich bedient van dergelijke termen
bepaalt zij (mede) bes politieke lot van de bewindsPerS0n waarover dit
oordeel wordt gegeven. Dat heeft bij parlementaire onderzoeken geleid
tot een scala aan beoordelende termen. Door de variëteit aan kern-
woorden is het niet steeds duidelijk welk politiek oordeelde commissie
daadwerkelijk wil uitspreken. Daarbij komt dat parlementaire
onderzOekSc0mn5ses niet nalaten te benadrukken dat het uiteindelijke
politieke oordeel aan de Kamer is en dat de onderzoeksc0hl iissle alleen
de feiten en gegevens voor dat oordeel hebben aangeleverd. Middels het
gebruik van kernwoorden wordt impliciet door parlementaire
onderzoek5coT1115sies ioch een oordeel uitgesproken

In de derde plaats in het inmiddels goede gewoonte geworden om de
rapportages van parlementaire onderzOek5c0h1551t5 vergezeld te laten
gaan van uitgebreide bijlagen. De bijlagen bieden een nauwkeurige 00-
eyhouwing van de bevindingen en conclusies van de commissie

Presefltat1(’ en del)attefl

De formele debatten tussen commissie en Kamer en tussen Kamer en
regering worden voorafgegaan door de presentatie van het rapport en
het daarop volgende publieke debat daarover in de media. De presenta
de van een rapport van een parlementaire onderzoek5c00155e gaat
veelal gepaard met’eel mediaaandacht De conclusies en aanbevelin
gen van een parlementaire onderzoek5c010 ssie worden dan ook direct
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individuele adviseurs of onder7Oekers en van instellingen als rekenka
mers, planbureaus particuliere onderzoek- en adviesbureanis, arbitragt
en en ss etenschappelijke instellingen Soms ver
richten dergelijke personen ol nstellingefl neer werkzaamh tIen in op
dracht van een externe commissie.

opdïaCIitge1 VOO commissies
De opdrachtges ers van externe commissieS zijn even vcelsoOrtig als er
organen van de overheid zijn. Vrijwel alle ministers worden gevm’agd en
ongevraagd geadviseerd door commissies en adviesraden op hun beleids
terrem. Op provinciaal en genseenwlilk mv eau bestaan eveneens corn
miSsies en ook op inbtelijk niveau en door eIfstandige bestuurs
organen worden commissies ingesteld om te onderzoeken adviseren of
andere taken te verrichten

fljdelifkc eit pL n?flh100 te cOlfl 0? ?SSICS

t r ziin tijdelijke en permanente adviesraden en commissies Bekende
voorbeelden van permanente advicSCOmmisss zijn deWetenschaPpe
lijke Raad voor het Regeringsbe1d (1RR), de Sociaal Economische
Raad (SERI. de Raad vroor het openbaar bestuur, de Gczondheidsra en
de Raad voor de7sportveihghe1d De mceste vaste advieSco?mjs55
vallen sinds 1997 onder het regime van de Kaderwet adviescolleges die
algemene regels stelt voor de instelling benoeming,5menstelling en
bes oegdhede van deze colleges. Daarnaast worden regelmatig door re
gering besvilsdspersonen of ambtelijke organen eenmalige commissies
ingesteld In tegenstelling tot de permanente colleges en raden krijgen
deze ad-hoc commissies vaak een gerichte vraag ol opdracht mee, vv aar
over vôdr een bepaalde datum erslag moet worden gedaan Bekende
voorbeelden daarvan zijn de Commi5S oekomSt overheids-
communicatie onder leiding van de burgemeester san Croningen \Val
lage, de staatscOmmissm Dualisme en lokale democratie onder leiding
San de hoogleraar Elzinga en de Commissie onder7oekt1r5ra0W
onder v oorzitterscllaP van staaisraad Oosting.

0j0ensie1fing mia!? cOfllflhIim
\tIankelijk van opdi acht en onders’ erp wordt de men5tel11ngvan een

consmissie bepaald aan de hand van criteria als jhoudehijke deskundig
heid, schappelijke kennis, praktijkerv0g en soms ook de verte
genwoordigioB van een bepaalde stroming ol wenseIijDeidl van een plu
rifornie5menstclhng naar geslacht politieke godsdienstige en
150bescboUwelijke overtuiging of afkomst De keuze van de voorzitter
vseegt zwaar. Iloe die keuze wordt gemaakt en op vs wijze voorzitters
worden aangezocht is echter weinig transparant Reputatie bestuurlijke
ervaring landelijke bekendheid beschikbaarheid en toegang tot be
stuurders zullen belangrijke os ens egingen bij de beslissing Zijn. Bij de
benoeming van commissievoor trers wordt uit een kleine vijver van
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59Tussen oiiaiek en waarhe55°

fit dzdrttk het belang taO de organiSat p00 dc
\laatschaPPeil druk creëert ook tijdsdtUk bij de aan ang van het on
derzoek ken grote valkUil van (opdrachtge rs san) commi555 lijkt te

zijn dat men steeds weer de d1d onderschat die nodig is om grondig on
der7oek te kunnen serrichten De suutUerkjmmi5tw sprak onge’ eer

zes maanden af. svaarbi men een Lomerp tode zat maar zag zich, in
serband met de voOi igang San het onderzoek san rijksïnspectws en het
openhalr Ministerie gedwongen om nsee maanden langer over haar
onderzoek te doen. Door ongeduldige0pdrachtgers en commisUes
sznrdcn data genoemd zonder dat men Ueet hoe reëel dat is en die ver
volgens in de5en1e\g een eigen les en gaan leiden. Alicen al met het
opstarten van het onderzoek kan veel tijd zijn gemoeid. \ nordat
onderZoek5coh1h1ttS aan de slag kunneis gaan. moet cr san alles gere

geld worden: er moet een onderzoeksttat worden opgetuigd een
onderzoePkm woiden geschreven er moet uh\eStg komen, inlor
matlesystemen worden opgezet een archief orden ingericht

inlormatiev i1wliflhi en sarnen\5 erking5
protoc0It ssnrden opgesteld nzoVoort

De tijdsdruk kan van grote insloed zijn op de organisatie en kwaliteit
van de onderzoeks5raa1 den en daarmee Voor de svaarheids
vinding. De Bijlnercommi55ie Deeg vier maanden de tijd soot haal on

derzoek. De tijdsdruk die van meet af aan op het onderzoek lag. kon al

leen maar worden bestreden door ss erkzaal! eden parallel te
organiseren: het feitenO1d zoek liep door terwijl openbare verhoren
reeds piaatsvond waardool nieuwe informath niet altijd aan betrok
kenen kon worden voorgelegd

Politieke geiOelig
oiideTZ0ej ÏUOWOLCO ralzr’Ii bot

Comrnissms behandelm soms dermate gevoelige kwesties dat er naast
1aatscPp druk en tijdsdruk ook grote politieke druk op het on
derzoek van de commissie komt te staan Zowel cle BijInerrP als de
vuurwetktamP hebben het veitroussen in de overheid0dermijl In

het eerste geval doordat allerlei vrage1 over de s.liegluigtalflp — over de
noodvlt1t de technische oorzaak van de ramp. de berging van de
slachtoffers en wrakstud1 de lading van het vliegtuig de gezondhe
san betrokkenen de positie van El Al op Schipliol en de aflUe7ig
San niannei in witte pakken — zeseneenh jaar lang onbeantss.00tdl wa

ren gebleven en in die periode0vangrijlse piopurtiet hadden aangeno
men. De ramp in Enschede nad inbreuk gemaakt op het s,ertroussen in

dc overheid dooi de
01schijn1ijke gesolgen van de pflnelijkC

gdoOgpraktiik van diezelfde overheid ten aanzien san zoiets
als de opslag san t uurss erk.

Dergelijke 1egitim1teit5c5et kunnen alleen goed hestreden svordels,
wanneer feitelijke informat wordt angedtagen verantw oordClijkl
den worden benoemd en verantWoo ing wordt afgelegd. 1 let onderzoek
van een commissiet kan daarbij een elangr1jkc rol spelen. Maat de
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dcrzoek en dat van de inspecties achteraf weinig gelukkig acht 1COV
200fl.

Vanuit het oogpunt var arheidsvinding moet het bestaan san de
vele informatie5tr0ien naast elkaar echter positief beoordeeld orden.
Door dc goede afspraken over de uitwisseling van infnrmatie en de
asvmmetrie daarin (er ging vooral informatie naar de commissie), be
schikte de Commissie onderzock5Uur\ et amp over seel feitenmate
naal. dat O Leer uiteenlopende wijze xsas serzanwld (verhoren, inter
siess s. cnquPtcs. transeripties san geluidsbandei allerlei schriftelijk
materiaal, cnntra_expertises) zowel door de commissie zelf als door an
deren. Die materiaal bevatte daardoor allerlei c1wcC and balanL es, nood
zakelijk voor een goede analse

SpaniiinB tli5MFi1iscIi11ende Junctzes 10h oodeizoefl ii aaïiiE’lCl cli

fl01 bol lek
nij de1ûektucht nam de mia heid kunnen, tot slot diveise functies san
commi sies met elkaar confileteren lussen de onderzoekende en advi
erende functie van commissies bestaat spanning omdat er altijd wel
een kloof zal blijven tussen nat is en nat daaroni zou moeten gebeuren
\erder hoes en formele redenen soor het instellen van commissies niet
os ereen te komen met het politieke gebruik van commissies zoals het
dss arszittcn of inkapselen san tegenstanders het afschuiven san erant
woordelijkheden het verschuilen achter geleende deskundigheid het
win ien van tijd en het temperen van kritiek Belangrijkste conflict in de
praktijk lijkt echter te bestaan tussen aarheklsvinding en symbolische
functies Zowel de Bijlmercotnmissie als de Commissie onderzoek
suursverkramP wilden naast waarheidsvinding en het trekken van lessen
our de toekomst ook bijdiagen aan rousm’ei sserking en herfiel san x’er

trouwen in de oserheid. Bij dc suurnerkcommi55 is dit een explicïete
doelstelling san het onderzoek geneest; hij de BijlmerCommissie is het
als een rode draad in zossel de verhoren als het rapport herkenbaeu. De
mmbinatie van deze svarheidVinde1 en smbolisrhe functie draagt
het risico in zich dat bepaalde belangen znaar gaan wegen. in dit gesal
de belangen van getruftenen. Maar nat voor slachtohers een acceptabele
weergave is van dc feiten, behoeft dat soor anderen natuurlijk niet te
zijn. Met name de Bijlrnerconsmissit heeft op harde n ijze de les moeten
eren dat d waarheid van het Binnenhof een andere is dan die van de
slachtOftei s van de ramp

Tot besluit: lessen voor commissies

\ye les en in een staat van commissies. Nederland kent een lange traditie
in het benoemen van commissies. te zijn cr in vele soorten en maten.
( mmissieS ss orden s aak in stelling gebracht bij het doen s au onderzoek
naat iastige en compleXe sraagstukken en gelden daarmee als belang
rijke instrumenten voor0reidsvinding Maar door hun politieke he
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Parlementaire politiek en
enschappehijk onderzoek
Een uitdagende ervaring

C. Fijnaut

In de voorbije aren heb ik bij herhaling langdurig geopereerd in het
grensgebied tussen politiek en wetenschaP. Ten eerste beb ik een viertal
keer onderzoeken gedaan voor parlenlentaire onderzoekscom issies in

België en Nederland. ‘lan tweede heb ik enkele malen in Nederland voor

de minister van Justitie onderzoek verricht waarom met klem door het
Parlement was gevraagd. Voor een goed begrip van mijn 5choUWi11gt’n

omtrent de ervaringen die ik in het kader van al deze onderzoeken heb
opgedaan is het van belang hier kort aan te duiden om welke commis
sies en welke onderzoekcll het ging. De onderzoekscnls5iet waren de

volgende:
In de jaren 1993-1994 stelde een onderzoekSc0mmis5 van het Bel

gische Parlement een onderzoek in naar de handel in mensen. De aanlei

ding van dit onderzoek was een geruchtmaltend boek van de journalist
Ch. de Stoop over de vrouwenlafld die door Belgische pooierS vanuit
Belgische en Nederlandse steden werd bedreven. De commissie vroeg

mij enerzijds onderzoek te doen naar het verloop en de uitkomst van een
5afrechtelijk onderzoek tegen deze pooiers dat kort voordien had
plaat5gev01 in Rotterdam (Fijnaut 1993). Anderzijds deed ik op haar

t erzoek een onderzoek naar de samenhang tussen vrouwenhanddl pros

titutie en pol itiecorruptie in Antwerpefl (Fijnaut 1994).
— hint1 1993 werd door de autoriteite1 in Amsterdam zoals bekend, het

INT opgeheven met het argument dat het opspnringsmethon ge

bruikte die absoluut niet door de beugel konden, namelijk de ongecon
troleerde afleverïng van softdrugs. Deze beslissing leidde via allerlei
rnnkelwege1t tot de instelling van een parlementaire onderzoeks
commissie onder voorzitterschaP van M. van Traa. In het kader van haar

enquëte vroeg deze commissie mij om een0derzoeksgroeP samen te

stellen met bet oog op een onderzoek naar de aard, de omvang en de
0vikkeling\’an de georganiseerde misdaad in Nederland. Dit onder

zoek werd uitgevoerd in de loop van 1995. Het rapport averd samen met

het eindrapport van de commissie in 1996 gepubliceerd. In 1998 ver

scheen een vertaling in het Ilogels (Fijnaut Bovenkerk e.a., 1998).
-. In de loop van de jaren 19112-1985 vond in België een reeks van 21 over

De auteur als oevr000 hoogleraar verbonden aan de Kathoheke Lln[verslteit Brabant en

de Kathoteke Univereitet Leuvers
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Pariementa politiek en weteosc appelilk endeOek 69

dat zij mijn \vetenscbapPJkk nieuwsgierighe naar het functioneren
van de5fechtsbedeuing enigermate hebben kunnen hevredigei. liet

is immers niet gemakkelijk om empirisch onder/nek te doen naar ver

schijnselen als zn are criminaliteit en corruptie of naar het functioneren

van de politieke justitiële en politiële autoriteiten in de strafrechts
bedeling. essentiële gegevens worden ook om goede redenen trouwens

verregaand afgeschermd hooggeplaatste personen weigeren gemakke

lijk hun dewerking of zijn niet gerechtigd die op een openlijke manier

te geven enzovoort. Wanneer zulk onderzoek echter wordt verricht ten

behoeve van een Parlement of een parlementaire onderzOektcomns
dan kunnen deze obstakcls voor een belangrijk deel worden overwon

nen. Dankzij zijn/haar macht gaan archiesen open en zijn mensen nel

bereid en/of in staat te praten.
In samenhang met deze tweede reden kan nog een derde reden wor

den genoemd Veel van de onderzoeken die ik heb gedaan betreffen
kncsties die als crises in deç0fet’htsbed0g respectievehjk de rechts

staat kunnen n orden gedefinieerd. Welnu, in mijn ogen is het erg he

langrijk om juist zulke crises te bestuderen omdat daarin de problemen

van (zvare misdaad enj5daadhestrijdg waai mee onze menleViflg

worstelt op een manileste manier zichtbaar worden, Zij bieden met an

dere woorden een doorkijk in deze problemen die in normale omstan

dighetlen niet mogelijk is In tijden van crisis worden die problemen uit-

vergroot en zijn dan veel beter te bestuderen dan in normale tijden.

Redenen om zulk wetenschaPPehiP( onderzoek niet te doen

egefl0\Cr de redenen om wel nschappe1ijkonderzoek tC doen in

een parlementaire coflte\t staan redenen om zulk onderzoek niet te

doen althans redenen die ku men doen aarzelen om het wel of niet te

doen.
Lcn eerste reden kan zijn dat men vreest voor (partij)Pohtiekk pressie

om hct onderzoek een bepaalde richting tot te sturen of om zijn uitkorn

sten op een bepaalde manier bïj te stellen of te presenteren liet risicO

dat zulke pressie zou kunnen worden uitgeoefend is in sommige gevallen

zeker niet nbeeldig. Zo heb ik in een van de hieix oor genoemde on

derzoeken een groot conflict gehad met een jnvloedrijk pohitittis die be

paalde resultaten niet aanstonden. Maar dit risico mag hierom niet zon

der meer als een vaststaand feit worden aangenOnen Of dit risico zich al

dan niet voordoet hangt in de eerste plaats sterk af san tle (integriteit van

de) personen — politici of heleidsn kers — die om het onderzoekhebb
gevraagd in dc tweede plaats natuurlijk van het gezag dat een onderzOe

ker in de loop der jaren heeft opgebouwd en in de derde plaats van de

omstandigheden waaronder het onderzoek moet worden verricht, liet

komt er voor een onderzoeker dan ook op an elk verzotk om medenet

king op punten als deze goed af te wegeti alvorens tO beslissen om het

ss eI of niet aan te nemen Zeil ht b ik dit in eIk ge ‘al alttjd gedaan en te-
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Parlemefliai politiek en wetensohappetlk onderzoek 73

Zodoende was het steeds voor iedereen duidelijk waar de grens lag tus

sen mijn eigen ssr’rk en dat van dc onderzoeksc0n5015s Anderzijds heb

ik met een Parlement nimmer een onderzoek5C0nttt gesloten waarïn

werd bedongen dat de honoraria mij als privé-persoon ten goede zouden

komen. De contracten Lijn steeds gesloten tussen een Parlement en de

Katholieke Un versiteit Leuven rcspectievelilk de Katholieke IJniversiteit

Brabant. De revenuen san de ontlerzOcken iijn dus steeds terechtgeko

men op rekeningen van deze universiteiten Niet name de insvilliging 5a0

de eerstgcnOen1c soorwaarde verliep niet altijd even gemakkelijk. Het is

voor een onderzoekscumi ssie immers lastig sianneer ‘hun onderzoe

kers hun bevindingen op eigen titel publiceren omdat dit tot Op zekere

hoogte haar handeliflgs rijheid beperkt bil de interpretatie van bepaalde
onderzoeksresultaten

Perdei wb ik met het oog op des creiste zoigs uldight id en rontro

leerbaarheid steeds als soorwaarde gesteld dat k desnoods ook los van

de commissie ons00rivaardelijk toegang zou krijgen tot alle (schrifte

lijkc) bronnen bctrefleflde dc kwesties die moestcn siorden uitgezocht.

Dok de inwiiligiflg van deze voorwaarde verliep met altijd even gemakke

lijk. liet kan bijvoorbeeld een probleem zijn als het gaat om geheime ge

ges ens die bij pulitiediensten ol inlichtingendiensten berusten Ik heb

echter ook in zulk geval vastgehouden aan deze voorn aarde hoe moel

li1k dit somtijds ook was voor de opdiachtgeVers in een van de onder

zoeken heeft mijn academische halsstarrigheid geleid tot een speciaal

convenant tussen het Parlement. het openbaar ministerie en de onder

zoekers over de toegang tot respectievelijk het gebruik van bepaalde ge

heime politiegegevens In het geval van het strafrec htelijk onderzoek

naar de bende van Nijvel’ heeft deze eis met zich meegebracht dat ik de

opdracht van de ministel van justitie ons dit5afrecbtelijk onderzoek te

anal seren na verloop van tijd als ‘onuitvoerbaar’ heb teruggege\’efl om

dat dc rechterlijke macht tuteindelilk sseigerde om mee te werken. Dit

conflict tussen de ministers an Justitie en de rechterlijke macht ivas ver

volgens voor het Belgische Parlement de reden om een eigen
onderzoekSc0imi5sie in te stellen. Deze commissie heelt mij opnieun

als deskundige aangesteld en haar machtsmiddelen gebruikt om mij als

nog toegang te verschaflèn tot het betrokken strafrechtelijk dossier

enslotte heb ik mij altijd sterk gemaakt voor behoorlijke arbeids
onditie: voldoende onderzoekers, passende werkrturntes, de nodige

secretatiële0dersteufling, enzovoort. Dit lijkt een banaal punt maar in

de praktijk is de vervulling van deze eis heel belangrijk om met de nodige
0flankelijkheid en zorgvuldigheid te kunnen werken. Als er onvol

doende sserking5midde0 zijn is het gewoonweg moeilijker om aan de7e

eisen te voldoen. Dit neemt niet sseg dat de middelen niet in alle gevallen

voldoende xi aren om op een normale’ manier aan onderzoeken te kun

nen werken. liet gevolg hiervan is dat men ongewild rO(ifbOuW moet ple

gen op zijn lichaam CO sociale leven om behoorlijk onderzoek te kunnen

doen.
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De problemen bil de redactie van onderzoeksraPPorten

hiervoor werd onderstreept dat het ook voor wetenschappelijk onder
zoek in een parlementaire context heel belangrijk is dat onderzoekers
toegang krijgen tot alle beschikbare bronnen respectievelijk gegevens en
dat zij hun bevindingen in grote openheid publiceren. Aan de andere
kant kunnen er zwaarwegende legitieme belangen in her geding zijn die
een onverkorte publicatie van alle bevindingen in de weg staan. Binnen
zekere grenzen moeten er bij de publicatie van rapporten dus comprO
missen srorden gesloten omtrent wat wel en wat niet moet respectieve
lijk kan worden gepubliceerd. Maar welke grenzen? En welke legitieme
belangen moeten in het oog worden gehouden? De belangen waarom
liet gaat bij het soort onderzoeken die ik heb gedaan zijn gewoonlijk de
volgende.

Ten eerste gaat het om de veiligheid van personen en in het bijzonder
die van informanten. Die moet ten alle prijze worden gewaarborgd. Het
zou vanuit ethisch oogpunt niet aanvaardbaar zijn dat als gevolg van de
0voorzichtige publicatie van tenschappehijk onderzoek mensen zou
den worden geliquideerd. Maar hoe weet je dat er een regel risico is dat
dit zal gebeuren?

Ten tweede kan het een groot probleem zijn dat het eigen onderzoek
samenloopt met een strafrechtelijk onderzoek in dezelfde zaak. Dit
brengt immers het risico met zich mee dat de ptiblicatie van de resulta
ten van het eerstbedoelde onderzoek een ingrijpende invloed zou kun
nen uitoefenen op de afloop van de strafzaak. Is een dergelijk risico aan
vaardbaar? En hoe kun je op voorhand weten dat het zich zal voordoen?

Ten derde stuit men op de escherrnïng van de persoonlijke levens
sfeer van de personen die in het onderzoek figureren. Het kan heel rele
vant zijn voor het begrip van bepaalde conflicten om te weten hoe be
paalde personen zich opstelden hoe zij zich gedroegen tegenover
medespelers in welke termen zij zich over bepaalde kwesties uithieten
enzovoort. Aan de andere kant kan niet alles in extenso worden gepubli
ceerd over wat zij hebben gedaan of niet gedaan gezegd of niet gezegd:
ook in het kader van etenschappehijk onderzoek moet het recht op pri
vacy zoveel mogelijk worden gerespecteerd. temeer omdat mensen be
paalde dingen waarschijnlijk nimmer zouden hebben gedaan of gezegd
als zij hadden geweten that die achteraf publiek zouden (kunnen) worden
gemaakt. Waar ligt evenwel cle grens tussen wat in het belang van het
onderzoek openbaar zou moeten worden gemaakt en wat terwille van de
privacy eigenlijk niet kan worden onthuld?

Ten vierde kan men worden geconfronteerd met het probleem van de
openbaarheid van bestuur’. Dit is op zichzelf een mooi beginsel maar
als ambtenaren, bijvoorbeeld O een ministerie van Jtistitie, moeten vre
zen dat hun adviezen aan de minister zonder veel omwegen kunnen
worden prijsgegeven aan de openbaarheid als daarom wordt verzocht
door een Parlement, dan zou dit kunnen leiden tot een aanzienlijke ver-
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Weten happelilk onderzOek naar peorganiseer criminaliteit 81

veeleer in de vraag of de gedragingen In juridische zin strafbaar waren.

T let rigide uitgangspunt an een5rafrechteIijke eroordeliflg impliceert

dat criminologen over dergelijke zaken niet langer aan de hand van

ges5schrijViflgen zouden kunnen publiceren.
In de tweede plaats moet worden onderkend dat het openbaar minis

teiie noott alle straffiaie Iciten ten laste legt waarvan de betrokkene
xordt verdacht Er wordcn dienaangaaIde keuzen gemaakt saarbij de
beljsbaarheaf van de feiten dén factor is, maar zeker niet de enige. Een

(zuiverc) vrijspraak betekent ook niet meer dan dat er door de rechter
omoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig wordt geacht ten

aanzien van dc ten laste gelegde feiten. Denkbaar is menwel dat het 0 M

een ongelukkige keuze heeft gemaakt ten aaniien an die feiten Een ge
rechtelijke uitspraak zegt met andere woorden lang niet alles o er de ac

tiviteiten x an de betrokke1e laat staan mer hct crimincle netwerk waar

hij deel van uit maakt.
In de derde plaats impliceert hct ereiste van een onherroepelijke ver

oordelende uitspraak dat jaren zal moeten tsorden gewacht om iets in
nschappLlijkk zin met een strafzaak te kunnen beginnen. Een grote
fraudczaak neemt gemiddeld zes jaar in beslag met uitschieters naar der

tien jaar (Nelen Boone e.a. 1994). \legadrUg5zi1ke0 doen hier niet voor

onder, nschappelijk onderzoek dat er op gericht is om de aard van
crininalitCit5v0rnn te beschrijvell. is op deze manier nauwelijks moge

lijk.
liet vierde en misschien wel meest fundamentele — bezwaar tegen de

voorwaarde van de eroordelende uitspraak is in de jaren dertig al aan
gevoerd door de merikaanse socioloog Sutherland. Stringent vasthort

den aan deze soorwaarde betekent namelijk dat nschappelijk on

derzoek naar verscbijningt\ ormen van criminaliteit die nauwelijks
wotden vervolgd in Sutherlands geval ging het om wittehoorden
criminaliteit niet mogelijk is. Sedertdiel geldt in de irninologie de
ongeschreVe1 regel dat estuderiflg van dossiers van opsporings esten

is toegCStaafl mits de onderzoekers daarbij maar een maximum aan
zorgvuldigheid betrachten.

zorgvuldigheW

Met die zorgvuldigheid is mijns inziens niet veel mis. Uit wat ik zo om me

heen zie en hoor niaak ik op dat sociaal wetenschaPPers zich maar al te

goed beist zijn van de gevaren die neven aan het gebruik van vertrou

welijke politiegeg@vs 1 let kritie000s overnemen van hypothesen ol

zachte informatie uit politiedossiers is uit den boze. Gegevens worden

gecheckt en geduhhelchet waar mogelijk ook buiten kringen an de

politie.
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JusOOëe Verkerrnrn0en, jrg. 28, nr, 2, 2002 86

laten ook zien dat het serrichten van onderzoek op het terrein van de
georganiseerde criminaliteit soms de nodige cvenwichtskunst vergt.

Uteratuur

Brunsma, GJN, HG. van de Bunt
ea.
Met het oog op de toekomst
verkenning naar de kennisvragen over
misdaad en misdaadbestrjdirg in 2010
Den Haag, Advesraad voor het
Wetenschaps en Technoogebded,
2001
Bunt, H. van de, C. Fijnaut ea.
Post Forg evaluatie van het strafrechte
lijk nnderzoek (19967999J
Den Haag, Sdu Ukgevers, 2001
Neen, M. Boone e.a
Het openbaa, ministerie en grote
fraudezaken
Arnhem, Gouda Qunt 1994,
Onderzoek en BeIed ir. 133
Nelen, LM,
Kind aan huïs bij de politie; enkele
dilemma s voor dc wetenschap
Jushtk3e verkennngen 24c jrg. 1 r. 8,
1998, pp. 1826
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SpeelveW voor onderZ0

RJJ EshuiS

in 1995 vertic1tte het WOUC onderzoek naar de TCR affaire Onze zoek

tocht was bepaald niet de enige er werden er vele verricht: strafrecht
lijk journali5tl en parlementt Deze bij

drage gaat in op rol van de verschillende waarheidsboe ode svsteIen

en de interact daartUs5e De TCR.affaim gebruik ik als kapstok en il

lustratie
In het eerste deel van mijn bijdrage zal ik trachten aan te tonen dat op

de wetensaPPdljO van wetenScPP 1ke studies naar dit soort

affaires het nodige valt af te dingen Mïjn5elingnan is dat de verschil
lende waarheidSzoek de systemen elk een eigen en ondersci iden rol

spelen in de zoektocht naar waarhe en er sprake is van een vruchtbare
conCurre0t.

volgens ga ik in op de opbrengst van dergelijke studies

vanuit
w0schappehjk perspectief; daar0’ ben ik vrij positief. Wil de

wetenschap de ngelijkh den benutten dan is voldoende speelveld wel

vereist.

Onderz0 naar de

Naar de TCRaffaite zijn verschi
codley05chappe jke studies ver

richt, zowel vanuit
çinobogisc als vanuit

05UÇ5kundige invals
hoeke1 Ook de onderzo sjou stick deed een duit in het zakje en

werd ondersci iden met de jaarlijkse prijs van de Nederlandse \Jereni

ging voor lourt1 st k. Tot een parleme0tte enquête is het niet geko

men wel formeerde de Kamer een tweetal commissies om de voor de

Kamer relevante feiten op een rijtje te zetten Al dit onderzoek vond

plaats in het kielzog van een geruchtmakm strafrechtelijk onderzoek.

1 let was het grootste
opspori gson rzoek tot dat moment op het ter

rein van milieucrimtt
Kort en goed ging het in de -fCRza om de jzarneli0g en yrwerki1g

van scheePsaff stoffen in de Rotterdamse haven. De ministers van VKW

en Vrom subsid de0 een bedrijf dat zorg moest dragen voor ovangSt

en yrwerking van scheepsastoffd1 in de Rotterdamse haven met

ruim twintig miljoen gulden Naar later bleek heeft het bedrijf een groot

deel van het tegen betaling van in ontvang5t geflO

men afval zonder adequate yrwerking de haven in laten lopen. Een

praktijk die tien jaar lang heeft kunnen voortdme

De auteur a as senior onerZ0ek5r verbonden an het Weten5Ch5P2& Onder20C en

one mentstt entrUfl 5N000 van het rninstera San Justdie



0000t

(t

00



4

t1

111



t
11t



S11t

t
I
i

!!liii h



a

11I
i

III



93

Waarheidvifldmfh9 en
journalistiek
M Haenefl

Vorige week1 begon mijn mobiele telefoon matineuS vroeg venijnig te

piepen Ik had post Een SMS-je. Hoe luttel weet mijn lieve hoeveel ik

aan hem denk stond er, Gelukkig was mijn vrouw niet thuis zodat ik ver

der onopgemerkt blozend door kon lezen want de echte onthulling stond

aan het einde van de boodschap. Hulsenhek bad buiten PG’s om Schip
olschikking goedgekeurd WijkerSloOth razend. kon niet terug.

Een geheime boodschap! Een tip rmoedelijk uit de boezem van het

justitiële apparaat. Wie wilde mij hier alsnog laten schrijven dat er bij het

openbaar ministerie weliswaar veel sufferds werken die als het erop aan

komt de grootste boeven met een schikking laten ontsnappen, maar dat

gold niet voor super-PG De Wijkerslooth. Hij kon er nok niets aan doen.

Deze aanDager was net zo hard gepasseerd en overgeslagen als minister

van justitie Korthals.p0cureurgeneraal ilulsenbek was de tot nu toe

buiten beeld gebleven zondebok. 1-toe dan ook, een jeuwswaardîge me

dedeling.
Van wie ik het SMS-je onwing, was niet duidelijk. De afzender had

geen naam vermeld en het O6nummer van het toestel waarmee de tekst

was verzonden, had ik nooit eerder gezien. In mijn elektronisch adres

senbestand komt het niet voor, Terugbellend kon ik er ook niet achter

komen van wie het was. Als je het nummer van de afzender draait, hoor

je een bandje met een heel erkwaar(lige voice mail boodschap. Een

man hoest twee keer.
aarbeidsvindg in de journalistiek wordt in de meer algemene ptt

blicaties over dit nnderwerP gelijkgeStetd aan toepassing van het jou ma

listieke beginsel van hoor en wederhoor. I)at is hij het checken van me

dedelingen over het ustitid1e bedrijf zeker als het gaat om ruzies in de

justitiële keuken — geen eenvoudige klus. Onder De WïjkerslOoth is de

regel ingevoerd dat magistraten nooit langer dan tien seconden met een

journalist mogen praten. Dat is immers precies genoeg tijd om een jour

nalist te verwijzen naar de persvoorlichter en de converSatie — met een

welgemeend goedenavond — te hee•indigen.
Rondvraag onder mijn van justitiHe deej rliroat.r bood geen

uitkomst. Niemand wist er het fijne van. Tegen het bericht pleitte dat

procureurgeHa SteenhUis de fraudezaken in het college behandelt

maar anderzijds is] iulsenhek de zogeheten gehieds-PG voor Schipbol en

De aeeer is CiS redacieur werSZSSm ni NRC HandeISbICd
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matters of fact. Mixing-up various concepts of truth. the Post Fort

projectteam embodied conilicting styles of conduct, which gave rise to

rnutual irritatiofl among investigatorS.

Crimal procedure and esthablishing the truth

E. Meter
In Dutch criminal procedure the ultimate goal is to punish the guilty

and, if possible to prevent that a person who is not guiltv will be

punished. For that reason it is necessarv to establish as much as

possible the real nmb. There are a lot of legali lirnits in establishing

the truth. in the investigation of a case the police is restricted by

conditions laid down in the Code of Criminal Procedure and in the

case-law of the Dutch Supreme Court. The suspect who generaily has

the best knowledge of what has really happened may not be forced to

teil the truth. lie bas the basic right to remain silent. Sometimes other

very valuable material may not be used as evidence because of the way

this material bas been obtained. Though the police will indeed try to

cstablish the re truth, there is a constant pattern of reducing that truth

so that It fits into the text of an indictment.

The state of committees; between politics and finding the truth

Ii. Gei’elee
In The NJetherlands thorny questions are likely to be given in the hands

of special committees. There are all sort of such cummitees which

differ in assigment commissioner, construclion and compentences.

Attached to the assignment of committees, especially in the case of an

investigation of ahuses policv hascoes or disasters, is a strong symholic

meaning: we must get to the bnttom of this. Committees are therefore

seen as important instruments in search for the truth, On the other

hand the symbolic meaning of their assignment leaves committees

often in political trouble. This exactly puts important barriers for

finding the truth. In this article a number of such barriers are elahora

ted on: societal and polical pressure time pressure groupthinking

within the commiltee, and interferences with other investigationS. Do

the basis of this elaboration some lessons are inferred.

Parliamentary politics and scientific research; a challenging

experience
C, Fijnaut
The author of this article has sat on several parliamentary research

committees in Belgium and The Netherlands. Also he bas done research

for the Dutch Minister of Jusuce that was emphaticaily asked for bv

Parliament. In this articie the author goes into the reasons whv it is

such a cha]ienge to do scientiflc research for parliaments and

arliamentary research committees, Questions posed in the article are:

on which grounds could one reluse to do such research; what
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conditiofls should be met before scientific research can be done in the
political arena; what problemS does one encounter in editing research
reports in a parliamentarY context; what is the iniluence of these
investigations nu scientific research and conducted policy? The author
conciudes that it is worthwhile to take up the challeflge of doing
scientific research in a parliamentarY context. In general the relevance
of such research is great it enriches ones own research experience and
hoth research and policy can gain from It.

RopeWa1king social science and organised crime
J.M. Nelen
The article stresses the unique position of Dutch rirninOlogi5t5, in
terms of the high accessibilitY to confidential informatioI nu organised
crime, However, the author predicts a turning point. In particular the
use of case studies is disputed. The author presents four arguments to
contradict the popular notion that jrninoIOgi5ts should restrict
themselves to case studies in which the prime suspectS have been
convicted. In order to minimiZe the risks whcn studying ongoing
crimiflal cases, specific arrangelflents should be made betweefl socral
scientiSts and the judicial authorities. These arrangements refer to the
safcty and privacy of hoth criminal informants, suspects and law
enforcement officials and to the interference betweefl the crimiflal
investigation and social research. The inside stoH’ of a recent evaluation
study shows that such arrangernents are possible and do not affect the
independence of social science, although conducting research in the
area of organised crime sometimes comes close to ropewa1kïflg

ResearChers’ playing ground
RIJ. EsIiuiS
In recent years, various large scale crimiflal cases have drawn the
attention from the Dutch public. Several of these caseS have resulted in
hardly coordinated (if at all) quests for truth. involving police
journalists. the parlement as well as researchets from different
backgrounds like criminol0’ and public administration This article
focusseS on the specific mle of scholarly research compared to other
questS for truth. In the first part of the article, it is argued that different
uthseeking traditions each play an important role in revealing the
truth and that truth henefitS from the competing questS. None of the
different traditions eau claim a higher truth. For instafice, social
scientiSts may have a strong point when it comes to questiofiullg and
falsiiflg superficial truths and underlying behefs. However, their
means to unreveal facts for themselves are limited and much research
dependS heavily nu the investigatiens of police and preSs. A specific
case. in which the autor was involved, is used as an illustratiofl of how
the competing questS interact and build upon each other. The second
part of the article poses the qUettiOfl of how schoiatshiP benefitS from
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dienst de private sector en cle
gemeenschap om herhaling aan het
delict te vooi komen- Volgens de auteur
neemt de door haar voorgestane
peiologie afstand van de gedachte dat
de criminaliteit verminderd kan worden
door heel brede sociale programmas
en resocialisatieProjecten Waar het
volgens haar om gaat- is het zo goed
mogelijk beheersen van de schade die
de criminaliteit teweegbrengt. Ze
waarschuwt voor het gevaar dat
beleidsimplementatie van de
postmoderne aanpak opnieuw zal
leiden tot het oude ideaal van
misdaadreductie door expansieve
inspanningen van overheidswege.
Met literatuuropgave

3
Morris, A., L Gelsthorpe
Re-wsiofling rnens violence agaiflSt
fernafe partners
The Howard journal, 39e jrg. nr 4,
2000. pp. 412-429
Heeft het strafrechtsysteem ïnvloed op
geweld van mannen ten opzichte van
hun vrouwelijke partners? Veel
tshervormiflgen uit de jaren tachtig
en begin jaren negentig lijken niet te
hebben geleid tot een verhoogde
veiligheid voor vrouwen. Een aantal
schrijvers suggeleert dat dit komt
omdat het strafrecht niet in staat is de
patriarchale structuren te bestrijden
die ten grondslag liggen aan geweld
door mannen Andere schrijvers blijven
juridische maatregelen aanbevelen, Zij
zijn van mening dat het falen van het
strafrechtssYsteem moet worden
gezocht in praktische moeililkheden en
en wijzen op het belang van een
strktere naleving en betere controle.
Dit artikel geeft een ovetzicht van wat
via wettelijke maatregelen en het
strafrechtsysteem is bereikt op het
gebied van de bestrijding van huiselijk
geweld. Niet kan worden gezegd dat
het strafrechtsYsteem geen enkele
plaats zou moeten hebben bil het

bestrijden van huiselijk geweld, maar
er kan ook niet worden gesteld dat het
strafrechtsYsteem vrouwen die
slachtoffer zijn van geweld door hun
mannelijke partners bijzonder
behulpzaam iS. De scorijverS bepleiten
een nieuwe aanpak: ‘restorative
justice’. een proces dat niet alleen de
keuzemogelijkheden van vrouwen
vergroot en hen steun brengt van
familie en vrienden maar ook een
eigen stem waardoor hun veiligheid
kan worden verhoogd. Door te kiezen
voor constructieve en niet voor
strafrechtelijke oplossingen zou dit
proces ook een optie kunnen zijn in
een eerder stadium
Met lteratuL,ropgaVe.

CriminolOgie

4
Hapern, D
Mora/ va/ue$ soe,al (rust and toequali!y
can valueS explain cnme?
British journal of criminology, 41e jrg,
nr. 2, 2001, pp. 236-251
‘Sociaal kapitaal’ heeft betrekking 0ff

de kwaliteit van sociale netwerken in
gemeenschapPen Deze kwaliteit kan
bij individuen een positief normen-
en waai den-systeem faciliteren en dus
van grote invloed zijn op hoogte en
aard van crïminaiiteit. Een belangrijke
bron van gegevens over socIale
attitudes is de World Values Survey. Dit
survey werd gehouden tussen 1981 en
1984 in 24 landen onder volwasSenee
en ook tussen 1990 en 1993 in 48
landen. De auteur gebruikt ook de in
16 landen gehouden en met de qua
inhoud en steekproeftrekking van de
WVS vergelijkbaie Eurodata SurveyS
uit 1969 en 1990. Een derde
informatiebron zijn diverse Internatio
nal Cnme Victim Sun’eys. Ook werden
enkele sociaal_ec0nOmi5Cl
indicatoren van de Wereld Bank
geraadpleegd. De muitivariate
regressiemodellen tonen vooral de
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ervaring van grensoverschirtng zijn
blootgelegd is het mogelijk te
begrijpen wat het betekent om
slachtoffer te zijn van vermogensdeli’
ten, concluderen zij.
Met eratuurOpgaVe

7
MaCOOflad, Z.
Revisiting the dark figure; a microeco
non?etïic analysis of the0nder_repOrting
of property crirne and its implieations
British journal of crjminOlOgy 41e jrg.,
nr. 1, 2001 pP 127-149
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de0onderstelling dat
het niet aangeven van vermogensd
licten bij de politie gerelateerd is aan
de economische cyclus. De auteur
maakt gebruik van een reeks factolen
die in verband kunnen staan met de
aangiftebereid van vermogensde
licten. Deze factoren worden
onderverdeeld in ‘sociaal-
economische (leeftijd geslacht
etniciteit, inkomen en arbeidsmarkt
status van het slachtoffer] ‘attitudeS
tegenover de politie’ factoren die
5enhangen met het specifieke
delict en eigen criminele neigingen
van het slachtoffer. Uit de resultaten
blijkt dat sociaal_eCOnoini5cl factoren
en factoren betreffende het specifieke
delict het sterkst5enhangen met de
aangiftebereidheïd Opmerkelijke
uitkomst is dat werklozen een veel
lagere aangittehereidh1e tonen dan
werkenden Verder bleek dat financieel
verlies als gevolg van het delict de
aangiftebereidheid zeer sterk doet
toenemen. Hieruit concludeert de
auteur dat de aangiftebereidheid
tijdens een periode van economische
groei sterk zal toenemen. Ze stelt voor
de economische modellen van
misdaad aan te passen aan deze
bevindingen.
Met fteratuuropgava

8
Matz, M.D., LM MuflanY
Vftualizing lives; new pathways for
analyziflg life course trajectOneS
journal of quantitative criminology, 16e
jrg., nr. 2, 2000, pp. 255-261
Met statistische analyse proberen we
patronen te vinden in de verzamelde
gegevens. De meeste statistische
methoden analyseren het effect van
dezelfde set variabelen op de
onderzochte populatie. Dat noemen
we nomothetische anaiyse. Toch
worden niet alle personen in die
populatie beïnvloed door dezelfde set
variabelen. Elk individu heeft zijn eigen
set relevante variabelen. Er zouden
dan ook methodes moeten worden
ontwikkeld die hen individueel in
beschouwing nemen. Dat zou men
idiografische analyse kunnen noemen.
Bovendien worden levens chronolo
gisch geleefd en kunnen daarom vaak
het beste in verhalende vorm worden
beschreven. Die verhalen moeten op
een andere dan de gebruikelijke
manier worden gecondenseerd om
zoiets als algoritmische analyse
mogelijk te maken Elke methode heeft
zijn voordeel. Met de nomothetische
kan men algemene wetten opstellen
die van toepassing zijn op allen, met
de idiografische kan men vermoede
lijke oorzakelilke relaties opsporen die
voor elk individu uniek zijn. In dit
artikel worden een andere gegevens
verzameliilg en analytisch kader
beschreven die chr000lOgisch zijn, die
er rekening mee houden dat
verschillende mensen totaal
verschillende gebeurtenissen
meemaken en er dus andere
‘variabelen’ nodig zijn om hun gedrag
te begrijpen. die er rekening mee
houden dat verschillende mensen
verschillend kunnen reageren op
dezelfde gebeLrtenissen en die
gebruik maken van een grafische
analyse die ‘vrijer’ is dan de
algoritmische analyse. Van deze
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interviewen, de training van de
interviewer, het trekken van de
steekproef, de onderzoeksrnethOde
(post, telefoon, face-to-face] en het
operationaliseren van definities. Wat
dat laatste betreft: vooral de
definiëring van geweld blijkt in surveys
het grootste probleem te zijn. De
auteurs gaan hier gedetailleerd op in
en staan stil bij de vele controverses
die er op dit punt bestaan. Als
voorbeeld voor een juiste definitie-
aanpak nemen zij de US Family
Violence Survey en de StatLstics
Canada. Alle surveys overziend stellen
zij dat het jammer is dat de vragen
vaak net niet diep genoeg en de data
net niet rijk genoeg zijn om de theorie
vooruit te helpert De British Crime
Survey is in hun ogen n!et langer
state-of-the-arff Van Statistics Canada
menen zij dat die sterk verbeterd is en
ook zijn zij positïef over de verbeterin
gen die het Australian Bureau of
Statistics heeft gerealiseerd. Tot slot
geven de auteurs aanbevelingen over
onder meer regïstratie, de benodigde
variëteit onder de respondenten en de
noodzaak van meer gedesaggregeerde
data.
Met literatuuropgaVe

GevangeniswezeflftbS

12
Moye, P.
Separating the allocation of purrishment
from its administration
British journal of criminology, 41e jrg.
nr. 1, 2001 pp. 77-100
Dit artikel is gewijd aal] de voor- en
nadelen van liet introduceren van de
private sector in het gevangeniswezen.
De auteur gaat in op de wortels van
cle macht om te straffen en de grenzen
tussen het opleggen en het uitvoeren
van straffen. Daarbij gaat hil in het
bijzonder in op de uitkomsten van een
onderzoek dat is gedaan in liet
Australische Queensland Beperkingen

aan het delegeren van bevoegdheden
van de overheid aal] de private sector
zijn afhankelijk van de politieke eisen
die op zekere plaats en in een
bepaalde tijd worden gesteld. Zo blijkt
de oplegging van straffen en de
uitvoering van die straffen te variëren
tussen verschillende rechtsgebieden.
Uiteindelijk biedt de theorie van het
sociale contract het beste handvat 0fl]

de scheiding van deze twee
bevoegdheden te rechtvaardigen. Het
voorbeeld van Queensland maakt
duidelijk dat bij het proces van
besluitvorming over straffen en vooral
bij het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid commerciële belangen
een ontoelaatbare invloed speelden.
Met literatuuropgave.

Recasserkig

13
Friendship, C., D. Thornton
Sexua/ reconvïction for sexual offenders
discharged from prison in Eng)and and
Wales
British journai of criminology 41 jrg..
nr. 2 2001, pp. 285-292
De auteurs onderzoeken de effectiviteit
van behandelingsprogramnia’s voor
sexuele delinquenten aan de hand van
herveroordelingsdata Zij onderzoeken
de gegevens van twee cohorten
sexuele delinquenten vrijgelaten uit
gevangenïssen in Engeland en Wales
in 1992 (N=555] en 1993 (N=535].
Deze gegevens uit de databank van
liet Inmate Information Systern werden
aangevuld met de gegevens uit enkele
Engelse en Walese studies over in
vrijheid gestelde en daarna her-
veroordeelde sexuele delinquenten.
Het gemiddelde niveau van her-
veroordeling na twee jaar blijkt
gedaald te zijn. Uit de cijfers biikt dat
dit niveau een lage nullijn (‘base rate]
heeft van sexueel recidive. Het
gemiddelde niveau van ‘her
veroordeling na vier jaar blijkt zelfs
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Winter, H.B., C.NJ. de Vey
Mestdagh
De concurrerende macht: een nieuwe
rol voor de overheid? Een verkenning
van technische, maatschappelijke en
juridische ontwikkelingen rond de
elektronische snelweg en de gevolgen
roor de rol van de overheid
Groningen, RU Groningen. sectie
rechts:nformatica, 2601

De W0DC.rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksre
sultaten van het WOOG wordt een
beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionaris
sen, werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het ministerie van
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van
een verzendlijst die afhankelijk van het
onderwerp van het rapport opgesteld
wordt.
De rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid [O&B) zijn tot en met nr. 161
uitgegeven door Gouda Quint BV en
zijn voor belangstellenden, die niet
voor een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen hij
Gouda Quint BV. postbus 23, 7400 GA
Deventer. telefoon: 0570-63 31 55. Een
complete lijst van de WOOG-rapporten
is te vinden op de WODC-lnternetsite
[wwvwodc.nl). Daar zijn ook de
Lirtgebreide samenvattingen te vinden
van alle vanaf 1997 verschenen
WODC-rapporten. Volledige teksten
van de rapporten [vanaf 1999) zullen
net terugwerkende kracht op de

WODC-site beschikbaar komen.
Hieronder volgen de titelbeschrijvingen
van de in 2600, 2661 en 2062
verschenen rapporten.

Onderzoek en Beleid

Heiden-Attema, N, van der, M.W.
Bol
Moeilijke jeugd: risico- en protectieve
factoren en de ontwikkeling van
delinquent gedrag in een groec
rlsicojongeren
2000, O&B nr. 183
Bunt, H,G, van de, i.M. Nelen (red.)
De toekomst van de bijzondere
opsporingsdiensten
2000, O&B nr. 184
Eshuis, RJ.J,, N. Dijkhoff
Nevenfuncties zittende fnagistratuur
2000, DAB 185
Leuw, Ed., LL Motiuk (bijdragen
van); inleiding van HJ.C. van Marie
Toezicht op seksuele geweldplegers na
invnjheidstelling Safe reintegration of
sexual offenders
2000. D&B 186
Kesteren, i. van, P. Mayhew en P.
Nieuwbeerta
rinrinal victimisation in Seventeen
industrialrsed Countries; key frndings
from the 2000 International Crime
Victims Survey
2000, O&B, nr. 187
Vervaele, J.A.E., A,H. Klip (redj,
A.J. Berg, N.M. Dane, OJ.D.M.L.
Jansen
Administratieve en strafrechtelijke
samenwerking inzake fraudebestrijding
tussen justitiële en bestuurlijke
instanties van de ED-lidstaten
2000, O&B, nr. 188
Huis, F,W.M., M.M. Schreuders,
M.I’i. Ter Horst-van Breukelen, F.P.
van Tulder (red.)
Criminaliteit en rechtshandha ving 2000:
oniwikkelingen en samenhangen
2001, D&B, nr 189
Jungmann, N., E. Nierneijer, MJ. ter
Voert
Van schuld naar schone lei; evaluatie
Wet Schuidsanering natuurlijke
personerr
2001. D&B. nr. 190
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