
Bijlage 2:  De JV- relevantiemaatlat  
 
  
Gezien de taakstelling van de WRR en de RMO instanties ligt het voor de hand dat zij andere 
thema’s selecteren of in andere mate daaraan aandacht besteden dan JV doet omdat JV hoe 
dan ook het domein van Justitie (& Veiligheid) tot haar waarnemingsgebied heeft. Om zicht te 
krijgen op de omvang en de aard van dat thematisch gebied waaraan JV aandacht zou moeten 
besteden hebben we een maatlat nodig. Die is als volgt geconstrueerd. 
Via de websites van beide instanties hebben we hun belangrijke publicaties geselecteerd. Bij 
de RMO hebben we ons beperkt tot de Adviezen die de Raad vanaf 1997 tot en met 2014 aan 
de regering heeft uitgebracht; bij de WRR hebben we de lijst van Rapporten en Verkenningen, 
uitgebracht sinds 1976, in beschouwing genomen.  
Aan drie buitenstaanders hebben we gevraagd die issues te beoordelen op hun relevantie voor 
JV. Daarbij kon men aangeven of de betrokken publicatie ‘zeker’ relevant was of een 
‘twijfelgeval’. Elke publicatie die minstens 2 maal als ‘zeker’ is beoordeeld, is door ons 
beschouwd als een aanduiding voor het ‘verplichte’ karakter van dat thema voor JV. Aan de 
hand van ons coderingschema kon vervolgens worden vastgesteld in welke mate welk thema 
aandacht heeft gekregen van zowel de WRR als de RMO én belangrijker hoe de JV- 
relevantiemaatlat er thematisch uit zag.  
 
De RMO-analyse 
 
De RMO heeft in de periode 1977-2014 in totaal 62 Adviezen uitgebracht. Vergelijking van de 
aard van de JV- selectie met die van het totale RMO - aanbod treft men hieronder aan. Zoals 
verwacht: het merendeel van het RMO - aanbod is gelokaliseerd op het domein 
‘Maatschappelijke beschouwing’. Kijkt men naar de meer specifieke domeinen dan treft het 
verschil in accent: minder aandacht dan JV voor thema’s op het gebied van ‘Vervolging & 
bestraffing’ en ‘Justitiële beleidsvelden’ en meer voor ‘Gezin & interventies’ en ‘Immigratie 
& illegaliteit’. Qua patroon wijkt de JV- selectie niet van het totale RMO - veld af; wel wat 
betreft de aandachtsverdeling.  
 
Thema’s van de RMO-publicaties (totaal) en de voor JV-relevante publicaties, 1975-2014 (procenten) 

Thema 
 

RMO-totaal 
(n=62) 

RMO 
JV-relevant 

(n=21) 
Gezin& Interventies minderjarigen 11 10 
Vervolging & bestraffing(instanties) 2 5 
Veiligheid & rechtshandhaving 2 5 
Immigratie & illegaliteit 11 24 
Juridische infrastructuur 2 5 
Justitiële beleidsvelden 2 5 
Maatschappelijke beschouwing 40 43 
Overig 31 5 
 100 100 

 
De beoordelingsprocedure leverde 21 Adviezen op waarvan het thema voor JV relevant werd 
geacht; dus om en nabij een derde van het totale aanbod.1 Meest opmerkelijk is het naar 
verhouding sterke accent dat het thema ‘Immigratie & illegaliteit’ krijgt.  

1998 Verantwoordelijkheid en perspectief; geweld in relatie tot normen en waard 

1 Natuurlijk is percentering op zo’n kleine n in zekere zin weinig zinnig. Omwille van de  vergelijking hier toch 
maar (met alle relativering) gedaan.  

                                                



 Integratie in perspectief  
2000 Aansprekend burgerschap; publieke domeinverantwoordelijkheid  

 Ongekende aanknopingspunten; sociale infrastructuur 
 Van uitzondering naar regel; Maatwerk in grote stedenbeleid 
 Geen woorden maar daden; normen en waardendebat 

2003 Medialogica; burgers-media-politiek 
 Humane genetica 
 Sociale veiligheid organiseren 
 Toegang tot recht 

2005 Eenheid, verscheidenheid en binding 
2006 Ontsnappen aan medialogica; TBS 
2007 Straf en zorg; Psychische problematiek bij delictplegers 

 Kwaliteit in de buurt 
2008 Tussen flaneren en schofferen; hangjongeren 

 Bevrijdende kaders voor de jeugdzorg 
 Migratiepolitiek  voor een open samenleving 
 De nieuwe regels van het spel; in/uitsluiting m.b.t. informatie via internet 
 Tussen afkomst en toekomst 
 Tussen ratio en symboliek; adolescentenrecht 

2013 Het onbehagen voorbij; over uitingen van onbehagen en onmacht 
 
De WRR-analyse 
Van de WRR bekeken we 90 Rapporten en 28 Verkenningen gepubliceerd in de periode 1976 
– 2014.  Hoewel de laatste veelal als voorbereiding op een later te publiceren rapport hebben, 
leek het ons toch gewenst die ook in de analyse te betrekken. Het leverde in totaal 35 JV-
relevante publicaties (althans qua thematiek) op. De aandachtsverdeling van het totale aanbod 
en die van de JV- selectie staat hieronder vermeld.  
Thema’s van de WRR - publicaties (totaal) en de voor JV - relevante publicaties, 1975-2014 (procenten) 

Thema 
WRR-totaal 

(n=118) 

WRR 
JV-relevant 

(n=35) 
Gezin& Interventies minderjarigen 0 0 
Vervolging & bestraffing(instanties) 0 0 
Veiligheid & rechtshandhaving 0 6 
Immigratie & illegaliteit 4 11 
Juridische infrastructuur 1 6 
Justitieel beleid 0 0 
Maatschappelijke beschouwing 36 54 
Overig 58 23 
 100 100 

 
De JV -selectie van WRR.  

1977 Over sociale ongelijkheid 
1979 Etnische  minderheden 
1980 Democratie en geweld / 30 April 1980  
1988 Rechtshandhaving  
1989 Allochtonenbeleid 
1995 Stabiliteit en veiligheid in Europa  
1996 Tweedeling in perspectief  
2000 Het borgen van publiek belang   
2001 Nederland als immigratiesamenleving 
2002 De toekomst van de nationale rechtsstaat 

 


