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Van de redactie 

25 Jaar Recht der Werkelijkheid 

‘NNR is een informele nieuwsbrief van en voor nederlandstalige rechtssociolo-

gen’, zo luidt de tekst in NNR 1979/1 op de plek waar nu staat: ‘Recht der 

Werkelijkheid is een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van 

rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie, rechts-

psychologie en rechtsgeschiedenis. Het richt zich in het bijzonder op vernieu-

wende empirisch-theoretische bijdragen over de maatschappelijke ontwikkelin-

gen en de huidige betekenis van het recht.’ De carrière van een informele 

nieuwsbrief van en voor rechtssociologen naar een wetenschappelijk tijdschrift 

voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht is in drie stappen 

gegaan.  

Drie perioden 

NNR had ‘het bevorderen van de onderlinge communicatie’ als doelstelling: 

‘Onze mening is dat een ‘leemte in de rechtssociologiebeoefening’ bestaat, 

tussen aan de ene kant formele publicaties (artikelen en boeken) en aan de an-

dere kant face-to-face interactie.’ Daartoe werden drie vaste rubrieken (lopend 

onderzoek, lopend onderwijs, publicaties en verslagen) voor de secties rechts-

sociologie aan de universiteiten en het WODC in het leven geroepen. Er was 

ook plaats voor ‘minder formele of pretentieuze artikelen’. Overeenkomstig het 

informele en weinig pretentieuze karakter van NNR had de driekoppige redac-

tie (Griffiths, Roos en Smits) zichzelf een zeer bescheiden taak toegedacht: 

‘Het spreekt vanzelf dat in de beoordeling door de redactie van aangeboden 

stukken geen kritisch-inhoudelijke maar alleen een communicatienuts-

overweging een rol mag spelen.’ (NNR 1979/1) NNR mag dan bescheiden zijn 

geweest in wetenschappelijk opzicht, de redactie veronderstelde wel een poten-

tiële wereldmarkt: ‘Voor landen buiten West-Europa gelden aangepaste tarie-

ven’. 

Met ingang van NNR 1981/1 werd NNR een uitgave van de Vereniging 

voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht. Uit het redacti-

oneel: ‘Mag dit tijdschrift NNR blijven heten nu het verschijnt als het orgaan 

van de VSR?’ In ieder geval veranderde de redactie van samenstelling ‘als ge-

volg van het feit dat NNR voortaan ook als mededelingenblad van de Volks-

rechtskring zal fungeren. A. Strijbosch heeft de plaats van J. Griffiths in de 

redactie ingenomen.’  

Na de eerste jaargang met slechts één nummer volgden nog 15 jaargangen 

met elk twee nummers. De laatste NNR (1985/2) kondigt de tweede periode 
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aan. ‘De redactie vindt de tijd rijp voor een verdere professionalisering van 

NNR. (…) De redactie heeft plannen die een revaluatie van NNR tot gevolg 

moeten hebben, zonder dat wij de sympathieke trekjes van NNR, zoals bijvoor-

beeld de lage drempel, geheel overboord willen gooien.’  

In het eerste nummer met de titel Recht der Werkelijkheid (RdW 1986/1&2, 

d.w.z. een dubbelnummer) noemt de redactie als bestaansreden ‘de behoefte 

aan publicatiemogelijkheden voor rechtssociologische, rechtsantropologische 

en rechtspsychologische artikelen, en meer in het algemeen, aan een weten-

schappelijk forum voor deze disciplines.’ De titel is ontleend aan de oratie van 

de jurist Hijmans uit 1910. Een ‘fascinerende roep’ – volgens de juridische 

autoriteit P. Scholten – om een vermaatschappelijking van recht en rechtsbeoe-

fening. Sinzheimer verving in 1935 de tegenstelling tussen een juridisch-

dogmatische en een responsieve opvatting van recht1 door een tegenstelling 

tussen de juristenwerkelijkheid en de sociale werkelijkheid van het recht. ‘Te-

gen de sfeer van de wet teekent zich een sfeer van rechtelijke werkelijkheid af, 

‘de gedragsregel’, d.w.z. wijze, waarop de menschen zich werkelijk gedragen.’ 

Schreiner, aan wier redactioneel ik het voorgaande ontleen, noemt de titel een 

eerbewijs aan Hijmans, die een rechtssociologie zoals Sinzheimer voorstond, 

van een geïnteresseerd publiek voorziet. Behalve een forumfunctie in de eigen 

kring van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, vervult Recht 

der Werkelijkheid idealiter ook nog via verlichte juristen een brugfunctie naar 

de keuken van het recht (‘de mogelijkheid bieden inzichten van de rechtssocio-

logie, de rechtsantropologie en de rechtspsychologie ingang te doen vinden’).  

Enkele jaren later komt Van den Bergh (redactioneel 1989/1) terug op onze 

opvallende titel. ‘Men kan natuurlijk telkens weer vragen hoe de titel zich ver-

houdt tot wat het tijdschrift biedt. Wat is het recht van de werkelijkheid? Be-

staat er zoiets? Gaat het niet veeleer om het omgekeerde: de werkelijkheid van 

het recht? … Is er nog iets gemeenschappelijks te vinden, waarin de werking 

van het tijdschrift als wetenschappelijk forum zichtbaar wordt, iets dat die 

overgeleverde formule, welke recht en werkelijkheid met elkaar verbindt, 

nieuwe actualiteit verleent? Zeker wel. Wat opvalt in alle studies, is dat ‘recht’ 

geen gegeven grootheid is, maar een variabele of zelfs een voorwerp van on-

derhandeling tussen de betrokken partijen.’ Om vervolgens het onderscheid 

tussen een intern en een extern standpunt te relativeren – een onderscheid dat 

zo gekoesterd wordt door rechtssociologen met een taakopvatting zoals 

Sinzheimer.  

De forumfunctie in eigen kring, die in de NNR-fase een uitlaat vond in po-

lemische stukken en in een in andere tijdschriften onbekend genre van veronge-

lijkte reacties van schrijvers op negatief getoonzette boekbesprekingen2, kwam 

in deze tweede fase tot volle wasdom via artikelen en uitvoerige besprekingen. 

Het viel Strijbosch op dat er in NNR/RdW (periode 1980-1989) zoveel kriti-

scher geoordeeld werd over het werk van collegae dan in de juridische tijd-

                                                           
1  Naar Ph. Nonet en Ph. Selznick, Law and Society in Transition: toward Responsive 

Law, 1978, herdrukt in 2001. 
2  Zie bijvoorbeeld mijn ‘De kif van een azijnpisser’, in RdW 1990/1, p. 125-126, in 

reactie op Griffiths, ‘Het interessante van de Hoge Raad’, in RdW 1989/1, p. 80-99. 
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schriften (35 recensies in NJB tussen oktober 1988 en oktober 1989 en 70 re-

censies in RMT in 1988). De slotsom van zijn vergelijkende inventarisatie: 

‘Van de 61 publikaties in RdW bevat ongeveer de helft (34) een gunstige ba-

lans. 23 Kritieken zijn negatief, de overige scoren half voldoende. Juristen ko-

men in NJB en RMT, op enkele uitzonderingen na, tot een positief oordeel. De 

recensies van sociologen zijn ook scherper dan die van juristen. In 12 van de 

afwijzende recensies wordt onparlementaire of grievende taal geuit. Bij juristen 

is dit element vrijwel afwezig’.3  

Na het dubbelnummer in 1986 verscheen het eerste themanummer (Hori-

zontaal bestuur) als tweede nummer in 1987. Met ingang van 1997 verschenen 

er jaarlijks twee ‘raapnummers’ en een themanummer. De oude formule was 

toe aan deze wijziging omdat de tijd tussen twee reguliere nummers tot een jaar 

kon uitlopen en auteurs hun artikelen daarom misschien liever elders zouden 

aanbieden. (RdW 1997/1)  

In deze tweede periode was RdW het orgaan van de VSR en de vereniging 

kende drie bloedgroepen. Uit het ‘editorial’ van Hoekema in RdW 1991/3 

(themanummer Living Law in the Low Countries): ‘(W)e have here the happy 

combination of legal anthropologists, sociologists and psychologists in one 

volume. After a long voyage to divergent destinations, we now form really part 

of one albeit a rather multi-hued community of scholars. … Many of us orient 

ourselves quite openly to questions of a just ordering of relations, effective 

government, maintenance of elements of the ‘rule of law’ etc., some of us are 

suspected even of being secretly in love with law. While not all colleagues nor 

all our friends abroad would appreciate this attitude, it is characteristic of at 

least an important part of the Dutch scene that legal sociology in its moral in-

dignation rather often addresses the whole nation.’ 

De jongste geschiedenis van RdW begint in 2001 vanuit een ‘door de redac-

tie gevoelde noodzaak om het blad een nieuwe impuls te geven.’ Niet alleen het 

uiterlijk veranderde, ook het aantal onderscheiden deeldisciplines verdubbelde4 

en terwijl NNR begon met een driekoppige redactie, begon RdW nieuwe stijl 

met een negenkoppige redactie. Aangekondigd werd een nieuwe, meer gestruc-

tureerde en anonieme beoordelingsprocedure: ‘Elke bijdrage zal zowel door 

redactieleden als door een externe referent beoordeeld worden.’ In het tweede 

nummer van de 25
e
 jaargang (RdW 2003/2) schrijft de scheidende redactiese-

cretaris (Klijn): ‘Wat de reviewprocedure betreft, terugkijkend op enkele jaren 

directe betrokkenheid kan ik slechts zeggen dat die bijzonder effectief is. De 

oordelen die wij intern (uiteraard voor iedereen behalve de redactiesecretaris 

                                                           
3  F. Strijbosch, ‘De kritiek-cultuur in de sociale wetenschap van het recht’, in F.P.H. 

Dijksterhuis & J. Griffiths (red.), De forumfunctie bij de sociaal-wetenschappelijke 
bestudering van het recht, 1990, p. 87-97 – een verslag van een in december 1989 
gehouden congres. 

4  De criminologie ontbreekt, volgens mij omdat geen van de redactieleden in 2001, 

toen deze formulering tot stand kwam, zich als zaakwaarnemer van dit onderdeel 
van de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht heeft opgeworpen, zoals 
wel het geval was met rechtsgeschiedenis (Van den Bergh), bestuurskunde (Her-
togh) en rechtseconomie (Kerkmeester).  
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anoniem) bezigen liegen er niet om. En de output evenmin. Van de vier onder-

zoeksartikelen die in deze jaargang zijn gepubliceerd is er geen die niet min-

stens drie versies kende. Nog belangrijker echter: alle auteurs lieten hun uitein-

delijke versie vergezeld gaan met de opgeluchte zucht dat het wel veel beter 

was geworden dan het was.’  

Sociologische rechtsleer of sociologie van het recht 

De eerste keer dat de rubriek Forum verschijnt (RdW 2001/2) neemt een nieu-

we generatie opponenten oude en vertrouwde5 stellingen in. ‘Zonder recht geen 

rechtssociologie’ (Huls) en ‘Naar een sociologie van het recht’ (Schwitters) zijn 

koppen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Als er één thema is dat 

door al de jaargangen NNR/RdW heen telkens aan de orde wordt gesteld dan is 

het wel deze tweestrijd over de identiteit van het vakgebied. Zonder moeite zou 

de redactie over dit thema een jubileumnummer kunnen samenstellen. In plaats 

daarvan volgt hier een collage.  

Het Nederlands forum van rechtssociologen liet voor het eerst van zich ho-

ren over Schuyt e.a., De weg naar het recht (1976). Een typerende zin uit de re-

censie van Griffiths: ‘‘Access’, ‘need’, ‘legal problem’ and the like are not em-

pirical concepts because they refer not to things in the world but to judgments 

about things. … (T)here is no empirical criterion by which to measure the 

amount of legal services that anyone ‘needs’. You want a divorce for ₤ 200, I 

prefer a color T.V. Do I lack access because I can’t have both? Of course not – 

I decided I ‘needed’ a lawyer less than someone else might have: my legal 

problem was less ‘serious’ for me than yours was for you.’ Idem dito uit de 

recensie van Hoekema: ‘De onderzoekers galopperen in hun konklusies, be-

schouwingen en aanbevelingen te ver door, tot ruim over de grenzen heen waar 

ze m.i. gezien hun materiaal halt hadden moeten houden, en hebben het materi-

aal zo weinig streng gepresenteerd dat de kritische lezer de feitenbasis en nor-

matieve verwerking ervan niet meer goed uit elkaar kan houden. Door deze 

vermijdbare (en verwijtbare) krachttoer is het boek (maar niet het onderzoek) in 

mijn ogen een mislukking.’6  

Griffiths en Hoekema laten zich hier kennen als voorstanders van een waar-

devrije sociologie van het recht. In De weg naar het recht zou de feitelijke 

weergave van de ongelijke toegang onvoldoende gescheiden zijn van normatie-

ve be- en veroordeling daarvan. In algemene zin is de grootste zorg van beide 

recensenten dat rechtssociologie ‘indien helemaal aan gewone juristen overge-

laten, het contact met theorievorming en empirisch onderzoek in de sociale 

                                                           
5  Hiermee doe ik Schwitters onrecht. Volgens hem zouden (rechts)sociologische 

theorieën geïnspireerd dienen te zijn door maatschappelijke problemen en heeft 

rechtssociologie een cultuurkritische functie – stellingnames die we kennen van de 
sociologische rechtsleer.  

6  Zie voor de verdere uitwerking en verwijzingen mijn ‘Balans van de rechtssociolo-
gie over de jaren ’70’, NJB 1980: 437-449. 
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wetenschappen dreigt kwijt te raken en dus dreigt te degraderen tot een soort 

juristen-babbel over het recht.’ (Griffiths, RdW 1998/1, p.10) 

Nu een paar voorbeelden van rechtssociologen die een brug willen slaan naar 

de juridische wereld. Ondergetekende zond voor het tweede nummer van NNR, 

in plaats van de gevraagde non-informatie voor de drie rubrieken, een bijdrage 

in, getiteld: ‘Rechtssociologie als besloten vennootschap’. Een citaat: ‘Een ei-

gen huisorgaan kan leuk zijn, maar ook niet meer dan dat. Interessant voor bui-

tenstaanders wordt het niet, zoals zal blijken uit de voorraden onverkochte 

nummers. … Alle gemelde ontwikkelingen die van de rechtssociologie in Ne-

derland een besloten vennootschap dreigen te maken zijn terug te voeren op een 

waandenkbeeld dat bij een aantal onzer heeft postgevat: rechtssociologie is een 

eigen zelfstandige vakdiscipline met een nationaal bestaansrecht. … Aan de 

studie van het recht als maatschappelijk verschijnsel leveren (echter ook) juris-

ten, filosofen en vogels van diverse andere pluimage hun bijdrage.’ De redactie 

had daarvan gemaakt dat ik zou vinden dat ‘de rechtssociologie geen eigen 

onderzoeksobject’ (NNR 1980/1) heeft. Dit alsmede Hoekema’s bespreking 

van Nonet & Selznick (‘Ik sta heel tweeslachtig tegenover dit boek’) schoot 

Van Seters in het verkeerde keelgat: ‘Rechtssociologie blijft een moeilijk vak. 

Empirisme en kritisch rationalisme, in de vorm waarin die uitgangspunten 

doorklinken in de bijdragen van Griffiths en Hoekema, bieden slechts schijn-

baar een uitweg. Want de prijs voor zo’n keuze is onaanvaardbaar hoog: rechts-

sociologie verschraalt, onvermijdelijk. … Een ruimere visie op aard en taak van 

de rechtssociologie heeft weinig op met de benauwde leerstelligheden die 

‘normen’ streng gescheiden wil houden van ‘feiten’, ‘moraal’ van ‘recht’, 

‘normatieve rechtssociologie’ van ‘empirische rechtssociologie’ en ‘rechtssoci-

ologie’ van ‘rechtsfilosofie’.’ (NNR 1980/2)  

De grootste zorg van aanhangers van de ruimere opvatting is dat de rechts-

sociologie door een zelf gekozen isolement irrelevant wordt voor juristen. ‘An-

ders dan Griffiths denk ik dat de keuze voor een bepaald onderwerp, zoals de 

Hoge Raad, niet uitsluitend en zelfs niet in de eerste plaats ‘de uitkomst moet 

zijn van een theoretische bezinning’. De maatschappelijke context van het recht 

en de institutionele setting van de juridische faculteit bepalen tot op grote hoog-

te de relevantie van onderwerpen in de rechtssociologie.’ (Bruinsma, RdW 

1990/1, p.126) En Huls: ‘De rechtssociologie is in ons land – maar ook in 

Duitsland – institutioneel zwak, mede doordat de beoefenaren zich onvoldoen-

de oriënteren op het voorhanden zijnde empirische materiaal in een spannend 

normatief toepassingsgebied, namelijk de praktijk van de rechtsstaat. De sterie-

le opvatting van het vak als sociologie van het recht, waardoor er geen aandacht 

bestaat voor de normatieve problemen waarmee de rechtsstaat kampt, is daar 

mede debet aan. … De rechtssociologie verdient het niet om te eindigen in een 

doodlopende theoretische straat’. (RdW 2001/2)  

Ik denk dat het hier om een wezenlijke tegenstelling gaat die ook niet om-

wille van goede onderlinge verhoudingen of externe financieringsmogelijkhe-

den moet worden weggepoetst. Geen jurist met belangstelling voor de maat-

schappelijke kant van het recht en geen sociale wetenschapper die zich met het 

recht bezig houdt, ontkomen aan een intellectuele ‘rite de passage’ waarin een 
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beargumenteerde keuze voor sociologische rechtsleer of sociologie van het 

recht wordt gedaan. De tegenstelling is niet typisch voor de rechtssociologie, 

maar laat zich hier wel dubbel zo krachtig gelden. Dat komt omdat de eigen 

methodenstrijd in de moederdisciplines – in de sociologie tussen waardevrije en 

waardegebonden onderzoek en in de rechtsgeleerdheid tussen autonoom recht 

en responsief recht – in ons vakgebied onversneden de kop opsteekt.  

De redactie, de lezers en de schrijvers 

Elk fatsoenlijk tijdschrift streeft naar een optimale driehoeksverhouding tussen 

redactie, lezers en schrijvers. De redactie is hierin de sturende factor: ze kan 

bijdragen uitlokken en polijsten of ingezonden bijdragen niet plaatsen. In ‘Van 

de redactie’ kan ze iets van zichzelf laten horen, maar met uitzondering van de 

spaarzame gevallen waarin koerswijzigingen worden aangekondigd en die 

daarom in het voorgaande onevenredig veel aandacht hebben gekregen, is ‘on-

zichtbaarheid het beste wat een redactie van een krant, journaal of wetenschap-

pelijk tijdschrift kan overkomen’ (RdW 1993/1). Elk nummer behoort een ‘sta-

tement’ te zijn dat lezers bevestigt in hun keuze voor een abonnement. Bij the-

manummers is de redactie het meest sturend. Deze kunnen ook voor buiten-

staanders, niet-leden van de VSR, interessant zijn.  

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar heeft de redactie een e-mail enquête 

onder de lezers uitgezet. Maar voordat ik de uitkomsten daarvan bespreek, eerst 

iets over de samenstelling van de redactie in de afgelopen 25 jaar. Onderstaan-

de tabel geeft hiervan een chronologisch overzicht. Halverwege de jaren ‘90 is 

de beleidslijn ontstaan dat men niet langer dan 6 jaar lid van de redactie mag 

zijn. 

In RdW 1989/2 staat een auteursregister voor de periode 1979-1989 en in 

RdW 1999/3 (themanummer Onverzoenlijkheid) voor de periode 1990-1999. 

Voor de periode 2000-2003 heb ik er zelf een gemaakt. Daaruit blijkt het vol-

gende. In de periode 1979-89 schreven 121 auteurs in NNR/RdW. Het meest 

productief – met 5 of meer bijdragen – waren in alfabetische volgorde: Van den 

Bergh, Griffiths, Roos, Schreiner en Strijbosch.7 In de periode 1990-99 schre-

ven 150 auteurs in RdW – het grotere aantal is toe te schrijven aan het jaarlijk-

se themanummer (sinds 1987). Volgens hetzelfde criterium van 5 of meer bij-

dragen waren Van den Bergh en Schreiner opnieuw ‘repeat players’, in deze 

periode samen met Franz von Benda Beckmann, Hoekema en Pieterman. In de 

periode 2000-2003 schreven precies 100 auteurs in RdW; met drie of meer 

bijdragen waren Blad, Bruinsma, Havinga, Huls, Malsch, Oude Vrielink en 

Van Rossum ‘RPs’. 

                                                           
7  R.J. Smits schreef 11 korte boeksignaleringen in NNR. 
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Tabel: Samenstelling van de redactie 
Naam Vanaf nummer Tot en met nummer 

Griffiths 
Roos 
Smits 
Strijbosch 
K. von Benda-Beckmann 
Ten Kate 
Van Koppen 
Huppes-Cluysenaer 
Schreiner 
K. von Benda-Beckmann 
Van den Bergh 
Hoekema 
Van Houtte 

Crombag 
Ponsaers 
Sloot 
De Groot-van Leeuwen 
Spiertz 
Willekens 
Schwitters 
Hertogh 
Klijn 
Elffers 
Wiering 
Blankenburg 
Jettinghoff 
Kerkmeester 
Malsch 
F. von Benda-Beckmann 
Huls 
Bruinsma 
Van Rossum 
Dorbeck-Jung 
Weyers 

79/1 
79/1 
79/1 
81/2 
83/1 
83/1 
83/1 
84/2 
85/1 
86/1&2 
86/1&2 
86/1&2 
86/1&2 

89/1 
89/1 
89/1 
93/1 
93/1 
93/1 
95/1 
99/1 
99/1 
99/2 
99/2 
01/1 
sinds 01/1 
sinds 01/1 
sinds 01/1 
01/1 
sinds 01/2 
sinds 02/1 
sinds 02/1 
sinds 03/1 
sinds 03/1 

80/2 
82/2 
82/2 
00/3 
84/2 
88/2 
88/2 
90/1 
00/3 
99/3 
98/3 (corr t/m 00/3) 
99/3 
88/2 

92/2 
90/1 
94/2 
02/3 
98/3 
98/3 (corr t/m 00/3) 
00/3 
03/3 
03/3 
00/1 
01/3 
01/3 
 
 
 
03/3 

Lezersenquête 

Op de ledenlijst van de VSR (www.ru.nl/vsr) staan 149 mensen. De overgrote 

meerderheid is – zo blijkt uit de adressen – aan een universiteit verbonden en is 

werkzaam in een functie waarin de sociaal-wetenschappelijke bestudering van 

het recht centraal staat. Voor deze groep is RdW het enige Nederlandstalige 

tijdschrift op het vakgebied. Ik telde daarnaast nog 25 aan de rechtenfaculteiten 

verbonden juristen die zich geen rechtssocioloog of iets dergelijks zullen noe-

men en slechts 10 niet aan een universiteit verbonden leden (WODC bijvoor-

beeld). Er staan 11 Belgen op de lijst. Aan degenen van wie het e-mail adres 

bekend is (137) is een e-mail enquête met een aantal vragen voorgelegd. De 

respons bedroeg 36, d.i. 26%.8 Driekwart van de respondenten (27 van de 36) 

                                                           
8  De schrijver heeft de enquête niet beantwoord. 

http://www.ru.nl/vsr
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heeft ooit wel eens in RdW gepubliceerd en een derde maakt(e) deel uit van de 

redactie (12). Als de respons tegenvalt probeert de onderzoeker er toch nog wat 

van te maken door de resultaten niet representatief, maar indicatief te noemen.  

De eerste associatie die RdW bij de overgrote meerderheid van de respon-

denten oproept komt terug in de volgende typerende reacties: ‘sociaalweten-

schappelijke benadering van het recht, tegenover de veelal dogmatisch gekleur-

de bijdragen in juridische vaktijdschriften en de afwezigheid van recht in soci-

aalwetenschappelijke tijdschriften’, ‘soort artikelen die je bijna nergens anders 

aantreft’, ‘mix van wetenschappelijke artikelen, boekbesprekingen en informa-

tie over een onderbelichte benadering van het recht’, ‘gevarieerd, interdiscipli-

nair tijdschrift met een rechtssociologisch profiel’, ‘empirie, ‘matter of fact’ en 

pogingen echt iets te onderzoeken.’ De gematigd positieve associatie die hierin 

doorklinkt ontbreekt bij enkele juristen voor wie de rechtssociologie geen 

hoofdbezigheid is: ‘Destijds ben ik abonnee geworden uit belangstelling voor 

de rechtssociologie. Een echt wetenschappelijk blad lijkt het me niet. Hoewel 

RdW professioneler is geworden, maakt het de indruk dat rechtssociologen zo 

een publicatiemogelijkheid hebben zonder al te veel kritische toetsing’, ‘Ik vind 

RdW eerlijk gezegd nogal een duf blad. Zelden lees ik een scherp of nieuw 

inzicht biedend stuk.’  

Met vijf nominaties is het artikel van R.J. van der Veen, ‘Uitvoering van be-

leid’, RdW 1997/2, het meest genoemd, misschien niet het beste artikel maar 

wel het artikel dat het meest is bijgebleven. Themanummers worden zeer ge-

waardeerd: 10 respondenten noemen dat een van de sterke punten van RdW. 

‘Sommige daarvan trekken ook internationaal de aandacht, bijvoorbeeld The 

Role of Law in Natural Resource Management (1996) en Regulating Physici-

an-Negotiated Death (2001).’ De themanummers Horizontaal bestuur (1987) 

en Ethiek en het juridisch beroep (1995) worden elk twee keer genoemd, 

evenals het artikel van H. Rombouts, ‘De rol van het juridisch beroep in de 

Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie’, RdW 2001/1. 

‘‘Present’ cannot be separated from ‘past’ and ‘future’ as a distinct object of 

analysis if a serious attempt is made to understand why contemporary law and 

legal institutions have their present form.’9 Wat Cotterrell hier schrijft over ons 

vakgebied, geldt ook voor onszelf. De ontwikkeling van nieuwsbrief naar vak-

tijdschrift met wetenschappelijke pretentie wijst op een opwaartse spiraalbewe-

ging terwijl tegelijkertijd het institutionele draagvlak van de sociaalweten-

schappelijke bestudering van het recht in de rechtenfaculteiten aan het afbrok-

kelen is. Wat betekent dit voor de toekomst van RdW (en de VSR)? Twee ver-

schillende reacties van oud-redacteuren: ‘Wat in vergelijking met andere we-

tenschappelijke tijdschriften opvalt, is dat een klein vakgebied in staat is 25 jaar 

lang een tijdschrift te publiceren van een heel goed niveau, dat ook internatio-

nale ontwikkelingen goed volgt en daar soms aan bijdraagt. (…) Rechtshistorici 

en sociale wetenschappers hebben elkaar zeer nodig. Ze worden in de huidige 

juridische faculteiten in Nederland steeds verder gemarginaliseerd. Een funda-

mentele discussie over de sociologische en historische dimensies die in ons 

                                                           
9  Roger Cotterrell, The Sociology of Law, 1992 (2ed.) 286. 
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westerse concept van recht essentieel zijn, kan misschien het tij niet keren, 

maar dan hebben we in ieder geval ons best gedaan. Met alleen praktisch nut 

kunnen we ons vak niet genoeg bewijzen.’ En: ‘Ik vind RdW een nogal in zich-

zelf gekeerd tijdschrift dat nooit verder is gekomen dan de stem van het clubje 

dat uitdraagt dat het concept van de ‘semi-autonomous social fields’ als de ul-

tieme bijdrage aan de kennis van de sociale werkelijkheid moet worden gezien. 

Het tijdschrift heeft de pretentie de hele sociaal-wetenschappelijke bestudering 

van het recht te dekken, maar is toch in eerste instantie een sociologisch-

antropologisch clubblaadje. Elke verbinding met hedendaagse thema’s, zoals 

het veiligheidsdebat, ontbreekt evenals de mijns inziens logische aansluiting bij 

criminologie.’  

Is de ‘niche’ waarin RdW en de VSR zich bevinden een doodlopende weg? 

Twee respondenten stellen voor terug te gaan naar een nieuwsbriefformule: 

‘hogere frequentie met minder pretentie.’ Maar daarmee zouden we het kind 

met het badwater weggooien. Het mag zo zijn dat RdW niet de brugfunctie 

weet te vervullen naar de wereld van het recht (in juridische tijdschriften wordt 

niet of nauwelijks naar RdW verwezen), de communicatiefunctie van NNR en 

de forumfunctie van RdW zijn op een voor de meeste lezers alleszins aan-

vaardbare wijze geïntegreerd.  

 

P.S. Fons Strijbosch, de oud-redacteur met de meeste dienstjaren (zie tabel) 

heeft de redactie uit de droom van het 25-jarige jubileum geholpen. Het eerste 

nummer van NNR, de voorloper van RdW, verscheen in 1979 en anders dan 

Wibo van Rossum in het vorige redactioneel vermoedde, was dit geen nulnum-

mer bestaande uit congresbijdragen. We zitten nu dus niet in de 25
e
, maar in de 

26
e
 jaargang. Het redactioneel van NNR 83/1, waarbij het secretariaat van Gro-

ningen naar Rotterdam verhuisde en NNR van geel grijs werd, opent als volgt: 

‘Dit is het eerste nummer van NNR dat u vanuit Rotterdam bereikt. Fons Strij-

bosch zorgt voor de continuïteit, terwijl ook de nieuwe leden van de redactie 

graag het groningse (geen hoofdletter conform toenmalige spelling, FB) con-

cept voortzetten.’ Het is ook het eerste nummer waar op de omslag de jaargang 

vermeld staat: vierde jaargang, dat had dus vijfde moeten zijn, zoals op het 

eerste nummer van RdW zevende jaargang staat, wat achtste had moeten zijn.10  

 

F. Bruinsma 

                                                           
10  In RdW 2001/2 constateert Klijn dat er twee 16e jaargangen zijn, die ook als zoda-

nig worden geafficheerd: één in 1995 inclusief NNR en één in 2001 exclusief NNR. 

De nieuwe jaartelling inclusief NNR begint in 2003 met een 24e jaargang. Strij-
bosch heeft dus zijn vergissing een kwart eeuw verborgen weten te houden. Op-
dracht aan eerstejaarsrechtenstudenten, tevens eerste kennismaking met ons moei-
lijk toegankelijk vakgebied: vraag bij de bibliotheek de 20e jaargang van RdW aan. 
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Ketenpartners? Duitse politie en Duitse rechters 

tijdens het nationaal-socialisme 

Marnix Croes1 

De onafhankelijkheid van de rechter kan van oudsher op verschillende manie-

ren worden aangetast. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verstoring 

van de machtenscheiding waarbij het bestuur zich met de formulering van het 

recht, de rechtspleging of met de positie van rechters gaat bemoeien, door be-

langenverstrengeling bij of een veranderde taakopvatting van rechters zelf of 

door ontwikkelingen in de taakomgeving. Onder dergelijke ontwikkelingen 

kunnen zowel de relatie met ketenpartners als een overbelasting van de rechter-

lijke organisatie worden verstaan. 

In nazi-Duitsland kwam de rechterlijke onafhankelijkheid op verschillende 

van dergelijke wijzen onder druk te staan. De belangrijkste was dat de SS in 

samenwerking met de politie naast het strafrechtelijke systeem een eigen infra-

structuur van detentiecentra opbouwde. Zonder zich van rechterlijke uitspraken 

veel aan te trekken, werden door hen hierin verdachten voor onbepaalde tijd 

opgesloten. Naast de mishandeling van arrestanten vormde deze kwestie de 

belangrijkste bron van conflicten tussen de rechterlijke macht en de opspo-

ringsorganen. In het door Duitsland in 1940 bezette Nederland waren dergelijke 

conflicten tussen de hier ingezette Duitse rechters en de Duitse opsporingsor-

ganen echter opvallend afwezig. Hoe kan dit worden verklaard? 

De opbouw van dit artikel is als volgt. In de eerste drie paragrafen wordt 

een schets gegeven van de relatie tussen de politie en de rechters in nazi-Duits-

land. De conflicten over het in arrest nemen en houden van verdachten en folte-

ren van arrestanten staan hierbij centraal. De vierde paragraaf behandelt het op-

treden van de Duitse politie in het bezette Nederland dat niet wezenlijk ver-

schilde van dat in Duitsland. In de vijfde en zesde paragraaf wordt een ant-

woord gegeven op de vraag waarom de Duitse rechters in het bezette Nederland 

hierop anders reageerden dan hun collegae in Duitsland. 

1. Rechters in Nazi-Duitsland 

Zoals de meeste moderne dictaturen presenteerde Nazi-Duitsland zich graag als 

een rechtsstaat. Voor de nazi‟s vormde het recht echter geen doel op zich, maar 

slechts een instrument om doelen te realiseren. Daar waar het in deze rol tekort-

                                                           
1  m.croes@dworkin.nl. Met dank aan Bregje Dijksterhuis, Marijke Malsch, Bert 

Niemeijer en twee referenten van RdW voor hun commentaar op een eerdere versie. 
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schoot en het om juridische of politieke redenen niet opportuun werd geacht de 

wetten aan te passen, werd het met onwettige maatregelen aangevuld. Dit was 

het meest duidelijk ten aanzien van de bestrijding van de mensen die als poli-

tieke tegenstanders van het regime werden gezien. Hoewel het regime nieuwe 

en draconische strafwetten invoerde en speciale gerechtshoven voor politieke 

misdrijven inrichtte, schrok het terug voor het volledig dienstbaar maken van 

de rechtspraak aan de staat. Weliswaar werd op verschillende wijzen en in de 

loop der tijd in toenemende mate getracht rechters te overreden of onder druk 

te zetten om te oordelen en straffen op te leggen in overeenstemming met de 

wensen van het bewind, maar tot de opschorting van de onafhankelijkheid van 

rechters gingen de nazi‟s niet over. De vaststelling van de schuld van de ver-

dachte en de hoogte van de op te leggen straf bleven daarmee het domein van 

de rechter (Angermund 1990: 245). 

In plaats van de autonomie van de rechter op directe wijze aan te tasten, zo-

als het ministerie voor staatsveiligheid in de voormalige DDR deed door zowel 

de uitkomst van het strafproces als de op te leggen straf voor te schrijven, werd 

in nazi-Duitsland een indirecte wijze gehanteerd. De politie greep zelf in. Het 

instrument dat zij hiervoor hanteerde, was preventieve hechtenis oftewel 

Schutzhaft. Schutzhaft was geen uitvinding van de nazi‟s. Al tijdens de Wei-

marrepubliek had de Duitse politie gedurende een noodstoestand de bevoegd-

heid individuen voor korte tijd in preventieve hechtenis te nemen om politiek 

gevaar af te wenden. De nazi‟s echter zouden van deze uitzonderingssituatie 

regel maken. 

2. Rechters en Schutzhaft  

Vlak na het aantreden van Hitler als Rijkskanselier werd met de noodverorde-

ning „ter bescherming van het Duitse volk‟ van 4 februari 19332 de gelegenheid 

voor het toepassen van Schutzhaft verruimd. Paragraaf 22 van deze noodveror-

dening gaf de politie de mogelijkheid iemand op verdenking van landverraad of 

gewapende verstoring van de openbare orde maximaal drie maanden lang in 

arrest te houden. Het Schutzhaftgesetz van 1916 werd hierbij niet aangehaald. 

De hierin ter bescherming van de arrestant vervatte en tijdens de Weimarrepu-

bliek gewoonlijk van kracht zijnde regelingen, zoals de stelselmatige rechterlij-

ke controle op de toepassing en de toegang van de arrestant tot een advocaat en 

een bezwaarprocedure, waren als gevolg hiervan niet van kracht (Raithel & 

Strenge 2000).3 Rechteloos was een arrestant echter nog niet. De noodverorde-

ning vermeldde dat hij tegen zijn arrestatie bezwaar kon maken bij de politie of 

bij de rechter. Indien de rechter de verdenking niet gegrond achtte, kon hij de 

vrijlating van de arrestant gelasten.  

                                                           
2  http://www.documentarchiv.de/ns/schutz-dt-vlk.html. 
3  Raithel en Strenge benadrukken dat ook ten tijde van de Weimarrepubliek tot 

tweemaal toe een noodtoestand van kracht werd zonder dat het Schutzhaftgesetz van 
1916 werd ingeroepen. 
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Nog diezelfde maand werd de regeling weer veranderd. Met de verordening 

zum Schutz von Volk und Staat van 28 februari 1933,4 uitgevaardigd naar aan-

leiding van de destijds aan communisten toegeschreven brand in de Rijksdag,5 

werd door president Von Hindenburg de noodtoestand afgekondigd. In het ka-

der hiervan werden de grondrechten opgeschort, een situatie die tot de val van 

Hitler-Duitsland bleef bestaan. De verordening gaf de politie de vrije hand voor 

zover het ging om de „afweer van gewelddadige en staatsgevaarlijke communis-

tische activiteiten‟. Rechten van arrestanten werden niet meer vermeld. 

In overeenstemming met de verordening nam de politie aanvankelijk vrijwel 

uitsluitend communisten in Schutzhaft. Eind mei 1933 was bijvoorbeeld 98 pro-

cent van de 4.862 Schutzhäftlinge in de regio Rijn-Ruhr lid van de communisti-

sche partij (Mann 1987:187). De rechterlijke macht zag in dit stadium welwil-

lend toe hoe het regime de bestrijding van de „staatsgevaarlijke‟ tegenstanders 

aanpakte. Vanwege het feit dat ook mensen werden vastgezet die niet commu-

nistisch waren, rees er echter wel een probleem. Was de verordening zum 

Schutz von Volk und Staat nu uitsluitend tegen communisten gericht, of gold zij 

iedere vermeende dreiging, ongeacht de achtergrond van de verdachte? De 

meeste gerechten losten dit dilemma op door te oordelen dat alle tegen de 

openbare orde en veiligheid of de staat gerichte activiteiten als „communistisch‟ 

waren op te vatten (Gruchmann 1988:540). 

Naast de rechters stemden ook de rijksministeries van justitie en binnen-

landse zaken aanvankelijk in met de wijze waarop de politie, hierbij bijgestaan 

door de NSDAP, de „vijanden van het regime‟ aanpakte. Maar toen Hitler na 

het eerste „revolutionaire‟ jaar van zijn regime weigerde de noodtoestand op te 

heffen, de concentratiekampen te sluiten en de heerschappij van het recht te 

herstellen, wijzigden zij hun houding. In een poging het gebruik van Schutzhaft 

onder zijn controle te brengen, verbood de relatief gematigde NSDAP-minister 

Frick van binnenlandse zaken eind april 1934 het de NSDAP mensen in Schutz-

haft te nemen. Schutzhaft mocht voortaan uitsluitend door de politie worden 

opgelegd en was alleen toegestaan om arrestanten te beschermen of om direct 

gevaar voor de openbare orde en veiligheid af te wenden. De duur van de hech-

tenis werd op maximaal drie maanden gesteld. Na die drie maanden diende de 

politie te besluiten of de gevangene kon worden vrijgelaten of dat zijn hechte-

nis moest worden verlengd. Daarbij moest daadwerkelijk worden getracht de 

zaak tegen de verdachte rond te krijgen zodat hij aan de gerechten kon worden 

overgedragen (Gruchmann 1988: 549; Broszat 1965: 36-38). 

De leider van de SS Heinrich Himmler, die in de loop van 1933 en 1934 te-

vens chef van de politieke rechercheafdelingen (Gestapo) in Duitsland was ge-

worden en in 1936 hoofd van de gehele politie werd, negeerde Fricks richtlij-

nen echter. De politie bleef daarmee zelf bepalen of verdachten aan de gerech-

ten werden overgedragen of dat ze met Schutzhaft werden „bestraft‟ en in een 

concentratiekamp werden opgesloten. Het daadwerkelijk gevoerde beleid kon 

                                                           
4  http://www.documentarchiv.de/ns/rtbrand.html. 
5  Er bestaan aanwijzingen voor betrokkenheid van nazi‟s bij de brand. Zie Bahar & 

Kugel: 2001. 
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wat dit betreft van bureau tot bureau verschillen (Angermund 1990:198). Wa-

ren verdachten eenmaal aan de gerechten overgeleverd, dan waren zij nog niet 

van de politie af. De vonnissen van rechters die door haar als „ontoereikend‟ 

werden beschouwd, werden „gecorrigeerd‟ door de ex-gedetineerden bij het 

verlaten van de gevangenis opnieuw te arresteren en alsnog in Schutzhaft te 

nemen. Dit kon ook gebeuren als een verdachte was vrijgesproken wegens ge-

brek aan bewijs of bewezen onschuld, soms vond de arrestatie al in de rechts-

zaal plaats (Gruchmann 1988:584, 593-599). 

Rechters protesteerden tevergeefs tegen deze praktijken. Om de voortdu-

rende aantasting van hun autoriteit die de „correctie‟ van hun vonnissen bete-

kende tegen te gaan, gingen zij er daarnaast steeds vaker toe over veroordeel-

den naast gevangenisstraf ook Sicherungsverwahrung (TBS) op te leggen (Johe 

1967:135 e.v.). In 1933 werd Sicherungsverwahrung door de rechters 3.723 

maal opgelegd, maar omdat de Duitse Hoge Raad vervolgens aandrong op ma-

tiging, liep tot 1938 de toepassing van Sicherungsverwahrung weer sterk terug 

(Angermund 1990:162-163). 

Zwaarder straffen en de procedure kort houden waren andere manieren om 

de politie tevreden en daarmee uit het domein te houden. Het opleggen van lan-

ge gevangenisstraffen werd, in overleg met de advocaat, echter ook gedaan in 

het belang van de verdachten. Gezien de mishandelingen, moorden en algehele 

verkommering in de door de SS beheerde concentratiekampen waren zij in 

Schutzhaft slechter af dan in de onder toezicht van het rijksministerie van justi-

tie staande gevangenis en tuchthuizen (Weyrauch 1992:47; Broszat 1969:414-

415).6  

Hoe vaak rechters verdachten probeerden te „beschermen‟ door hen hoge 

straffen op te leggen, is niet duidelijk. Veel rechters volgden ten aanzien van de 

„vijanden van de staat‟ tamelijk klakkeloos de lijn van het regime en velden 

soms zelfs vonnissen die door de politie te zwaar werden gevonden (Anger-

mund 1990:199). Rechters klaagden wel over het toepassen van Schutzhaft als 

een correctie op hun vonnissen, maar met Schutzhaft als preventieve maatregel 

hadden zij aanmerkelijk minder moeite. Dat neemt niet weg dat er rechters wa-

ren die zich in meer of mindere mate tegen de eisen van het regime teweer ble-

ven stellen. Onderzoek van Kißener naar een 87-tal rechters verbonden aan de 

gerechten (Amts- en Landgericht) in Karlsruhe heeft uitgewezen dat dit met bij-

na 35 procent van de rechters het geval is geweest (Kißener 1998:33-37). Op 

basis van zaaksdossiers, personeelsdossiers, uit de nazi-tijd stammende beoor-

delingen van rechters en hun naoorlogse denazificatiedossiers concludeerde hij 

dat van 87 rechters er 30 weigerden lid te worden van de NSDAP – dit ondanks 

dreigementen met sancties en daadwerkelijke negatieve consequenties voor hun 

carrières. Naast de weigering lid te worden van de partij vond hij meerdere ge-

vallen van openlijke afwijzing van het nazi-regime en/of de ontwikkelingen in 

het recht. Ongeveer tien procent van de 87 rechters ging nog een stap verder. In 

                                                           
6  Toen de Schutzhäftlinge in de concentratiekampen hier zelf ook achterkwamen, 

slaagden sommigen van hen erin alsnog aan de gerechten te worden overgedragen 
door al dan niet begane misdaden te bekennen (Wachsmann 2004: 175). 
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weerwil van dreigementen bleven zij hun onafhankelijkheid in hun vonnissen 

betuigen, ook in processen die tegen nazi‟s werden gevoerd. Een klein aantal 

rechters nam tijdens de oorlog bovendien deel aan de tegen het nazi-regime 

gerichte conservatieve samenzwering die op 20 juli 1944 culmineerde in de 

mislukte aanslag op Hitler. Een en ander was niet zonder risico. Het scala aan 

negatieve gevolgen waarmee de weerstandbiedende, buitenproportioneel vaak 

oudere en katholieke rechters te maken kregen, bestond uit achterstellingen bij 

collega‟s die zich wel aanpasten, overplaatsingen, degradaties, voortijdige pen-

sionering, ontslag en voor sommige samenzwerende rechters de dood (Kißener 

1998:37-47).7 

Bij de voornoemde vormen van rechterlijk „verzet‟ tegen het regime is het 

belangrijk te onderstrepen dat zij al voor de oorlog er steeds meer alleen voor 

waren komen te staan. Het rijksministerie van justitie, dat onder de conserva-

tieve minister Gürtner tevergeefs pogingen deed Schutzhaft onder rechterlijke 

controle te brengen en Schutzhäftlinge toegang tot een advocaat te bieden, leg-

de zich vanaf 1937 in toenemende mate bij de eigenmachtigheden van de poli-

tie neer. Schutzhaft als preventieve maatregel werd door het rijksministerie 

geaccepteerd, ook al was in de praktijk het onderscheid met de correctie van 

vonnissen niet te maken (Johe 1967:160).8 

3. Rechters en foltering 

Een andere belangrijke grond voor onenigheid tussen rechters en de politie in 

nazi-Duitsland werd gevormd door de kwestie van het folteren van arrestanten. 

De vraag hoever opsporingsorganen mogen gaan bij het verhoren van verdach-

ten, lijkt er een van alle tijden te zijn. Recent trokken bijvoorbeeld de door de 

Amerikaanse regering geaccepteerde methoden bij het verhoren van vermeende 

leden van Al Qaeda en de Taliban in Guantanamo Bay de aandacht. De gelijke-

nis met de toenmalige situatie in nazi-Duitsland is echter gering. Niet alleen 

omdat de in nazi-Duitsland geaccepteerde vormen van geweld veel verder gin-

gen dan wat de Amerikaanse regering uiteindelijk voor zijn rekening wilde 

nemen,9 maar ook omdat de Duitse politie de acceptatie van geweld door mid-

del van voldongen feiten bij het Duitse rijksministerie van justitie afdwong, 

terwijl het Amerikaanse ministerie van justitie de CIA juist de mogelijkheid 

wilde geven verder te gaan.10 

                                                           
7  Zie ook het recent verschenen M. Kißener (2003) Zwischen Diktatur und Demokra-

tie. Badische Richter 1919-1952. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. 
8  Vanaf het begin van de oorlog zou deze correctie steeds vaker executie betekenen. 

Op voorwaarde dat hij inspraak had, ging NSDAP-minister Thierack, de opvolger 
van de in 1941 overleden Gürtner, half september 1942 hiermee akkoord (Werle 
1989: 583-601). 

9  http://www.usatoday.com/news/world/2004-06-22-interrogation-usat_x.htm; 
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3833073.stm. 
10  „Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. 2340-2340A‟ van de Jus-

tice Department's Office of Legal Counsel voor rechter Alberto R. Gonzales, juri-

→ 
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Arrestanten werden in nazi-Duitsland van begin af aan geslagen om hen aan het 

praten te krijgen. Aanvankelijk waren het met name leden van de uit nazi‟s be-

staande, eind februari 1933 in het leven geroepen hulppolitie die zich hieraan 

schuldig maakten. Maar toen zij een jaar later weer naar huis waren gestuurd, 

bleef de politieke recherche geweld gebruiken om snel gewenste inlichtingen 

los te krijgen. Dit betekende niet dat iedereen die werd gearresteerd ook werd 

mishandeld. En hoewel de rechercheurs het met name op communisten hadden 

voorzien, probeerden vooral de hogere beambten ook in hun geval meestal 

eerst de gewenste gegevens zonder geweld los te krijgen (Tuchel & Schatten-

froh 1987:175). 

Het mishandelen van verdachten was dan ook niet vrij van risico‟s. Rechters 

weigerden bekentenissen te accepteren die duidelijk met behulp van foltering 

waren verkregen. Bovendien werden strafrechtelijke onderzoeken gestart tegen 

politiefunctionarissen die zich aan mishandeling hadden schuldig gemaakt 

(Gruchmann 1988:703-718; Broszat 1969:409; Johe 1967:140). Op aandringen 

van Gürtner, die de mishandelingen niet kon voorkomen maar om willekeur te 

voorkomen dan tenminste de praktijk wilde reguleren, kwam op 4 juni 1937 

een officiële regeling tot stand betreffende de uitvoering van de zogeheten „ver-

scherpte verhoren‟. Volgens deze richtlijnen bestond een verscherpt verhoor uit 

maximaal 25 stokslagen op het achterwerk van de arrestant waarbij vanaf de 

tiende slag een arts aanwezig moest zijn. Van geval tot geval zou het politie-

hoofdkwartier vooraf het aantal te geven slagen bepalen. De stokslagen moch-

ten niet worden toegediend door de rechercheur die het onderzoek uitvoerde 

om diens eventuele persoonlijke rancune geen rol te laten spelen. Ze mochten 

bovendien niet worden gegeven om de arrestant eigen strafdaden te doen be-

kennen. Ze mochten daarnaast alleen worden toegepast als het belang van de 

staat direct in het geding was en als de arrestant een communistische of marxis-

tische functionaris, een Jehova‟s getuige of een saboteur was. Later werd tevens 

bepaald dat het gebruik van de stokslagen in de stukken moest worden vermeld 

(Gruchmann 1988:703-718; Broszat 1969:409). Het rijksministerie van justitie 

wees de afgedwongen verklaringen nu niet meer categorisch af en staakte de 

onderzoeken tegen agenten die zich aan mishandeling hadden schuldig ge-

maakt. Rechters bleven evenwel in duidelijke gevallen van mishandeling afge-

dwongen verklaringen niet erkennen en verdachten op vrije voeten stellen (An-

germund 1990:176). 

4. De Duitse recherche in bezet Nederland 

Kort nadat Nederland in mei 1940 had gecapituleerd en de Duitse bezetting een 

feit was geworden, werd ook in ons land de Duitse politie actief. Haar taak was 

niet alleen de bestrijding van het verzet en de vervolging van de „tegenstanders‟ 

die de nazi‟s identificeerden, zoals de joden, maar ook het bestrijden van cri-

                                                           
disch adviseur van president Bush. (http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/ 
documents/dojinterrogationmemo20020801.pdf). Zie ook McCarthy (2004). 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/
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minaliteit gepleegd door Duitsers of die waarvan Duitsers of Duitse instellingen 

het slachtoffer waren geworden c.q. „dreigden‟ te worden. De Duitse criminele 

en politieke recherche telden in Nederland in totaal ongeveer 700 man waarvan 

bijna 300 rechercheurs. Zij werkten in het hoofdkwartier in Den Haag of in één 

van de zes regionale bureaus, Außenstellen, die in de steden Amsterdam, Rot-

terdam, Groningen, Arnhem, ‟s-Hertogenbosch en Maastricht waren gevestigd. 

De leiding was toevertrouwd aan Befehlshaber (BdS) Harster die op het Bin-

nenhof bureau hield (Croes & Tammes 2004:99 e.v.). 

Organisatorisch waren deze Außenstellen sterk aan Harster gebonden. Zo 

mochten zij niet zelfstandig corresponderen met instellingen in Duitsland, in-

clusief het centrale hoofdkwartier in Berlijn. De chefs van de Außenstellen wa-

ren daarnaast niet bevoegd hun ondergeschikten disciplinair te straffen en per-

soneelszaken of organisatorische c.q. juridische aangelegenheden te behande-

len. Dat behield de BdS zich voor. 

Werkinhoudelijk gezien hadden de Außenstellen echter een hoge mate van 

autonomie, ook al had het hoofdkwartier formeel het laatste woord. Op papier 

zag de procedure er fraai uit. Had een rechercheur zijn onderzoek afgesloten en 

het proces-verbaal voltooid, dan diende hij dit met zowel een notitie over de 

behandeling van de zaak als een voorstel over de tegen de verdachte te nemen 

maatregelen (Schutzhaft, overdracht aan de Duitse rechtspraak of vrijlaten) aan 

de chef van zijn Außenstelle voor te leggen.11 Deze voegde zijn standpunt toe 

en zond de stukken door naar het Haagse hoofdkwartier. Daar werd vervolgens 

op basis van de stukken besloten wat er met de verdachte moest gebeuren.12 In 

de praktijk betekende deze regeling echter weinig. Op het hoofdkwartier volgde 

men gewoonlijk de aanbeveling van de behandelend rechercheur c.q. diens 

Außenstellenleiter, aangezien zij het best in staat werden geacht de kwestie te 

beoordelen. Als al van de aanbeveling werd afgeweken, dan betekende dit 

meestal een verzwaring van de maatregel.13 Een en ander betekende dat iemand 

ook in Schutzhaft werd genomen als de behandelend rechercheur onvoldoende 

bewijs had verzameld maar desondanks meende dat het (te) gevaarlijk was om 

de verdachte te laten gaan, of als hij meende dat de verdachte „een slecht mens‟ 

was.14 De enige eis die werd gehandhaafd, was het bestaan van een op schrift 

                                                           
11  Voor een voorbeeld hiervan: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

(NIOD): 77-85: 206C. 
12  Schrijven Deppner d.d. 16-4-1943 en circulaire Deppner d.d. 30-7-1943. NIOD, 77-

85: 53A; verklaringen van Lages en Harster. Proces-verbaal (pv.) van de terechtzit-
ting van de Eerste Kamer van het Bijzonder Gerechthof te Amsterdam inzake het 

proces tegen W. Lages, 19 juli – 20 september 1949.  
 Ministerie van Justitie (MvJ), Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR, 

inmiddels ondergebracht in het Nationaal Archief): 140, 1; brief van H.F.W. Küthe 
aan de PRA, 21-9-1946. MvJ, CABR: 31509, 2, map „PF Den Bosch 31509 II‟. 

13  „Ergänzung zum Lebenslauf August Woldeit, nr. 354786‟ d.d. 17-7-1945. NIOD, 
249: 738. 

14  Verklaring Panhuis, pv. 4-7-1947. MvJ, CABR: 73359.  
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gesteld en door de verdachte ondertekend proces-verbaal.15 In feite konden de 

Außenstellen daarmee over het lot van verdachten beschikken. 

Van het begin van de bezetting af aan werden Nederlanders in Schutzhaft geno-

men en naar Duitse concentratiekampen overgebracht. De schaal was aanvan-

kelijk niet zo hoog: half december 1940 zaten 262 man in Schutzhaft.16 Hoe-

veel mensen in latere jaren in Schutzhaft werden genomen, is niet goed duide-

lijk. Tegenover de in 1941 in totaal rond de 2.700 aan de Duitse gerechten in 

Nederland overgedragen arrestanten (Croes & Tammes 2004:209)17 zullen 

zeker zoveel in Schutzhaft genomen verdachten hebben gestaan. Niet in de laat-

ste plaats omdat bij minder belangrijke misdrijven officieel vanaf augustus 

1941 arrestanten in plaats van voor een Duitse rechter te worden geleid ook 

voor korte duur in Schutzhaft konden worden genomen.18 Deze gevangenen 

werden opgesloten in een kamp in Nederland en dienen te worden onderschei-

den van de „zware‟ gevallen die op transport naar Duitsland gingen. De Jong 

schat het totaal aantal Nederlanders dat tijdens de bezetting als Schutzhäftling 

in Duitse concentratiekampen terechtkwam op ruim 11.000, van wie er circa 

4.000 stierven (De Jong 1969-1991:deel 8, 575-576). 

Niet alleen wat betreft het in Schutzhaft nemen van arrestanten vertoonden 

de Duitse rechercheurs in Nederland de werkwijze van de collegae in Duits-

land, dat gold ook voor het folteren van verdachten. In ons land was de Duitse 

politie waarschijnlijk meer dan in Duitsland aangewezen op het gebruik van 

verscherpte verhoren. In de eerste plaats omdat de rechercheurs die naar Neder-

land waren gezonden niet tot de besten in hun vak behoorden en zij bijgevolg 

minder vaardig waren in het verdachten op een andere wijze dan met geweld 

aan het verklaren te krijgen.19 In de tweede plaats omdat zij niet zo veel alter-

natieven hadden. Na de Eerste Wereldoorlog had de criminele recherche in 

Duitsland zich in toenemende mate toegelegd op het in cartotheken en sporen-

banken vastleggen van gegevens over recidiverende criminelen om de misdaad 

met wetenschappelijke methoden effectief te bestrijden (Wagner 1996:79-110). 

Deze aanpak was door de politieke recherche overgenomen en werd ook door 

haar in Nederland gehanteerd. Bij het onderzoek naar politieke misdrijven 

bleek hij echter weinig soelaas te bieden. Het verzamelen van vingerafdrukken, 

voetafdrukken, handvlakafdrukken, haren, bloed en andere sporen20 op de 

plaats delict had nu eenmaal betrekkelijk weinig zin omdat verzetsstrijders niet 

                                                           
15  Verklaring Arlt, pv. 8-10-1948. NIOD, 248: 639, map A. 
16  Meldungen aus den Niederlanden 24, d.d. 10-12-1940. NIOD, 77-85: 30A. 
17  Abusievelijk vermeldt voetnoot 546 op pagina 249 van dit werk dat het arrestanten-

overzicht van 10-2-1941 niet is aangetroffen. De schatting van het aantal overge-
dragen arrestanten wordt hierdoor niet beïnvloed. 

18  In de praktijk gebeurde dit al vanaf mei 1941. Zie de arrestantenoverzichten in 
NIOD, 77-85: 52C. 

19  Verklaring Schreieder, pv. 1-5-1948. MvJ, CABR: 378, bundel 3. 
20  Op de plaats delict onderscheidde de Duitse recherche dertien soorten sporen. Zie 

Anuschat 1933: 12. 
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onder de geregistreerde criminelen waren te vinden.21 In Duitsland zorgde de 

bereidheid van burgers derden te verklikken vaak voor een uitweg (Mann 1987, 

Gellately 1990), maar in Nederland was de bevolking gewoonlijk veel minder 

coöperatief.22 

Het resultaat was dat de Duitse politie het in Nederland meestal moest heb-

ben van het infiltreren van verzetsorganisaties, het winnen van informanten on-

der de leden hiervan en het verhoren van de gearresteerde illegale werkers.23 

Het verhoor nam in het onderzoek sowieso al een prominente plaats in omdat 

de schuldbekentenis bij de Duitse politie werd gezien als „die umfassendste und 

erschöpfendste Form der Ermittlung der Wahrheit‟ (Meinert 1942:15). Daar-

naast kon het veel informatie over hun organisaties opleveren. De gewenste 

resultaten moesten dan wel snel worden bereikt om te voorkomen dat de mede-

werkers van de arrestant (elders) onderdoken. Volgens de hoofden van de Au-

ßenstellen en veel leiders van de afdelingen in het Haagse politiehoofdkwartier 

maakte dit de toepassing van verscherpte verhoren onvermijdelijk.24 

Het tijdens deze verhoren gebezigde geweld was meestentijds echter dusda-

nig extreem dat het met de richtlijnen omtrent de verscherpte verhoren weinig 

meer te maken had. In plaats van op de naleving van deze richtlijnen toe te 

zien, knepen de chefs van de Außenstellen dan ook meestal een oogje toe als 

hun ondergeschikten aan het pijnigen gingen, of ze namen zelf aan de mishan-

delingen deel (Croes & Tammes 2004:216-247; Croes 1996). Dat zij dit op hun 

beurt zonder consequenties konden doen, werd in de eerste plaats mogelijk ge-

maakt door het tekortschietende toezicht vanuit het Haagse hoofdkwartier. 

Aanvankelijk had Harster wel een functionaris aangesteld om de regionale bu-

reaus in de gaten te houden, maar de betreffende man werd in mei 1941 naar 

Noorwegen overgeplaatst en zijn functie werd vervolgens niet opnieuw ver-

vuld. In plaats hiervan zou Harster naar eigen zeggen de hoofden van de afde-

lingen in het hoofdkwartier hebben opgeroepen zelf meer toezicht uit te oefe-

nen. Behalve van het hoofd van de contraspionageafdeling, Schreieder, is acti-

viteit van hen op dit terrein niet bekend (Croes & Tammes 2004:146-149).  

Eveneens naar eigen zeggen oefende Harster zelf toezicht uit tijdens de bij-

eenkomsten van de chefs van de Außenstellen en de afdelingen van het hoofd-

kwartier die hij elke zes tot acht weken belegde.25 Maar gesteld dat hij dit wer-

kelijk zou hebben gewild, dan gaven deze bijeenkomsten hem weinig gelegen-

heid iets te weten te komen over de verhoormethoden. Enerzijds omdat de door 

Harsters toedoen in het hoofdkwartier gecentraliseerde personeelszaken en or-

ganisatorische aangelegenheden de vergaderingen domineerden en er daarmee 

weinig tijd resteerde voor andere zaken, anderzijds omdat de voornoemde chefs 

                                                           
21  Verklaring Schreieder, pv. inzake het proces tegen E.A. Lütkenhus voor het Bijzon-

der Gerechtshof te Arnhem d.d. 8-10-1948. MvJ, CABR: 368. 
22  Verklaring Neumeier, pv. 1-4-1949. MvJ, CABR: 64583. 
23  Ongedateerde verklaring van Lütkenhus. MvJ, CABR: 368. 
24  Verklaring Schreieder, pv. 1-5-1948. MvJ, CABR: 378, bundel 3. 
25  Verklaring Harster, ongedateerd pv. MvJ, CABR: 378, bundel 1. 
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hem dit dan zelf zouden hebben moeten vertellen. Dat zij dit zullen hebben ge-

daan, lijkt nauwelijks voorstelbaar. 

Kortom, het functioneren van de Duitse politie in Nederland ging gepaard 

met de praktijken die in Duitsland rechters aanleiding hadden gegeven om te 

protesteren c.q. verdachten in vrijheid te stellen. De Duitse rechters in Neder-

land deden dit echter veel minder. 

5. Duitse rechters in bezet Nederland 

De Duitse rechtspleging in het bezette Nederland verving de Nederlandse recht-

spraak niet, maar stond er naast – louter ter behartiging van de Duitse belangen. 

Zij bestond uit verschillende gerechten: drie krijgsraden die de tegen de belan-

gen van de Wehrmacht gerichte strafbare feiten behandelden, het SS- und Poli-

zeigericht, dat de handelingen ten nadele van de SS en de Duitse politie voor 

zijn rekening nam, en de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken (Landes-, 

Ober- en Sondergericht) die de delicten behandelde die of ten koste gingen van 

Duitsland c.q. Duitse instanties, of door Duitsers waren gepleegd. De bevoegd-

heden van de verschillende gerechten waren overlappend, zeker waar het sabo-

tage betrof. Hieronder werden namelijk niet alleen handelingen verstaan die 

erop gericht waren de Duitsers schade toe te brengen, maar ook de handelingen 

die de openbare orde en veiligheid in gevaar konden brengen. In dergelijke ge-

vallen meenden zowel de Wehrmacht als de SS dat hun belangen werden be-

dreigd. Of zij de zaak ook te behandelen kregen, hing af van Rijkscommissaris 

Seyß-Inquart, de hoogte politieke autoriteit in het bezette Nederland (Barents 

1980:187). 

Hoewel de Duitse rechters in Nederland zich incidenteel keerden tegen aan-

getoonde mishandelingen (Croes & Tammes 2004:148) en er ook wel eens me-

ningsverschillen met de Duitse politie waren over de wederzijdse competenties 

(Von Frijtag Drabbe Künzel 1999:128 e.v.), verliep de samenwerking in Neder-

land aanmerkelijk soepeler dan in Duitsland. Hiervoor lijken een aantal redenen 

verantwoordelijk te zijn geweest: de verdeling van zaken over de gerechten, de 

overbelasting van de Duitse rechtspraak in Nederland en de taakopvatting van 

de rechters. 

Wat de verdeling van zaken tussen de gerechten betreft: aangezien bij ver-

zetsdaden al snel werd gemeend dat zij ten koste van de militaire belangen van 

Duitsland in Nederland gingen, kregen de krijgsraden en vanaf 1943 ook het 

SS- und Polizeigericht de meeste „zware‟ verzetszaken te behandelen (De Jong 

1969-1991:deel 8, 331-337). Juist in deze zaken werd door de politie vaak veel 

geweld gebruikt. Klachten over de toepassing van onoorbare verhoormethoden 

had de Duitse politie uit de hoek van de Wehrmacht of SS echter minder snel te 

duchten dan van de kant van het Landes-, Ober- en Sondergericht. De krijgsra-

den bijvoorbeeld namen het zelf ook niet zo nauw met de rechten van de ver-

dachte. Als de veiligheid van Duitsland geacht werd op het spel te staan, kreeg 

hij pas tijdens de zitting te horen waarvan hij werd verdacht. Zijn advocaat had 

hij dan vaak pas vlak voor de zitting voor het eerst gesproken, en ook deze was 
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niet van tevoren over de verdenking ingelicht zodat hij de verdediging niet had 

kunnen voorbereiden (Barents 1980:190). Bovendien werden door de militaire 

rechters vaak zeer zware straffen opgelegd (Von Frijtag Drabbe Künzel 1999: 

126-128). Aan de pleidooien die geregeld vanuit de leiding van de Wehrmacht 

in het bezette Nederland klonken om bij verzet hard en afschrikwekkend op te 

treden, werd dus in ieder geval door de eigen rechtbanken gehoor gegeven. 

Dan de overbelasting. Vanaf het begin van de bezetting schoot de capaciteit 

van de Duitse rechtspleging in Nederland tekort. Dit gold voor zowel de mili-

taire (Von Frijtag Drabbe Künzel 1999:68) als voor de burgerlijke sector. Tot 

de bevrijding nam het aan het Landes-, Ober- en Sondergericht verbonden 

Duitse openbaar ministerie in Nederland 39.400 zaken in behandeling (Von 

Frijtag Drabbe Künzel 1999:321)26, maar hiervan werden er tot de bevrijding 

slechts 12.240 afgehandeld (Von Frijtag Drabbe Künzel 2000:488).
27

 Dit capa-

citeitsprobleem was niet in de loop van de bezetting ontstaan. Volgens de Duit-

se procureur-generaal Oegg speelde het hem al in het eerste bezettingsjaar par-

ten.
28

 Om deze situatie het hoofd te bieden, nam het Landesgericht in relatief 

lichte zaken al in 1940 zijn toevlucht tot het Strafbefehl, een schriftelijk vonnis 

dat ten hoogste een gevangenisstraf van drie maanden behelsde.29 Het bevel 

werd uitgevaardigd zonder dat de verdachte door het gerecht was gehoord en 

zonder dat er een zitting was geweest. Beroep was echter mogelijk: de zaak 

kwam dan normaal voor. In 1940 werden maar 52 Strafbefehle uitgevaardigd, 

maar in de eerste vijf maanden van 1941 waren dat er al 976.30  

Een stap voorwaarts, maar het loste de overbelasting van de Duitse gerech-

ten niet op. Zowel Oegg als het hoofd van de juridische afdeling van het in Ne-

derland gelegerde Duitse garnizoen Gaykow overwogen vervolgens de over-

dracht van de afdoening van de zogenaamde Bagatellsachen aan de Duitse po-

litie. Onder Bagatellsachen werden daden verstaan die op zich strafbaar waren, 

maar waarbij vanwege de onbelangrijkheid van de gepleegde delicten of van-

wege de geringe leeftijd van de dader c.q. de persoon van de dader betreffende 

zaken (ontoerekeningsvatbaarheid etc.) de kosten van het strafproces niet tegen 

de baten opwogen.31 In dergelijke gevallen was het bovendien al voorgekomen 

dat de op te leggen straf korter was dan de tijd die de verdachte wachtend op 

zijn proces in Untersuchungshaft reeds had doorgebracht. Een andere gang van 

zaken was dus meer dan wenselijk. Terwijl de burgerlijke gerechten met de 

                                                           
26  In noot 545 op pagina 209 van Croes & Tammes 2004 is een fout geslopen. De 

pagina waarnaar wordt verwezen is 321. 
27  Het hier genoemde aantal in behandeling genomen zaken is iets hoger: 40.544. 

28  Rapport Oegg, juni 1941. NIOD, 249: 259C . 
29  Per 6-7-1942 zou dit met VO 71/42 worden gewijzigd in een geldboete, gevange-

nisstraf tot de duur van één jaar, hechtenis of verbeurdverklaring (Verordeningen-
blad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1942). 

30  Schrijven van het Landesgericht aan de Generalkommissar für Verwaltung und 
Justiz d.d. 12-6-1941. NIOD, 249: 259C . 

31  Schrijven Gaykow aan Harster d.d. 23-8-1941. NIOD, 77-85: 163F. 
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Duitse politie in augustus 1941 een regeling voor de Bagatellsachen troffen,32 

deden de krijgsraden dat in september van dat jaar.33 

Gaykow had aanvankelijk de beslissing welke zaken door de politie zouden 

worden afgedaan en welke door de militaire rechtbanken in eigen hand willen 

houden. Harster weigerde dit echter te accepteren. Het gesleep met dossiers 

naar Gaykow en terug zou meer werk voor de politie betekenen en de procedu-

re niet versnellen.34 Vrij snel legde Gaykow zich bij dit argument neer en ac-

cepteerde een regeling waarbij het, net als bij de afdoening van de Bagatellsa-

chen van de burgerlijke gerechten, aan de Duitse politie was te bepalen of zij-

zelf een zaak zou afdoen of dat de gerechten dat zouden doen.35 Als daarnaast 

een krijgsraad meende dat maatregelen van de politie noodzakelijk maar ook 

afdoende waren, kon een zaak ook aan de politie worden teruggeven.36 

De nieuwe regeling bij de politie was als volgt. Wanneer de rust en orde 

met politieke bedoelingen werd geschonden maar deze schending slechts gering 

was, als het ging om de bestraffing van een overtreding van bevelen van de 

Duitse politie en verder voor alle gevallen van Duitsvijandig gedrag van gerin-

ge betekenis (bijvoorbeeld het afscheuren van ambtelijke bekendmakingen) zou 

de verdachte tot maximaal zes maanden Schutzhaft in Nederland krijgen. Als 

dit niet doelmatig werd gevonden, zoals bij vrouwen en kinderen, of als het tot 

een onnodige belasting van het Haagse politiehoofdkwartier en overvolle ge-

vangenissen zou leiden, kon een en ander worden afgedaan met boetes. Boetes 

tot 100 gulden mochten de Außenstellen zelf opleggen, die tussen de 100 en 

500 gulden alleen na toestemming van het hoofdkwartier. Het opleggen van 

geldstraffen van meer dan 500 gulden reserveerde Harster voor zichzelf.37 Dit 

waren geen geringe straffen, zeker voor een land als Nederland waar volgens 

Oegg „im Gegensatz zu den Verhältnissen im Reich [...] eine Geldstrafe oft viel 

unangenehmer empfunden wird als eine Freiheitsstrafe.‟38 

De situatie voor de officiële overdracht van de Bagatellsachen was reeds 

dat de Duitse politie bepaalde of een verdachte aan de gerechten zou worden 

overgedragen of „uit voorzorg‟ in Schutzhaft zou worden genomen. In het geval 

van de Bagatellsachen echter gold de afdoening door de politie met ingang van 

de zomer van 1941 in Nederland officieel als een straf. Daarbij was het aan de 

politie te bepalen wat een Bagatell was, en wat niet en wanneer het gewenst 

was het tot een veroordeling te laten komen. De beslissing verdachten aan de 

Duitse rechtspraak over te dragen, werd daarmee steeds meer een politieke af-

                                                           
32  Vermerk Harster d.d. 22-8-1941. Ibidem; Vermerk Harster 31-8-1941. NIOD, 77-

85: 164E. 
33  Schrijven Gaykow aan Harster d.d. 5-9-1941. NIOD, 77-85: 163F. Vermerk Harster 

d.d. 30-9-1941. NIOD, 77-85: 157A. 

34  Schrijven Gaykow aan Harster d.d. 23-8-1941 en schrijven Harster aan Gaykow d.d. 
31-8-1941. NIOD, 77-85: 163F. 

35  Schrijven Gaykow aan Harster d.d. 5-9-1941. Ibidem. 
36  Ibidem. 
37  Circulaire Harster d.d. 5-9-1941. MvJ, CABR: 378, bundel 1, ongedateerd pv., bij-

lage D5. 
38  Rapport Oegg, juni 1941. NIOD, 249: 259C . 
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weging waarbij de verwachte effecten van de veroordeling in termen van gerea-

liseerde afschrikking een grote rol speelden (vgl. Von Frijtag Drabbe Künzel 

1999:128-132, 208). Zowel de Duitse politie als de Duitse rechtspraak defini-

eerden hun rol in Nederland dan ook in eerste instantie in politieke termen. 

Procureur-generaal Oegg bijvoorbeeld meende dat bij de vraag naar de straf-

maat niet de dader of de daad maar de afschrikwekkende werking op de bevol-

king voorop diende te staan. Dat betekende overigens niet dat er slechts zware 

straffen moesten worden opgelegd. Als dat zou gebeuren bij minder ernstige 

delicten, zou dat de afschrikwekkende werking niet dienen en alleen maar de 

indruk van mateloze hardheid en onrechtvaardige behandeling wekken. Zou 

daarentegen bij werkelijk ernstige delicten bijzonder zwaar worden gestraft, zo 

meende Oegg, dan zou dat des te afschrikwekkender werken.39  

De Duitse rechters in Nederland dachten over hun rol niet wezenlijk anders. 

Dit gold niet alleen voor de militaire rechters, maar ook voor de rechters van in 

ieder geval het Ober- en Sondergericht. Dat sommige joodse verdachten dank-

zij een veroordeling door deze gerechten in het gevang kwamen en zo aan de 

klauwen van de Duitse politie wisten te ontkomen, kan dan ook als onbedoeld 

gevolg niet op hun conto worden geschreven (Von Frijtag Drabbe Künzel 

2003:124-125). 

6. 1944-1945: buitengerechtelijke afdoening 

Een vierde reden voor het uitblijven van conflicten tussen Duitse rechters en de 

Duitse politie in Nederland ligt besloten in de geschiedenis van het verzet en de 

bestrijding ervan. In heel West-Europa was met de invasie van de geallieerden 

in Frankrijk het verzet sterk toegenomen en dit gold ook voor Nederland. Vanaf 

september 1944, toen Nederland weer frontgebied was geworden, zou het ver-

zet opnieuw sterk toenemen. De bestrijding van het verzet vertoonde hetzelfde 

patroon – de meeste slachtoffers zouden in het laatste oorlogsjaar worden ge-

maakt. Tot eventuele nieuwe conflicten tussen Duitse rechters en Duitse opspo-

ringsorganen in Nederland kon de toename van het verzet echter niet meer lei-

den. In de eerste week van juli 1944 had Hitler namelijk besloten dat de SS- en 

Wehrmacht-rechtbanken in het vervolg geen zaken tegen de inwoners van het 

bezette West-Europa meer mochten behandelen. Gerechtelijke vonnissen schie-

pen naar zijn idee slechts martelaren,40 daarom moest er voortaan eenvoudig-

weg hard worden opgetreden.  

Op 27 juli 1944 gaf Rauter, het hoofd van de SS in Nederland, een eerste 

indruk van wat hieronder in Nederland diende te worden verstaan: verzetsstrij-

ders die door de Duitse politie of de uit Nederlandse nazi‟s bestaande Land-

wacht met wapens werden aangetroffen, moesten voortaan direct ter plekke 

                                                           
39  Ibidem. 
40  Schrijven Oberkommando der Wehrmacht aan de Reichsminister der Justiz d.d. 15-

9-1944 over de opheffing van de Gerichtsbarkeit. NIOD, 249: 260, bijlage III bij 
pv. 9-1-1948. 
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worden gedood.41 Drie dagen later werd dit bevel gevolgd door een schriftelijk 

bevel van Hitler met soortgelijke strekking.42 In de Nederlandse praktijk wer-

den deze richtlijnen slechts incidenteel gevolgd. Het onderzoek naar de ver-

zetsgroepen zou te ernstig worden gehinderd als verzetslieden werden gedood 

voordat zij waren verhoord. Het bleef daarmee vooralsnog onduidelijk wat er 

dan precies met de arrestanten moest gebeuren, zowel wat zij die met wapens 

waren aangetroffen betreft als de overigen. Half augustus 1944 werd dit duide-

lijk: de Duitse politie moest in de plaats van de Duitse gerechten treden. In zeer 

vereenvoudigde vorm diende zij tegen misdrijven die ten koste van Duitse be-

langen gingen de maatregelen te treffen die de rechter ook had kunnen opleg-

gen, te weten: de doodstraf, concentratiekamp, arbeidsinzet of vrijspraak.43 

Aanvankelijk werden hiervoor door het hoofdkwartier nog de processen-

verbaal bij de Außenstellen opgevraagd, maar de bestudering daarvan werd al 

snel te veel werk gevonden. Daarom werd opdracht gegeven samenvattingen te 

maken op basis waarvan de beslissing kon worden genomen. Om de zaken nog 

verder te vereenvoudigen, werden later lijsten gebruikt waarop achter de namen 

van de verdachten korte omschrijvingen van hun daden en de voorgestelde 

straffen stonden vermeld. Deze lijsten werden ter bevestiging voorgelegd aan 

de toenmalige BdS, Schöngarth, en mettertijd ook aan Rauter. 

Onder invloed van de toenemende aantallen arrestanten, het uitvallen van de 

postdienst door de spoorwegstaking en het in samenhang hiermee verslechteren 

van de verbindingen werd een en ander vaak ook telefonisch geregeld. Met een 

vooruitziende blik had Schöngarth al op 2 augustus 1944 coderingsrichtlijnen 

rondgestuurd om berichten via de telefoon of de telex te kunnen verzenden.44 

Na het grotendeels uitvallen van de telefoonverbindingen eind 1944 werden de 

zaken goeddeels per radio afgehandeld. Meestal waren het doodvonnissen.45 

De op deze wijze ter dood veroordeelden werden echter niet direct geëxecu-

teerd. Ze werden als Todeskandidaten opgespaard om naar aanleiding van een 

eventuele aanslag als „represaille‟ door de Duitse politie te worden gefusilleerd. 

Voor de betrokken rechercheurs zou deze procedure na de oorlog niet zon-

der gevolgen blijven, ook al ging het bij de geëxecuteerden meestal om verzets-

strijders die door de wapens op te nemen het internationaal recht hadden ge-

schonden. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond er interna-

tionaal overeenstemming dat de bevolking van een bezet land in ruil voor een 

redelijke behandeling zich van gewapende vijandelijkheden tegenover de bezet-

ter diende te onthouden (Von Glahn 1957:48). Verzetsstrijders werden door de 

regelingen in het Landoorlogreglement van 1907 dan ook niet beschermd. Dit 

betekende echter niet dat een bezetter met gepakte verzetsstrijders kon doen 

wat hem beliefde: de eventuele bestraffing diende altijd op een gerechtelijk 

vonnis te zijn gebaseerd. Dit was iets wat op zijn minst als noodzakelijk en al-

                                                           
41  Bevel Rauter, d.d. 27-7-1944. NIOD, 77-85: 350C. 
42  Geciteerd in het proces Rauter, 152. 
43  Verklaring Rauter, pv. 9-1-1948. NIOD, 249: 260. 
44  Circulaire Schöngarth d.d. 2-8-1944. NIOD, 77-85: 53A. 
45  Verslag van verhoor Schöngarth (18-4-1946). NIOD, 248: 520A. 
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gemeen bekend mocht worden beschouwd, want zelfs voor de bestraffing van 

een op heterdaad betrapte spion was een rechterlijk vonnis een voorwaarde 

(Ford 1955:290).46 In de periode dat de Duitse politie in Nederland verant-

woordelijk was voor de afdoening van zaken had zij echter verzuimd zorg te 

dragen voor een behoorlijke procedure. Het fusilleren van verzetsstrijders werd 

bijgevolg als moord beschouwd (Ford 1955:221-222) en dienovereenkomstig 

bestraft.47 

7. Conclusie 

Hoewel in nazi-Duitsland de rechterlijke onafhankelijkheid niet werd opgehe-

ven, kwam deze wel op verschillende wijzen onder druk te staan. De belang-

rijkste was dat de SS in samenwerking met de politie naast het strafrechtelijke 

systeem een eigen infrastructuur van concentratiekampen opbouwde. In weer-

wil van rechterlijke uitspraken werden hierin verdachten voor onbepaalde tijd 

opgesloten als preventieve maatregel dan wel om gevelde vonnissen te „corrige-

ren‟. Naast de mishandeling van arrestanten vormde deze kwestie de belang-

rijkste bron van conflicten tussen de rechterlijke macht en de opsporingsorga-

nen in nazi-Duitsland. 

Hoewel verscherpte verhoren en Schutzhaft ook in het bezette Nederland 

werden toegepast, waren dergelijke conflicten hier vrijwel afwezig. Hiervoor 

zijn een aantal redenen aan te wijzen. In de eerste plaats de chronische overbe-

lasting van de Duitse rechtsplegende organen. Steeds meer zaken werden als 

gevolg hiervan via verkorte administratieve procedures afgedaan dan wel hele-

maal aan de Duitse politie overgelaten. In de tweede plaats zagen zowel de 

Duitse rechters als de aanklagers hun rol in Nederland in eerste instantie als een 

politieke en verschilden op dat punt de inzichten niet met die van de Duitse 

politie. En in de derde plaats werden de meeste „zware‟ zaken door de krijgsra-

den en het SS- und Polizeigericht behandeld. Deze gerechten waren over het 

algemeen geneigd zwaar te straffen en namen het niet zo nauw met de rechten 

van de verdachten. 

In het laatste oorlogsjaar werd de Duitse rechtspleging in Nederland buiten 

werking gesteld met als gevolg dat conflicten niet meer konden plaatsvinden. 

De afhandeling van strafzaken werd aan de Duitse politie opgedragen en deze 

introduceerde hiervoor een sterk vereenvoudigde procedure waarbij vrijspraak, 

Arbeitseinsatz, concentratiekamp of de dood de mogelijkheden waren. De pro-

                                                           
46  Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land alsmede verdrag 

van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevinden-
de bij de legers te velde, van 27 juli 1929, artikel 30. 

47  Zie ook het arrest van de Bijzondere Raad van Cassatie d.d. 17-10-1949 inzake het 
proces tegen P. Burghoff. MvJ, CABR: 385. Voor een overzicht van de in Neder-
land na de oorlog gevoerde processen, zie http://www1.jur.uva.nl/junsv/NED/NL-
VerfahrenInhalt.htm. 
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cedure werd in de loop der tijd nog verder versimpeld waarbij de zaken uitein-

delijk telefonisch of via de radio werden afgehandeld. 
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Brancheorganisaties en gedragscodes: 

de spagaat van zelfregulering  

Mirjan van Heffen-Oude Vrielink en Taco Brandsen 

1. Inleiding 

In oktober 2000 werd het Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming 

(NTMO) opgericht, een verbond van zes brancheorganisaties van private 

dienstverleners met publieke taken op het terrein van onderwijs, zorg en wo-

nen.1 Zij eisen, simpel gezegd, ruimte voor hun leden om gevrijwaard van ge-

detailleerde regelgeving van Rijkswege vorm te geven aan hun rol als “maat-

schappelijk ondernemers”. Daarbij stellen zij voor via een systeem van zelfre-

gulering het publieke belang te waarborgen.2 Eén van de instrumenten, die zij 

daartoe ontwikkeld hebben is de zogeheten BrancheCode Maatschappelijke 

Onderneming, een document waarin gedragseisen worden geformuleerd. Het is 

de bedoeling dat deze eisen worden opgenomen in voor elke sector afzonderlij-

ke ontwikkelde codes.  

De brancheorganisaties nemen hierbij een interessante positie in, die niet 

zonder risico is. Om de ruimte voor zelfregulering te kunnen verwerven zullen 

de brancheorganisaties tegenover de Rijksoverheid moeten kunnen garanderen, 

dat de zelfgemaakte regels ook zullen worden nageleefd.3 Wanneer de leden 

deze regels niet accepteren, zullen de brancheorganisaties noodgedwongen in 

een handhavende rol worden gedrongen. In dat geval kan sprake zijn van een 

paradox: om los te komen van de overheid dienen de brancheorganisaties zich 

meer als een overheid op te stellen. Dat kan echter een spanning opleveren met 

haar rol als vertegenwoordiger van haar leden. Hoewel de specifieke positie 

van brancheorganisaties in politicologisch werk aandacht heeft gekregen is zij 

binnen rechtssociologische theorievorming minder aan bod gekomen. Voor 

                                                           
1  Dit artikel is een bewerkte versie van een paper, dat tijdens het VSR-congres 2003 

is gepresenteerd. Wij danken Jannie Oskam, Henny Mulders en Wouter Groot 
(LVT), Connie Heemskerk, Alexander Luijten en Remco de Maaijer (Aedes) en 
Ton Streppel (verenigingscommissie Aedescode) voor hun constructieve bijdrage. 

2  Onder zelfregulering verstaan wij in dit artikel het proces, waarin niet-statelijke re-

gels al dan niet in samenwerking met anderen worden vastgesteld door degenen 
voor wie de regels bestemd zijn, respectievelijk hun vertegenwoordigers, en waarbij 
het toezicht op de naleving mede door deze groepen wordt uitgeoefend (vergelijk 
Van Driel, 1989:2)  

3  Wanneer we in dit stuk verwijzen naar “de overheid” doelen we op de Rijksover-
heid. Andere overheden spelen in regulerend opzicht een veel minder belangrijke 
rol.  
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zover aandacht wordt geschonken aan maatschappelijke of private organisaties 

die een bepaalde sector, bedrijfstak of productieketen reguleren, worden deze 

organisaties voornamelijk als bron van interne regels opgevat. In dit artikel 

nemen we juist als uitgangspunt, dat zij als extern ervaren regels produceren 

(vergelijk Van Heffen-Oude Vrielink en Dorbeck-Jung, 2003:155). Deze notie, 

ingevuld op basis van een empirische verkenning in de thuiszorg en de sociale 

huisvesting, leidt tot een veel complexer beeld. Het intermediaire karakter van 

de brancheorganisatie verdient nadrukkelijker uitwerking dan tot nog is veron-

dersteld.  

De tweede paragraaf van het artikel schetst kort de achtergrond van het 

NTMO. In paragraaf drie komen de bronnen en de inhoud van de BrancheCode 

aan de orde. Paragraaf vier beschrijft hoe het initiatief van het NTMO politiek 

is ontvangen. In de paragrafen vijf en zes worden verwachtingen uitgesproken 

over resp. de naleving en handhaving van de in de BrancheCode vervatte nor-

men. Op basis hiervan komen we in paragraaf zes tot conclusies over de rol van 

de brancheorganisaties.  

2. Achtergrond van het NTMO  

Op initiatief van Aedes hebben zes brancheorganisaties op het terrein van wo-

nen, zorg en onderwijs zich verenigd in het Netwerk Toekomst Maatschappe-

lijk Ondernemen (NTMO). De betrokken brancheorganisaties zijn: Aedes (wo-

ningcorporaties), Arcares (verpleeg- en verzorgingshuizen), Bve Raad (instel-

lingen voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs), HBO-raad (hogescho-

len), LVT (thuiszorg) en NVZ (ziekenhuizen). Een dergelijk fenomeen, een 

„horizontaal‟ sectoroverschrijdend netwerk van maatschappelijke organisaties, 

is voor Nederlandse maatstaven vrij uitzonderlijk. De samenwerking, die werd 

geïnitieerd vanuit de top van de genoemde organisaties, kwam tot stand vanuit 

het idee dat alle betrokkenen worstelden met een soortgelijke problematiek 

vanuit soortgelijke belangen. De MO-Groep is in het beginstadium afgehaakt 

omdat zij ook commerciële partijen vertegenwoordigt, die vanuit een ander be-

lang werken. In die zin zijn het non-profit karakter en het gedachtegoed leidend 

geweest, meer dan de structuur of werkwijze van de betrokken brancheorgani-

saties.4 

De reden voor de samenwerking is, zo betogen de deelnemers, een geza-

menlijke identiteit als „maatschappelijk ondernemers‟. De betekenis van dat be-

grip is uiterst onduidelijk, maar zou kunnen worden omschreven als de combi-

natie van een bedrijfsmatige werkwijze en de vervulling van een maatschappe-

lijke taak (zie ook Algemene Rekenkamer, 2004). Zij worden geacht met ande-

re ondernemingen te concurreren op een quasi-markt, maar blijven verantwoor-

delijk voor de uitoefening van publieke taken (Brandsen, 2004). Hun positie 

                                                           
4  De keuze van het netwerk om van een BrancheCode te spreken – waarmee zij zich 

als één, overkoepelende, branche van maatschappelijk ondernemers positioneren – 
is in dit opzicht illustratief.  
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kan bij uitstek als hybride worden gekenmerkt. Het leidt tot voortdurend ge-

steggel over de vraag, welke institutionele inbedding de publieke taakvervulling 

waarborgt zonder de verworvenheden van de vrijheid, het ondernemerschap, 

teniet te doen. De stelling van de leden van het NTMO is, simpel verwoord, dat 

de balans is doorgeschoten naar overheidsregulering. Zij pleiten voor deregule-

ring aan staatskant en (gedeeltelijke) vervanging hiervan door regels vanuit de 

sectoren zelf. Het NTMO moet dan ook worden bekeken in het licht van de 

hernieuwde wetenschappelijke belangstelling voor zelfregulering (zie hiervoor 

het recente themanummer van Recht der Werkelijkheid) en het huidige politie-

ke klimaat waarin meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en instellingen 

wordt bepleit (zie bijvoorbeeld het Regeerakkoord Balkenende II en de nota 

Bruikbare Rechtsorde).  

De eerste bijeenkomst van het NTMO was op 27 oktober 2000 (toen nog als 

Netwerk Brancheorganisaties). Het proces waarin de brancheorganisaties heb-

ben onderhandeld over de uitgangspunten van een gemeenschappelijke code, 

heeft ruim twee jaar geduurd. Begin 2003 brachten zij de BrancheCode tot 

stand, een algemene gedragscode voor maatschappelijke ondernemingen, waar-

aan analytisch gezien twee functies kunnen worden toegeschreven. De code 

heeft om te beginnen een uitgesproken politieke functie. Het NTMO ervaart de 

huidige institutionele verhoudingen als gedateerd en streeft naar verregaande 

deregulering van de sectoren, in het besef dat het huidige politieke klimaat 

hiervoor gevoelig is. Mede onder verwijzing naar de Branchecode wordt be-

toogd, dat de sectoren ook zonder de overheid in staat zijn zichzelf effectief te 

reguleren. De tweede, en verwante, functie van dit document is nader invulling 

te geven aan maatschappelijk ondernemerschap: wat voor activiteiten behelst 

dit, welke normen liggen hieraan ten grondslag, en hoe wordt verantwoording 

afgelegd?  

3. De grondslag en inhoud van de BrancheCode  

De BrancheCode omvat achttien bepalingen, die op vrij abstract niveau regels 

formuleren voor de maatschappelijke onderneming. Om te beginnen stelt zij 

eisen aan de formele vormgeving van verantwoordingsrelaties: een onafhanke-

lijke interne toezichthouder met duidelijk omschreven verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden ten opzichte van het bestuur (bijvoorbeeld de bevoegdheid 

om bestuursleden te ontslaan), transparante en in overleg vormgegeven verant-

woordingsrelaties met overheden en andere stakeholders, en een onafhankelijke 

ombudsvoorziening. Verder worden enkele vormen van verantwoording ge-

noemd: een jaarverslag met gegevens over financiële positie en beleid, een ethi-

sche code, benchmarking en een onafhankelijke periodieke beoordeling. Voorts 

wordt nadruk gelegd op transparante informatievoorziening en explicitering van 

de normen op basis waarvan de maatschappelijke onderneming opereert. Daar-

toe behoren in elk geval effectiviteit, efficiency, rechtmatigheid, integriteit en 

robuustheid. Tot slot worden enkele specifieke eisen geformuleerd ten aanzien 
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van de informatievoorziening over deelnemingen en van de aanwending van 

overschotten.  

De BrancheCode is nogal abstract van aard, wat gezien de grote verschillen 

tussen de sectoren vrijwel onvermijdelijk is. Daarom zal zij de komende jaren 

worden vertaald naar afzonderlijke sectorcodes, die specifieker toegespitst zijn 

op de activiteiten en institutionele positie van de brancheorganisaties en hun 

leden.5 Er bestonden in de meeste gevallen reeds oudere, sectorgebonden ge-

dragscodes. De opstellers van de BrancheCode hebben de BrancheCode zoveel 

mogelijk laten aansluiten bij de reeds bestaande sectorcodes. Daarnaast hebben 

de aanbevelingen van de commissie-Meurs in het rapport Health Care Gover-

nance een rol gespeeld evenals het governance-debat in bredere zin. Zo heeft de 

commissie-Glasz de Aedes geadviseerd over professioneel intern toezicht bij 

woningcorporaties.6  

 

Figuur 1 De bronnen die ten grondslag hebben gelegen aan de BrancheCode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reeds aanwezige sectorcodes zijn vertaald naar de Branchecode, maar om-

gekeerd zal nu dit overkoepelende document weer moeten worden terugver-

                                                           
5  Om verwarring met de BrancheCode van het NTMO te voorkomen, spreken wij in 

dit artikel van sectorcodes. Strikt genomen is dit niet juist. Een sectorcode strekt 
zich uit tot het gehele beleidsterrein, terwijl een branchecode zich richt een bepaal-
de beroepsgroep of een bepaald type organisatie dat op dit terrein werkzaam is. De 
zes brancheorganisaties die zijn verenigd in het NTMO zijn, vertegenwoordigen ie-

der een groot aantal organisaties die werkzaam zijn op het terrein van wonen, zorg 
of onderwijs. De codes die deze brancheorganisaties voor hun eigen achterban op-
stellen zijn dus een branchecode en geen sectorcode.  

6  De aanbevelingen van de commissie-Glasz zijn een inspiratiebron geweest voor de 
aanbevelingen van de commissie-Meurs voor goed bestuur, goed toezicht en ade-
quate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, en zijn hiermee indirect 
van invloed geweest op de BrancheCode. 
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taald naar de sectoren. De operatie kan worden beschouwd als een combinatie 

van samensmelting en een verhoging van het ambitieniveau. De belangrijkste 

drijfveer voor deze operatie is, zoals eerder aangegeven, de herinrichting van 

het institutionele kader. De brancheorganisaties die in het NTMO participeren 

willen dat de overheid de bijzondere positie van maatschappelijke ondernemin-

gen erkent. Daartoe luidde het NTMO het jaar 2003 in met het publiekelijk be-

kend maken van haar goede voornemens. 

4. De politieke ontvangst van het NTMO-initiatief  

Op 15 januari 2003 overhandigde Willem van Leeuwen namens het NTMO het 

rapport „De waarde van de maatschappelijke onderneming geborgd‟ aan (des-

tijds demissionair) minister-president Balkenende. Het rapport, met daarin de 

BrancheCode als eerste stap in de richting van een nieuw regime “met andere 

overheidsregulering en minder bureaucratie”, zocht politieke aansluiting bij di-

verse programma‟s en projecten zoals het programma „Bruikbare rechtsorde‟ 

(TK 29 279), het programma „Andere Overheid‟ (TK 29 362) en de operatie 

„Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf‟ (TK 28 755).  

Het rapport van het NTMO bepleit een nieuwe institutionele inbedding voor 

de maatschappelijke onderneming. Vanuit het kabinet vervult het ministerie van 

Economische Zaken een voortrekkersrol in het denken over de positionering 

van de maatschappelijke ondernemingen. Het ministerie heeft de hulp van 

voormalig MKB-voorzitter Hans de Boer ingeroepen om samen met de vakde-

partementen de dilemma‟s te inventariseren en na te denken over mogelijke 

oplossingen. De Boer rapporteerde in december 2003 welke belemmeringen het 

veld ondervond. De oplossing werd gezocht in een wijziging van het regime: 

meer autonomie voor maatschappelijke ondernemingen, een meer afstandelijke 

overheid en een verheldering en vereenvoudiging van de verticale verantwoor-

dingsrelatie. Deze gedachte is nader geconcretiseerd in het in maart 2004 ver-

schenen eindrapport „public governance en maatschappelijk ondernemerschap‟.  

Met de BrancheCode beoogde het NTMO niet alleen een debat over de po-

sitie van maatschappelijke ondernemingen, maar ook andere overheidsregule-

ring en minder bureaucratie. Het NTMO stond niet alleen in haar frustratie over 

de enorme regeldruk en administratieve lasten. Om de overregulering tegen te 

gaan is het programma „Bruikbare Rechtsorde‟ in het leven geroepen. Hierin 

wordt een fundamentele aanpak bepleit, die inhoudt dat de verantwoordelijkhe-

den tussen overheid en burgers anders moeten worden verdeeld. “De overheid 

moet de vrijheid van burgers en instellingen om zelf te kiezen, om naar eigen 

inzicht antwoorden te vinden op maatschappelijke problemen en om samen met 

anderen problemen of knelpunten op te lossen, centraal stellen (TK 29 279, nr. 

9, p. 1).” Om meer ruimte te laten voor eigen verantwoordelijkheid wordt een 

bredere toepassing van bestaande vormen van zelfregulering, zoals certificatie, 
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voorgesteld.7 Daarnaast worden een aantal nieuwe wetgevingsconcepten voor-

gesteld, waaronder alternatieve toezichtsinstrumenten, alternatieve geschillen-

beslechting, en afspraken tussen instellingen en gebruikers(organisaties) in 

plaats van wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen. Het pleidooi voor regelgeving 

op hoofdlijnen en een geringere rol voor de overheid in toezicht en handhaving 

vormt ook het uitgangspunt van het programma „Andere Overheid‟. “De over-

heid heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de inrichting van een ade-

quaat systeem van checks and balances op de verschillende terreinen van over-

heidszorg” (2004:28).  

Inmiddels houden ook diverse organen zich bezig met de vraag wat zij in 

eigen handen moet houden en wat aan het veld kan worden overgelaten. In fe-

bruari 2004 ontving de SER een adviesaanvraag van het kabinet over de moge-

lijkheden van maatschappelijk ondernemerschap om de publieke dienstverle-

ning te verbeteren. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

brengt advies uit over maatschappelijke dienstverlening, waarin de sturing, de 

bestuurbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening centraal staan. In de 

loop van 2004 zullen beide organen hun advies uitbrengen. De Algemene Re-

kenkamer droeg eerder al aan de discussie bij via een achtergrondstudie over 

brede publieke verantwoording (Algemene Rekenkamer, 2004).  

De gemeenschappelijke noemer van de genoemde onderzoeken is de vraag 

hoeveel ruimte de overheid moet laten voor zelfregulering. Om haar systeem-

verantwoordelijkheid waar te kunnen maken dient de overheid een afweging te 

maken of maatschappelijke ondernemingen de verantwoordelijkheid voor een 

publieke taak willen en kunnen waarmaken. Het initiatief van het NTMO geeft 

uiting aan de bereidheid van de daarin verenigde brancheorganisaties om meer 

verantwoordelijkheid te dragen. Het NTMO claimt bovendien in staat te zijn 

om ondernemend te opereren en tegelijkertijd de maatschappelijke doelstellin-

gen te behartigen. De BrancheCode vervult een belangrijke rol als normstellend 

kader voor goed bestuur en maatschappelijke verantwoording. Een verschui-

ving van overheidsregulering naar een minder statelijke vorm van regulering 

nodigt uit tot een bezinning op drie elementen van (zelf)regulering: de gestelde 

regels, het toezicht op de naleving en de handhaving van de regels (vergelijk 

Havinga, 2003:192). Om meer ruimte voor zelfregulering te verwerven moeten 

de brancheorganisaties tegenover de overheid aantonen dat hun leden zich hou-

den aan deze regels.8 In de volgende paragrafen spreken we hierover verwach-

                                                           
7  In navolging van Van Montfort en Van der Voort onderscheiden wij het begrip cer-

tificatie van certificering. “Certificering wordt in de accountancy gehanteerd voor 

het afgeven van een accountantsverklaring (assurance) bij een (financiële) verant-
woording. De term certificatie kan dan gebruikt worden voor andere vormen van 
assurance die schriftelijk afgegeven wordt door een onafhankelijke derde”. 

8  In politieke discussies over deregulering wordt zelfregulering vaak als effectiever 
dan overheidsregulering voorgesteld. Daarom mag worden aangenomen dat de ef-
fectiviteit ook een rol speelt in de beoordeling van het „bottom up initiatief‟ van de 
NTMO om gedetailleerde overheidsregelgeving te vervangen door zelfregulering.  
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tingen uit, met het oog op het belang van toezicht op de naleving en handha-

ving.  

5. Verwachtingen ten aanzien van de naleving van de BrancheCode  

Zelfregulering wordt vaak een grote mate van effectiviteit toegedicht, onder 

meer vanwege de geringe afstand tussen de opstellers van de regels en degenen 

die ze moeten naleven (Evers, 2004: 206, zie ook de bijdragen van Havinga; 

Van Heffen en Dorbeck-Jung; Van de Ploeg-Juk in het recente themanummer 

van Recht der Werkelijkheid over zelfregulering). In sommige gevallen worden 

de regels zelfs opgesteld door degenen voor wie ze bedoeld zijn. In dat geval 

wordt verondersteld dat de regels worden gesteund door de normadressanten, 

omdat de regels (in hun ogen) goed aansluiten bij de omstandigheden waarin zij 

functioneren. In het verlengde hiervan wordt bovendien verondersteld dat er 

meer sociale controle is op de naleving van de regels. Degenen die de regels 

moeten naleven zien er tevens op toe dat anderen zich ook aan deze regels hou-

den (vergelijk Griffiths, 2000:188; Coglianese and Lazer, 2003:695).9 Het wel-

slagen van zelfregulering wordt tevens in verband gebracht met een kleine, 

homogene groep die de regels stelt en die een gedeeld belang heeft bij zelfregu-

lering (De Vroom, 1990; Gunningham, 1995; Furger, 1997, Havinga, 2003).  

Het NTMO is een kleine groep met een gezamenlijke identiteit als „maat-

schappelijk ondernemer‟ en een gemeenschappelijk streven naar een herschik-

king van de institutionele verhouding tot de overheid. De brancheorganisaties 

die in het NTMO participeren hebben echter een heterogene achterban. Zij 

vertegenwoordigen immers drie verschillende sectoren met elk hun eigen pro-

fiel en problemen. Om die reden wordt de BrancheCode in de komende jaren 

uitgewerkt in de afzonderlijke sectorcodes, die specifieker toegespitst zijn op 

de activiteiten en institutionele positie van de brancheorganisaties en hun leden. 

In dit artikel concentreren wij ons op twee leden van het NTMO, de Landelijke 

Vereniging voor Thuiszorg (LVT) en Aedes. Beiden vertegenwoordigen een 

overgrote meerderheid van de organisaties in hun sector, resp. de private non-

profit thuiszorg en de private non-profit sociale verhuurders. De keuze om ons 

op deze organisaties te concentreren was niet alleen praktisch van aard, maar 

ook ingegeven door hun specifieke kenmerken: beide verbinden hun sectorco-

des aan het lidmaatschap, wat de vrijblijvendheid van het instrument vermin-

dert; tegelijkertijd verschilt de wijze, waarop de leden en de brancheorganisa-

ties zich institutioneel tot elkaar verhouden.  

                                                           
9  Griffiths (2000:188) noemt ook de kennis van de regels als een verklaring voor de 

effectiviteit van zelfregulering. Als normadressanten betrokken zijn geweest bij het 
opstellen of de uitwerking van de regels, dan zijn zij niet alleen beter op de hoogte 
van het bestaan van de regels, maar ook beter in staat de regels juist te interpreteren. 
Deze factor zegt echter niet zozeer iets over de bereidheid als wel over de mogelijk-
heid tot naleving en wordt daarom door ons verder buiten beschouwing gelaten.  
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In rechtssociologische debatten over zelfregulering wordt de positie van in-

termediaire, vertegenwoordigende organisaties zelden geproblematiseerd. Vaak 

wordt (impliciet) verondersteld dat de regels die dergelijke organisaties voort-

brengen, goed aansluiten bij het veld en breed gedragen worden door de ach-

terban. De gedachte is dat de aanvaarding van de regels tot een grotere bereid-

heid tot naleving leidt. Deze redenering gaat voorbij aan de gelaagdheid en 

complexiteit van het te reguleren veld en wordt vaak veroorzaakt doordat zelf-

regulering ten onrechte wordt voorgesteld als een vorm van groepsregels. Wij 

gaan er echter van uit, dat alle regels die actoren niet zelf hebben opgesteld 

door hen in principe als „externe‟ regels worden ervaren. In tegenstelling tot 

groepsregels die doorgaans in patronen van interacties tot stand komen en vaak 

onuitgesproken blijven, worden regels van vertegenwoordigende instanties – al 

dan niet in overleg met de achterban – expliciet vastgesteld en (bindend) opge-

legd. Dit opent de mogelijkheid van een nieuw perspectief op zelfregulering, 

vooral daar waar de zelfregulering als alternatief voor overheidsregulering 

wordt voorgesteld. Overheidsregels en regels van vertegenwoordigende instan-

ties komen vanuit dit perspectief namelijk op één lijn te liggen.10 De naleving 

van de regels is daarmee vooral afhankelijk van de waarde die aan de externe 

regels wordt toegekend. Dit hangt samen met de vraag of degenen die de regels 

moeten naleven van mening zijn, dat de normsteller gelegitimeerd is ten aan-

zien van een bepaalde kwestie regels te stellen. De legitimatie kan berusten op 

een wettelijke bevoegdheid, maar kan daarnaast (of in plaats daarvan) geba-

seerd zijn op feitelijke acceptatie van het gezag van een regulerende instantie. 

Dergelijke acceptatie kan verband houden met de afstand tussen degene die de 

normen stelt en de normadressanten. De afstand tussen brancheorganisaties en 

hun leden houdt verband met de organisatiegraad, de homogeniteit van de ach-

terban en de aanwezigheid van collectieve belangen (vgl. Van Driel, 1988). Als 

de afstand gering is, heeft de normsteller waarschijnlijk een goed inzicht in de 

omstandigheden waarin de normadressanten moeten opereren. Brancheorgani-

saties die in staat zijn de regels op de werkomstandigheden af te stemmen, ver-

groten daarmee de kans op naleving van de regels (vgl. De Vroom, 1989, Van 

der Ploeg-Juk, 2003, Van Erp en Verberk, 2004). Zoals eerder aangegeven is 

de feitelijke naleving van de betreffende regels in de sociale huisvesting en de 

thuiszorg nu nog niet te bepalen, aangezien de vertaling van de BrancheCode 

naar sectorcodes nog in een pril stadium verkeert. Wat hier wordt beoogd is 

dan ook niet zozeer een systematische empirische toetsing (die hoe dan ook 

methodologisch ingewikkeld is) maar het inzichtelijk maken van de theoreti-

sche spanningen die zich rond de codes kunnen voordoen, gebaseerd op een 

empirische verkenning van de twee gekozen, exemplarische cases. Deze ver-

kenning bestond uit een uitgebreide documentatie-analyse, gecombineerd met 

enkele interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties. Onze 

verwachtingen ten aanzien van naleving en handhaving, gebaseerd op een ex 

                                                           
10  Vergelijk Van Driel (1998:86), die zelfregulering door brancheorganisaties als ex-

terne zelfregulering aanmerkt.  
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ante inschatting van institutionele condities, tonen het dilemma, waarmee bran-

cheorganisaties geconfronteerd kunnen worden.  

De afstand van de brancheorganisaties tot hun leden  

Zowel de LVT als Aedes zijn verenigingen en worden dus gevormd door hun 

leden. Beide hebben bureaus (werkorganisaties) in het leven geroepen, die door 

de leden zijn gemandateerd om beleid te ontwikkelen. Hun taak is maatschap-

pelijke, politieke en economische ontwikkelingen te volgen en deze een be-

leidsmatige vertaling te geven. Tevens trachten zij te signaleren welke proble-

men en behoeften er onder de leden spelen. Wanneer intern een beeld is ge-

vormd van de wijze waarop ontwikkelingen in beleid moet worden vertaald, 

wordt dit als voorstel ingebracht bij het bestuur en de algemene raad. In die zin 

kan worden gesteld dat de afstand tussen de bureaus en de leden klein is. De 

bureaus nemen het voortouw in de beleidsvorming, maar de lidinstellingen be-

slissen uiteindelijk welk beleid binnen de vereniging wordt gevoerd. In algeme-

ne zin hebben de leden van beide brancheorganisaties reeds ingestemd met het 

concept van een gedragscode en de notie van maatschappelijk ondernemer-

schap.  

De instemming van de leden wijst op een zekere steun voor de eisen die aan 

het maatschappelijk ondernemen worden gesteld. Toch kunnen hieruit niet au-

tomatisch verwachtingen worden afgeleid ten aanzien van de naleving van de 

sectorcodes in de toekomst. De omstandigheden waarbinnen de organisaties 

opereren zijn veranderd, mede onder invloed van overheidsbeleid. Hun houding 

ten opzichte van gedragsregels en daaraan gekoppelde toezichts- en handha-

vingsmechanismen kan hierdoor veranderd zijn.11 Bovendien verwoordt de 

Branchecode hogere ambities dan de oude sectorcodes en is zij een samenstel 

van documenten uit verschillende sectoren. Dit laatste is een wezenlijk verschil 

met de huidige sectorale codes, die grotendeels “bottom up” zijn vastgesteld, 

op basis van wat haalbaar was onder de eigen leden. De vraag is in hoeverre 

verwacht kan worden, dat ook nieuwe eisen nageleefd zullen worden. 

Naleving van de LVT-code 

De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) vertegenwoordigt vrijwel alle 

reguliere, AWBZ-gefinancierde thuiszorginstellingen in Nederland.12 Ten tijde 

van het verschijnen van de BrancheCode waren 101 instellingen bij de Lande-

                                                           
11  De opstelling van individuele organisaties tegenover regels is tevens van belang 

voor de effectiviteit van (zelf)regulering (Kagan en Scholtz, 1984, Havinga, 2003). 
Dit valt buiten het kader van deze studie.  

12  Dit geldt ook voor de periode waarin het NTMO werd opgericht. Uit een onderzoek 
van het Nivel blijkt dat er in 1999 in Nederland 104 reguliere, AWBZ-gefinancier-
de thuiszorginstellingen waren. Deze instellingen werden alle vertegenwoordigd 
door de LVT (http://www.nivel.nl).  
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lijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) aangesloten. De brancheorganisatie is 

in 1990 ontstaan uit een samengaan van de Centrale Raad voor de Gezinsver-

zorging en de Nationale Kruisvereniging. Eind jaren ‟80 introduceerde de over-

heid marktwerking op het terrein van de gezondheidszorg. Ook de thuiszorg-

sector werd gereguleerde concurrentie in het vooruitzicht gesteld. De LVT zag 

hierin een aanleiding om kwaliteitseisen te stellen aan haar leden opdat deze 

zich in kwaliteit van andere aanbieders zou gaan onderscheiden. Het lidmaat-

schap werd verbonden aan naleving van de kwaliteitseisen. Tevens werden ook 

enkele eisen gesteld aan het maatschappelijk ondernemerschap, die – geheel in 

de geest van de tijd – betrekking hadden op een ethisch verantwoorde omgang 

met het milieu. Bij de herziening van de lidmaatschapseisen in 2000 zijn de 

eisen inzake het maatschappelijk ondernemen verruimd en op verzoek van de 

overheid van toetsbare elementen voorzien. Het afleggen van verantwoording 

aan stakeholders en regels omtrent de aanwending van publieke middelen kwa-

men centraal te staan. Het bureau van de LVT heeft zich naar eigen zeggen in-

gespannen om de eigen eisen in de een of andere vorm opgenomen te krijgen in 

de BrancheCode en is van mening dat deze een goede afspiegeling vormt van 

de sectorspecifieke LVT-eisen inzake maatschappelijk ondernemen. De LVT-

eisen uit 2000 zijn concreter dan de later tot stand gekomen BrancheCode, 

waardoor een terugvertaling van de BrancheCode naar de eigen sectorcode niet 

nodig wordt gevonden. Het bureau van de LVT had de eisen in de BrancheCo-

de zelfs wel wat scherper willen formuleren, maar moest hierover een compro-

mis sluiten met de brancheorganisaties die het lidmaatschap (nog) niet aan ei-

sen verbinden, zoals de Aedes en de LVT dat wel doen.  

Niettemin zijn er ontwikkelingen, die de bereidheid tot naleving kunnen 

schaden. De LVT heeft in het verleden vaak in de voorhoede geopereerd, waar-

van de relatieve transparantie van de thuiszorgsector getuige is. Zo heeft de sec-

tor door middel van benchmarking aan de overheid trachten te tonen dat zij 

doelmatig werkt (Trommel e.a., 2004). Ook ziet de LVT door middel van kwa-

liteitseisen en certificatie toe op de kwaliteit of toegankelijkheid van de zorg 

(Van Heffen en Klok, nog te verschijnen). Met de certificatie door een onaf-

hankelijke instelling wordt bovendien bereikt dat de kwaliteitseisen op sector-

niveau eenduidig zijn. Het opereren in de voorhoede heeft de sector echter niet 

gebracht dat zij wordt ontzien in de huidige bezuinigingsplannen van de over-

heid. Bovendien heeft de overheid besloten om met ingang van 2006 de thuis-

zorg niet langer op te nemen in de AWBZ. De verantwoordelijkheid voor de 

financiële ondersteuning van thuiszorg wordt overgedragen aan gemeenten. De 

gemeenten mogen zelf het beleid bepalen ten aanzien van de benodigde maat-

schappelijke ondersteuning, maar het uitgangspunt moet zijn dat burgers pri-

mair een beroep moeten doen op de mantelzorg. Thuiszorgorganisatie zullen 

dus moeten concurreren op een krimpende markt, die bovendien door steeds 

meer en ook andersoortige organisaties wordt betreden. We kunnen dus ver-

wachten dat de bereidheid tot naleving van de eisen die aan het maatschappelijk 

ondernemen worden gesteld, zal afnemen als de eisen op gespannen voet ko-

men te staan met het concurrentievermogen.  
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Naleving van de Aedescode 

Aedes is in 1998 ontstaan uit een fusie van de koepels NWR en NCIV en heeft 

zich sindsdien omgevormd tot een brancheorganisatie, met een sterkere nadruk 

op belangenbehartiging en kennisontwikkeling. In de sociale huursector is de 

trend richting verzelfstandiging en marktwerking relatief vroeg ingezet, reeds 

eind jaren ‟80, en hebben vele corporaties reeds een professionaliseringsslag 

gemaakt. In de afgelopen jaren zijn de onderlinge verschillen qua visie en or-

ganisatietype sterk toegenomen. Het concept van maatschappelijk ondernemer-

schap is in zijn concrete uitwerking niet onomstreden. Er leven verschillende 

ideeën over hoe ver de doorsteek naar ondernemerschap gevoerd moet worden 

en wat concreet als de doelstellingen en kwaliteitsnormen van een woningcor-

poratie moet worden beschouwd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vraag wie 

als klanten moeten worden beschouwd en wie de relevante stakeholders zijn 

(Brandsen en Helderman, 2004).  

Totnogtoe heeft dit echter niet tot grote conflicten geleid. Dit kan worden 

herleid tot de institutionele vormgeving van het systeem, waarbij de financiële 

band tussen corporaties en overheid is doorgesneden, en waarbij de uitwerking 

van landelijke normen op lokaal/regionaal wordt gelegd. Deze normen (zoals 

verwoord in het Besluit Beheer Sociale Huursector) zijn dermate breed gefor-

muleerd, dat ze op zichzelf relatief weinig weerstand oproepen. Dit gold ook 

voor de bestaande Aedescode: de abstracte kwaliteitsnormen hebben niet tot 

wezenlijke meningsverschillen geleid. De veelheid aan mogelijke interpretaties 

betekent dat gedrag de vorm moet aannemen van grove misstanden, wil daad-

werkelijk een overtreding van de code moeten worden geconstateerd.  

Het wordt een ander verhaal wanneer gesproken wordt over kwesties van 

bestuurlijke zeggenschap en beoordeling, zoals in de Branchecode worden ge-

noemd, of de uitwerking van gespecificeerde kwaliteitsnormen die aan de code 

kunnen worden gekoppeld. Er kan worden geconstateerd dat de bestaande Ae-

descode sterker de autonomie van het management van corporaties respecteert 

dan de Branchecode en dat kwaliteitsnormen nauwelijks concreet geformuleerd 

worden. Concrete uitwerking van deze punten zal vermoedelijk op weerstand 

stuiten onder in ieder geval een deel van de leden. Los daarvan is het nog de 

vraag, in hoeverre sprake zal zijn van sociale controle. Verkennend onderzoek 

wijst er op dat de cultuur onder woningcorporaties nog niet zodanig is, dat zij 

elkaar systematisch aanspreken op de naleving van normen, gesteld dat ze het 

daar over eens zijn. Het is vanouds een “ons kent ons” wereld.  

In dat verband is het illustratief om de verschillen tussen de Branchecode en 

de bestaande sectorcodes nader te beschouwen. Deze verschillen zijn zeker niet 

één op één te vergelijken met die tussen de Branchecode en de toekomstige 

sectorcodes. Niettemin geeft een analyse van de eerstgenoemde verschillen 

zicht op de weg, die de brancheorganisaties te gaan hebben: daar waar de hui-

dige regels fundamenteel afwijken van de overkoepelende code ligt een moge-
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lijk problematische stap in de vertaalslag.13 Het belangrijkste verschil tussen de 

twee sectorale codes onderling betreft de verwijzing naar kwaliteitsmeting. De 

BrancheCode noemt benchmarking als instrument voor de meting van prestaties 

van maatschappelijke ondernemingen. Die term komt in de LVT-code terug als 

apart instrument naast kwaliteitstoetsing. De benchmark heeft als oogmerk de 

kwaliteit van de bedrijfsvoering in kaart te brengen. De kwaliteit van zorg 

wordt afgemeten aan het hebben van een integraal kwaliteitssysteem. Voor de 

beoordeling van het kwaliteitssysteem vindt een externe toetsing door certifice-

rende instellingen plaats. De benchmark en de kwaliteitstoetsing zijn tot dusver 

gescheiden instrumenten, maar de LVT zoekt momenteel naar een verbinding 

tussen beide. In de Aedescode wordt niet gerept van benchmarking. Wel is er 

een aparte bepaling over het financieel beleid, waarin wordt gesproken van ver-

antwoording “op basis van gangbare voorbeelden of richtlijnen binnen de be-

drijfstak”. Weliswaar worden na te streven doelen genoemd (die ontleend zijn 

aan het Besluit Beheer Sociale Huursector), maar de na te streven kwaliteits-

normen worden niet op sectoraal niveau verankerd. De Aedescode stelt dat 

leden geacht worden “zelf normen op te stellen aangaande kwaliteit of hiervoor 

gebruik te maken van bestaande kwaliteitszorgsystemen”. Wel worden enkele 

aanvullende normen genoemd: niets doen wat het imago van de bedrijfstak 

schaadt, samenwerking nastreven en collega‟s financieel steunen. Ook wordt 

met betrekking tot de relatie tussen corporaties en gemeenten gesproken over 

een gewenste inspanning om tot toetsbare afspraken te komen. Beide sectorco-

des verwijzen dus enkel naar vrij abstracte streefdoelen en kwaliteitsnormen, 

maar vullen de verantwoordelijkheid voor specificatie daarvan anders in. In de 

thuiszorg wordt deze vooral op sectorniveau gelegd, in de huisvesting nadruk-

kelijker op organisatieniveau of lokaal niveau. 

Samengevat kan worden gesteld dat er gegronde twijfels kunnen zijn over 

de naleving van de BrancheCode via de sectorale codes, zij het dat de bron van 

de twijfels verschilt. Bij de LVT liggen de regels in principe dicht tegen de 

leden aan, maar leidt de moeizame relatie met de overheid mogelijk tot ont-

wrichting van het systeem. Dit speelt tot op zekere hoogte ook bij Aedes, maar 

daar geldt vooral dat de autonomie van de leden groot is en dat pogingen om 

sterker te normeren onder een deel van de leden op weerstand kunnen stuiten.  

5. Verwachtingen ten aanzien van de handhaving van de BrancheCode 

Twijfels over de naleving van gedragsregels leggen meer druk op de handha-

vingsmechanismen. Naast het toezicht op de naleving is de handhaving van 

regels een van de voorwaarden waaronder zelfregulering effectief kan zijn 

(vergelijk Havinga, 2003:199). De vormgeving van de zelfregulering is bepa-

lend voor de mogelijkheden om de gemaakte afspraken te handhaven. De ver-

bindendheid van de regels kan berusten op een overeenkomst of op lidmaat-

                                                           
13  Dit geldt met name voor Aedes, aangezien de LVT van mening is dat de eigen sec-

torcode al voorziet in wat de BrancheCode voorschrijft. 
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schapsverhoudingen (Van Driel, 1989:83). Dat laatste is het geval bij de LVT 

en Aedes. Van Driel (1989: 119-121) heeft een leidraad voor zelfregulering 

ontwikkeld, die bedoeld is als referentiekader voor de kwaliteit van de regeling. 

Ten aanzien van handhaving merkt zij het volgende op: 

- De handhaafbaarheid van de regeling is essentieel. Normen die voor de 

geadresseerde minder vanzelfsprekend zijn, zullen meer handhavingsin-

spanningen vergen. Voor de handhaving van de BrancheCode betekent dit 

dat de bepalingen van deze code op een zodanige wijze in de sectorale co-

des moet zijn uitgewerkt dat de normen zijn toegesneden op de activiteiten 

en institutionele positie van de brancheorganisaties en hun leden. De leden 

moeten weten wat van hen wordt verwacht en de brancheorganisaties dienen 

een mogelijkheid tot handhaving te creëren.  

- Niet-naleving van de normen dient adequaat gesanctioneerd te kunnen 

worden. Dit houdt in dat de brancheorganisaties sancties moeten verbinden 

aan het niet naleven van de eisen inzake het maatschappelijk ondernemen.  

- De uitvoering en handhaving van zelfregulering moeten een zo gering mo-

gelijke belasting leggen op de normadressanten en de instanties die met het 

toezicht op de naleving belast zijn. Dat betekent dat de bestuurlijke en ad-

ministratieve belasting van de brancheorganisaties en de maatsschappelijke 

ondernemingen, zoals woningcorporaties en thuiszorginstellingen, in ver-

houding moet staan tot de baten. Dit is in lijn met het huidige beleid gericht 

op administratieve lastenverlichting.  

 

Aan de hand van deze richtlijnen kan worden nagegaan, in hoeverre een effec-

tieve handhaving van de sectorcodes kansrijk moet worden geacht.  

De handhaving van de LVT-code  

De eisen die de LVT aan het maatschappelijk ondernemerschap verbindt heb-

ben geen wettelijke grondslag. De LVT-code is hiermee primair een intern toet-

singsinstrument.14 In bestuurlijke kring wordt toezicht opgevat als “Het verza-

melen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren 

(Algemene Rekenkamer, 1998). Handhaving is hiermee het sluitstuk van een 

toezichtsarrangement en bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het bevorde-

ren van de naleving.  

Voor de handhaafbaarheid van de LVT-code is de kenbaarheid en eendui-

digheid van de daarin vervatte eisen een voorwaarde. Hierin verschilt private 

normstelling niet van overheidsregelgeving. De LVT heeft de eisen inzake het 

maatschappelijk ondernemen op heldere wijze geoperationaliseerd en van 

toetsbare elementen voorzien. Het is daarom aannemelijk dat de lidinstellingen 

weten wat maatschappelijk ondernemen van hen vergt. Het bureau van de LVT 

                                                           
14  A. Boot, De status van branchecodes moet in de wet, 28 mei 2003, http:// 

www.aedesnet.nl. 
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verzamelt op twee manieren informatie over de naleving. De lidinstellingen 

moeten 1) een verklaring insturen waarin zij zich committeren aan de eisen 

inzake het maatschappelijk ondernemen en 2) in hun jaarverslaglegging ver-

antwoording over het maatschappelijk ondernemerschap afleggen. Het bureau 

van de LVT ziet erop toe dat de lidinstellingen de verklaring insturen. Als de 

lidinstellingen dit niet hebben gedaan, spreekt het bureau hen hierop aan. De 

jaarverslagen die lidinstellingen opsturen, worden door de LVT bewaard. Er 

wordt echter niet inhoudelijk iets mee gedaan.  

Op het moment dat een thuiszorginstelling in opspraak zou komen, bijvoor-

beeld vanwege een oneigenlijke besteding van collectieve middelen, dan kan 

het bureau van de LVT zich beroepen op de verklaring die deze instelling heeft 

ingestuurd. De verklaring biedt het bureau de mogelijkheid om deze instelling 

op de mistanden aan te spreken en aan te dringen op naleving. Blijft de instel-

ling zich aan de regels onttrekken, dan kan de LVT het lid royeren. De verkla-

ring is dus geen vrijblijvend document, maar verschaft de LVT een mogelijk-

heid tot het handhaven en sanctioneren.15 Of echter sprake is van een adequate 

sanctionering kan worden betwijfeld. Het royeren van een lid is een dusdanig 

zware sanctie dat deze niet licht zal worden toegepast. Dat betekent dat de LVT 

voornamelijk is aangewezen op het overreden van de lidinstellingen dat de ei-

sen inzake het maatschappelijk ondernemen moeten worden nageleefd. 

De administratieve en bestuurlijke belasting van het bureau van de LVT is 

gering. Het controleren of lidinstellingen de verklaring hebben ingestuurd vergt 

geen grote inspanning. De jaarverslagen die de LVT ontvangt van de lidinstel-

lingen worden niet gecontroleerd op het afleggen van verantwoording. Ook 

voor de lidinstellingen zijn de administratieve en bestuurlijke lasten die ver-

bonden zijn aan de handhavingsactiviteiten minimaal. De verklaring die moet 

worden ingezonden, is een door de LVT voorbedrukt formulier dat onder de 

lidinstellingen is verspreid. De lidinstellingen zijn verder wettelijk verplicht tot 

een jaarverslaglegging, dus ook het verantwoording afleggen in een jaarverslag 

legt geen grote administratieve druk op de instellingen.16 De geringe bestuurlij-

                                                           
15  Het toezicht van de brancheorganisaties op de naleving van de sectorcodes maakt 

deel uit van een ruimere verantwoordingsstructuur, waarin gebruikers en andere 
stakeholders expliciet een rol krijgen toebedeeld in het borgen van de maatschappe-
lijke doelstellingen. Het NTMO ziet in benchmarking een belangrijk instrument om 
de externe verantwoording te bevorderen. De LVT maakt gebruik van benchmark-
ing om de prestaties van de lidinstellingen te meten. De gegevens die zo beschik-
baar komen worden slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt ten behoeve van de dia-
loog met stakeholders. Voor meer informatie over de werking van de LVT-bench-
marks, zie Trommel e.a., 2004 (nog te verschijnen).  

16  De thuiszorginstellingen ervaren overigens de wettelijke regels waaruit de verplich-

ting van de jaarverslaglegging voortkomt wel als een zware belasting (zie het rap-
port van de commissie-De Beer). Het toezicht op de zorgsector is uitermate versnip-
perd, waardoor de instellingen aan een groot aantal en zeer diverse instanties ver-
antwoording moeten afleggen, zoals bijvoorbeeld het College Tarieven Gezond-
heidszorg, het zorgkantoor, de Inspectie voor de Volksgezondheid, economische 
controlediensten enzovoorts. De LVT heeft samen met Arcares een traject opgezet 
om meer lijn in de verantwoordingsrelaties te krijgen.  
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ke en administratieve belasting is geen verdienste van de wijze waarop de hand-

having is vormgegeven, maar volgt uit een gebrek aan toezicht en handhaving. 

Het bureau van de LVT is zich hiervan bewust, maar vertrouwt er op dat de le-

den het maatschappelijk ondernemerschap serieus nemen. Wel hoopt zij in de 

toekomst het toezicht op naleving anders te organiseren. Het bureau denkt daar-

bij aan een koppeling met de toetsing van de kwaliteitseisen.  

In het voorgaande is al aan de orde gekomen dat de introductie van markt-

werking in de gezondheidszorg voor de LVT een aanleiding was om in het be-

gin van de jaren negentig kwaliteitseisen aan het lidmaatschap te verbinden.17 

Een onafhankelijke organisatie controleert of de aangesloten thuiszorginstellin-

gen voldoen aan de kwaliteitseisen. De goedgekeurde instellingen krijgen het 

branchecertificaat Keurmerk Kwaliteit. De kwaliteitseisen zijn afgeleid van het 

certificatieschema van de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 

in de Zorg).18 Het LVT-keurmerk garandeert professionele zorg, een zorgplan 

op maat, hygiëne en veiligheid, privacybescherming, belangenbehartiging door 

een cliëntenraad, een correcte klachtenafhandeling en goede arbeidsomstandig-

heden voor medewerkers. Op deze wijze tracht de LVT haar leden een onder-

scheidend vermogen te geven en betrouwbaarheid uit te stralen.  

 Indien de eisen inzake het maatschappelijk ondernemen onderdeel zouden 

vormen van het LVT-keurmerk, dan zou ook de naleving van deze eisen door 

een onafhankelijke organisaties beoordeeld worden. Certificatie is strikt geno-

men geen vorm van toezicht of verantwoording, maar een instrument van kwali-

teitsborging (Van Montfort en Van de Voort, 2004:235). Het opnemen van de 

eisen in het certificatieschema leidt dus niet vanzelfsprekend tot meer toezicht 

en biedt al evenmin sanctiemogelijkheden. Het legt uitsluitend vast wat van de 

leden wordt verwacht. Wel zou de LVT meer inzicht in de naleving verwerven. 

Is de naleving onvoldoende dan is het aan de LVT om in te grijpen. Het is aan-

nemelijk dat de lasten die met handhaving gepaard gaan zullen toenemen in 

vergelijking met de huidige situatie, waarin de handhavingsinspanningen mini-

maal zijn bij gebrek aan inzicht in de naleving. Ook voor de leden, die nu uit-

sluitend een voorbedrukt formulier en een jaarverslag insturen, zal de belasting 

vrijwel zeker toenemen. In welke mate is afhankelijk van de intensiteit van de 

raadpleging, overleg en informatie-uitwisseling tussen de leden en de certifice-

rende instelling. Het is daarom denkbaar dat er een verschuiving in plaats van 

een vermindering van de administratieve lasten zal plaatsvinden (vgl. Van 

Montfort en Van der Voort, 2004:237).  

                                                           
17  Deze kwaliteitseisen vormen het grootste deel van de LVT-code en worden via de 

in de tekst beschreven procedure geborgd. De eisen met betrekking tot het maat-
schappelijk ondernemerschap richten zich op de juiste aanwending van publieke 
middelen en eventuele winsten. De zorginstellingen vertrekken hierover informatie 
in hun jaarverslagen. Beide vormen van toezicht bestonden reeds voor de totstand-
koming van de BrancheCode, waarvoor de LVT-code zoals gezegd een belangrijke 
inspiratiebron is geweest.  

18  Het HKZ-certificaat is vergelijkbaar met de ISO-9001 eisen voor het bedrijfsleven. 
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De bereidheid tot meer toezicht op de naleving kan niet losgezien worden 

van actuele politieke ontwikkelingen. De keuze om met ingang van 2006 een 

deel van de thuiszorg uit de AWBZ te halen, maakt dat de instellingen gedwon-

gen zullen zijn om meer ondernemend te opereren. Zij moeten daarin de con-

currentie aangaan met private organisaties. De opname van de eisen inzake het 

maatschappelijk ondernemen in het certificatieschema staat hiermee op gespan-

nen voet. Immers beperkt de handelingsvrijheid van de instellingen, bijvoor-

beeld de wijze waarop winsten mogen worden aangewend, en verkleint daar-

mee de mogelijkheden tot concurrerend ondernemen. Het is dan ook niet ver-

bazingwekkend dat het bureau van de LVT vooralsnog van de algemene leden-

raad weinig steun verwacht voor het plan om de eisen inzake het maatschappe-

lijk ondernemen op te nemen in het LVT-keurmerk. Volgens het bureau is het 

gevoel van de ledenraad op dit moment “niet roomser dan de paus te willen 

zijn”. Hiermee geeft zij te kennen dat de zorginstellingen zich meer als een 

ondernemer moeten opstellen om te kunnen concurreren met profit-instellingen 

die vergelijkbare zorg leveren. In de algemene ledenraad is daarom besloten 

een afwachtende houding aan te nemen. 

Samenvattend moeten wij concluderen dat de handhavingsinspanningen van 

de LVT beperkt zijn en dat de sanctionering nog niet adequaat geregeld is. In 

de huidige situatie is de kwaliteit van de zelfregulering op deze punten dan ook 

onvoldoende gegarandeerd. 

Handhaving van de Aedescode 

De handhaving van de Aedescode verloopt op het moment langs drie stappen. 

Eerst wordt gesignaleerd dat gedrag in strijd is met de code. In principe kunnen 

alle stakeholders van een corporatie een klacht indienen. Het uiteindelijke oor-

deel wordt geveld door de zgn. Aedescodecommissie, een gezelschap van deels 

onafhankelijke deskundigen (op het moment onder voorzitterschap van Jan 

Terlouw). Daarna volgt een uitspraak over sancties, met als uiterste een roye-

ment. Die sancties worden bepaald door de Commissie Lidmaatschap, die be-

staat uit corporatiedirecteuren (en niet tot Aedes zelf behoort). De sancties zijn 

niet in de huidige code benoemd.  

Op basis van de totnogtoe ingediende klachten moet worden vastgesteld, dat 

de handhaving nog een beperkt karakter heeft. Niet alleen is het aantal klachten 

klein, ook gaat het merendeels om klachten van huurders rond individueel ge-

tinte zaken. In feite vervult de commissie de rol van een ombudsman (en de 

nationale ombudsman stuurt inmiddels klachten door). Welke merites dit ook 

heeft, het is slechts een beperkt deel van het potentiële handhavingsgebied. 

Veel van de klachten worden bovendien niet ontvankelijk verklaard. Het is dus 

twijfelachtig of de mogelijkheden van de code als verantwoordingsinstrument 

voldoende bekend zijn. Bovendien moet het werkelijk om grove schendingen 

van de gedragsregels gaan, wil de Aedescodecommissie uitspraak kunnen doen. 

Zoals eerder gezegd worden veel normen pas gespecificeerd op decentraal ni-

veau. Bovendien is er nog geen brede consensus over de invulling van maat-
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schappelijk ondernemerschap en van verantwoordingsprocessen. Op dat punt 

verkeert de sector is een overgangsfase. Er zijn veel verantwoordingsmethodie-

ken (visitatie, benchmarks, kwaliteitsmodellen, code), elk met een eigen norm-

systeem en uitwerking. De precieze verhouding tussen deze verschillende in-

strumenten is vooralsnog niet gepreciseerd. De verschillende normensystemen 

overlappen elkaar en kunnen zelfs als concurrerend worden beschouwd. Voor-

alsnog is dus nog niet geheel duidelijk welke normen precies gehandhaafd zou-

den gaan worden. Dit is een belangrijk verschil met de LVT, dat weerspiegeld 

wordt in de bestaande sectorcodes. Verder is onduidelijk hoe de verschillende 

verantwoordingsinstrumenten in termen van handhaving gekoppeld zullen wor-

den. Zo is het waarschijnlijk dat de visitatie onderdeel zal worden van het re-

glement van de code, maar de mate van binding is nog open. Het zal de nodige 

discussie zal opleveren en kan onder een deel van de leden tot weerstand lei-

den.  

Daarmee is overigens niet gesteld dat een aanscherping van de handhaving 

geen kans van slagen heeft. Volgens respondenten van Aedes is de bereidheid 

tot acceptatie van zelfregulerende instrumenten onder leden in de afgelopen 

jaren toegenomen, mede vanuit het besef dat dit de druk van overheidsregule-

ring zou kunnen doen verminderen. Niettemin blijft haar strategie controversi-

eel en is het niet vanzelfsprekend dat er voldoende draagvlak zal zijn. Voor-

alsnog heeft de handhaving van de Aedescode nog weinig om het lijf. Dit is 

zichtbaar in de sanctiemogelijkheden, die niet benoemd zijn in de huidige code 

en in de praktijk weinig gradaties kennen. De handhaving brengt dus logi-

scherwijs weinig administratieve lasten met zich mee, maar het is moeilijk te 

voorzien hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen.  

Samenvattend kan worden gesteld dat in beide sectoren de handhaving nog 

onvoldoende vorm krijgt. In beide gevallen is de sanctionering een zwak punt. 

Bij Aedes geldt bovendien dat de gehele verantwoordingsstructuur ter discussie 

staat, wat het lastig maakt de gedragscode daarbinnen een duidelijke positie te 

geven.  

6. Conclusie 

Brancheorganisaties hebben een bijzondere positie, die in de rechtssociologi-

sche literatuur nog onvoldoende wordt onderkend. We hebben dit aangetoond 

aan de hand van een analyse van het NTMO en haar Branchecode. Deze code 

ondersteunt de roep om deregulering van staatswege. De eigen gedragsregels 

zouden daarbij (ten dele) de regels van overheidswege vervangen. Op voorhand 

kunnen er echter vraagtekens worden gesteld bij het potentieel voor naleving en 

handhaving van de normen in de sectorcodes. Hoewel de afstand tussen leden 

en brancheorganisaties op het moment relatief klein is, kan gezien de cultuur en 

de ontwikkelingen binnen de sectoren worden getwijfeld of op naleving kan 

worden vertrouwd. De handhaving van de bestaande sectorcodes is nog be-

perkt, met name waar het gaat om de sanctionering. Hoewel sterkere handha-

vingsmechanismen worden voorzien, is de specifieke uitwerking daarvan nog 
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onbekend en ongewis. Veel andere vragen liggen ook nog open: wat wordt de 

precieze relatie met het traditionele toezicht? Wat te doen met niet-leden, of 

leden die een concurrerende brancheorganisatie opzetten? In hoeverre moeten 

verantwoordings- en kwaliteitsinstrumenten in de codes worden verankerd?  

Bij de beantwoording van deze vragen kunnen de brancheorganisaties in 

een lastig parket worden geplaatst. Een belangrijke functie van het NTMO en 

de Branchecode is meer afstand te creëren ten opzichte van de nationale over-

heid. Hoewel in een systeem met een hoge mate van zelfregulering de intensi-

teit van de gedragsregulering lager zal zijn, zullen de brancheorganisaties niet-

temin concessies moeten doen, zowel wat betreft de inhoud van gedragsregels 

als de naleving daarvan. Paradoxaal genoeg moeten zij om van de overheid los 

te komen zich tot op zekere hoogte als de overheid gedragen, door binnen hun 

sector een uitgebreider systeem van externe verantwoording op te tuigen. Dit 

kan ze in een spagaat zetten: waar de huidige ontwikkelingen en gevoelens on-

der de leden wellicht nopen tot een minder stringente uitwerking van de Bran-

checode, zal de overheid juist aandringen op steviger garanties in termen van 

normvaststelling en -handhaving.  

Wellicht dat brancheorganisaties gedwongen worden politiek hoog spel te 

spelen, naarmate hun leden steeds zelfstandiger kunnen optreden. De keuze 

voor deze vorm van zelfregulering is niettemin risicovol, aangezien de vergelij-

king tussen een code en een wet zich snel aandient, en daarmee bepaalde ver-

wachtingen worden opgeroepen. De kracht van dergelijke codes ligt voor een 

belangrijk deel in het potentiële draagvlak, en daarmee in het proces dat aan de 

code voorafgaat. Aedes investeert bijvoorbeeld zeer nadrukkelijk in het traject, 

waarlangs de Aedescode in samenspraak met de branche ontwikkeld wordt. De 

directe vergelijking tussen overheidsregulering en zelfregulering, die deze vorm 

van zelfregulering tegelijkertijd oproept, trekt de aandacht echter vooral rich-

ting de regels zelf. Andere vormen van zelfregulering (bijv. certificering, ben-

chmarks, visitatie) verplaatsen niet alleen meer discussie naar het instrumentele 

niveau, ook hebben zij minder expliciet het karakter van regels. Daarmee zijn 

zij uiteraard wel minder gezaghebbend en daarmee kwetsbaarder voor over-

heidsinvloed of concurrerende initiatieven.  

De vraag voor verder onderzoek is hoe ver de brancheorganisaties moeten 

en kunnen gaan, om de codes tot een succes te maken. Daarvoor zal het nood-

zakelijk zijn nader onderzoek uit te voeren onder hun leden, om te bezien in 

hoeverre er draagvlak is voor de voorgestelde gedragsnormen en daaraan ge-

koppelde handhavingsmechanismen. Mogelijk worden brancheorganisaties 

gedwongen een niveau van handhaving na te streven, dat zij in de praktijk niet 

kunnen bereiken. In dat geval zullen zij een slim spel moeten spelen, willen zij 

een inrichting van zelfregulering bereiken die zowel bij de overheid als onder 

hun leden acceptabel wordt geacht.  
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Waardering van de veiligheidsutopie  

Roel Pieterman 

Inleiding 

Het begrip „veiligheidsutopie‟ is inmiddels niet meer weg te denken uit het Ne-

derlandse discours over veiligheid.1 Dat geldt dus evenzeer voor de auteur die 

dit begrip heeft aangemunt, Hans Boutellier. Dat over dit begrip nu in Recht 

der werkelijkheid gediscussieerd wordt, is onder andere toepasselijk omdat het 

in dit tijdschrift voor het eerst geïntroduceerd is.2 Zelf maakte ik kennis met 

Boutelliers inzichten in de vorm van zijn boek De veiligheidsutopie dat twee 

jaar na de publicatie in Rdw verscheen.3 Het begrip en de ideeën eromheen 

spraken ook mij meteen sterk aan. Ik zag er duidelijke parallellen in met inzich-

ten die ik heb ontwikkeld in mijn eigen onderzoek naar de voorzorgcultuur.4  

Nadere bestudering maakte duidelijk dat er naast overeenkomsten ook dui-

delijke verschillen bestaan in het gedachtegoed achter onze centrale concepten. 

Er zijn naast de gezamenlijke belangstelling voor het oprukken van de veilig-

heidsthematiek verschillen in discipline, perspectief op moderniteit en onder-

werp. Boutellier wil „een criminologische diagnose‟ maken van „de psychologi-

sche en culturele betekenis van veiligheid‟ als wezenlijk onderdeel van onze 

postmoderne cultuur. Mijn doel is een cultuursociologische5 analyse te ontwik-

kelen van de culturele houdingen tegenover schade en schande in onze laat-

moderne samenleving. Boutellier is als criminoloog vooral geïnteresseerd in het 

onderwerp maatschappelijke veiligheid dat tegenwoordig zo sterk met crimina-

                                                           
1  Wie nu googled op „veiligheidsutopie‟ krijgt 182 hits. 
2  Hans Boutellier, „De veiligheidsutopie: contouren van strafrechtelijk beleid‟, in 

Recht der Werkelijkheid, themanummer onder de titel Onverzoenlijkheid, 1999/3, p. 
23-40.  

3  Het werd in 2002 uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en kreeg als ondertitel 
mee „Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf‟.  

4  Ook ik schreef daarover voor het eerst in RdW: „Afscheid van risico? Niet zonder 
gevaar!‟, RdW 2001/1, p. 35-63. In diverse publicaties zijn de inzichten verder uit-
gewerkt, b.v. in „Culture in the Risk Society. An Essay on the Rise of a Precautio-
nary Culture‟, Zeitschrift fur Rechtssoziologie, 2001(22), p. 145-168 en samen met 

J.C. Hanekamp, The Cautious Society? An Essay on the Rise of the Precautionary 
Culture, Heidelberg Appeal Nederland, 2002. 

5  Ik kies hier voor „cultuursociologisch‟ als algemener begrip omdat ik de rechtssoci-
ologische belangstelling voor de wijze waarop wij door middel van het recht met 
schade en schande omgaan, plaats in een bredere maatschappelijke context. In deze 
visie is het recht dus een specifieke uitwerking van (vooral dominante) kenmerken 
van de cultuur van onze samenleving. 
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liteit vereenzelvigd wordt. Mijn belangstelling ligt daarentegen primair bij tech-

nologische risico‟s.  

Binnen de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid word ik voortdu-

rend uitgedaagd om mijn inzichten in onze omgang met „enge dingen‟ te ver-

breden naar onze omgang met „enge mensen‟. Het is opvallend dat beide on-

derwerpen in gescheiden wetenschappelijke kringen onderzocht worden. Ik ken 

eigenlijk maar één boek waarin zowel technologische als maatschappelijke 

veiligheid vanuit één perspectief benaderd worden. Dat is het boek Culture of 

Fear; Risk-taking and the morality of low expectation van de Engelse socio-

loog Frank Furedi.6 Ik hoop met deze tekst een bijdrage te leveren aan de we-

tenschappelijke integratie van het veiligheidsdiscours in onze samenleving.  

Boutellier en ik verschillen ook in onze visie op de hedendaagse samenle-

ving. Hij sluit vooral aan bij de inzichten in postmoderniteit, zoals die bijvoor-

beeld door Zygmunt Bauman zijn ontwikkeld. Ik zie echter meer in het begrip 

late moderniteit, zoals dat bijvoorbeeld door Anthony Giddens is ontwikkeld. 

Waar de ene conceptualisering verwijst naar de afsluiting van „het moderne 

project‟ en de overgang naar een nieuwe tijd, verwijst de andere juist naar een 

radicalisering van de basistrekken van dat moderne project. Volgens mij zit hier 

het enige echte controversiële punt met Boutellier. Dat punt is overigens wel 

van fundamenteel belang, mede omdat het raakt aan de kernconcepten veilig-

heidsutopie en voorzorgcultuur.  

Mijn betoog is als volgt opgebouwd. Ik zal allereerst enkele basisconcepties 

van de veiligheidsutopie uiteenzetten. Vervolgens zet ik daar enkele aspecten 

van mijn perspectief tegenover en kom ik tot een kritische bespreking van de 

veiligheidsutopie. Die kritiek raakt ten dele ook mijn eigen werk en vandaar uit 

formuleer ik een voorstel voor nader onderzoek. Het doel daarvan is het ver-

breden en verdiepen van onze empirische en theoretische inzichten in verschil-

lende veiligheidsvraagstukken.  

De veiligheidsutopie7 

Boutellier is geïnteresseerd in „de rol die het strafrechtelijk beleid‟ speelt of zou 

kunnen spelen in relatie tot „de dominante plaats van “veiligheid” in het huidige 

culturele bewustzijn en in de overheidslegitimatie‟. In dit verband kiest hij „de 

utopie‟ als vertrekpunt (1999, 23). In het voorwoord van zijn boek stelt hij 

daarop: „De discussie over veiligheid gaat immers veel verder dan de behoefte 

aan bescherming of de verontwaardiging over criminele gebeurtenissen. Zij 

neemt de vorm aan van een utopisch verlangen dat voorvloeit uit het onbehagen 

over de complexiteit van de huidige samenleving‟. Het begrip veiligheidsutopie 

                                                           
6  Oorspronkelijk uitgegeven door Continuum (Londen, New York) in 1997; voor 

zover ik hierna naar dit boek verwijs, is dat naar de tweede herziene druk van 2002. 
7  Ik verwijs in het vervolg in zekere mate naar het artikel in RdW (1999), maar vooral 

naar enkele kernteksten uit het boek (2002). Daartoe reken ik vooral de inleiding en 
de eerste twee hoofdstukken. Hoofdstuk 7 is een bewerking van het RdW-artikel.  
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stelt hem in staat tot „een meer coherente behandeling van het veiligheidspro-

bleem‟ (2002, viii). In de inleiding stelt hij vervolgens: 

 

„Vitaliteit en veiligheid zijn de keerzijden van dezelfde medaille: een li-

berale cultuur die zelfontplooiing tot levenskunst heeft verheven, moet 

tegelijk alle zijlen bijzetten om de grenzen van de individuele vrijheid te 

bepalen en te handhaven. Een vitalistische samenleving genereert een 

grote veiligheidsbehoefte en stuit daarmee op een onmiskenbare para-

dox: teneinde de liberale vrijheid uitbundig te vieren dient zij te worden 

begrensd. Dat is de bottomline van deze bundel beschouwingen over 

moraliteit, criminaliteit en straf‟ (2002, 3). 

 

De kern van de veiligheidsutopie bestaat er dus uit dat de postmoderne burger 

veilig van zijn vitaliteit wil genieten. Door deze combinatie centraal te stellen, 

levert Boutellier kritiek op het feit dat de meeste bijdragen aan de analyse van 

„het veiligheidsprobleem‟ louter oog hebben voor de „controlecultuur‟.8 Die 

bijdragen „hebben weinig oog voor de vitale keerzijde van het verlangen naar 

veiligheid‟ (2002, 5) En juist die vitale keerzijde is kenmerkend voor onze cul-

tuur, waarin „ideologische idealen [zijn] afgeschud, en vervangen door een 

streven naar lichamelijke vitaliteit en emotionele zelfontplooiing‟.9 Het is de 

spanning tussen deze twee elementen, die zorgt voor „de ambivalentie in de 

pogingen‟ om de hedendaagse veiligheidsproblemen te beheersen (2002, 5).  

Boutellier is goed bekend met enkele hedendaagse kritische analyses van 

utopische ideeën en de historische pogingen om deze te realiseren. Reeds in 

zijn artikel van 1999 verwijst hij naar de Utopische verleiding van Crombach 

en Van Dun (Contact, 1997) en gaat hij uitvoerig in op de zeer kritische analyse 

van Achterhuis in diens De erfenis van de utopie (Ambo, 1998). Hij merkt bij-

voorbeeld in zijn voorwoord op dat “[e]en utopie wordt gevoed door onbeha-

gen en verlangen, maar behelst als “machtsdroom” ook illusies en totalitair 

gevaar‟ (2002, viii).  

Desalniettemin vindt hij het belangrijk om „een onderscheid te maken tus-

sen de utopische verbeelding … en het utopische systeemdenken. Aan dat laat-

ste hangt hij het totalitaire gevaar op en het eerste vertegenwoordigt voor hem 

„het vermogen tot reflectie over het niet bestaande‟ (1999, 25). Deze utopische 

verbeeldingskracht is volgens hem een belangrijke „zelfstandige menselijke 

faculteit‟ die we moeten „onderkennen en waarderen‟. De hoop op een ander, 

beter leven vormt [immers] een belangrijk existentieel motief‟ (1999, 26 en 

37).10 De ontwikkeling van de postmoderne samenleving heeft deze verbeel-

                                                           
8  Zie de paragraaf hierover in 2002, p. 4-9, waarin het boek van David Garland over 

The Culture of Control (Oxford University Press, 2001) centraal staat. 
9  Aldus op p. 14 (2002) onder verwijzing naar Postmodern Ethics van Zygmunt 

Bauman (Blackwell, 1993).  
10  In de inleiding van het boek werkt hij dit denkbeeld verder uit met de toelichting dat 

de term utopisch verwijst „naar het impliciete verlangen dat schuilgaat achter veel 
van onze handelingen en beweringen‟ (2002, 9). Intussen is wel naast „verbeelding‟ 

→ 
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dingskracht echter zover gesmoord, dat „men [kan] stellen dat de jaren negentig 

bij uitstek anti-utopisch zijn‟. Het systeemdenken is echter „dominanter dan 

ooit‟ en „lijkt de utopische verbeelding te hebben verdrongen.11 Daarmee is 

echter ook het zicht op de impliciete beelden die schuil gaan achter de rationa-

lisering van het strafrechtelijk beleid, verloren gegaan‟ (1999,26).12 Hij voegt 

daar later aan toe dat we „het expliciete utopische verlangen achter ons gelaten 

[hebben, want we] willen niet meet worden beticht van de naïeve hoop op een 

betere wereld. We leven in een wereld zonder illusies‟ (2002, 9).  

Tegenover het dominante systeemdenken moeten we de utopische verbeel-

dingskracht koesteren. Deze is tegelijk waardevol en onschadelijk, want alle 

schaduwzijden van de utopie zijn met systeemdenken verbonden.13 Die on-

schadelijkheid heeft tevens te maken met het feit dat een postmoderne cultuur 

geen positieve doelen meer kan stellen:  

 

„Binnen een postmoderne, vitalistische cultuur, die de illusie van cohe-

rentie heeft verloren, kan de verbeelding zich alleen nog richten op dat-

gene wat we afwijzen. Het utopische verlangen is het resultaat van de 

omkering daarvan: veiligheid verenigt‟ (2002, 10).  
 

We eisen dus veiligheid, niet omdat we geloven in de positieve mogelijkheid 

van een veilige samenleving, maar omdat we ons verenigen in de negatieve 

overtuiging dat onveiligheid onwenselijk is. Maar hoe je dan tegelijk stellen dat 

veiligheid verenigt? Daarbij hoort dan bovendien toch ook direct de notie dat 

wat „sommigen‟ verenigt, hen tegelijkertijd óók scheidt van „de anderen‟. 

                                                           
nu ook sprake van „verlangen‟, waarbij beide begrippen door elkaar gebruikt wor-
den (2002, 10: tweede alinea). Beide begrippen hebben overigens niet zo‟n duide-
lijke relatie tot reflecteren, terwijl reflectie juist wel een duidelijke relatie heeft tot 
rationalisering en systeemdenken.  

11  Hij vraagt zich verderop overigens in een kritische notitie bij Crombach en Van 
Dun af „of het utopische systeemdenken zich daadwerkelijk zo succesvol heeft 
doorgezet‟(1999, 37).  

12  Ik vind dit een weliswaar bloemrijke maar nogal duistere formulering, zoals die wel 
vaker in zijn teksten aangetroffen kunnen worden. Bedoelt Boutellier hier dat de 
verdringing van de mogelijkheid tot reflectie over het niet bestaande leidt tot het 
onzichtbaar worden van impliciete beelden? En als hij dat bedoelt, wat betekent dat 
dan? Een ander voorbeeld is de volgende passage: „De actuele criminaliteit moet 
worden begrepen vanuit een context die sterk gericht is op directe behoeftenbevre-
diging en zelfontplooiing. Zij stelt deze echter tegelijk op de proef. Criminaliteit tast 
keer op keer de grenzen af van de actuele wil tot vrijheid, of misschien beter de eis 

van non-interventie‟ (2002, 2). Waarnaar verwijzen „zij‟ en „deze‟ terug in de mid-
delste zin? Wat moeten we ons voorstellen bij grenzen van „de actuele wil tot vrij-
heid‟ en wat bij criminaliteit als de aftasting van die grenzen?  

13  Maar helemaal onschuldig is een utopisch verlangen toch ook weer niet, zo blijkt uit 
zijn kritische notitie bij de opvattingen van Bauman: „Het “oneindig” verlangen is 
ook pervers en gewelddadig; het kent ook leedvermaak en machtswellust‟ (2002, 
34).  
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De onschadelijkheid van de utopische verbeelding of het utopisch verlan-

gen heeft bovendien te maken met de teloorgang ervan. De postmoderne mens 

kan niet meer utopisch zijn, „omdat we het geloof in een “andere wereld” heb-

ben opgegeven. We denken liever in Popperiaanse termen van piecemeal engi-

neering, of … aan de smalle marges voor verandering‟ (2002, 10). Postmoder-

nisme is „modernisme zonder illusies‟ (2002, 14), waarin de „roep om meer 

straf‟ samengaat met „het besef dat dat toch niet helpt‟ (2002, 4). Hij gaat dus 

niet mee met de kritiek van Crombach en Van Dun, die in de onrealistisch hoog 

opgeschroefde „vraag naar gezondheid en veiligheid … een uiting van een “to-

talitair” regime‟ zien (1999, 37). Dat de „totalitaire trekken van de utopie meer 

in zicht‟ komen, is iets dat volgens hem „op zichzelf meevalt‟ (1999, 37). Hij 

meent dat in de veiligheidsutopie „het gevaar van totalitair denken [schuilt], 

maar ook de erkenning van de onmogelijkheid om dit te realiseren‟ (2002, 14). 

Discussie 

Er is een lange lijst typeringen van de hedendaagse Westerse samenlevingen en 

hun culturele kenmerken. Boutellier noemt onder andere narcistische cultuur, 

risicomaatschappij, spektakelmaatschappij, slachtoffercultuur en controlecul-

tuur (2002, 1 en 4 e.v.). Zelf ben ik erg gecharmeerd van klaagcultuur, claim-

cultuur, culture of fear en dramademocratie. Aan die lijst kunnen we nu zeker 

de veiligheidsutopie van Boutellier toevoegen en ik hoop met voorzorgcultuur 

mijn eigen bijdrage te leveren. In alle gevallen gaat het om karakteriseringen 

die dusdanig algemeen zijn, dat ze in Weberiaanse zin wel als ideaaltypen be-

schouwd moeten worden. De vraag of het goede begrippen zijn, hangt dus niet 

van hun adequate beschrijving van de werkelijkheid af, maar van hun heuris-

tisch nut. Menen wij met zulke begrippen inderdaad iets wezenlijks van onze 

samenleving te kunnen begrijpen?  

Het woord veiligheidsutopie sprak mij meteen sterk aan. Ik zag er een ver-

wijzing in naar de soms zeer verstrekkende eisen tot veiligheidsgaranties van 

burgers en hun belangenorganisaties, van de media en van politici en bestuur-

ders. Kenmerkend voor de overgang van een risicocultuur naar een voorzorg-

cultuur is in mijn conceptualisering onder andere een verschuiving in de priori-

teit van het vergoeden en het voorkomen van schade. In de risicocultuur is 

schade toegestaan onder voorwaarde dat deze vergoed kan worden. Het voor-

komen van schade is vervolgens een afgeleide van het vergoeden ervan. De 

inspanningsverplichting van het eerste gaat niet uit boven de kostenbesparing 

bij het laatste. Maar in de voorzorgcultuur krijgt het voorkomen van schade de 

prioriteit én verdwijnt de begrenzing van de inspanningsverplichting tot het 

voorkomen van schade in de vorm van overwegingen van kosteneffectiviteit.  

De juridische uitdrukking van deze nieuwe benadering is het zogenaamde 

voorzorgbeginsel, dat in zijn meest vergaande betekenis neerkomt op de be-

leidslijn dat er voor activiteiten of producten geen toestemming wordt gegeven 

zolang niet bewezen is dat deze geen schadelijke gevolgen zullen hebben. Ver-

simpeld tot de vuistregel „bij twijfel niet doen‟ vinden we dit voorzorgbeginsel 
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terug in de opstelling van NGO‟s, politici én de wetgever.14 We kunnen dit 

voorzorgbeginsel niet alleen – expliciet – herkennen in de discussies over het 

winnen van gas onder de Waddenzee. We zien het evenzeer – impliciet – terug 

in de recente commotie rondom ernstige problemen met sommige TBS-ers, die 

tot de eis leidt dat deze mensen niet op verlof mogen – laat staan definitief ont-

slagen mogen worden – als niet de absolute zekerheid bestaat dat zij niet zullen 

recidiveren.15  

Een dergelijke opstelling kent wel enige problemen, die nauw met het be-

grip utopie samenhangen. Ik noem er slechts enkele. Allereerst is er de overtui-

ging dat een bepaalde schade geheel te voorkomen zou zijn of zelfs dat de 

schadevrije of risicoloze samenleving tot de mogelijkheden behoort. Pleidooien 

voor voorzorg of absolute veiligheidsgaranties plegen bij uitsluiting van andere 

overwegingen gericht te zijn op het voorkomen van juist dat ene risico. Dat bij 

het najagen van het concrete doel de algemene achterliggende doelstelling „net-

to‟ misschien wel benadeeld wordt, verliest men geheel uit het oog. Afweging 

van kosten en baten wordt soms zelfs als onaanvaardbaar afgewezen. Wie kan 

immers de prijs bepalen die wij stellen op een mensenleven of op een laatste 

restje ongerepte natuur? Dat alle TBS-ers in feite levenslang krijgen, wordt niet 

overwogen door degenen die bovengenoemde eis stellen. Dat het milieu kan 

worden verbeterd met de inkomsten van het Waddengas is geen overweging 

van betekenis voor de tegenstanders van die gaswinning. Gebrekkige belangen-

afweging en het slecht doordenken van de gevolgen van (beleids)beslissingen 

zijn twee negatieve gevolgen van een dergelijke absolute en utopische opstel-

ling. 

Zó zag ik meteen al parallellen tussen mijn eigen werk en dat van Boutel-

lier. En bij lezing van zijn boek zijn er tal van momenten van herkenning. Zijn 

nadruk op de ambivalentie in de houding tegenover veiligheid sluit bijvoor-

beeld zeer goed aan bij mijn observatie dat het voorzorgbeginsel en de voor-

zorgcultuur dubbelzinnige en paradoxale kenmerken heeft. Waar hij een vitale 

component in onze cultuur onderkent, zie ik in het streven naar veiligheid de 

positieve variant van Becks idee dat we in de postindustriële maatschappij 

vooral bezig zijn risico‟s te vermijden.  

Toch ben ik kritisch over de uitwerking die Boutellier aan de veiligheidsu-

topie geeft. Ik noem twee hoofdpunten. Allereerst kan ik, als gezegd, niet mee-

gaan in zijn visie op de hedendaagse maatschappij als postmodern. Ten tweede 

vind ik dat hij de ernst en de autoritaire trekken van het hedendaagse veilig-

                                                           
14  Zie voor een meer uitvoerige uiteenzetting mijn „Weg met het voorzorgbeginsel?‟, 

NJB 2001, p. 1023-1029.  

15  Deze opeenstapeling van negatieve formuleringen is mijns inziens kenmerkend voor 
onze huidige kijk op mogelijke risico‟s. Het voorzorgbeginsel wordt bijvoorbeeld 
wel als triple negative getypeerd en luidt dan in zijn pure vorm als volgt: “Het niet 
beschikken over definitief bewijs van schadelijkheid is geen reden om geen voor-
zorgmaatregelen te nemen”. In dit verband merken voorstanders van voorzorg graag 
op dat absence of proof is no proof of absence. Deze slogan getuigt weliswaar van 
vernuft in het bedenken van oneliners, maar niet van veel inzicht in logica.  
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heidsstreven onderschat. Er is nog een derde punt van kritiek en dat betreft het 

onderbelicht blijven van sociale kenmerken en sociale categorieën. Maar dit 

punt raakt evenzeer mijn eigen denkbeelden over de voorzorgcultuur. Ik be-

spreek het daarom in de slotparagraaf, waarin ik een voorstel voor vervolgon-

derzoek doe. Nu volgt eerst een uitwerking van de eerste twee kritiekpunten.  

Postmodern of laat modern? 

Dit onderwerp kan hier natuurlijk slechts oppervlakkig aan bod komen.16 Ik 

beperk me tot enkele hoofdtrekken van het postmodernisme. Allereerst is daar 

het element van het einde der grote verhalen. We kunnen volgens postmoder-

nisten niet meer met vertrouwen naar een betere wereld streven, omdat maak-

baarheid een achterhaalde mythe is. We zouden het expliciete utopische verlan-

gen achter ons gelaten hebben en in onze wereld zonder illusies niet meer voor 

naïeve hoopvolle wereldverbeteraars versleten willen worden. We kunnen een 

dergelijk streven zelfs nauwelijks met goed fatsoen erop nahouden. Alle goede 

doelen kunnen immers gedeconstrueerd worden als toegedekte vormen van 

selectief eigenbelang. Vooral dat eerste punt zien we bij Boutellier duidelijk 

terug als hij stelt dat het hedendaagse streven naar veiligheid gekenmerkt wordt 

door het besef dat dit toch vergeefs zal zijn.  

Een andere reden om de roep om veiligheid niet geheel serieus te nemen, is 

het aspect van vitalisme. De roep om veiligheid zou paradoxaal zijn, omdat hij 

de inperking van het even belangrijk geachte streven naar zelfontplooiing bete-

kent. Ik meen echter dat in deze voorstelling van zaken geen sprake is van een 

paradox, maar van een echte tegenstelling. Hij stelt: „Vitaliteit en veiligheid 

zijn de twee polen waartussen een mensenleven in een risicomaatschappij la-

veert. Het eigen, veelal uitbundige levensproject wordt, al het erop aankomt, bij 

voorkeur beschermd door de politie. … De daarbij behorende moraliteit is er 

een van daders en slachtoffers …‟ (2002, 3-4). Maar tegelijk stelt hij dat de 

burger „steeds meer gezien [wordt] als “potentieel” slachtoffer‟(2002, 7). Dat 

lijkt de tegenstelling tussen daders en slachtoffers op te heffen, omdat de vraag 

rijst dat als we allemaal slachtoffer kunnen zijn, we dan ook allemaal dader – 

althans verdachte – kunnen zijn?  

Maar in het hoofdstuk17 dat speciaal aan dit thema gewijd is, meent hij dat 

„het geëmancipeerde slachtoffer‟ kenmerkend is voor de veiligheidsutopie. Dit 

type slachtoffer „weet zich gedreven door de wraak, maar beseft tevens of soms 

dat de dader een ander is dan hijzelf. Zijn wraak is niet mateloos, maar soms 

                                                           
16  Ik kan de verleiding niet weerstaan om een vileine vraag aan Boutellier te stellen. 

Hoe moeten we zijn stelling dat de postmoderne mens de illusie van coherentie 
heeft opgegeven verenigen met zijn keuze voor de veiligheidsutopie op grond van 
de overweging dat dit hem in staat stelt tot een coherente benadering van de veilig-
heidsvraagstuk? Is hij dan zelf geen postmoderne mens? Stelt hij zich typisch ton-
gue in cheek iets onmogelijks ten doel? Is de hedendaagse mens toch niet zo post-
modern als hij overigens meent? 

17  Hoofdstuk 5: „Het controversiële slachtoffer en zijn dader‟. 
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verzoenend, soms calculerend‟ (2002, 102). Boutellier meent dat het heden-

daagse slachtoffer „beseft dat zijn leed niet op kan wegen tegen al het kwaad 

waarmee hij dagelijks op het televisiescherm wordt geconfronteerd‟. Hij zou 

ook weten „dat hij machteloos blijft als hij zich niet losmaakt van zijn slachtof-

ferschap‟ (2002, 102).  

Deze twee stellingen worden niet onderbouwd en zijn ook verre van over-

tuigend. Ze gaan bijvoorbeeld rechtstreeks in tegen de stelling die bijvoorbeeld 

Jolande Withuis in haar Klaagcultuur opwerpt en uitvoerig onderbouwt.18 Zij 

laat zien hoe het woord „oorlogsslachtoffer‟ steeds verder is opgerekt voorbij 

zijn oorspronkelijke verwijzing naar overlevenden van vernietigingskampen. 

Die trend naar verbreding is nu zover doorgevoerd dat er in beleid gesproken 

wordt over „oorlogsbetrokkenen‟, dat zowel naar de oorspronkelijke slachtof-

fers verwijst, als naar hun kinderen en naar de kinderen van NSB-ers. Onder-

deel van dit proces is de gegroeide afkeer om slachtoffers onderling te vergelij-

ken in de mate waarin zij geleden hebben of getraumatiseerd zijn. Wie zal zeg-

gen of het slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer minder getrau-

matiseerd is dan degene die een groepsverkrachting heeft ondergaan? Wie durft 

het leed van de derde generatie Molukkers te vergelijken met dat van de klein-

kinderen van Palestijnen die van hun grond verdreven zijn? Maar Withuis laat 

ook zien dat er een emancipatie van het slachtoffer heeft plaatsgevonden. De 

slachtofferstatus is nu gewild, omdat hij leidt tot overheidsondersteuning. 

Daarmee is het streven naar een slachtofferstatus nu zelfs een emancipatiestra-

tegie geworden.19 

Het geëmancipeerde slachtoffer neemt expliciet afstand, zo stelt Boutellier, 

van het traditionele Christelijke beeld, waarin het slachtoffer in de dader zich-

zelf herkent (2002, 101-2). Dus iedereen loopt wel het risico om slachtoffer 

worden, maar de dader blijft altijd een ander. Dit betekent dat de spanning tus-

sen vitaliteit en veiligheid niet een „intern‟ dilemma vormt, dat door de burger 

zelf moet worden opgelost. Die spanning is naar buiten gericht, waarin de vitale 

burger als potentieel slachtoffer voor zijn eigen veiligheid garanties van de 

overheid eist, dat zijn medeburgers als potentiële daders onder scherp toezicht 

geplaatst worden. De postmoderne burger neemt dus principieel afscheid van 

het klassiek liberale – moderne – adagium dat zijn vrijheid eindigt waar die van 

een ander begint.  

Deze conclusie komen we bij Boutellier niet tegen. Die schrijft immers over 

de burger als het (potentiële) slachtoffer dat beseft dat meer straf geen zin heeft, 

omdat hij niet beticht wil worden van het koesteren van naïeve hoop. Maar als 

                                                           
18  Jolande Withuis, Erkenning. Van Oorlogstrauma naar klaagcultuur, De Bezige Bij, 

2002. Over Culture of Complaint schreef eerder Robert Hughes (The Harvill Press, 
1993). Vergelijk ook A Nation of Victims van Charles J. Sykes (St. Martin‟s Press, 
1992). 

19  Dit punt is ook een van de belangrijkste cultuurkritische pijlen op de boog van 
Frank Furedi in zijn Culture of Fear. Hij werkt dat verder uit in zijn Therapy Cultu-
re dat als ondertitel heeft „Cultivating vulnerability in an uncertain age‟ (Routlegde, 
2004).  
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we deze conclusie wel serieus nemen, en inzien dat de roep om meer regels, 

toezicht en straffen uitgaat van de stelling dat deze alleen voor de anderen be-

doeld zijn, dan is er geen paradox of tegenstelling. Dan zien we een volstrekt 

heldere en coherente houding van de burger die bescherming eist tegen alle 

gevaarlijke anderen. Deze helderheid en coherentie is er echter slechts op het 

individuele niveau. Waar het liberale adagium zowel een individuele leefregel 

als een werkbare sociale richtlijn is, ontbeert het postmoderne adagium van de 

veiligheidsutopie dat laatste kenmerk. Op sociaal niveau treffen we dus geen 

dubbelzinnigheid aan, maar een regelrechte conflictsituatie.  

Geloven wij in maakbare veiligheid?  

Vinden we de paradox dan in de voorstelling dat er naar veiligheid gestreefd 

worden, zonder daarin te geloven? Dat is mogelijk, maar dan kom ik op mijn 

tweede punt. Ik kan de manier waarop en de mate waarin er naar veiligheid 

gestreefd wordt niet anders dan als een ernstige en welgemeende activiteit zien. 

Daarin zie ik ook een empirische aanwijzing dat postmoderne interpretaties het 

gewoon niet bij het rechte eind hebben. Er is geen einde gekomen aan de mo-

derne ideologie van maakbaarheid, ook al is deze in de jaren negentig officieel 

afgezworen. Waar Boutellier met zijn veiligheidsutopie meegaat in de postmo-

derne duiding, zie ik de ontwikkeling van de voorzorgcultuur als een radicalise-

ring van de risicocultuur. Ter voorkoming van misverstanden moet ik hierbij 

beklemtonen dat ik de voorzorgcultuur typerend acht voor wat Beck als risico-

maatschappij beschouwt en dat ik de risicocultuur juist typerend acht voor de 

industriële maatschappij.20 

Kenmerkend voor de verschuiving van risico naar voorzorg is onder andere 

dat het voorkómen van schade steeds meer een absolute eis wordt en dat daarbij 

de vraag naar de kosten van voorzorg steeds meer als irrelevant beschouwd 

wordt.21 Ik verklaar deze ontwikkeling uit vier leerprocessen die wij als burgers 

van de verzorgingsstaat hebben doorgemaakt. Elders heb ik dit uitgebreid be-

handeld, maar hier volsta ik met het kort benoemen.22 We hebben geleerd dat 

                                                           
20  Dit heb ik expliciet uitgewerkt in mijn „Culture in the Risk Society‟ (zie noot 4).  
21  Crombach en Van Dun (1997) wijzen in hun boek eveneens regelmatig op dit as-

pect. Zij werken dat onder andere uit via de stelling dat zodra iets tot staatszorg is 
geworden, de kosten voor de individuele burger vrijwel geheel aan het oog van de 
belastingbetalende burger ontrokken worden. Veel van de voorzorgkosten die door 
de overheid gegenereerd worden, zijn zelfs helemaal niet aanwezig – laat staan 
zichtbaar – op enige departementsbegroting. Die komen als kosten van naleving bij 

private partijen terecht – denk aan milieuvoorschriften voor het bedrijfsleven – en 
bereiken dan langs die weg – even ongemerkt als via de belastingen – de beurs van 
de consument.  

22  Zie voor een uitwerking o.a. „Hoge bomen vangen veel wind‟ in Pech moet weg 
(Amsterdam University Press, 2002), „De gevaren van inenten‟ (verschijnt eind 
2004 in bundel artikelen over infectieziekten) en „Recht en risico in de moderne 
samenleving‟ in de Reader Inleiding rechtssociologie (EUR, 2004).  
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steeds meer schade vergoed wordt en tevens dat steeds meer schade voorkomen 

wordt. We hebben tevens geleerd dat autoriteiten – op het gebied van politiek, 

economie en wetenschap – in allerlei opzichten feilbaar zijn, maar ook dat ze 

voor steeds meer risico‟s verantwoordelijk en aansprakelijk of zelfs schuldig 

zijn.  

De overtuigingskracht van het postmodernisme hangt sterk samen met de over-

tuigingskracht van de stelling dat de ideologie van maakbaarheid verlaten is én 

dat de verzorgingsstaat ontmanteld is of wordt. Mijns inziens blijkt uit de alom 

aanwezige roep om veiligheid – van ons openbare leven, ons voedsel, onze ge-

bruiksvoorwerpen, etc. – dat het ideaal van de maakbare samenleving volop 

leeft. Ik zie een terugkeer van de negentiende-eeuwse morele veroordeling van 

schade; schade is weer een schande geworden. Alleen is het nu niet het slacht-

offer die de blaam treft – want dat zou neerkomen op het verwerpelijke blam-

ing the victim – maar zijn het de systeembeheerders van onze samenleving die 

de morele tegenwind van voren krijgen. Van hen wordt verwacht dat zij de 

maatschappelijke systemen zo inrichten, controleren en handhaven, dat alle 

risico‟s steeds verder beperkt en liefst uitgebannen worden. Met het voorzorg-

beginsel in de hand zorgen we er nu al vaak voor dat bepaalde risico‟s zich 

helemaal niet voor kunnen doen. Voor het feit dat dit onvermijdelijk andere 

risico‟s oproept, blijkt men in discussies over zulk beleid geen oog te hebben.  

De Verzorgingsstaat is niet ontmanteld, maar uitgebouwd tot wat we een 

Veiligheidsstaat kunnen noemen. Het is natuurlijk waar dat tal van klassieke 

sociale risico‟s – vooral die verbonden met inkomenszekerheid – nu minder dan 

voorheen door collectieve sociale zekerheid afgedekt worden. Maar dat is 

slechts een deel van het verhaal. Ongeveer tegelijk met de discussie over de 

omvang van de betrokkenheid van de staat bij de sociale zekerheid, komt het 

thema van de milieuvervuiling op. De overheid krijgt er vanaf de jaren zeventig 

op dit terrein tal van taken bij. De regelgeving die tot stand komt, brengt maat-

schappelijk zeer veel kosten met zich mee, al krijgen we daarvoor ook veel 

terug. In vergelijking met dertig jaar terug hebben we nu een veel schoner mili-

eu en zijn onze dagelijkse gebruikvoorwerpen veel schoner, zuiniger en veili-

ger. Desalniettemin zien we na „Enschede en Volendam‟ de opkomst van „ex-

terne veiligheid‟ als nieuwe en zeer brede beleidsdoelstelling.23  

En dan zien we een steeds toenemende bezorgdheid over de maatschappe-

lijke veiligheid, die in de jaren tachtig begint met aandacht voor kleine crimina-

liteit en die aan het eind van de twintigste eeuw mede internationale georgani-

seerde misdaad en zelfs internationaal terrorisme omvat. En ook op dit beleids-

terrein zien we een navenante uitbreiding van de staatszorg en de bijbehorende 

overheidsuitgaven. Kortom: de Verzorgingsstaat „oude stijl‟ mag dan enigszins 

afgebrokkeld zijn, „netto‟ is de omvang van de staatszorg voor maatschappelij-

ke risico‟s de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Het is dus geenszins 

                                                           
23  In een niet meer te achterhalen krantenbericht las ik in 2003 rondom de formatiepe-

rikelen dat de doelstelling om het aantal rijksambtenaren drastisch te beperken, was 
vastgelopen op de recente aanstelling van 6000 ambtenaren op dit nieuwe beleids-
terrein!  
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zo, dat we postmodern zijn geworden en ons sadder but wiser van onze maak-

baarheidsdrang hebben bevrijd. Integendeel, die drang is in omvang en hevig-

heid alleen maar toegenomen. 

Ik zal enkele voorbeelden noemen die dit illustreren. In algemene zin, maar 

zeker ook op milieugebied en voor externe veiligheid geldt in Nederland de 

rechtsnorm dat een overlijdensrisico van 1/miljoen aanvaardbaar is. Ongeacht 

om welke activiteit of situatie het gaat, de ingezetenen van Nederland hoeven 

geen groter risico te dulden dan de kans van 1/miljoen op overlijden. Desalniet-

temin streven we soms een veel hoger niveau van veiligheid na. Zo is laatst in 

Zaandam de bouw van een basisschool op een specifieke locatie – onder een 

hoogspanningskabel – niet doorgegaan omdat er volgens de officiële rekenme-

thode toch al één leukemiepatiënt extra te verwachten valt in de komende twee-

honderd jaar. Die kwade kans wilde men niet verder verhogen! Vanuit overwe-

gingen van externe veiligheid overweegt men nu het transport van LPG, Chloor 

en Ammonia geheel of gedeeltelijk te verbieden, ondanks het feit dat er bij dat 

vervoer in Nederland de afgelopen decennia nog nooit een slachtoffer te betreu-

ren is geweest. De achterliggende redenering is steeds dezelfde: indien volledi-

ge veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan mag een activiteit – eigenlijk 

– niet doorgaan.24 

Maar ook op het gebied van de maatschappelijke veiligheid, dat veelal in de 

discussies samenvalt met criminaliteit, zien we zeer vergaand(e) beleid(svoor-

nemens), waarvan de opbrengsten twijfelachtig en de inbreuken op de persoon-

lijke levenssfeer groot zijn. Onder kritische criminologen is er lang kritiek op 

de zogenaamde „actuariële justitie‟.25 En zeker nu de internationale terreurdrei-

ging steeds serieuzer wordt genomen, zal die trend van preventieve inbreuken 

op onze burgerrechten alleen maar sterker doorzetten.26 Ik kan al die beleids-

inspanningen niet rijmen met de stelling dat we leven in een „wereld zonder 

illusies‟. Dat het streven naar absolute veiligheid utopische trekken heeft, on-

derschrijf ik graag. Maar voor zover een afstandelijke beschouwing leidt tot de 

verzuchting dat burgers en beleidsmakers illusies najagen, moeten we niet het 

illusoire karakter van de doelstellingen benadrukken, maar de autoritaire aspec-

ten van het ernstig volgehouden streven. Als het debat over veiligheid in het 

                                                           
24  Dit is precies de redenering die bij de inzet van het voorzorgbeginsel wordt gehan-

teerd. Ondanks genuanceerde technische overwegingen van de juridische deskundi-
gen blijkt dat beginsel in de praktijk van politiek en beleid niet meer dan een verras-
send simpele vuistregel in te houden: „bij twijfel niet doen‟.  

25  Zie bijvoorbeeld het artikel van de Rotterdamse criminoloog René van Swaaningen 
over „Afscheid van strafrecht? Rechtshandhaving van staat naar samenleving‟ in 
Honderd jaar strafrecht (speciaal nummer van Justitiële Verkenningen, 1999, nr. 9, 

p. 43-59).  
26  Zie bijvoorbeeld de berichtgeving op de voorpagina van NRC Handelsblad van 11 

en 12 september 2004 onder de kop „Nieuwe bevoegdheden lijken op noodtoestand, 
debat over vrijheid of veiligheid‟. In het Zaterdags Bijvoegsel van deze krant ook 
een interview met Britta Böhler naar aanleiding van haar boek Crisis in de rechts-
staat. Spraakmakende zaken, verborgen processen (Uitgeverij de Arbeiderspers, 
2004).  
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teken staat van slachtoffers en daders, ligt het toch voor de hand om niet slechts 

te letten op wat ons verenigt, maar ook op wat ons (onder)scheidt. Met zijn 

ontkenning van de totalitaire trekken van de veiligheidsutopie negeert Boutel-

lier teveel de disciplinerende kanten ervan, die nauw samenhangen met de soci-

ale scheidslijnen die nog steeds in onze samenleving herkenbaar zijn.  

Furedi laat in zijn Culture of fear goed zien hoe het hedendaagse risico- en 

veiligheidsdiscours functioneert als een quasi-objectieve morele strategie, die 

de klassieke morele strategieën in effectiviteit sterk overvleugelt. Een mooi 

voorbeeld in relatie tot Aids is dat de klassieke stelling dat seks tussen mensen 

van hetzelfde geslacht tegennatuurlijk is en dus gestraft wordt niet overtuigend 

is, maar dat de risico‟s van seksueel overdraagbare ziekten wel een aangrij-

pingspunt opleveren voor morele pleidooien voor safe sex waarin onveilig vrij-

en niet alleen als dom, maar ook als onmaatschappelijk – want ook onverant-

woordelijk jegens anderen – wordt voorgesteld. En hier ontstaat dan weer ruim-

te voor preventieve en repressieve strategieën.  

Waar we tegenwoordig al zover gaan dat er – zoals in Rotterdam – een be-

delverbod wordt ingesteld, lijkt een autoritaire variant van de bourgeoisiethese 

van de jaren zeventig tevoorschijn komen. Ging het er toen nog om dat „arbei-

ders‟ door de toenemende welvaart steeds minder vanzelfsprekend „links‟ gaan 

stemmen, nu zien we de toenemende invloed van NGO‟s. Onder verwijzing 

naar de studie van Jeffrey Berry over The New Liberalism: The Rising Power of 

Citizen Groups27 zegt Furedi: “these groups express a brand of new liberalism 

which is oriented towards „quality-of-life issues‟ such as consumer affairs, envi-

ronmentalism and good government”. Daarbij wordt steeds gepleit voor wat 

wel heet „post-material values‟ en die spreken vooral een “upper middle-class 

constituency” aan, hetgeen mogelijk verklaart waarom “the rise of consumerism 

coincides with declining interest in the issues of economic inequality and sym-

pathy for the poor” (Furedi 2002, 176).  

Crombach en Van Dun geven in hun boek over de Utopische verleiding een 

vergelijkbare analyse en soortgelijke voorbeelden.28 In hun bespreking van 

„Misdaad en ziekte in Utopia‟ laten zij goed uitkomen hoe onze toenemende 

medische kennis in samenhang met het feit dat gezondheidszorg een staatszaak 

is geworden een autoritaire ontwikkeling met zich meebrengt. Het bovenge-

noemde punt van safe sex en Aids werken zij in algemene termen uit: 

 

“De burgers worden veelvuldig en indringend gewaarschuwd omtrent 

wat goed en slecht voor hen is. … Tezamen vormen die voorschriften 

een complete levensstijl. … Wie de gewenste levensstijl niet vertoont, is 

niet alleen dom en kortzichtig, maar ook slecht en onverantwoordelijk. 

… Ziekte is niet alleen een bron van verdriet, maar ook een bedreiging 

van de welvaart. Wie zich niet aan de voorschriften van een gezond le-

                                                           
27  Uitgegeven door Brookings Institute Press in 1999.  
28  Zij doen dat evenwel zonder de verwijzing naar het klasse aspect van deze kwestie. 

Hun boek kwam overigens in hetzelfde jaar (1997) uit als de eerste druk van Fure-
di‟s Culture of Fear.  
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ven houdt, treft een ethisch verwijt. De gezondheidsvoorlichters zijn mi-

litante opvoeders geworden en hun campagnes kruistochten, heilige oor-

logen, niet alleen gericht tegen ziekten en hun al dan niet vermeende 

verwekkers, maar ook tegen de lijders eraan.”29 

 

Deze analyse lijkt misschien overdreven. In het risicobeleid gaat de aandacht 

immers primair uit naar wat men de „onvrijwillige‟ risico‟s noemt; de risico‟s 

die anderen je opdringen en waar je niet zelf voor kiest. En dan krijgen de risi-

co‟s op kanker vanwege industriële uitstoot veel meer aandacht dan die van de 

ongezonde levensstijl.30 Maar precies via het redeneerschema van Crombach 

en Van Dun blijken de levensstijlkeuzen die mensen voor zichzelf maken óók 

onvrijwillige risico‟s op te leveren. Namelijk voor de gezondheid en het welzijn 

van de gehele natie. En inderdaad zijn deze risico‟s – zowel de „zelfgekozen‟ 

als de „onvrijwillige‟ – anno 2004 onderwerp van beleid geworden. Verzeke-

ringsmaatschappijen wijzen hun klanten op de gevolgen voor de premie van de 

levensverzekering, die net als voor rokers voor zwaarlijvigen hoger is. En de 

media storten zich massaal op het teveel eten en te weinig bewegen die – samen 

met teveel drinken en roken – zorgen voor gezondheidsproblemen. Geheel in 

lijn met de analyse van Crombach en Van Dun kondigt NRC Handelsblad in 

het Zaterdags Bijvoegsel31 onder de kop „Overgewicht is een nationaal pro-

bleem‟ een bespreking aan die begint met: “Wie geen maatregelen neemt komt 

een kilo per jaar aan. Overgewicht vormt een steeds grotere bedreiging van de 

volksgezondheid. Het kost de staat geld, maar mensen moeten er zelf iets aan 

doen. Willen ze dan ook?”  

Zo zien we dat nu ook „persoonlijke levensstijlkeuzen‟ onder publieke kri-

tiek komen.32 Dat zagen we eerder al in voorstellen om kinderen op jonge leef-

tijd op ADHD te testen en alle „positieven‟ daarna te blijven monitoren omdat 

zij een verhoogd risico op antisociaal gedrag hebben. Eenzelfde soort monito-

ring is aan de orde in het onderwijs waar het de bedoeling is dat ouders in het 

kader van Gemeentelijk OnderwijsAchterstandsbeleid (GOA) „opvoedings-

                                                           
29  De Utopische verleiding, 1997, p. 85-86.  
30  Kijkt u eens rond op de website www.rechtomteweten.nl die door de milieubewe-

ging met subsidie van VROM wordt onderhouden. Hieruit blijkt dat het industriële 
kankerrisico zelfs in Rijnmond ruim onder de officiële norm van 10-6 ligt. Toch 
roept de site de industrie op om „zijn verantwoordelijkheid‟ te nemen. Op deze 
website is – na veel zoeken – echter ook een overzicht te vinden waaruit blijkt dat 
dit risico in vergelijking met de risico‟s van een „foute‟ levensstijl nihil is. Voor 
soortgelijke informatie in het kader van risicocommunicatie zijn ook 
www.benjijgifvrij.nl en www.weetwatjeeet.nl interessant.  

31  Het artikel over twee pagina‟s verscheen op 9 oktober 2004. Een week later was er 

in dezelfde krant in het katern Opinie & Debat (16 oktober 2004) alweer een grote 
bijdrage over hetzelfde probleem; deze keer aangekondigd met de frase „Dikke 
mensen hebben niets aan informatie over vetten en koolhydraten‟.  

32  De campagne tegen de ongezonde levensstijl past overigens uitstekend in de analyse 
van Furedi en Berry dat we hier te maken hebben met het dominant worden van 
middenklasse normen. De ongezonde levensstijl is immers vooral een kwestie van 
de lagere sociale categorieën.  

http://www.rechtomteweten.nl/
http://www.benjijgifvrij.nl/
http://www.weetwatjeeet.nl/
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ondersteuning‟ krijgen. En zeer recent is voorgesteld dat gemeenten en hun 

burgemeesters waakzaamheid betrachten tegenover tekenen van radicalisme bij 

organisaties van moslims binnen hun gemeentegrenzen. Dit moet dan leiden tot 

tips aan de AIVD. In deze lijn is er al een wettelijke plicht voor banken en no-

tarissen om ongebruikelijke transacties te melden. Wie al deze zaken tot zich 

door laat dringen, kan toch moeilijk ontkennen dat Big Brother langzamerhand 

wel erg uit de kluiten gewassen raakt. 

Een constructief voorstel? 

De bedoeling van de hierboven gepresenteerde kritische bespreking van de 

postmoderne uitwerking van de veiligheidsutopie is om te betogen dat een uit-

werking binnen een perspectief op de huidige samenleving als laat-modern mijn 

voorkeur heeft. Waar ik voor pleit, is in algemene zin de integratie van het dis-

cours over enge mensen met de risico analyses van enge dingen. Op beide ter-

reinen zien we steeds verder gaande veiligheidseisen gesteld worden. Dat ge-

beurt niet alleen door burgers en hun belangenorganisaties, maar ook door poli-

tici en door departementale beleidsmakers.  

Ik meen dat die integratie vruchtbaar kan zijn en dat zulks des te meer het 

geval is als daarbij tevens het onderzoek naar (on)veiligheid(sgevoelens) en 

(afnemend) vertrouwen in maatschappelijke organisaties betrokken wordt. Van 

dat laatste onderzoek vind ik momenteel de publicaties van de onderzoeksgroep 

TOR rondom de Belgische socioloog Marc Elchardus het meest interessant en 

veelbelovend.33 Uit dit onderzoek blijkt dat mensen die veel onveiligheid erva-

ren zich ook zeer onzeker voelen over de toekomst van hun sociale zekerheid. 

Zij vatten deze dubbele onzekerheid samen met het begrip onbehagen. En het is 

juist weer deze categorie burgers die een groot wantrouwen tegenover de maat-

schappelijke organisaties koesteren.34 Uiteindelijk komen Elchardus c.s. tot de 

conclusie dat het hier gaat om een duidelijk aanwijsbare categorie burgers. 

Kenmerkend is dat zij laag geschoold zijn en de verklaring voor hun onbehagen 

ligt daarom vooral in het feit dat zij zich in de hedendaagse kennismaatschappij 

niet thuis voelen.35 Langs deze weg kunnen we dus zicht krijgen op de sociale 

en culturele tegenstellingen die bij deze kwesties een rol spelen. Daarmee kun-

                                                           
33  De betekenis van dat werk voor de hier bepleite integratie bespreek ik uitvoeriger in 

„Private onveiligheid en publiek wantrouwen‟ dat later dit jaar in een jubileumbun-
del van de Faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit zal verschij-
nen.  

34  Kort, helder en krachtig staat e.e.a. samengevat in Mark Elchardus & Wendy Smits, 
Anatomie en oorzaken van het wantrouwen, Brussel, VUB Press, 2002).  

35  In zijn bundel artikelen Niet spreken met de bestuurder geeft Gerard van Westerloo 
(De Bezige Bij, 2003) veel mooie voorbeelden van deze ongemakkelijke relatie tus-
sen „de socialen‟ – een term die naar het kader van alle politieke partijen verwijst – 
die het publieke (beleids)discours beheersen en „de gewone burger‟ die zich in dat 
jargon niet thuis voelt of staande kan houden.  
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nen we een belangrijke tekortkoming opheffen die nu nog sterk aanwezig is het 

werk van Boutellier en mijzelf.  

Belangrijk voor het begrijpen van de gevoelens van onveiligheid en het 

streven naar veiligheid is, dat in dit en dergelijk onderzoek „onveiligheid‟ ge-

heel geoperationaliseerd is als publieke veiligheid. Gemeten wordt dus vooral 

hoe bang men is voor „enge mensen‟. Daarmee blijft helaas de vrees voor „enge 

dingen‟ buiten schot. Dit is bijzonder jammer om diverse redenen. Nu blijkt dat 

de angst voor enge mensen vooral gelokaliseerd kan worden bij de categorie 

laag opgeleide burgers en rijst de vraag of de angst voor enge dingen misschien 

vooral voorkomt bij hoog opgeleide burgers?  

Bovendien verklaren Elchardus c.s. het voorkomen van onbehagen en wan-

trouwen uiteindelijk vanuit persoonskenmerken van burgers, die overigens so-

ciaal specifiek over verschillende categorieën verspreid zijn. Zij spreken van de 

sociaal-culturele breuklijn waar we ter rechterzijde de – laag opgeleide – bur-

gers vinden, die autoritair en anti-democratisch zijn ingesteld en een mensbeeld 

hebben waarin het streven naar eigenbelang voorop staat. Zij voelen zich bij 

uitstek onbehaaglijk en vertonen veel maatschappelijk wantrouwen. Ter linker-

zijde vinden we dan de hoog opgeleid burger die een meer altruïstisch meens-

beeld heeft en dienovereenkomstig democratisch en anti-autoritair is ingesteld.  

Deze tegenstelling is interessant in het licht van de inzichten van Mary 

Douglas en Aaron Wildavsky in hun klassieke studie over Risk and Culture.36 

Zij stellen dat je de primaire visie op het goede leven van mensen moet kennen 

alvorens te kunnen begrijpen wat zij als de grootste risico‟s beschouwen. Zij 

onderscheiden vervolgens enkele basisposities waartoe enerzijds een nadruk op 

orde en stabiliteit behoort, die uitgewerkt wordt in een hiërarchisch wereld-

beeld. Anderzijds benoemen zij ook – dan nog als maatschappelijk marginale 

positie – een nadruk op harmonieuze verhoudingen tussen mensen onderling in 

kleine en autonome gemeenschappen en tussen die gemeenschappen en hun 

natuurlijke omgeving. Bij deze houding hoort een egalitair mensbeeld en een 

opvatting van de natuur als fragiel. Deze conceptualisering is in later empirisch 

onderzoek voortdurend kritisch tegen het licht gehouden. Maar hij krijgt in 

relatie tot de sociaal culturele breuklijn van Elchardus c.s. toch weer bijzondere 

relevantie. Zou het zo kunnen zijn, dat het vooral de burgers links van de 

breuklijn – die nauwelijks bang zijn voor enge mensen – vrees koesteren voor 

enge dingen? Of, als dat niet zo is, is het dan zo dat vrees voor enge dingen – in 

tegenstelling tot angst voor enge mensen – aan weerszijden van de breuklijn 

voorkomt. En zo ja, wat moeten we daarvan dan vinden?  

Er kleven, kortom, volop uitdagende onderzoeksvragen aan het streven om 

tot een theoretische integratie van de criminologische veiligheidsliteratuur en 

de technologische risicoanalyses te komen. Én het lijkt interessant om dan met 

die bredere kijk op veiligheid te kijken naar de relatie tussen onveiligheid en 

maatschappelijk wantrouwen. 

                                                           
36  Risk and Culture; An essay on the selection of technological and environmental 

dangers, University of California Press, 1983. 
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Administratieve lasten zijn de kosten voor ondernemingen om te voldoen aan 

informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de over-

heid. Bedrijven moeten informatie verzamelen, bewerken, registreren, bewaren 

en ter beschikking stellen. Dat kost het bedrijfsleven veel geld en tijd, en is 

daarmee volgens het kabinet ergernis nummer één van ondernemers. Het kabi-

net streeft er dan ook naar de administratieve lasten voor burgers en bedrijven 

met 25% te verminderen. Beperking van administratieve lasten betekent meer 

ruimte om te ondernemen, meer economische groei, werkgelegenheid en een 

sterkere concurrentiekracht.  

Een van de grootste administratieve kostenposten vormt het innen van be-

lastingen via ondernemingen. Doordat werkgevers de loonbelasting registreren 

en inhouden, hoeft de belastingdienst die belasting niet zelf bij de werknemers 

te innen. De vier belangrijkste belastingen die bij of via ondernemingen worden 

geïnd zijn de loon- en inkomstenbelasting incl. premies sociale verzekeringen, 

omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Deze maken samen 75% van de to-

tale belastingopbrengsten uit – 110 miljard euro ten opzichte van de totale be-

lastinginkomsten van 140 miljard euro. Naast de belastingafdracht zelf is hier-

mee naar schatting bijna driekwart miljard euro aan administratieve lasten ge-

moeid. 

De functie van de administratieve verplichtingen is de overheid te informe-

ren over de uitvoering van regelgeving, waardoor de naleving ervan wordt be-

vorderd. Het verband tussen administratieve lasten en naleving was echter tot 

nu toe niet getoetst. Het proefschrift De verborgen belastingdienst van Pronk 

brengt hierin verandering, althans voor wat betreft het terrein van de belastin-

gen. Gezien de omvang van de administratieve lasten voor ondernemingen en 

van de belastinginkomsten, kan het maatschappelijk belang van dit onderzoek 

nauwelijks worden onderschat.  
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Het onderzoek 

Pronks onderzoek omvat ten eerste een theoretische invulling van het causale 

verband tussen administratieve lasten en naleving. Zijn centrale stelling is dat 

het effect van een verhoging van administratieve lasten, een optelsom is van 

twee deeleffecten. Ten eerste een positief informatie-effect: meer administratie-

ve verplichtingen leiden tot betere en meer gerichte informatie aan de belas-

tingdienst hetgeen de naleving van belastingwetgeving door ondernemingen 

bevordert, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst beter en gerichter kan contro-

leren. Het sofi-nummer is zo’n informatieverplichting die de naleving bevor-

dert. Het tweede effect is dat de kosten van hogere administratieve lasten op de 

een of andere manier gecompenseerd worden. Omdat de administratiekosten 

zelf moeilijk te beïnvloeden zijn, zullen ze afgewenteld worden op de belas-

tingafdracht zelf, zo redeneert Pronk. Naast het positieve informatie-effect, 

treedt dus in de tweede plaats een negatief substitutie-effect op. De combinatie 

van beide effecten bepaalt uiteindelijk hoe een onderneming op wijzigingen in 

de administratieve lasten reageert. Aanvankelijk stijgt de naleving maar er is 

een omslagpunt waarna het effect negatief wordt. 

Dit theoretische verband, en met name het bestaan van het buigpunt in de 

nalevingscurve, is door Pronk empirisch getoetst door een combinatie van 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit 

de raadpleging van een panel van deskundigen met behulp van de Delphi-

methode. De functie van dit panel was ten eerste het kiezen van indicatoren 

voor de administratieve lasten en de mate van naleving van fiscale regelgeving. 

Ten tweede is het panel bevraagd op de ontwikkeling van de administratieve 

lasten en de mate van naleving in de periode 1975-2000. Het panel heeft per 

vijf jaar periode ingeschat of de naleving is verbeterd, gelijk is gebleven of is 

verslechterd. Het resultaat van het kwalitatief onderzoek is dat zowel de admi-

nistratieve lasten als de naleving m.b.t. de vier onderzochte belastingen in de 

periode 1975-2000 zijn toegenomen. Er is echter geen onderscheid gemaakt 

naar soorten bedrijven. Verklarende factoren zijn slechts oppervlakkig aan de 

orde geweest. 

In het kwantitatieve onderzoek is door middel van univariate en multivariate 

analyse gezocht naar de relatie tussen de omvang van de administratieve lasten 

en naleving, en naar het bestaan van eventuele alternatieve verklaringen. Dat 

gebeurt aan de hand van de gegevensbestanden die bij de Belastingdienst aan-

wezig zijn over de periode 1975-2000. Er is een significant verband tussen 

verlaging van de administratieve lasten in de periode 1994-2000 en de verbete-

ring van de mate van naleving van fiscale regelgeving door ondernemingen in 

dezelfde periode. Doordat Pronk alleen gebruik maakt van de gegevens van de 

Belastingdienst, treedt mogelijk een vertekend beeld op; de niet-naleving die 

niet door de Belastingdienst is waargenomen, blijft buiten beschouwing.  

In de multivariate analyse wordt een dergelijke significante samenhang ech-

ter niet aangetroffen. Een buigpunt in de administratieve lasten-nalevingscurve 

kan dan ook niet worden vastgesteld. Dit hangt mede samen met de beperkte 

reeks gegevens. De analyse van de samenhang tussen administratieve lasten en 
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naleving wordt gehinderd door een gebrek aan valide en betrouwbare gegevens, 

zo concludeert Pronk. Hij beveelt dan ook aan zowel de meting van administra-

tieve lasten te verbeteren als een empirische steekproef onder ondernemers op 

te zetten om hun nalevingsgedrag te meten.  

Waardering 

Pronks onderzoek is een degelijke empirische toetsing van het geformuleerde 

theoretisch verband. Er is veel energie gestoken in de operationalisatie van be-

grippen, selectie van indicatoren, en in de bespreking en beoordeling van de ge-

schiktheid van bestaande gegevensbestanden. De kwantitatieve toetsing is uit-

gebreid en goed onderbouwd. De beperkte geschiktheid van de bestaande ge-

gevens leidt er helaas toe dat het veronderstelde verband slechts zwak kan wor-

den aangetoond. Dat kan Pronk niet worden aangerekend. De gekozen strategie 

leidt er mijns inziens echter toe dat dit onderzoek weinig aanknopingspunten 

biedt om het veronderstelde verband tussen administratieve lasten en naleving 

goed te kunnen begrijpen. De empirische toetsing betreft namelijk alleen het 

verband tussen naleving en administratieve lasten: de vraag of een verhoging 

van de administratieve lasten op fiscaal gebied leidt tot een verlaging van de 

naleving en vice versa. De empirische toetsing betreft niet het door Pronk ver-

onderstelde substitutie- en informatie-effect dat dit verband zou kunnen verkla-

ren. En juist bij die veronderstellingen kunnen vraagtekens worden geplaatst.  

Wat het informatie-effect betreft, acht ik de veronderstelling “hoe meer in-

formatie, hoe beter de naleving”, erg kort door de bocht. Immers, het hangt er 

maar vanaf welke informatie wordt gevraagd, hoe betrouwbaar de gegevens 

zijn, en wat de betreffende overheidsdienst met die informatie doet. Het wordt 

niet duidelijk of de verbeterde naleving te verklaren valt uit effectievere hand-

having van de Belastingdienst als gevolg van een verbeterde informatiepositie.  

Ook het vermeende substitutie-effect (hogere administratiekosten zullen 

worden gecompenseerd door minder belasting af te dragen) kan ter discussie 

worden gesteld. Als een substitutie-effect zou bestaan, is het de vraag of dit di-

rect gerelateerd is aan de kosten van naleving. Het is eerder voor te stellen dat 

een negatief effect uitgaat van een gebrek aan draagvlak voor administratieve 

lasten. Pronk geeft hiervoor een aantal aanwijzingen. Hij stelt dat “(…) een al 

te grote omvang van de administratieve lasten de acceptatie van regelgeving 

door ondernemingen en de naleving ervan kan uithollen” (p. 5). De intrinsieke 

waarde van de administratieve verplichtingen van de vier grootste belastingen 

is voor ondernemingen nihil – ze leveren geen enkele bijdrage aan de doelstel-

lingen van de onderneming. Dat is overigens opzienbarend voor een kostenpost 

van deze omvang. Pronk stelt dat het draagvlak voor administratieve lasten 

lager is dan het draagvlak voor de belasting en premieafdracht zelf, omdat die 

laatste een duidelijker maatschappelijk doel kennen. Ondernemingen ervaren 

administratieve verplichtingen voornamelijk als papieren rompslomp en daar-

door lijkt de omvang ervan in hun perceptie een paar slagen groter dan in wer-

kelijkheid.  
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Een dergelijk verband – administratieve verplichtingen worden niet als nuttig 

gepercipieerd, kennen daarmee een gering draagvlak en worden dus slecht na-

geleefd – is voor te stellen, en strookt bovendien met recent gedragsweten-

schappelijk onderzoek. Huisman heeft in casusonderzoek in de afvalverwer-

kingsbranche en textielveredelingsindustrie laten zien dat het normatieve oor-

deel van ondernemers over milieu- en arboregels in hoge mate de naleving be-

paalt. Administratieve verplichtingen in de milieuregelgeving, die het milieube-

lang niet direct dienen, worden bijvoorbeeld eerder overtreden dan bepalingen 

die milieuschade direct beogen te voorkomen.1 

Maar het substitutie-effect zoals het door Pronk wordt opgevat, houdt niet 

in dat de administratieve verplichtingen slecht worden nageleefd, maar dat ze 

worden afgewenteld op de belastingen zelf. De administratieve verplichtingen 

kunnen volgens Pronk namelijk moeilijk gemanipuleerd worden. Dat roept al-

lerlei vragen op: waarom kunnen ondernemingen de kosten van administratieve 

verplichtingen niet drukken? En als ondernemingen niet de administratieve ver-

plichtingen, maar wel de belastingregels zelf kunnen overtreden, is het informa-

tiegehalte van die administratie dan toch niet beperkt? Bovendien kan een der-

gelijke compensatie alleen plaatsvinden in de omzet- en vennootschapsbelas-

ting: de loon- en inkomstenbelastingen bieden geen besparing voor de onder-

nemer, maar voor diens werknemers.  

Om het bestaan van het substitutie-effect te onderbouwen, volstaat het naar 

mijn idee niet om een statistisch verband te presenteren tussen administratieve 

lasten en naleving. Het onderzoek zou aan overtuigingskracht hebben gewon-

nen als meer aandacht was besteed aan de motieven van ondernemingen voor 

(niet-)naleving van de betreffende belastingen, en als was bekeken of de afwen-

teling van hoge administratieve kosten een van die motieven vormt. De belang-

rijkste vraag is dan of het motief van de kostenbesparing het wint van andere 

motieven voor naleving of overtreding van deze belastingverplichtingen, zoals 

het draagvlak ervoor, de wijze waarop ondernemers de dreiging van sancties 

van de Belastingdienst ervaren, en de gepercipieerde maatschappelijke schade 

van een boete wegens belastingfraude. Aan de motieven om de belastingregels 

al dan niet na te leven, besteedt Pronk echter slechts beperkt aandacht. Voor 

zover in het onderzoek wordt ingegaan op de oorzaken van een afname van de 

naleving, ligt deze niet in de afwenteling van hogere administratieve lasten op 

de belastingafdracht, maar aan andere factoren zoals ingewikkelder regelge-

ving.  

Afsluiting 

De waarde van dit onderzoek zit in de duiding van het verband tussen admini-

stratieve lasten en naleving. Administratieve lasten vormen enerzijds een kos-

tenpost voor ondernemingen, maar anderzijds kunnen zij de naleving van re-

gelgeving bevorderen door daarover informatie te verschaffen. Het dubbele 

                                                           
1  Huisman, W., Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving en regel-

overtreding door ondernemingen, Den Haag, 2001. 
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karakter van administratieve lasten is weliswaar slechts voorzichtig empirisch 

onderbouwd, maar biedt wel een analysekader om positieve en negatieve effec-

ten van een verhoging van de administratieve lasten af te wegen. Om het effect 

van een verschuiving van administratieve lasten vooraf goed in te kunnen schat-

ten, is het van belang om het verloop van de nalevingscurve te kennen en te 

weten waar men zich bevindt ten opzichte van het buigpunt. Het is dan wel van 

belang dat het model wordt uitgebreid met meer gedragswetenschappelijke 

kennis over motieven voor naleving van bedrijven, waarbij ook onderscheid ge-

maakt wordt tussen soorten bedrijven. En het verdient aanbeveling om het mo-

del voor wat betreft het informatie-effect te specificeren door het type informa-

tie en de verwerking daarvan door de Belastingdienst mee te nemen.  

Een andere belangrijke waarde van dit onderzoek is de uitgebreide beoorde-

ling van de bestaande gegevensbestanden over naleving en administratieve las-

ten. Het financiële en maatschappelijk belang van de rijksbelastingen recht-

vaardigt gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de naleving van de regelge-

ving en de effecten van administratieve maatregelen daarop. Pronk geeft een 

sterke onderbouwing voor verbetering van de meetmethoden van de Belasting-

dienst. Aan de realisatie hiervan kan hij als adviseur handhavingsbeleid van die 

dienst, zelf een bijdrage gaan leveren. Gelukkig geeft hij voldoende ondersteu-

ning aan de gedachte dat dit niet mag leiden tot een verdere uitbreiding van de 

administratieve lasten. 
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Laat u niet op het verkeerde been zetten door de ondertitel, want de inzichten in 

het ontwerp en de werking van toezicht zijn niet alleen voor bestuurskundigen 

relevant. Dit wordt meteen al duidelijk in het inleidende hoofdstuk. Hierin for-

muleert Hoogendoorn een heldere, eenduidige probleemstelling: Hoe worden 

toezichtarrangementen vorm gegeven en hoe verlopen enkelvoudige en meer-

voudige toezichtprocessen binnen een bepaald toezichtarrangement? Onder 

een toezichtarrangement verstaat Hoogendoorn de toezichtrelatie als rechtsbe-

trekking. Een toezichtproces betreft het geheel van interacties zoals deze in de 

praktijk van het toezicht vorm krijgen. De verhouding tussen beide wordt als 

volgt omschreven: “Het toezichtarrangement kan het feitelijke toezichtproces 

enigszins reguleren, maar voorspelt niet het feitelijke verloop van de toezicht-

processen” (p. 3). In haar onderzoek ligt het accent op de beschrijving en ver-

klaring van de praktijk van toezicht. Dit maakt het proefschrift interessant voor 

de rechtssociologie.  

In het tweede en derde hoofdstuk ontwikkelt Hoogendoorn een conceptueel 

model waarmee enkelvoudige en meervoudige toezichtprocessen kunnen wor-

den beschreven en geanalyseerd. Hoofdstuk 4 geeft een uiterst heldere verant-

woording van de onderzoeksmethodologie. Hoogendoorn kiest voor een case-

study om interacties in de praktijk van het toezicht in de tijd te kunnen volgen. 

In de daarop volgende drie hoofdstukken beschrijven drie cases: het toezicht op 

woningcorporaties, op tbs-inrichtingen en op uitvoeringsinstellingen in de soci-

ale zekerheid. Conform haar onderscheid tussen het ontwerp en de werking van 

toezichtarrangementen bespreekt Hoogendoorn steeds eerst de institutionele 

vormgeving om vervolgens in te gaan op de praktijk van het toezicht. In hoofd-

stuk 8 en 9 analyseert zij achtereenvolgens het enkelvoudige en het meervoudi-

ge toezicht aan de hand van het materiaal van de drie cases. Hoofdstuk 10 is 

een samenvattend en concluderend hoofdstuk, waarin tevens een stappenplan 

wordt aangereikt voor een weloverwogen inrichting van een toezichtarrange-

ment en de toezichtpraktijk.  
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Enkelvoudig toezicht: theorie en praktijk 

In het enkelvoudige toezicht staat de relatie tussen toezichthouder en onder 

toezicht gestelde centraal. De variabelen die het functioneren van deze toezicht-

relaties bepalen, zoekt Hoogendoorn in navolging van De Ridder (1988, 1989) 

in de oordeelsvorming, de informatieverzameling en de invloedsuitoefening. Zij 

voegt hieraan diverse „subvariabelen‟ toe die de variatie in de genoemde drie 

variabelen moeten verklaren.1 Op basis van bestaande inzichten formuleert 

Hoogendoorn verwachtingen over de relaties tussen de belangrijkste variabe-

len. We krijgen zo een tamelijk omvattend conceptueel model, hetgeen niet 

onmiddellijk opvalt, omdat Hoogendoorn de beoordeling, informatieverzame-

ling en invloeduitoefening niet in onderlinge samenhang bespreekt. Bovendien 

kiest zij ervoor slechts een deel van de veronderstellingen schematisch te pre-

senteren.  

Hoogendoorn confronteert de verwachtingen met het materiaal uit de drie 

cases. Dit levert de volgende inzichten op. Om te beginnen blijkt het object van 

toezicht bepalend voor de keuze om prestaties of processen te beoordelen. Als 

de kwaliteit van gedragingen, besluiten of producten zich niet rechtstreeks laat 

meten (Hoogendoorn spreekt dan van een vertrouwensobject), dan beoordeelt 

de toezichthouder doorgaans het proces. Als het toezicht zich richt op meetbare 

objecten, inspectieobjecten genoemd, dan volgt meestal een prestatiebeoorde-

ling. Een tweede bevinding is dat de aard van het object, tegen de verwachtin-

gen in, nauwelijks invloed heeft op de mate waarin beoordelingsmaatstaven zijn 

geprogrammeerd. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat sommige objecten 

zich in principe lenen voor programmering, maar aanvankelijk nog onvoorspel-

baar zijn. Pas als het object is uitgekristalliseerd, kan tot programmering wor-

den overgegaan. Bij zeer complexe objecten vormen de kosten een reden om 

van programmering af te zien. Wel blijkt programmering van invloed op de 

omvang. Het onderzoek toont verder aan dat in tegenstelling tot wat verwacht 

werd er vrijwel geen samenhang bestaat tussen de mate van programmering en 

de omvang van de informatie – uitgedrukt in de mate van detaillering en volle-

digheid. Het veronderstelde verband tussen de mate van programmering en de 

mate waarin informatie vooraf wordt gestructureerd, is wel aanwezig. Dit geldt 

ook voor de assumptie dat de structurering van de informatie samenhangt met 

de vraag of toezichthouders een absoluut of relatief oordeel vellen. In het laat-

ste geval, vaak aangeduid als benchmarking, heeft de toezichthouder behoefte 

aan gestructureerde informatie omwille van de vergelijkbaarheid. De onder-

zochte toezichtprocessen wijzen tenslotte ook uit dat de omvang van de infor-

matie, conform de verwachtingen, wordt bepaald door de acceptatie of afwij-

zing van een foutenmarge en de omvang van het object. Bovendien is gebleken 

dat toezichthouders in de beoordeling van een omvangrijk object, door 

                                                           
1  Hoogendoorn formuleert daarnaast twee variabelen die iets zeggen over de inrich-

ting van het toezichtarrangement: informatie-congruentie en maatstaf-congruentie. 
De variabelen verwijzen naar de mate waarin de informatie een adequaat beeld van 
de werkelijkheid geeft, respectievelijk de mate waarin de programmering van de 
beoordelingsmaatstaven aansluit bij het object van toezicht (p. 19-24 en 29-32). 
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Hoogendoorn aangeduid als bulkproductie, naar strategieën zoeken om de om-

vang van de informatie te reduceren. Een volledige informatieverzameling vin-

den zij in die gevallen te kostbaar.  

In vergelijking met de beschrijving en verklaring van de beoordeling en de 

informatieverzameling, ligt bij de bespreking van de invloedsuitoefening een 

grote nadruk op de interactie met de onder toezicht gestelden. Hoogendoorn 

veronderstelt dat onder toezicht gestelden zich niet conformeren aan de eisen 

van de toezichthouder als zij niet weten wat van hen verwacht wordt, niet kun-

nen voldoen aan de eisen of zich niet willen conformeren (p. 38). De verwach-

ting is dat de toezichthouder verschillend zal reageren op deze drie situaties. 

Hij zal respectievelijk informatie verschaffen, faciliterend optreden of overgaan 

tot een machtshandeling. In de onderzochte toezichtrelaties reageerden de on-

der toezicht gestelden en de toezichthouders conform de verwachtingen. Eén 

situatie verdient een nadere bespreking. Het betreft de situatie waarin de onder 

toezicht gestelden een contract met een derde partij hebben gesloten. Hierdoor 

konden zij zich niet aan de eisen van de toezichthouder conformeren zonder 

een wanprestatie te plegen. Het contract legde de handelingsvrijheid aan ban-

den, waardoor “het niet kunnen conformeren hier goed beschouwd meer het 

karakter heeft van het niet mogen (cursief in origineel, p. 243)”. Deze bevin-

ding maakt duidelijk dat zogenaamde second parties van invloed kunnen zijn 

op de naleving van (sociale) regels.2  

Indien het oordeel van de toezichthouder aanleiding vormt voor een 

machtshandeling, veronderstelt Hoogendoorn dat toezichthouders eerst lichte 

machtshandelingen toepassen en als deze falen zwaardere machtshandelingen 

zullen inzetten (dit staat bekend als de ladder of escalation). De bestudeerde 

toezichtrelaties bevestigen deze verwachting. De onderzochte toezichthouders 

kunnen over het algemeen volstaan met lichte machtshandelingen, mits zij be-

schikken over een formele bevoegdheid die fungeert als een dreigende „stok 

achter de deur‟.  

Meervoudig toezicht: theorie en praktijk 

Wanneer ligt interactie tussen twee toezichthouders in de rede en zo ja, wat is 

de aard van de interactie? Werken zij samen, beconcurreren zij elkaar of kiezen 

zij ervoor elkaar te ontwijken? Welke gevolgen heeft dit voor de onder toezicht 

gestelden? Deze vragen zijn nog nauwelijks onderzocht en vormen het uit-

gangspunt van Hoogendoorns conceptuele model van het meervoudig toezicht. 

Dit deel van haar studie heeft een explorerend karakter, maar vertrekt wel van-

uit enkele theoretische aannames. De belangrijkste veronderstelling is dat de 

aard van enkelvoudige toezichtrelaties ook de relaties tussen de toezichthouders 

onderling bepaalt. De aard wordt gevormd door het object van toezicht en het 

                                                           
2  De term second parties wordt in literatuur over geschilprocessen gebruikt voor 

partijen die zelf niet in een conflict verwikkeld zijn, maar wel een rol spelen in het 
verloop van een geschilproces (zie bijvoorbeeld Griffiths, 1983 en Verkruisen, 
1993). 
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belang dat een toezichthouder dient te behartigen. De onderlinge relatie tussen 

toezichthouders is verder afhankelijk van de richting van de relatie (horizontaal 

of verticaal) en het ontstaan van de relatie (gearrangeerd of gegroeid). Aan de 

hand van deze vier variabelen worden vijf typen meervoudige toezichtconfigu-

raties afgeleid: toezichthouders met verschillende belangen en verschillende 

objecten, toezichthouders met afzonderlijke belangen en hetzelfde object, ex-

tern en intern toezicht, toezicht op toezicht en arbeidsdeling in het toezicht.  

De keuze om „intern en extern toezicht‟ als een zelfstandig type op te ne-

men is een welbewuste keuze, ook al valt dit type in bepaalde gevallen samen 

met het type „toezicht op toezicht‟. De reden hiervoor is het bestaan van twee 

verschillende visies op de verhouding tussen intern en extern toezicht. De eer-

ste opvatting gaat uit van intern en extern toezicht als communicerende vaten: 

er is minder extern toezicht nodig, naarmate het interne toezicht sterker is. In 

deze gedachtegang behartigen beide toezichthouders hetzelfde belang. In de 

tweede visie is intern toezicht geen alternatief voor extern toezicht, maar een 

versterking van de interne besturing. In deze optiek is het denkbaar dat de in-

terne en de externe toezichthouder verschillende belangen behartigen. Omdat 

het niet duidelijk is welke visie in de praktijk domineert, heeft Hoogendoorn 

extern en intern toezicht als een zelfstandig type in haar model opgenomen.  

Ook het meervoudig toezicht wordt onderzocht aan de hand van enkele 

veronderstellingen. Interacties tussen verschillende toezichthouders kunnen de 

vorm aannemen van samenwerking of concurrentie. Een derde mogelijkheid is 

dat zij niet in elkaars invloedssfeer treden (ontwijken). Hoogendoorn beschrijft 

drie factoren die het aangaan van een relatie beïnvloeden: tegenstrijdigheden in 

het meervoudig toezicht, overlappende belangen en gearrangeerd meervoudig 

toezicht.  

Aan de hand van de kenmerken van de vijf typen van meervoudig toezicht 

doet Hoogendoorn uitspraken over de verwachte kans dat toezichthouders in-

teracties aangaan en welke vorm dit zal aannemen. Deze verwachtingen con-

fronteert zij met de onderzochte configuraties van meervoudig toezicht. In de 

onderstaande tabel geef ik de kern van de verwachtingen en de bevindingen 

weer. Ik bespreek hier uitsluitend de bevindingen die afwijken van de verwach-

tingen (in de tabel vetgedrukt). 

 

In de eerste plaats blijken toezichthouders die op hetzelfde object toezicht hou-

den, maar verschillende belangen hebben (type II), hier heel verschillend op te 

reageren. Op grond van de theoretische veronderstellingen werden drie soorten 

reacties verwacht. Er blijkt inderdaad wisselend gekozen voor samenwerking, 

concurrentie of ontwijking, maar dit hield geen verband met de factoren waar-

van een prikkel tot een bepaald soort interactie werd verwacht.3 Mijn indruk is 

dat de veronderstellingen hier op een te hoog abstractieniveau zijn geformu-

leerd. Het object en de belangen worden voorgesteld als eenduidige eenheden, 

                                                           
3  In toekomstig onderzoek zou het model kunnen worden verfijnd door de veronder-

stellingen over situaties waarin actoren samenwerken, concurreren of elkaar ontwij-
ken te baseren op inzichten uit de theorie van geschilprocessen (zie Niemeijer, 
1991, Oude Vrielink, 2001). 
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terwijl zij in de praktijk zeer diverse aspecten omvatten. Op dit concretere ni-

veau blijken er enkele raakvlakken zijn in de belangen, die op het hogere ab-

stractieniveau buiten beeld blijven. De raakvlakken vormen een reden voor 

samenwerking waar het abstracte model concurrentie voorspelt. Een tweede 

bevinding is dat in het toezicht op toezicht (type IV) geen concurrentie werd 

verwacht, terwijl dit in de praktijk wel voorkwam. De toezichthouders delen 

weliswaar het object en de belangen, maar zij bestrijden elkaars toetsingsmo-

del. Ook hier ligt de verklaring in het abstractieniveau. Een les die uit deze 

twee afwijkende bevindingen getrokken kan worden, is dat beslissingen over de 

inrichting van het toezichtarrangement op vrij concreet niveau moeten worden 

genomen, wil een beoogde interactie een kans van slagen hebben. Een derde 

opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er in het geheel geen interactie is 

tussen externe en interne toezichthouders (type III), met uitzondering van één 

geval waarin een minimale samenwerking tot stand is gekomen. De verklaring 

hiervoor is dat interne toezichthouders zichzelf als een versterking van de inter-

ne besturing zien. In die optiek is er weinig reden voor interactie met externe 

toezichthouders. Het belang van deze bevinding voor het actuele debat be-

spreek ik in de laatste paragraaf.  

Wat zijn de gevolgen van meervoudig toezicht voor de onder toezicht ge-

stelden? Uit het onderzoek blijkt dat tegenstrijdige eisen slechts incidenteel 

voorkomen, dus in dit opzicht heeft men er weinig „last‟ van. Het grootste man-

co blijkt het verstrekken van informatie aan verschillende toezichthouders. De 

onder toezicht gestelden zijn hieraan veel tijd en geld kwijt, en betwijfelen in 

sommige gevallen het nut van de informatieverstrekking. De administratieve 

belasting krijgt in het actuele debat over toezicht ruim aandacht.4 Op diverse 

departementen van de Nederlandse overheid worden maatregelen geïmplemen-

teerd om de administratieve lasten terug te dringen, onder meer door onderlinge 

afstemming tussen toezichthouders.5 Daarnaast wil de overheid het Nederland-

se voorzitterschap benutten om in de Europese Unie aandacht voor het thema 

vragen. Een voorbeeld van een initiatief tot afstemming „van onderop‟ is het 

Convenant maatschappelijke verantwoording dat partijen in de zorg hebben on-

dertekend. De aanleiding hiervoor was de wens van twee brancheorganisaties – 

Arcares en LVT – om te komen tot minder administratieve lasten.6 Ook in 

Vlaanderen treft men maatregelen om de administratieve lasten voor burgers, 

bedrijven en anderen te reduceren.7 

 

                                                           
4  Zie J. van Dijk (Bestuurskunde, jrg. 13, nr. 4, 2004: 181-190) voor de historie van 

de overheidsaandacht voor administratieve lasten en een verklaring van het geringe 
succes van de inspanningen om deze lasten te reduceren.  

5  Voorbeelden zijn: het actieprogramma Andere Overheid waarin een project ter 
vermindering van de administratieve lasten voor burgers is opgenomen (zie www. 
andereoverheid.nl) en het kabinetsplan „aanpak administratieve lasten‟ waarin maat-

regelen voor de administratieve belasting van bedrijven worden getroffen 
(www.administratievelasten.nl).  

6  Zie www.arcares.nl. 
7  Zie www.kafka.be. 

http://www.andereoverheid.nl/
http://www.andereoverheid.nl/
http://www.admnistratievelasten.nl/
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Verwachtingen en bevindingen ten aanzien van de kans op en de vorm van interacties 
tussen toezichthouders in vijf typen meervoudige toezichtconfiguraties 

 Type I 
twee 

objecten, 
twee 

belangen 

Type II 
één object, 
twee belan-

gen 

Type III 
extern / 
intern 

toezicht 

Type IV 
toezicht op 

toezicht 

Type V 
arbeidsde-

ling 

Kans op 
tegenstrij-
digheden  

geringe 
kans op 
tegenstrij-
digheden  

grote kans 
op tegen-
strijdigheden 

verschil-
lende 
visies 

idealiter 
geen tegen-
strijdig-
heden 

idealiter 
geen tegen-
strijdig-
heden  

verwachte 

interacties8 

geen 
prikkel 
voor 
interactie  

concurrentie 
/ samenwer-
king / ont-
trekking 

verwach-
ting vari-
eert met 
visie 

 

geen inter-
actie / sa-
menwerking 
(varieert met 

motief van 
arrange-

ment9) 

geen inter-
actie / sa-
menwerking 
(varieert 

met motief 
van arran-
gement) 

bevindin-
gen 

geen 
prikkel 
voor 
interactie, 
ook niet 
in gear-
rangeerde 
configu-
raties 

wisselende 

keuzes: 
soms 
samen-
werken, 
soms 
concur-
rentie, 
soms 
geen in-
teractie  

geen in-

teracties  

samenwer-

king én 

concurren-

tie  

Samenwer-
king, maar 
ook concur-
rentie  

hypothese 
aanvaard? 

ja gedeeltelijk nee gedeeltelijk gedeeltelijk 

Lessen voor de toekomst 

Het onderzoek van Hoogendoorn geeft een goed inzicht in het ontwerp en de 

werking van toezicht. Niettemin zijn er ook enkele kanttekeningen bij te plaat-

sen. De conceptuele modellen die zij heeft ontwikkeld gaan uit van subjectief 

rationele actoren. Deze keuze is als zodanig niet problematisch, maar heeft wel 

tot gevolg dat de wisselwerking tussen de institutionele structuur en het hande-

len in de praktijk van het toezicht weinig aandacht krijgt. Daardoor blijft het 

routinematige handelen onderbelicht. De gekozen benadering leidt tot een vrij 

statisch beeld van de preferenties en laat weinig ruimte voor een beschrijving 

                                                           
8  De kans op interacties tussen toezichthouders wordt groter verondersteld, naarmate 

de kans op tegenstrijdigheden toeneemt. 
9  In de situatie waarin sprake is van gearrangeerd meervoudig toezicht legt het arran-

gement regels vast voor een eventuele interactie tussen toezichthouders. Indien het 

meervoudig toezicht is ontworpen om de checks and balances in het toezichtproces 
te garanderen, sluiten de regels interactie uit. Beoogt het arrangement met de taak-
verdeling een grotere doelmatigheid, dan neemt de interactie de vorm aan van sa-
menwerking 
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van het verloop van toezichtprocessen. Ook biedt het weinig inzicht in de prak-

tijk van gegroeide toezichtarrangementen. Hoe en waarom komen „spontane‟ 

interacties tussen toezichthouders tot stand? Welke informele regels bepalen 

het verloop van deze interacties? En welke rol spelen formele bevoegdheden 

hierin? Deze vragen vergen een benadering waarin de wisselwerking tussen het 

handelen en de institutionele structuur centraal staat. Een dergelijk perspectief 

zou ook het model van enkelvoudig toezicht verrijken. Het maakt bijvoorbeeld 

inzichtelijk of en hoe geprogrammeerde maatstaven en bewust gestructureerde 

informatie verschillen van patronen van beoordeling en informatieverstrekking 

die zich in de loop van tijd spontaan hebben ontwikkeld.  

Hoogendoorn geeft met haar proefschrift een goede aanzet voor een verdere 

doordenking van meervoudig toezicht, een veelbesproken onderwerp in weten-

schappelijke en politiek-bestuurlijke kringen. In het actuele debat gaat de aan-

dacht met name uit naar wat wel de „verbreding van publieke verantwoording‟ 

wordt genoemd. Geheel in de lijn van de wens naar een grotere „eigen‟ verant-

woordelijkheid bepleit het huidige kabinet meer „horizontaal‟ toezicht.10 Het 

gaat om nieuwe vormen van toezicht en verantwoording die een aanvulling 

vormen op „klassieke‟ vormen van ambtelijke en politieke verantwoording. Er 

bestaat een grote verscheidenheid in al deze nieuwe vormen. Voorbeelden zijn 

het afleggen van verantwoording aan stakeholders, maatschappelijke verslag-

geving, een verschuiving van extern naar intern toezicht en benchmarking. Zo 

is het kader van de operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf recentelijk 

het project „andere toezichtsinstrumenten‟ (onder het motto: vreemde ogen 

dwingen) van start gegaan. Hierin wordt het – middels ICT – breed zichtbaar 

maken van prestaties voorgesteld als alternatief voor de dreiging van repressief 

overheidsoptreden. De gedachtegang is dat externe stakeholders, zoals afne-

mers, klanten en andere belanghebbenden, door middel van publieke afkeuring 

corrigerend kunnen optreden. In het licht van de bevindingen van Hoogendoorn 

kunnen we een aantal vragen stellen bij deze ontwikkeling. Hoe valt het ver-

trouwen op de publieke correctie van misstanden te rijmen met de bevinding 

dat een lichte machtshandeling alleen effectief blijkt te zijn als er een geloof-

waardige „stok achter de deur‟ aanwezig is? Welke rol zou de overheid hierin 

moeten spelen gezien haar eindverantwoordelijkheid voor de borging van pu-

blieke belangen? Moet zij samenwerken met burgers en bedrijven die als stake-

holders een oogje in het zeil houden? Is toezicht op toezicht hier een geschikte 

toezichtconfiguratie? En welke (juridische) instrumenten zijn geschikt als „stok 

achter de deur‟? Deze vragen tonen het belang van nader onderzoek en de wen-

selijkheid van een bestuurskundige én rechtssociologische inbreng in het debat.  

 

                                                           
10  In tegenstelling tot wat de term doet vermoeden kan het hierbij ook gaan om toe-

zicht dat plaatsvindt binnen een hiërarchische verhouding (vergelijk Algemene Re-
kenkamer, Achtergrondstudie Verbreding van de publieke verantwoording, 2004).  



 



De rechterlijke macht, rechtspolitiek en de media 

Grat van den Heuvel 

Bespreking van: N. Huls, Rechter, ken uw rechtspolitieke positie!, Utrecht: 

Lemma 2004, 77 blz., ISBN 9059312988, en 

J.W. de Keijser en H. Elffers (red.), Het maatschappelijk oordeel van de straf-

rechter. De wisselwerking tussen rechter en samenleving, Den Haag: Boom 

2004, 200 blz., ISBN 9054544457. 

 

 

Is de keerzijde van de risicosamenleving, de angstsamenleving? Het begint erop 

te lijken. Ons bedrijfsleven durft geen risico‟s meer te nemen, op de beurs zit 

de schrik er nog goed in; de troonrede van onze regering heette in de media 

„bangelijk‟ en nu wordt door Nick Huls ook onze rechterlijke macht bangheid 

en gebrek aan leiderschap verweten in zijn boekje Rechter, ken uw rechtspoli-

tieke positie! Tijd voor een close-up.  

Kritiek 

Het boekje van Huls is een uitwerking van zijn Rotterdamse diesrede.1 Het 

concludeerde toen: “de rechterlijke macht heeft een wereld te winnen als zij 

zichzelf duidelijker als rechtspolitieke actor profileert. De formele terughou-

dendheid die thans nog dominant is, moet plaats maken voor actieve betrok-

kenheid en maatschappelijke verantwoording. Het is niet te verwachten dat de 

kritische omgeving genoegen neemt met verwijzingen naar notabele tradities, 

mystificaties of de illusie van apolitieke rechtspraak”.2  

Huls geeft in zijn rede een uitgebreid overzicht van vigerende kritiek op de 

rechterlijke macht. Bestuurders klaagden dat de rechter hen steeds vaker voor 

de voeten loopt. Het apparaat zou te traag en te onprofessioneel werken. De 

Raad voor de Rechtspleging probeerde daar wel iets aan te doen maar het pu-

bliek zag de resultaten nauwelijks. De media klaagden over inhoud en vorm 

van vonnissen, een kritiek waar menig rechter zich op zijn beurt weer ongeluk-

kig bij voelde. Huls vindt dat die rechters niet zo bang moeten zijn. Kritiek op 

de rechterlijke macht is gewoon en soms gezonder dan men denkt. Via voor-

beelden uit het buitenland laat hij zien hoe in buurlanden de problemen in es-

sentie niet anders of minder zijn, en dat onze rechterlijke macht daarbij verge-

leken er vaak nog goed vanaf komt. 

                                                           
1  De rede was in verkorte vorm uitgesproken op 28 november 2002. 
2  N. Huls, Rechter, ken uw rechtspolitieke positie, p. 74 
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Remedies 

Hij houdt de rechterlijke macht drie onderling afhankelijke remedies voor: 

-  De eerste remedie slaat op het ruimhartig onderkennen van de eigen rechts-

politieke rol. Hij doelt daarmee niet op partijpolitieke voorkeuren van magi-

straten. Die voorkeuren spelen in de praktijk juist nauwelijks meer een rol. 

Rechtspolitiek slaat op het professioneel verantwoorden van vonnissen; op 

het rechterlijke ethos dat beter over het voetlicht moet komen in een open 

sfeer met meer openbaarheid. 

-  De tweede remedie slaat op de omgang met de media. We hebben geen 

populariteit zoekende crime fighters nodig. Met Dorien Pessers wijst hij 

personalisering binnen dit deel van de publieke sfeer juist af, al zoeken de 

media die personalisering de laatste jaren juist meer op.3 Nee, Huls wil een 

professioneel zakelijk mediabeleid, dat foute berichten van en in de media 

aan de kaak stelt; dat helder en voor media begrijpelijk motiveert en even-

tueel achtergronden toelicht, waarbij ook openlijk wordt toegegeven welke 

rechtspolitie keuzes er gemaakt zijn. In feite pleit hij daarmee voor het open 

gooien van het debat over motiveringen en vonnissen. Ik ben daar erg vóór. 

Auteurs als Wagenaar, Crombag en Van Koppen zijn vanuit hun psycholo-

gische invalshoek daarin al voorgegaan. Dat was niet altijd prettig (rechts-

psychologen houden van overdrijven) maar meestal wel ter zake en op een 

typisch criminologisch niveau, waarbij men criminologie dan opvat als een 

interdisciplinaire wetenschap.  

-  De derde remedie slaat op een meer eenduidige leiding. De Raad voor de 

Rechtspraak en de Hoge Raad zouden meer leiderschap moeten uitstralen. 

De Hoge Raad staat nu te veel langs de zijlijn. Men richt zich nu te veel op 

een via het geïndividualiseerde geval toegespitste wijze van motiveren. 

Daardoor krijgen buitenlandse voorbeelden of echt innovatieve manieren 

om rechtseenheid te bereiken nauwelijks kansen.4 Ook zou de Hoge Raad 

meer werk moeten maken van hun adviestaak ten opzichte van de wetgever. 

Wat dat betreft zouden we van het Franse Cour de Cassation het nodige 

kunnen leren. Liefst zag hij een soort samenvoeging van de Hoge Raad, van 

de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State en van de Raad voor de 

Rechtspraak tot één Hoog College van Staat voor de gehele rechterlijke 

macht (een Raad voor de Gehele Rechtspraak). Daar zou de rechtspolitieke 

rol van onze derde macht een duidelijk politiek gezicht kunnen krijgen. In 

zo‟n College zouden ook gerust oud politici kunnen zitten, zoals nu al ge-

bruikelijk is bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 

 

                                                           
3  D. Pessers (2003) Big Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer, Ora-

tie VU, Den Haag: Boom. 
4  N. Huls, op.cit., p. 71. 
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Die derde remedie is op zich niet nieuw.5 Van onderop is de rechterlijke macht 

al bezig met sectoriële samenwerking. Men werkt, bij de steeds vaker voorko-

mende personeelstekorten al met „vliegende brigades‟. De landelijke zaaksregi-

stratiesystemen, die we al kennen van de vreemdelingenrechtspraak, worden al 

uitgebreid en de ressortelijke indelingen zijn al lang niet altijd meer vanzelf-

sprekend. Maar integratie aan de top is een heel ander verhaal. Dat ligt niet 

alleen aan de afzijdige en afwachtende Hoge Raad, maar ook aan de politiek. 

De politiek klaagt niet alleen over inertie en inefficiëntie van de rechterlijke 

macht. Zij gebruikt die inertie ook waar het uitkomt. Als het erop aan komt 

zullen de kamer en de minister van Justitie aan feitelijke macht inleveren bij 

een rechtspolitiek meer alerte rechterlijke organisatie. Gelegitimeerd door in-

ternationale verdragen is een deel van de politieke macht van de wetgever al 

„weggelekt‟ naar de rechterlijke macht, soms zeer tegen de zin van de politiek 

in.  

Huls geeft een herkenbare diagnose en schetst een helder alternatief, hoog-

uit de brug om van het een naar het ander te komen blijft vaag. De sociaal-psy-

chologische vooronderstellingen van zijn betoog blijven wat impliciet en zijn 

remedies zijn onderling afhankelijk. Betere communicatie met de media en 

meer betekenisvolle rechtspolitiek vooronderstellen een zelfbewuste organisatie 

die niet bang is. En dat impliceert weer een duidelijker zicht op bijvoorbeeld 

eenduidige aansturing. Cruciaal voor alle drie is in elk geval een helder zicht op 

het beeld dat de rechterlijke macht van zichzelf heeft en hoe dat overkomt op 

de samenleving. 

Zelfbeelden en percepties, twee onderzoeken  

Vrijwel gelijktijdig met de publicatie van het boekje van Huls, verscheen het 

boek “Het Maatschappelijk oordeel van de Strafrechter”, een verslag van de 

Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV). Twee onderzoeken uit 

die bundel wil ik hier beknopt bespreken. 

Het eerste onderzoek (De Keijser, Van de Bunt en Elffers) problematiseerde 

hoe rechters dachten over „responsieve rechtspraak‟ en over de kloof tussen de 

rechter en de samenleving.6 Via vijf groepsdiscussies – in elk hofresort één –  

werd geconstateerd dat rechters last hadden van maatschappelijke kritiek op 

hun functioneren in het algemeen en op hun vonnissen in het bijzonder. Als 

hoofdoorzaken noemde men onder andere de selectieve aandacht en foute be-

richtgeving in de media. De onderzoekers spraken van cognitieve dissonantie-

reductie, de rechters van gebrekkige kennis en te veel vooringenomenheid bij 

                                                           
5  Zie ook J.M. Barendrecht (1989) De Hoge raad op de hei, Zwolle: Schoordijk In-

stituut/Tjeenk Willink; W. Witteveen (2002) „Modernisering van de rechterlijke 
macht: vijf risico‟s‟, Nederlands Juristenblad, p. 793-796. 

6  J.W. de Keijser, H.G. van de Bunt en H. Elffers (2004) „Strafrechters over maat-
schappelijke druk, responsiviteit en de kloof tussen rechter en samenleving‟, in: 
J.W. de Keijser en H. Elffers (red.), Het maatschappelijk oordeel van de straf-
rechter, p. 21-52. 
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de media. Andere oorzaken waren het eerder genoemde personaliseren van 

rechters in de media en dat politici zich soms uitlieten over zaken die nog onder 

de rechter waren of kritiek hadden op vonnissen. Dat zag men als vervelende en 

als vertekenende factoren. Concluderend vonden de rechters dat ze eigenlijk 

vooral een imagoprobleem hadden. Om daar wat aan te doen zou men beter 

kunnen gaan communiceren met de media en vonnissen zou men beter kunnen 

gaan motiveren, maar dan nog verwachtte men daarvan geen al te grote veran-

deringen qua waardering door het publiek. Ook van het spreekrecht voor 

slachtoffers, een nieuwe ontwikkeling die eraan gaat komen, verwachtte men 

weinig verbetering. Dat laatste kon wellicht leiden tot juist méér valse verwach-

tingen bij de media in plaats van minder. Kortom, men voelde zich bekneld 

door de groeiende mediabelangstelling en men zag weinig mogelijkheden tot 

verbetering. 

Het tweede onderzoek (De Keijser en Elffers) lag in het verlengde van dat 

eerste en ging over “het geloof in de kloof”.7 Hier werd vergeleken hoe het 

publiek de kloof tussen rechters en publiek inschatte, en hoe de rechterlijke 

macht dat zelf deed. Via een NIPO-enquête was een representatieve steekproef 

gehouden (529 resp.) om de mening van het publiek te meten. De meting bij de 

rechters betrof dezelfde vijf groepen als uit het eerste onderzoek. De uitkom-

sten waren deels voorspelbaar. Beide groepen signaleerden de kloof. Maar toen 

men op zoek ging naar de interpretatie van die kloof vond men een verrassend 

resultaat. 

 

“De Nederlandse bevolking vraagt geenszins in meerderheid om rech-

ters die zich meer gelegen laten liggen aan wat de publieke opinie vindt 

(een meer responsieve8 rechter). Men vindt – descriptief – weliswaar dat 

rechters enigszins geïsoleerd staan van wat er speelt in de samenleving, 

maar men acht dat ook juist en inherent aan de taak van de rechter. Het 

kloofprobleem ligt meer bij de rechter: rechters vrezen publieke steun te 

ontberen, omdat het publiek een grotere mate van responsiviteit van hen 

zou verwachten. Dat hebben de rechters volkomen mis”.9  

                                                           
7  H. Elffers en J.W. de Keijser (2004) „Het geloof in de kloof: wederzijdse beelden 

van rechters en publiek‟, in: De Keijser en Elffers, op.cit., p. 53-84. 
8  De term is wat dubbelzinnig. In deze bundel staat hij voor een meer individueel 

persoonlijke kwaliteit, ver-psychologiseerd tot “meegaand” “beïnvloedbaar” en 
soms “soft”, terwijl de term bij de oorspronkelijke auteurs – Nonnet en Selznick – 
juist stond voor een juridische gemeenschapskwaliteit; een ideaaltypische eigen-
schap van recht. Responsive Law was recht dat burgers principiële duidelijkheid 
bood maar tevens de ruimte liet om zelf die uiteindelijke levensfeitelijke invulling 
zelf af te ronden. Het was typisch op die gemeenschap georiënteerd recht. In zijn 
boek uit 1992 zegt Selznick expliciet dat men het moet opvatten als “a key to social 
justice” (p. 463) en wie hem kent weet dat hij dat „social‟ heel letterlijk, interactio-
neel bedoelde. Ph. Nonnet & Ph. Selznick (1978) Law and Society in Transition, 

Towards responsive law, New York: Harper & Row, p. 73-113; Ph. Selznick 
(1992) The Moral Commonwealth, Berkeley: The University of California Press, p. 
463-476.  

9  Elffers en De Keijser, op.cit., p. 80. 
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De rechters meenden dat het publiek hen niet begreep en dat de media daarbij 

een kwalijke rol zouden spelen. Hier bleek echter dat het publiek die geïsoleer-

de positie van de rechter helemaal niet zo afkeurde. De rechters bleken omge-

keerd juist zelf slachtoffer van de media te zijn, in hun oordeelsvorming over 

dat publiek! Media covering bij grotere zaken werd door rechters verkeerd ge-

interpreteerd. “In hoeverre de media daar feitelijk aanleiding toe geven dan wel 

dat de rechters daarvoor overmatig vreesachtig zijn, kan niet worden beslecht 

met ons huidig onderzoek”.10 

Inderdaad zou men daarvoor een afzonderlijk onderzoek naar die media co-

vering moeten organiseren, maar uit dat eerste onderzoek bleek al wel dat de 

rechterlijke macht zonder meer bevreesd was voor die (groeiende) media-

aandacht. Media hebben niet alleen een versterkende rol naar het publiek maar 

spelen ook een eigen politieke rol. Zij politiseren problemen onmiddellijk en 

het zou me niet verbazen als politici en politieke commentatoren – anders dan 

het publiek uit de NIPO-enquête – juist wel een voor hun argumenten meer 

responsieve rechtspraak zouden willen zien. Wellicht hadden de rechters die 

(politiek sturende) groep voor ogen toen men hen vroeg te anticiperen op de 

publieksmening. Dan zat men in feite minder met een imagoprobleem maar 

meer met een politiek probleem.11 

Rechtspolitiek  

Huls hoopt dat meer assertieve rechtspolitiek bij de rechterlijke macht tot ver-

beterde relaties zal leiden. Hij denkt dan specifiek aan de rechtsvormende taak 

van de rechter. Rechters zouden die terreinen waar de politiek nog niet uit is, 

meer “in kaart brengend” moeten durven verkennen. Ook zouden ze niet bang 

moeten zijn om meer met open normen te werken. De ruimere toepassing van 

het EVRM heeft de rechter al grotere politieke relevantie gegeven. We kennen 

weliswaar geen constitutionele toetsing, maar via de Straatsburgse jurispruden-

tie kan men toch een heel eind komen. Onze wetten zijn al veel minder on-

schendbaar dan de Grondwet doet vermoeden. De formele scheiding tussen 

recht en politiek is er allang niet meer. Mede daarom is die roep om meer zelf-

bewuste rechtspolitiek juist nu wel actueel. Goede motivering van afwegingen 

en toelichting bij keuzes is belangrijker dan het blijven hameren op de eigen 

apolitieke positie, stelde Huls.  

Maar hoe zit het met die media? In plaats van angst voor de media zou men 

ze meer moeten gebruiken; ze opzoeken en het gesprek met ze aangaan. Het 

waarom achter belangrijke vonnissen vraagt meer motivering dan een kort in-

                                                           
10  Elffers en De Keijser, op.cit., p. 81. 
11  Dit onderzoek speelde deels onder de roerige Pim Fortuyn jaren, waarin het onder-

scheid tussen publiek en politiek soms moeilijker was aan te geven. Zo was Balken-
ende I een extreem publiek kabinet, dat de assimilatie met het publiek ook opzocht; 
en Balkenende II een extreem politiek kabinet, dat juist extreem streng en regentesk 
het publiek tegemoet trad.  
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terview in de gang van de rechtbank met een persrechter. Hier beginnen organi-

satorische vragen mee te spelen waar Huls nauwelijks op ingaat, al ziet hij ook 

wel in dat zijn nadere communicatie met de media kwantitatief en kwalitatief 

meer van rechters vraagt dat direct gevolgen zal hebben voor de hoeveelheid 

zaken en aantallen rechters en ondersteunende diensten. Dat zal betekenen meer 

zaken buiten de rechtszaal afdoen, meer competentie voor de unus, etc. Bij zijn 

vertrek als president van de rechtbank Amsterdam, schreef Gisolf het boekje 

Dilemma’s waarin hij vooral op die organisatorische problemen van een ade-

quaat werkende rechtbank ingaat. In feite schetst hij het scenario naar de “juri-

dische supermarkt” die eraan zit te komen.12 Binnen de rechterlijke macht zul-

len de problemen indrukwekkend toenemen. Strafrecht, bestuursrecht en civiel 

recht zitten al in een onomkeerbare spiraal van nadere integratie en elkaar aan-

vullen en vervangen. Ook mediation etc. zal toenemen. Maar de grootste knel-

punten spelen daar, waar de waarborgen voor een rechtvaardige strafrechtsple-

ging door de organisatorische druk zo afgekalfd zijn dat Gisolf meent dat de 

grenzen van de plooibaarheid bereikt zijn. Waar de politiek tekortschiet moet 

de rechter de grenzen van de strafrechtspolitiek duidelijk aangeven.13 Dit ter-

rein ziet hij als het meest kwetsbare.  

Woorden van bijna gelijke strekking komen we tegen in de afscheidsrede 

van Ties Prakken.14 Zij had het uitvoerig over de media en de rechtspraak. 

Enerzijds werden de media geknecht door onze rechterlijke macht waar het 

ging om het verschoningsrecht. Via het EHRM was dat journalistieke verscho-

ningsrecht alsnog onder de persvrijheid gebracht, waarna de Hoge Raad met 

“kennelijke tegenzin” was gevolgd. Anderzijds zag zij ook bange knieën bij de 

rechterlijke macht. “Wil de strafrechter wel gecontroleerd worden?” Ze was 

daar bezorgd over.  

 

“Er is immers in de politiek en in het beleid van de minister van Justitie 

een onmiskenbare tendens om de rechter op te nemen in een soort to-

taalstrategie van criminaliteitsbestrijding. Er wordt dan graag gesproken 

in termen van de strafrechtelijke keten en daarin is rechterlijke onafhan-

kelijkheid vooral een onberekenbare factor aan het eind van de rit waar-

op men grip moet zien te krijgen”.  

 

Net als Gisolf vond zij die druk op de rechter door de uitvoerende macht be-

denkelijk, reden waarom ook zij pleitte voor meer bewustzijn bij de rechterlijke 

macht voor die eigen onafhankelijke positie van de rechter.  

 

“Onafhankelijke strafrechtspraak vraagt om een rechtsopvatting die de 

grondrechten niet reduceert tot individuele speeltjes van elke burger af-

                                                           
12  R.C. Gisolf (2002) Dilemma’s; toespraak over de organisatie van de rechtspraak, 

Amsterdam: Gisolf/Calff & Meischke. 

13  R.C Gisolf, op.cit., p. 92-93. 
14  T. Prakken, Drie honden vechten om een been; over strafrechtspraak, verdediging 

en de media en hun onderlinge betrekkingen, Maastricht 01.10.04. De bewerkte 
versie zal later in druk verschijnen bij Kluwer. 
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zonderlijk, maar die ook gericht is op het erkennen van structurele 

voorwaarden voor onafhankelijkheid en effectiviteit van de instellingen 

met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de grondrechten.” 

 

Al de hier genoemde studies verschillen zeer qua opzet, vorm en inhoud, maar 

komen overeen in hun bezorgdheid over die te defensieve, naar binnen gekeer-

de en té apolitieke opstelling bij de rechterlijke macht en in hun pleidooi voor 

geloof in eigen autonomie als remedie. Die bange grondhouding kan mogelij-

kerwijs mede ingegeven zijn door de opkomst van het actuele risico-denken, 

waar ons ministerie van Justitie zo open voor staat.15 Maar daartegen moet het 

professionalisme van de rechterlijke macht toch opgewassen zijn?  

 

                                                           
15  J. Ribbens en M. Schuilenburg (red.) (2002) Monopoly, Risk & Stratego; spelregels 

voor Justitie in de 21e eeuw, Den Haag: Ministerie van Justitie. 



 



Kwaliteit van wetgeving 

André J. Hoekema 

Bespreking van: Bärbel R. Dorbeck-Jung, Beelden over de wetgevingsadvise-

ring van de Raad van State. Hoe wetgevingskwaliteit gemaakt wordt, Den 

Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, 318 blz., ISBN 9054544007. 

 

 

De Raad van State, je hoort er vaak van. Soms is het de laatste hoop van men-

sen die zich verzetten tegen het leegschrapen van de Waddenzee of de aanleg 

van snelwegen (en dat is de bestuursrechtelijke kant), soms hoor je dat “ze” de 

wetsvoorstellen van minister Hoogervorst afkeuren. Dat is de kant van de advi-

sering over wetgeving. Die kant van het werk van de Raad is nu ontsloten door 

het onderzoekswerk van Bärbel Dorbeck, neergelegd in het boek dat ter be-

spreking voorligt. Dit is een belangrijk onderzoeksfeit, want afgezien van het 

kabinet van de koningin, hebben we nu wel in alle hoge colleges van onze staat 

kunnen inkijken.  

Het onderzoek en het boek zijn een typisch mengsel geworden van meer 

formele en beschrijvende gegevens enerzijds en empirische inzichten ander-

zijds. Wat het eerste betreft horen we veel over de formele wettelijke kaders, de 

interne organisatie, het soort mensen dat de klus doet (ook de staf, de wetge-

vingsjuristen, wordt goed belicht), de relatie tot het (bestuurs)rechterlijke werk 

dat veel energie en Staatsraden vreet en daardoor het adviseringswerk wat 

dwars zit. Het adviseringswerk zelf wordt qua logistiek in kaart gebracht, de 

verdeling over Kamers, de manier waarop – en de plechtige sfeer waarin – de 

volle Raad de in de Kamer gemaakte adviezen officieel vaststelt. Leerzaam, en 

helder beschreven. Ik heb het nu over de hoofdstukken 1 t/m 4 (waarin ook nog 

een lijvig hoofdstuk theorie meeloopt).  

Dan is er het wat mij betreft spannendste deel, het empirische deel, het ad-

viseringswerk zelf, hoe gaat dat, welke veelal impliciete maatstaven spelen 

mee, wat is eigenlijk de kwaliteit van een wetsontwerp, wat is bovendien de 

feitelijk gebezigde opvatting over hoe de Raad moet adviseren, dus over wat als 

een goed advies of een goede adviespraktijk wordt aangemerkt. Dit deel van 

het onderzoek (hoofdstukken 5, 6 en 7) kunnen we direct vergelijken, althans 

qua ambitie, met onderzoek naar ambtelijk handelen (welke begrippen hanteren 

ambtenaren in de praktijk, hoe vullen ze wettelijk aangereikte begrippen op, 

welke buitenwettelijke motieven leiden hun handelen?) maar ook met onder-

zoek naar de begrippen en het handelen van Officieren van Justitie (Van de 

Bunt, Van Duyne), van de verzekeringsgeneeskundige bij zijn (indertijd nog 

bestaande) ziektewetpraktijk (Mudde), en vele meer. Of ook met het werk van 
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Sally Merry, “Getting Justice and Getting Even”, te vertalen als: hoe worden 

rechtsproblemen gemaakt.  

Ik schrijf wat dreigend “althans qua ambitie”, want Dorbeck heeft empirisch 

niet erg diep kunnen steken, vermoedelijk zit dat er bij een eerste maal onder-

zoek in zo’n deftige omgeving ook niet in. Dat ze zelf schrijft dat ze niet het 

spectaculaire moment of het swingende citaat (mijn woorden) zocht maar 

evenwichtig en kalm wilde rapporteren, is alleen maar erg goed, hoewel som-

migen in ons milieu daar wel anders over zullen denken. Dat ze zelf ook uiterst 

zorgvuldig en ordelijk rapporteert, geduldig samenvattend, herhalend soms, is 

aangenaam. Dat ze even streng systematisch te werk gaat (uitmondend in para-

graafnummeringen van het type 5.3.4.1.3) wekt bij mij persoonlijk weliswaar 

weerstanden over al die sub-sub-sub-sub-paragrafen, maar belangrijk is het niet 

en sommigen houden ervan. Dat ze uiterst openhartig is over ambitie, gevolgde 

werkwijze en over dat wat ze onderweg moest bijstellen, heeft geleerd, enz., is 

bijzonder goed.  

Kortom, veel goed. Niet zo goed, toch, is dat het empirisch deel veel te veel 

is opgebouwd uit interviews en erg weinig uit participatie, waarvan we wel heel 

wat meer mochten verwachten gezien haar bekentenis tot de antropologische 

methode en de nadruk op het sociaal-constructivistische denken: “reconstructie 

van handelingspatronen (…) op basis van definities die de actoren aan situaties 

toekennen (…)” (p. 297, ook p. 40 e.v.), betekenisgeving dus, terecht, als cen-

traal element. De intensieve methode noemt ze dit (p. 43). Die participatie was 

er wel maar niet intensief, dus het meeste materiaal komt uit de interviews en 

wel interviews met woordkunstenaars. Er wordt veel verbaal geschut afgevuurd 

maar wat zegt dat nou over reële processen van betekenisgeving, over concrete 

en in de situatie tot stand komende interpretaties van wat in casu de kwaliteit 

van een wetsontwerp “is”? Dit punt van zorg werk ik hieronder uit, allereerst nu 

een overzicht van het empirische deel. 

Het empirische gedeelte van het onderzoek 

De empirische harde kern van het boek zijn de hoofdstukken 5 en 6. De onder-

zoekster probeert (in hfdst. 5) onder meer na te gaan welke waarden in de toet-

singspraktijk meespelen en welk gewicht eraan toekomt, alsook hoe deze waar-

den in de praktijk als kwaliteitsmaatstaven worden gebruikt. Bijvoorbeeld: 

“consistentie” blijkt een belangrijke waarde te zijn om een goede van een slech-

te wet te onderscheiden maar welke betekenis heeft zoiets nu in de dagelijkse 

praktijk? Dat leren we uit deze studie, bijvoorbeeld dat er een verschil gemaakt 

wordt tussen interne en externe consistentie, en waarop dit verschil slaat. Ande-

re door velen genoemde waarden zijn deugdelijkheid, opportuniteit, eenvoud, 

doeltreffendheid, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid (van de 

wettelijke regeling) en nog een heel stel meer. Telkens wordt apart gehandeld 

over de grote groep adviseurs en medewerkers van de Raad, de zogenaamde 

wetgevingsjuristen, die belangrijk voorwerk doen, en het werk van de Staatsra-

den zelf, alsmede op hun onderlinge taakverdeling en verhoudingen.  
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In hoofdstuk 6 wordt deze lijn voortgezet. Daar komen onder meer de maatsta-

ven aan bod die de actoren gebruiken – althans noemen – als het gaat om de 

vraag wanneer de Raad een goed advies heeft afgeleverd en wat de goede inter-

ne werkwijze is. De onderzoekster onderscheidt hier “advieswaarden” en “pro-

ceswaarden” (die beide weer onderscheiden worden van wat vooral in hoofd-

stuk 5 is behandeld: toetsingswaarden). Een advieswaarde blijkt bijvoorbeeld te 

zijn dat de Raad niet te vaak en te snel óm gaat maar een vaste lijn respecteert: 

consistentie van adviezen. Ook wordt ingegaan op wenselijkheid van construc-

tieve advisering: niet alleen kritiek uitoefenen maar aanknopingspunten bieden 

om de kritiek te ondervangen. Wat de proceswaarden betreft: onafhankelijkheid 

alsook onpartijdigheid (politiek is dit een bekend heet thema, over naweeën van 

het Procola-arrest horen we veel), snelheid van adviseren en vele meer. Zo 

komt ook de vraag aan bod hoe (on)verstandig het is om als wetgevingsjurist 

van de Raad van State nauwe banden te hebben met collega’s op departementen 

die kunnen uitleggen waarom bij een wetsontwerp voor een bepaalde aanpak is 

gekozen.  

Vele malen schreef ik in de kantlijn: spannend! Hoe de regering de Raad 

van State kan (willen) gebruiken als een schaamlapje of anderszins om politie-

ke kwesties van het eigen bord af te krijgen, en hoe men probeert eventuele 

interne meningsverschillen vóór de eindbeslissing in de volle Raad weg te on-

derhandelen of anderszins wordt getracht naar buiten toe één lijn te tonen, dat is 

een (begin van) inzicht in uiterst belangrijke interne sociale processen. Mis-

schien is het hier de plaats om te zeggen dat het boek eigenlijk meer een zeer 

goed voorbereide en heel illustratieve verkenning van de relevante onderzoeks-

thema’s in en rond de RvS is, vandaar Dorbecks herhaalde opmerking over 

“nader onderzoek nodig”.  

Ik heb in deze twee hoofdstukken treffende kwesties aangetroffen die mijn 

inzicht in de werkwijze van de Raad en de dilemma’s waarmee staatsraden (en 

ook wetgevingsjuristen) zitten, bepaald hebben vergroot. Daar komt nog bij dat 

er nog een heel stuk onderzoekswerk niet genoemd is. In de Raad zijn allerhan-

de organisatorische voorzieningen getroffen om de Staatsraden enigszins op 

één lijn te krijgen, onder meer het toetsingskader, een overzicht van toetsings-

criteria op het gebied van beleidstoetsing, juridische toetsing en wetstechnische 

toetsing. Deze maatstaven zijn neergelegd in een bundel interne regelingen (en 

in jaarverslag 1998 openbaar gemaakt). Het zal wel niet echt nodig zijn om dit 

te zeggen maar toch: de status van zulke toetsingscriteria, zeker in dit hoog-

waardige gezelschap, is diep omstreden. “Binden ze?”, wat dat ook in dit werk 

moge betekenen, of zijn het alleen richtlijnen?  

Los van deze soms wat scholastische discussie is het boeiend om via Dor-

becks bevindingen te merken dat deze toetsingskaders (er is een heel stel van) 

in de praktijk van het werken weinig om de hakken hebben. Het gaat de onder-

zoekster er om, de “informele handelwijzen”(p. 148), de praktijken (deze term 

op p. 190) te betrappen op het punt of de staatsraden (en, apart, de wetgevings-

juristen) zich iets gelegen laten liggen aan de door de Raad zelf geformuleerde 

richtlijnen inzake het toetsen van wetten op kwaliteit. Nu, de sprekers weten op 

elegante wijze te verklaren dat het gebruik van allerhande geschreven aanwij-
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zingen, richtlijnen e.d. “afhangt van het voorliggende geval”. Neem de volgen-

de uitspraak van een geïnterviewde: “de kwaliteitscriteria hangen toch heel veel 

af van de persoon (…) Dat je bij een dik dossier meteen voelt, zonder dat je de 

wet er naast legt en het allemaal controleert: hier is iets mis”. (Het is, mutatis 

mutandis, of ik mijn eigen praktijk van het beoordelen van papers en scripties 

beschrijf…). Dit is trouwens wel degelijk een swingend citaat, dus zo onspecta-

culair is het boek niet. Het blijkt dus “dat de meeste staatsraden en wetgevings-

juristen ontwerp-regelingen eerder op intuïtieve wijze toetsen dan analytisch-re-

flectief”(p. 288). Concrete casuïstiek domineert.  

Ik was zelfs wat verbaasd dat Dorbeck van de vraag naar de feitelijke 

kracht van zulke richtlijnen zo’n volumineus onderwerp maakt (inbegrepen vijf 

hypothesen over de oriëntatie van zulke professionals op het officiële toestings-

instrumentarium van de Raad; ze worden praktisch alle verworpen (p. 281 

e.v.)). Ik haat het te zeggen maar in dit geval zeg ik het: dat wisten we toch wel 

van tevoren? Wie zou de illusie hebben dat dit type wik- en weegwerk min of 

meer 1, 2, 3 aan te sturen valt? Of verraadt zich hier een zeker vooroordeel 

over de kracht van formele regelingen? Voor de wetgevingsjuristen, de zoge-

naamde kenniswerkers in onderscheid van de professionals, gaat de conclusie 

overigens niet op. Deze mensen grijpen vaker naar de officiële richtlijnen, op 

zich een interessante bevinding. Dit punt afsluitend: ik zie met genoegen dat de 

onderzoekster van deze preoccupatie met dit type van aansturing veel afstand 

neemt in het slothoofdstuk 7 waar een paar mooie bladzijden staan over “het 

dilemma van standaardisering en “de paradox van codificatie” (p. 291 e.v.). 

De methoden 

Maar nu dan. Op welke bronnen berust het leeuwendeel van deze inzichten? 

Allereerst op officiële verwijzingen naar zulke kwaliteitsmaatstaven in de ad-

viezen zelf. Er bestond al een analyse op uitgesproken kwaliteitsmaatstaven in 

93 adviezen met een negatief eindoordeel van de Raad uit 1999, gemaakt door 

de staf van de Raad. Het betrof die adviezen waarin over gebezigde kwaliteits-

maatstaven “zware opmerkingen” (algemene lijnen) voorkwamen. Ten tweede 

uit interviews met de staatsraden en met hun ambtelijke helpers: de wetgevings-

juristen. Voor een ervaren rechtssociologisch en -antropologisch onderzoeker is 

dit wel schrikken. De eerste bron, de adviezen zelf, is hooglijk suspect als het 

om inzicht in de realiteit van dagelijks handelen en beslissen gaat, nog los van 

de selectie buiten controle van de onderzoekster uitgeoefend. De tweede bron is 

niet zo veel beter, zeker in het geval van geoefende praters als de Staatsraden 

(maar ook de wetgevingsjuristen) zijn. Ik geef overigens toe dat sommige mate-

ries zich wel lenen voor interviews, in die zin dat ze zo concreet zijn dat wan-

neer de ondervraagde a of b zegt te doen, het behoorlijk onwaarschijnlijk is dat 

hij dit in de praktijk anders doet. Maar om dit geloof te veralgemenen, zoals 

Dorbeck doet op p. 272, lijkt onverdedigbaar: “Het is aannemelijk dat er in de 

praktijk dienovereenkomstige (overeenkomstig de genoemde waarden, AJH) 

handelingspatronen en interpretatieschema’s bestaan.”  
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De onderzoekster die zichzelf zoals gezegd tot de antropologische methode be-

kent, moet ook zelf geschrokken zijn. Ze is trouwens zelf verrassend openhartig 

over de tekorten van deze bronnen (zoals op p. 202). Haar methodische verant-

woording is namelijk onberispelijk, ik zei dat al, wat natuurlijk niet wegneemt 

dat we over deze aangelegenheid vooral leren welke beelden er over de wetge-

vingsadvisering bestaan en nauwelijks hoe wetgevingskwaliteit gemaakt wordt. 

Tot in de titel zelf, waaraan ik de laatste twee zinsdelen ontleen, komt het zeer 

ambivalente karakter van deze studie, althans van de bereikte inzichten, naar 

voren. Vaak verwijst Dorbeck naar de participatie maar dit is een tikje vroom 

bedrog, want zo diep stak dat niet (al neem ik direct aan dat er toch ervaringen 

zijn opgedaan die verwerkt zijn in de conclusies en die misschien wel de prettig 

overtuigde toon van dit boek hebben bevorderd, een soort meerwaarde op de 

achtergrond).  

Er zit, nu ik het over deze interviewaanpak heb, nog een merkwaardige ad-

der onder het gras. Neem de meest plausibele citaten uit de interviews, zoals de 

boven geciteerde, dat een Staatsraad zich niets aantrek van de richtlijnen. Ik 

mag dat dan uit eigen introspectie en ervaring heel plausibel vinden, maar strikt 

genomen is hierop genoeg af te dingen. Zelfs al zéggen de staatsraden dit vrij-

wel unisono, wat zegt ons dat? Wie weet geven magistratelijk werkende men-

sen niet graag toe dat ze zulke richtsnoeren bij hun werk betrekken alsof deze 

richtsnoeren nogal rechtstreeks toegepast kunnen worden. Dat slaat de boel 

dood, zullen ze denken, en levert ook geen fraai beeld op van mijn afweegwerk. 

Uit zulke reacties kunnen we niet afleiden of zij in hun praktijk niet toch een 

oogje hebben op die richtlijnen, niet waarschijnlijk maar goed… Het is overi-

gens heel wel mogelijk dat men in meerderheid een bepaalde aanpak volgt en 

maatstaven hanteert die vervolgens via codificatie in aanwijzingen neerslaan, 

met als gevolg dat in de eigen praktijk een zekere collectieve stroomlijning te 

vinden is waarvan de staatsraden zelf wellicht ontkennen dat dit iets van doen 

heeft met het bestaan van aanwijzingen. Zo’n wisselwerking van formele alge-

mene aanwijzingen en de feitelijke praktijk kan raar lopen. Maar, hoe dit zij, 

we weten het gewoon niet. Zo’n invloedsvraag is bovendien een van de allerlas-

tigste, elk onderzoek naar macht en invloedsuitoefening lijdt er onder.  

Gelet op de bronnen voor haar bevindingen, deed de onderzoekster er mijns 

inziens niet zo goed aan om vastgestelde fenomenen, zoals de discrepantie tus-

sen richtlijn en het volgen ervan in de praktijk, nog eens te (pogen te) verkla-

ren, waarbij verklaren kennelijk in sociaal-wetenschappelijke zin is opgevat. 

(Soms verstaat ze verklaren als het begrijpen van een praktijk uit interne regels, 

soms lijkt het om het verklaren uit variabelen te gaan in de deductief-

analytische traditie.) Oorzaak van de discrepantie lijkt te zijn (schrijft ze op p. 

190) dat niet duidelijk is in welke mate de richtlijnen uniformering van de prak-

tijk bedoelen. Er staat meer op die bladzijde, maar ik neem alleen even deze 

stelling. Ik zou denken dat oorzaken veeleer in de door de auteur fraai en uitge-

breid beschreven professionele taakelementen en werkwijzen moeten worden 

gezocht (ze doet dat zelf in hoofdstuk 7) alsook in de complexiteit van de mate-

rie enz., plus natuurlijk in de behoefte aan behoud van prestige door top-

professionals. Het feit dat er ooit wellicht door de volle Raad officieel gesteld 
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wordt dat de richtlijnen echt binden, iets wat Dorbeck in de reflecties van 

hoofdstuk 7 oppert als een begin van garantie dat ze voortaan ook werkelijk 

gevolgd zullen worden, lijkt mij zelf nauwelijks veel te betekenen te hebben. 

Hoe loyaal en regeltrouw de betrokkenen ook zullen zijn, men zal met een 

schaterlach vaststellen dat zo’n doelstelling helemaal niet bij hun werk past en 

dat dit dus een grote vergissing is.  

Het bovenstaande overwegende was ik verbluft over een van de conclusies 

van hoofdstuk 5, over het al dan niet volgen van de richtlijnen. De eerste zin 

van de conclusie (blz. 189/190) is dat de analyse laat zien dat er “veel overeen-

komsten tussen de formele en de informele handelwijzen en opvattingen be-

staan”. Hier breekt mijn klomp. Want waar we dan nog iets mogen afleiden uit 

de interviews, wijst alles op zware discrepanties. Maar de auteur bedoelt een 

overeenstemming van opvatting over datgene wat de bedoeling is van de vier 

instrumenten (en zal op talrijke andere punten wel degelijk de zware discrepan-

ties signaleren). Dus let wel: overeenstemming in de woorden, vaak hoera-

woorden, over wat de officiële zin of betekenis is van bijvoorbeeld de door de 

Raad uitgebrachte documenten met toetsingscriteria. Wat heeft dit nu met “in-

formele handelwijzen” te maken, afgezien van de eventuele mooie tegenwer-

ping dat spreken ook handelen is? 

 

Ik schrijf deze kritische noten tegen de achtergrond van het besef dat de onder-

zoekster erg goed weet wat ze doet en een fraai begrippenapparaat hanteert. 

Weliswaar gebruikt ze de term “interne regels” niet, maar dat is wel haar be-

langrijkste categorie. Het gaat erom langzaamaan in te dringen in dat waarin de 

betrokkenen geloven om zo de betekenissen te achterhalen die het regelmatige 

gedrag inzichtelijk maken. Dit is een goede greep, al begrijp ik niet waarom het 

punt dat mensen hun eigen taken-for granted noties niet bewust zijn noch kun-

nen noemen, de antropologische methode zo beperkt maakt (aldus Dorbeck); 

dat is de normale toedracht en dat vergt, inderdaad, wel een langdurige en lasti-

ge periode van participatie (p. 297).  

Ook goed is dat ze denkt in dynamische termen. In deze wereld van formele 

wetten, richtlijnen en in het algemeen formeel denken zou het, zeker als je nog 

een scheut juridische dogmatiek door de aderen hebt vloeien, voor de hand lig-

gen om in termen van “de kloof” te denken en de werkelijkheid van het formele 

regelen en organiseren enerzijds en die van wat zij noemt “de informele han-

delwijzen” als aparte werelden voor te stellen. Ze doet dat niet maar wijst 

steeds op het feit dat officiële kwaliteitsmaatstaven in de praktijk van het advi-

seren over wetgeving worden bevestigd, veranderd, verder ontwikkeld, enz. (p. 

265). Weliswaar zou ik, met mijn preoccupatie met “interlegaliteit” én met de 

kracht van de lokale normen, aan de andere kant beginnen (en zeggen: het is 

niet allemaal eigen normering door beslissende of adviserende ambtsdragers 

c.q. rechters, maar men incorporeert ook de wettelijke boodschap en normen), 

maar dat is een accentverschil. Zo valt Dorbeck dus niet in de valkuil van het 

voor vaststaand en reëel bestaand aannemen van de inhoud van de kwaliteits-

maatstaven zoals deze gezaghebbend zijn geformuleerd om dan te zeggen dat 

ze de praktijk van handelen hiermee gaat “vergelijken”. Heel het boek is door-
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drongen van het gegeven dat die wetgevingskwaliteit zoals de ondertitel zegt, 

gemáákt wordt. De normatief-juridische bepaling van wetgevingskwaliteit 

wordt juist tot probleem gemaakt.  

Kortom: het is, gelukkig, geen gap research (daarover schreef Marc Her-

togh onlangs kritisch). Wel sluipt er, vind ik, hier en daar een merkwaardig 

vooroordeel in de uiteenzettingen, vooral in de toon waarin mededelingen over 

wat de Raad blijkens een jaarverslag of andere zaken vindt en oordeelt, onwil-

lekeurig worden gerapporteerd alsof het beschrijvingen zijn van de praktijk; ze 

weet dat het niet zo is, maar ze schrijft wel eens alsof het zo is (bijvoorbeeld 

vanaf p. 196). Maar laat dit een compositie- c.q. stijlkeuze zijn. 

 

Afsluitend nog iets anders. Ik moet even mijn gram halen op de verdeling van 

de stof over de hoofdstukken 5 en 6. Behalve de duidelijk onderscheiden on-

derwerpen, is er overlap in één thema, namelijk het gebruik van kwaliteitsmaat-

staven. Dit komt breed in 5 en smal in 6 aan de orde, terwijl echter, vind ik, op 

allerlei manieren de indruk gewekt wordt dat in 6 op dit moment iets anders 

komt. Wat te denken van de inleiding op 6 waar staat dat in 5 “het gebruik van 

kwaliteitsmaatstaven is besproken”, terwijl in 6 aan bod komen: “de interpreta-

ties die de (…) actoren toekennen aan de waarden die bij hun professionele 

activiteiten relevant zijn”. Een deel van die waarden betreft opnieuw de kwali-

teitswaarden en ik kan dit niet anders lezen dan dat – opnieuw – het gebruik 

ervan in de praktijk aan bod komt. Ik dacht nog eerst: in hoofdstuk 5 gaat het 

over waarden zelf, als abstracte aanduidingen, als etiketten, en in 6 hoe dit 

praktisch wordt opgevat, maar dit bleek niet te kloppen, en het zou trouwens de 

exercities in 5 tot een wel erg holle zaak reduceren.1 Geen wonder dat wat we 

bij 6 op dit stuk lezen zeer sterk overlapt met wat ik in 5 al las, over waarden 

als consistentie, handhaafbaarheid, enz. enz. Uiteindelijk verloste een heel late 

voetnoot in 6, noot 31 op p. 257, mij uit mijn lijden: alles wat hierover gezegd 

moest worden staat al in 5.  

Slot 

Heel veel wordt goedgemaakt in hoofdstuk 7, een ongewoon brede en rijke 

terugblik op het onderzoek (plus heel heldere samenvatting van conclusies). 

Hierin – en ook eerder in de tekst – valt bij herhaling de uitdrukking “nader on-

derzoek is nodig”, en wel zo vaak dat we wel goed begrijpen hoe het Dorbeck 

zelf gesteld was bij het componeren van dit boek. Dit gevoel “wat weten we nu 

eigenlijk” heeft de onderzoekster omgezet in een vruchtbare discussie over on-

der meer dit soort professionals in hun organisatie. Hier gebruikt ze de theoreti-

sche literatuur op een prettige en overtuigende wijze en rekent ze af met het 

“analytisch-reflectieve” model waarin zulke professionals zich redelijk goed 

zouden laten sturen. Accent blijft op intuïtie liggen, zegt ze met o.m. M. Schön 

                                                           
1  Er zijn ook aanwijzingen dat in 5 de vraag wordt behandeld of de actoren een set 

aan waarden (blijkens hun verbale uitingen) delen, en in 6 welke betekenis ze er 
dan aan geven. Misschien, maar ik las toch vaak hetzelfde. 
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(The Reflective Practitioner, 1983), al kan dat, zal dat (en moet dat?) niet het 

enige en laatste woord zijn. Vandaar haar mooie typering van de prudente wet-

gevingsadviseur. “Hij weet de juiste verhouding te vinden tussen intuïtieve en 

analytische toetsingswijzen”.  

Wel rijzen er dan vragen over het dubbelloopse leren (double loop) dat haar 

boeit (en waarover heel wat is opgemerkt in het theoriehoofdstuk): reflectie op 

de eigen praktijk, iets waaraan het nu (de gegevens stammen van 1999 en 2000) 

nog schort (liever gezegd: waarvan helemaal niets terecht komt, er is geen 

spoor van stelselmatige reflectie op de eigen praktijk te vinden). Na haar on-

derzoek zijn er overigens niet onbelangrijke wijzigingen in de werkwijze van 

de Raad aangekondigd. Of deze praktijk worden en wat dit dan betekent o.a. 

voor ingebouwde reflectie en innovatie, kon natuurlijk niet meer nagegaan 

worden. Kritisch moet ik hier natuurlijk weer noteren dat wanneer we via haar 

methode nauwelijks echt inzicht hebben in de gehanteerde werkwijzen en in de 

kwaliteitstoetsing als sociale praktijk, we eigenlijk niet zo veel kunnen conclu-

deren over de vraag of in die praktijk allerhande terugkoppelingen plaatsvinden 

(behalve voor zover je zou betogen dat er dan per se bepaalde instituties moe-

ten bestaan, zoiets als een wekelijks of maandelijks kritisch spreken over eigen 

werk; dit soort instituties is niet aangetroffen). 

Ik heb in dit slothoofdstuk mooie dingen gelezen ook in de zin van een re-

flectie van de onderzoekster op eigenes Tun, waarmee ze het double loop leren 

zelf tenminste wel toepast. Wijs ik nu nog eens op de voorbeeldige systematiek 

en de geregeld verschijnende samenvattingen, dan kan ik stellen dat er een 

doordacht en heel verzorgd onderzoeksverslag ligt. Eindelijk weten we meer 

over het dagelijkse werk van zo’n belangrijk onderdeel van de instituties van de 

wetgeving. Maar wel heeft Dorbeck gelijk als ze zegt dat veel nader onderzoek 

nodig is om uit te vinden hoe wetgevingskwaliteit gemaakt wordt.  

 



Echte liefde of schijn? 

Nicolle Zeegers 

Bespreking van: B. de Hart, Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het 

nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht, dissertatie Nijmegen, Amster-

dam: Aksant 2003, 288 blz., ISBN 90-5260-084-8. 

 

 

In dit proefschrift behandelt Betty de Hart de manier waarop het nationaliteits-

recht en het vreemdelingenrecht het gezinsleven structureren van Nederlanders 

die het leven delen met een partner van een andere nationaliteit. De Hart 

spreekt in dit verband van gemengde relaties.1 Ze heeft drie niveau’s van het 

vreemdelingenrecht onderscheiden: 1) ontwikkelingen in wetgeving en beleid, 

2) de uitvoering van het beleid en 3) de ervaringen van de aanvragers van een 

verblijfsvergunning.  

Het boek levert een schat aan informatie over seksespecifieke aspecten van 

de betreffende rechtsterreinen in een historisch perspectief. Tot 1985 had een 

buitenlandse vrouw die trouwde met een Nederlandse man bijvoorbeeld het op-

tierecht op het Nederlanderschap. Een buitenlandse man die trouwde met een 

Nederlandse vrouw had dit niet. Tot 1964 verloor de Nederlandse vrouw in 

deze omstandigheid zelfs haar Nederlandse nationaliteit.  

Hoewel deze formele rechten in de loop van de jaren zeventig en tachtig 

onder invloed van het gelijkheidsbeginsel gelijk zijn getrokken, laat De Hart 

zien dat maatschappelijke ordeningsprincipes als gender maar ook etniciteit en 

klasse toch nog invloed hebben op wat er in de praktijk van deze rechtsterrei-

nen gebeurt. Ze behandelt een aantal specifieke gevolgen voor verschillende 

categorieën van gemengde relaties tussen vrouwen en mannen. Het huwelijk 

waarbij een buitenlandse vrouw zich bij haar Nederlandse man in Nederland 

vestigt wordt in de praktijk bijvoorbeeld vanuit een ander perspectief bezien 

dan het huwelijk van een buitenlandse man die bij zijn Nederlandse echtgenote 

in Nederland wil wonen. Het tweede geval wordt namelijk anders dan het eerste 

behandeld onder de categorie ‘omgekeerde gezinshereniging’.  

‘Vertoog’ analyse 

De harde noot die ik wil kraken betreft de manier waarop De Hart het begrip 

vertoog gebruikt. Laat er geen misverstand over bestaan: met een bepaalde 

                                                           
1  Uitsluitend nationaliteiten van buiten de Europese Unie zijn in het onderzoek be-

trokken. Voor EU-burgers geldt een versoepeld regime. 
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vorm van vertooganalyse kan een zinvolle bijdrage worden geleverd aan de 

rechtssociologie. Het gaat me dan om de analyse van vertogen in de Foucauldi-

aanse zin, waarin vertoog staat voor een manier van spreken en schrijven die 

verbonden is aan een materiële praktijk en waarmee mensen getypeerd worden 

en ingedeeld worden in categorieën. Doordat die typering en categorisering aan 

materiële praktijken verbonden zijn, zoals de psychiatrische kliniek of de ge-

vangenis in de gevallen die Foucault beschreef, hebben ze materiële consequen-

ties.  

Het probleem met de begrippen ‘vertoog’ en ‘vertooganalyse’ is dat deze 

zijn verworden tot containerbegrippen en daardoor tamelijk nietszeggend zijn 

geworden. Vanuit het oogpunt van een heldere afbakening zou het daarom be-

ter zijn om de analyse die ten grondslag ligt aan dit deel van het boek in plaats 

van vertooganalyse nader aan te duiden, bijvoorbeeld als ‘het blootleggen van 

de categorisering en typering die gepaard gaat met de uitvoeringspraktijk’ van 

een bepaald rechtsterrein. Dit is namelijk wat De Hart doet in haar onderzoek 

naar de rechtspraktijk waarin aanvragen voor gezinshereniging en gezinsvor-

ming worden behandeld. Ze laat heel mooi zien hoe de partners en hun onder-

linge relatie, vooral als het gaat om een relatie tussen een Nederlandse vrouw 

en een buitenlandse man, op de snijtafel worden gelegd en ontleed worden om 

uiteindelijk te beslissen of de buitenlandse partner Nederlandse burger wordt of 

een vreemdeling blijft, of deze een afhankelijke, een zelfstandige of een voor-

lopige verblijfsvergunning krijgt. Aan de hand van constructies als het schijn-

huwelijk en het voorbeeldige gezin wordt de gemengde relaties de maat geno-

men en worden deze getypeerd en gecategoriseerd. Juist vanwege de conse-

quenties voor de status van het verblijf van de buitenlandse partner heeft deze 

categorisering en typering invloed op de beleving en – naar alle waarschijnlijk-

heid – ook het gedrag van de betrokkenen. Dit maakt het onderzoek hiernaar 

rechtssociologisch interessant.  

De Hart gebruikt het begrip vertoog echter ook in andere betekenissen dan 

de Foucauldiaanse betekenis waaraan ze zich expliciet schatplichtig verklaart.2 

Ze doet dit zonder bij het verschil in betekenis stil te staan en dit draagt niet bij 

aan de overtuigingskracht van haar betoog. Ze gebruikt de aanduiding ‘vertoog’ 

namelijk ook als ze het heeft over de beeldvorming over gemengde relaties die 

naar voren komt in het wetenschappelijke onderzoek over dit soort relaties, de 

representatie van gemengde relaties in krantenartikelen en de representatie van 

gemengde relaties met Aziaten in Hollywood-films. Zeker in de laatste twee 

gevallen gaat het om voorbeelden van beeldvorming waar niet direct materiële 

consequenties aan verbonden zijn, zoals in de Foucauldiaanse vertooganalyse. 

Nu zal de genoemde beeldvorming niet helemaal los staan van de vertogen die 

geproduceerd worden in de uitvoeringspraktijk van het vreemdelingenrecht. 

Om een precies inzicht te krijgen in de relatie die hiertussen bestaat is het ech-

ter beter om ze niet op één hoop te gooien en de verschillen in karakter te er-

                                                           
2  De Hart baseert zich in haar beschrijving van de werking van vertogen in het recht 

op de Britse rechtssociologe Smart die zichzelf in een Foucauldiaanse traditie 
plaatst (p. 20-21). 
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kennen. De vertogen die gevormd worden in de uitvoeringspraktijk van het 

vreemdelingenrecht hebben directer invloed op het leven van partners in ge-

mengde relaties dan de beeldvorming in kranten of films. 

Interviews 

Dit brengt mij bij het deel van het boek waarin De Hart door middel van inter-

views heeft onderzocht hoe de aanvragers het vreemdelingenrecht en in het bij-

zonder de procedure voor aanvraag van een verblijfsvergunning hebben erva-

ren.3 De auteur vertelt hier onder andere dat de Nederlandse vrouwen veelal 

hun identiteit anders zijn gaan beleven. Ze hebben niet langer het gevoel dat 

hun sociale positie als Nederlandse erkend wordt, houden in reactie hierop juist 

sterk vast aan de Nederlandse identiteit of benoemen zichzelf zelfs als een 

nieuwe categorie Nederlanders. De Hart koppelt de bevindingen op dit punt 

niet expliciet terug naar de bevindingen over de typering en categorisering in de 

uitvoeringspraktijk. Dit zie ik als een gemiste kans om inzicht te krijgen in hoe 

deze nu precies doorwerken in het dagelijkse leven van de aanvragers. Enigs-

zins verstopt in haar verslag is wel te vinden dat vrouwen door anderen worden 

bejegend vanuit het idee dat ze gebruikt worden door hun buitenlandse partners 

om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Ik zou dan willen weten hoe deze 

vrouwen en hun partners hiermee omgaan. Gaan ze zich in het gezelschap van 

anderen bijvoorbeeld overdreven liefdevol naar elkaar gedragen als reactie op 

de verdenking van een schijnhuwelijk? Of moet ik uit De Harts verslag opma-

ken dat ze in plaats hiervan op zoek gaan naar andere sociale verbanden? De 

auteur gaat namelijk wel in op de alternatieve sociale groepen waarin vrouwen 

met buitenlandse partners sociale netwerken opbouwen. Dit zijn vooral de soci-

ale groep van de buitenlandse partner en de groep van lotgenoten ofwel vrou-

wen die ook een relatie hebben met een buitenlandse man. De Hart illustreert 

aan de hand van interviewfragmenten dat deze alternatieve sociale netwerken 

door de vrouwen als een verrijking van het leven gezien wordt. Ze ziet de 

vrouwen zelfs als een voorbeeld van Donna Haraways stelling die luidt dat een 

bepaalde sociale positie toegang geeft tot een geprivilegieerd inzicht in en ken-

nis over machtsverhoudingen. Het zou dan gaan om inzicht en kennis die voor 

anderen veel moeilijker toegankelijk is. Het idee van Haraway dat dit een voor-

recht oplevert, zou ik echter kritischer benaderd willen zien. Dit geldt mis-

schien wel voor sociale wetenschappers geïnteresseerd in de werking van macht 

of voor intellectuelen, die baat hebben bij een onafhankelijke, eigenzinnige kijk 

op de dingen des levens. Wie echter in aanmerking neemt dat inzicht in 

machtsverhoudingen niet altijd de mogelijkheid geeft deze te veranderen, moet 

erkennen dat dit inzicht niet zonder meer een voorrecht oplevert. De rijkheid 

                                                           
3  De geïnterviewden zijn vijftien Nederlandse vrouwen en vijf buitenlandse mannen 

die allen betrokken zijn (geweest) bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op 
grond van het bestaan van een partnerrelatie. De auteur heeft niet aangegeven waar-
om Nederlandse mannen en buitenlandse vrouwen die een gemengde relatie hebben 
uitgesloten zijn van dit deel van het onderzoek. 
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aan informatie over de ervaringen van de betreffende vrouwen in De Harts 

boek noopt juist tot een meer afgewogen oordeel over Haraways stelling. In dit 

boek zijn namelijk zowel voorbeelden te vinden van hoe de bijzondere sociale 

positie van vrouwen met een buitenlandse partner hun leven sociaal en cultureel 

heeft verrijkt, als voorbeelden van de relatieve machteloosheid waarin deze 

vrouwen vaak terecht komen.  

De gemiste kansen daargelaten, biedt De Harts boek een treffend inzicht in 

de invloed van het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht op het leven 

van Nederlandse vrouwen met een partner uit een land buiten de Europese 

Unie. 
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RECHT DER WERKELIJKHEID, JRG. 25, NR. 2, 2004 

De forumfunctie van Recht der Werkelijkheid 

In het kader van het 25 jarig bestaan van dit blad maakt redacteur Freek 

Bruinsma de balans op. In zijn redactioneel onderscheidt hij drie fasen in de 

ontwikkelingsfase van Recht der Werkelijkheid. Ook behandelt hij een aantal 

sterke en zwakke kanten van onze redactionele formule, o.a. peer review en de 

discussierubriek Forum. Ten slotte doet hij verslag van een bescheiden lezers-

onderzoek. 

 

Rechter in oorlogstijd 

Onder de ironische titel ketenpartners gaat Marnix Croes in op de positie van 

de rechterlijke macht en de opsporingsorganen tijdens de Tweede Wereldoor-

log. In die periode was een groot deel van het reguliere strafrecht door de SS 

aan het domein van de rechter onttrokken. Croes vergelijkt de situatie in Neder-

land met die in Duitsland voor wat betreft opsluiting en mishandeling van bur-

gers. Hjj constateert een aantal opmerkelijke verschillen. In Nederland waren er 

veel minder conflicten en verliep de samenwerking tussen de Duitse rechters en 

de politie veel ‘soepeler’ dan in Duitsland. Hij verklaart deze verschillen uit de 

toedeling van zaken, de overbelasting van de Duitse rechters in Nederland en 

taakopvatting van rechters. 

 

De dwang van zelfregulering 

In veel rechtssociologische literatuur worden overheidsregulering en zelfregule-

ring tegenover elkaar geplaatst. Ook in het rechtspolitieke debat wordt gespro-

ken over een verschuiving van publieke naar private verantwoordelijkheidsver-

deling. In hun bijdrage over publiek ondernemerschap in een aantal sociale sec-

toren, laten Mirjam Van Heffen-Oude Vrielink & Taco Brandsen zien dat koe-

pelorganisaties een wat ambigue tussenpositie innemen. In naam is de zelfregu-

lering die zij maken een uitdrukking van hun eigen verantwoordelijkheid. Maar 

in de praktijk zien de aangesloten leden deze ‘eigen’ regels als even dwingend 

als overheidsregulering. De handhaving van dit soort regels blijkt uitermate 

problematisch.  

 

De postmoderne veiligheidsutopie 

De rubriek Forum bevat een zeer uitgebreide kritiek van Roel Pieterman op de 

‘Veiligheidsutopie’ van Hans Boutellier. Vooral de postmoderne dimensie in 

Boutellier’s analyse moet het ontgelden. Tegenover een aantal centrale aanna-

mes van de veiligheidsutopie plaatst Pieterman zijn eigen benadering van risico 

en de culture of fear. Aan het slot van zijn betoog tast hij de gemeenschappelij-

ke aspecten van de twee analyses af. In een volgend nummer van Recht der 

Werkelijkheid zal Boutellier Pieterman van repliek dienen.  
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