
hoofdredacteur van la Revue Socialiste, Laurent Bou-
vet, deel uitmaakt beijvert zich voor een dergelijke
vernieuwing (www.regeneration.fr.st) 

In de hoogtijdagen van het debat over de Derde
Weg van Clinton en Blair, toen de sociaal-democra-
ten in een groot aantal westerse landen aan de re-
gering deelnamen, was er een levendige internatio-
nale uitwisseling tussen sociaal-democratische
partijen. Nu de omstandigheden wat lastiger zijn
geworden is er geen enkele reden om die uitwisse-
ling stop te zetten. Sociaal-democratische samen-
werking zou niet alleen maar in the winning mood
van de grond moeten komen. Wie ‘21 avril: com-
prendre’ op zich in laat werken komt onvermijdelijk
tot de conclusie: het is de hoogste tijd dat we
weer eens serieus met onze Franse collega’s gaan
praten.  

frans becker
Adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting

Het strafblad van de
Tweede Kamerfractie    
In S&D (7/8, 2002) verzuchtte Paul Kalma dat de so-
ciaal-democratie, als het om veiligheid en crimina-
liteit gaat nieuwe Hein Roethofs nodig heeft. Ik wil
niet pretenderen er een te zijn, maar de verzuch-
ting was mij uit het hart gegrepen. Het verbaast en
verdriet mij, dat vele vooraanstaande partijgenoten
zich zo makkelijk aansluiten bij het populistisch
koor van politici die roepen om law and order, zon-
der zich af te vragen of meer en hardere repressie
nu werkelijk bijdraagt aan veiligheid voor de bur-
ger. 

Dit verwondert mij te meer, omdat mijn percep-
tie nog altijd is dat veel criminelen behoren tot de
kansarmen, waar de PvdA nu juist speciaal voor op-
komt. De roep om hogere straffen, de roep om
meer strafrecht, de totaal uit de hand gelopen
hysterie rondom de bolletjesslikkers; de PvdA zou
een verstandiger geluid moeten laten horen.  

Een recent voorbeeld van onvoldoende aan-

dacht voor de andere kant van de zaak vond ik de
Wet Justitiële Gegevens. Die werd in april 2002 met al-
gemene stemmen door de Tweede kamer aangeno-
men en in november 2002 door de Eerste Kamer
(met stemmen van PvdA, Groen Links en d66 te-
gen). Deze wet biedt een nieuwe regeling voor de
registratie van justitiële gegevens, gegevens dus
over strafrechtelijke contacten met politie en justi-
tie. Geregeld wordt welke gegevens hoe bewaard
worden en wie wanneer toegang tot deze gegevens
mag hebben. Het gaat uiteraard om een gevoelige
materie. Een strafrechtelijk verleden van enige be-
tekenis kan een belangrijk gegeven zijn bij de be-
oordeling van de vraag of iemand in aanmerking
komt om op bepaalde plekken in de maatschappij
te functioneren. En voor diegenen die verdacht zijn
geweest van strafbare feiten of daarvoor veroor-
deeld zijn, is het van belang dat van dit gegeven
geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt. 

Met name is het van belang dat oude verdenkin-
gen of veroordelingen, die hun betekenis hebben
verloren voor een objectieve inschatting van het ri-
sico, hen niet voor altijd in de weg staan bij het vin-
den van een nieuwe positie in de maatschappij. In
de praktijk blijkt het hebben van een strafblad een
flink probleem bij de resocialisatie. Dit is des te er-
ger, omdat het ook voor de samenleving als geheel
van groot belang is, dat mensen die verdacht en
veroordeeld  zijn geweest weer aan het werk kun-
nen.

Om te voorkomen dat mensen bij het zoeken
van werk ten onrechte hun verleden nagedragen
zouden krijgen, bepaalt de oude wet dat strafbla-
den na enige tijd (in geval van de meeste ernstige
feiten: acht jaar plus de duur van de opgelegde vrij-
heidsstraf en/of tbs) worden vernietigd. Deze tel-
len dus niet meer mee bij de vraag of iemand in
aanmerking komt voor een ‘verklaring van goed ge-
drag’. De nieuwe wet verruimt deze termijnen aan-
zienlijk. Strafbladen worden nu eerst na verloop
van twintig jaar (vermeerderd met de duur van de
vrijheidsstraf en/of tbs) of na overlijden van de be-
trokkene, en in elk geval na het tachtigste jaar, uit
de documentatie verwijderd. Als gevolg van een
door het cda voorgesteld amendement worden ge-
gevens betreffende de meeste misdrijven tegen de
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zeden nooit eerder verwijderd dan bij overlijden
(tenzij iemand ouder dan 80 jaar wordt). De nieuwe
wet laat het bovendien toe, dat ook politiële gege-
vens en sepots (of dat nu is wegens gebrek aan be-
wijs of op andere gronden) worden meegenomen
bij de beslissing of aan iemand een verklaring om-
trent het gedrag wordt gegeven. Dit alles betekent,
dat de barrières die iemand met een strafrechtelijk
verleden krijgt tegengeworpen aanzienlijk vergroot
zijn. Daar zou men nog eventueel vrede mee kun-
nen hebben, als het zo zou zijn dat de verruiming
van gegevens die nu beschikbaar komen in be-
langrijke mate zouden bijdragen aan het voorko-
men van risico’s. Daar zijn echter in het algemeen
(met de mogelijke uitzondering van een enkel soort
daders en feiten) geen aanwijzingen voor. Als
iemand een aantal jaren niet in herhaling is ver-
vallen, vormt hij of zij geen groter risico dan ieder
ander. Ook met betrekking tot zedendelicten is
er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing
voor het in de wet gemaakte onderscheid tussen
deze delicten in het algemeen en alle andere de-
licten.

Een ander bezwaar tegen de nieuwe wet is dat
deze onbeperkte beleidsruimte laat aan het mi-
nisterie van Justitie om te beslissen of iemand al
dan niet een verklaring omtrent het gedrag krijgt.
Gezien de maatschappelijke druk is het de vraag of
het ministerie verklaringen omtrent het gedrag zal
durven afgeven, als bekend is dat iemand een straf-
blad heeft, hoe oud ook. Beroep tegen beslissingen
van het ministerie staat weliswaar open, maar de
vraag is of een dergelijk beroep veel zal uithalen.
Tegen de tijd dat de rechter heeft beslist, is de baan
waarschijnlijk vergeven. Bovendien is in de nieuwe
wet geregeld dat het een bestuursrechtelijke proce-
dure is, zodat de rechterlijke toetsing van de beslis-
sing van het ministerie slechts marginaal is (terwijl
nu de strafrechter volledig toetst).

Dat de (vorige en al weer bijna-voorvorige)
PvdA-fractie in de Tweede Kamer (na vele kritische
vragen in de schriftelijke voorbereiding) uiteinde-
lijk in het beslissende debat in de Tweede Kamer zo
weinig aandacht heeft besteed aan de mogelijk ne-
gatieve consequenties voor resocialisatiemogelijk-
heden heeft mij teleurgesteld. Maar wat mij werke-

lijk schokte is dat de PvdA, als enige fractie naast
klein rechts, het cda-amendement betreffende ze-
dendelinquenten heeft gesteund. Dit amendement
is dientengevolge aangenomen, ondanks het feit
dat het door de regering was afgeraden. Hierboven
heb ik al geconstateerd, dat deze aparte behande-
ling niets met risico- voorkoming te maken heeft.
Het amendement lijkt te berusten op een combina-
tie van vooroordeel en de wens om iemand die zijn
straf heeft gehad nog een beetje extra te bestraf-
fen. De Eerste Kamerfractie heeft op grond van bo-
venstaande bezwaren tegen de wet gestemd (overi-
gens nadat zij van de minister een toezegging ver-
kreeg, dat bij de evaluatie van de wet aandacht zal
worden besteed aan effecten op resocialisatiekan-
sen en de betrouwbaarheid van de door het mi-
nisterie te gebruiken risicoprofielen).

Ik zou willen bepleiten, dat de PvdA serieus aan-
dacht besteedt aan de gevoelens van onveiligheid
in de samenleving. Met serieus bedoel ik niet sco-
ren met te simpele one-liners, maar proberen bij te
dragen aan echte oplossingen. De aandacht moet
vooral uitgaan naar andere instrumenten dan het
strafrecht, wanneer wij weten dat de bijdrage van
strafrecht aan veiligheid vaak erg beperkt is. En als
er strafrecht wordt toegepast blijft het een goed de-
vies om dit te doen met mate en humaniteit.

fré le poole
Lid Eerste Kamerfractie PvdA

Le Corbusier en IJburg
‘Le Corbusier ontmoet Berlage’. Tot 13 januari 2003
worden op het Amsterdamse Damrak de ontwerpen
van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier ge-
toond. Deze gangmaker van de architectuur in de
twintigste eeuw heeft via beïnvloeding van het den-
ken van verschillende Nederlandse ontwerpers zijn
indirecte sporen in Nederland nagelaten: het raad-
huis in Delft, de Nirwanaflat in Den Haag, het Sana-
torium Zonnestraal in Hilversum en Herman Hertz-
berger’s studentenhuis met de kolommen in de
Amsterdamse Weesperstraat. 
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