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door mr. J. de Ruiter 

Mr. f. de Ruiter is minister van Justitie sinds 19 de
cember 1977. In 1970 werd hij henoemd tot hoogleraar 
privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
waar hij sedert I september 1976 tevens rector-magni
ficus was. 

Justitieel terugblikken en 
vooruitzien 

De terugblik op bet justitie-beleid gedurende de afgelopen kabinetsperiode wil ik be
ginnen met een algemene typering van datgene, wat onder verantwoordelijkbeid van de 
minister van justitie gebeurt. 

Nederland is een eenbeidsstaat, waar 
recbtsgelijkbeid en recbtszekerbeid wor
den nagestreefd zowel ten aanzien van de 
inboud als van de bandbaving der wetge
ving. 
De minister van justitie draagt tweeerlei 
verantwoordelijkbeid op bet gebied der 
wetgeving. In de eerste zijn de belang
rijke algemene recbtsgebieden, die de 
recbtspositie van aile burgers bepalen, 
met de daarbij beborende bandbavings
en uitvoeringsorganisaties onder zijn 
boede gesteld (burgerlijk recbt, straf
recbt, procesrecbt, de organisatie van 
recbtspleging, openbaar ministerie, po
litie, gevangeniswezen, reclassering, kin
derbescberming, toelating van vreemde
lingen). 
In de tweede plaats beeft de minister van 
justitie een rol als bet gaat om wetgeving 
van andere departementen. Daarin beeft 
zijn departement tocb reeds een werk-
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zaam aandeel indien er bijvoorbeeld 
burgerlijk of strafrecbt in voorkomt, maar 
sinds enige tijd is aan de minister van 
justitie ook als bijzondere taak opge
dragen te zorgen voor de barmonisatie 
van aile wetgeving, met andere woorden 
de eenbeid van ons recbtssysteem te be
waken. Met een bier veel gebruikte beeld
spraak kan men zeggen dat de verscbil
lende zogenaamde wetgevingsfamilies 
weer tot een familie moeten worden ge
maakt, of tenminste dat duidelijk moet 
zijn dat zij tot een en dezelfde stam be
boren. 
Een bijzondere relatie bestaat met de 
minister van binnenlandse zaken en wei 
vooral op twee terreinen, te weten een 
gemeenscbappelijke verantwoordelijkbeid 
met betrekking tot de politie (binnenland
se zaken beeft bet opperbebeer over de 
gemeentepolitie en justitie bet bebeer 
van de rijkspolitie), een deel van bet 
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administratieve recht en de daarbij beho
rende rechtspleging. 
Het zal reeds uit het voorgaande duidelijk 
zijn, dat justitietaken rijkstaken zijn die 
zich niet lenen voor decentralisatie, wil
len wij althans Nederland als eenheids
staat behouden. Anderzijds is evenzeer 
duidelijk dat de in wetten voorkomende 
bestuurlijke en strafrechtelijke handha
vingsstelsels overleg over de uitoefening 
van rijkstaken met Iokaal en/of provin
ciaal bestuur noodzakelijk maken. En 
dit niet aileen omdat de grenzen tussen 
de verschiilende bevoegdheden en taken 
soms niet scherp te trekken zijn, maar 
vooral omdat afstemming van beleid 
door goed overleg de kwaliteit van het 
overheidsoptreden aileen maar ten goede 
kan komen. 
Als algemeen voorbeeld kan hier dienen 
het zogenaamde driehoeksoverleg tussen 
burgemeester, officier van justitie en 
korpschef van de plaatselijke politie. 
Handhaving van de rechtsorde en hand
having van de openbare orde zijn beide 
taken van de politie die ten nauwste sa
menhangen. De verantwoordelijkheid van 
de officier van justitie voor het een en 
van de burgemeester voor het andere 
kunnen aileen in samenspraak goed wor
den beleefd. Als voorbeeld op een speci
fiek terrein noem ik het milieurecht. De 
keuze van de handhavingsinstrumenten 
(bestuurlijke en/ of strafrechtelijke) 
dient in nauw overleg te worden gemaakt 
om de effectiviteit der wetgeving te ver
hogen. Dit voorbeeld zou overigens met 
vele andere kunnen worden aangevuld. 
Ik schreef hiervoor dat decentralisatie 
van de echte justitiele rijkstaken niet 
mogelijk is. Deconcentratie van rijkstaken 
is dat wel (vergelijk het openbaar mini
sterie, de raden voor de kinderbescher
ming) en het lijkt zeker niet uitgesloten 
dat in de toekomst deconcentratie nog 
meer onze aandacht zal vragen; als voor
beeld dient zich hier aan het een dezer 
dagen ingediend wetsontwerp regelend de 
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van overheidswege gefinancierde rechts
hulp. 

Na deze algemene opmerkingen wil ik 
in het vervolg van dit stuk aandacht 
geven aan een drietal kanten van het 
werk die ons in de achter ons liggende 
jaren in het bijzonder hebben bezig ge
houden, namelijk wetgeving, rechtshand
having en de daaruit voortvloeiende zorg 
voor de rechterlijke macht, de politie en 
het gevangeniswezen. 

Om de omvang van dit stuk binnen de 
perken te houden moet ik helaas andere 
belangrijke beleidsterreinen als de kin
derbescherming en de reclassering onbe
handeld Iaten. 
Ook over het zozeer in discussie geweest 
zijnde vreemdelingenbeleid wil ik niet uit 
weiden, omdat dit tot een bijdrage op 
zichzelf zou uitgroeien. Wel wil ik zeg
gen dat dit terrein door de staatsseereta
ris van justitie, mevrouw Haars, op be
wonderenswaardige wijze is bewerkt en 
dat het verheugend is dat bij aile proble
men van juridische en emotionele aard 
die er zijn en ook wel zullen blijven bij 
de toepassing van het vreemdelingen
recht toeh in belangrijke mate zakelijke 
overeenstemming over haar beleid met het 
parlement is gegroeid. 

Wetgeving 
Dankbaar mogen wij zijn dat in de afge
lopen jaren in goed overleg met de mede
wetgever, het parlement, heel wat wet
geving is tot stand gebracht of op het 
spoor gezet. Ik eonstateer dit, in herinne
ring brengend wat ik sehreef in de toe
lichting op de eerste onder mijn ver
antwoordelijkheid verschenen begroting, 
namelijk dat een bewindsman vaak oogst 
wat een voorganger heeft gezaaid en dat 
wat hij voorbereidt door een opvolger 
moet worden afgemaakt. Ook wil ik - en 
dat geldt trouwens voor al het werk -
nog eens getuigen van mijn dank, respect 
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en bewondering voor de ambtenaren van 
het departement, die met zoveel inzet 
en deskundigheid ertoe bijdragen dat de 
ministeriele verantwoordelijkheid niet 
een schrikbeeld is. 
Op bijzondere wetgevingsprojecten wil ik 
hier niet ingaan, noch zelfs maar een op
somming geven. De geest waarin het werk 
werd verricht wil ik wei wat meer belich
ten en wei allereerst door enige citaten 
uit de inleiding tot de justitiebegroting 
1978-1979: 
'De functie van het recht is het welzijn 
van de burger te bevorderen door het or
denen van de maatschappij vanuit be
paalde normatieve gezichtspunten. Met 
deze uitspraak is nog allerminst uitge
maakt wat welzijn inhoudt en welke wette
lijke regelingen dit welzijn zouden bevor
deren. Dat is ten diepste ook geen intern
juridische maar een maatschappelijke 
vraagstelling. Door de verantwoordelijke 
politieke organen moet op basis van de 
maatschappelijke ontwikkeling en de me
ningsvorming in de maatschappij worden 
beslist welke vraagstukken in de bedoel
de ordening zullen worden betrokken. 
Daarmee is niet gezegd dat het 'volgen 
van maatschappelijke ontwikkelingen' 
voor aile situaties een formulering van 
goed wetgevingsbeleid zou zijn. Enerzijds 
zal een zekere mate van duurzaamheid 
moeten worden gevergd. Nieuwe zaken 
zijn in het algemeen pas rijp voor nieuwe 
wetgeving als een zekere consolidatie is 
opgetreden. Anderzijds zal wetgeving 
soms juist dienen tot het tegengaan van 
ongewenste maatschappelijke verschijn
selen of tot het opheffen van in de maat
schappij aanwezige belemmeringen voor 
structureel zwakkere groepen in de sa
menleving. 
Vee! wetgeving waarvoor de Minister van 
Justitie verantwoordelijk is betreft onder
werpen, die elementair zijn voor de in
richting van elk mensenleven en voor 
het functioneren van de rechtsorde. Eer
bied voor de individuele mens moet daar-
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bij het richtsnoer zijn. Zij moet de voor
waarden scheppen voor de ontplooiing 
van een ieder, opdat deze zijn Ieven als in
dividu en als lid van de gemeenschap kan 
leiden naar eigen aard en met respect 
voor de ander. Daarnaast is de rechts
bescherming van de individu tegenover 
de overheid van grate betekenis. De ont
wikkeling van de staat als rechtsstaat is 
hier te Iande reeds ver voortgeschreden; 
toch zal dit aspect verdere aandacht blij
ven vragen. De wetgeving op het terrein 
van mijn ministerie is voorts- in het bij
zonder in de grate codificaties - de be
lichaming van het rechtssysteem van Ne
derland. Andere wetgeving wordt tegen 
de achtergrond van dit systeem uitge
werkt en kan aileen door en in dat systeem 
functioneren. De Minister van Justitie 
is dan ook als beheerder van dat systeem 
een van de eerst verantwoordelijken voor 
de rechtseenheid op landelijk niveau. 
Nauw daarmee verbonden is de zorg voor 
de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid 
en een voor ieder toegankelijke rechtsbe
deling.' 
'Door al deze overwegingen heen wil ik 
mij Iaten leiden dor een algemeen inzicht. 
Onontkoombaar is dat vee! wetgeving 
een beperking inhoudt van de individuele 
vrijheid. Dat is ook geen bezwaar; vrij
heid kan immers slechts goed in verant
woordelijkheid tegenover de medemens 
worden genoten. Maar dit neemt niet weg 
dat de wetgever zich richt tot mondige 
burgers, die waar mogelijk in eigen ver
antwoordelijkheid hun Ieven moeten kun
nen inrichten en dat de overheid daar
in niet 'betuttelend' moet optreden. An
derzijds is er de noodzaak tot bescher
ming van de zwakke, die niet in staat is 
voldoende voor zijn eigen belang op te 
komen. Waar mogelijk moet het mondig
heids-, waar nodig moet het bescher
mingsgezichtspunt de doorslag geven.' 

Ik wil hierbij nog een aantal aanvullende 
opmerkingen plaatsen. 
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Het is voor een partij als het CDA van 
het grootste belang zich te houden op de 
feitelijke ontwikkelingen in de maat
schappij en de wijze waarop de overheid 
daarop door wetgeving moet inspelen. 
Uitsluitend aanpassing aan de feiten -
wat in onze kring veelal als een te ver
werpen pragmatisme wordt opgevat -
leidt inderdaad niet tot beleid. Maar het 
scheppen van regelingen die geen aanslui
ting hebben met de feiten evenmin. Hoe
wei men over woorden kan twisten en ik 
de mijne graag voor betere geef ben ik tot 
het inzicht gekomen dat wij zouden 
moeten uitgaan van een door beginselen 
geleid pragmatisme. waardoor wij in een 
wereld vol verandering - ten goede en 
ten kwade - keuzen kunnen maken ge
leid door onze uitgangspunten en die 
keuzen door erkenning van en aansluiting 
bij de feitelijke stand van zaken in de 
maatschappij ook effect kunnen geven. 

Dat brengt mij meteen tot een tweede 
opmerking. Wil een regeling de beoogde 
uitwerking hebben in het maatschappe
lijk Ieven, dan moet zij in redelijke mate 
aansluiting vinden bij onder de betrokke
nen heersende overtuigingen. In het bij
zonder ten aanzien van de justitiewetge
ving, die - als gezegd - ieder raakt, geldt 
daarom de opgave te komen tot een zo 
groot mogelijke consensus. Het is helaas 
maar al te waar dat sommige onderwer
pen zo zijn gepolariseerd en partijpoli
tiek gekleurd dat dit niet mogelijk is, 
maar het streven moet er toch op gericht 
zijn. Er zijn vanzelfsprekend grenzen: 
van niemand mag men verwachten zijn 
diepste overtuiging geweld aan te doen, 
maar genoegen nemen met minder dan 
100 % eigen gelijk kan het doel zeer 
dienen en ook uit respect voor de opvat
tingen van anderen in onze pluralistische 
maatschappij geboden zijn. 

Ten slotte nog twee zeer praktische maar 
toch gaandeweg van zeer wezenlijk be-
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lang wordende vraagstukken van wet
geving. De eerste betreft de procedure. 
Er is de algemene klacht dat het totstand
komen van wetgeving te lang duurt. 
Deze klacht is wel terecht, al zou ik niet 
willen beweren dat een zekere rijping 
van denkbeelden over wenselijke nieuwe 
wetgeving een overbodige zaak zou zijn. 
Het is ook niet moeilijk de oorzaken van 
de lange duur aan te gevcn. Zonder over
drijving kan men zeggen dat ieder daar
aan 'schuldig' is: overbelasting van het 
ambtelijk apparaat, onder meer door 
de geweldige druk van het noodzakelijke 
internationale werk; bet toenemend aantal 
adviesorganen die veel tijd in beslag ne
men en bet onderling ook niet altijd eens 
zijn; meer in bet algemeen de zeer inten
sieve - en echt wel toe te juichen - be
moeiingen van deskundigen uit bet veld, 
van actiegroepen e.d. die de wetgevings
procedure zeer intensief begeleiden 
met rapporten, adressen, open brieven; 
de tijdrovende parlementaire procedure, 
waartoe bijdragen de veelheid van fracties 
en ook soms een zeker gebrek aan zelf
beperking van de zijde van het parlement, 
waardoor de behandeling van een wets
antwerp- ook als dit eigenlijk niet con
troversieel is- 'ontaardt' in een algemeen 
beleidsdebat op het desbetreffende ter
rein, waardoor het moeilijk is tot een 
afronding te komen. 
Met deze (te) korte aanduiding, die ieders 
rol niet voldoende recht kan doen, wil 
ik slechts betogen dat het goede doel 
van versnelling van de wetgevingsproce
dure aileen bereikt kan worden indien 
alle spelers in dit spel bereid zijn zich te 
voegen in duidelijke afspraken. En dat 
zal niet eenvoudig te bereiken zijn. 

Mijn tweede praktische punt is de ver
houding tussen wetgeving en budget. Bij 
de toenemende financiele druk op het 
overheidsapparaat en enige bezuinigings
ronden neemt de ruimte die er was om 
nieuwe taken aan te vatten af, terwijl ook 
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de mogelijkheden voor uitbreiding zeer 
beperkt zijn. Dit doet in toenemende mate 
de noodzaak gevoelen om aan een wetge
vingsproject ook het 'prijskaartje' te han
gen. Voor justitie-wetgeving doet zich 
dat vooral daar gevoelen, waar in verband 
met de toepassing en handhaving van 
wetgeving nieuwe taken worden gelegd 
bij politie, openbaar ministerie en rechter. 
Wij zijn nog niet erg ver in het begroten 
van de uitvoeringskosten van wetgeving, 
maar het zal in de toekomst wel een on
afwendbare opgave worden deze metho
den verder te ontwikkelen. Want wetge
ving die wel op papier staat maar bij 
gebrek aan middelen niet op het vereiste 
niveau kan worden uitgevoerd werkt 
demotiverend en demoraliserend en is -
het zij met enige overdrijving gezegd -
slechter dan geen wetgeving. 

Rechtshandhaving 
Dit begrip vormde het thema van de inlei
ding tot de justitiebegroting 1980-1981, 
een keuze gei"nspireerd door de gebeurte
nissen sedert begin 1980. Om mij de 
moeite te besparen nog eens met andere 
woorden hetzelfde weer te geven laat ik 
dat stuk inleiding hier letterlijk volgen. 
Het vormt de kern van het gevoerde 
handhavingsbeleid van de afgelopen 
jaren en bevat ook een aantal aanzetten 
tot voortgaand beleid voor de toekomst. 
'In de inleiding tot de memories van toe
lichting op de begrotingen van 1979 en 
1980 werden beschouwingen geleverd 
over de wetgeving. Het verdient aanbeve
ling thans aandacht te wijden aan enkele 
aspecten van een voor bestaande en 
wordende wetgeving hoogst belangrijk on
derwerp, dat van de rechtshandhaving. 
Onze samenleving is organisatorisch en 
technisch hoog ontwikkeld; zij kan slechts 
in stand worden gehouden door het han
delen van de enkeling aan vele regels 
van verschillende aard te binden. Zij 
gaat verder uit cultureel oogpunt steeds 
meer een veelvormig karakter vertonen; 
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het beleid is erop gericht die veelvormig
heid zoveel mogelijk te eerbiedigen. Aan 
het overheidsoptreden worden met na
genoeg ieders instemming grenzen ge
steld door een zich geleidelijk ontwikke
lende rechtsstaat. Het streven de burger 
een zo groat mogelijke vrijheid in handel 
en wandel te waarborgen vindt zo algeme
ne erkenning, dat het tot onze cultuuridea
len mag worden gerekend. En tenslotte 
veranderen waarden en normen in onze 
samenleving wellicht wat sneller dan eer
tijds het geval was, zijn zij soms minder 
duidelijk omlijnd dan vroeger en meer 
onderhevig aan veranderingsprocessen 
waarvan de richting gedurende een zeke
re tijd onduidelijk is. Hiermee is een, 
overigens geenszins compleet, beeld ge
geven van de achtergrond waartegen de 
rechtshandhaving plaatsvindt. Het zou 
naar mijn mening een onjuist uitgangs
punt zijn en in elk geval zou het een mis
kenning zijn van de werkelijkheid, rechts
handhaving als een doel op zichzelf te 
beschouwen. Ik zie veeleer de rechts
handhaving als een taak gericht op het 
scheppen van voorwaarden om de rech
ten en vrijheden van de burger te waar
borgen, de overheid in staat te stellen 
haar taak naar behoren te vervullen en 
conflicten in de samenleving binnen de 
barren van het recht te houden, met 
andere woorden eigenrichting tegen te 
gaan. Daden van rechtshandhaving 
dienen, willen zij niet uiteindelijk con
traproductief blijken, te worden getoetst 
aan deze en dergelijke doelstellingen. 
Aan het beleid met betrekking tot de 
rechtshandhaving dient dan ook in de 
eerste plaats het beginsel van de evenre
digheid tussen middel en doel ten grand
slag te liggen. 
Veelal wordt rechtshandhaving door mid
del van het strafrecht als de rechtshand
having bij uitstek, welhaast als het enige 
stelsel van handhaving gezien. 
Zou dit juist zijn, dan zou de Minister 
van Justitie als het ware het monopolie 
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voor het handhavingsbeleid toekomen 
wegens zijn verantwoordelijkheid voor het 
optreden van bet openbaar ministerie bij 
de vervolging van strafbare feiten en 
voor de wijze waarop dit bet gezag over 
de politie bij de vervulling van haar 
justitiele taak uitoefent. Deze visie op 
de rechtshandhaving is echter onjuist. Het 
is veeleer aldus, dat er naast het straf
rechtelijke systeem andere handhavings
stelsels bestaan, zoals bestuursrechtelijke 
en civielrechtelijke. Vooral de bestuurs
rechtelijke, bijv. in de vorm van op pre
ventie gericht administratief toezicht, van 
intrekking van vergunningen of van het 
toepassen van politiedwang tot het doen 
ophouden van een onwettige situatie zijn 
in veel gevallen een doelmatiger en meer 
adequaat instrument van rechtshandha
ving dan het strafrecht vermag te bieden. 
Uiteraard vereist bet naast elkaar bestaan 
van een strafrechtelijk en een bestuurlijk 
handhavingsstelsel een goede coordinatie 
en onderlinge afstemming van optreden 
tussen justitiele en bestuurlijke autoritei
ten. Op velerlei gebied wordt deze dan 
ook nagestreefd. Zonder bier verder in 
details te treden en mij bepalend tot 
slechts enkele voorbeelden, wijs ik op het 
zich ontwikkelende driehoeksoverleg tus
sen burgemeester, officier van justitie en 
politiechef en op de overlegstructuren 
die tot stand zijn gebracht ter behandeling 
van milieuzaken. Het is mede langs 
deze wegen dat langzamerhand de ge
dachte vorm zal moeten krijgen, dat op 
veel gebieden bet strafrecht met de daar
aan inherente beperkingen niet steeds bet 
meest voor de hand liggende instrument 
dient te zijn. 
Voor sommige materies kan ook bet 
burgerlijk recht een doelmatig hand
havingsmechanisme bieden bijv. door het 
toekennen aan maatschappelijke organisa
ties van bet recht een civielrechtelijke 
actie in te stellen. 
Als een categorie zaken met een eigen 
en zeer weerbarstige handhavingsproble-
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matiek mogen de massale kleine overtre
dingen van bepaalde regelingen worden 
genoemd. De verkeerscriminaliteit is 
daarvan niet bet enige, maar wel bet 
meest spectaculaire voorbeeld. Het is 
duidelijk, dat voor deze zaken een be
leid gericht op een maximale rechts
handhaving feitelijk onmogelijk zou zijn. 
Het zou een niet op te brengen inspanning 
van politie, openbaar ministerie en zit
tende rechterlijke macht vereisen. Het 
zou echter ook een zinloze inspanning 
zijn, omdat op deze gebieden de rechts
handhaving niet verder behoeft te reiken 
dan is vereist voor bet verwezenlijken 
van de beleidsdoelstelling, die aan de be
trokken regelingen ten grondslag ligt. 
Deze is bijv. voor wat betreft de verkeers
wetgeving een aanvaardbaar niveau van 
verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. 
De verwezenlijking van een dergelijk 
handhavingsniveau is overigens al moei
lijk genoeg, mede omdat ons strafproces
recht doortrokken is van de filosofie dat 
ook de kleine massaal gepleegde over
treding moet worden behandeld als een 
individuele strafzaak met de waarborgen 
voor de verdachte, die in bet strafproces
recht in het algemeen gelden. Men zou 
de vraag kunnen opwerpen, of, waar bet 
gaat om massale toepassing van geringe 
straffen, niet een zekere evenredigheid 
tussen bet gewicht van de afzonderlijke 
zaak en de zwaarte van het toepasselijke 
procesrecht zou kunnen worden nage
streefd. Dit zou dan kunnen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging van de 
procedure, die overigens uiteraard aan 
minimumeisen van rechtszekerheid zou 
moeten voldoen en een uiteindelijk be
roep van de verdachte op de rechter niet 
zou mogen uitsluiten. Ten departemente 
worden studies in deze richting uitge
voerd, waarbij vanzelfsprekend ook de 
technisch-organisatorische implicaties 
onder bet oog worden gezien. 
Een uitermate zorgvuldig handhavings
beleid dient te worden gevoerd in die 
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gevallen waarin aan maatschappelijk pro
test een vorm wordt gegeven die in strijd 
is met de wet. 
Veelal beoogt zulk een protest de aan
dacht te vestigen op bepaalde knelpun
ten in de samenleving en mag de bij de 
rechtshandhaving te volgen gedragslijn 
dan ook niet los worden gezien van op 
het wegnemen van die knelpunten gericht 
beleid. Daarbij moet evenwel worden 
aangetekend, dat onze samenleving een 
open en vrij karakter heeft en ruim
schoots de mogelijkheid biedt ook binnen 
de grenzen van de rechtsorde kritiek op 
bestaande toestanden doeltreffend tot uit
drukking te brengen. Dit behoeft nog niet 
te betekenen, dat elke actie, die niet 
strikt binnen de perken van de wet blijft, 
met repressief optreden dient te worden 
beantwoord. Het kan in dit soort zaken 
zelfs onverstandig zijn, als het ware op 
elke slak zout te leggen. Acties echter, 
die bijv. met het plegen van geweld 
gepaard gaan, rechten van medeburgers 
aantasten of tot gemeengevaarlijke situa
ties kunnen leiden mogen niet worden 
geduld en vereisen een duidelijk optreden 
van de overheid. Wie zijn gelijk wil halen 
met dergelijke middelen, tast de grand
slag van een geordende samenleving aan. 
Onder de huidige omstandigheden is het 
onvermijdelijk, dat ik in dit verband ook 
aandacht wijd aan het verzet, dat in enke
le gevallen de tenuitvoerlegging van ci
vielrechtelijke vonnissen op de normale 
wijze onmogelijk heeft gemaakt. Ik ben 
mij ervan bewust, dat niet de Minister 
van J ustitie doch de burgemeester van 
de betrokken gemeente het verantwoorde
lijke gezag is voor het beschikbaar stellen 
van de sterke arm in de vorm van politie
bijstand aan de deurwaarder. Het is 
echter duidelijk, dat het de Minister van 
Justitie niet onverschillig kan Iaten als 
de executie van rechterlijke uitspraken 
niet vreedzaam kan verlopen. Deze vorm 
van protest richt zich tegen elementaire 
bestaansvoorwaarden van democratie en 
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rechtsstaat. Wie zich hiervoor leent, zou 
dienen te beseffen, dat hij uiteindelijk ook 
zich zelf treft. De overheid kan daarin 
dan ook niet berusten. Ook hierbij zal 
zij evenredigheid van middel en doe! niet 
uit het oog mogen verliezen en met mo
gelijke nevengevolgen van haar actie reke
ning moe ten houden.' 

Slechts een enkele opmerking om de over
gang naar de volgende onderdelen van 
dit betoog te vergemakkelijken. Als men 
bij de rechtshandhaving niet kiest voor 
de al te eenvoudige oplossingen, niet voor 
de 'botte bijl', maar voor een genuanceer
de benadering teneinde de samenleving 
voor ieder leefbaar te houden, stelt dit bui
tengewoon hoge eisen aan de mensen die 
met die handhaving zijn belast. Uitvloeisel 
van dat beleid moet dan ook zijn de over
heidslichamen als de rechterlijke macht, 
de politie en het gevangeniswezen daar
toe voldoende toe te rusten. Vandaar dat 
nu nog enige beschouwingen volgen over 
de moeilijkheden die daar liggen en de 
opgaven waarvoor wij staan. 

Laat ik beginnen met de politie. Ik wil het 
nu slechts hebben over de taakuitoefening 
en laat kwesties rond de organisatie, de 
nieuwe Politiewet en alles wat daarmede 
samenhangt buiten beschouwing, hoezeer 
er ook verbanden aanwezig zijn. 
Er zijn maar enkele woorden nodig om 
uiteen te zetten dat de taak van de politie 
steeds moeilijker en omvangrijker wordt. 
De oude taken zijn gebleven en in omvang 
toegenomen en nieuwe taken en proble
men dienen zich aan. Om enkele tref
woorden te noemen: 
de zogenaamde kleine criminaliteit neemt 
onrustbarende vormen aan en verliest een 
gericht, inventief beleid, niet in de laatste 
plaats op preventief gebied; de handel in 
verdovende middelen met zijn internatio
nale vertakkingen en de criminaliteit 
verbonden aan het gebruik van die mid
delen moeten hardnekkig worden bestre-
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den, terwijl de hulp aan de verslaafde 
niet uit het oog mag worden verloren; 
de welvaartsstaat en de machtige geldstro
men die daarin rond gaan hebben als ne
gatieve zijden misbruik en fraudes, die 
van de opsporingsambtenaren bijzondere 
deskundigheid vragen; de grootschalige 
onlusten die soms - helaas - moeten 
leiden tot inzet van vele politiemensen 
doen een groat beroep op hun zelfbeheer
sing, tact en moreel en leiden tot ont
wrichting van het gewone politiewerk; 
daarbij moet dan nog komen een grate 
mate van flexibiliteit om de handhavende 
en de hulpverlenende politietaken tot een 
organisch geheel te maken. 
Oak a! is de cijfermatige ontwikkeling 
van de personeelsbezetting van de politie 
de laatste jaren zeker niet ongunstig ge
weest - zo kan gemeld worden dat de 
rijkspolitie voor het eerst in haar ge
schiedenis de toegestane sterkte nagenoeg 
heeft bereikt - moet in de komende jaren 
een zeer gericht beleid ten aanzien van 
de politie worden gevoerd. 
Drie noodzakelijke elementen wil ik hier 
noemen: allereerst verbreding en ver
dieping van de opleiding, waarvoor de 
politievrouw en de politieman echt toe
gerust hun belangrijke maatschappelijke 
taak kunnen vervullen; vervolgens voort
gaande bezinning op methode en werkwij
ze, waardoor het effect van het politie
werk kan worden verbeterd; ten slotte 
hernieuwde bezinning op de gewenste 
omvang van het politieapparaat in ver
band met de vele nieuwe taken (denk bij
voorbeeld aan milieu, verkeer, ontwikke
ling van de recreatie en het beroepsver
voer te water etc.). 
Ter onderstreping van de waardering die 
ik heb voor de wijze waarop de politie 
haar taak vervult acht ik dit toch wel 
minimaal noodzakelijk, willen wij ook in 
de toekomst een aanvaardbaar peil van 
taakuitoefening mogelijk maken. 

Ten aanzien van de ontwikkelingen bin-
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nen de rechterlijke macht moeten soort
gelijke opmerkingen worden gemaakt. 

Ook de rechterlijke macht ziet zich voor 
steeds grater opgaven gesteld. De wetge
ving neemt toe naar omvang en ingewik
keldheid; veel aandacht wordt - terecht -
gegeven aan het formuleren van rechten 
van de burger en de daarbij behorende 
rechtsbescherming; de zorg voor de 
rechtshulp - oak een groat goed - leidt 
ook tot een toename van het aantal zaken, 
terwijl in het algemeen de toenemende 
mondigheid van de mensen de toegang tot 
de rechter steeds frequenter maakt. Ook 
moet hier de toenemende vermaatschap
pelijking van het recht en mede daardoor 
de vergrote kritische aandacht voor de 
faits et gestes van de rechterlijke macht 
worden genoemd als factoren, die de druk 
van het rechterlijk werk doen toenemen. 

Tegenover het steeds toenemend aantal 
zaken heeft de ontwikkeling van het 
rechtsgeleerd en administratief personeel 
van de rechterlijke macht steeds grate 
aandacht en- uiteraard binnen de beperk
te mogelijkheden - prioriteit gehad. Maar 
voor de toekomst staan wij voor de vraag 
hoe verder te gaan. 

De aantallen rechters en raadsheren 
voortdurend te doen groeien naar rato 
van de toename van het aantal zaken 
wordt door niemand als wenselijk geoor
deeld (gesteld al dat het zou kunnen). De 
colleges worden daardoor te groat en on
hanteerbaar en het probleem wordt toch 
niet in de wortel aangepakt. Beter is het -
en daarvoor zijn diverse belangrijke com
missies aan het werk - om oak hier de 
werkwijze door te lichten op efficiency en 
de opbouw van de organisatie opnieuw 
te bezien. Naar algemeen gevoelen wordt 
veel werk gedaan door rechters, wat ook 
door een ander zou kunnen worden ge
daan, terwijl ook moet worden gedacht 
aan een andere opbouw in de organisa
tie, waardoor de aan de rechter verleen
de assistentie hem in staat stelt - zakelijk 
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JUSTITIE 

uitgedrukt- tot een grotere produktiviteit 
te komen. 
Daarnaast is het nodig om als het ware 
de gehele wetgeving door te lichten op 
minder zinvolle formaliteiten, doublures 
en nodeloze ingewikkeldheid, maar het 
zal duidelijk zijn dat dit een zaak is van 
lange adem, die zeker ook vee! wetgeven
de arbeid zal vergen. 

Tot slot een enkel woord over het gevange
niswezen. Ook hier Ievert de ontwikkeling 
van de laatste jaren ons zorg. Het be
hoeft geen betoog dat de totale accomoda
tie voldoende moet zijn om diegenen op 
te nemen die in voorlopige hechtenis moe
ten worden gesteld en die een vrijheids
straf moeten ondergaan. Er zijn niet te 
miskennen signalen dat hier dringend 
aanvullende voorzieningen getroffen moe
ten worden om de explosieve groei van het 
aantal gedetineerden (mannen en vrou
wen) op te vangen. Evenzeer is buiten kijf 
dat de kwaliteit van de accomodatie 
goed moet zijn en in overstemming met 
de onder ons levende denkbeelden over 
een menswaardige tenuitvoerlegging van 
de vrijheidsstraf. 
Maar ook de problemen van de bewaar
ders verdienen aandacht. De moderne in
zichten op het gebied van bejegening en 
de sterke verbetering van de rechtspositie 
van de gedetineerden doen een zwaar 
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beroep op degenen die in de eerste Iinie 
staan. Ook bijzondere problemen onder 
de gedetineerden vragen extra zorg en 
aandacht. Aan drugs verslaafden gedeti
neerden moeten behandeld worden en de 
grote verscheidenheid in landaard (zeker 
50 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd) 
betekent een moeilijkheid te meer. Ge
richt beleid ten aanzien van opleiding, 
werksituatie en bezetting is noodzakelijk. 

In enkele zinnen wil ik de strekking van 
deze bijdrage samenvatten. Wij Ieven in 
een tijd waarin een toenemend appel 
wordt gedaan op allen die verantwoorde
Iijkheid dragen ten aanzien van de tot
standkoming van wetgeving en de hand
having daarvan. Ter wille van een nuch
ter, genuanceerd, gematigd en maat
schappelijk aanvaard beleid is het nodig 
dat wij zorgen voor het op peil houden en 
verbeteren van de justitiele infrastruc
tuur van onze samenleving. Dit is een 
voorwaarde voor het goed vervullen van 
aile andere overheidsfuncties en voor 
meer vrede in de samenleving. 
Maar dan zullen we wei bereid moeten 
zijn de prijs daarvoor te betalen. 


