
De rechtstaat terug op straat 

Waar de slachtoffers vallen, daar ligt het beleid 

door Peter H oefnagels 

V an Hulten vraagt zich af of er 
wel genoeg aandacht wordt be
steed aan de witte boordencrimi

naliteit, naast de aandacht voor inbraken, 
diefstallen en de criminaliteit op straat. 
De relativerende ondertoon van zijn 
vraagstelling is mijns inziens goed: er is 
een beperkte politieke en justitii!le ener

Een reactie op de door 
Michel van Hulten gestelde 

cialiseerde groep zijn die 'de grote jongens' 
in hun beurs raakt. De FIOD is met dit 
doel uitgebreid, maar de FIOD heeft het 
uiteindelijk veel makkelijker met de aan
pak van de kleine jongens, oftewel de 'ge
wone' belastingbetaler. 

vragen over keuzen in het 
criminaliteitsbeleid. 

-------------· 
gie, en criminaliteit is niet uit te bannen, al durven weinig politici 
dat te erkennen. Maar er kan veel meer dan er nu wordt gedaan 
en het potentieel kan veel beter worden benut. 
Vooral het politii!le apparaat zou veel meer kunnen doen. Sinds de 
jaren zeventig is het aantal politie-ambtenaren verdubbeld. De 
burger merkt daar echter niet veel van. Als voorzitter van de 
Commissie Preventie van criminaliteit/jury van de Hein Roethof
prijs weet ik dat er jaarlijks verscheidene aanmeldingen van de 
politie binnenkomen, waaruit bHjkt dat de criminaliteit met meer 
dan 50% wordt teruggedrongen op plaatsen waar de poHtie - in sa
menwerking met gemeente, horeca of welzijnswerk - systematisch 
surveilleert en probeert boeven te vangen. Het aantal inbraken, 
geweldplegingen, diefstallen en tasjesroofwordt daardoor tot meer 
dan de helft teruggebracht. Daarmee wil ik ten eerste zeggen dat 
wanneer de politie weer gewoon zijn werk doet, in dit geval op 
straat, door preventie en repressie, Nederland weer even veilig 
kan zijn als in de jaren zestig. Ten tweede dat wanneer de politie 
daarbij de preventietechnieken die de laatste tien jaar zijn ontwik
keld, optimaal zou benutten, Nederland veiliger kan worden dan 
ooit. 
Natuurlijk is de reorganisatie van de politie (zoals trouwens de 
meeste reorganisaties) een catastrofe geweest, zowel voor de poli
tiemensen als voor de burgers. Toen ik kortgeleden met de politie 
ergens in Nederland een preventieplan opzette, zei een hoofdagent 
tegen mij: "We draaien de mensen een rad voor de ogen als we net 
doen alsof de politie bereikbaar is, terwijl er van de vijfhonderd 
politiemensen in deze streek 's-avonds niet meer dan twee bereik
baar zijn voor alle ongelukken, inbraken en branden die op die 
avond plaatsvinden". 

De aandacht voor de 'witte boorden-criminaliteit' was een bekend 
item in de jaren zeventig. De Commissie Van Traa heeft aange
toond wat het deel van de politie, dat deze groep criminelen moest 
aanpakken, ervan gebakken heeft. Natuurlijk, er moet een gespe-
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Wat de verdeling van de politii!le energie 
tussen de grote en de kleine jongens betreft, lijkt het me dat we al
lereerst moeten kijken waar de slachtoffers worden gemaakt. Ik 
houd me graag aan de inspecteur van politie die zei: "'k zet liever 
drie man op een inbraak bij een oude mevrouw die van haar AOW 
is beroofd, dan zes man op een afrekening in 'het milieu'." 
Ik vermoed dat de uitspraken van de hoofdagent en van de inspec
teur voor de goede verstaander - en zeker voor de democraat - een 
verkiezingsprogramma inhouden. Er zijn uit de onderzoeken van 
de Commissie Van Traa warempel wel betere politieke conclusies 
te trekken dan het verschuiven van wat hoofdcommissarissen. 
Een conclusie waar de burger meer aan heeft is: preventie en re
pressie van delicten die het welzijn van de burger direct aantas
ten, dus het effectief tegengaan van alle criminaliteit op straat, in
braken en diefstallen. Daar is het welzijn terug te Winnen. 
De rechtsstaat moet terug op straat. + 

Criminaliteit 

Op de lijst van wrgen dk de Nederlander heeft staat de cri
minaliteit hoog geTWteerd. Criminaliteit dknt natuurlijk te 
worden bestreden. Dat lijkt ons geen dilemma. Maar besteden 
we wel genoeg aandacht aan de 'witte boorden criminaliteit'? 
Naast de aandacht voor tasjesroof, fiets- en auto-drefsta.lkn, 
woninginbraken en geweld op straat omdat het publiek door
mee rechtstreeks te maken heeft? Doen we voldoende aan cor
ruptk-bestrijding en integriteit-bevordering in het openbaar 
bestuur, aan witwaspraktijken en voorkennis bij beurstrans
acties, aan misbruik van Europese subsidies en steunmaatre
gelen, aan. bedrijfsspwnage en uitwassen van lobbyisme? 
Er komt geleidelijk meer aandacht voor deze vormen van cri
minaliteit dk meer te vinden zijn bij de 'grote jongens' in onze 
maatschappij dan bij de 'kleine man'. Ze trekken minder de 
aandacht maar zijn daarom nng niet minder schadelijk. 

Uit: 'Kiezen en Verkiezen', Michel van Bulten, lthe 4, 
september 1996 

--------------------------------- 29---------------------------------
ID EE - NOVEMBER '96 


