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Het weerloze landje aan de zee 
Co lumn d o or Peter v an K o ppen 

E en paar jaar geleden was het nog de vraag of in 
Nederland georganiseerde misdaad bestond. Nu blijken 
er honderden criminele organisaties te zijn. Wij weten 

allemaal dat er georganiseerde criminaliteit is en de criteria van 
de Centrale Recherche Informatiedienst worden niet meer ge
bruikt om te bepalen of criminelen georganiseerd zijn, maar hoe 
stèrk zij georganiseerd zijn. 
De georganiseerde crimineel wordt als een grote bedreiging van 
onze rechtsstaat beschouwd. Het is oorlog en dat zullen we weten 
ook. De politie past nieuwe methoden toe en de minister komt 
met het ene na het andere wetsontwerp om dat allemaal mogelijk 
of legaal te maken. Het overheersende, maar vaak impliciet ge
bleven, argument voor al die vernieuwingen is dat er een /wod
toestand is ontstaan die uitsluitend met noodmaatregelen en 
noodwetgeving bestreden kan worden. En dat alles om ervoor te 
zorgen dat wij -eerzame burgers en kleine boeven- rustig kunnen 
slapen terwijl die 30000 grote criminelen so/ns voor het gerecht 
worden gesleept, maar in ieder geval- in vaktermen: pro-actief -
goed in de gaten worden gehouden door infiltranten, verborgen 
microfoons en observatie-teams. Helemaal slapen mag nog niet, 
want een monsterverbond van ministerie van justitie, vakbewe
ging en VNO draagt ons op onze medewerknemers scherp in de 
gaten te houden; een actie die bij de presentatie als voorlichtings
campagne OInschreven werd. Zonder al dit soort maatregelen is 
ons landje weerloos tegen een categorie boeven met veel geld en 
weinig scrupules. Dat ons land weerbaar moet zijn tegen die 
boeven is eigenlijk niet /lteer ter discussie; alleen nog maar hoe 
beschaafd, dat wil zeggen hoe rechtsstatelijk, die strijd gevoerd 
moet worden. 
"Het probleem van onze rechtssuLCLt is niet alleen de georga
niseerde criminaliteit, maar in toenemende mate de ongeorgani
seerde Gideonsbende die als 'overheid' ook zelf de fundamenten 
van de rechtsstaat aantast," schreef de Rotterdmnse hoogleraar 
strafrecht De Doelder onlangs in het Nederlands Juristenblad 
over alle jlLStitiële vernieuwingen in ons land. Als hij gelijk heeft, 
zijn daarvoor twee oorzaken: het toezicht op politie en justitie 
wordt niet uitgeoefend of wordt uitgeoefend door mensen die te 
dicht op het werk van de politie zitten en ons gehele strafrecht en 
strafprocesrecht raakt doortrokken van bijzondere bevoegdhe
den die slechts voor een beperkte categorie van zaken relevant is. 
Laat ik met het tweede beginnen. Onder minister Hirsch Ballin is 
een hele serie wetsontwerpen ingediend die uitsluitend zijn be
doeld voor het bestrijden van de goed georganiseerde criminelen. 
Dat is generieke wetgeving die evenzeer van toepassing is op het 
elementaire strafrecht. Die fout wordt wel meer in wetgevings
land gemaakt: een beperkt probleem wordt opgelost door een te 
algemene maatregel. Als bijvoorbeeld het ontwerp over direct af
luisteren wet wordt, kan ook een microfoon worden geplaatst in 
het huis van de eenzame inbreker, als maar vermoed wordt dat 
hij het binnenkort 's-nachts en met anderen samen gaat doen. 
Dat is dan ook de funda/nentele makke van de serie wetsontwer
pen van deze minister. Alleen al door het feit dat de overheid de 

mogelijkheid heeft die bevoegdheden tegen vrijwel iedereen te ge
bruiken, zijn niet /neer de rechten van enkele - zeg 30000 - men
sen in het geding, maar de fundamenten van onze rechtsstaat. 
De enige oplossing uit dat dilemma is een twee-sporen strafpro
cesrecht. Het oude strafprocesrecht, dat zo lang door juristen als 
De Doelder is verdedigd, zou dan gelden voor de reguliere crimi
neel. Voor een beperkte en duidelijk OInschreven categorie van 
zeer ernstige en moeilijk anders te bestrijden boeven zouden 
nieuwere methoden toegelaten kult/ten worden. Een dergelijke 
twee-sporen benadering maakt een wat zinvoller discILSsie moge
lijk dan nu gevoerd wordt en waarin de voorstanders in steeds 
wisselende bewoordingen alleen maar 'noodtoestand' roepen en 
de tegenstanders 'rechtsstaat' of woorden van gelijke strekking. 
Met een twee-sporen strafprocesrecht is de eerste oorzaak nog 
niet opgelost: hoe zorgen wij ervoor dat politie en justitie niet 
ontsporen in hun strijd tegen de zware crimineel? Daarvoor is 
toezicht nodig. Dat is nu niet best geregeld: onder de nieuwe Po
litiewet is het bestuurlijke toezicht op de politie belabberd en het 
strafrechtelijk toezicht is ook al een probleem omdat de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit in het geheim gevoerd moet 
worden, verborgen voor verdediging, rechter, rechter-commissa
ris en vaak zelfs voor de officier van justitie. Ries Straver wees 
op deze plaats in de vorige aflevering er al op dat het toezicht 
niet moet worden opgedragen aan een toetsingscommissie [tit ltet 
openbaar ministerie. Dat toezicht moet gebeuren door de rechter 
en door personen die politiek ter verantwoording kunnen wor
den geroepen. Onder het elementaire strafrecht kon ook veel tij
delijk verborgen blijven, want ter terechtzitting kwam dan alles, 
in een soort apotheose, ter toetsing op tafel. Dat zou nu ook nog 
kunnen, als wij maar bereid zijn om betrokken getuigen na de 
zitting op staatskosten te laten onderduiken. Als het om metho
den van de politie gaat die werkelijk nooit boven water mogen 
komen, zou de toets in ieder geval aan de raadkamer van de 
rechtbank moeten worden overgelaten. 
Goed politiek toezicht is onder de huidige regionale structuur 
van de politie alleen mogelijk als de bestrijding van de georgani
seerde criminaliteit wordt overgelaten aan een landelijk politie
korps. Nederland is een van de weinige landen zonder nationale 
politie, maar dat is nog steeds een vloek in politieland. Alleen in 
een landelijke organisatie weten we wie bij toekomstige inci
denten politiek verantwoordelijk is voor de politie. Een landelijk 
korps heeft een bijkomend voordeel dat misschien uiteindelijk 
wel het belangrijkste zal zijn: de criminaliteit wordt dan op het 
juiste niveau aangepakt. Is het niet vreemd dat criminaliteit die 
in het gemeen als internationaal wordt omschreven in regionaal 
verband door de politie wordt bestreden? 
Met een nationale politie, degelijk rechterlijk toezicht en een 
twee-sporen strafprocesrecht kunnen wij weerbaar zijn tegen 
goed georganiseerde criminelen en toch een beschaafd landje 
aan de zee blijven. 
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