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Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet 

over maatschappelijl~e onverschilligheid~ 
uitl~eringsfraude en taakstraffen 

Door Gerhard Ploeg 

Vergeten preventie, voorwoord door AUan Varkevisser 

In dit tijdschrift is herhaaldelijk aandacht besteed aan het 
vraagstuk van de bureaucratie en de bureaucratisering van de 
maatschappij. Echter, in de meeste beschouwingen ging het voor
alom een analytische conceptie van de werking en de reikwijdte 
van het bureaucratisch mechanisme.(1) De pogingen het proces 
zelf te beschrijven bleven meestal beperkt tot een theoretische re
constructie van de wijze waarop mensen meer en meer in een bu
reaucratische verhouding tot hun omgeving zijn komen te staan. 
Tot nu toe is er (te) weinig aandacht gegeven aan het uitwerken 
van praktijkvoorbeelden. Dit is niet alléén achterwege gebleven 
omdat het moeilijk is, de theoretische uitwerking zèlf vergde 
zoveel tijd en ruimte dat we aan behandeling van een concrete 
casus nog nauwelijks zijn toegekomen. 
Zo'n casus wordt hier gepresenteerd in het artikel van een me
dewerker van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstel
lingen, Gerhard Ploeg. Zijn beschouwing over de relatie tussen 
uitkeringsfraude, maatschappelijke onverschilligheid en de rol 
van de reclassering bevat enkele exemplarische staaltjes van de 
werking van het bureaucratisch mechanisme. 
De achtergrond van zijn verhaal is als volgt. Als instantie ver
antwoordelijk voor de uitvoering van zogenaamde alternatieve 
straffen, is de reclassering nauw betrokken geraakt bij het sinds 
vorig jaar aangescherpte straf- en opsporingsbeleid in het geval 
van uitkeringsfraude. Uit enkele onderzoeken kwamen immers 
verontrustende cijfers naar voren over het aantal gevallen waarin 
wordt gefraudeerd door uitkeringstrekkers. Enerzijds liet de con
trole te wensen over, maar anderzijds was het vooral het geringe 
normbesef van de uitkeringsgerechtigde waardoor de fraude zo 
uit de hand kon lopen, aldus de onderzoekers. De regering besloot 
op basis van deze informatie een actiever opsporingsbeleid te 
gaan voeren en de daders strenger te straffen. Nu niet meer alleen 
maar door kortingen op de uitkering, maar ook door het opleggen 
van gevangenisstraf en dienstverlenings-straffen. 
Echter, bij het formuleren van beleid bij het Ministerie van Justi
tie heeft men enkele belangrijke gevolgen van een strenger opspo
ringsbeleid niet voorzien. Zo blijkt er structureel te weinig geld te 
zijn uitgetrokken voor de toename en intensivering van de werk
zaamheden van de reclassering. Bovendien wil men bij de reclas-
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(1) Zie voor een overzicht: 'Het bureaucratisch mechanisme', door 
Carel Tiele"burg, Idee 4, september 1993. 
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sering rekening blijven houden met de maatschappelijke achter
grond van de (plegers van) uitkeringsfraude. De vraag naar het 
'waarom' van de overtreding staat bij het reclasseringswerk nog 
steeds centraal teneinde van daaruit een oplossing te kunnen be
denken die recidive voorkomen. Binnen het Ministerie wordt nu 
voornamelijk het zogenaamde lik-op-stuk-principe gehuldigd; het 
uitgangspunt is dat alle overtreders willens en wetens de regels 
aan hun laars hebben gelapt en op de blaren moeten zitten. Niet 
alleen de ambtenaren denken er zo over, maar ook veel politici. 
Het grote aantal overtredingen is voor hen nog steeds geen reden 
om de systematiek en de rechtvaardigheid van het systeem ter 
discussie te stellen. Het vormt slechts de aanleiding voor bespie
gelingen over het 'deplorabele normen- en waardenbesef van deze 
groep van burgers. Het systeem staat nimmer ter discussie, de re
gels worden strenger en de controle wordt verscherpt. Zo wordt de 
dwang om te conformeren aan het systeem opgevoerd. De vraag is 
echter of hiermee het probleem, het toenemend aantal fraudeurs 
en de fraudegevoeligheid van het systeem, wordt opgelost. 

Gerhard Ploeg meent van niet. Hij ziet de oplossing eerder in het 
helpen van mensen weer beheersing te krijgen over het eigen le
ven. Want het is deze capaciteit die als het ware overbodig wordt 
verklaard door het ontwerp van een anoniem en dwingend sys
teem dat elke uitkeringstrekker aan een nauwgezette controle en 
welomschreven gedragscodes onderwerpt. 
In dit verhaal liggen verschillende aanknopingspunten voor het 
denken over het bureaucratiseringsproces. Zonder deze verder uit 
te werken, kan men achtereenvolgens noemen: de beperkte visie 
vanuit met Ministerie op de oorzaken van uitkeringsfraude; het 
opvoeren van de controle onder invloed van de onfeilbaar geachte 
logica van het systeem; het ontnemen van individuele verant
woordelijkheid aan degenen die in het systeem zijn opgenomen, 
door allerlei vormen van staatstoezicht; en het zelfbevestigende 
karakter van het systeem (meer controle leidt ook altijd tot meer 
fraude). Ploeg karakteriseert deze ontwikkeling in navolging van 
de socioloog Kees Schuyt, als een proces van toenemende .maai" 
schappelijke onverschilligheid. 
Wij hebben dit eerder als een complex van individualisering, 
anonimisering en verontpersoonlijking omschreven en als onmis
kenbare uitkomsten van het bureaucratiseringsproces. 
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De laatste tijd valt een toenemen
de belangstelling te constateren 
voor de 'sociale zekerheidsfrau

de', in de volksmond oneerbiedig 'steun
fraude' genoemd. Nog onlangs werd be
kend dat de Sociale Dienst van de ge
meente Amsterdam het fraudebedrag, 
met betrekking tot door haar verstrekte 
uitkeringen, op rond de 55 miljoen schat
te. Dat zijn bedragen die de moeite waard 
zijn en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de bestrijding van dergelijke fraudes 
een politiek item van belang is geworden. 

Bij aUe discussie over de 
grote criminaliteit mag het 

van een beperkte stijging, terwijl in 1990 
zelfs een lichte daling optrad. De laatste 
twee jaar zien we weer een lichte stij
ging. Daarbij moet worden aangetekend 
dat in het bijzonder overvallen, auto
diefstallen en het aantal doden en 
gewonden door vuurwapencriminaliteit 
omhoog is gegaan. De stijging van de 
laatste tijd moet dus hoofdzakelijk wor
den beschouwd als een verharding. 

denken over het 'gewone' 
strafrecht geen halt houden. 

Een pleidooi voor een 
andere opvatting over 

daders en straffen. -
Bij de eerste signalen omtrent de omvang van de fraudes - door 
de overigens methodisch en statistisch gezien rammelende on
derzoeken van enkele plaatselijke sociale diensten - werd in 
1992 een projectgroep opgericht, geleid vanuit het Openbaar Mi
nisterie en met als doelstelling om binnen enkele jaren een dus
danige aanpak in opsporing, vervolging en afstraffing te realise
ren dat de bevolking doordrongen zou kunnen raken van het feit 
dat fraude niet loont. 
De reclassering raakte in het daarop volgende jaar bovendien be
trokken bij deze problematiek vanwege het voornemen onder 
justitiële autoriteiten om deze delicten af te doen met de straf 
van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, oftewel de dienst
verlening. De reclassering diende vanaf het eerste begin voor de 
uitvoering van dit type straf te zorgen. Op het eerste oog lijkt de 
werkstraf een aangewezen reactie op dit terrein. Hoewel de 
maatschappelijke verontwaardiging over het knoeien met de uit
kering groot is, vinden aan de andere kant veel mensen dat een 
gevangenisstraf niet is gepast. Het gaat tenslotte niet om 'echte' 
criminelen. De dienstverlening, waarbij de veroordeelde zijn 
schuld aan de maatschappij inlost zonder daaruit verwijderd te 
worden met alle negatieve bijkomende gevolgen van dien, vormt 
een goed compromis als het gaat om de bestraffing van diegenen 
die inderdaad niet van de samenleving vervreemd zouden mogen 
worden. Toch wil ik enkele kanttekeningen plaatsen bij de be
treffende ontwikkelingen. 

CtimillUliteitsontwikkeling 

Ik wil beginnen met enkele opmerkingen over de criminaliteits
ontwikkeling in het algemeen en deze in verband trachten te 
brengen met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Eentje 
moet er dan naar voren worden gehaald: de toenemende maat
schappelijke onverschilligheid. Aan de hand hiervan wil ik trach
ten aan te geven wat het belang is van 'taakstraffen' en van het 
feit dat deze door de reclassering opgezet en uitgevoerd worden. 
Alom is de roep om langere, strengere en veelvuldiger straffen te 
horen en die roep wordt voorzien van een verwijzing naar de ge
stegen criminaliteit. Maar hoe ziet die stijging er nu precies uit? 
Ik baseer mij in dit geval op de gegevens en analyses uit het 
kortgeleden verschenen rapport van de Directie Criminaliteits
preventie (DCP) van het Ministerie van Justitie, "Criminaliteits
beeld van Nederland, 1980-1992". Daarin wordt vermeld dat ge
rekend naar politiecijfers - hoe onbetrouwbaar die in vele op
zichten ook zijn, ze geven toch de trends aan - de criminaliteit in 
de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig flink is 
gestegen. In de tweede helft van de jaren tachtig was er sprake 

• Over het geheel genomen schat men het 
aantal misdrijven in Nederland op mini

maal 12 miljoen per jaar, met een totaal schadebedrag van tegen 
de negen miljard gulden. Dat is niet mis. U zult mij dan ook niet 
kunnen betrappen op het lidmaatschap van wat hier en daar wel 
eens de 'het-valt-wel-mee-school' is genoemd. En deze cijfers be
treffen dan nog de 'zichtbare' criminaliteit. We kunnen er 
gevoeglijk van uitgaan dat het bij de witteboorden-criminaliteit 
om een veelvoud van deze aantallen gaat. Zo'n 35 procent van de 
bevolking en zo'n 40 procent van de bedrijven wordt jaarlijks 
slachtoffer van misdrijven die, nog steeds volgens DCP, door zo'n 
40 procent van de bevolking worden gepleegd. En zouden dat al
lemaal weer andere mensen zijn? 
Er valt dus een duidelijk aanwijsbare periode te onderkennen· 
waarin sprake was van sterke toename met daarna een tijd van 
stabilisering, zij het op een relatief hoog niveau. Waarom juist 
tot '85 een sterke toename en na '85 stabilisatie? Dit is een vraag 
die iedere criminoloog zich dient te stellen. Het ligt immers niet 
voor de hand om te veronderstellen dat er een verzadigingspunt 
in de criminaliteit is bereikt. Ook is er geen spectaculaire omme
keer in de opsporing, vervolging of afdoening van zaken geweest. 
Het ophelderingspercentage is de laatste tien jaar gedaald van 
ca. 29 procent tot ca. 19 procent, en daar zitten dan 100 pro
cent's-delicten bij als rijden onder invloed, waar betrapping on
middellijk opheldering inhoudt. Waar valt de trend dan wèl aan 
toe te schrijven? 
De trends in de aantallen misdrijven vallen chronologisch gezien 
voor een opvallend groot deel samen met trends in de werkgele
genheidsontwikkelingen. In onderzoeken, die zich richten op de 
vraag of het hier nu om toeval gaat of niet, wordt het mogelijke 
verband tussen werkloosheid en criminaliteit van diverse kanten 
bekeken: zowel kwalitatief-theoretisch als kwantitatief-statis
tisch. Steeds werd de conclusie onontkoombaar geacht dat er wel 
een verband moest bestaan. Voor de verklaring van de aard 
ervan werd een model ontwikkeld, voor het overgrote deel ge
baseerd op twee elkaar bestrijdende klassieke criminologische 
theorieën ter verklaring van de oorzaken van crimineel gedrag: 
de zogenaamde 'strain-theorie' en de 'control-' of'bindingstheorie'. 

Strain-theorie 

De 'strain-theorie' werd uitgewerkt door de Amerikaanse socio
loog Merton in de jaren dertig. Deze bevat een aantal aannames 
(Merton, 1968). De eerste is dat elke samenleving een aantal 
cultureel gewaardeerde doelen kent. Daarbij moet voor wat be
treft de westerse samenlevingen vooral gedacht worden aan fi
nancieel succes en de daarmee samenhangende factoren als 
status en macht. Merton stelde daarnaast vast dat die doelen 
met een aantal maatschappelijk geaccepteerde, toegestane mid-
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delen bereikt kunnen worden: opleiding, toegang tot bepaalde so
ciale kringen, het geld zelf. De toegang tot die toegestane midde
len is beperkt en daardoor per definitie ongelijk verdeeld. Wat 
betekent dat een groot aantal mensen - kijk maar naar de pira
midale opbouw van onze samenleving - niet in staat zal zijn om 
met de toegestane beschikbare middelen de cultureel gewaar
deerde doelen te bereiken. Gevolg is volgens Merton 'strain', een 
soort sociologische, maatschappelijke variant op 'frustratie' of 
'spanning'. Deze strain kan op een aantal manieren te lijf wor
den gegaan. 
Merton noemt er een aantal, waarvan voor dit moment de meest 
interessante wordt gehanteerd door de categorie mensen die de 
doelen wel degelijk accepteren, maar bij gebrek aan legitieme 
middelen op zoek gaan naar andere middelen. Bijvoorbeeld via 
het plegen van misdrijven, met name in de vermogenssfeer. In 
de visie van de straintheorie is criminaliteit dus een mogelijk 
gevolg van de situatie waarin een individu door zijn maatschap
pelijke omstandigheden wordt gebracht. Ware het niet noodza
kelijk, dan zou hij geen wet overtreden. 
Overigens acht ik het nodig bij het begrip van de maatschappe
lijk geaccepteerde doeleinden een kanttekening te plaatsen. Het 
gaat hier niet uitsluitend om gevallen van 'absolute' armoede, 
maar om de relatieve betekenis van het niet kunnen bereiken 
van doelen binnen een gegeven eigen sociale referentiekader. 
Binnen dat kader is dus ook een gemiddelde ambtenaar die niet 
in staat is om voor zijn kinderen de gewenste Nike-Airs te kopen 
omdat ze juist een spelcomputer hebben gekregen, onderhevig 
aan strain. Topmanagers die zich geen derde auto kunnen ver
oorloven om bij hun tweede huis te stallen, kunnen zich 'ge
straind' voelen. In deze opvatting hoeft criminaliteit dus niet be
perkt te blijven tot de lagere sociale categorieën. En dat is ze 
natuurlijk ook niet. Mensen die wensen hebben, maar zich tot de 
realisering hiervan niet in staat gesteld zien, kunnen als moge
lijke oplossing voor de criminaliteit kiezen. De vorm hangt af 
van de beschikbare mogelijkheden. Uitkeringsfraude is een vorm 
van criminaliteit die zich beperkt tot mensen die een uitkering 
ontvangen. 
Nu doet zich een interessante vraag voor: indien mensen die 
geen mogelijkheden zien om gestelde doelen te bereiken, in prin
cipe geneigd zouden zijn tot crimineel gedrag, waarom is er dan 
zo weinig criminaliteit? Gelet op de opbouw van de samenleving, 
met veel geld, macht en status voor de weinigen aan de top en 
weinig van die lekkernijen voor de tallozen aan de basis van de 
piramide, zou je een overdaad aan misdaad mogen verwachten. 

Bindingstheorïe 

Als antwoord op deze vraag niet bedoeld, maar wel als zodanig 
op te vatten, is de controle- of bindingstheorie, waarvan de Ame
rikaan Travis Hirschi de belangrijkste vertegenwoordiger is 
(Hirschi, 1969). De vraag die volgens deze, in de jaren zestig tot 
wasdom gekomen, benadering gesteld moet worden, luidt niet 
'Waarom pleegt iemand een misdrijf?', maar 'Waarom pleegt niet 
iederéén een misdrijf?'. De mens is van nature geneigd tot het 
kiezen van de makkelijkste weg voor bevrediging van zijn ver
langens, dus ook die van de criminaliteit. Als we maar durfden, 
zegt Hirschi, dan deden we het allemaal. Er is dus iets dat de 
meerderheid van 60 procent weerhoudt van het plegen van mis
drijven. Maar wat is dat? 

Naast de externe dreiging van repercussies is volgens de bin
dingstheorie vooral van belang dat mensen zich op allerlei ma
nieren aan de samenleving (die tevens de te overtreden regels 
hanteert) gebonden voelen. Bijvoorbeeld affectieve bindingen 
met gezin, vrienden en dergelijke spelen daarbij een rol. Maar 
ook het feit dat men al vele investeringen heeft gedaan in ter
men van opleiding, werk, bezit en dergelijke belichaamt een 
zeker commitment aan die samenleving. Tenslotte zijn er de 
meer psychologisch getinte overtuigingen omtrent de juistheid 
van de bestaande situatie, overtuigingen die vanaf de eerste tien 
à twintig jaren van het leven in veel gevallen worden ingeprent, 
door ouders, school, maar ook door televisieprogramma's enz. 
Aan deze twee genoemde benaderingen, strain en binding, liggen 
verschillende mensbeelden ten grondslag. De eerste gaat uit van 
een 'goede mens' die door omstandigheden tot criminaliteit ver
valt, de tweede van de 'slechte mens' die slechts door omstandig
heden wordt weerhouden van zijn neiging tot egoïstisch gedrag, 
ongeacht de heersende wetten en regels. Ondanks het feit dat 
deze twee elkaar bestrijden, blijken ze in theorie met elkaar te 
combineren: niet iedereen is tot het kwade geneigd, alléén die 
mensen die door maatschappelijke strain daartoe gebracht wor
den. Ontbreekt bij deze mensen de vereiste set aan bindingen, 
dan bestaat er een verhoogde kans op het optreden van crimi
neel gedrag (zie o.a. Ploeg, 1991). 
Samengevat kunnen dus een 'zwakke' maatschappelijke positie 
en 'zwakke' maatschappelijke bindingen in onderling verband 
verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de criminaliteit. 
Dit levert ons een verklaringsmodel dat zich bevindt op het ni
veau van een samenleving als geheel. Maar hoe werkt dat nu 
dóór in individuele gevallen? De rechtssocioloog Schuyt voegt 
een psychologische dimensie in (Schuyt, 1993). Hij wijst op de 
onverschilligheid waarmee onze samenleving in zijn visie doort
rokken is geraakt. Die onverschilligheid uit zich in eerste in
stantie in de wijze waarop de verschillende instituties die met de 
- voor het gemak kansarm te noemen - groep te maken hebben, 
zich gedragen. Het met onverschilligheid benaderde individu re
ageert daarop op overeenkomstige wijze. 
De hele samenleving is doortrokken van dit type onverschillig
heid, maar het valt het meest op bij gebureaucratiseerde instan
ties, instanties als de sociale dienst, het huisvestingsbureau, het 
arbeidsbureau, het strafrechtssysteem - stuk voor stuk instellin
gen die onder druk van de klantenlast gedwongen werden als
maar efficiënter, hier op te vatten als onpersoonlijker, te gaan 
werken. Ook de justitiële autoriteiten en hun klanten moesten 
eraan geloven: "De onmacht jegens de grote aantallen", aldus 
Schuyt, leidde tot "het zich moedeloos en onverschillig schikken 
in het gestroomlijnde apparaat van de rechtspleging" (de Volks
krant, 12 december 1992). 

Marginalisering en onverschilligheid 

Het resultaat van deze ontwikkelingen is de toenemende 'margi
nalisering' van een steeds groter wordende groep. Men wordt 
verbannen of men begeeft zich 'vrijwillig' naar de marges van de 
samenleving, waar de regels en normen nu eenmaal niet meer zo 
als vanzelfsprekend worden geleefd. Overigens worden deze 
marges in dit proces, gelet ook op de grote aantallen uitkerings
fraudes die worden gesignaleerd, steeds 'breder. En om terug te 
keren naar het onderwerp: in een onderzoek van Brunt, Groten-
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breg en Ronden (1993) kwam naar voren dat de grootste catego
rie fraudeurs bestaat uit mensen voor wie het, voor henzelf en 
hun sociale omgeving, volstrekt geaccepteerd is dat je fraudeert. 
Je bent gek als je het niet doet, sterker nog, meestal wordt er 
niet bij nagedacht. Waarom zou je je ook houden aan de regels 
van een samenleving die je niets meer te bieden heeft, in elk 
geval niets anders dan onverschilligheid? Een dergelijke ontwik
keling kan, los van de individuele dramatiek die daarin een rol 
speelt, ook in gang worden gezet door zoiets als een losbrekende 
laagconjunctuur en de gepaard gaande massa-ontslagen. Eén en 
ander leidt dan weer tot een overbelast 'vangnet' van sociale ze
kerheid, waarbij steeds minder mensen de lasten moeten dragen 
voor steeds méér. Daartegen groeit dan het verzet, wat stigma
tisering in de hand werkt en het proces van uitstoting, van mar
ginalisering, van onverschilligheid bevordert. 
Een gevolg is 66k dat de werkloze uitkeringsgerechtigde zich, 
naast de laatste jaren stelselmatig in elke Troonrede het kind 
van de rekening te zijn geweest, steeds méér moet laten wel
gevallen in de sfeer van privacy en persoonlijke vrijheid. Een 
moeizaam verworven recht verwordt tot een moeizaam verkrijg
bare gunst. De bewijslast wordt omgedraaid, alleen met het 
tonen van leven valt het recht op een uitkering aan te tonen. Het 
meest schrijnend is misschien nog wel de geschiedenis van het 
verhalen van de bijstand op de ex-partner. Iemand wordt na vele 
jaren opnieuw geconfronteerd met relatieproblemen, waar hij of 
zij vervolgens nog een rekening voor gepresenteerd krijgt ook. 
Wat te weinig wordt gezien, is dat op deze wijze het verkrijgen 
van een uitkering je tot lid maakt van een bij voorbaat verdachte 
groep. En wanneer men daaraan dan toegeeft en reageert door 
bijvoorbeeld bij te klussen bij de uitkering, dan ziet men zich 
plotseling verheven tot speerpunt van beleid in politiek en straf
rechtspieging. En ondertussen wordt men gedwongen te trach
ten aan het werk te komen, 66k wanneer de kans daarop niet 
aanwezig is. Maar zo wordt de strain haast kunstmatig aan
gewakkerd! En dat terwijl de bindingen zijn verbroken. Want is 
het niet zo dat tegelijkertijd de bezuinigingen vooral in het on
derwijs vallen en - in de meest brede zin - onder de welzijnsin
stellingen, de reclassering incluis? En dan blijft men ondertus
sen maar waarschuwen voor de toenemende criminaliteit. Zij 
moet worden bezworen met strengere straffen en meer geld voor 
meer cellen. 
Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet. Hoe meer mensen 
zich genegeerd voelen door de samenleving, hoe minder zij zich 
zullen aantrekken van de regels die deze samenleving hen 
meent te moeten opleggen. Want wat hebben we gezien de afge
lopen decennia, eerst neemt de tolerantie ten aanzien van wets
overtreding toe, tot de drempel dusdanig laag is dat men er zelf 
overheen stapt als dat zo uitkomt. Het blijkt welhaast voor ie
deréén te gelden, in een eigen onderzoek (Jongman en Ploeg, 
1990) trof ik bij een representatieve steekproef onder drie lagen 
van de bevolking, van hoog tot laag, circa 50 procent die desge
vraagd beweerde zich voor te kunnen stellen dat iemand onder 
bepaalde omstandigheden belastingfraude dan wel uitkerings
fraude pleegt. Circa 30 procent kon begrip opbrengen voor win
keldiefstal... Een belangrijk crimineel potentieel. Maar toch wor
den de reacties over en weer steeds feller: de roep om zwaardere 
straffen, het verharden van de criminaliteit. En ook hier is van 
beide zijden een toenemende onverschilligheid waarneembaar. 
Want tevens de criminaliteit wordt gewelddadiger. Het gebrui-

ken van geweld getuigt van aanmerkelijk minder consideratie 
met wat het betekent slachtoffer te zijn dan het plegen van een 
inbraak in een leeg huis. 
De groeiende onverschilligheid vinden we weer terug in de voor
al op kwantitatieve aspecten gerichte penitentiaire politiek van 
de afgelopen jaren. Een in eigenlijke zin op de dader gericht 
strafrecht, strafrecht op maat, past niet in de stroming van de 
onverschilligheid. Gevangenisstraf wordt van een uiterste reme
die tot de belangrijkste en voor sommigen zelfs de enige remedie. 
Het bouwen van meer cellen lijkt voor velen dè oplossing, als 
gevolg van een schier onuitroeibaar geloof in de recidive-voorko
mende werking van de gevangenis zelf. Bovendien is er een 
rotsvast vertrouwen gegroeid in het gebruik van het strafrecht 
als instrument om de criminaliteit te beheersen. Juist in derge
lijke analyses blijkt de afschrikwekkende werking van de gevan
genisstraf altijd weer het centrale punt. Los van het feit of de 
criminaliteit nou niet bepááld minder is in landen waar aanmer
kelijk strenger gestraft wordt (zoals het overbekende voorbeeld 
van de Verenigde Staten laat zien), kunnen we ook hier de on
verschilligheid aan aflezen. Het maakt niet uit waaràm iemand 
het gedaan heeft, àls er maar hard wordt gestraft, dan doet men 
het ni.et weer. 
Onverschilligheid wordt tot norm, ja zelfs tot waarde verheven. 
Een voorbeeld vormen de uitlatingen van de Procureur-Generaal 
aan het Hof van Leeuwarden, mr D.W. Steenhuis. Bij een vorig 
jaar gehouden symposium over het gevangeniswezen beweerde 
hij dat er twee categorieën gevangenen zijn: degenen aan wie 
nog wel iets aan te 'verspijkeren' is, en de 'onwilligen'. Gevraagd 
naar het selectiecriterium stelde hij de grens tussen de beide 
categorieën bij zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
Méér voorbijzien aan de persoon van de gestrafte kan haast niet. 
Hier dringt de vraag zich op wiens normen en waarden het ei
genlijk zijn die vervagen. 
We zijn in een vicieuze cirkel van onverschilligheid terecht geko
men en het resultaat is een flks criminaliteitsprobleem. On
danks de uitbreiding van de cellencapaciteit, ondanks toegeno
men (vooral technische) preventie-maatregelen - het eerder ge
noemde DCP-rapport spreekt van het bereiken van een verzadi
gingspunt op dit vlak - blijkt het niet in de hand te houden. De 
tolerantie in de samenleving neemt af, de onverschilligheid en de 
gevoelens van onveiligheid nemen toe en men gaat op zoek naar 
zondebokken. 

Een an.dere benadering 

De uiteindelijke oplossing is moeilijk te geven. Aan de hand van 
een voorbeeld van de fraude met uitkeringen wil ik toch probe
ren een begin van een oplossing aan te geven. Het is duidelijk 
dat èrgens deze 'cirkel der onverschilligheid' doorbroken zal 
moeten worden. En dan ligt het voor de hand dit te doen waar de 
fraudeur hiervoor het meest toegankelijk zal zijn, in de vorm van 
de bestraffing dus. Waar ik op doel zijn dan de mogelijkheden 
die taakstraffen bieden. Deze vormen uiteraard geen wonder
middel voor de geschetste problematiek, maar kunnen naar mijn 
overtuiging wel een belangrijke bijdrage, een begin, leveren als 
we de ontwikkelingen in de hand willen krijgen. 
In individuele gevallen zal bekeken moeten worden of iemand in 
aanmerking komt voor een bepáálde taakstraf, waarbij op ver
schillende manieren en binnen een verplichtend kader aandacht 
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besteed kan worden aan persoonlijke problematiek waar deze 
van invloed is geweest op het plegen van het delict. De onver
schilligheid die in de uitvoering van de gevangenisstraf als straf
rechtelijke reactie is geslopen, wordt hier vervangen door een in
dividuele benadering - zij het onder dwang. 
Vanuit deze benadering valt het toe te juichen dat justitie inmid
dels heeft bedacht dat de taakstraf als reactie op uitkeringsfrau
de van toepassing is. Hoewel de motieven hoogstwaarschijnlijk 
elders liggen - bij de besparing van cellencapaciteit bijvoorbeeld -
biedt de taakstraf een mogelijkheid het contact met de gestrafte 
te herstellen en de onverschilligheid weg te nemen. Daarom is 
het de reclassering die de taakstraffen zou moeten uitvoeren. 
Het resocialiserende element in de taakstraffen is zo sterk aan
wezig en zo goed verenigbaar met de andere kerntaken van de 
reclassering, hulpverlening en voorlichting aan de justitiële au
toriteiten omtrent daders, dat de reclassering er eenvoudigweg 
niet aan voorbij kàn gaan. Zou ze dat wel doen, dan zou dat blijk 
geven van ernstige onverschilligheid jegens de eigen 'klanten
groep'. 
Maar dan hebben we dus een probleem, want de voortgaande 
bezuinigingen op het reclasseringswerk dreigen een situatie te 
doen ontstaan waarin de overmacht van de grote getallen de mo
gelijkheid voor persoonlijke aandacht voor de cliënt op zich al be
perkt. En dit geldt zeker de taakstraffen. Uitgaande van een 
totaal van 13.000 dienstverleningen in 1994, is er sinds 1989 een 
verdubbeling opgetreden. Wanneer de toename in werklast 
onder invloed van zo'n 3000 uitkeringsfraudeurs met een dienst
verleningsvonnis in 1994 niet leidt tot een toename van midde
len, dan zullen de mogelijkheden voor begeleiding en ook voor 
controle nog verder teruglopen. Zowel het resocialiserende als 
het punitieve element in de dienstverlening zullen daaronder lij
den. Bovendien wordt de hoeveelheid plaatsingsmogelijkheden 
steeds beperkter, mede gelet op het feit dat het dient te gaan om 
boven-formatieve plaatsingen bij non-profit-instellingen. Om te 
voorkomen dat de ontwikkelingen rond de uitkeringsfraude dit 
straftype zullen gaan verstikken, spant de reclassering zich in 
om meer projecten in eigen beheer op te zetten, opdat grotere 
groepen dienstverleners onder voortdurend toezicht en begelei
ding tewerkgesteld kunnen worden. Tevens is begonnen met de 
opleiding van een deel van de reclasseringswerkers in het ver
zorgen van een budgetteringstraining voor uitkeringsfraudeurs. 
Hen wordt geleerd op een verantwoorde wijze met hun geld om 
te gaan en eventuele schulden af te lossen. Een gedeelte van de 
dienstverleningsstraf zou dan ook vervangen kunnen worden 
door de verplichte deelname aan zo'n cursus. Op die manier 
wordt op de dienstverleningscapaciteit bespaard, terwijl de ge
strafte daarnaast een zinvolle invulling geboden kan worden van 
de met de taakstraf gepaard gaande aanwezigheids- en inspan
ningsverplichting. 
Het mes snijdt dan aan diverse kanten: er volgt een strafrechte
lijke reactie op een strafbaar feit, er wordt aandacht besteed aan 
de persoonlijke problematiek die aan het plegen van het feit ten 
grondslag kan hebben gelegen (met name op financieel gebied, 
maar ook andere projecten zijn in taakstrafverband beschikbaar: 
gokhulpverlening, sociale vaardigheidstraining, arbeidstraining 
e.d.) en er worden mogelijkheden aangereikt om de soms zware 
financiële gevolgen van een ander bestraffingselement (de terug
betalingsregeling en/of boete) het hoofd te bieden. Het ligt voor 
de hand dat een dergelijke 'leerstraf in combinatie met een 

werkstraf wordt opgelegd, om het punitieve karakter in voldoen
de mate te garanderen. Indien nu op beleidsniveau overeenstem
ming bereikt kan worden over de "vervangingswaarde" van een 
budgetteringscursus, is het mogelijk dat de rechter een taak
strafvonnis oplegt van een x aantal uren, waarna een vast ge
deelte daarvan uitgevoerd kan worden in de vorm van de cursus. 
De intake bij de reclassering zal daarin bepalend kunnen zijn. 
Bij het realiseren van deze wijze van straffen, die overigens 
uitstekend als experiment zou kunnen dienen voor de mogelijke 
toekomstige toepassing van andere leerstraffen voor andere doel
groepen, dienen echter wel enkele voorwaarden te worden ver
vuld. Zoals gezegd moet de vervangingswaarde vaststaan en de 
selectiecriteria worden vastgelegd, dit alles in overleg met de 
rechterlijke macht. Wanneer deze gegevenheden zijn gereali
seerd, dan kan er bij de rechters weinig bezwaar meer bestaan 
tegen het overlaten aan de reclassering van het al dan niet opne
men van de budgetteringscursus in de executie van het vonnis. 
Het spreekt overigens vanzelf dat de reclassering deze taken 
uitvoert onder de eindverantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie. 

Tenslotte 

Het is misschien een lange omweg geweest, maar ik hoop duide
lijk te hebben gemaakt wat in groter verband het belang kan zijn 
van de invoering van op persoonlijke aandacht gerichte taakst
raffen. Het doorbreken van de onverschilligheid kan een belang
rijke factor in het ontstaan van crimineel gedrag wegnemen. De 
categorie daders en de aard van het delict maakt de aanpak van 
uitkeringsfraude bij uitstek geschikt om als experiment op grote
re schaal te fungeren voor de invoering van leerstraffen binnen 
een duidelijk juridisch kader. Alleen moet er natuurlijk ook het 
geld voor komen, en daar ontbreekt het momenteel aan .• 
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