Veiligheid is meer dan afwezigheid van criminaliteit. Het is een kenmerk van een samenleving waarin respect en zorg voor elkaar verplichtend werken en !eden van die gemeenschap zich niet buitengesloten voelen. Het CDA wil het dan ook over meer hebben dan
aantallen agenten en vernieuwing van procedures aileen. Veiligheid
en recht zijn er ten dienste van de kwaliteit van samenleven.

en van de zwaartcpunten in

mecr diHerentiatic in procedures moe-

hct v_ct.-kiczin.w.. rrogr~_'n.nla van

ten hiJdragen aan een meer ellcctieve

E

het CDi\ i'> de hestrl)dlng van

politie en justitie. De 'harde aanval' op

onveihgheid Het heelt er de

de onvciligheid zal daar waar dat nodig

<,chip1 van dat dit onderwerp de poli-

i". door n1oderni-;cring en aanpa'l"ing

tieke partiJen in Nederland ahsoluut

van wetgeving moetcn worden ondcrsteund. Toch wil hct CDA

niet mecr vcrdeeld houdt.
De VVI) zct in op vcrster-

nict aileen meedoen in de

king van politic en JU'>titic

wcdstrl)d von heloven en

(mecr hlauw op <;traat), en

bicdcn. hkend wordt dat

de l'vc!A zet cr wat tandjcs

de rechtshandhaving en

hi!

crimina Iitei tshe' tri jdi ng,

Voor de l'vdi\ i'> dat

winst: een versterking van

ondanb de successen die

politiC en justitic wordt

worden gchoekt, de no-

vcrder hespreekhaar

hct

digc extra inzcl en aan-

veiligheidsprohlcem krijgt

dacht verdienen. Daarom

eindell)k de aandacht die

wordt hct cen kernpunt in

het ook 1n de ogen van

de

hun

achtcrhan

vcrdient.

Dr. WB HJ

Villi

de Do11k

canlpdgnc.

Het CDA wil het in de

Voor de VVD zip1 het vooral weer

campagne echter over mecr dan aantal-

woorden: IPords thot lllllml, fJo/iucs thot[oil.

len agenten aiken hebhcn, hoe bclang-

Hct zal voor de VVD een hele klus wor-

rijk dat op zichzelt is. Hct loont de

den de kiezcr te overtuigen dat hct dcze

moeite iets verdcr tc kijken dan aantal-

keer wellukt de heloolde aantalkn agen-

kn en vernieuwmg van procedures. Fen

ten daadwerkcli1k op straat te krijgen.

analyse van hct veiligheidsprohlcem

Het CJ)i\ gecft voorrang aan vcilig-

vanuit de brcdcre hcnadcring van hct

heid. Aantallcn agenten, versnelling en

progran1n1a, de hcnadering van hct gc-
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mccmchap-.dcnkcn, laat zien dat we cr

hcid in het concept-vcrkiezingspro-

nict zullen komcn met enkcl ecn hctcr

gramma, nader uitgcwerkt.

tocgcrustc politic en justitic. Als richdcring ons op het spoor van de no()(l-

Veiligheid nog steeds op de
agenda

zaak van ecn twccde lijn Vcilighcid i-;

Dat vanzellsprekcnd gckoestcrdc ver-

mecr dan de alwczighcid van criminali-

worvenhcden als rcchtsstaat en ccn vci-

tcit, maar kcnmcrk van ccn samcnlc-

lig -..an1enlcvcn hclcn1aal nict zo van-

ving waarin respect en zorg voor clkaar

zellsprckend aanwczig zipl hchhen we

tinggcvend gezichtspunt zct die hcna-

verplichtend wcrken in gcmccnschap-

in de algclopen jarcn soms indringcnd

pcn waarvan de lcdcn zich nict, om

ervaren. In onze directe lcelomgcving.

welke rcden dan ook, uitgcsloten voc-

in onzc stcdcn, en in Europa en de hre-

lcn. Daar waar olhcieren van JU'.litic de

dcre gcn1ccnschap van staten: vcilig-

lcitelijkc toczichthoudcrs worden op

heid en rccht warcn cr soms hindcrlijk

de lcerplicht, en achtcr spijhclaars moe-

alwczig. Witte marscn hi) onzc zuider-

ten aangaan, i~ dat vooral cen -,ignaal

hurcn, hozc burgers in Spangen, bur-

dat er icts mis is met de school als gc-

gers komen in hct gcwccr Hindcrlijke

mccnschap. Verslapping van aandacht.

vormcn van criminalitcit ondcrmip1cn

hct nict oppikkcn van een vraag om

het rcchtsgcvoel en daarmee de samcn-

aandacht, onvoldocndc steun aan do-

lcving. De criminaliteit li)kt soms hcter

ccntcn van toczichthoudcnde overhc-

gcorgani~ccrd dan dcgcncn die worden

dcn, spijhclen wordt dan de cerste draai

gcrocpcn die tc bcstrijdcn Vciligheid

in ccn ncgaticvc -..piraal die gevocd

staat daarom nog steeds op de agenda.

wordt door onvcrschilligheid, alzijdig-

Cclukkig is crook gocd nieuws. Scdert

heid en cen gcbrek aan betrokken sa-

vorig jaar zijn de ccrstc rcsultatcn

menwcrking van vcrkokcrde instcllin-

zichthaar van hct in het begin van de

gen.

jaren ncgentig ingczettc herstclhclcicl.

Fchtc zorg voor veiligheid vraagt om

hc\veging gcbracht, en hcter toegcrust.

mecr dan criminaliteitsbestrijding

Er is cchtcr gccn rcdcn om achtcrovcr

Politic en JUstitic werden met recht in

In

het programma heel dat de lijn van vci-

te lcunen. We nwetcn hescHcn dat we

lighcidsontwikkeling. Dat is een lijn die

cr. hoc nodig en cltcctiel ook, met meer

JUStitic dwingt om buiten bestaande ka-

agenten en cellcn nict zijn. De atwczig-

dcrs te wcrkcn. Dat is ecn lijn die vele

heid van criminalitcit is lragiel wanncer

andere instellingcn en organisaties bij

die niet wordt gedragen door ccn rccht-

hct veilighcidsprobleem hetrckt. Wat

vaardig ingcrichtc <.,anlcnlcving.

uitcindclijk echt telt is dan niet de upsporing en disciplinering van de indivi-

Hct gaat bij recht en vcilighcid immers

ducle criminecl, maar hct herstcllen van

nict 0111 'vcrworvcnhcdcn'. n1aar on1

dicns gcschonden rclaties met de sa-

'opdrachtcn' die voortdurend opnieuw

mcnlcving. Dat is zcker gcen so[tc, maar

mocten worden waargcmaakt. In dat

aan de andere kant ook gccn mcnlo-

opzicht is Nederland nict at. lkwoners

gcnloos hardc benadering. In hct vcr-

van door hinderlijkc vormen van crimi-

volg van dit art1kcl wordt die henadc-

nalitcit gcteistcrdc wijkcn in de grote

ring, in het kadcr van ccn schets van de

stcdcn voclcn zich ondanks aile inspan-

hootdlijn van hct denkcn over veilig-

ningcn nog -;teed<., vonral 'tcrug hij at'
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Lij ziJn voor vcilighcid in hun alk-

grotc -,chaal vcrhindt met prohlccm-

daag<,c kdomgcving <;OJm afhankcliJk

grocpen. Nict clke joi11t is prohlemasystcmat~<;chc

vJn door hcnzclt gcorgani'->cerdc voor-

ti,ch. maar hct

zicningen. Hun optreden i<; cen zeer

gaan van drug<;gehruik met spiJhelcn is

samen-

helangrijk <;ignaal. I let i<; ecn helangrijk

nict aileen voor de gezondhcid. maar

-,ignaal dat wij'>l op cen tckort<;chicten

voor her <;ociak functioncrcn van jon-

van de ovcrheid op een terrcin waarin

gcrcn gevaarlijk. De volksgezondheids-

d1e nict mag verzaken. Hct i-, ook een

lijn in het helcid wordt crkcnd. maar

-,ignaal dat nicuwc richtingcn wiJ<;t. een

mag niet aileen in ecn som<; hovendicn

<;~gnaal

dat duidel1jk maakt dat burger<;

wei erg 'aanmocdigende' voorhchting

in gezamenli)ke en hctrokken actie zeit

tot uitdrukking komen. Hct wordt tijd

vcrantwoordclijk kunncn ziJn voor de

te erkcnncn dat het bij de drugs ook

ontwikkelmg van ecn mccr duurzame

gaat om ccn <;ociaal prohlcem. /\let hct

vcdighcid

ver-,trckken van methadon en het ach-

Op vck plaat<;en worden

ang'-lt en onvcilighcid on1gchogcn in

tcrvolgen van jattendc junk-, worden de

zorg en hctrokkenhcid. Hcenzenden

<;ocialc wortcls van de drugsprohlcma-

hceh voor bcwoncr<; van Spangen geen

tiek kitelijk onder her tapijt van \uc-

zin: opvang en zorg worden daarcnte-

cewol' hclcid gcschovcn.

gen al-, zingcvend herontdekt.
,\leer hlauw op '>traat hclpt aileen maar

De al-, paddcstoelen uit de grond gc-

al, die burger' zich daar verantwoorde-

schoten drug<;winkcls. icoon hij uit'>tek

lijk en hetrokken manik<;tcrcn Bcleid.

van het gcdooghelcid, zullen op tcr-

orgun1"'Z1tic en wctgcving n1oetcn dcr-

lllljn moctcn worden gesloten. Als stra-

gelijke authcntieke hurgerhetrokken-

tegic voor marktscheiding zqn

hcid <;terk <;timulcrcn: <;ociaal inve<;tcrcn

drugswinkci-, ongcloohvaardig gehle-

die

met al, oogmcrk <;ociale cohe-,ie i-, de

ken. Zc hehhen zich ontwikkcld tot

n1ccr duurzon1c wcg naar vcilighcid.

lilialcn van de in handen van grotere

Symptoomhe'>lrijding i-, noodzakelijk

criminele organi<;aties llorcrcndc drug<;-

maar kan nooit op zichzclt voldoendc

hullllrll.

Zi)ll.

raftincerd profitecrt van de mocilijke

Gedoogbeleid of
gedoogcultuur?

<;ommigc stadswijkcn bc-,taat. Maar we

[en

/Julillfll

die hovendicn ge-

maatschappelijke situatic zoals die in
acccptercn die drug-,winkel-, ook nict

I let JU<;titiclc gcdooghclcid hedt in

al-, ich wat normaal in onze samenlc-

velc w1jken en huurten in Nederland

ving i-,. en zcker nict al-, iets waarup we

gclcid tot '-.ituatic-, \Vuarin de rcdcncn

trots zouden moeten zijn ..

die dat helcid ooit vcT<;tandig deden Iiiken gccn-;zin-, n1ccr aan\vczig zijn. l:r i-.;

l )rug<;winkel-, nwetcn daarom dicht. op

gcen <,prakc mccr van een hc,chciden

termijn allcmaal. llij hct sluiten van

-,chaal van gehruik door een klcinc

drug<;winkels zijn de drugswinke[<; die

groep maar van een zich vcrhardende

z1ch in en om -,cholcn en jongerenccn-

hu'i"r'' die met <;teccl' mecr producten

tra bcvinden hct ccrst aan de hcurt.

een mJrkt van roe<, en afhankclijkheid

1\laar her gaat om mccr: door uitbrei-

crccert.

ding van het aantal lcerplichtamhtena-

Hct

gedooghelcid

i'

<;om<;

ronduit na'ict gewordcn. lliJvoorhecld in

ren, hct aamtellen van veiligheid,con-

de gevallen waar drug,gehruik zich up

sulcntcn op -,cholen en het ver'>terkcn
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of haar in de ogen kijken om het echte

ook de amhulante handel in padde<,toc-

probleem te kunnen zien is niet mecr

lcn, pillcn en pocder<, worden aange-

nodig. Cedogen is regelrcchtc onvcr-

I

pakt. Preventie en geloohvaardige re-

schilligheid wanneer methadon als sur-

u

pressie moeten hand in hand gaan.

rogaat voor echte aandacht wordt vcr-

l'reventie en waarschuwingcn tegcn

strekt. Capaciteit en lcgaliteit van mcer

drugsgebruik verliezen hun gelootwaar-

gedwongen vormen van afkicken- het

1-U

!!

van toezicht in en om scholcn moet

...J

1-U

>

digheid wanneer hct spul opcnlijk maar

is overigen<, beter te sprekcn van een

strallcloos in het fietsenhok wordt aan-

gcdwongen her<,tcl van de relatie met

geboden

de samenleving, het gaat dus niet om

Drugswinkels de wereld uit, om tc

de junkie aileen - zullen worden ver-

beginnen uit Nederland.

stcrkt.

Eenzijdige

ontmanteling graag. Die
hootdkeuze staat een verstandige en pragmatische
politick ten aanzien van
het hestaande hestand niet
in de weg, maar dat zijn
details waarmee we de kiezer nict bij voorhaat moeten ia'>tigvallcn. Het middel

mag

nooit

Veiligheid is
ongelijk verdeeld:
ook de zorg voor
veiligheid is een
sociale kwestie.

erger

worden dan de kwaal. en natuurlijk

Het is tijd voor een koer<,wending Nu het tekort in
cellcn voor hct mec'>l urgcnte dec\ daarvan i"' ingc-

lopen moeten we verdcr
ki1ken dan de '>pcurncu'>
lang is. We moeten op
zoek naar duurzame veiligheid, en daarhij gaat het

om meer dan de afwezighcid van crimi-

moeten we waken voor illegaliteit.

nalitcit. Het gaat erom, de voorwaar-

Maar de kwaal is levenshedreigend, met

den voor authentieke veiligheid te ver-

name voor groepen die zich ook in an-

sterken. Dat zal geen gemakkelijke

der verband in onze aandacht mogen

opgavc ziJil. Vee I van wal er op het ter-

verheugen. De kwaal is ook gevaarlijk

rein van de veiligheid is misgegaan

omdat die zich uithreidt van <,tick naar

vond zijn hron in jarenlang verwaar-

pil en

De samenleving

loosde tekorten in mensen en middc-

waarin wij nu Ieven is niet meer de

len. Maar heel veel daarvan is ook terug

<,amenleving van twintig jaar geleden,

tc voeren op een steeds groter wordend

paddestoel.

en is veel meer dan toen bevattelijk ge-

maatschappelijk tekorl. Veel gcdooghc-

hleken voor de gevaarliJke kanten van

leid, bijvoorbeeld, vindt zijn dicpere

het gedoogbelcid. Ccdooghcleid i'> nu

hrnn in cen hredere gedoogcultuur

niet het tolcreren van de folklore van

waarin de in helcidsregels en helcid'>ge-

'Koo<, Koets', maar ri'>ico's nemen met

drag ingc\vcven tolcrantic "iOT11~ nict

jongeren die niet zo sterk in hun <,anda-

mecr dan een masker voor ontwijkende

len staan. Cedogen is onverschilligheid

onvcrschilligheid is. Cedogen wordt

geworden, met aile risico's van dicn.

door vele bestuurders al<, pragmatisch

Die onverschilligheid cindigt pas wan-

en heredenecrd beleid verdedigd, maar

neer er zichtbare 'ovcrlast' is, die vooral

i'> meestal een soort van makkeliJke rou-

voor burgers onaangenaam i'>, en slaat

tine geworden. Degenen die cr regen-

dan om in ecnsporigc repre<,sie. De

over de huitenlandse pcrs zo trots op

JUllk wordt met zijn gezicht tegen de

zijn hehhen mee<,tal geen last van de

muur gezet in de boeien geslagen: hem

negaticve gevolgen daarvan. Veiligheid

CllV 11'!7

i'i ongelijk vcrdeeld: ook de zorg voor

nifesteert: voor georganiseerde crimina-

veiligheid i'i een <;ocialc kwe'itie.

liteit is een andere aanpak nodig dan
voor ontsporende Jongcren. Voor de

Hct zal niet gemakkelijk zijn om op die

inmiddel'i breed onderkende proble-

kwe'ilic ccn adequaat antwoord tc vin-

mcn

van

1\larokkaanse jeugdbende'i

den. Het vcilighcid'iprobleem is vcel-

bijvoorbeeld, client ju-,titie een op ei-

'oortig: van de vee! tc lange aanrijtij-

genheid van de daarmee verhonden

den van de politic op het platteland tot

problcmen toegesnedcn handelwijzc te

aan de onveiligheid van pleinen en stra-

kunnen ontwikkelcn. Zowel aan de utt-

ten in dorpen en <;teclen. Het ver-.terken

breiding van de succewollc taakstrat-

van vciligheid in de direct<: leetomge-

fen, als aan een strengere houding ten

ving van men<;cn i'i in de ogcn van het

opzichtc van rccidivi<,ten moet worden

CDA een dnngcnde opgave. De kwali-

gewerkt. Som'> verdicnt een meer gedif-

tcit van de 'iamenlcving zeit immer-. i-.

tcrentieerdc aanpak het om door aan-

in hct geding Wanneer politie en ju'iti-

pas'iing van wetgcving tc worden on-

tie niet gelootwaardig (kunnen) optre-

dcrsteund: zo moet het Ieiding geven

den komt de geloofwaardigheid van de

aan en her protijt trekken van criminele

recht'i'itaat zeit in de gevarenzone. Ue

organisaties een duidelijke en afzonder-

zorg voor veiligheid heeft claarom ook

lijke categoric worden in hct matcrii'le

de komcnde Jat-cn prioriteit: het hand-

strafrecht.

hztving...,tckort vraagt op zijn n1in~::.t zo-

veel aandacht als het tinancieringste-

Ju-.titie moet echter ook verder kijken

kort.

De hoge priJ'> die we wtllen

dan de eigen keten lang is. Het gaat het

hetalcn voor veiligheid zal daarom ook

CDA om mecr dan aileen hetere hand-

hlijken uit de middelen voor ju'ititie op

having-,quota Recht en veiligheid zijn

de ovcrheid'ihcgroting. Het gaat daar

gcen 'producten' van politie en justitic.

ntet aileen om het te bcwaken totaal,

Natuurlijk hedt de overheid een bij-

maar ook over de vcr'ichuivingcn hin-

zondere rol en eigen verantwoordelijk-

ncn dat budget.

hcid. Een rol die zij niet Ianger mag
verzaken. Ue toerusting moet kwantita-

Rechtshandhaving en
veiligheidsontwikkeling

tiet en kwalitatid op orde ziJn. Fn we

1)c zorg voor een vcilige <;amenleving

komst van de rechtsorde in een <;amcn-

moete11 on<; voorbereiden op de toe-

vcrci'il mecr dan mecr cellcn en politic.

lcving waarin grenzen ook elcktronisch

J)uurzaam re<;ultaat kan alleen worden

<,leeds mecr worden vcrlcgd.

gebockt wannecr in hredere zin een

Veiligheid, zo zei Fnne((<; Heerma ooit,

koerswending wordt gcrealiseerd. Met

i<; mccr dan een gedelcgeerdc verant-

aileen mecr agcnten, een meer dtcc-

woordelijkheid van

ticve 'ju-,titti'lc kcten'- hoe nodig ook

overhcid. Ue duurzame kwaliteit van

de komendc Jarcn om de jarenlange

de recht'iStaat valt of <,taat met de mo-

burgers aan de

verwaarloztng in aanclacht en middelcn

gelijkheid van memen om zinvol met

in te halcn- zullcn we cr nict komcn.

elkaar -;amen te !even, en met de hc-

Die JU'ititii'lc keten zal steed, mecr

reidhcid van burgers om in die zin ook

moctcn worden ingestcld op de wijze

zelf een bijdrage te leveren aan de kwa-

waarop het criminalitetts- en veilig-

liteit van de samenlcving. llij de 'pro-

heid-,problcem zich in onze dagen ma-

ductie' van veiligheid komt meer kij-
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ken. Fen veiligc samenlcving en een
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puntcn in het tunctioneren. De rol van

gocd functionercnde rcchtsorde zijn

lokaal hestuur, hct Openbaar 1\ linisterie

geen comumptiegocdcren die pa"-id

en de lokalc maatschappelijkc organisa-

Veilighcid

ties wordt op maat gcsncden: Amster-

vcrgt daarom ook een stcrke sociale in-

dam is Zwolle niet. Voor schaalver-

kunnen worden genoten.

trastt·uctuur: huurten, wijken en worm-

groting i~

onlgcvingcn \vaarin nlcn"icn zich voor

spccifiekc dcskundigheden

clkaar vcrantwoordclijk wetcn. Daar

dat vcrhand

watlr hogc '-lchuttingen en extra ~tevig

zedenpolitic als capacitcitsgrocp tc hcr-

hang- en sluitwcrk worden gc'instal-

stellen op het nivcau van politicrcgio's,

lccrd is dat voor de ellccttevc hcschcr-

en de inkoop van computers en data-

ming van het private domein wczenlijk

communicatie apparatuur kan omwillc

maar evenzeer bedreigcnd voor de idee

van dm:lmatighcid maar vooral van een

van ecn veiltge samenleving. We moe-

adequate

ten crvoor waken dat daardoor de kwa-

ccntraal worden gcorgani-.;ccrd.

aileen

redcn in gcval van

nuttig

om

Hct is in
kinder-

inlormatievoorziening

en

best

liteit van hct publickc domcin wordt

llasispolitiezorg hoort echter aa11 de ba-

aangctast. Fen stcvig hek om de school

"iir.; te \vordcn gcorgani..,ccrcl nict de ac-

is prima, maar mag niet lciden tot at-

countant maar de maahchappcliJke in-

"iluiting van scholen van hun on1geving.

bedding moct daar maatgevend ziJn

N ict zozeer een stcrk hck, maar een

vnor de manieren van werkcn. Ecn in-

stcrk lunctioncrend -;choolplcin Ievert

vulling van de lagere luncticnivcaus

een duurzame bijdrage aan een sociaal

binncn hct politicapparaat (met het

gezond milieu.

Vcrloederde pleinen

oog op toezicht, bewakmg, dicnstverlc-

zijn de '>picgel van verlocderde hctrek-

ningl kan ecn belangrijke hijdragc lcve-

kingcn tusscn menscn. !'Ieinen en scho-

ren aan de versterking van die basis-

lcn zijn prccics de plckkcn waar de spi-

zorg

raal

moct

worden

aangepakt.

1\·let

gevoel voor 'strategische details' moct
cr tnccr zorg op straat worden gcorga-

niscerd. Politic, JUstitic, oudcrs en hewoncr-.; n1oetcn

daar \Vordcn

~anlcn

Versterking van
rechtshandhaving:
balansherstel en vernieuwing
Zowel rcchtsontwikkeling als rcchts-

gchracht in coalities voor hct herstcl

handhaving vragen ccn alertc hetrok-

van de vcrantwoordelijkc samcnlcving.

kenheid en om voldoendc middclcn en

Veilighcidsontwikkeling. Dat bctekcnt

mogelijkheden om tijdig tc vernicuwen.

dat politic en justitic daar ook moetcn

I )aar waar door vcroudcrde ol nict adc-

zijn: justitie moct het paleis uit en de

quaat met clkaar algestemdc wet- en re-

buurtcn in. De olficicr in de wijk, de

gelgcving de ambtenaren van politic en

vcilighcidsconsulentcn op scholen en

Openbaar Ministcrie op grotc achtcr-

de agent in de school zijn kansrijke in-

-;tand van degencn die zij zoudcn moe-

novaties die krachtig moetcn worden

ten kunncn aanpakkcn worden gezct

gesteund.

moct daaraan sncl cen cindc komcn.

De schaal en de wijze van wcrken van

achtcr- en vcrvolgcn over landsgrcnzcn

De concrete rcsultaten van hct kunncn
in1n1cr~

heen moeten soms mccr wcgcn dan hct

dienstbaar zijn aan dit soort processen:

vooral abstract bclcden hclang van na-

varii'teit en tlexihiliteit zijn uitgangs-

tionalc soevcrcinitcit. Zorgvuldighcid

ovcrheidr.;organisatic-.;

n1oct
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hij hct wcrk van politic en ju'>titie zijn

succes ecn nieuwe rol vnor justiticfunc-

<

a!-. norm van de rccht-.taat van buitcn-

tionari<;<;en

m

gcwoon bclang: n1aar zckcr bij Z\Varc

'>iluatics ( zoal'> hi) echtschcidingen en

ontwikkeld.

voortkomende

In <,ommige

'normfoutcn' lcidt het ongcloofwaardig

daaruit

uihpelcn van vormfouten tot uitholling

blijkt het aanbiedcn van een onafhan-

procedure<; l

van gezag en gcloofwaardigheid. Aan

kclijke vertrouwcnspcrsoon en een mo-

de ver-.tcrking van cffcctivitcil. -.nclhcid

gclijkheid tot communicatie en begclci-

en daarmee de gcloofwaardighcid van

ding ccn mcer adequate rol van JUstitic.

JU<;titiccl optrcdcn i-. de algclopen Jaren

Ju-.titie laat daar ccn ander gezicht zicn.

hct nodtge gcdaan. ,\ laar van ecn tcvrc-

ook in het hclang van de bij die zaken

den-.tellcnd niveau is nog gccn <>prake.

hetrokken

i\1odcrniscring van wctgcving en toe-

wetgcving en bcgrotingcn moet in de

nt<>ting is nodig. Om te voorkomcn dat

komende periode ccn dergelijk functio-

ju<>litic aileen achtcr ontwikkelingcn

neren van justitie worden nntwikkeld.

kinderen.

In

organi'>alic,

aJnrcnt wordt tn wctgeving en organi-

Daarmee moct worden duidclijk gc-

~.,atic ruitntc gcn1aakt voor innovatic en

maakt dat recht en veiligheid er uitein-

anticipatic. I )c georganisecrde crimina-

dclitk vooral ten dienste van kwalitcit

!tteil vraagt ver-.terking van (lurope-.e)

van samenlcven zijn. Daarbij mag de

~an1cnwcrking en vcrnicu\ving van

nle-

hlik overigcm niet aileen op dadcr<, zijn

thodcn. Snelhcid en vorm van optrcdcn

gericht. ook slachtollcr' vcrdienen aan-

i<> -.oms hclangrijker dan

dacht, en hun positic moet verder wor-

<;lrafmaat.

den vcr<,terkt. l3ij bijvoorhceld de vraag
In de organi-.atic en wcrkwijzen van

of vervolging wordt ingesteld, dienen

ju'>titie wordt duidelijk dat het om mecr

zij soms cvenzeer een stem tc hehbcn

dan opsporen aileen gaat. HALT en rc-

a\<, de olficier van justitie

cla"cring zijn niet hct -.luit<;tuk van een
keten, maar ccn wezenlijk element van

Dr WB./-11. 111111 de Do11k

veilighcid-.zorg. Een uitbrciding van ca-

doce11t 111111 de Katholickc Lllliucrsiteit Brahm1t.

pacitcit daar is duurzaam inve<,teren in
ecn vcilige -.amenleving. Justitie mnet
<,amen met anderen Iaten zien dat wij
tot mccr in '>laat zijn dan aileen opsporcn. Voorkoming van (herhaaldc) ontsporing i-; wczenlijk. Combinaties van
'itraf en wcrk of 'icholing mocten meer
kan<,en krijgen. Voorkomen moet worden dat in,!uiting in de eel ook leidt tot
een duurzame insluiting in criminele
milieus.

Vervolgen, maar ook
verzoenen
Aan herstcl van verhoudingcn kan ook
worden bijgedragen door de ontwikkcling van mogelijkheden tot verzoening
en vergeving. In Frankrijk wordt met
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