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een belcidsvoorhereidende en toezicht-

e.rapportage van de commi<.sie-van Traa hedt le-

houdende taak maar besluurt ook grolc

recht hrcde maat<.chappc-

uitvocringsorgani..,atic~.

lijke aandacht gelrokken

heelt in de afgelopen Jarcn mecrdcre

I -fet rarkn1cnt

en vclen ge'>chokt. Het i'> ook niet nih

malen moetcn con<,tateren dat JUist hel

le moelen vastslcllen dal de heslriJding

aamluren en beheersen van die organi-

van de georganisecrdc mi.,daad inade-

salies tot crnstige moeilijkheden aanlci-

quaal, met ongeoorloofde middelcn en

ding hcclt gcgcvcn

met elkaar op gc'>pant1en voet lcvende

Hoczeer iedere organtsatie haar speu-

opsporing'>organi'>alie'> ge'>chiedt. Het

lieke et<;en <,telt, gelden ook voor hel

parlcmentairc enqucle-rechl hedl op-

ovcrhcid"apparaat algcn1cnc organJ-..a-

nicuw ziJn nul bewezen, hoezeer hel le

lorische uitgangspuntcn en vervult de

helreuren is, dat dil zwarc en kmlbare

n1inio..,tcr ecn norn1Ztlc managcmcnttt~ak,

in<;trument juisl de laat<;te jat-en reeds

die zich in beginscl qua gmndhouding,

enkele malen gehanleerd moe<;t wor-

de.,kundighetd en aanpak niel onder-

den. Et- i'> kennelijk icts fundamentecl

5cheidt van die van bijvoorbeeld de

mi'> met de organisatie van de uitvoe-

Raad van Bestuur van een concern. En

rende machl in ons land.

daar ligt cen

En het is te waarderen, dat

prohlecm. lmmcr<, de mi-

belangrqk

de commi'>5ie ook nadruk-

ni'>tcr en het departemetH

kelijk wij'>t op de nood-

zi)n prin1<1ir gencht op be-

zaak tot verandering van

letdwormtng

de

hct

wi)ze van spreken mentaal

organi'>atie

van

Ze zip1 bq

overheid'>apparaat. In dal

et1 qua expertise meer in-

opzicht is de eerstc reactie

ge'>tcld

van de rcge1 ing en n1ct na-

mel het parkmet1l <:n de

me van de minister van

de

disutssie

maat'>chappij dan op het

lustitie minder gerust'>tel-

/

lcnd. Zii qraalt hct vcrtrouwen uil dat zein goed

op

lcidcn van ccn uitvneringsorgtlni~::.atJc. Erger nog, er
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hecrst - indicn men de ve-

ovcrlcg en in san1cnwcrking n1ct aile

lc uihpraken analy'>ecrt

betrokken<en dezc opgave wei tot een

lieden en departemet1len een cultuur

gocd eindc kan brengen r\laar zijn in

van afstandelijkheid en geringe hetrok-

hi) bcwinds-

de de.,kundigheid en de henscnde cul-

kcnhcid ten opzichte van de uitvoe-

tuur van het ambteli)k apparaal wei de

ring<,organisaties

voorWZIJ.rdC'n aanwczig o1n ccn organi-

hcid, dcze mentalitcit hecft nieh te tna-

Voor aile dutdelijk-

satori..,che onl..,]ag tot stand tc hrengcn:'

ken met de noodzakelqke machtigtng

lmmcrs de minister heett niet aileen

aan compelente uit\'ocrders, maar all<es

met de wijze van aansturing, de rappor-

schermen van de grondrechten van de

tage en de slagvaardigheid van ingrij-

burger ook tegenovcr de overheid is een

pen bii ernstige touten, en met het

ab.,olute voorwaarde in iedcre democra-

vermogen tot tijdige bijstclling van he-

tischc rechtsstaat. Niet aileen de priva-

kid. Dit verci<,t een eenduidige samen-

cy en de goede naam, maar de vrijhcid

hang in vcrantwoordelijkhcid en zo

en het welzip1 van de burger zijn in het

kort mogclijke werklipwn en heperkte

geding. De gedragsregels en normcn,

overlegstructuren. Als diep ingrijpende

die de wetgever oplegt bij hct underling

orgtlni-.;atori-.;che veranderingen nodig

verkeer tussen burgers gelden in begin-

zijn, dan ontstaat twijlcl, of de mini<;tcr

sci ook voor de verhouding tu<,<,en over-

dat wei tntcrn adequaat kan oplos-;cn.

heid en de burger. Het docl heiligt de

[r moct rekcning word<:n gehouden

middelen niet. Technisch eHectievere

met intern<: wccr<,tand <:n met de nei-

middelcn

ging van rncde\verkcrs on1 via conlpro-

moctcn verhoden bli)vcn, indien daar-

mtsachtige

door de grondrechten van de burger

<,chijnoplossingen

de

be-.taandc <,tructuur en cultuur zoveel

bij

criminaliteit-;he-;trijding

worden aangetast.

mogelijk in -.tand tc houd<:n. Het i-. een

Overigens is het zeer de vraag ol het

illusic om dit !outer via reg<:lgcvtng te

vcr<,tandig en nodig i-. om concrete me-

bcwcrkstelligcn. Cezaghebbende exter-

thoden wettelijk te benoemen. Het

n<: deskundigen en politick breed ge-

hxeert de wijze van be-.trijding van de

zullen

misdaad. Veeleer ligt het in de liJn om

onmi-.baar zijn llij de opsporingsorga-

de wettclijke vcrankering tc zockcn in

ntsatics wordt de problematiek nog

criteria en procedures, die gecombi-

'>teundc

innovatteproJecten

nnstig hemocilijkt omdat twcc minis-

ncerd met vcrandcringen in de nrgani-

t<:r<, en meerdere bestuurslagen hij de

satori-;che structuur en cultuur vol-

uttvoning zijn b<:trokken. Leiden deer-

doende zorgvuldigheid in gebruik van

varing<:n van d<: laat-.te jaren er niet toe

en toezicht op opsporingsimtrumentcn

om de bestaande complcxe gezags-

waarhorg<:n. Ovn h<:t toezicht mag

structuur c11 de daaraan g<:koppclde

niets aan het toeval worden overgela-

verant woordcl i jk hcidwerdel i ng

ten. Wet en ecn gocdc organisatic moe-

op-

nicuw in di-.cu<,<,ie te -.tellen en te <,tre-

ten dat waarborgen. laarlijkse openbare

vcn

mogelijke

verantwnnrding lijkt gchodcn [n hedt

be<,tuursorganisatiec En zou niet moe-

de burger geen rccht op ecn onalhan-

naar

zo

eenvoudig

ll'n worden ovcrwogcn om op het de-

kelijkc bcrocpsin-;tantic, waar hij hct

partcment op voet van geli1kheid naast

optrcdcn van opsporingsorganisatie<, je-

ck bclcids-.taf een opcrationele <,taf in

gens hem kan Iaten tnetsen7

tc nchtcn, die de minister direct ondcr-

Nu

<,teunt

voor lundamentele veranderingen aan-

in

zijn

manag<:mentstaken7

het

maatschappclijke

draagvlak

wezig i.,, moet de politiek daar werk
Regclg<:ving zal zeker nodig zijn met

van maken.

bctrckking tot de aanpak van georganisccrdc criminaliteit. H<:t gaat nict aileen
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om de lc:gitin1cring van opsporings-

de col1111111

de lcdcll

de rcd11ctic hun

methodcn, maat- ook om de he-;cher-

/11

ming van de burger tegcn het optreden

flcrsoollli;kc ofrPdliilu}c"

van het opsporingsapparaat. H<:t b<:-

cc11 lliliiZct tc c1CPCI1 uoor rc{lccllc of dclr11t.
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