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R I J K S B E G R O T I N G VOOR H E T D I E N S T J A A R 1973 

HOOFDSTUK VI - JUSTITIE 

B I J L A G E N I T / M VI 

VAN D E M E M O R I E VAN T O E L I C H T I N G 

NR. 3 

BIJLAGE I 

PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

1 1 
3 3 
1 1 
2 2 
4 4 
1 1 
1 1 

Afdeling Comptabiliteit 
Hoofdadministrateur . 
Administrateur . . . . 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) . . 
Commies (A) . . . . 
Adjunct-commies (A) . 
Overig personeel. . . . 

13 

3. Ministerie 

Algemene Leiding 
Secretaris-Generaal . . . 
Raadadviseur 
Referendaris 
Commies (A) 
Adjunct-commies (A) . . 
Kamerbewaarder . . . . 
Overig personeel 

Totaal 13 

Directie Algemeen Beheer 
Directeur 1 
Overig personeel 1 

Totaal 2 

Stafbureau Organisatie en Effi-
ciency 

Hoofdadministrateur . . 
Administrateur 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) . . . 
Commies (A) 
Overig personeel 

Totaal 11 

Stafbureau Algemeen Personeels-
beleid 

Hoofdadministrateur . . . . 1 
Administrateur 2 
Referendaris 3 
Hoofdcommies (A) 3 
Commies (A) 5 
Overig personeel 2 

Totaal 16 

1 1 
2 2 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 

11 

16 

1 
1 
4 

1 1 
1 
4 4 
6 6 
7 7 
7 7 
11 11 

Totaal 37 36 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

Afdeling Personeel Ministerie 
Administrateur 1 1 
Referendaris 2 2 
Hoofdcommies (A) 3 3 
Commies (A) 3 3 
Overig personeel 3 3 

Totaal 12 12 

Afdeling Beheerszaken 
Ministerie 

Referendaris (2e kl.) . . . . 2 2 
Hoofdcommies (A) 7 7 
Commies (A) 10 10 
Opperwachtmeester der Rijks-

politie 1 1 
Wachtmeester der Rijkspolitie 

lek l 1 1 
Adjunct-commies (A) . . . . 21 20 
Overig personeel 127 128 

Totaal 169 169 

Personeels- en Salaris-
administratie 

Referendaris 1 1 
Hoofdcommies (A) 1 1 
Commies (A) 7 7 
Adjunct-commies (A) . . . . 14 14 
Overig personeel 53 53 

Totaal 76 76 

1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 

1 
2 2 

Stafbureau Voorlichting 
Hoofdadministrateur . 
Administrateur . . . . 
Referendaris 
Commies (A) . . . . 
Adjunct-commies (A) . 
Overig personeel. . . . 

Totaal . . . 

Stafafdeling Wetgeving 
Raadadviseur 16 
Administrateur 8 
Adjunct-commies (A) . . . . 3 
Overig personeel 9 

Totaal 36 36 

16 
8 
3 
9 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

Directie Politie 
Directeur-Generaal . . . . 
Hoofdadministrateur . . . 
Administrateur 
Substituut-Officier van Justitie 
Dir. Officier der Rijkspolitie 

le/2e/3ekl 
Commissaris der Rijkspolitie 

Ie kl 
Officier der Rijkspolitie Ie kl. 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) . . . . 
Commies (A) 
Fotograaf A Ie kl 
Adjunct-commies (A) . . . 
Overig personeel 

Totaal 

Directie Gevangeniswezen 
Directeur 
Hoofdadministrateur 
Administrateur . . . 
Referendaris (2e kl.) 
Hoofdcommies (A) . 
Commies (A) . . . 
Adjunct-commies (A) 
Overig personeel. . . 

Totaal 
Directie Kinderbescherming 
Directeur 
Hoofdadministrateur . . . 
Administrateur 
Wetensch. hoofdambtenaar. 
Referendaris (2e kl.) . . . 
Hoofdcommies (A) . . . . 
Commies (A) 
Adjunct-commies (A) . . . 
Overig personeel 

Totaal . . . . 
Hoofdafdeling Privaatrecht 
Directeur 
Hoofdadministrateur 
Administrateur . . . 
Referendaris (2e kl.) 
Hoofdcommies (A) . 
Commies ( A ) . . . . 
Adjunct-commies (A) 
Overig personeel. . . 

2 2 
2 2 
1 1 

1 
1 
1 
7 

1 1 
1 
7 6 
17 17 
18 15 
1 1 
16 14 
59 59 
126 120 

1 1 
3 2 
7 7 
18 J7 
22 21 
33 33 
7 7 
17 18 
108 106 

1 1 
7 6 
6 5 
3 3 
24 24 
11 10 
18 17 
6 5 
28 28 
104 99 

1 1 
1 1 
4 4 
5 5 
7 7 
8 8 
1 1 
15 15 

Totaal 42 42 

12 000 VI 3 (14 vel) 



2 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

Hoofdafdeling Staats- en Straf-
recht 

Directeur 1 
Hoofdadministrateur . . . . 1 
Administrateur 4 
Referendaris (2e kl.) . . . . 9 
Hoofdcommies (A) 5 
Commies (A) 4 
Adjunct-commies (A) . . . . 1 
Overig personeel 1 

Totaal . . . . 

Hoofdafdeling Rechterlijke 
Organisatie 

Directeur 
Hoofdadministrateur . . 
Administrateur 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) . . . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl 
Commies (A) 
Adjunct-commies (A) . . 
Overig personeel . . . . 

Totaal 74 

Hoofdafdeling Vreemdelingen' 
zaken en Grensbewaking 

Directeur 
Hoofdadministrateur . 
Administrateur . . . . 
Referendaris (2e kl.) 
Hoofdcommies (A) . . 
Commies (A) . . . . 
Adjunct-commies (A) . 
Overig personeel. . . . 

Totaal 76 

Hoofdafdeling Reclassering 
Hoofdadministrateur . . 
Administrateur 
Referendaris (2e kl.) . . 
Hoofdcommies (A) . . . 
Commies (A) 
Adjunct-commies (A) . . 
Overig personeel 

Totaal 

Hoofdafdeling Psychopatenzorg 
Hoofdadministrateur 
Administrateur . . . 
Referendaris (2e kl.) 
Hoofdcommies (A) . 
Commies (A) . . . . 
Adjunct-commies (A) 
Overig personeel. . . 

Totaal 

Accountantsdienst 
Accountant (Ie kl.) . . . . 
Administrateur 
Adjunct-accountant (Ie kl.) 
Hoofdcommies (A) . . . . 
Commies (A) 
Adjunct-commies (A) . . . 
Overig personeel 

2 
3 
5 
4 
4 
4 

10 

32 

1 
2 
3 
4 
7 
4 
3 

26 26 

1 1 
2 2 
5 5 
9 8 
17 17 
2 2 
16 16 
6 6 
16 15 

Artikel en omschrijving 

72 

1 1 
2 2 
3 2 
8 9 
6 6 
14 13 
4 4 
38 38 

75 

2 
3 
4 
4 
4 
3 

12 

32 

24 24 

2 2 
1 1 
7 6 
9 7 
27 27 
11 13 
1 3 

Totaal 
aantal 

1973 1972 

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 

Leiding en voorlichting aan de 
geestelijke verzorging bij de 
inrichtingen van justitie 

Hoofdpredikant 
Hoofdaalmoezenier . . . . 
Centraal Geestelijk raadsman 
Commies (A) 
Overig personeel 

Totaal 6 

Algemeen adviseur wetensch. 
werk en Wetenschappelijk 
Voorlichtings- en Documen-
tatiecentrum 

Raadadviseur 1 
Wetensch. hoofdambtenaar . . 2 
Referendaris (2e kl.) . . . . — 
Wetensch.ambtenaar(lekl.) . 4 
Hoofdcommies (A) 4 
Commies (A) 5 
Adjunct-commies (A) . . . . — 
Overig personeel 2 

Totaal 18 

Kaderpersoneel in opleiding 
Referendaris 2e kl 4 
Adjunct-commies (A) . . . . 8 

Totaal 12 
Totaal Ministerie . 1084 

Totaal 58 59 

Artikel en omschrijving 

10 
4 

14 
1070 

18. Justitiële Autodienst 
Hoofd van de J.A.D 1 1 
Adm. ambtenaar A Ie kl. . . 1 1 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . 2 2 
Overig personeel 46 46 

Totaal 50 50 

Rechtspraak 

34. Burgerlijke Rechtspraak 

Hoge Raad 
President 
Vice-president 
Raadsheer 
Procureur-Generaal . . . . 
Advocaat-Generaal . . . . 
Griffier 
Substituut-griffier 
Referendaris 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. 
Overig personeel 

Totaal 

Gerechtshoven 
President 
Vice-president 
Raadsheer 
Procureur-Generaal . . . . 
Advocaat-Generaal . . . . 
Griffier 
Substituut-griffier 
Gerechtssecretaris le/2e kl. 
Hoofdcommies (A) . . . . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . 
Overig personeel 

Totaal 255 

1 1 
3 3 
17 17 
1 1 
5 5 
1 1 
2 2 

1 
3 3 
2 
1 
3 

15 14 
48 48 

5 5 
20 22 
63 60 
5 5 
11 13 
5 5 
17 16 
4 4 
1 1 
15 15 
15 11 
94 96 

Totaal 
aantal 

1973 1972 

253 

Arrondissementsrechtbanken 
President 19 19 
Vice-president 62 61 
Rechter 203 191 
Officier van Justitie (hoofd arr. 

parket) 19 19 
Officier van Justitie 23 23 
Substituut-Officier van Justitie 83 82 
Griffier 19 19 
Substituut-griffier 35 35 
(Gerechts)secretaris (gegradu-

eerd) 75 75 
Hoofdcommies (A) 110 106 
(Gerechts)secretaris le/2e kl.. 67 71 
Hoofd van administratie . . . 3 3 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 124 117 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 152 137 
Overig personeel 1070 1078 

Totaal 2064 2036 

Kantongerechten 
Kantonrechter 91 93 
Griffier 10 8 
(Gerechts)secretaris (gegradu-

eerd) 2 2 
Hoofdcommies (A) 59 57 
(Gerechts)secretaris le/2e kl.. 32 30 
Hoofd van administratie . . . 3 2 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 50 52 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 74 75 
Overig personeel 321 321 

Totaal 642 640 
Totaal Burgerlijke Rechtspraak 3009 2977 

36. Militaire Rechtspraak 
Hoog Militair Gerechtshof 
President 1 
Lid 3 
Adm. ambtenaar A 2e kl. . 1 
Overig personeel 2 

Totaal 7 

Krijgsraden 
President 
Auditeur-militair . . . . 
Subst.-auditeur-militair . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. 
Adm. ambtenaar B Ie kl. 
Overig personeel 

Totaal 29 

Permanente Krijgsraad Neder-
land voor de Zeemacht 

Fiscaal , 
Adm. ambtenaar A 2e kl. 
Overig personeel 

Totaal . . . . 
Totaal Militaire Rechtspraak 

1 3 
1 3 
4 3 
5 6 
— 3 
18 17 

35 

1 1 
1 1 
2 4 
4 6 
40 49 

38. Administratieve Recht-
spraak 

Centrale Raad van Beroep 
Voorzitter 1 1 
Ondervoorzitter 4 4 
Lid 10 10 
Griffier 1 1 
Substituut-griffier 2 3 



3 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

(Gerechts)secretaris (gegradu-
eerd) 1 

Adrn. ambtenaar A Ie /2e kl. 3 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 2 
Overig personeel 11 

Totaal 35 

43. Directoraten van Politie 
or byzon-Hoofdambtenaar 

dere diensten . 

Artikel en omschrijving 

1 
3 

10 

33 

10 10 
15 15 
7 5 
2 
14 7 
— 5 
10 13 
6 8 
66 50 
130 113 

1 1 
4 5 
1 1 
1 1 
7 8 

Raden van Beroep bedoeld in de 
Beroepswet 

Voorzitter 
Ondervoorzitter 
Griffier , 
(Gerechts)secretaris (gegradu 

eerd) 
Hoofdcommies 
(Gerechts)secretaris Ie kl. . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . , 
Overig personeel 

Totaal 

College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven 

Voorzitter 
Lid 
Griffier 
Adm. ambtenaar A Ie kl. . 
Overig personeel 

Totaal 14 16 

Tariefcommissie 
Secretaris 
Adjunct-secretaris . . . 
Adjunct-accountant . . 
Hoofdcommies (A) . . . 
Adm. Ambtenaar A Ie kl. 
Adm. Ambtenaar B Ie kl. 
Overig personeel . . . . 

Totaal 15 15 
Totaal Administratieve Recht-

spraak 194 177 

Politie 

41. Gerechtelijke Laboratoria 
Directeur 3 
Wetensch. hoofdambtenaar (A) 15 
Referendaris 1 
Wetensch. ambtenaar Ie kl. . 1 
Hoofdcommies (A) — 
Techn. hoofdambtenaar (A) . 6 
Laboratorium-hoofdassistent . 1 
Laboratorium-assistent (A) . . 2 
Commies (A) 2 
Analist (A) 8 
Fotograaf A le/2e kl 3 
Adjunct-commies (A) . . . . 3 
Overig personeel 13 

Totaal 58 

1 1 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
5 5 

3 
11 
1 
1 
2 

40 

Totaal 
aantal 

1973 1972 

Totaal 

44. Rijksrecherche 
Commissaris van Rijkspolitie 

(lekl.) 5 4 
Inspecteur der Rijksrecherche 

(lekl.) 16 16 
Rijksrechercheur 26 26 
Adjudant der Rijkspolitie. . . 1 1 
Adm. ambtenaar A 2e kl. . . — 1 
Overig personeel 3 3 

Totaal 51 51 

46. Waterschouten 
Waterschout 2 2 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 6 5 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 3 5 
Overig personeel 4 4 

Totaal 15 16 

49. Korps Rijkspolitie 
Inspecteur-Generaal 1 1 
Dir. Officier der Rijkspolitie 

le/2e/3ekl 54 63 
Administrateur 2 2 
Officier der Rijkspolitie le/2ekl. 45 45 
Inspecteur der Rijksrecherche. 1 — 
Adspirant-Officier der Rijkspo-

litie 10 8 
Referendaris 5 5 
Hoofdambtenaar voor bijzon-

dere diensten 1 1 
Techn. hoofdambtenaar Ie kl. 1 1 
Techn. ambtenaar (Ie kl.) . . 2 1 
Ambtenaar voor bijzondere 

diensten 1 1 
Hoofdcommies (A) 14 14 
Adm. hoofdambtenaar (A) 1 1 
Rijksrechercheur 3 4 
Adm. ambtenaar A le/2ekl. . 12 12 
Adjudant der Rijkspolitie . . 570 549 
Opperwachtmeester der Rijks-

politie 1572 1477 
Wachtmeester der Rijkspolitie 

lek l 2323 2717 
Wachtmeester/Adspirant der 

Rijkspolitie 2436 1736 
Adm. ambtenaar B le/2e kl. . 7 7 
Opzichter (A) 20 17 
Overig personeel 1030 1034 

Totaal 8111 7696 

53. Intendance 
Hoofd van de Intendance . . 1 1 
Adjunct-hoofd van de Inten-

dance 
Adm. hoofdambtenaar (A) . 
Hoofd van administratie 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. 
Adjudant der Rijkspolitie . 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . , 
Opperwachtmeester der Rijks-
politie 
Wachtmeester der Rijkspolitie 
lekl 
Overig personeel , 

Totaal 

56. Politie Verbindingsdienst 
Hoofd van Dienst . . . . 
Adjunct-hoofd van dienst . 
Techn. hoofdambtenaar voor 

bijzondere diensten . . . . 1 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

2 1 
— 1 
3 2 
2 6 
1 2 
5 8 
1 1 
35 32 
51 55 

1 1 
1 1 

Adm. hoofdambtenaar (A) . . 
Techn. hoofdambtenaar (Ie kl.) 
Techn. ambtenaar (Ie kl.) 
Adm. ambtenaar A le/2e kl 
Opzichter (A) 
Adm. ambtenaar B Ie kl. 
Chef radio-telegrafist . 
Overig personeel. . . . 

Sub-totaal 
Waarvan t.l.v. Hoofdstuk X 

Totaal 

1973 1972 

2 2 
8 7 
4 4 
3 3 
12 12 
3 3 
I 1 

121 119 
157 

2 

59. Politie-Technische Dienst 
Hoofd van dienst 
Techn. hoofdambtenaar Ie kl . . 
Adm. h o o f d a m b t e n a a r . . . . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl.. . 
Adjudant der Rijkspolitie . . 
Opperwachtmeester der Rijks-
politie 
Techn. ambtenaar 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 
Opzichter 
Overig personeel 

Totaal 

61. Opleidingsscholen der 
Rijkspolitie 

Dir. Officier der Rijkspolitie 
2e/3ekl 

Officier der Rijkspolitie le/2e kl 
Referendaris 
Adm. hoofdambtenaar. . . , 
Adm. ambtenaar A 2e kl.. . , 
Techn. ambtenaar . . . . 
Adjudant der Rijkspolitie . , 
Opperwachtmeester der Rijks 

politie , 
Wachtmeester der Rijkspolitie 

lekl 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . 
Overig personeel 

Sub-Totaal 
Adspirant der Rijkspolitie . , 

Totaal 871 

154 

155 154 

1 1 
1 1 
2 2 
2 2 

1 
2 3 
1 1 
2 3 
6 6 
94 91 

111 111 

4 4 
9 8 
1 — 
1 1 
4 
1 

41 
4 4 

1 
41 44 
76 52 
27 
1 
56 

28 27 
1 
56 59 
221 200 
650 650 

850 

Strafrechtstoepassing 
70. Gevangenissen en Rijks-

werkinrichtingen 
Ie Hoofdgeneeskundige . . . — 3 
Hoofdgeneeskundige (A) . . 2 1 
Hoofdadministrateur . . . . 3 3 
Wetensch. hoofdambtenaar (A) 7 8 
Administrateur 41 45 
Wetensch. ambtenaar (lekl.) . 7 5 
Referendaris (2e kl.) 61 53 
Hoofdcommies (A) 65 82 
Adm. hoofdambtenaar. . . . 19 16 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 47 35 
Sociaal ambtenaar ( A ) . . . . — 8 
Commies (A) 282 277 
Hoofdverplegcnde (A) . . . . 4 3 
Ie Verplegende (A) 64 58 
Wnd. hoofdverplegende . . . 2 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 70 64 
Verplegende (A) 11 5 
Adjunct-commies (A) . . . . 410 347 
Overig personeel 2027 2100 

Totaal 3120 3115 



4 

Artikel en omschrijving 
Totaal 
aantal 

1973 1972 

73. RQksasielen 
Geneesheer-directeur . . . . 
Directeur 
Ie Hoofdgeneeskundige . . . 
Hoofdgeneeskundige (A) . . . 
Hoofdadministrateur . . . . 
Wetensch. hoofdambtenaar (A) 
Administrateur 
Geneeskundige Ie kl 
Wetensch. ambtenaar (Ie kl.) 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) 
Adm. h o o f d a m b t e n a a r . . . . 
Adm. ambtenaar A le/2ekl. 
Commies (A) 
Laboratorium-assistent . . . 
Hoofdverplegende 
Ie Verplegende A/wnd. hoofd-

verplegende 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 
Ie Verplegende 
Adjunct-commies (A) . . . . 
Overig personeel 

Totaal 615 

76. Reclasseringsraden en 
rijksreclasscringsambtenarcn 

Secretaris 18 
Hoofdambtenaar der reclasse-

ring (A) 
Reclasseringsambtenaar (A) 
Adjunct-commies (A) . . 
Overig personeel 

Totaal 150 

78. Districtspsychiaters 
Districtspsychiater 5 
Overig personeel 5 

Totaal 10 

3 3 
6 6 
— 4 
9 7 
2 — 
3 6 
2 2 
1 1 
6 9 
6 4 
21 19 
2 2 
5 10 
86 174 

1 
1 
3 

174 
1 
1 
3 

16 18 
7 5 

211 117 
229 223 

Artikel en omschrijving 

615 

18 
35 25 
52 22 
6 6 
39 34 

105 

10 

Totaal 
aantal 
1973 1972 

Kinderbescherming 
85. Centrale Adoptieraad 
Secretaris 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) . . . 
Commies (A) 
Overig personeel 

Totaal . . . . 

1 1 
1 — 
1 1 

1 
3 3 
1 
1 
3 

87. Raden voor de Kinder-
bescherming 

Hoofdadministrateur . . . . 
Administrateur 
Secretaris C 
Plaatsvervangend Secretaris 

A/B 
Referendaris 
Maatsch. hoofdambtenaar (A) 
Maatsch. ambtenaar (A) . . . 
Hoofdcommies (A) 
Hoofd van administratie (A) . 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 
Adm. ambtenaar B le/2e kl. . 
Overig personeel 

Totaal 

3 3 
17 17 
2 2 
10 14 
28 28 
81 103 
342 319 
17 17 
7 7 
45 45 
153 130 
344 339 
1049 1024 

Artikel en omschrijving 

89. Rijksinrichtingen voor 
Kinderbescherming 

Hoofdgeneeskundige (A) . . 1 1 
Wetensch. hoofdambtenaar (A) 4 4 
Hoofdambtenaar A (Ie kl.) . . 11 11 
Hoofdambtenaar B (Ie kl.) 10 10 
Hoofdambtenaar C (Ie kl.) 35 35 
Ambtenaar A le/2e kl. . . . 85 125 
Adm. ambtenaar A le/2e kl. . 9 9 
Maatsch. ambtenaar (A) . . . 14 14 
Ambtenaar B Ie kl 86 86 
Adm. ambtenaar B Ie kl. . . 11 3 
Analist — 1 
Overig personeel 248 215 

Totaal 514 514 

Totaal 
aantal 

1973 1972 

91. Verzekeringskamer 
Voorzitter 1 1 
Lid 3 3 
Secretaris 1 1 
Hoofdaccountant 2 1 
Hoofdactuaris 2 1 
Accountant (Ie kl.) 5 7 
Actuaris (Ie kl.) 5 4 
Hoofdadministrateur . . . . 1 1 
Administrateur 5 5 
Referendaris (2e kl.) . . . . 12 12 
Adjunct-accountant (Ie kl.) . 13 11 
Adjunct-actuaris (Ie kl.) . . . 8 10 
Hoofdcommies (A) 10 12 
Commies (A) 23 20 
Adjunct-commies (A) . . . . 11 13 
Overig personeel 32 32 

Totaal 134 134 

98. Centraal Bureau van Bij-
stand Notarisambt, bedoeld bij 
het Koninklijk besluit van 20 
mei 1933 (Stb. 292) 

Deskundige 4 4 
Adm. ambtenaar B le/2e kl. . 1 1 
Overig personeel 1 1 

Totaal 6 6 

Totaal-generaal 19409 18830 



BIJLAGE II 

OVERZICHT VAN DE WERKELIJKE EN DE GERAAMDE PERSONEELSSTERKTE 

Organisatie-eenheden Werkelijke sterkte 

31-12-70 31-12-71 30- 6-72 

Geraamde sterkte 
in begroting 

1972 1973 Sj| 

Ministerie 
Algemeen beheer 
D i e n s t e n . . . . 

Rechtspraak 
Diensten. . 

Politie 
Diensten. 

Strafrechtstoepassing 
Diensten 

Kinderbescherming 
Diensten 

Verzekeringskamer 

Centraal Bureau van Bijstand Notarisambt. 

Herstel Rechtsverkeer 

Totaal. 

1038 
47 

1016 
50 

1085 

3 018 

8 076 

3 739 

1 377 

102 

5 

3 

1066 

3 033 

8 413 

3 925 

1 369 

110 

5 

17 405 17 921 

1062 
50 

1070 
50 

1084 
50 

1 112 

3 150 

8 588 

3 891 

1498 

115 

5 

1 120 

3 203 *) 

8 9782) 

3 845 

1 544") 

134 

6 

18 359 18 8304) 

1 134 

3 243 

9 428 

3 895 

1 569 

134 

6 

19 409 

x) Inclusief ten onrechte niet opgenomen 15 man van de tariefcommissie en 83 man tot fulltimers omgerekende parttimers. 
2) 40 man laboratoriumpersoneel zijn thans bij de politie opgenomen i.p.v. bij het departement. 
*) Inclusief 14 man tot fulltimers omgerekende parttimers. 
4) Inclusief 15 man tarief commissie en 97 man tot fulltimers omgerekende parttimers. 
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A. In het afgelopen zittingsjaar 
verschenen de volgende wetten, op 
het Ministerie van Justitie betrekking 
hebbende, in het Staatsblad: 

Wet van 8 december 1971, Stb. 717. 
Wijziging van enige bepalingen van 
het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Koop-
handel, enz. 

Wet van 8 december 1971, Stb. 718. 
Wijziging van de artikelen 28 en 
30 van de Wet van 9 juli 1842, 
Stb. 20, op het Notarisambt. 

Wet van 15 december 1971, Stb. 748. 
Ambtelijk toezicht bij openbare 
verkopingen. 

Wet van 15 december 1971, Stb. 779. 
Goedkeuring van de Verdragen 
van 's-Gravenhage van 1 juli 1964 
houdende een eenvormige wet in-
zake de internationale koop van 
roerende lichamelijke zaken, on-
derscheidenlijk houdende een een-
vormige wet inzake de totstandko-
ming van internationale koopover-
eenkomst betreffende roerende li-
chamelijke zaken. 

Wet van 15 december 1971, Stb. 780. 
Uitvoering van het op 1 juli 1964 
te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
houdende een eenvormige wet in-
zake de internationale koop van 
roerende lichamelijke zaken. 

Wet van 15 december 1971, Stb. 781. 
Uitvoering van het op 1 juli 1964 
te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
houdende een eenvormige wet in-
zake de totstandkoming van inter-
nationale koopovereenkomsten be-
treffende roerende lichamelijke 
zaken. 

Wet van 17 februari 1972, Stb. 84. 
Goedkeuring van de op 10 sep-
tember 1964 te Parijs onderte-
kende Overeenkomst inzake beslis-
singen tot verbetering van akten 
van de burgerlijke stand, met Bij-
lagen. 

Datum van 
inwerkingtreding 

30 december 1971 

1 januari 1972 

1 januari 1972 

16 december 1971 

18 augustus 1972 

23 augustus 1972 

18 februari 1972 

Wet van 17 februari 1972, Stb. 85. 
Uivoering van de op 10 september 
1964 te Parijs ondertekende Over-
eenkomst inzake beslissingen tot 
verbetering van akten van de bur-
gerlijke stand, met Bijlagen en aan-
vulling, in verband daarmede, van 
artikel 29 van Boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek. 

Wet van 4 mei 1972, Stb. 241. 
Goedkeuring van het op 27 sep-
tember 1968 te Brussel tussen de 
Lid-Staten van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap tot stand 
gekomen Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de ten-
uitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, met 
Protocol. 

Wet van 4 mei 1972, Stb. 240. 
Uitvoering van het op 27 sep-
tember 1968 te Brussel tussen de 
Lid-Staten van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap tot stand 
gekomen Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de ten-
uitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, met 
Protocol. 

Wet van 15 juni 1972, Stb. 305. 
Bepalingen met betrekking tot het 
einde van huur en verhuur van 
woonruimte. 

Wet van 6 juli 1972, Stb. 390. 
Regelen omtrent de indexering van 
uitkeringen voor levensonderhoud. 

Wet van 5 juli 1972, Stb. 391. 
Wijziging van enige artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek, het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, de Vuurwapenwet 1919 enz. 

BIJLAGE III 

21 mei 1972 

5 mei 1972 

1 september 1972 

gedeeltelijk 
29 juli 1972 
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B Bij de Statcn-Generaal aanhangig zijnde wetsontwerpen: 

Goedkeuring Benelux-Verdrag Internationaal Privaat-
recht 2329 

Inleidende titel nieuw B.W 3766 

Vaststelling Boek 3 nieuw B.W 3770 

Vaststelling Boek 5 nieuw B.W 4572 

Wijziging van de bepalingen met betrekking tot executoriale 
verkoop van roerende goederen 7602 

Vaststelling Boek 6 nieuw B.W 7729 

Herziening van de Auteurswet 1912 7877 

Goedkeuring van de op 26 juni 1948 te Brussel gesloten her-
ziene Berner Conventie 7889, R 446 

Herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafvor-
dering betreffende de toepassing van voorlopige hechtenis 
en wijzigingen van de artikelen 27 en llhh van het Wetboek 
van Strafrecht 9994 

Wettelijke bepalingen met betrekking tot de werksta-
king 10 111 

Nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke za-
ken 10 377 

Wijziging van de onteigeningsprocedure 10 590 

Regelen inzake wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten 
van nucleaire schepen 10 796 

Goedkeuring van het op 25 mei 1962 te Brussel tot stand ge-
komen Verdrag inzake de aansprakelijkheid van exploi-
tanten van nucleaire schepen, met Aanvullend Proto-
col 10 797, R 747 

Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke or-
ganisatie 10 808 

Herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betref-
fende splitsing in appartementen 10 987 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van de Wet op de 
economische delicten, van het Burgerlijk Wetboek en van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 11 001 

Vaststelling van de hoofdstukken 1 en 6 van de Invoeringswet 
Boek 2 nieuw B.W 11 005 

Wijziging van het Wetboek van Koophandel en de Faillisse-
mentswet in verband met tot stand brengen van een ge-
meenschappelijke Benelux-regeling betreffende de agentuur-
overeenkomst 11022 

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvor-
dering, de Wet van 9 juli 1842 (Stb. 20), op het Notaris-
ambt, de Wet van 15 april 1886 {Stb. 64), tot invoering 
van het Wetboek van Strafrecht, en de Ambtenarenwet 
1929 11247 

Nieuwe regelen betreffende strafbare belediging . . . . 11 249 

Tijdelijke regeling betreffende huurkoop van onroerend 
goed 11 277 

Regels betreffende beroep op de Raad van State tegen over-
heidsbeschikkingen (Wet administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen) 11279 

Beslag op aandelen op naam alsmede op effecten op naam en 
aan toonder 11 288 

Vaststelling van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de Invoe-
ringswet Boek 2 nieuw B.W 11 416 

Wijziging van de Wet op de Krijgstucht, het Wetboek van 
Militair Strafrecht en het militaire strafprocesrecht 11 546, 

R823 

Goedkeuring van de op 25 januari 1965 te Genève tot stand 
gekomen Overeenkomst inzake inschrijving van binnen-
schepen, met Protocollen 11 709 

Wijziging van het Wetboek van Koophandel en het Wetboek 
van Strafrecht in verband met de bekrachtiging door Neder-
land van de op 25 januari 1965 te Genève tot stand 
gekomen Overeenkomst inzake inschrijving van binnen-
schepen, met Protocollen 11 709 

Goedkeuring van het op 29 februari 1968 te Brussel tussen de 
Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap tot 
stand gekomen Verdrag betreffende de onderlinge erken-
ning van vennootschappen en rechtspersonen, met Protocol. 

11 790, R 852 

Wijziging van enige artikelen der Derde Afdeling van de 
Derde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Koophandel 11 823 

Wijziging van de artikelen 817 en 8276, tweede lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 11 829 

Wijziging Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtui-
gen 11864 

Goedkeuring van het op 16 december 1970 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk 
in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 11 865, R 859 

Goedkeuring van het op 23 september 1971 te Montreal tot 
stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerlucht-
vaart 11 865, R 859 

Herziening van een aantal bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering betreffende mondelinge vonnissen in straf-
zaken en aanpassing van de Wet op de economische de-
licten aan die herziening 11 072 

Wijziging van enige bepalingen van de Faillissements-
wet 11085 

Wijziging van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht 
omtrent het niet nakomen van arbeidsovereenkomsten door 
schipper en schepelingen 11130 

Uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het wederrech-
telijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en van het 
op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Ver-
drag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen, ge-
richt tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart . . 11 866 

Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
aan het gewijzigde artikel 1286 van het Burgerlijk Wet-
boek 11 923 
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BIJLAGE IV 

JAARVERSLAG OPENBAAR MINISTERIE 1971 

ïitgebracht door de procureurs-generaal bij de gerechtshoven 

§ I. INLEIDING 

1. Het eerste jaarverslag van het openbaar ministerie, dat 
Detrekking had op het jaar 1970, is in het algemeen goed ont-
/angen. Het leek ons daarom raadzaam de indeling en wijze 
/an behandeling te handhaven, al zullen natuurlijk bepaalde 
accenten thans anders gelegd worden en sommige onderwerpen 
niet meer, andere juist wel, de aandacht vragen. 

De omstandigheid, dat een jaarverslag verschijnt, is op zich-
zelf een teken van een streven naar openheid. Overigens vindt 
deze openheid haar begrenzing in de aard der functies van op-
sporing en vervolging. Niet aileen stelt immers de bescherming 
van de privacy der rechtsgenoten duidelijke beperkingen - wat 
zeker het geval is bij de hantering van een vaak diep in die 
persoonlijke levenssfeer ingrijpend systeem als het strafrecht -
maar ook legt de aard van de richtlijnen beperkingen op. Veel-
al hebben zij het karakter van een bijdrage aan de discussie 
over de beleidsvorming. Hun werking is voorlopig; de rechter 
is er uiteraard niet aan gebonden. Vele richtlijnen zijn ook wei-
nig strikt geformuleerd. Publikatie zou het gevaar doen ont-
staan, dat het publiek de richtlijnen als wettelijke voorschriften 
zou gaan hanteren. Voorts moet het risico vermeden worden 
dat publikatie van bepaalde richtlijnen betreffende de maat van 
tolerantie bij opsporing of vervolging van overtreding van be-
paalde normen, verschuiving in die normen zelf zou teweeg-
brengen. Al doet het openbaar ministerie er immers goed aan 
de wijsheid van de Romeinse praetor voor ogen te houden 
zich niet met het minimale te bemoeien, dit brengt geenszins 
mee, dat de minimale schending niet meer onder de norm valt. 

Een jaarverslag draagt, zoals in de memorie van toelichting 
op de begroting van uw ministerie voor het dienstjaar 1972 op-
gemerkt wordt, overwegend een retrospectief karakter: het 
noopt tot bezinning op het gevoerde beleid. Doch omdat het 
leven ook na Oudjaar doorgaat, zullen juist die aspecten van 
dat beleid speciaal de aandacht trekken, welke voor de toe-
komst van bijzonder belang lijken. Daardoor is de samenstel-
ling van het jaarverslag tevens een goede aanleiding zich 
rekenschap te geven van de beleidsdoeleinden, welke men in de 
toekomst bereiken wil. 

2. De noodzaak om te streven naar een doelgericht beleid 
is in het afgelopen decennium steeds duidelijker aan de dag 
getreden onder meer doordat de instelling van velen ten op-
zichte van alle vormen van gezag steeds kritischer is geworden. 
Dit verschijnsel doet zich ook op andere gebieden dan dat van 
de directe overheidszorg voor. Om enkele voorbeelden te noe-
men: op het terrein van het gezin, de sport, de universiteit en 
de school. Een complex van oorzaken heeft daartoe bijge-
dragen, waarvoor het hier niet de plaats is om er dieper op'in 
te gaan. Hoe men dit verschijnsel - dat in een democratische 
rechtsstaat ongetwijfeld ook een duidelijk positieve kant kan 
hebben - in zijn totaliteit moge waarderen, vast staat, dat wij 
er ons op dienen in te stellen en af te vragen waarop deze 
kritiek zich concentreert. 

U zelf hebt in de inleiding tot uw begroting voor het jaar 
1972 enkele relevante factoren aangewezen, waar u ervan ge-
waagde, dat het r°cht op menig gebied voor de rechtsgenoten 
ontoegankelijk en daardoor ondoorgrondelijk is geworden. 

Bovendien achten wij uitermate verhelderend de uitspraak in 
de Nota van u en uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 
betreffende de herziening van de Politiewet, waarmee een essen-
tieel punt uit ons vorig jaarverslag wordt gereleveerd: „Het is 
wel zeker dat de kritiek, waaraan het recht en de rechtsbe-
deling sinds enkele jaren bloot staan, vooral op de rechtsonge-
lijkheid, of wat men daar voor aanziet, is gericht. Vandaar het 
belang van een goede coördinatie zoals die door de in het 

verslag besproken instanties van beleidsoverleg binnen het 
openbaar ministerie wordt bevorderd". De actualiteit van deze 
vaststelling is onverminderd gebleven. 

3. In het jaarverslag-1970 werd reeds opgemerkt, dat ook 
in de toekomst de coördinatie van opsporing en vervolging in 
de beleidsvorming centraal moet staan. Bij dit streven wordt 
men onmiddellijk geconfronteerd met de vraag welke doeleinden 
bij de opsporing en vervolging van delicten gesteld moeten 
worden. Het is geen eenvoudige zaak om deze doeleinden 
op een voor iedereen aanvaarbare wijze te formuleren. Vooral 
rijzen de problemen als men tracht de wijze waarop de ge-
stelde doelen bereikt kunnen worden nader te concretiseren. 
Dit behoeft ook geen verwondering te wekken, daar juist de 
bewustmaking dezer doeleinden het besef versterkt in welke 
spanningsvelden de justitie - en hetzelfde geldt voor een groot 
deel ook voor de politie - zich bij haar taakvervulling bevindt. 

Men zal in brede kring waarschijnlijk kunnen instemmen 
met bij voorbeeld deze doelstelling voor de opsporing en ver-
volging: bijdragen tot de handhaving van de rechtsorde met 
inachtneming der rechtsgelijkheid en met respect voor de men-
selijke waardigheid. De stelling immers, dat het recht een 
noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor de samenleving is, zal 
nauwelijks bestreden worden. Bovendien kwam in het voor-
gaande reeds naar voren hoezeer juist in deze tijd de roep 
om rechtsgelijkheid steeds luider is gaan klinken, terwijl ook 
het respect voor de menselijke waardigheid als rechtsbeginsel 
een steeds grotere rol is gaan spelen. Men denke slechts aan 
het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens, de fundamentele vrijheden en aan de grote belangstel-
ling welke de toepassing hiervan in brede lagen der bevolking 
b.v. met betrekking tot dictatoriaal geregeerde landen, en even-
zeer bij de strafrechtspleging hier te lande, heeft getrokken. 
Met name hebben vele leden van de balie hiertoe bijgedragen. 

Maar, zoals gezegd, bij de nadere uitwerking van deze doel-
einden treden dan de spanningsvelden aan de dag, waarbinnen 
de justitie en politie zich bevinden. Zo is daar het spannings-
veld tussen het belang van de gemeenschap en dat van de 
delinquent. Al naar gelang de functie, welke in het geheel der 
strafrechtspleging aan de verschillende dramatis personae is 
toegewezen, zal de onderscheiden waardering dezer belangen 
een zwakker of sterker accent krijgen. De advocatuur b.v. zal 
duidelijk het belang van de delinquent op de voorgrond plaat-
sen, terwijl politie en justitie meer het accent leggen op het 
welzijn van de samenleving in haar geheel, waarvan de delin-
quent deel uitmaakt. Naar buiten zal daarbij soms de indruk 
van een overwaardering van laatstgenoemd belang ontstaan, 
mede doordat vele zaken, waarin voor het openbaar ministerie 
de weegschaal doorsloeg naar de individuele belangen van de 
delinquent, niet in de openbaarheid komen, daar zij door een 
(voorwaardelijk) sepot zijn afgedaan. Dit spanningsveld doet 
zich wel heel sterk gevoelen bij b.v. de toepassing der voor-
lopige hechtenis en bij de tenuitvoerlegging der terbeschik-
kingstelling. Het laatste probleem staat telkens weer in het 
centrum der publieke belangstelling wanneer ernstige misdrij-
ven vermoed worden begaan te zijn door — wat de wet noemt 
- personen met gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
der geestvermogens. 

Een ander spanningsveld is gegeven door het bestaan binnen 
een zelfde samenleving van diverse groeperingen met afwijken-
de rechtsopvattingen ten aanzien van bepaalde problemen als: 
drugs, abortus, bezettingen van gebouwen en het onttrekken 
van minderjarigen aan de ouderlijke macht of de voogdij. Wel-
iswaar wordt de laatste tijd in bepaalde van dergelijke zaken 
met een beroep op het ontbreken der materiële wederrechte-
lijkheid getracht een handelen, dat in strijd is met de bestaande 
wetgeving, als niet strafbaar voor te stellen wanneer het naar 
de eigen rechtsopvatting van de groep niet als strafwaardig 
geldt, doch terecht — naar onze mening — heeft recentelijk de 
Groninger hoogleraar Van Veen J) erop gewezen dat in onze 
democratische rechtsstaat slechts een kleine speelruimte be-

!) „Ontbreken van materiële wederrechtelijkheid: de rechter aan 
zijn grens." 
R. M. Themis, 1971, blz. 3-7. 
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staat voor dit beroep, namelijk alleen voor die gevallen dat het 
gedrag van de verdachte weliswaar in strijd is met de strafwet 
doch dat hetgeen hij gedaan heeft de belangen, die de over-
treden wet beoogt te beschermen, meer heeft gediend dan ge-
schied zou zijn als hij zich aan de wet had gehouden. Ge-
nuanceerde hantering van het opportuniteitsbeginsel kan in 
dergelijke situaties vaak aangewezen zijn. 

Een derde spanningsveld wordt opgeroepen door de tegen-
stelling tussen enerzijds het principe der rechtsgelijkheid, dat 
het vanzelfsprekende uitgangspunt voor elk rechtsoordeel moet 
zijn en anderzijds de volstrekte enigheid van elke individuele 
mens. Daarom is vanouds naast het beginsel der rechtsgelijkheid 
steeds in één adem genoemd het beginsel der evenredigheid. 
Naarmate de delicten ernstiger van aard zijn ziet men laatst-
bedoeld beginsel een toenemende betekenis krijgen. Zo wordt 
de parkeerovertreding in handen der politie afgedaan met een 
voor elke rechtsgenoot uniform bedrag, de vrijheidsstraf in ge-
val van roofoverval daarentegen wordt in sterke mate mede 
bepaald door de specifieke omstandigheden van de concrete 
dader en de concrete daad. 

Het principe der rechtsgelijkheid speelde in het verslagjaar 
een beslissende rol bij de beslissing tot niet-vervolging van de 
volkstellingweigeraar. 

4. Het bovenstaande vormt een duidelijke illustratie van de 
algemene spanning die aan elk recht eigen is, namelijk tussen 
de normatieve factor van het recht en de sociologische factor. 

Ook de rechtstoepassing behoort niet alleen normatief te 
zijn, maar ook rekening te houden met hetgeen feitelijk in de 
maatschappij gebeurt. Verwaarlozing van het laatste aspect 
sluit het gevaar in zich, dat het recht gaat functioneren als een 
verstandelijk wellicht knap sluitend systeem, dat echter niet is 
afgestemd op de werkelijkheid van de samenleving. Om dit ge-
vaar te vermijden wordt ook binnen het openbaar ministerie 
sterk de behoefte gevoeld aan een voortdurend contact met de 
beoefenaren der gedragswetenschappen om zo mogelijk de resul-
taten van het gevoerde beleid en de daarbij gehanteerde veron-
derstellingen te toetsen. Wij moeten echter ook in zoverre reke-
ning houden met die maatschappelijke werkelijkheid, dat met 
name het strafrechtssociologische en het criminologische onder-
zoek nog lang niet in staat zijn om op vele vragen, welke vanuit 
de praktijk der strafrechtspleging gesteld worden, een afdoend 
antwoord te geven. 

Tegenwoordig wordt nogal eens het accent gelegd op het 
strafrecht als middel tot sociale controle. Daarbij zal echter 
de vraag welke maatschappelijke opvattingen en doeleinden de 
moeite van het nastreven waard zijn voor de rechtsvorming 
centraal moeten staan en juist dit waarde-oordeel laat zich 
niet langs strikt feitelijke weg vaststellen. 

5. Beleidsvoering veronderstelt, naast het formuleren van de 
doeleinden waarop het beleid gericht is, tevens het stellen van 
prioriteiten. Zo zal de hoogste en de absolute prioriteit bij de 
opsporing en de vervolging toegekend worden aan de beteuge-
ling der zware criminaliteit. Wanneer in een bepaalde streek een 
brandkastkraker actief is of een terroristische groepering ope-
reert, dan zullen de politie en het openbaar ministerie alle 
krachten inzetten om daar een eind aan te maken. Over de 
noodzakelijkheid tot hantering van het strafrecht met daaronder 
begrepen de toepassing van dwangmiddelen als inverzekering-
stelling en voorlopige hechtenis en tot inschakeling van des-
kundigen ter voorlichting van de justitie zal hier weinig verschil 
van mening bestaan. Dit geldt in de regel eveneens voor de 
vraag of in dit soort gevallen een vrijheidsstraf op haar plaats is. 

Anders is het daarentegen met het lichtere onrecht. Daar 
staat bij voorbaat vast, dat men onmogelijk alle delicten kan op-
sporen, daargelaten in hoeverre daaraan wel over de gehele lijn 
behoefte bestaat. Men moet dus de beschikbare middelen aan 
mankracht en materiaal zo efficiënt mogelijk inzetten om een 
optimaal resultaat te bereiken. Evenzo ten aanzien van de vraag 
of een beroep op voorlichtingsambtenaren moet worden ge-
daan. 

Bij lichtere criminaliteit zal het de vraag zijn of de hantering 
van strafrechtelijke sancties in verband met eventueel schade-

lijke neveneffecten niet beter achterwege kan blijven, voor zover 
andere mogelijkheden toereiken om het ongewenst gedrag bin-
nen maatschappelijk aanvaardbare perken te houden. Die moge-
lijkheden zijn overigens beperkt. Verder moet bedacht worden 
dat ook lichtere criminaliteit soms sterke onrust kan wekken. 
Eigen richting moet in ieder geval voorkomen worden. Wordt 
tot vervolging overgegaan dan zal de keus in sanctie-mogelijk-
heden in de regel veel groter zijn dan bij de zware criminaliteit. 

Het zal duidelijk zijn, dat, ofschoon ook bij de laatstgenoemde 
categorie beleidskwesties aan de orde komen - b.v. in verband 
met straftoemeting en plaatsingsmogelijkheden in een psychia-
trische observatiekliniek - toch bij de lichtere criminaliteit de 
algemene beleidsaspecten een veel grotere plaats innemen. 

In paragraaf III van dit verslag komen wij op deze onder-
werpen terug. 

6. Uit het voorgaande volgt onmiddellijk, dat het openbaar 
ministerie zijn taak alleen dan goed kan vervullen wanneer het 
eigen beleid geïntegreerd wordt in het gehele overheidsbeleid. 

In de eerste plaats denken wij hier aan de dringende behoefte 
aan overleg tussen het openbaar ministerie met het Binnen-
lands Bestuur, welk overleg op verschillende niveaus gevoerd 
moet worden. Terecht wordt hier door u en uw ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken in de reeds eerder genoemde Nota over de 
herziening van de Politiewet het accent op gelegd. Wij delen 
uw mening, dat dit overleg in de toekomst ook sterker geïnsti-
tutionaliseerd dient te worden. Veelvuldig ware de politie-
leiding hierin te betrekken. 

Daarnaast zijn er echter talloze andere instanties waarmee 
hetzij regelmatig hetzij meer incidenteel contact noodzakelijk 
is, zoals de organen belast met de zorg voor de volksgezond-
heid, voor de milieubeheersing, de diverse economische con-
trolediensten, de keuringsdiensten voor waren en de verkeers-
inspecties. 

7. Hetzelfde geldt voor de betrekkingen tussen het open-
baar ministerie en uw eigen ministerie. Dit vloeit rechtstreeks 
voort uit de staatsrechtelijke structuur hier te lande van het 
openbaar ministerie, dat immers - zulks in tegenstelling met 
enkele andere Westerse staten - hiërarchisch onder de Minister 
van Justitie gesteld is, die verantwoording schuldig is aan de 
volksvertegenwoordiging. Dit impliceert de noodzaak van een 
voortdurend contact met de onderscheiden afdelingen van uw 
ministerie ten einde te garanderen, dat de uitgangspunten van 
het beleid van het openbaar ministerie in harmonie zijn met het 
algemene overheidsbeleid. 

Ook in andere opzichten is er een directe samenhang tussen 
het functioneren van het openbaar ministerie en de werkzaam» 
heden van uw departement. Hierbij hebben wij met name op 
het oog die onderdelen van de strafrechtspleging waar de ver-
antwoordelijkheid als het ware van het openbaar ministerie 
overgaat in handen van de Minister, zoals bij de executie van 
straffen en maatregelen en de gratieverlening. 

Bijzonder sterk is de samenhang tussen uw ministerie en de 
rechterlijke macht in ruime zin op het stuk van de rechterlijke 
organisatie en de daartoe behorende beheerstaak van de Minis-
ter van Justitie. Juist de benarde financiële situatie, welke uw 
regeringsperiode kenmerkt, zal ons nog herhaaldelijk Churchill's 
woorden „Give us the tools and we'11 finish the job" in her-
innering brengen, als wij moeten constateren, dat door gebrek 
aan middelen belangrijke en reeds lang gemiste voorwaarden 
voor het optimaal functioneren van het openbaar ministerie, 
zoals de stichting van een eigen vormings- en studiecentrum, 
niet of eerst in een verre toekomst vervuld kunnen worden. 

Anderzijds dwingt deze situatie ons voortdurend tot bezin-
ning op de nodige maatregelen tot bundeling van krachten en 
tot zo efficiënt mogelijke werkwijzen, b.v. met betrekking tot 
verbalisering van strafbare feiten en de afhandeling van de bin-
nen gekomen processen-verbaal. 

8. Binnen de rechterlijke macht zelf vervult het openbaar 
ministerie zijn taak in nauwe samenhang met de zittende 
magistratuur. Ieder lid van het openbaar ministerie functio-
neert immers bij een bepaald gerecht en maakt deel uit van de 
12 000 VI 3 (2) 
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echterlijke macht. Ook naar buiten maakt de rechterlijke 
nacht als geheel - dus met inbegrip van de staande magistra-
uur - de indruk van een eenheid, welke in de hand gewerkt 
vordt enerzijds door het nauwe verband tussen de functies, 
anderzijds door uiterlijke omstandigheden als het in de regel 
weiüzaain zijn in een gebouwencomplex. 

Dit alles mag echter niet de ogen doen sluiten voor de princi-
pieei verschiueiide situatie voor net openbaar ministerie, dat in 
;en hiërarchische verhouding tot de Minister van Justitie staat, 
vergeleken met de zittende magistratuur, die in onafhankelijk-
heid van de uitvoerende macht haar taak vervult 

Uiteraard stelt deze situatie duidelijke grenzen aan de moge-
lijkheden van het openbaar ministerie tot effectuering bij de 
rechter van zijn gecoördineerd beleid. Weliswaar is er in feite 
een grote mate van overeenstemming tussen de gevorderde en 
de opgelegde straffen, doch het gevaar is niet denkbeeldig, dat 
de gerequireerde straf soms bepaald wordt door de verwachting 
welke het lid van het openbaar ministerie heeft ten aanzien 
van „zijn" gerecht. Overigens zal naar onze mening onder 
invloed van dezelfde omstandigheden, welke wij boven onder 
punt 2 signaleerden, de behoefte aan coördinatie binnen de 
zittende magistratuur zelve meer en meer gevoeld worden. 

9. In ons vorige jaarverslag werd met grote nadruk gewezen 
op het belang van een goede communicatie tussen en binnen alle 
geiedingen van het openbaar ministerie voor het bereiken van 
een gecoördineerd en verantwoord opsporings- en vervolgings-
beleid. De ene voorwaarde, toen genoemd, namelijk het op 
gang brengen en verbeteren van de communicatie op en tussen 
de verschiaende niveaus van het openbaar ministerie, is in 1971 
voor een belangrijk gedeelte vervuld. 

L»e vervumng van de andere voorwaarde, t.w. op de arron-
dissements- en de ressortsparketten een zodanige taakverdeling 
tot stand te brengen, dat de leden meer dan voorheen tot de be-
leidsvorming en de beleidstoetsing zouden kunnen bijdragen, 
werd echter sterk belemmerd door de zorgelijke personeels-
situatie, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. 

10. In dit verslag zal, meer dan in het voorafgaande, aan-
dacht geschonken worden aan de strafrechtspleging met betrek-
king lot economische delicten, zulks mede met het oog op een 
te verwachten toenemende behoefte aan strengere sanctionering 
van vergrijpen in de sociaal-economische sfeer. Dit geldt in de 
eerste plaats voor de delicten, die naar ons positief recht reeds 
economische delicten zijn. 

Maar tevens is een groeiende belangstelling te constateren 
voor strafrechtelijke handhaving van normen ter bescherming 
van het milieu, waarvoor echter de wettelijke regelingen, zonder 
welke het openbaar ministerie nu eenmaal niet tot optreden 
gerechtigd is, veelal nog ontbreken. 

In verband met de belangrijke economische consequenties 
voor de betrokken ondernemers van wettelijke voorschriften op 
dit terrein - consequenties die tot over de landsgrenzen heen 
reiken - rijst de vraag of belangrijke onderdelen van dit hoofd-
zakelijk nog te vormen milieurecht niet door het economisch 
strafrecht gesanctioneerd kunnen worden. 

Men denke daarbij echter, dat met het scheppen van een 
wettelijk kader voor milieubescherming die bescherming zelf 
nog niet gewaarborgd is. 

Minstens even belangrijk is, dat de overheid over een goed 
uitgerust opsporingsapparaat beschikt. De behoefte aan goed 
bemande en uitgeruste, gespecialiseerde opsporingsdiensten doet 
zich hier sterk gevoelen. 

Tevens is eveneens op dit gebied integratie van het gehele 
overheidsbeleid dringend noodzakelijk: zo zal de overheid er-
voor zorg dienen te dragen, dat de wettelijke en feitelijke moge-
lijkheden geschapen worden voor een effectief optreden op dit 
terrein. 

§ II. BELEIDSPROCEDURES EN OVERLEG 
In het bovenstaande werd reeds enkele malen gewezen op de 

noodzaak van regelmatig overleg zowel tussen het openbaar 
ministerie en andere openbare diensten als binnen de geledingen 
van het openbaar ministerie zelf. In het onderstaande zal blij-

ken, dat in het afgelopen jaar op diverse niveaus deze com-
municatie in groeiende mate heeft plaatsgevonden. 

1. Extern 
Het overleg met de organen van het binnenlands bestuur had 

plaats op het niveau der commissarissen der Koningin en de 
procureurs-generaal in een gecombineerde vergadermg voorge-
zeten door de Ministers van binnenlandse Zaken en Justitie 
te zanien, waarin üe problemen van nandnaving der openbare 
orde en strafrechtelijk optreden tegen in groter verband ge-
pleegde delicten aan de orde kwamen. 

Atgezien daarvan werd veelvuldig incidenteel contact gezocht 
tussen de genoemde autoriteiten met het oog op te verwachten 
of feitelijk plaatsgrijpende gebeurtenissen van deze aard, zoals 
met betrekking tot ongeregeldheden in Roermond in de zomer 
van 1971, de opstand in het Huis van Bewaring te Gronmgen 
en de gebeurtenissen rondom de ruilverkaveling in Tubbergen. 

Het overleg openbaar ministerie-bestuur op de onderschei* 
dene niveaus beperkte zich echter niet tot dergelijke „crisis-
situaties". Ook overigens vond met het oog op een geïntegreerde 
beleidvoering van bestuur en justitie op verschillende plaatsen 
overleg plaats, waarbij ook de politie-autoriteiten betrokken 
waren. 

Met het oog op de directe relatie van de officier van justitie 
als gezagsinstantie voor de opsporing vonden in arrondisse-
mentsverband diverse vergaderingen plaats tussen openbaar 
ministerie en de onderscheiden korpscneis ter bespreking van 
de specifieke problemen, welke zich op dit enorm gevarieerde 
terrein der strafbare feiten voordoen. 

Daaronder nemen de verkeersdelicten kwantitatief wel een 
zeer ruime plaats in, met het oog waarop dan ook speciale 
overlegorganen zoals de V.C.O.M. (verkeerscommissie open-
baar ministerie) en de C.P.V.C. (centrale politie verkeerscom-
missie), functioneren. Deze doen dit in landelijk verband. Op 
hun activiteiten komen wij hieronder nog terug. 

Dit geldt evenzeer voor de vormen van coördinatie van beleid 
en de resultaten daarvan op het gebied van het economische 
strafrecht. In dat gedeelte wordt ook aandacht geschonken aan 
de daar bestaande vormen van overleg. Deze kunnen mogelijk 
tot voorbeeld strekken voor een doeitrefiende structuur ten 
einde de milieuvervuiling beter te bestrijden. 

Voorbereiding voor een geïntegreerd strafrechtelijk beleid is 
het scheppen van een wettelijk of administratief kader waar-
binnen de strafrechtspleging optimaal kan functioneren. Van-
daar dat een goede samenwerking tussen de diverse verant-
woordelijke instanties in hoge mate gewaarborgd wordt door 
adequaat samengestelde commissies. Zo vervulden vele leden 
van het openbaar ministerie ook daar hun rol b.v. in: 

- de commissie partiële herziening strafvordering; 
- de werkgroep Baan ter bestudering van het drug-vraagstuk; 
- de commissie transactie in handen der politie; 
- de recherche-adviescommissie; 
- de werkgroep opsporingsberichtgeving per televisie; 
- de werkgroep advies registratie processen-verbaal; 
- de commissie aanvrage voorlichtingsrapporten; 
- de permanente commissie voor de administratie der ge-

rechten; 
- de commissie vermogensstraffen; 
- de Benelux-commissie voor de eenmaking van het recht; 
- de commissie zedelijkheidswetgeving; 
- de commissie gedragsrapportering. 

2. Intern 
De hiërarchische opbouw van het openbaar ministerie biedt 

ongetwijfeld de gelegenheid voor een snelle besluitvorming, 
ook voor aangelegenheden van landelijk belang. Anderzijds is 
het mede-denken en mede-verantwoordelijkheid dragen van 
alle leden van het openbaar ministerie van wezenlijk belang 
voor een goede beleidsvorming. 
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Als organen voor besluitvorming en overleg fungeren: 

De vergadering van procureurs-generaal 
In de regel vergaderen de vijf procureurs-generaal bij de ge-

rechtshoven eenmaal in de veertien dagen op het Ministerie 
van Justitie, waarbij doorgaans namens de Minister van Justitie 
de Secretaris-Generaal van dit departement als voorzitter op-
treedt. Veelal worden ambtenaren, die een bepaald probleem be-
handeld hebben ter vergadering uitgenodigd om aan de discussie 
deel te nemen. 

De leden van de arrondissementsparketten worden in kennis 
gesteld van de genomen besluiten. Van de vele onderwerpen, 
die in 1971 ter sprake kwamen noemen wij: 

- het opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot de 
volkstellingweigeraars; 

- het kraken van woningen en zwembaden; 
- het verbaliseringsbeleid bij aanrijdingen; 
- de normering van de recherchesterkte voor de gemeente-

politie; 
- de nieuwe politiewet; 
- het justitieel beleid inzake drugs; 
- het abortus vraagstuk; 
- het verbaliseringsbeleid bij misdrijven; 
- de structuur en werkwijze van het openbaar ministerie. 

De ressortsvergadering 
Hierbij valt te onderscheiden: de ressortsconferentie, waarin 

alle leden van het openbaar ministerie binnen een bepaald res-
sort, dus zowel zij die verbonden zijn aan het parket van de 
procureur-generaal als de leden der arrondissementsparketten 
binnen het ressort aanwezig zijn, en de ressortsvergadering van 
de procureur-generaal, de advocaten-generaal en de hoofden 
van de arrondissementsparketten in zijn ambtsgebied. 

In 1971 werd één ressortsconferentie per ressort gehouden; 
op deze conferenties werden o.a. de volgende onderwerpen 
behandeld: de veranderingsprocessen binnen het openbaar 
ministerie en de communicatiemodellen voor het openbaar 
ministerie. 

De ressortsvergaderingen plegen gemiddeld eens per twee 
maanden te worden gehouden. Uit de veelheid der op die ver-
gaderingen besproken onderwerpen moge de volgende keuze 
worden gedaan: 

- vervolging volkstellingweigeraars; 
- vorming regionale recherche-bijstandteams; 
- de problematiek der straftoemeting; 
- beleid inzake aanvragen voorlichtingsrapporten met betrek* 

king tot artikel 26 WVW; 
- opsporing en vervolging vuurwapenwet-zaken; 
- de vereenvoudiging der werkzaamheden van de politie 

ten dienste der justitie; 
- contact openbaar ministerie — Bestuur - Politie; 
- vervolgingsbeleid ex artikel 36 WVW; 
- het sepotbeleid van het openbaar ministerie. 

De arrondissementsparketvergadering 
In deze vergadering van de hoofdofficier met de leden van 

zijn parket komen behalve de onderwerpen, die meer speciaal 
het eigen arrondissement betreffen, tevens de besluiten aan de 
orde van de vergaderingen van procureurs-generaal en der 
ressortsvergaderingen evenals de werkzaamheden der nader te 
noemen ressorts-adviescommissies. Verslagen van deze ver-
gaderingen worden in de regel ter kennis gebracht van de pro-
cureur-generaal, die dan vaak passages daaruit, welke ook voor 
de andere arrondissementen van belang lijken, ter kennis brengt 
van de betrokken hoofdofficieren. 

Het behoeft wel geen betoog, dat een goede doorstroming 
van gegevens van het ene niveau naar het andere gewaarborgd 

moet zijn, waarbij tegen overstroming hetzij door een te groot 
aanbod hetzij door verstopping gewaakt dient te worden. 

De ressorts-adviescommissies (de Resac's) 
In alle ressorten zijn thans commissies van advies in werking, 

de zgn. Resac's. Zij zijn samengesteld uit een advocaat-gene-
raal bij het hof als voorzitter en één of meer leden van elk 
rechtbankparket als leden. De adviezen dienen ter voorbereiding 
van besluiten in de ressortsvergaderingen. De werkwijze dezer 
commissies blijkt doeltreffend te zijn, gelet op de tot nu toe 
bereikte resultaten. 

Als onderwerpen, welke door de onderscheiden Resac's be-
handeld zijn, noemen wij: 

- de bijstelling der tarieven in kantongerechtszaken; 
- de toepassing van de voorlopige hechtenis; 
- het vervolgingsbeleid met betrekking tot winkeldiefstallen; 
- de straftoemeting in geval van clandestien zenden; 
- het vervolgingsbeleid met betrekking tot de artikelen 26, 

30, 32 en 36 WVW; 
- het sepotbeleid; 
- het beleid t.a.v. de inbeslagneming van motorrijtuigen. 
Naast deze organen van algemene beleidvoering binnen het 

O.M. fungeerden een aantal advies-organen voor specifieke 
beleidsvoering, waarop in § III nader zal worden ingegaan. 

De structuur en bezetting van de parketten 
L In het voorgaande is de noodzaak tot een geïntegreerde 

beleidsvoering met betrekking tot de strafrechtspleging in ruime 
' zin, waaronder begrepen het inpassen van het beleid van het 
i O.M. in het algemene overheidsbeleid, herhaaldelijk aan de 
t dag getreden. Het bleek, dat daartoe coördinatie van eigen 
i activiteiten en communicatie naar binnen en naar buiten on-

misbare voorwaarden waren. Vanzelfsprekend vergt de ver-
', wezenlijking van deze doelstellingen de nodige mankracht en 
i de nodige tijd. Helaas moeten wij constateren, dat de bestaande 
f structuur, de bezetting en de huidige werkwijzen der parket-
f ten te kort schieten om de gestelde doelen te bereiken. Wel 

zijn er ook in het afgelopen jaar belangrijke vorderingen 
ï gemaakt, waarbij een aantal werkgroepen belangrijke initiatie-

ven hebben ontwikkeld. 
5 Het reeds in ons vorige jaarverslag genoemde organisatie-

adviesbureau verleende ook dit jaar assistentie. 
Bezetting 
De bezorgdheid welke in ons vorig verslag werd geuit om-

trent de kwantitatieve bezetting der parketten is er bepaald niet 
minder op geworden. De sterke groei van het aantal kanton-
gerechtszaken noopt tot uitbreiding vooral in de sfeer van het 
niet-gegradueerde personeel, doch ook in de sfeer der mis-
drijven is nog steeds sprake van een beduidende groei. Waar 

e van de leden der parketten hoe langer hoe meer een per-
soonlijke inspanning verwacht wordt om tot een geïntegreerde 
beleidsvoering te geraken, zal het duidelijk zijn, dat hun taak 
aanmerkelijk verzwaard is. Deze situatie wordt des te kritieker 
doordat de ambitie voor een loopbaan bij het O.M. te gering 
blijkt. Alle r.a.i.o.'s - rechterlijke ambtenaren in opleiding -
moeten daarom na een korte inwerkperiode volledig mee-
draaien. Natuurlijk moet de kwaliteit van het werk hieronder 

a lijden, terwijl ook voor de rol van het O.M. in het meer en 
il meer noodzakelijk wordende overleg over belangrijke kwesties 
e een zwaarder aandeel dan dat van een aankomend rechterlijk 
:r ambtenaar gewenst zou zijn. Daarmee wordt echter niets af-
e gedaan aan de grote inzet en de uitstekende kennis van zaken, 
:- welke het werk der r.a.i.o.'s in het algemeen kenmerken, doch 
>- de noodzakelijke ervaring en levenswijsheid kan men nu een-
ir maal slechts in een langduriger dienstverband opdoen. 
{t Het ware te wensen, dat velen onder hen zich toch, in tegen-

stelling met de nu bestaande verwachting, tot het O.M. aan-
ig getrokken zullen voelen. Enige kentering lijkt in de laatste 
d tijd te bespeuren. 
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Een viertal omstandigheden zal hopelijk de situatie op de 

?arketten ten goede wijzigen. Ten eerste de invoering van het 
nstituut der verkeersschouten, welke thans op korte termijn 
Tiogelijk lijkt. In de tweede plaats een wetswijziging waardoor 
jok voor misdrijven transactie mogelijk wordt gemaakt. De 
lard van het werk zal daardoor zeker interessanter worden. 
Ten derde door de carrièremogelijkheden voor de staande 
magistratuur zoveel mogelijk gelijk te maken met die voor de 
zittende en ten slotte door reeds thans - en dit is een taak 
voor de parketten zelf — de werkzaamheden zodanig in te 
richten, dat de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk wordt 
benut. 

Dit zal te meer noodzakelijk zijn nu - zoals reeds opgemerkt 
- het aantal te behandelen zaken nog steeds een duidelijke 
stijging te zien geeft, terwijl anderzijds de zorgelijke situatie 
van de schatkist de kans op uitbreiding van personeel gering 
maakt. Toch is een waarschuwing op haar plaats, dat hier 
niet de zuinigheid de wijsheid bedriege. 

§ III. BELEIDSTERREINEN 

A. Algemeen 

1. De criminaliteit 
In het verslagjaar kwamen 303 460 misdrijven ter kennis 

van de politie, tegen 262 430 in het jaar 1970. 
Hiermede steeg het aantal geregistreerde misdrijven per 

100 000 inwoners tot 2359. Het oplossingspercentage daalde 
daarentegen van 41 pet. in 1970 naar 37 pet. in het afgelopen 
jaar. In tegenstelling tot het jaar 1970 dat een lichte daling te 
zien gaf van het aantal geregistreerde overtredingen, vertoonde 
het jaar 1971 ook in deze sector een niet onaanzienlijke 
stijging. In § IV wordt een cijfermatig overzicht gegeven van 
de hier aangegeven tendenzen. 

Het behoeft geen betoog dat de verdere toename van het 
aantal geregistreerde strafbare feiten, gecombineerd met het 
feit dat de politie relatief minder zaken tot een oplossing wist 
te brengen, ons met de grootste zorg vervult. Hier komt nog 
bij dat evenals in 1970 ook dit jaar weer een relatief grote 
toename viel te constateren van bepaalde vormen van ernstige 
criminaliteit. Zo nam b.v. het aantal gewapende roofovervallen 
op banken e.d. in Nederland toe van 46 in 1970 tot 116 in 
het afgelopen jaar. 

Binnen het raam van de gegeven mogelijkheden en man-
kracht, hebben wij niettemin getracht onze verantwoordelijk-
heid voor de criminaliteitsbestrijding zo efficiënt mogelijk te 
realiseren. 

De gedachten gingen hierbij uit naar enerzijds het stellen 
van prioriteiten bij de opsporing, anderzijds bundeling van 
krachten uit Rijks- en Gemeentepolitie waar dit nodig bleek 
om bepaalde ernstige vormen van (georganiseerde) criminali-
teit zo goed mogelijk het hoofd te bieden. 

In verschillende arrondissementen en ressorten zijn thans 
regionale bijstandteams gevormd, welke zo nodig de plaatse-
lijke recherche kunnen assisteren. In sommige grote gemeen-
telijke politiekorpsen zijn aparte recherchegroepen gevormd 
ter bestrijding van ernstige delicten, welke in bepaalde gevallen 
het onderzoek kunnen overnemen. Bij de Rijkspolitie heeft ten-
slotte de vorming van recherche-eenheden per district ter even-
tuele assistentie van de groepen verder voortgang gevonden. In 
een aantal districten is reeds met succes opgetreden. 

Tenslotte is, mede dank zij de activiteit van de Recherche-
Advies-Commissie, goede voortgang gemaakt met verbetering, 
door uitbreiding en efficiëntere werking, van de verschillende 
vormen van opsporingsberichtgeving, zoals de telex, opsporings-
register, opsporingsblad en per radio en televisie. Door de 
politieverbindingsdienst werd de laatste hand gelegd aan een 
radioverbindingsnet (het z.g. inrapnet) door het gehele land, 
waarop thans alle belangrijke politieposten zijn aangesloten. 

De indeling van het jaarverslag over 1970 volgend, willen 
wij thans nader ingaan op de verschillende fasen bij de crimi-
naliteitsbestrijding. 

2. Opsporing 
Reeds werd gesteld dat de sterke onderbezetting van met 

name het rechercheapparaat tegenover het steeds toenemend 
aantal geregistreerde delicten dwong tot het stellen van priori-
teiten ten aanzien van de opsporing. Voor deze ontwikkeling 
hebben wij ten volle begrip. De staatsrechtelijke verhoudingen 
in ons land, die een verzelfstandiging van de politie niet gedo-
gen, eisen intussen dat het stellen van prioriteiten geschiedt in 
overleg met en onder verantwoordelijkheid van de officier van 
justitie. De hantering van de z.g. blikschaderegeling bij de ver-
balisering van aanrijdingen, welke in de praktijk een geforma-
liseerde vorm van prioriteiten stellen bij het opsporingsbeleid 
inhoudt, dient dan ook door het openbaar ministerie begeleid 
en gecontroleerd te blijven. 

In alle arrondissementen werd door het hoofd van het parket 
met de hoofden van de politie-eenheden eenmaal of meermalen 
vergaderd, afgezien van frequent incidenteel overleg over 
bepaalde onderwerpen, het opsporingsbeleid betreffend. Een 
greep uit de daarbij aan de orde gekomen onderwerpen moge 
hier als illustratie dienen: 

- het beleid met betrekking tot de hantering van de Opiunv 
wet; 

- idem ten aanzien van pornografie; 
- het politietoezicht op het voeren van juiste verlichting bij 

mist en zware sneeuwval; 
- de invordering van rijbewijzen ex artikel 27 van de Wegen-

verkeerswet in het licht van de bestaande jurisprudentie hier-
over; 

- het opmaken van proces-verbaal bij aanrijdingen waarbij 
politiepersoneel was betrokken; 

- het opmaken van staten van inlichtingen voor de Belgische 
Justitie; 

- berichtgeving over de afloop van strafzaken etc. aan de 
politie; 

- het opmaken van proces-verbaal bij verkeersdelicten. 
Evenals in het jaar 1970 hielden de in ieder der arrondisse-

mentsparketten fungerende officieren van justitie, in het bijzon-
der belast met de behandeling van drugzaken en vuurwapen-
wet-zaken, nauw contact met de speciale politie-eenheden met 
de opsporing van overtredingen van de opiumwet en vuur-
wapenwet belast. 

Een toenemend probleem vormde in het afgelopen jaar het 
opsporings» en vervolgingsbeleid ten aanzien van strafbare 
feiten door vreemdelingen hier te lande gepleegd. 

Het aantal in Nederland verblijvende vreemdelingen bedroeg 
op 14 april 1972 ongeveer 320 000, een aantal dat speciaal 
tijdens de zomermaanden en vakantieperioden nog verre over-
schreden wordt. 

Het aantal vreemdelingen dat in het afgelopen jaar om 
enigerlei reden - waaronder het plegen van min of meer 
ernstige delicten - uit Nederland moest worden verwijderd be-
droeg ongeveer 6000, waarvan ongeveer de helft uit Amster-
dam. Het bleek met name in de grote steden steeds moeilijker 
een goed op elkaar afgestemd opsporings- en vervolgingsbeleid 
enerzijds en administratief vreemdelingenbeleid anderzijds te 
verwezenlijken. 

Het heeft weinig zin vreemdelingen voor betrekkelijk ge-
ringe feiten in Nederland te vervolgen. In vele gevallen kan 
dan ook met uitzetting worden volstaan. Dit mag er evenwel 
niet toe leiden, dat vreemdelingen de indruk kunnen krijgen 
dat uitzetting - vaak ook nog weinig effectief - de enige sanc-
tie is. Het openbaar ministerie dient dan ook wel zicht te 
hebben op de wijze waarop het uitzettingsbeleid in samenhang 
met het opsporingsbeleid wordt toegepast. 

3. Vervolging 
Zoals onder punt 5 van de inleiding tot dit verslag reeds 

werd gesteld, vindt het vormen van een algemeen beleid hier 
niet zozeer plaats bij de opsporing en vervolging van de zware 
tot zeer zware delicten, maar juist op het terrein van de lich-
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tere criminaliteit. Op dit terrein zijn immers de reeds in het 
vorige verslag genoemde mogelijkheden tot corrigerend optre-
den anders dan door middel van preventieve hechtenis en 
langdurige vrijheidsstraf steeds gevarieerder. Een belangrijk 
aspect hierbij is de plaats en functie die de reclassering 
hierin kan vervullen en vervult. 

Op verschillende parketten, met name in Amsterdam, Breda 
en Assen, vonden experimenten plaats, veelal met steun van 
het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum 
van uw ministerie, welke alle als voornaamste onderwerp had-
den de voorlichtingsbehoefte vin openbaar ministerie en rech-
ter enerzijds en door de reclassering gepeilde behoefte aan 
hulp met eventueel hulpaanbod anderzijds op elkander af te 
stemmen. 

Ook de mogelijkheid tot de zogenaamde crisisinterventie, 
d.w.z. hulp zo spoedig mogelijk na de aanhouding, was hierbij 
een voorwerp van studie. De reeds in het jaarverslag 1970 ge-
noemde commissie-Moons, door u ingesteld ten einde lande-
lijk de verschillende experimenten te begeleiden en te inven-
tariseren, vergaderde het afgelopen jaar frequent. In een kort 
geleden verschenen nota werden uitgangspunten geformuleerd 
welke in het algemeen door betrokkenen met instemming wer-
den begroet. Hoofddoel van de commissie lijkt voorshands 
meer klaarheid te brengen in de gecompliceerde verhouding 
tussen Justitie en Reclassering. De laatste kampt met wat heet 
„identiteitsmoeilijkheden", vooral door de stormachtige ont-
wikkeling, welke het maatschappelijk werk in de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. 

Welke deze moeilijkheden ook zijn, van de reclasserings-
medewerkers mag en moet worden verlangd dat zij er naar 
streven het openbaar ministerie en de zittende magistratuur 
objectieve voorlichting over de persoon van de verdachte te 
geven. Die voorlichting is en blijft onmisbaar voor een goede 
rechtspleging. Het zou een trieste ontwikkeling zijn indien de 
hoge vlucht die het particuliere reclasseringswerk in dit op-
zicht in het verleden heeft genomen, een einde zou vinden, 
indien de rechterlijke macht, verstoken van voorlichting door 
de reclassering, andere wegen zou moeten inslaan om de ge-
gevens te krijgen, zonder welke een rechtspraak niet moge-
lijk is. 

Wat het straftoemetingsbeleid in het algemeen betreft: over-
eenkomstig de aanbevelingen van de Commissie Vermogens-
straffen, lijkt voor de lichtere criminaliteit een accentverschui-
ving van de kortere vrijheidsstraf naar de - eventueel hogere -
geldboete plaats te vinden. 

Het toenemend verkeer met speciaal i e ons omringende 
landen en de steeds groeiende economische en culturele con-
tacten, doen steeds meer de noodzaak voelen ook bij het straf-
toemetingsbeleid aansluiting te zoeken bij dat beieid in deze 
landen. Voor het beleid ten aanzien van drugs spreekt dit zeer 
duidelijk, waar al deze landen verdragspartners zijn in het in 
1961 gesloten enkelvoudig verdrag, dat duidelijke aanwijzingen 
geeft ten aanzien van het vervolgingsbeleid op dit terrein. Ook 
de steeds groter wordende aantallen buitenlanders, welke hier 
te lande worden geverbaliseerd, terwijl vele van onze landge-
noten zich in het buitenland aan strafbare feiten schuldig blij-
ken te maken, dwingen tot bezinning op gemeenschappelijke 
uitgangspunten bij het straftoemetingsbeleid. Bij het overleg 
in de Raad van Europa en de Benelux is het besef groeiend 
dat het zogenaamde territorialiteitsbeginsel - vervolging en 
berechting in het land waar het feit werd gepleegd - dient 
plaats te maken voor het in beginsel berechten van de aange-
houden verdachte in het land van herkomst. De voordelen 
hiervan zijn immers evident: meer mogelijkheid om met de 
persoon van verdachte, gezien de omstandigheden waaronder 
hij is opgegroeid en leeft, rekening te houden, geen taalmoei-
lijkheden, adequatere executiemogelijkheden. 

Reeds thans bestaat de mogelijkheid krachtens gesloten en 
geratificeerde Europese en Beneluxverdragen, strafzaken over 
en weer naar de hiervoor in aanmerking komende landen van 
herkomst over te dragen met een verzoek om overname van 
behandeling. 

Van deze mogelijkheid werd in het afgelopen jaar op de 
meeste parketten, zij het op bescheiden schaal, reeds gebruik 
gemaakt. In een recent verleden gesloten, doch nog niet ge-
ratificeerde verdragen, zullen de mogelijkheden tot overdracht 
en executie van strafvonnissen over en weer nog verder ver-
ruimen. In verband met het groeiend probleem van de straf-
rechtelijke bejegening, met name in de grote steden, van hier 
door buitenlanders gepleegde strafbare feiten - men spreekt in 
dit verband wel van vakantiecriminaliteit - wordt de hier ge-
schetste ontwikkeling dezerzijds op de voet gevolgd en met 
instemming begroet. 

4. Executie 
In paragraaf IV wordt wederom een cijfermatig overzicht 

gegeven van de voorlopige hechtenis, welke feitelijk een onder-
deel van de vervolging is, doch tevens typische executoriale 
problemen meebrengt. Zo bleek het ook dit jaar weer in vele 
arrondissementen uiterst moeilijk om in de huizen van be-
waring voldoende plaatsruimte te vinden voor alle in voor-
arrest gestelden, zelfs na inschakeling van huizen van bewa-
ring ver buiten de plaats waar de instructie en berechting moes-
ten geschieden. Ons inziens is de plaatsingscapaciteit voor deze 
categorie gedetineerden thans reeds tot het uiterste benut, 
terwijl verwacht mag worden dat met het ernstiger worden van 
bepaalde vormen van crimineel gedrag, in de toekomst een 
nog groter beroep moet worden gedaan op de capaciteit van de 
huizen van bewaring. Plannen tot tijdelijke of blijvende sluiting 
van met name deze inrichtingen worden dezerzijds dan ook 
bepaald niet met gejuich begroet. Alhoewel zowel ten aanzien 
van de duur als de frequentie van de preventieve hechtenis een 
uiterst restrictief beleid werd gevoerd, moest toch in een aantal 
arrondissementen, geconfronteerd met een groter aantal ernsti-
ger delicten, op greter schaal het middel van de preventieve 
hechtenis worden toegepast. 

Wat de executie in eigenlijke zin betreft, hier deden zich in 
het algemeen geen bijzondere problemen voor. 

Van het instituut van de weekendexecutie werd, op beschei-
den schaal, goed gebruik gemaakt. Slechts een gering aantal 
aanvragen moest worden afgewezen. 

De executie van de arreststraf ten aanzien van minderjarigen 
vond, afgezien van plaatsing uit het gehele land in het Lloyd 
Hotel te Amsterdam, steeds meer plaats op politiebureaus, 
waar men soms met wat improvisatie dikwijls een zeer zin-
volle inhoud aan deze vorm van executie wist te geven. 

De wachttijd voor plaatsing in de inrichting Banken-
bosch II, waar veelal straffen voor verkeersdelicten worden 
geëxecuteerd, was ook het afgelopen jaar weer 2 a 3 maanden. 

De inning van geldboetes verliep ook in 1971 weer hier en 
daar stroef in verband met de onvindbaarheid van betrokkenen 
en de moeilijkheid tot executie van de vervangende vrijheids-
straf ten gevolge van de eerder gesignaleerde maximale benut-
ting van de capaciteit der huizen van bewaring. In dit verband 
zij opgemerkt dat vrijwel alle parketten het afgelopen jaar zijn 
overgegaan tot aanbieding van een tweede transactievoorstel 
indien aan het eerste niet tijdig gevolg werd gegeven. Als ge-
volg hiervan bleek in sommige gevallen nog 40 pet. van het 
restant inbaar, hetgeen zowel het parket als de griffie veel 
werk bespaarde. 

Zorg blijft tenslotte baren het ook in het afgelopen jaar 
grote aantal ontvluchtingen, speciaal uit de inrichtingen waar-
in ter beschikking van de Regering gestelden werden ver-
pleegd. Het totale aantal groot 597 moet veel te hoog worden 
geacht ten aanzien van personen, waarvan het belang van de 
openbare orde hun terbeschikkingstelling - en daarmee hun 
vrijheidsbeneming - bepaaldelijk vorderde. Het wel gehoorde 
tegenargument dat de behandeling van deze personen het 
risico van ontvluchtingen hier en daar zou impliceren, vermag 
niet te imponeren in verband met het grote gevaar dat de maat-
schappij juist met voortijdige vrijheidsverkrijging van deze 
categorie personen blijkt te lopen. 

Ook het aantal ontvluchtingen uit de strafgevangenissen en 
huizen van bewaring in het jaar 1971 achten wij te hoog en 
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dient naar ons inzicht te nopen tot bezinning op eventuele in-
terne reorganisatie en betere beveiliging. 

Uit de gesloten inrichtingen ontvluchtten 139 personen, uit 
de open inrichtingen 107. Totaal derhalve 246 personen, 
welke in een aantal gevallen tot nog toe onvindbaar bleken 
en voor het overige de toch reeds overbelaste politie oneven-
redig veel werk verschaffen. 

5. Behandeling klachten 
De behandeling van klachten tegen het optreden van politie-

personeel vond plaats overeenkomstig de terzake uwerzijds 
verstrekte richtlijnen. Bijzonderheden deden zich hierbij niet 
voor. In een klein aantal gevallen leidden klachten tot straf-
rechtelijk of tuchtrechtelijk optreden tegen de betrokken func-
tionaris. 

Klachten ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering 
Gedurende het verslagjaar werden bij de Gerechtshoven 

in het totaal 139 klachten terzake niet-vervolging door de 
officier van justitie ingediend. Dit is beduidend minder dan 
in het jaar 1970, waarin 166 klachten de Hoven bereikten. 

Van het aantal klachten dat in 1971 werd behandeld, wer-
den er 106 afgewezen c.q. niet ontvankelijk verklaard. In 
15 gevallen werd door het desbetreffende Gerechtshof bevel 
tot vervolging gegeven en in 5 gevallen droeg de betrokken 
procureur-generaal de officier van justitie op alsnog een straf-
vervolging in te stellen. Aan het einde van het verslagjaar 
waren 15 klachten nog in behandeling. 

B. Specifiek beleidsoverleg binnen het Openbaar Ministerie 

1. Opiumwet 
Het overleg om te komen tot richtlijnen voor het vervol-

gingsbeleid bij overtredingen van de Opiumwet en de Wet op 
de Geneesmiddelenvoorziening, vond het afgelopen jaar nauwe-
lijks voortgang, in afwachting van de resultaten van de Werk-
groep-Baan. 

Het inmiddels verschenen rapport en de aanbevelingen hier-
in gedaan, vormden in het gehele openbaar ministerie onder-
werp van discussie. 

2. Vuurwapenwet 
Het in 1970 geformuleerde beleid ten aanzien van de han-

tering van de Vuurwapenwet, werd het afgelopen jaar onge-
wijzigd gehandhaafd. Ofschoon de resultaten niet onbevredi-
gend zijn, lijkt met name overleg gewenst met de ons om-
ringende landen, aangezien de mogelijkheden om aldaar op 
legale wijze vuurwapens te betrekken en vervolgens ongecon-
troleerd onze grenzen te passeren, deze resultaten voor een 
aanzienlijk deel weer dreigen te frustreren. 

3. Verkeersrecht 
De Verkeerscommissie Openbaar Ministerie werd ingesteld 

bij besluit van de vergadering van procureurs-generaal bij de 
Gerechtshoven van 23 september 1965, teneinde de vergadering 
op verzoek of eigen initiatief te adviseren in aangelegenheden 
betreffende de opsporing en de vervolging van verkeersdelicten. 
Haar leden werden bij besluit van de Minister van Justitie en 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 augustus 1969 
tevens gezamenlijk aangewezen als advies-commissie bedoeld in 
artikel 34i lid 1 onder b van de Politiewet om voor zaken van 
verkeerstoezicht met betrekking tot justitiële aangelegenheden 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen. De 
commissie bestaat uit zes leden, te weten een lid tevens voor-
zitter, als hoedanig een advocaat-generaal bij het Gerechtshof 
te Arnhem fungeert, en vijf leden van het openbaar ministerie, 
verdeeld over de ressorten der hoven, die mede hun Procureur-
Generaal in regionale aangelegenheden adviseren. Als secretaris 
der commissie fungeert een bij het Ministerie van Justitie ge-
detacheerd lid van het openbaar ministerie. Sinds haar instel-
ling bracht de commissie in het kader van deze taken een 40-tal 
adviezen uit over onderwerpen van uiteenlopende aard. 

Jaarlijks keert terug het tezamen met de centrale politie ver 
keerscommissie - de C.P.V.C. - en Veilig Verkeer Nederland 
(voorheen het Verbond voor Veilig Verkeer) doen van voor-
stellen aangaande onderwerpen voor landelijke verkeersacties. 
Deze controle-acties worden per kwartaal aan de hand van een 
kernthema gehouden en bestaan uit een door V.V.N, door mid-
del van publiciteitsmedia verzorgd pedagogisch gedeelte en 
een repressief optreden der politie, waarop justitiële vervolging 
aansluit. 

Om enig inzicht te geven in de omvang dezer controles na 
de preventieve fase kan worden vermeld, dat gedurende de 
actie voor het laatste kwartaal 42 603 auto's werden gecontro-
leerd. Daarvan bleken 42 bestuurders onder zodanige invloed 
van alcohol te zijn, dat tegen hen proces-verbaal terzake van 
overtreding van artikel 26 van de Wegenverkeerswet werd 
opgemaakt. Bovendien werd aan 87 bestuurders een rijverbod 
opgelegd. In 461 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt 
wegens het rijden met gladde banden en 752 maal volgde 
proces-verbaal omdat de verlichting niet in orde was. 

Daarnevens adviseerde de commissie o.a. over 
- uitbreiding der bevoegdheid tot het vorderen van een 

onderzoek van de houder van een rijbewijs naar diens geschikt-
heid of betrouwbaarheid een motorrijtuig te besturen (art. 18 
WVW); 

- gebruik fotocopieën van kentekenbewijzen bij huurauto's; 
- eenvoudige afdoening van verkeerszaken, waarbij ideeën 

werden geopperd die grotendeels aansloten bij door de com-
missie transactie in handen der politie aan de Minister van 
Justitie gedane voorstellen. 

Veel gewicht hecht de commissie aan haar uitstekend en 
vruchtbaar contact met de centrale politie verkeers commissie, 
waarmede zii geregeld overleg pleegt; een overleg dat evenzeer 
door de C.P.V.C. wordt gezocht. 

Nu met de toepassing van de ministeriële circulaire inzake 
het verbaliseringbeleid bij aanrijdingen - de z.g. blikschade-
circulaire — gedurende enige jaren in deze ingewikkelde materie 
praktijk was verkregen, werd tezamen met de C.P.V.C. en na 
overleg met de N.V.V.A. (Nederlandse Vereniging van Auto-
mobiel Assuradeuren) een ontwerp opgesteld voor een nieuwe 
circulaire. 

Op grond van de praktijk werd een voor de politie duidelijker 
beginsel-verklaring geredigeerd terzake van het opmaken van 
proces-verbaal bij aanrijdingen en wel „wanneer uit een oogpunt 
van verkeersveiligheid sprake is van een ernstige overtreding 
van de verkeerswetgeving, waarbij in de gegeven situatie de 
verdachte een ontoelaatbare mate van voorzienbaar gevaar heeft 
doen ontstaan". Dit werd toegelicht met voorbeelden van ge-
vallen, waarin zich zulks kan voordoen, terwijl voorts gevallen 
van aanrijding werden genoemd waarin steeds proces-verbaal 
dient te worden opgemaakt. 

Vermeld zij nog, dat de voorzitter lid werd van de maande-
lijks bijeenkomende kern-commissie van de vaste commissie 
veilig wegverkeer tot bijstand van de raad van de waterstaat, 
waarin ook andere - wel te onderscheiden maar niet steeds te 
scheiden - verkeersdisciplines zijn vertegenwoordigd, hetgeen 
een nuttige inwisseling van informatie medebrengt. 

4. Toepassing wet op de economische delicten 
Het coördinerend overleg dat enkele jaren gesluimerd had is 

in 1970 weer voloo op gang gekomen. Het heeft ook in 1971 
goed gefungeerd. Binnen het openbaar ministerie zijn er thans 
2 organen die met de beleidscoördinatie belast zijn. In de eerste 
plaats de landelijke vergadering van Officieren van Justitie, 
belast met de behandeling van economische strafzaken onder 
voorzitterschap van de advocaat-generaal mr. Folmer. en in de 
tweede plaats een werkgroep onder voorzitterschap van de 
advocaat-generaal mr. Wiarda. In deze werkgroep heeft uit 
ieder ressort een O.v.J., belast met de behandeling van econo-
mische strafzaken, zitting. 

De werkgroep houdt zich met 2 onderwerpen bezig: in de 
eerste plaats stelt hij een lijst van tarieven op voor de afdoening 
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van de meest voorkomende delicten. De voorstellen daarover 
worden voorgelegd aan de landelijke vergadering en uiteinde-
lijk door de vergadering van Procureurs-Generaal vastgesteld. 

In de tweede plaats bouwt de werkgroep een documentatie 
op van wettelijke bepalingen en de toepassing daarvan. Daarbij 
is de medewerking van de contactambtenaren van de betrokken 
departementen onmisbaar. Zij geschiedt dan ook in nauw over-
leg. Er is thans documentatie omtrent de voorschriften op het 
gebied van Landbouw en Visserij, Economische Zaken, Ver-
keer en Waterstaat, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het 
streven is erop gericht de documentatie aan te passen aan de 
zich snel wijzigende economische verhoudingen en mitsdien 
aan de wisselende onwaarde van economische delicten. 

De werkgroep heeft voorts geadviseerd over de wijze waarop 
de landelijke uniforme wijze van processen-verbaal, opgemaakt 
in economische strafzaken, tot stand gebracht kan worden. Uit 
een enmiête bleek dat er verschillende systemen worden toege-
past. Tnd:en het advies van de werkeroen wordt overgenomen 
krügt men een beter beeld omtrent het door de parketten ge-
voerde senotbelc'd (het meermalen boeken van 1 zaak wordt 
vermeden), werVbesnarine en meer uniformiteit. 

Het belaneriikste orgaan voor de beleidscoördinatie is de 
landelijke vergadering. Er zijn in het afgelopen jaar 2 ver-
gaderinpen gehouden. Van de behandelde onderwerpen worden 
genoemd: loonzaken, prijzenzaken, verkoop van caravans enz. 
op zondag, tarieflijsten. Landbouw en Visserij, Economische 
Zaken en Verkeer en Waterstaat, art. 6 B.B.A., Bestrijdings-
middelenwet (-Residubesluit), Wet autovervoer goederen, be-
lanprijke uitspraken in economische strafzaken en vestigings-
wet<?eving. 

De vervolging en berechting van economische strafzaken 
vraagt in toenemende mate specialisatie. De voorschriften 
worden ingewikkelder, mede doordat bepaalde EEG-voor-
schriften rechtstreeks in de lid-staten werken. Voor specialisatie 
is het nodig dat men kennis van de materie heeft, maar ook 
ervaring. De vraag is dan ook gerezen of er niet in zoverre 
een wijziging in de organisatie moet plaatsvinden, dat de ver-
voleing per ressort wordt ongedragen aan een ouder economisch 
Officier en een jongere. Het vraagstuk is te meer van belang 
omdat het wellicht een goede zaak zou zijn aan de Officieren 
niet alleen de vervolging van economische strafzaken maar 
ook van strafzaken inzake het milieurecht op te dragen. De 
discussies hierover moeten nog op gang komen. De eis van 
specialisatie is op zichzelf moeilijk te verenigen met die dat 
alle leden van het O.M. zich betrokken voelen, ook bij de be-
handeling van economische en milieu strafzaken. Een strikte 
scheiding zou de eenheid van het vervolgingsbeleid verbreken. 
Er is vaak een samenhang tussen economische strafzaken of 
milieu strafzaken en andere strafzaken. 

De controle op de vele economische voorschriften geschiedt 
selectief. Een efficiënt toezicht van het O.M. op de opsporing 
wordt reeds aanstonds bemoeilijkt doordat er een groot aantal 
bijzondere opsporingsdiensten zijn. Deze diensten zijn nauw 
met het bestuur verbonden omdat zij naast een opsporende, 
een controlerende en (zelfs) een uitvoerende taak hebben. Zelfs 
kan men stellen dat in vele gevallen de controlerende taak 
primair is. In het verslagjaar was de aandacht van de controle-
diensten in de eerste plaats gericht op de prijzencontroles. Deze 
eindigde op 4 augustus 1971, toen de Prijzenbeschikking Goe-
deren en Diensten II werd ingetrokken. Zowel incidenteel als 
in de landelijke vergadering vindt overleg met hoofden van 
opsporingsdiensten plaats. 

Het is ook in het verslagjaar weer opvallend dat een aantal 
in de Wet op de economische delicten genoemde bijkomende 
straffen en maatregelen met name opheffing van de schade-
lijke gevolgen, oplegging van de verplichting tot verrichting 
van wat wederrechtelijk is nagelaten, intrekking van vergun-
ningen en storting van waarborgsommen weinig is toegepast. 
Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat de rechter minder 
aandacht heeft voor de meer bestuurlijke aspecten van het 
economisch strafrecht. Toch kunnen juist deze straffen en 
maatregelen er toe bijdragen dat het ongedaan maken van de 
onrechtmatig ontstane toestand erkend wordt als een van de 

eerste doeleinden van repressief optreden. Het „strafkarakter" 
dat ook aan de geldboete eigen is, komt dan meer op de achter-
grond te staan en fungeert meer als ultimum remedium. 

Statistische gegevens 
Aan het slot van dit jaarverslag zijn in de biilage A gegevens 

opgenomen ontleend aan de „Toepassing Wet Fconomische 
Delicten" van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar-
naar wordt verwezen. 

Het opsporingsbeleid 
Reeds is gewag gemaakt van het contnct met de hoofden 

van de controlediensten. Op de afzonderlijke parketten werden 
meer concrete zaken behandeld, b.v. over het al dan niet in 
beslagnemen. Gesprekken zijn gevoerd met onsporinesambte-
naren van de Loontechnische Dienst, de E.C.D., de A.I.D., de 
Vleeskeuringsdienst en de Keuringsdiensten van Waren. De 
veelheid van deze laatste diensten maakt het vaak extra moei-
lijk om een eenheid van opsporingsbeleid tot stand te brengen. 

Vervolgingsbeleid 
Een groot gedeelte der zaken is met een transactie afgedaan. 

Gebleken is dat een tweede transactie-aanbod goede resultaten 
oplevert. Geen transactie wordt aangeboden o.m. in gevallen 
van grote ernst, van ernstige recidive en, uiteraard, bij onwillig-
heid van de verdachte. 

Sommige prijzenzaken en zaken tegen koppelbazen kregen 
aandacht van de pers. Van verslagen in de pers gaat voorlich-
tende en ook preventieve werking uit. In het verslagjaar is ook 
aandacht besteed aan de vraag wie vervolgd moet worden in-
dien het delict is begaan in de sfeer van een niet-natuiirlijke 
persoon als bedoeld in artikel 15 W.E.D. De werkgroep Wiarda 
meent dat voorkeur moet worden gegeven aan vervolging van 
de niet-natuurlijke persoon omdat: 

- deze het eventuele door het strafbare feit verkregen voor-
deel geniet; 

- bij een dergelijke vervolging het bestuur, de commissaris-
sen en/of eventuele andere belanghebbenden op de hoogte 
komen van de begane overtredingen; 

- er een zuiverder beeld van de recidive van de onderneming 
wordt verkregen; 

- het met het oog op de strafmaat gewenst is; 
- sommige bewiismoei'ükheden voorkomen kunnen worden 

(lid 2 van artikel 15 W.E.D. doelt daar ook op). 
Het kan echter soms aanbeveling verdienen om zowel de cor-

poratie als de leidinggever of opdrachtgever te vervolgen, al was 
het alleen maar om deze laatste in te scherpen, dat het mis-
drevene ook op hem persoonlijk kan drukken (b.v. door het 
opleggen van een vrijheidsstraf al dan niet in voorwaardelijke 
vorm). 

Soms zal de keus alleen op de natuurlijke persoon vallen, 
b.v. vanwege de twijfelachtige status van de corporatie, of de 
kans, dat de corporatie ten tijde van de vervolging niet meer 
bestaat, en het weinig verhaal bieden (de boete is immers niet 
te vervangen door hechtenis zoals bij natuurlijke personen). 

Van de landelijk ingeschreven verdachten was ongeveer een 
kwart niet-natuurlijke persoon. 

Sepotbeleid 
Het aantal geseponeerde zaken (pl.m. een kwart) lijkt vrij 

groot, maar in tal van zaken, opgemaakt tegen N.V.'s, 
V.O.F.'s enz. werden vaak meer dan één verdachte ingeboekt, 
terwijl slechts één werd vervolgd. Seponering van alle verdach-
ten in één proces-verbaal vermeld, kwam slechts zeer zelden 
voor. Indien het advies van de werkgroep Wiarda wordt aan-
genomen, zal het aantal sepots sterk verminderen. 

Meervoudige Kamer 
In het jaar 1971 werden ter zitting afgedaan 4388 zaken 

(in 1969: 6031 en in 1970: 4686), waarvan 8 zaken (in 
1969: 6 en in 1970: 6) door de meervoudige kamer werden 
behandeld. 
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De executie van straffen en maatregelen 
De executie van de opgelegde straffen en maatregelen heeft 

in het algemeen geen bijzondere problemen opgeleverd, noch 
ten aanzien van natuurlijke, noch ten aanzien van niet-natuur-
lijke personen. 

Een aantal stilleggingen van ondernemingen (totaal 54) 
werd in overleg met en door de E.C.D. in samenwerking met 
de plaatselijke politie ten uitvoer gelegd. 

De executie van de maatregelen van storting van een waar-
borgsom (in 1971 totaal 9) en ontneming van geschat voordeel 
(in 1971 totaal 1) leverde in vroegere jaren wel eens moeilijk-
heden op. Daarbij is geen vervangende hechtenis mogelijk (ook 
niet ten aanzien van de geldboete bij niet-natuurlijke personen) 
en er moet een deurwaarder worden ingeschakeld. Het gevolg 
is, dat deze maatregelen (altijd al spaarzaam gehanteerd) nog 
spaarzamer worden toegepast. 

5. Milieubeheer 
Het sociaal-economisch recht in Nederland vertoont een 

zekere eenheid. Er zijn, mede dank zij de wetenschappelijke 
bewerking gedurende vele jaren, gemeenschappelijke trekken in 
dit deel van het recht aan te wijzen. De strafrechtelijke hand-
having steunt op één wet. Dat bevordert op zichzelf al een 
zekere coherentie in het beleid betreffende de opsporing, de 
vervolging en de berechting. De praktijk vond daarbij steun 
bij de doctrine. 

Geheel anders is het gesteld met het recht betreffende het 
milieubeheer. De wetgeving vertoont geen eenheid. Van weten-
schappelijke bewerking was nauwelijks sprake. Er is geen 
coherente strafwetgeving. 

Het openbaar ministerie had in het verslagjaar met feiten 
van de meest uiteenlopende aard te maken. Een globale op-
somming biedt voldoende adstructie: 

- het storten van vuilnis op verboden plaatsen, o.a. in bossen 
en op als waterwingebied aangewezen terreinen; 

- het laten staan van autowrakken; 
- landschapsontsiering (autokerkhoven en ontsierende 

reclame); 
- geluidshinder en overmatige verspreiding van uitlaat-

gassen, veroorzaakt door motorrijtuigen; 
- het lozen van olie bij het laden en lossen van zeeschepen 

en binnenvaarttankers; 
- het werpen van vuilnis in kanalen; 
- verspreiding van roet via (scheeps)schoorstenen; 
- het oprichten van installaties zonder Hinderwetvergun-

ning; 
- het niet veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen; 
- verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. 

In deze opsomming treft men aan: overtredingen van ge-
meentelijke en provinciale verordeningen en van wetten of 
uitvoeringsvoorschriften van de centrale overheid. Sommige fei-
ten zijn verkeersovertredingen, andere kantongerechtsovertre-
dingen, behorende tot de groep „bijzondere wetten", weer 
andere kantongerechtsovertredingen behorende tot de groep 
„plaatselijke verordeningen". Er zijn economische delicten bij 
en misdrijven, waarvoor de „gewone" strafkamer van de recht-
bank bevoegd is. Voor sommige feiten zijn alleen de daders, 
genoemd in artikel 47 W.v.S., strafrechtelijk aansprakelijk, voor 
andere kan ook artikel 50a W.v.S. of een overeenkomstige 
bepaling worden toegepast; voor weer andere ook de rechts-
persoon, vennootschap of vereniging van personen. 

Een aantal wettelijke voorschriften voorziet behalve in straf-
sancties ook in politiedwang en sommige in administratieve 
sancties. 

In dit onoverzichtelijk geheel kan het openbaar ministerie 
slechts moeizaam zijn weg zoeken. De mogelijkheden van een 
zekere specialisatie worden onderzocht. Ook wordt naar deug-
delijk overleg met de (vele) bestuurlijke instanties gestreefd. 

In het verslagjaar had het openbaar ministerie voornamelijk 

bemoeienis met de z.g. kleine milieudelicten. Dit hangt er 
ook mee samen dat nog geen uitvoeringsvoorschriften tot stand 
kwamen van de wetten over „grote" milieuverontreiniging. 

§ IV. STATISTISCHE GEGEVENS EN 
WETENSCHAPPELIJKE RESEARCH 

Inleiding 

Aan de hand van de belangrijkste gegevens uit de criminele 
en justitiële statistieken van de ressortsverslagen van de pro-
cureurs-generaal, de jaarverslagen van de hoofden van de 
arrondissementsparketten, het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek alsmede statistieken van het Ministerie van Justitie zelf 
zullen enkele in dit verslag gesignaleerde tendensen worden 
toegelicht. 

Welke factoren in het algemeen en in het bijzonder in 1971 
van invloed zijn geweest op de criminaliteit in Nederland is 
met behulp van het beschikbare cijfermateriaal niet aan te 
geven. Naast de statistische berichtgeving is dan ook weten-
schappelijke research naar oorzaken van criminaliteit en 
mechanismen, om deze zo effectief mogelijk te kunnen bestrij-
den, onontbeerlijk. 

Ook in 1971 vonden er een aantal wetenschappelijke onder-
zoekingen plaats, waarvan de resultaten van direct belang kun-
nen zijn voor het door het O.M. te voeren beleid. 

Een overzicht van deze projecten wordt gegeven in bijlage 
B van dit jaarverslag. 

1. Ontwikkeling van de criminaliteit in het algemeen 
a. Ter kennis van de politie gekomen misdrijven en bekend 

geworden verdachten. 
In het jaarverslag van het O.M. over 1970 is een beeld 

gegeven van de toename van de criminaliteit sinds 1955. De 
criminaliteitscijfers over 1971 brengen daarin geen verandering. 

Staat A. Omvang van de criminaliteit in de jaren 1969.1970,1971 

1969 1970 1971 

Ter kennis van de politie 
gekomen misdrijven. . . . ±236 544 262 430 303 460 
Totaal aantal verdachten . ±250 000 ±270 000 ±320 000 
Waarvan bij de politie 
bekend geworden 106 320 110 573 118 924 
Totaal aantal bij de arron-
dissementsparketten inge-
schreven zaken (excl. t.a.v. 
overtredingen str. minder-
jarigen) 95 829 98 644 107 686 
Aantal door de rechter af-
gedane zaken (excl. t.a.v. 
overtredingen str. minder-
jarigen) 47 272 49 811 50 641 

BronC.B.S. 

In het afgelopen jaar werden er door de politie 303 460 mis» 
drijven geregistreerd. Van de pl.m. 320 000 verdachten in 1971 
kon 37 pet. worden opgespoord en werd ten aanzien van onge-
veer 34 pet. een zaak bij het parket ingeschreven. Gelet op het 
aantal in 1971 door de rechter afgedane zaken verscheen in 
dat jaar pl.m. 16 pet. van degenen die een misdrijf pleegden 
uiteindelijk voor de rechter. 

Percentueel nam het aantal geregistreerde misdrijven in 1971 
ten opzichte van 1970 met 16 pet. toe. Deze toename wordt 
voornamelijk weer veroorzaakt door de sterke stijging van het 
aantal vermogensdelicten zoals blijkt uit staat B. 
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Staat B. Toename van de criminaliteit in de perioden 1969/1970 
en 197011971 

Misdrijven 
Wetb. v. Str. 

Aantal ger. Toename Toename 
misdr. 1971 1969/1970 1970/1971 

a. openb. orde en gezag . . 3 239 
b. leven en persoon. . . . 10 667 
c. ruwheidsmisdrijven1). . 12 808 
d. zedenmisdrijven . . . . 8 358 
e. vermogensmisdrijven. . 225 759 

Totaal misdrijven 
Wetb. v. Str 262 572 
Economische delicten . . . 42 
Misdrijven wegenverkeers-
wet 37 539 
Misdrijven andere wetten 
en besluiten 3 307 

Totaal 303 460 

— 7% - 5% 
— 2% - 2% 
+ 8% + 16% 
— 7% - 4% 
+ 13% + 20% 

+ 
+ 

11% 
38 2) 

+ 17% 
— 46 2) 

+ 7% + 4% 

+ 100% + 43% 

+ 11' + 16% 

*) d.z. artt. 157 t/m 176, 254, 350, 351, 351bis, 352, 354, 408 Sr. 
2) Wegens het kleine aantal delicten zijn hier de absolute verschillen 
vermeld. 

c. Toename criminaliteit, rekening houdende met de sterkte 
van de politiekorpsen van rijks- en gemeentepolitie. 

Staat D. Gemiddelde sterkte van de korpsen van rijks- en gemeente-
politie vergeleken met het aantal misdrijven per 100 000 inwoners door 
deze korpsen geregistreerd 

Jaar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Gemiddelde sterkte van de Geregistreerd aantal 
korpsen van gemeente- en misdrijven per 
rijks-politie1) 100 000 inw. 2) 

abs. indexcijfer abs. indexcijfer 
1967 = 1967 = 
100) 100) 

141 100 1 546 100 
143 101 1 682 109 
144 102 1 848 120 
144 102 2 025 131 
145 103 2313 150 

x) Uitsluitend personeel met opsporingsbevoegdheid. 
2) Betreft aantal misdrijven uitsluitend ter kennis gekomen van rijks-
en gemeente-politie. 

Bron C.B.S. 

Bron C.B.S. 

Opvallend is de verdubbelde toename van het aantal ruw-
heidsmisdrijven en de minder sterke stijging van het aantal 
wegenverkeersmisdrijven dat door de politie werd geregistreerd. 

Rekening houdende met de bevolkingsgroei is de toename 
van de criminaliteit in 1971 ten opzichte van 1970 14 pet. Per 
100 000 inwoners kwamen het afgelopen jaar nl. 2352 mis-
drijven ter kennis van de politie, tegenover 2061 in 1970. 

b. Door de politie opgemaakte processen-verbaal en gedane 
transacties terzake van overtredingen. 

In tegenstelling tot de dalende tendens die de jaren 1969 
en 1970 te zien gaven blijkt in 1971 het aantal processen-
verbaal en transacties ter zake van overtredingen weer met 
11 pet. te zijn gestegen. Deze toename moet voor het grootste 
deel worden toegeschreven aan de sterke stijging van het aantal 
door de politie opgemaakte processen-verbaal, zoals blijkt uit 
staat C. 

Staat C. Omvang en toename van de kantongerechtscriminaliteit in de 
perioden 1969)1970 en 197011971 

1971 Toename Toename 
1969/1970 1970/1971 

Aantal door de politie op-
gemaakte processen-verbaal 1 303 808 + 1 % 
Aantal door de politie ge-
dane transacties 770 218 — 5% 
Totaal processen-verbaal en 
transacties 2 074 026 

+ 17% 
+ 2% 

1% 

Bron C.B.S. 

De politie blijkt, met name als een verkeersovertreding 
wordt geconstateerd, relatief steeds minder een transactievoor-
stel te doen. Het kan zijn, dat men relatief minder verbaliseert, 
doch waarschuwt of door de vingers ziet. Afgelopen jaar werd 
in 39 pet. der gevallen aan verkeersovertreders een transactie-
voorstel gedaan tegenover resp. 44 en 42 pet. in 1969 en 
1970. Het is ook mogelijk, dat de verdachten niet meer zo 
vlot betalen aan de politie, of dat de politie haar aandacht 
meer richt op overtredingen, waarvoor geen politie-transactie 
is toegestaan of opportuun wordt geoordeeld. 

Hoewel de sterkte van de rijks- en gemeentepolitie per 
100 000 inwoners de laatste jaren iets is toegenomen blijft deze, 
zoals blijkt uit staat D, ver achter bij de ontwikkeling van de 
criminaliteit. 

Rekening houdende met de gemiddelde sterkte van de politie-
korpsen steeg het aantal ter kennis gekomen misdrijven in 1971 
ten opzichte van 1970 met 13 pet., het aantal opgehelderde 
misdrijven slechts met 3 pet., terwijl het aantal processen-
verbaal en transacties met 8 pet. toenam. 

Staat E geeft de toename van criminaliteit rekening hou-
dende met de sterkte van de politiekorpsen sinds 1967 weer. 

Staat E. Omvang criminaliteit gerekend naar de sterkte van politie-
korpsen 

Jaar Aantal ter kennis gekomen 
misdrijven per 100 politie-
functionarissen x) 

Waarvan opgehelderd 

abs. indexcijfer abs. indexcijfer 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1095 
1 179 
1286 
1406 
1 590 

100 
108 
124 
128 
145 

511 
543 
555 
571 
589 

100 
106 
109 
112 
115 

*) Uitsluitend personeel met opsporingsbevoegdheid; het relatieve 
criminaliteitscijfer is berekend naar de gemiddelde sterkte van de 

1 * '° politiekorpsen in het betreffende jaar. 

Bron C.B.S. 

d. Daling ophelderingspercentage. 

Dat de politie in het afgelopen jaar weer minder misdrijven 
ophelderde is vooral een gevolg van de sterke toename van het 
aantal vermogensdelicten. 

In vergelijking met andere delictsoorten is het ophelderings-
percentage voor deze categorie het laagst, nl. resp. 30 en 
27 pet. in 1970 en 1971. Een overzicht van de ophelderings-
percentages voor de verschillende misdrijfcategorieën wordt 
gegeven in staat F . 

12 000 VI 3 (3) 
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Staat F. Percentage der opgehelderde misdrijven in 1969,1970 en 1971 e. Gepleegde en opgehelderde overvallen. 

1969 1970 1971 

I. Wetboek van Strafrecht totaal . . . 39 36 32 
a. misdrijven tegen openbare orde 

en gezag 96 97 96 
b. misdrijven tegen leven en persoon 91 89 88 
c. ruwheidsmisdrijven 48 45 41 
d. zedenmisdrijven 59 57 56 
e. vermogensmisdrijven 32 30 27 

II. Wet op de economische delicten . . 100 97 100 

III. Wegenverkeerswet 68 66 64 

IV. Andere wetten en besluiten 99 99 99 

Bron C.B.S. 

Bij de onderlinge vergelijking per delict van de hier vermelde 
ophelderingspercentages hoede men zich voor voorbarige con-
clusies, want de wijze waarop het misdrijf ter kennis komt van 
de politie verschilt van categorie tot categorie. Zo zal verreweg 
het grootste deel van de misdrijven tegen de openbare orde 
alleen als zodanig geregistreerd worden, wanneer de politie de 
daders ter plaatse aangehouden heeft. Anderen, die zich even-
zeer aan soortgelijke feiten schuldig gemaakt hebben doch niet 
gearresteerd zijn, vormen geen aanleiding tot het aanleggen 
van dossiers met onbekende dader. Bij de economische delicten 
doet zich een overeenkomstige situatie voor, dat ook hier alleen 
die gedragingen als delict geregistreerd worden waar de op-
sporingsambtenaar bij zijn onderzoek op stuit. 

Ten aanzien van de gewelds- en zedendelicten is de situatie 
aldus, dat de politie in de regel eerst op de hoogte komt van 
het desbetreffende misdrijf wanneer door of namens het slacht-
oi't'er aangifte gedaan wordt. Daarbij zal de naam van de ver-
moedel ijke dader veelal tevens genoemd worden, waardoor het 
ophelderingspercentage van dit soort zaken vanzelfsprekend 
gunstig beïnvloed wordt. 

Van de vermogensdelicten vindt in de regel aangifte plaats 
zonder dat de benadeelde weet wie de dader is. 

Dat de opsporing van de vermogensdelinquent problemen 
geeft blijkt wel uit het feit dat in 1971 van het totaal aantal 
ter kennis gekomen misdrijven slechts 27 pet. werd opgelost 
waarvan gemiddeld 33 pet. pas na een maand, terwijl bij de 
overige delicten, waarvan in totaal 66 pet. werd opgehelderd, 
de meesten, nl. 95 pet., binnen een maand konden worden 
opgelost. 

Omdat het aandeel van de vermogensdelicten in de totale 
bij de politie bekend geworden criminaliteit de laatste jaren 
steeds toeneemt stijgt ook het percentage misdrijven dat niet 
binnen een maand is opgelost zoals blijkt uit staat G. 

Staat G. Percentage vermogensmisdrijven en percentage na een maand 
opgehelderde misdrijven 

Jaar Aantal vermogensmis- Aantal later dan een 
drijven in percenten van de mnd. na aangifte op-
totale geregistreerde crimi- gehelderde misdrijven 
naliteit in percenten van de 

totale opgehelderde 
criminaliteit 

10 
10 
11 
12 
14 

1967 68 
1968 68 
1969 70 
1970 72 
1971 74 

Bron: C.B.S. 

In het afgelopen jaar vonden er 187 overvallen plaats waar-
bij in 72 pet. der gevallen gebruik werd gemaakt van een vuur-
wapen (incl. alarm-, gas- en luchtdrukpistolen e.d.). In 4 pet. 
der gevallen werd daadwerkelijk van het vuurwapen gebruik 
gemaakt. Bij de 187 geregistreerde overvallen werd 1 slacht-
offer gedood, 7 slachtoffers zwaar en 15 licht gewond. Van 
de 187 overvallen werden er 84 opgelost, d.i. 45 pet. 

In het algemeen blijkt het aantal veroordelingen en sepots 
ter zake van artikel 312 Wetboek van Strafrecht (diefstal met 
geweld of bedreiging met geweld) met name de laatste twee 
jaren sterk te zijn toegenomen. 

Staat H. Aantal veroordelingen en sepots ter zake van diefstal met 
geweld of bedreiging met geweld (art. 312 Wetboek van Strafrecht) 

Jaar Abs. Indexcijfer 

ver-
oord. 

sepots totaal ver-
oord. 

sepots totaal 

1967 . . 127 81 208 100 100 100 
1968 . . 125 76 201 98 94 97 
1969 . . 105 95 200 83 117 96 
19701) . 164 119 283 129 147 136 
19711) . 215 142 357 169 175 172 

x) Voorlopige cijfers 
Bron C.B.S. 

2. Afdoening van de bij de arrondissementsparketten inge-
schreven strafzaken 

a. In de loop van het jaar ingeschreven nieuwe strafzaken. 
Ten opzichte van 1970 nam het aantal ingeschreven zaken 

het afgelopen jaar met 9 pet. toe. In staat I wordt voor de 
verschillende ressorten een overzicht gegeven van de toename 
van het aantal ingeschreven zaken. 

Staat I. Omvang en toename van het aantal bij de arrondissements-
purketten ingeschreven nieuwe zaken 

Ressort 

's-Hertogenbosch 
Arnhem 
's-Gravenhage . . 
Amsterdam . . . 
Leeuwarden . . . 

Totaal Nederland 

Aantal Toename 
ingeschreven sinds 
nieuwe zaken 1970 
in 1971 

30 416 10% 
21 770 11% 
24 084 12% 
27 194 5% 
9 855 3% 

113 319 9% 

Bron C.B.S. 

De gemiddelde werkelijke bezetting van de arrondissements-
parketten bleef landelijk gezien in 1971 ten opzichte van 1970 
vrijwel constant. In het ressort Amsterdam steeg het gemiddeld 
aantal leden van het O.M. met 1, in Leeuwarden en Den Haag 
nam het met resp. 2 en 1 af; een landelijke daling van 2 O.M.-
leden. De r.a.i.o.'s namen in Arnhem en Leeuwarden met 2 toe, 
in Den Bosch met 1. Daartegenover daalde hun aantal met 
1 in Amsterdam en Den Haag. Landelijk is het gemiddelde 
aantal r.a.i.o.'s in 1971 ten opzichte van 1970 dus met 2 ge-
stegen. 
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Staat J. Gemiddelde werkelijke bezetting van het O.M. in 1970 en 1971 

Ressort 1970 1971 

leden 
O.M. 

r.a.i.o. s leden 
O.M. 

's-Hertogenbosch . . 29 5 29 6 
Arnhem 22 2 22 4 
's-Gravenhage . . . . 28 6 27 5 
Amsterdam 33 9 34 8 
Leeuwarden 13 2 11 4 

Totaal 125 24 123 27 

Bron: jaarverslagen arrondissementsparketten 

Uit vergelijking van staat I met staat J is duidelijk, dat 
de belasting van de parketten is toegenomen. De gemiddelde 
bezetting (O.M.-leden en r.a.i.o.'s samen genomen) zou lan-
delijk met 9 pet. moeten zijn gestegen (d.i. met 14 personen), 
om met de toegenomen werkomvang gelijke tred te hebben 
kunnen houden. Enigszins gespecificeerd is de werkvermeer-
dering in staat K tot uitdrukking gebracht. 

Staat K. Aantal ingeschreven nieuwe strafzaken in 1970 en 1971 per 
functionaris, berekend naar de gemiddelde werkelijke bezetting 
(O.M.-leden met r.a.i.o.'s en administratief personeel afzonderlijk 
geteld) 

Ressort leden O.M. + r.a.i.o.'s Administratie 

1970 1971 toe- 1970 1971 toe-
name name 

's-Hertogenbosch 
Arnhem . . . . 
's-Gravenhage . 
Amsterdam . . 
Leeuwarden . . 
Totaal Nederland 

812 869 7% 188 202 
815 
634 
614 
635 
649 

837 
753 
648 
657 
755 

3% 
19% 
6% 
3% 
8% 

148 
148 
158 
147 
159 

165 
160 
166 
151 
171 

7% 
11% 
8% 
5% 
3% 
8% 

Het beeld van staat K is waarschijnlijk nog geflatteerd, 
omdat de r.a.i.o.'s daarin geacht worden volledig zelfstandig 
in de dagelijkse gang van zaken te zijn ingeschakeld. Dit is 
echter niet het geval. De supervisie van O.M.-leden vergt 
bovendien extra tijd. Staat K toont overigens aan, dat de 
werkbelasting van de leden van het O.M. in de arrondis-
sementen niet gelijk is. Met name in de arrondissementen in 
de ressorten 's-Hertogenbosch en Arnhem is het O.M., naar 
deze ruwe cijfers te oordelen, zwaarder belast dan in het 
westen en het noorden. 

Het aantal ingeschreven zaken ten aanzien van strafrechtelijk 
minderjarigen wegens misdrijven steeg met 10 pet. en bedroeg 
in 1971 21 043, d.w.z. 19 pet. van alle ingeschreven zaken 
(zie staat L ) . 

Staat L. Aantal ingeschreven zaken tegen minderjarigen wegens mis-
drijven in percenten van het totaal aantal ingeschreven zaken per ressort 

Ressort 1970 1971 

's-Hertogenbosch . 
Arnhem 
's-Gravenhage 
Amsterdam . . . 
Leeuwarden . . . 
Totaal Nederland 

21 19 
20 19 
16 19 
16 17 
18 20 
18 19 

b. In de loop van het jaar afgedane strafzaken. 
Ook in 1971 kon het openbaar ministerie de steeds toene-

mende stroom te behandelen zaken bijhouden. Gelet op het 

aantal in dat jaar ingeschreven nieuwe zaken werd 98 pet. 
afgedaan. Het aantal door het gerechtshof in de loop van 1971 
behandelde hoger beroepzaken bleef in 1971 relatief constant 
ten opzichte van 1970. 

Staat M. Aantal door het gerechtshof afgedane hoger beroepszaken 

Aantal afgedane zaken 

Abs. 

Gerechtshof 

In % van het 
aantal door de 
arrondissements-
rechtbanken 
afgedane zaken 
per ressort 

1970 1971 1970 1971 

's-Hertogenbosch 
Arnhem . . . . 
's-Gravenhage . 
Amsterdam . . 
Leeuwarden . . 

433 
440 
504 

1 050 
289 

459 
570 
564 
736 
304 

Totaal 2 716 2 633 

Bron C.B.S. 

c. Afdoening strafzaken door het openbaar ministerie. 
Wederom nam in 1971 het aantal zaken dat uitsluitend door 

het openbaar ministerie werd behandeld relatief toe. In het 
afgelopen jaar deed het openbaar ministerie namelijk 54 pet. 
van het aantal ingeschreven zaken zelf af tegenover 50 pet. in 
1970. Mogelijk is het minder tijdrovende zelf afdoen van zaken 
de reden, dat - zoals hierboven werd vermeld - ondanks het 
gestegen aantal zaken, percentueel eenzelfde hoeveelheid werd 
afgewikkeld als in 1970. Het aantal voorwaardelijke en onvoor-
waardelijke sepots bleef relatief constant. Zo werden in 1971 
7 pet. van het totaal aantal door het openbaar ministerie afge-
dane zaken voorwaardelijk en 65 pet. onvoorwaardelijk gese-
poneerd. Ook het percentage beleidssepots bleef gelijk, namelijk 
40 pet. van het totale aantal onvoorwaardelijke sepots in 1971. 

Een onvoorwaardelijk sepot betekent overigens niet, dat 
het openbaar ministerie niets aan de zaak doet. Door b.v. een 
onderhoud ten parkette kan de dader wel degelijk geconfron-
teerd worden met een strafrechtelijke reactie. 

Ook zijn onder de sepots vele zaken opgenomen, waarop 
werd gereageerd met voeging ad informandum of overdracht 
aan andere gerechtelijke instanties. 

d. Afdoening strafzaken door de rechtbank. 
In de loop van 1971 deed de rechter in 46 pet. van het to-

taal aantal afgedane zaken een uitspraak; het jaar daarvoor was 
dit nog 50 pet. Percentueel bleef de verdeling van het aantal 
door de meervoudige kamer, de politierechter en de kinder-
rechter behandelde zaken ongewijzigd. Zo deden de mcervou-
dige kamer, de politierechter en de kinderrechter respectievelijk 
14, 73 en 13 pet. van het aantal door de rechtbank behandelde 
zaken af. 

3. Toepassing preventieve hechtenis 
Landelijk bedroeg het aantal in voorlopige hechtenis geno-

men personen in 1970 7048 en in 1971 7657. 
Het percentage minderjarigen in de verschillende arrondis-

sementen varieerde in het afgelopen jaar sterk, namelijk van 
2 tot 18 pet. 

Over het geheel genomen is de duur van de v.h. in 1971 
vrijwel gelijk gebleven aan die in 1970. Bij strafrechtelijk 
minderjarigen - 12 pet. van het totaal - duurde de v.h. in 1971 
echter gemiddeld iets korter dan in 1970 (zie staat N.). De 
v.h. wordt bij strafrechtelijk minderjarigen overigens in het 
algemeen sneller beëindigd dan bij meerderjarigen; ook in 
1971 was dit het geval. 



20 

Staat N. Cumulatieve percentages gevallen van voorlopige hechtenis 
die binnen 1,3,6 maanden of langer werden beëindigd, van resp. 
strafrechtelijke minderjarigen en meerderjarigen in 1971 

Beëindigd minderjarigen meerderjarigen 
_1970 1971 1971 

Binnen 1 maand 
Binnen 3 maanden 
Binnen 6 maanden 
Na 6 maanden of langer . . 

Bron M.v.J. 

De Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven 

(47%) 49% 33% 
( 83%) 89% 74% 
( 95%) 99% 96% 
(100%) 100% 100% 

(=941) ( = 6 617) 
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BIJLAGE IV-A 

Statistische gegevens, ontleend aan de „Toepassing der wet op de economische delicten" van het C.B.S. 

Staat A. Processen-verbaal opgemaakt t.z.v. economische delicten en bekend geworden verdachten 

Opsporingsdiensten 1969 1970 1971 

p.v.'s bekende p.v.'s bekende p.v.'s bekende 
verd. verd. verd. 

1915 2 038 1519 1661 1420 1 550 
3 691 3 834 4 017 4 116 3 645 3 827 

1 1 12 12 6 6 
4 453 5 433 5 150 6 248 5 108 6 231 
2 637 3 951 2 450 3 303 2 366 2 994 
40 39 17 18 6 6 
32 37 10 15 210 249 

2 241 2 251 2 150 2 172 2 498 2 496 
1 — 3 3 2 2 

144 152 59 64 55 57 
5 421 5 498 5 688 5 814 6 131 6 250 
760 802 682 706 570 606 
13 23 19 29 8 15 
1 1 — — 5 11 

— — — — — — 

Rijkspolitie 
Gemeentepolitie 
Koninklijke Marechaussee 
Algemene inspectiedienst 
Economische controledienst 
Arbeidsinspectie 
Looncontroledienst 
Rijksverkeersinspectie 
Hoofdinspectie v.d. volksgezondheid 
Veterinaire inspectie v.d. volksgezondheid 
Keuringsdienst van waren 
Keuringsdienst van vee en vlees 
Directeurs van 's rijks belastingen 
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst 
Bureau algemene recherchezaken v/h min. v. volks-

huisv. en ruimt, ordening 
Inspectie van de havenarbeid 

Totaal 21350 24 060 21776 24 161 22 030 24 300 

Staat B. Bekende verdachten in de loop van de jaren 1969,1970 en 1971 
ingeschreven bij de arrondissementsparketten 

Staat C. Bij de arrondissementsparketten ingeschreven verdachten 
naar de aard van de overtredingen 

Arrondissement 1969 1970 

's-Hertogenbosch . . . . 
Breda 
Maastricht 
Roermond 
Arnhem 
Zutphen 
Zwolle 
Almelo 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Dordrecht 
Middelburg 
Amsterdam 
Alkmaar 
Haarlem 
Utrecht 
Leeuwarden 
Groningen 
Assen 

Totaal 29 641 29 021 

1971 Aard overtreding Ingeschreven') in 
1969 1970 1971 

2 922 2 967 3 032 
1 610 1449 1699 
1495 1696 1 651 
1 368 1 529 1426 
2 663 1 686 1268 
1260 757 895 
916 999 946 
884 857 881 

2 247 2 337 2 151 
1 855 2 076 1 875 
1048 1099 1092 
8101) 981 1 110 

2 219 2 247 2 033 
1 303 1471 1 895 
1 816 1 925 2 665 
1 589 1409 1 627 
1209 1240 1204 
1423 1 318 1 220 
1004 978 819 

29 489 

*) Uitsluitend gegevens over het Ie t/m 3e kwartaal. 

Afbetaling 
Cadeaustelsel 
Opruiming 
Deviezen 
Economische mededinging. 
In- en uitvoer: 

agrarisch 
industrieel 

Landbouw 
Visserij 
Rijksgoedkeuring 
Lonen c a 
Pacht 
P.B.O.: 

algemeen 
hulpbevoegdheden . . . 

Plantenziekten 
Bestrijdingsmiddelen . . . 
Prijzen 
Vestiging 
Vleeskeuring 
Destructie 
Autovervoer goederen . . 
Goederenverkeer 
binnenscheepvaart . . . . 
Keuring waren 
Winkelsluiting 
Andere econ. voor-
schriften 
Zaken uitsl. tegen onbek, 
daders in de loop v.h. 
kwart. resp. jaar inge-
schreven 

Totaal (incl.dubbeltelling) . 
Totaal (excl. dubbeltelling) 

106 40 
163 72 
349 394 
5 14 
7 14 

38 84 
7 14 

471 497 
53 46 
- 2 

194 127 

1411 2 204 
22 29 

1 708 1 613 
837 974 

2 606 1447 
1 249 1 825 
1046 1089 
218 188 

9 446 8 066 
169 125 

7 045 8 046 
1 195 1 111 
1 308 1058 

108 
93 

421 
4 

11 

64 
25 

400 
136 

3 
93 

1787 
91 

1474 
1298 

978 
1 684 
1 156 

280 
8 540 

186 
8 437 
1 208 

1 104 

29 653 
29 641 

29 080 
29 021 

29 581 
29 489 

l) Worden in een strafzaak meerdere delicten vermeld, dan zijn deze 
ook in meerdere rubrieken ingeschreven. 
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Staat D. Aantal verdachten wier zaak in 1971 werd afgedaan door het Openbaar Ministerie naar de wijze van afdoening per arrondissement 

Afdoening Gevallen 
(art. 36, 

van schikking 
id 2 sub a) 

door buiten op totaal beneden 100 gld. totaal 
sepot geding 

(art. 36) 
andere 
wijze1) 

100 gld. en meer bedrag 
in gld. 

1093 1 356 568 3 017 1 020 336 122 394 
173 821 164 1 158 663 158 48 025 
502 772 119 1393 671 101 48 355 
306 677 267 1 252 2) 527 150 50 256 
269 632 118 1019 471 161 45 885 
98 471 136 705 367 104 31770 
145 476 139 760 294 182 59815 
63 464 43 570 376 88 31 222 
324 1233 194 1 835 2) 800 433 104 056 
322 880 146 1 348 572 308 80 370 
342 293 171 806 235 58 15 895 
212 365 132 709 304 61 21920 
461 1075 233 1 770 2) 714 361 122 981 
654 786 217 1 657 407 379 75 430 

1 102 811 413 2 327 2) 490 321 79 573 
178 893 341 1412 713 180 70 525 
320 724 136 1 180 377 347 58 804 
201 565 83 849 430 135 38 255 
184 455 74 713 280 175 52010 

6 949 13 749 3 694 24 480 2) 9711 4 038 1 157 541 

's-Hertogenbosch 
Breda 
Maastricht . . . 
Roermond . . . 
Arnhem . . . . 
Zutphen . . . . 
Zwolle 
Almelo 
's-Gravenhage. . 
Rotterdam . . . 
Dordrecht . . . 
Middelburg . . . 
Amsterdam . . . 
Alkmaar . . . . 
Haarlem . . . . 
Utrecht . . . . 
Leeuwarden . . 
Groningen . . . 
Assen 

Totaal 

l) Door overdracht, voeging enz. 
a) Hieronder 88 (resp. 2, 84, 1 en 1) bekende verdachten t.a.v. wie het recht tot strafverordering is vervallen door verjaring/overlijden. 
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Staat E. Aantal zaken in 1971 berecht per arrondissement, naar berechting en vonnis 

Strafzaken afgedaan 

door met 

meer- econ. kinder-
voudige politie- rechter 
kamer rechter 

veroor-
deling 

vnj-
spraak 
of ont-
slag van 
rechts-
vervol-
ging 

Opgelegde hoofdstraffen 9) 

op 
andere 
wijze *) 

onv. 
vrij-
heids-
straf 

geldboete 

minder 500 gld. 
dan en meer 
500 gld. 

totaal 
opge-
legd 
bedrag 
in gld. 

's-Hertogenbosch 
Breda 
Maastricht. . . 
Roermond . . . 

Arnhem . . . . 
Zutphen . . . . 
Zwolle 
Almelo . . . . 

's-Gravenhage . 
Rotterdam. . . 
Dordrecht . . . 
Middelburg . . 

Amsterdam . . 
Alkmaar . . . 
Haarlem . . . 
Utrecht . . . . 

Leeuwarden . . 
Groningen. . . 
Assen 

Totaal . . . . 

146 
324 
254 
208 

256 
126 
134 
218 

409 
452 
276 
192 

349 
190 
271 
107 

79 
198 
191 

132 
304 
236 
188 

232 
126 
132 
213 

395 
442 
256 
188 

333 
170 
258 

97 

75 
196 
189 

12 
18 
18 
17 

15 
1 
2 
5 

11 
7 

7 
8 

12 

2 
2 
1 
3 

14 

3 
3 
2 
1 

9 
12 

1 
2 

1 
1 
2 

l 3 ) 

1») 

10') 

9 8) 

l 3 ) 

98 34 39 738 
285 19 44 630 
227 9 30 218 
157 31 2) 75 415 

207 25 «) 43 562 
116 10 25 032 
121 11 22 945 
213 — 20 035 

174 20 46 110 
364 6) 77 ") 240 921 
242 15 45 145 
375 14 26 755 

288 38 77 525 
146 24 70 385 
230 20 52 480 
84 12 22 370 

73 3 7 710 
191 5 27 709 
184 5 20 320 

4 380 4 162 168 60 22 3 775 372 939 005 

*) Nietigverklaring der dagvaarding, onbevoegd" of niet-ontvankelijkverklaring, buiten vervolgingstelling enz. 
2) Hieronder 1 tevens vrijheidsstraf. 
3) Hieronder 1 ged. onv. ged. voorw. vrijheidsstraf. 
' ) Hieronder 2 tevens vrijheidsstraf. 
6) Hieronder 3 tevens vrijheidsstraf. 
6) Hieronder 11 tevens vrijheidsstraf. 
' ) Hieronder 4 ged. onv. ged. voorw. en 4 voorw. vrijheidsstraf. 
8) Hieronder 9 voorwaardelijke vrijheidsstraf. 
9) Bovendien werden opgelegd: bijkomende straffen: stillegging van de onderneming (art. 7 sub e) 54, verbeurdverkl. (art. 7 sub d en e) 52 

(waarvan 25 uitsluitend), ontzetting uit bep. rechten (art. 7 sub f) 1, openbaarmaking van de recht, uitspraak (art. 7 sub g) 1 en onttrekking aan 
het verkeer (art. 36a Sr) 24. Maatregelen: storting van een waarborgsom (art. 8 sub b) 9, ontneming van geschat voordeel (art. 8 sub c) 1 en 
ondertoezichtstelling (art. 77v Sr) 2. 

Staat F . Aantal verdachten wier zaak bij de gerechtshoven in hoger beroep werd ingediend enjof afgedaan in 1971 

Den Bosch Arnhem Den Haag A 'dam Leeuwarden Totaa 

Voorziening in hoger beroep: 
aangebracht 
ingetrokken 

Bij arrest afgedaan met: 
niet ontv. verkl. v. beroep 
bev. v. uitspr. in Ie aanleg 

Geh. of ged. vernietiging v.h. vonnis in Ie aanleg door : 
veroord. na vrijspr. of ontsl. v. rechtsvervolging . . 
vrijspr. of ontslag van rechtsvervolging 
verzw. van straf 
omzetting v.e. voorw. in een onvoorw. straf . . . . 
verlichting v. straf 
omzetting v.e. onvoorvv. in een voorw. straf . . . . 
op andere wijze 

6 13 45 18 9 91 
2 2 2 3 1 10 

1 __ 1 
1 1 4 2 8 

1 1 , , 2 
6 — 9 2 — 17 

1 4 2 — 7 

3 6 18 5 3 35 

1 6 _ 7 

Door De Nederlandsche Bank N . v . te Amsterdam werden in 1971 geen overtredingen, genoemd in artikel 2 van het K.B. van 1 mei 1951, no. 7 
Stcrt. 90/1951, afgedaan; 
door de directeurs van 's-Rijksbelastingen werden in 1971 7 ( ƒ 1 335 boete) overtredingen van genoemd K.B. afgedaan. 



24 

Staat G. Aantal verdachten in wier zaak beroep in cassatie in 1971 
werd ingediend enj'of 'afgedaan 

Verdachten, in wier zaak beroep in cassatie werd ingesteld 
ter griffie van een: 

arrondissementsrechtbank 13 
gerechtshof 12 

Verdachten, in wier zaak het cassatieberoep werd inge-
trokken 

Verdachten, wier zaak bij eindarrest werd afgedaan: 
met niet-ontvankelijkvcrklaring 9 
met verwerping van het beroep in cassatie 10 
met cassatie van het vonnis op arrest a quo . . . . 2 
op andere wijze 1 
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BIJLAGE IV-B 

Overzicht van wetenschappelijke onderzoeken lopende 
of afgesloten in 1971 
Externe onderzoeken 

1. Recidive-onderzoek 
Vraagstelling: Wat is, uitgaande van de aan eer?tveroordeel-

den opgelegde straf, de relatie tussen die straf en de eventueel 
daarop volgende recidive? 

Initiatiefnemer: Prof. mr. Ch. J. Enschedé, Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 

Onderzoekers: Seminarium-Van Hamel der G.U. te Am-
sterdam onder leiding van prof. mr. Ch. J. Enschedé. 

Verslag: Interimverslag over de opzet van het onderzoek 
in het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie. Mr. D. M. 
van Dijk (juni 1971). 

2. Straftoemeting inzake belastingdelicten en daarmee ver-
gelijkbare commune misdrijven 

Vraagstelling: Of, en zo ja, in welke opzichten verschilt de 
straftoemeting bij belastingdelicten van de daarmee vergelijk-
baar geachte commune bedrogsdelicten? 

Initiatiefnemers: Prof dr. P. Vinke en prof. mr. A. Mulder. 
Onderzoekers: Strafrechtelijk en Criminologisch Instituut 

R.U. Leiden. Mr. C. P. Oomen. 
Verslag: Dissertatie van mr. Oomen „Voorlopige hechtenis 

en vrijheidsbenemende straffen" 1970. Een po en :\ metrisch 
onderzoek bij enkele vermogensdelicten. Het 2e deel van het 
eindverslag is in 1972 te verwachten. 

3. Vervolgingsbeleid met betrekking tot artikel 26 Wegen-
verkeerswet 

Vraagstelling: Is de bewijsbaarheid van verkeersovertredin-
gen ex artikel 26 WWV bepalend voor het vervolgingsbeleid? 

Initiatiefnemer: Ned. Ver. voor Rechtspraak. 
Onderzoekers: Seminarium-Van Hamel G.U. te Amsterdam 

onder leiding van prof. mr. Ch. J. Enschedé en mr. H. Franken. 

Verslag: In 1972 wordt het eindrapport verwacht, dat tevens 
een dissertatie zal zijn. 

4. Onderzoek inzake verkeersdelinquenten 
Vraagstelling: Onderzoek naar de persoonlijkheidskenmer-

ken van rijders onder invloed en naar de ervaringen van 
gedetineerden in Bankenbosch ten einde aanwijzingen te ver-
krijgen voor een eventuele penitentiaire behandeling. 

Initiatiefnemer: Ministerie van Justitie. 

Onderzoekers: Criminologisch Instituut R.U. Groningen 
onder leiding van prof. dr. W. Buikhuisen (drs. J. Zweens; 
en dr. Jac. van Weringh). 

Verslag: De hoofdstukken 6, 7 en 8 van het boek „Alcohol 
en verkeer" (1969) van prof. dr. W. Buikhuisen en een intern 
tussentijds rapport „Rijders onder invloed" vormen te zamen 
het verslag van het diagnostisch gedeelte. Het eindverslag is 
medio 1972 te verwachten. 

5. Effect van de straf, opgelegd wegens rijden onder invloed 
Vraagstelling: De samenhang van straf en de recidive onder-

zoeken. 

Initiatiefnemer: Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 
Leeuwarden. 

Onderzoekers: Criminologisch Instituut R.U. Groningen 
prof. dr. W. Buikhuisen en mr. D. W. Steenhuis. 

Verslag: Intern eindrapport. Getiteld: „Speciaal-preventief 
effect van de strafmaat bij rijders onder invloed" (1971). 

6. Onderzoek naar de toepassing van de preventieve hech-
tenis 

Vraagstelling: Hoe ervaren preventief gedetineerden de 
voorlopige hechtenis; welke consequenties heeft zij voor hun 
werk-, gezins- en andere relaties en voor hun houding tegen-
over de preventief gedetineerden? 

Onderzoekers: Criminologisch Instituut van de R.U. te Gro-
ningen onder leiding van prof. dr. W. Buikhuisen. Dr. J. Hem-
mel. 

Interne onderzoeken 

Onderzoeken verricht door het Wetenschappelijk Voorlich-
tings- en Documentatie Centrum van het 

Ministerie van Justitie 

1. Criminaliteit 1966 
Vraagstelling: Een beperkt1) statistisch onderzoek naar de 

factoren die samenhangen met delinquent gedrag en met het 
vervolgings- en straftoemetingsbeleid. Inzonderheid is aan de 
functie van de geldboete en de toepassing van de preventieve 
hechtenis aandacht geschonken. 

Initiatiefnemer: De Commissie-Vermogensstraffen. 

Onderzoekers: Drs. J. J. J. Tulkens, mej. drs. C. van der 
Werff, mej. mr. M. S. A. Gerner en drs. W. H. de Boer. 

Verslag: Een afzonderlijk intern rapport over de voorlopige 
hechtenis is in concept gereed gekomen. Het rapport over de 
toepassing van de geldboete is als bijlage van het eindverslag 
van de Commissie Vermogensstraffen in het voorjaar van 1972 
uitgebracht. 

2. Onderzoek winkeldiefstallen 

Vraagstelling: Ten einde een meer harmoniserend optreden 
te bevorderen is een onderzoek ingesteld naar het vervolgings-
beleid en de politiële en justitiële procedures in zaken van 
winkeldiefstal. 

Initiatiefnemer: Vergadering van Procureurs-Generaal. 

Onderzoeker: Drs. W. Scheepmaker. 
Verslag: Interimverslag december 1971. 
Eindverslag 1972. 

3. Straftoemeting overtreders artikel 26 der wegenverkeers-
wet (voor zover automobilisten) en hun recidive 

!) Met een beperkt onderzoek wordt in dit overzicht bedoeld een 
onderzoek dat zich beperkt tot het verzamelen van materiaal uit 
dossiers en andere bestaande registratiesystemen: de vraagstelling 
is hierbij dus niet bepalend voor de aard en de inhoud van de te 
verzamelen gegevens, doch moet in tegendeel worden beperkt of 
gedeeltelijk onbeantwoord blijven omdat slechts bestaand informa-
tiemateriaal wordt gebruikt. 

12 000 VI 3 (4) 
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Vraagstelling: Met het oog op harmonisatie van het straf-
vorderingsbeleid is een beperkt onderzoek ingesteld naar de 
factoren van daad en dader die met onderscheiden straffen en 
maatregelen samenhangen en naar het verband tussen straf en 
recidive. 

Initiatiefnemer: De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
te Arnhem. 

Onderzoeker: Mej. drs. C. van der Werff. 
Verslag: Interimverslag mei 1971. 
Eindverslag december 1971. 

4. De functie van de voorlichting en het voorlichtings-
rapport 

De initiatieven tot deze drie projecten werden gecoördi-
neerd door de Hoofdafdeling Reclassering en het W.V.D.C. 
Ze werden begeleid door de ministeriële werkgroep inzake het 
voorlichtingsbeleid, voorzitter mr. J. M. A. V. Moons, advo-
caat-generaal later raadsheer bij het gerechtshof te 's-Her-
togenbosch. 

Vraagstelling: Een driedelig onderzoek naar het aanvraag-
beleid van het Openbaar Ministerie inzake voorlichtingsrap-
porten en vergelijking van dit beleid met de opvattingen van de 
reclassering over de wenselijkheid van voorlichting en hulp-
verlening. Het onderzoek werd ondernomen in het kader van 
een proef met een wijze van intensieve samenwerking tussen 
Openbaar Ministerie en Reclassering in Amsterdam en Breda 
ten behoeve van een verbetering van de voorlichting. 

a. Project Amsterdam l 
Initiatiefnemers: Gezamenlijk initiatief van het hoofd van 

het arrondissementsparket te Amsterdam, het Bureau van de 
reclasseringsraad te Amsterdam, medewerkers van reclasse-
ringsinstellingen aldaar en de Hoofdafdeling reclassering van 
het Ministerie van Justitie. 

b. Project Breda 
Initiatiefnemers: Reclasseringsraad en reclasseringsinstellin-

gen in het arrondissement Breda en het W.V.D.C. 

c. Project Amsterdam II 
Initiatiefnemer: Werkgroep advisering openbaar ministerie 

Amsterdam (ingesteld door de Amsterdamse reclasseringsin-
stellingen met medewerking van het O.M.). 

Onderzoeker: Drs. Th. W. Scholten. 

Verslag: 

ad a.: november 1970. 
ad b.: december 1971. 
ad c : rapport wordt verwacht in het najaar 1972. 

5. De executie van de boete in de praktijk 
Vraagstelling: Een beperkt, beschrijvend onderzoek naar de 

betaling van opgelegde boetes, en het verband met de incasse-
ringsgewoonten in verschillende arrondissementen. 

Initiatiefnemer: De Commissie-Vermogensstraffen. 

Onderzoekers: Drs. J. J. J. Tulkens en mej. mr. M. S. A. 
Gerner. 

Verslag: Het rapport is als bijlage van het eindverslag van 
de Commissie-Vermogensstraffen in het voorjaar van 1972 uit-
gebracht. 

6. De strafwaardigheid van clandestiene radio-uitzendingen 

Vraagstelling: Een onderzoek naar de storingen en gevaren 
die ontstaan door clandestiene uitzendingen op de middengolf 
en naar de ontwikkeling van dit verschijnsel. 

Initiatiefnemers: De Procureus-Generaal bij de Gcrechts-
hoven Arnhem en Leeuwarden. 

Onderzoekers: Drs. J. J. J. Tulkens, mej. A. K. Kröner 
en mr. E. ter Bals. 

Verslag: Eindrapport zal gereedkomen in 1972. 
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BIJLAGE V 
JAARVERSLAG BETREFFENDE HET KORPS RIJKS-

POLITIE OVER 1971 

Inleiding 
Bij het uitbrengen van het vierde jaarverslag betreffende het 

Korps Rijkspolitie wil het de ondergetekende voorkomen dat 
de redenen die geleid hebben tot het samenstellen van deze 
verslagen genoegzaam bekend zijn. Uit de belangstelling waar-
mede van de inhoud telkenmale kennis wordt genomen moge 
blijken dat het initiatief van zijn ambtsvoorganger om tot deze 
vorm van verslaglegging over te gaan in een behoefte voorziet. 

De constatering dat het korps in al zijn geledingen en on-
derdelen blijk gaf van een goede taakvervulling en een grote 
plichtsbetrachting, mag ook ditmaal niet ontbreken. De onder-
getekende stelt dit met voldoening vast. Daarbij gaat hij niet 
uitsluitend af op ambtelijke berichten, maar ook op hetgeen 
hij mag afleiden uit spontane mededelingen van autoriteiten en 
particulieren. 

Het vorenstaande leidt echter geenszins tot de conclusie dat 
er op het stuk van de politie in het algemeen en van de rijkspo-
litie in het bijzonder weinig of geen problemen zouden be-
staan; het tegendeel is waar. De vervulling van de politietaak 
zowel in de sfeer van de handhaving van de openbare orde als 
in die van de rechtshandhaving stelt uit kwantitatief en kwali-
tatief oogpunt hoge eisen aan het politie-apparaat. Bij het 
Korps Rijkspolitie doet zich dit des te meer gevoelen door 
het aanzienlijke personeelstekort. 

HOOFDSTUK I 

Organisatie 
§ 1. Wijziging van organisatiebeschikkingen 

Algemene Inspectie 
In het verslagjaar zijn in nauw overleg met het Stafbureau 

Organisatie en Efficiency van zijn Ministerie voorstellen uitge-
werkt betreffende de verdere opbouw van de Stafafdeling Be-
leid en Beheer, de Stafafdeling Financiële Zaken, de Inspectie 
Personeelszaken, de Inspectie Uitvoerende Diensten en de In-
spectie Materieelzaken. Door het ontbreken van een defini-
tieve organisatie kon in verschillende functies nog niet worden 
voorzien. De omvang van de werkzaamheden bracht mede, dat 
veel overwerk moest worden verricht. 

Onderdelen van het Korps 
In juni 1971 werd bepaald dat voor de verdeling van het 

personeel over de onderdelen van het korps voorshands kon 
worden uitgegaan van een organieke sterkte van 7466 
(1-1-1970 : 7194) ambtenaren in een politierang beneden de 
rang van adspirant-officier der rijkspolitie, nader te verdelen 
als volgt: 

a. gezamenlijke landgroepen 5725 
b. gezamenlijke verkeersgroepen 500 
c. gezamenlijke recherchegroepen 100 
d. Algemene Verkeersdienst 250 
e. gezamenlijke overige onderdelen (Algemene In-

spectie, staven van de districten te land, Rijkspolitie te 
Water, Dienst Luchtvaart, Opleidingsschool, Kaderop-
leidingsschool, Centrale opleiding mobiele eenheden, 
Parketgroepen, Bereden groepen, Velddienstdetache-
menten, Postale recherche, Veiligheidsdienst Ko-
ninklijk Huis) 891 

Staven van de districten te land 
Een voorstel betreffende de personeelsbezetting voor de 

administratieve functies bij de districtsstaven heeft geleid tot 
een onderzoek door het Stafbureau Organisatie en Efficiency. 

Goedgekeurd werd de indeling van 1 voorlichtingsambte-
naar ten behoeve van de personeelsvoorziening bij de staven 
van de districten in de rang van opperwachtmeester/adjudant. 

Landgroepen 
Opgeheven werden: 
- District Apeldoorn: de groep Hengelo, ingedeeld bij de 

groep Vorden; 
- District Dordrecht: de groep Klaaswaal, ingedeeld bij de 

nieuw geformeerde groep Numansdorp; 
- District Groningen: de groep Nieuwolda, ingedeeld bij de 

groep Scheemda; 
de groep Warffum ingedeeld bij de groep Leens; 

- District Roermond: de groep Grathem, ingedeeld bij de 
groepen Heijthuizen en Horn. 

Overige wijzigingen: 
- District Alkmaar, groep Schermer, de benaming van het 

rayon „Zuid- en Noord-Schermer" is gewijzigd in: „Groot-
Schermer"; 
Groep Wieringermeer, de benaming van het groepsstand-
plaatsrayon „Wieringermeer" is gewijzigd in „Wieringer-
werf'. 

- District Amsterdam, groep Beemster, het rayon N.W. 
Beemster opgeheven en bij de groep Wormer het rayon 
Oost-Knollendam opgeheven. 

- District Apeldoorn, groep Flevoland, groepsstandplaats 
werd verplaatst van Dronten naar Lelystad. 
Ingesteld is de nieuwe groep Heerde (voorheen deel uitma-
kend van de groep Hattem) en i.v.m. grenswijzigingen is 
de organisatie, dislocatie en organieke sterkte van de 
groepen Hattem en Oldebroek gewijzigd. 
In verband met de opheffing van de gemeente Laren is de 
groep Lochem gereorganiseerd. 

- District Assen, groep Beilen, de rayons Wijster en Tien-
deveen samengevoegd tot één rayon Wijster. 
Van de groep Zuidlaren is het rayon Annerveensekanaal 
van de post Annen opgeheven. 

- District Breda, groep Rucphen, opgeheven de rayons 
Rucphen, Schijf en Zegge en gevoegd bij het rayon 
Sprundel/St. Willebrord. 

- District Dordrecht, groep Hardinxveld-Giessendam, op 
geheven het rayon Boven-Hardinxveld. 
Groep Hellevoetsluis, opgeheven de rayons Nieuw Heivoet 
en Nieuwenhoorn. 
Groep 's-Gravendeel, opgeheven het rayon Strijensas. 

- District Eindhoven, groep Eersel, opgeheven de rayons 
Wintelre en Knegsel van de post Vessem. 
Groep Gemert, opgeheven de rayons Handel, Mortel en 
Elsendorp en samengevoegd tot één rayon Gemert. 

- District 's-Hertogenbosch, groep Rosmalen, de post Empel 
en van de groep Vlijmen de post Engelen opgeheven 
i.v.m. samenvoeging van de gelijknamige gemeenten 
bij de gemeente 's-Hertogenbosch. 

- District Leeuwarden, opgeheven de rayons Boelenslaan, 
Spannum, Oosterzee, Elsloo, Haule, Burgwerd, Midlum 
en Zweins van resp. de groepen Achtkarspelen, Hennaar-
deradeel, Lemsterland, Ooststellingwerf, Wonseradeel en 
Hennaarderadeel. 
Nieuw gevormd werd het rayon Herbaijum bij de groep 
Hennaarderadeel. 
Groep Dantumadeel, de benaming van het groepsstand-
plaatsrayon „Murmerwoude" werd gewijzigd in ,,Dam-
woude". 
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- District Maastricht, groep Born, opgeheven het rayon 
Buchten. 

- District Middelburg, groep Tholen. In verband met her-
structurering van gemeenten op het eiland Tholen is de 
gelijknamige groep gereorganiseerd. Opgeheven werden 
de posten Stavenisse, St. Maartensdijk, Scherpenisse, St. 
Annaland, Poortvliet en Oud-Vossemeer. 
Nieuw gevormd zijn de rayons Tholen, St. Maartensdijk 
en St. Annaland. 

- District Roermond, groep Horst, de rayons Wanssum en 
Blitterswijk van de post Meerlo-Wanssum zijn opgeheven. 

Recherchegroepen 

Met ingang van 1 mei 1971 werd in elk district te land een 
recherchegroep ingesteld. Een voorstel voor de verdere uit-
bouw van de organisatie, dislocatie, sterkte en rangindeling is 
in behandeling genomen. 

Algemene Verkeersdienst 

Een voorstel tot wijziging van de organisatie, organieke 
sterkte en rangindeling is in onderzoek. 

Rijkspolitie te Water 

Een nieuwe organieke sterkte en rangindeling werd vastge-
steld. 

Het district Vlaardingen werd gewijzigd in district Dor-
drecht. 

De groep Aalsmeer werd nader ingedeeld bij het district 
Amsterdam (was Vlaardingen). 

De groep Utrecht is nader ingedeeld bij het district Am-
sterdam (was Nijmegen). 

De groep Vlaardingen werd opgeheven. De daartoe behoord 
hebbende posten Vlaardingen en Europoort zijn overgenomen 
door de Rivierpolitie van de gemeente Rotterdam. 

De post Ridderkerk werd ingedeeld bij de groep Dordrecht. 

Dienst Luchtvaart 

Een voorstel betreffende de herziening van de organisatie, 
organieke sterkte en rangindeling werd in behandeling ge-
nomen. 

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden (C.O.M.E.) 

Vastgesteld werden de organisatie, de organieke sterkte en 
de rangindeling. 

Kaderopleidingsschool 

Een nieuwe organieke sterkte en rangindeling werd vastge-
steld. 

Opleidingsschool 

Wijziging werd gebracht in het aantal (hoofd-)docenten. 

1 1 
10 10 
25 26 
24 21 
19 16 
26 33 
15 12 

HOOFDSTUK II 

Personeel 

§ 1. De personeelssterkte 
A. Personeel in politierangen boven die van adjudant 
Per 1 januari 1971, resp. 1 januari 1972 bestond het officie-

renkorps uit: 
1-1-1971 1-1-1972 

- inspecteur-generaal der Rijkspolitie . 
- dir. officieren der Rijkspolitie Ie kl. . 
- dir. officieren der Rijkspolitie 2e kl. . 
- dir. officieren der Rijkspolitie 3e kl. . 
- officieren der Rijkspolitie Ie klasse . 
- officieren der Rijkspolitie 2e klasse 
- adspirant-officieren der Rijkspolitie 

Totaal 120 119 

B. Personeel in politierangen beneden die van adspirant-of-
ficier 

Bijlage IA geeft een overzicht van de aantallen personeels-
leden in de onderscheiden rangen en tevens van de leeftijdsop-
bouw per 1 januari 1971 (6738 man). 

Aangezien in het verslagjaar: 
1 e. het verloop een aantal van 288 omvatte als gevolg van: 

- overlijden 26 
- eervol functioneel leeftijdsontslag 119 
- eervol ontslag wegens afkeuring 41 
- eervol ontslag op verzoek 91 
- ontslag om andere redenen 11 

- 288 
2e. bij het korps werden benoemd: 

- tot adspirant 518 
- ambtenaren uit gemeentelijke politie-

korpsen e.d 18 
- eerder op eigen verzoek eervol ontslagen 

ambtenaren 3 

+ 539 

3e. tot de naast hogere rang werden bevorderd: 
467 adspiranten 
210 wachtmeesters 
200 wachtmeesters Ie klasse 

50 opperwachtmeesters 
was de samenstelling van het korps per 1 januari 1972 als gc-
geven in bijlage 1B (6989 man). 

Het volgende overzicht geeft de feitelijke sterkten naar ran-
gen weer van 1 januari 1968 tot 1 januari 1972, zijnde de 
periode waarover jaarverslagen werden uitgebracht. 

Verkeersschool 
Wijziging werd gebracht in de organisatie en rangindeling 

door naast docenten ook docenten-klasseleiders aan te wijzen. 

§ 2. De reorganisatie van het korps 

De in 1968 begonnen reorganisatie van het korps kan thans 
vrijwel als voltooid worden beschouwd. 

Adju- Opper- Wachtmeesters Adspi- Totaal 
danten wacht-

meesters 
Ie kl. c.q. 
wachtmeesters 

ranten 

1-1-1968 551 1449 3 834 309 6 143 
1-1-1969 551 1439 3 884 365 6 239 
1-1-1970 544 1458 4 054 474 6 530 
1-1-1971 563 1 517 4 136 522 6 738 
1-1-1972 553 1608 4 320 508 6 989 
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C. Personeel in burgerrangen 
Bijlage 2 geeft een overzicht van de aantallen in burger-

rangen bij het korps werkzame ambtenaren naar de toestand 
op 1 januari 1971 en 1 januari 1972. In het verslagjaar nam 
het aantal ambtenaren in burgerrangen toe met 112. 

§ 2. De indeling van het personeel 
In bijlage 3a wordt districtsgewijze een overzicht gegeven 

van de personeelsbezetting van de landgroepen naar de feite-
lijke situatie op 1 januari 1971 en 1 januari 1972. 

Bijlage 3b geeft een overzicht van de sterkte van de overige 
onderdelen van het korps. 

§ 3. De gezondheidstoestand van het personeel 
De gezondheidstoestand van de leden van het Korps Rijks-

politie is redelijk te noemen. Het ziekteverzuim werd in 1971 
mede beïnvloed door een aantal factoren, welke reeds het vorige 
jaar ook een rol speelden, t.w.: 

Ie. onderbezetting van de groepen ( ± 30%); 
2e. toenemende arbeidsdruk (verhoogde criminaliteit, toe-

nemende recreatie en verkeersdrukte); 
3e. verouderen van het korps. 

Hieronder volgt een lijst, welke aangeeft het ziekteverzuim bij 
de Rijkspolitie, vergeleken met dat bij andere bedrijven, zoals 
vermeld in Overzicht (ziekte)verzuim in „Mens en Onder-
neming", 26 (1972) 132-133. 

Sterkte Aantal Aantal Gem. Gem. aantal Mens en 
7 100 ziekte- dienst- aantal verzuim- onder-
man dagen dagen zieken 

p.d. 
dagen per 
100 man 

neming 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

5 909 
5 652 
6 958 
5 747 
5 379 
5 970 
5 876 
6 632 
7 377 
7 319 
8 157 
9 665 

20 
20 
23 
19 
17 
19 
20 
22 
22 
21 
22 
23 

295 
282 
302 
302 
316 
314 
293 
301 
335 
348 
370 
420 

4,2% 
4,0% 
4,3% 
4,3% 
4,5% 
4,4% 
4,1% 
4,3% 
4,7% 
4,9% 
5,2% 
5,9% 

8,0% 
8,1% 
8,7% 
7,8% 
7,0% 
6,8% 
6,4% 
6,2% 
6,9% 
7,3% 
7,6% 

«) 

l) Het percentage over deze maand was bij het samenstellen van dit 
verslag nog niet bekend. 

Er werden 487 dienstongevallen geregistreerd waarvan in 96 
gevallen verhaal van schade op derden mogelijk was. 

Bij deze dienstongevallen overleden 2 personeelsleden, 
terwijl 44 ambtenaren lichamelijk letsel opliepen. 

§ 4. Werving van personeel 

I. Algemeen 

Met betrekking tot de resultaten van de werving over het 
jaar 1971 kan het volgende worden medegedeeld t.a.v. de on-
derscheidene categorieën van personeel. 

1. A dspiranten 

In het verstreken verslagjaar heeft de reeds in het jaar 1970 
aangevangen stijging van het aantal aanvragen om inlichtingen 
zich voortgezet. 

Ook het aantal serieuze sollicitaties nam in sterke mate toe, 
zodat ruim 1000 sollicitaties meer in behandeling konden 
worden genomen dan in het voorafgaande jaar. 

Voor zover uit de ter beschikking staande gegevens kan 
worden afgeleid is de achteruitgang op het gebied van de 
werkgelegenheid hieraan mede debet. 

De gerichte publiciteit is - zoals voorheen - verzorgd met 
onder meer gebruikmaking van: 

A. advertenties; 
B. toezending van een brochure, uitgaande van de Ministers 

van Justitie en Binnenlandse Zaken aan eindexaminandi van 
Mavo- en andere daarvoor in aanmerking komende scholen; 

C. verspreiding en toezending van wervingsbrochures van 
het Korps; 

D. de activiteiten van de in alle districten van het Korps 
werkzame „voorlichtingsambtenaren". 

In de periode van 1 januari t/m 31 december 1971 werden 
8767 aanvragen om inlichtingen ontvangen, welke als volgt 
kunnen worden gespecificeerd: 

5874 reacties n.a.v. geplaatste advertenties; 
584 reacties n.a.v. gemeenschappelijke brochure; 

1343 reacties n.a.v. verspreiding rijkspolitie-brochure; 
966 reacties n.a.v. onbekende oorsprong. 

Volledige sollicitatiebescheiden werden ontvangen van 3742 
serieuze gegadigden (te weten 1626 meerderjarigen en 2116 
minderjarigen) welke hun oorsprong vonden als volgt: 

Provincie (woonplaats) Sollicitanten Totaal Waarvan aangesteld Totaal 
meerderj. minderj. meerderj. minderj. 

80 112 192 13 17 30 
82 101 183 9 21 30 
65 102 167 13 15 28 

135 196 331 20 32 52 
264 332 596 27 65 92 
97 129 226 15 32 47 

173 178 351 29 33 62 
250 380 630 37 83 120 

51 66 117 7 14 21 
223 280 503 32 40 72 
206 240 446 20 36 56 

Friesland . . 
Groningen . . 
Drenthe . . 
Overijssel . . 
Gelderland . . 
Utrecht . . . 
Noord-Holland 
Zuid-Holland . 
Zeeland . . . 
Noord-Brabant 
Limburg . . . 

Totaal . . . . 1 626 2116 3 742 222 388 610 
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Het verloop van de behandeling dezer sollicitaties wordt 
weergegeven in Grafiek A. 

Van het hiervoor genoemde aantal minderjarige sollicitanten 
waren 465 nog 16 jaar, waarvan 59 geschikt werden bevonden. 

Deze 59 kandidaten zijn of worden na administratieve te-
werkstelling bij het korps op de opleidingsschool geplaatst. 

Bij het in grafiek A gegeven overzicht van het verloop der 
behandelde sollicitaties zij nog het volgende opgemerkt: 

Ad a. Onder voorselectie zijn aangegeven, de kandidaten 
die o.m. op grond van leeftijd, het niet bezitten van de voor 
minderjarigen vereiste vooropleiding, lopende militaire ver-
plichtingen, alsmede wegens bij de test gebleken onvoldoende 
ontwikkeling niet voor benoeming in aanmerking konden 
komen. 

Ad b. Onder medische eisen zijn - behalve de door de 
Korpsarts medisch afgekeurde kandidaten - ook opgenomen 
de sollicitanten die blijkens door henzelf verstrekte gegevens 
een te sterke bril hadden, dan wel andere gebreken of afwij-
kingen opgaven, die een medische goedkeuring in de weg 
zouden staan. 

Ad c. Onder basis test RPD zijn uitsluitend opgenomen de 
gevallen, waarin de kandidaat op grond van het door de Rijks 
Psychologische Dienst opgemaakte psychologische rapport 
werd afgewezen. 

Ad d. Onder onderzoek wervingscommissie zijn niet alleen 
vermeld de gevallen, waarin uitsluitend op grond van het ad-
vies van deze commissie tot afwijzing werd besloten. 

In deze gevallen is de afwijzende beslissing meerdere malen 
mede gebaseerd op het twijfelachtig of negatief oordeel van de 
psycholoog. 

Ad e. Onder antecedentenonderzoek zijn - evenals hier-
voor onder d genoemd - tevens opgenomen de gevallen, waar-
in de beslissing mede is gebaseerd op een twijfelachtig of ne-
gatief advies van de psycholoog en/of de wervingscommissie. 

Ad f. Intrekking van de sollicitatie komt voor in alle stadia 
van de selectie en op de meest uiteenlopende gronden. 

2. Assistenten t.b.v. de stafofficieren voor jeugdzaken 
De behandeling van een 23-tal sollicitaties voor de hiervoor 

aangegeven functie werd in 1971 afgerond, met het resultaat 
dat 9 kandidaten voor benoeming per 1 april 1971 geschikt 
werden bevonden. Sedertdien is nog een sollicitatie in behan-
deling. 

3. Parketwachters 
Gedurende het jaar 1971 werd een wervingscampagne ge-

houden ter vervulling van de ontstane vacatures van parket-
wachter. 

Van de 450 serieuze gegadigden werden 42 geschikt be-
vonden, waarvan per 1 december 1971 18 in opleiding werden 
genomen. De overige 24 werden bestemd voor de per 1 fe-
bruari 1972 geplande opleiding. 

Bij voorselectie vielen op grond van het niet voldoen aan de 
gestelde eisen 114 gegadigden af. 

Op grond van de resultaten van de psychologische test 
moesten 227 belanghebbenden worden afgewezen. Door de 
wervingscommissie werden 3 kandidaten ongeschikt bevonden, 
terwijl 7 medisch werden afgekeurd. Bij antecedentenonder-
zoek bleken 6 kandidaten niet voldoende geschikt. 

Gedurende de behandeling van de sollicitatie trokken 51 ge-
gadigden hun sollicitatie in. 

4. Technische Controleurs 

Ter vervulling van een aantal vacatures voor de functie van 
technisch controleur werd in oktober 1970 een advertentie ge-
plaatst in daarvoor in aanmerking komende dagbladen. 

Per 1 januari 1971 waren van 63 serieuze gegadigden de sol-
licitatiebéscheiden ontvangen. 

In 1971 solliciteerden nog 25 belangstellenden, zodat in to-
taal van 88 gegadigden een sollicitatie in behandeling kon 
worden genomen. 

Hiervan werden 14 kandidaten geschikt bevonden voor be-
noeming per 1 juni 1971. 

Vanwege het niet voldoen aan de gestelde eisen werden 33 
personen bij voorselectie afgewezen. 

Op grond van de resultaten van de psychologische test 
moesten 27 gegadigden worden afgewezen. 

Door de wervingscommissie werden 8 kandidaten onge-
schikt bevonden; op medische gronden viel niemand af. 

Bij antecedentenonderzoek bleek 1 kandidaat niet voldoende 
geschikt. 

Tijdens de behandelingsprocedure trokken 5 gegadigden hun 
sollicitatie in. 

II. Tentoonstellingen 

De deelname aan grote en middelgrote bedrijfstentoonstel-
lingen is ook in het jaar 1971 weer verder uitgebreid. 

Gezien de grote publieke belangstelling voor de stands van 
het Korps Rijkspolitie en gelet op de aard van de gesprekken 
en gestelde vragen in de stands blijkt steeds weer, dat deze 
vorm van voorlichting bijzonder op prijs wordt gesteld en in 
een behoefte voorziet. 

In gebruik zijn thans twee vaste stands, te weten 1 van 60 
m2 en 1 van 30 m2, met de mogelijkheid deze zo nodig aan te 
passen aan gangbare andere maten. 

Het streven is er op gericht jaarlijks, verspreid over het ge-
hele land, te komen tot deelname aan de belangrijkste grote en 
middelgrote exposities. 

Voor deelname aan kleinere tentoonstellingen, zoals beroe-
penvoorlichtingen en andere meer plaatselijk gerichte evene-
menten, bestaat het voornemen een aantal kleinere stands 
te vervaardigen ten gerieve van de districtcommandanten. 

Gedurende het verslagjaar werd deelgenomen aan de vol-
gende tentoonstellingen: 

1. Van 16-21 februari 1971 de grote beurs voor handel en 
industrie, tevens bloemententoonstelling „Westfriese Flora" te 
Bovenkarspel met een bezoekersaantal van ca. 60 000 per-
sonen. 

2. Van 2-5 maart 1971 werd in een door de kazernecom-
mandant ter beschikking gestelde lokaliteit in de legerplaats 
Oirschot een voorlichtingsstand ingericht. 

Deze activiteit werd door het Korps Rijkspolitie in samen-
werking met de gemeentepolitie Eindhoven ontplooid. 

Vele ter plaatse gelegerde militairen gaven van hun belang-
stelling blijk en vroegen na afloop nadere inlichtingen. 

3. Van 8-20 maart 1971 werd in het instituut voor Nijver-
heid en Techniek te Groningen in samenwerking met de ge-
meentepolitie te Groningen een stand ingericht. 

Deze speciale politietentoonstelling werd onder meer be-
zocht door de leerlingen van alle aanwezige scholen voor voort-
gezet onderwijs ter plaatse. Het geschatte aantal bezoekers be-
droeg 17 000. 

4. Van 23 april-2 mei 1971 was de rijkspolitie met een 
stand vertegenwoordigd op de „Tweener Expo" te Zuidlaren, 
die de aandacht trok van duizenden jongelui uit de provincies 
Groningen en Drenthe. 

5. Van 30 april-9 mei 1971 is in de Eurohal te Valken-
burg (L) deelgenomen aan de huishoudbeurs „Alles voor 
Eva", met een bezoekersaantal van ca. 50 000. 

6. Van 12-18 mei 1971 werd deelgenomen aan de ten-
toonstelling „Alex" te Driebergen, die uiteraard mede door de 
vertegenwoordiging van de Algemene Verkeersdienst grote 
belangstelling trok. 

7. Van 21 juli-4 augustus 1971 is op Ameland in samen-
werking met het gemeentebestuur een rijkspolitietentoonstel-
ling ingericht in een plaatselijk gymnastieklokaal. 
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Deze expositie — gekoppeld aan de opening van het nieuwe 
postbureau - trok niet alleen belangstelling van de plaatselijke 
bevolking, maar ook van vakantiegangers. 

8. Van 4 - 7 augustus 1971 was een stand geplaatst op de 
gladiolententoonstelling te Middelharnis, waaraan ca. 20 000 
personen een bezoek brachten. 

9. Van 27 augustus - 5 september 1971 is in samenwerking 
met de gemeentepolitiekorpsen van Leiden, Delft, Gouda, 
Katwijk en Alphen aan den Rijn deelgenomen aan de huis-
houdbeurs „Leidato" te Leiden, met een aantal bezoekers 
van ca. 80 000. 

10. Van 24 - 28 sept. 1971 werd deelgenomen aan de mid-
denstandsbeurs te Sas van Gent. Het bezoekersaantal bereikte 
hier nauwelijks de 10 000, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid 
een gevolg was van de excentrische ligging van het tentoonstel-
lingsterrein. 

11. Van 1 8 - 2 0 okt. 1971 werd een stand geplaatst op de 
jaarlijkse beurs voor handel en industrie annex paardenmarkt 
te Zuidlaren met een aantal bezoekers van ca. 90 000. 

12. Van 4 - 1 3 nov. 1971 was de rijkspolitie tenslotte nog 
vertegenwoordigd op de handels- en middenstandsbeurs te 
Emmen. 

Het aantal bezoekers bleef hier beneden de 10 000, hetgeen 
beslist mede een gevolg was van het minder goede weer in die 
periode. 

III. Voorlichtingsambtenaren 
Teneinde de werving en voorlichting actiever te kunnen aan-

pakken, hetgeen met het oog op de personeelstekorten als een 
dringende noodzaak wordt gezien, bleek het noodzakelijk de 
taak van de voorlichtingsambtenaren zoveel mogelijk uit de 
sfeer van nevenfunctie te halen. Daarom is zonder miskenning 
van de gedurende een aantal jaren door part-time voorlichtings-
ambtenaren verrichte werkzaamheden per district de functie van 
vaste voorlichtingsambtenaar ingesteld. Tezelfdertijd is bij het 
Bureau Personeelsvoorziening ten behoeve van de voorlichtings-
ambtenaren de functie van coördinerend ambtenaar ingesteld. 

De aanwijzing van deze ambtenaren is per 1 december 1971 
gerealiseerd. 

Ter voorbereiding op hun taak hebben genoemde ambte-
naren in de maand december 1971 aan de Kaderopleidings-
school van het Korps een studieconferentie gevolgd. 

In aansluiting daarop hebben zij zich enkele dagen in de hun 
toegewezen districten kunnen oriënteren, om per 1 januari 
1972 de taak van voorlichtingsambtenaar volledig te gaan ver-
vullen. 

IV. Carrièreverloop 
De onderscheidene mogelijkheden van het carrièreverloop 

voor het personeel beneden de rang van adspirant-officier zijn 
in Grafiek B schematisch in beeld gebracht. 

§ 5. Rechtspositie van het personeel 
Belangrijke wijzigingen van rechtspositionele aard vonden in 

de verslagperiode niet plaats. 
De minder belangrijke wijzigingen betroffen o.m. de aanpas-

sing van de in het Algemeen Rijksambtenarenreglement aange-
brachte wijzigingen in de rechtspositie van de burgerlijke rijks-
ambtenaren op het stuk van de verkorting van de arbeidstijd 
voor 60-jarigen en ouderen en het in werking treden van het 
„Besluit Geneeskundige Verzorging Politie 1971", waardoor het 
„Besluit Geneeskundige Verzorging Politie 1958" en het „In-
terimbesluit Geneeskundige Verzorging Gepensioneerd Politie-
personeel 1958" kwamen te vervallen. 

§ 6. Sociale aspecten 

Aan de sociale belangen van het personeel en van de gezins-
leden werd steeds grote aandacht besteed. Hiertoe werden in 
150 gevallen maatschappelijke werksters van het Stafbureau 
Algemeen Personeelsbeleid van het Ministerie ingeschakeld, 

hetgeen weer resulteerde in circa 300 contacten met chefs van 
diverse niveaus in het korps, met de bedrijfsartsen en perso-
neelsconsulenten. 

§ 7. Opleiding en cursussen 

1. De eerste opleiding 
Deze vond in 1971 grotendeels nog plaats aan de Oplei-

dingsschool van het Korps te Arnhem en aan de te Hom ge-
vestigde afdeling daarvan. 

Het ligt in het voornemen met de verplaatsing van de Op-
leidingsschool van Arnhem naar Apeldoorn nog in de loop 
van 1972 een aanvang te maken. 

In verband met de toestand van het gebouw te Arnhem 
werden in oktober 1971 bereids een viertal klassen (totaal 85 
adspiranten) ondergebracht in het complex te Apeldoorn. 

Arnhem Hom Totaal 

— 111 111 
98 —. 98 
— 105 105 
183 — 183 
569 333 902 

264 206 470 
34 29 63 

Bij de aanvang van het verslagjaar 
waren de volgende aantallen adspi-
ranten nog in opleiding 288 117 405 
Gedurende 1971 werden in oplei-
ding genomen: 

januari 
april 
augustus 
oktober 

Totaal 

De school verlaten wegens: 
a. voltooide opleiding 
b. ontslag (al dan niet op eigen 

verzoek) 

Aantal adspiranten op 1-1-1972 
nog in opleiding 271 98 369 

2. De kaderopleiding 
Aan de Kaderopleidingsschool, waarvan de tijdelijke onder-

brenging in het Rijkspolitie-etablisscment aan de Sarphatistraat 
te Amsterdam in 1971 nog niet kon worden beëindigd, vonden 
de volgende cursussen plaats: 

a. drie twaalfweekse vormingscursussen voor toekomstige 
groepscommandanten, waaraan in totaal werd deelgenomen 
door 47 opperwachtmeesters; 

b. drie twaalfweekse kadercursussen voor a.s. opperwacht-
meesters. Totaal aantal deelnemers 84 wachtmeesters Ie 
klasse; 

c. 16 vierdaagse studieconferenties voor adjudanten. Op het 
programma van deze conferenties stonden actuele onder-
werpen op maatschappelijk en politie-technisch gebied. 297 ad-
judanten namen hieraan deel. 

3. De verkeersopleiding 
Aan de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie te Bilt-

hoven werden voor de tot het korps behorende personeelsleden 
een groot aantal opleidingen verzorgd op het gebied van het 
verkeer, de rij- en antislip-opleiding, n.1.: 

- opleiding surveillanten voor verkeersonderdelen 
(duur 18 weken) 62 man 

- semi-verkeersopleiding personeel landgroepen (8 
cursussen van 4 weken) 160 man 

- opleiding stafofficier verkeerszaken (duur 8 
weken) 15 man 

- opleiding technische controleurs (duur 20 we-
ken) 12 man 
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■ opleiding rij-instructeur Verkeersschool 2 man 
- opleiding tot docent automobieltechniek aan de 

Verkeersschool 3 man 
- opleiding bestuurder G.S.A 36 man 
- opleiding bestuurder G.S.A. met aanhangwagen 16 man 
- opleiding bestuurder landrover met aanhangwagen 2 man 
- opleiding bestuurder vrachtauto met aanhangwa-

gen (AVD) 1 man 
- rij-opleiding bestuurder M.E.-voertuig 1 man 
- primaire rij-opleiding rijbewijs BE leerlingen 

N.P.A 76 man 
- anti-slipopleiding: a. basiscursus 422 man 

b. herhalingscursus 249 man 
terwijl overigens 530 ambtenaren werden getest op hun rijvaar-
digheid voor diverse motorvoertuigen. 

Voorts werd nog aan 1 man een drie weken durende oplei-
ding gegeven tot deskundige ex artikel 109 van het Wegenver-
keersreglement. 

4. De recherche-opleiding 
48 ambtenaren volgden aan de Rechercheschool te Wolf-

heze de z.g. „primaire cursus", terwijl 4 officieren deelnamen 
aan de primaire recherche-cursus voor hogere politieambte-
naren. 

De in 1969 begonnen gespecialiseerde opleiding van, bij de 
landgroepen ingedeelde, personeelsleden voor het verrichten 
van opsporingsonderzoeken, werd voortgezet. 

Hiertoe werden - onder auspiciën van de Rechercheschool -
tien leergangen (één dag per week gedurende zes achtereen-
volgende weken) georganiseerd waaraan telkenmale 25 ambte-
naren deelnamen. 

5. De opleiding van speurhondgeleiders 
In 1971 werden aan de Speurhondenschool te 's-Gravenhage 

3 ambtenaren opgeleid tot speurhondgeleider. 
23 speurhondgeleiders ontvingen instructie in het kader van 

herscholing. 
6. De opleiding voor de Mobiele Eenheden 
De opleiding voor de Mobiele Eenheden geschiedde in 1971 

in het vakantieoord „De Hunzcbergen" te Exloo. 
Voor indeling bij de Mobiele Eenheden ontvingen 400 man, 

waarvan 320 man gedurende 4 weken en 80 man gedurende 6 
weken, een primaire opleiding, terwijl aan 21 kaderleden een 
drieweekse kaderopleiding werd gegeven met het oog op de 
vervulling van vacante kaderfuncties in de onderscheidene pe-
lotons der Mobiele Eenheden. Daarnaast werd de voortgezette 
opleiding gecontinueerd. 

Het accent bij de opleiding werd vooral gelegd op de z.g. 
„mentale training" en op oefeningen, welke waren afgestemd 
op de werkelijkheid. In verband hiermede werden de cursisten 
bij de uitvoering wetenschappelijk begeleid door een psycho-
loog van de Rijks Psychologische Dienst. 

7. De cursus voor administratief personeel 
Gekwalificeerde krachten gaven cursussen aan lager admini-

stratief personeel teneinde dit geschikt te maken voor de be-
handeling van post- en archiefzaken bij de onderscheiden on-
derdelen van het Korps. 

In het verslagjaar werden twee primaire cursussen ge-
houden, waaraan door 70 cursisten werd deelgenomen. 

8. De districtscursussen voor het politiediploma B 
De opleiding voor het Politiediploma B vond in 1971 gelijk 

voorgaande jaren plaats door het houden van districtscur-
sussen. De belangstelling voor en de deelneming aan deze op-
leiding was zeer goed te noemen, mede in verband met de leef-
tijdsverlaging van de deelnemers. De leeftijdsgrens om te mogen 
deelnemen werd weer verlaagd en gebracht op 22 jaar. Voor 
het volledig diploma slaagden 175 cursisten, terwijl 69 voor 
één of meer onderdelen van het diploma slaagden. 

9. De opleiding der reservisten 
Aan de opleiding van de reservisten werd ook in 1971 de 

nodige aandacht besteed. Zowel voor de graad „geoefend 
man" als die van „buitengewoon geoefend man" slaagden 24 re-
servisten. 

De reservisten namen deel aan surveillances en grote pa-
raatheidsoefeningen, terwijl ook een groot aantal van hen bij 
wijze van oefening naast het beroepspersoneel werd ingezet bij 
diverse evenementen. 

10. Voortgezette vorming hogere ambtenaren 
Aan het Studiecentrum voor hogere politie-ambtenaren te 

Heelsum volgden 6 officieren de „primaire cursus voortgezette 
vorming", terwijl 27 officieren deelnamen aan voortgezette 
cursussen en 3 officieren aan de proefcursus Doelmatige Be-
sluit" en Beleidsvorming aan het Studiecentrum te Arnhem. 

1 officier nam deel aan een door het Centraal Instituut Me-
thodische Instructie voor het Bedrijfsleven georganiseerde 
cursus in de methodische instructie voor opleidingsfunctiona-
rissen; 

2 officieren volgden een cursus aan het Defensie Studiecen-
trum; 

3 officieren volgden door de Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging in de onderscheiden universiteitssteden georga-
niseerde cursussen voor rechterlijke en andere bij de rechts-
pleging betrokken ambtenaren; 

4 officieren volgden de recherchecursussen voor hogere po-
litieambtenaren aan de Rechercheschool te Wolfheze. 

11. Het onderhouden van de schietvaardigheid 
Behalve het normale schietonderricht tijdens het zomersei-

zoen op schietbanen in de buitenlucht, wordt schietonderricht 
gegeven in de „schietbioscoop" te Amsterdam. 

Met de ingebruikstelling van deze schietbioscoop in 1970 
blijkt een grote stap in de goede richting te zijn gedaan. De 
schietopleiding in een dergelijke inrichting welke is gebaseerd 
op de dagelijkse politiepraktijk spreekt het personeel aan. Men 
wordt als het ware geconfronteerd met de werkelijkheid en de 
daaraan verbonden risico's. 

Het schietonderricht voor de Mobiele Eenheden vindt tij-
dens een opleiding aan de Centrale Opleiding Mobiele Een-
heden o.a. plaats in de schietbioscoop van de gemeentepolitie 
te Emmen. 

12. De opleiding van parketwachters 
Aanvankelijk zou in september 1971 opnieuw worden be-

gonnen met een cursus voor de opleiding van parketwachter te 
Amsterdam en wel voor plm. 35 man, gesplitst in 2 klassen. 

Aangezien niet alle gegadigden met ingang van genoemde 
datum konden worden aangesteld, werd op 1 november 1971 
gestart met 1 klas van 18 deelnemers. Na een eerste gedeelte 
van 4 weken dat aaneensluitend werd gegeven, werd de oplei-
ding ingaande 1 december gedurende 14 weken voortgezet op 
2 dagen per week. 

De overige gegadigden zullen hun eerste opleiding in fe-
bruari 1972 aanvangen. 

13. De opleiding beredenen 
De in 1970 aangevangen rij-opleiding, deelneming 7 man, 

ondergebracht bij het Hippisch Centrum van de Nederlandse 
Hippische Sportbond te Deurne werd in 1971 beëindigd. Allen 
behaalden het predicaat „geoefend ruiter". 

In de loop van 1971 werd voor een 5-tal leden, ingedeeld bij 
de bereden groepen, een zgn. applicatiecursus gehouden. Voor 
het pikeursdiploma slaagden er 3; voor het leerling-pikeurs-
diploma slaagden allen. 

14. Voortgezette vorming instructeurs 
Een voortgezette vorming voor het instructief personeel 

werd in 1971 niet gehouden, aangezien hiervoor niet vol-
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doende tijd beschikbaar was door de op handen zijnde uitbrei-
ding van de Opleidingsschool en de a.s. verplaatsing van de 
Opleidingsschool van Arnhem naar Apeldoorn, alsmede door 
de eerste opleiding van meer docenten. 

15. Opleiding assistenten jeugdzaken 
Voor de met ingang van 1 april 1971 bij 9 districten aange-

stelde vrouwelijke wachtmeester ( Ie klasse) in de functie van 
assistente bij de stafofficier-jeugdzaken werd een eerste oplei-
ding van vier weken in internaatsverband gehouden te Am-
sterdam. Hoewel een dergelijke cursus niet eerder was ge-
geven, bleek deze aan de verwachtingen te voldoen. 

§ 8. De Reserve Rijkspolitie 

Per 1 januari 1971, resp. 1 januari 1972 bestond het vrijwilligerskorps 
uit: 

1-1-1971 1-1-1972 

- vrijwilligers in een officiersrang . . . 1 2 
- vrijwilligers in de rang van opperwacht-

meester 2 2 
- vrijwilligers in de rang van wacht-

meester Ie kl 1 470 1 446 
- vrijwilligers in de rang van wacht-

meester 1 985 1 940 

Totaal 3 458 3 390 
verdeeld over de onderscheidene onderdelen als aangegeven in 
bijlage 4. 

Tegenover een toetreding van 148 vrijwilligers stond een 
beëindiging van de verbintenis met 216 reservisten wegens over-
lijden, het bereiken van de 60-jarige leeftijd, op verzoek van 
betrokkenen i.v.m. verandering van werkkring en andere re-
denen van persoonlijke aard. 

62 reserve-wachtmeesters werden bevorderd tot reserve-
wachtmeester Ie klasse. 

Aan 126 reservisten werd de vrijwilligersmedaille voor 10 
jaar trouwe dienst uitgereikt, terwijl resp. 201 en 106 reser-
visten het jaarteken voor 15- en 20-jarig dienstverband ont-
vingen. 

Aan het einde van het verslagjaar bezaten 1641 reservisten 
de graad van buitengewoon geoefend man en 652 de graad van 
geoefend man. 

Als blijk van waardering voor hun optreden werd aan 2 re-
servisten een gratificatie toegekend. 

§ 9. Onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie 

1. Het aantal aangestelden als onbezoldigd ambtenaar van het 
Korps Rijkspolitie bedroeg op 31 december 1970 3236 
Het aantal ontslagverleningen bedroeg . . 208 
Het aantal overledenen bedroeg . . . 32 240 

Het aantal verleende aanstellingen bedroeg 256 

Het totaal aantal aangestelden op 31-12-1971 be-
droeg 3252 

Op een aantal verzoeken om aanstelling moest afwijzend 
worden beschikt op grond van onder meer: 

- ongunstige antecedenten; 
- onvoldoende politievakkennis; 
- niet voldoende noodzaak. 

2. Naar de toestand op 31 december 1971 waren de onbe-
zoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie werkzaam in 
dienst van: 

Het Ministerie van 
Defensie 

Het Ministerie van 
Economische Zaken 
Het Ministerie van 
Financiën 

Het Ministerie van 
Justitie 

Het Korps Rijkspolitie 

Het Ministerie van 
Landbouw en Visserij 

Het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 

- Visserijpolitiekruisers 
Luchtmachtbewakingskorps 
Marinebewakingskorps 

I Marine-recherche 
I Terreinbewaking 
Economische Controledienst 

J Fiscale Inlichtingen- en 
/opsporingsdienst Domeinen 
(Directie Gevangeniswezen 
} Directie Politie 
(Justitiële Autodienst 
l Parketwachters 
} Technische controleurs 
(Velddienst-assistenten 
/ Algemeen Inspectiedienst 
l Staatsbosbeheer 
N Veeartsenijkundige Dienst 
/ Visserij-Inspectie 
\ Rijkszuivelstation 
1 Rijksverkeersinspectie 
I Korps Controleurs Gevaarlijke 
stoffen 
Kantonniers/Ha venmeesters 

I P.T.T.-opsporings- en bewa-
f kingsdienst 
Directie IJsselmeerpolders 

- Het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen 

- Het Ministerie van Sociale 
Zaken 

- Het Ministerie van 
Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 

- Het Koninklijk Huis 

- Provinciën 

De Gemeenten 

Waterschappen en 
Polderbesturen 
N.V. Nederlandse 
Spoorwegen 
N.V. Nederlandse 
Staatsmijnen 
Particuliere Mijnen 
Bureau voor Muziek 
Auteursrecht 

2996 _ Dierenbescherming 

Vereniging tot behoud 
van Natuurmonumenten 
in Nederland 

Particulieren 

Scheepvaartvereniging 
Zuid 
Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij 
Diversen 

Recherchedienst 
Houtvesters/Boswachters/ 
Chauffeurs 

( Keuringsdiensten van waren, 
) vee en vlees 
j Waterleidingbedrijven 
' Planologische diensten 
l Keuringsdiensten van waren, 
< vee en vlees 
(Parkwachters/Boswachters 

Opzichters/Kantonniers 

Spoorwegrecherche 

Bewakingsdienst 

Bewakingsdienst 
Buitendienst 

I Ned. Vereniging tot bescher-
1 ming van dieren 
) Ned. Vereniging tot bescher-
\ ming van vogels 
| Sophia Vereniging tot bescher-
[ ming van dieren 

Opzichters 

Jachtopzichters/Boswachters 
Bedrijfs- en Terreinbewakers 
Recreatie/Natuurbescherming 
Bewakingsdienst 

Bewakingsdienst 
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3. Door de met het toezicht op de onbezoldigde ambte-
naren belaste districtscommandanten werden periodieke sa-
menkomsten georganiseerd, waarbij deze ambtenaren in-
structie ontvingen met betrekking tot de uitoefening van poli-
tiële bevoegdheden en, voor zover zij gemachtigd zijn tot het 
bij zich dragen van een vuurwapen, het hanteren van vuurwa-
penen. 

Deze samenkomsten werden mede benut voor het houden 
van schietoefeningen, waarbij tegelijkertijd de vuurwapens 
werden geïnspecteerd op deugdelijkheid en onderhoud. 

HOOFDSTUK III 

Materieel 

§ 1. Motorvoertuigen 

Aan het einde van het verslagjaar omvatte het Hoofdwagen-
park van het Korps Rijkspolitie (waarbij inbegrepen de trans-
portmiddelen van de parketten der Procureurs-Generaal, van 
de Veiligheidsdienst Koninklijk Huis en van de Politie Verbin-
dingsdienst) de volgende soorten en aantallen voertuigen: 

1462 vierwielige motorvoertuigen; 
172 motorrijwielen; 

1049 ultra lichte motorrijwielen; 
36 bromfietsen; 
90 rijwielen. 

2809 voertuigen. 
Ten opzichte van 1970 betekent dit een vermindering met 

129 voertuigen. Zulks tengevolge van het voorgezette beleid 
om ultra lichte motorrijwielen af te voeren, omdat deze voor 
het oudere personeel minder voldoen, en het aantal surveillance-
auto's te vermeerderen. 

Met deze rond 2800 voertuigen werden in 1971 ruim 57 
miljoen kilometers afgelegd; hierbij kwamen 1851 schadege-
vallen voor, variërend van licht tot totaal verlies, hetgeen 
neerkomt op 1 schadegeval per 30 000 wegkilometers. 

Daarnaast werd ook in 1971 de mogelijkheid tegen vergoe-
ding van privé-auto's gebruik te maken voor de dienst verder 
uitgebreid onder meer voor recherchedoeleinden. 

Van deze 2809 voertuigen waren op 31 december 1971 ver-
deeld over: 

Groepen te land 
371 groeps surveillance-auto's; 
376 kleine surveillance-auto's; 

4 zware terreinauto's; 
4 lichte terreinauto's; 

1049 ultra lichte motorrijwielen. 

1804 voertuigen. 
Ten opzichte van 1970 is dit een teruggang met 350 ultra 

lichte motorrijwielen en een uitbreiding met 11 groeps surveil-
lance-auto's, 99 kleine surveillance-auto's en 2 terreinauto's. 

De uitbreiding met surveillance-auto's zal in 1972 en 1973 
worden voortgezet. 

Verkeersgroepen 
107 verkeerssurveillance-auto's; 

21 grote technische patrouillewagens; 
19 kleine technische patrouillewagens; 

130 solo-motorrijwielen; 
22 commando-auto's. 

299 voertuigen. 

Dit is een uitbreiding met 42 voertuigen ten opzichte van 
1970, die noodzakelijk werd door de intensivering van het ver-
keer en het steeds toenemende aantal verkeersongevallen. Het 
zwaartepunt van deze uitbreiding lag op de surveillance met 
motorrijwielen, die niet alleen met 30 stuks werden uitgebreid, 
maar waarbij bovendien modernere en snellere motorrijwielen 
in gebruik werden genomen. 

De Algemene Verkeersdienst 
56 snelle surveillance-auto's; 
36 solo-motorrijwielen; 
7 technische-patrouillewagens; 
6 auto's met traffipax-apparatuur (voor controle op 

gedragsregels); 
5 auto's met radarapparatuur (voor controle op snel-

heid); 
5 vrachtauto's met containers (voor controle op de 

technische toestand van zwaar vervoer); 
15 bestel- en personenauto's voor commandovoering. 

130 voertuigen. 

Dit komt neer op een uitbreiding met 5 voertuigen. 
Het verslagjaar werd gebruikt voor verbetering van de kwa-

liteit en organisatie van deze sterk gegroeide verkeersdienst 
voor de snelwegen. Bovendien werden proeven genomen met 
nieuwe typen surveillance-auto's om tot een mogelijk meer ef-
ficiënt gebruik van dit type materieel te komen. 

Grafiek C geeft een statistisch beeld van het motorvoertui-
genverloop bij het hoofdwagenpark en de landgrotpen gedu-
rende de laatste 3 jaren. 

Grafiek D geeft dit beeld m.b.t. de verkeersonderdelen. 

§ 2. Vaartuigen 

De vloot van de Rijkspolitie te Water bestond ultimo 1971 
uit: 

11 grote patrouillevaartuigen; 
43 patrouillevaartuigen; 
38 hulpvaartuigen, t.w. speed-, volg- en rubberboten. 

Voor het politietoezicht op de kleinere binnenwateren en op 
watersport" en recreatiegebieden beschikken de gezamenlijke 
groepen te land bovendien over: 

4 stalen vletten met ingebouwde motor; 
45 plastic jollen met buitenboordmotor; 

3 speedboten; 
2 „Giethoornse" punters met buitenboordmotor; 
1 roeiboot. 

Met de vervanging van de verouderde stalen vletten werd in 
het verslagjaar voortgegaan, terwijl voor het toezicht op de 
snel groeiende recreatie te water het aantal plastic jollen werd 
uitgebreid. 

§ 3. Luchlvaartuigen 

De Dienst Luchtvaart beschikt over twee 4-persoonsvlieg-
tuigen. 

§ 4. Verbindingsmaterieel 
Voor de communicatie staan het Korps ten dienste: 
a. het openbare telefoonnet; 
b. het politie-telexnet; 
c. de radio-telefonische verbindingen. 

Ad a. het openbare telefoonnet: 
Naast telefoonaansluiting van alle bureaus van de verschil-

lende onderdelen van het Korps zijn nagenoeg alle personeels-
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leden "an de executieve onderdelen in hun woning bereikbaar 
via een dienstaansluiting. 

In verband met de bezwaren, die door de pcrsoneelsverte-
genwoordigingen naar voren zijn gebracht tegen de huidige 
„telefoonwachtdiensten", werd ter verlichting van deze dien-
sten in het verslagjaar in beperkte mate een aanvang gemaakt 
met het inschakelen van de meldkamers op de districtbureaus 
en wel door het publiek d.m.v. „telefoonantwoordgevers" te 
verwijzen naar deze meldkamers. 

Telefoonautomaten zullen op grond van de nieuwe ziens-
wijze slechts worden geplaatst op die groepsbureaus waar een 
continudienst ruimschoots is gewaarborgd, of waar het aantal 
neventoestellen een dergelijke installatie noodzakelijk maakt. 

Tegenover vermindering van het aantal telefoonautomaten 
staat de inzet van een groter aantal „telefoonantwoordgevers". 

Op 106 bureaus van de groepen te land is een telefoonauto-
maat met doorverbinding naar een aantal woningen van perso-
neelsleden in bedrijf. 

Telefoonantwoordgevers zijn aanwezig in: 
- 1 bureau van de Algemene Inspectie; 
- 2 districtsbureaus; 
- 235 bureaus van groepen te land; 
- 184 bureaus van posten van deze groepen; 
- 72 bureaus van rayons van deze groepen; 
- 14 bureaus van groepen der Rijkspolitie te Water; 
- 3 bureaus van posten van deze dienst; 
- 7 woningen van speurhondgeleiders; 
- 5 bureaus van vaste detachementen veldpolitie. 

Ter ondersteuning van de telefonische bereikbaarheid van 
alle onderdelen van het Korps bestaat de „Alarmcentrale Rijks-
politie", welke om redenen van doelmatigheid is onderge-
bracht bij de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie te Drie-
bergen. Voor de Rijkspolitie bestemde alarmberichten kunnen 
aan die centrale worden doorgegeven. 

Ad b. het politie-telexnet: 
Thans zijn van een telexaansluiting voorzien: 

- de Algemene Inspectie; 
- de bureaus van de 17 districten te land; 
- het commando en de 4 districten der Rijkspolitie te Water; 
- de Dienst Luchtvaart; 
- de Algemene Verkeersdienst. 

De plaatsen waar de telexaansluitingen aanwezig zijn worden 
weergegeven in Grafiek E. 

Ad c. de radio-telefonische verbindingen: 
Deze betreffen: 
1°. de „mobilofoon" verbindingen; 
2°. de „portofoon" verbindingen; 
3°. de „marifoon" verbindingen. 

Ad 1°. mobilofoons 
Einde 1971 waren 1739 mobiele stations, ingebouwd in sur-

veillanceauto's en vaartuigen, beschikbaar, waarmede een re-
delijke communicatie tussen de bureaus en de surveillerende 
voertuigen en vaartuigen is verkregen. 

Voor een goede coördinatie in dit verbindingssysteem kon 
worden gezorgd door de verdere uitbouw van „meldkamers" 
in de districten. 

Aansluiting op een landelijk „inrap"-net voor rapportage 
van belangrijke politiële gegevens tussen de politie-instanties 
onderling (gemeentelijke" en rijkspolitie) werd verkregen. 

De verdere uitbouw van een landelijk net voor bijstand bij 
de handhaving van de openbare orde, voor het verkeer op de 
snelwegen en voor recherchedoeleinden werd voortgezet. 

Ad 2°. portofoons 
In het verslagjaar werd voldoende portofoonapparatuur aan-

geschaft voor bijstanddoeleinden (toezicht bij kermissen, wie-
lerronden en dergelijke evenementen). 

Daarnaast werd per district een portofoonnet verworven 
voor gebruik bij bijstand ter handhaving van de openbare orde. 

Met de opbouw van portofoonnetten voor de landgroepen 
werd een bescheiden begin gemaakt door 20 van deze netten 
aan te schaffen. De communicatie op korte afstand tussen sur-
veillanten onderling is daarmede op de meest urgente punten 
verzekerd, hoewel voor het politietoezicht op orde en veilig-
heid in de plattelandsgemeenten nog veel apparatuur nodig zal 
zijn. 

Ad 3°. marifoons 
Alle grote vaartuigen, in gebruik voor politietoezicht op 

zeeschepen en grote binnenschepen (ook de uitbreiding die in 
1971 werd verkregen), zijn uitgerust met marifoons voor com-
municatie op scheepvaartgebied. 

§ 5. Bewapening en beschermende uitrusting 

De voorgeschreven bewapening van het personeel aange-
steld in een politierang, de parketwachters en de reserve-
Rijkspolitie onderging in het verslagjaar geen wijziging. 

Voor het bij de Mobiele Eenheden ingedeelde personeel 
werden naast de normale bewapening, de lange wapenstok als-
mede de traangashandgranaten en -geweergranaten gehand-
haafd. 

Ter verhoging van de veiligheid (direct of indirect) van het 
Rijkspolitiepersoneel werd in het verslagjaar een aanvang ge-
maakt met de verstrekking van beschermende kleding en uit-
rusting, o.a.: 

- een Römerhelm voor elk bij de M.E. ingedeeld perso-
neelslid, 

- beschermende kleding, 
- 6 „rotan" schilden per M.E.-peloton, 
- single-point richtkijkers, te monteren op 2 karabijnen bij 

elk M.E.-peloton. 

Voorts werd op de staven van de districten een beperkt 
aantal Römerhelmen en lange wapenstokken gedeponeerd ten 
gebruike door niet bij een Mobiele Eenheid ingedeeld perso-
neel, ingeval van onmiddellijk daadwerkelijk optreden bij on-
geregeldheden. 

Verbetering van deze uitrusting heeft de aandacht o.a. voor 
wat betreft brandvrije kleding, die bescherming moet bieden 
tegen de uitwerking van benzinebommen. 

Het bij de bewaking/beveiliging van vliegtuigen op de 
luchthaven Schiphol betrokken personeel werd eveneens van 
beschermende kleding en uitrusting voorzien. 

Als hulpmiddel bij het bestrijden van ongewenste nachtelijke 
activiteiten op deze luchthaven werd als lichtbron een zgn. 
lichtkanon aangeschaft en in gebruik genomen. 

§ 6. Verkeerstechnisch materieel 
In het verslagjaar werd bijzondere aandacht besteed aan 

modernisering van de apparatuur voor controle op snelheids-
overtredingen. Niet alleen werd wederom een deel van de ver-
ouderde Philips-meters vervangen door moderne Mesta-me-
ters, maar bovendien werd de organisatie van de inzet ver-
beterd door concentratie op districtsniveau. 

Ten behoeve van de verkeersveiligheid werd een begin ge-
maakt met het van (verplaatsbare) gele zwaailichten voorzien 
van de surveillance-auto's. 

De vervanging van verouderd verkeerstechnisch materieel 
(handlampen) werd voortgezet. 

Ook werden bij de verkeersgroepen - i.v.m. de gewijzigde 
wettelijke bepalingen van de remmen op motorvoertuigen -
speciale remvertragingsmeters in gebruik genomen, waar-
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mede tevens de pedaaldruk (van de voetrem) kan worden 
gemeten, alsmede zgn. „curvometers" als hulpmiddel bij de 
controle op de technische eisen en maximum snelheid van 
bromfietsen. 

Verder werden alle surveillance-auto's uitgerust met een 
reddingsklos ten behoeve van het redden van drenkelingen. 

§ 7. Levende have 
Bij elk der 6 bereden groepen van het Korps behoren orga-

niek 11 paarden. De verdere africhting van aangekochte jonge 
paarden geschiedt bij het per 1 juni 1971 opgerichte Africh-
tingscentrum te Bilthoven. 

In 1971 werden 4 paarden afgevoerd en vervangen door 
aankoop van 10 jonge paarden. 

Eind 1971 waren 77 paarden aanwezig, waarvan 11 in af-
richting boven het organieke aantal. Deze laatste dienen bij de 
opleiding van jonge ruiters en de applicatiecursus voor leerling-
pikeur c.q. pikeur bij het Hippisch Centrum te Deurae te wor-
den gebruikt. 

Bij het Korps zijn thans 26 speurhondgeleiders ingedeeld, 
die elk over één speurhond beschikken. 

Twee geleiders hebben bovendien nog een hond voor de op-
sporing van verdovende middelen. 

Daarnaast bevonden zich 9 honden in africhting aan de 
Speurhondenschool te 's-Gravenhage. 

In 1971 werden 8 jonge honden aangekocht. 1 hond werd 
geschonken en 6 honden moesten worden afgevoerd. 

Eind 1971 werd beschikt over 37 speurhonden. 

HOOFDSTUK IV 
Huisvesting 

1. De onderscheiden onderdelen van het Korps zijn ge-
huisvest in: 

a. van rijkswege ten behoeve van het Korps nieuwgebouwde 
objecten; 

b. van rijkswege aangekochte - en zo nodig verbouwde -
objecten; 

c. van rijkswege gehuurde panden, te verdelen in: 
1. panden welke van gemeentewege voor dit doel zijn ge-

bouwd; 
2. overige panden; 
d. door ambtenaren van het Korps particulier gekochte of 

gehuurde woningen, waarin tegen vergoeding een deel van de 
woonruimte wordt afgestaan voor onderbrenging van het bu-
reau. 

2. In het verslagjaar zijn de volgende van rijkswege nieuw-
gebouwde objecten gereedgekomen en betrokken: 
- districtsbureau der Rijkspolitie te Water 1; 
- groepsbureaus 11; 
- post- en rayonbureaus 16; 

en werd van rijkswege aangekocht: 
- districtsbureau Roermond te Herkenbosch. 

3. In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de ver-
bouwing van het „Klein Seminarie", thans genaamd „De 
Weyert", te Apeldoorn, welke verbouwing getemporiseerd 
wordt uitgevoerd. 

Zoals reeds vermeld zijn 85 leerlingen in „De Weyert" onder-
gebracht. 

4. Ook met de - tot het hoogst noodzakelijke beperkte -
voorzieningen aan het voormalige klooster te Herkenbosch, 
ten behoeve van de huisvesting van het districtsbureau Roer-
mond, is een aanvang gemaakt. De tot de staf van dit district 
behorende recherchegroep heeft in het verslagjaar reeds een 
gedeelte van het pand betrokken. 

5. Verder is in 1971 het pand Versteegstraat 2 te Voorburg 
door de Staf van de Algemene Inspectie in gebruik genomen. 

6. Vooruitlopend op de bouw van twee Verkeersscholen te 
Enspijk voor het Korps Rijkspolitie en de Gemeentepolitie, 
zijn aldaar in het verslagjaar twee slipbanen aangelegd en in 
gebruik genomen. 

7. Naar de stand per 31 december 1971 kan m.b.t. de huis-
vesting, naar het in punt 1 aangegeven onderscheid, het vol-
gende overzicht worden gegeven: 

Stand 31-12-1971 a b cl cl d Totaal 

Algemene Inspectie . . 4 4 
Staf Rijkspol. te Watei ■ — 1 — — — 1 
Districtsbureaus . . . . 3 19 — 6 — 28 
Groepsbureaus . . . . 173 82 28 94 — 377 
Post-/Rayonbureaus . . 116 23 38 118 443 738 
Scholen — 5 — 1 — 6 
Algemene Verkeersdienst 3 — — — 3 
Dienst Luchtvaart . . . — — — 4 — 4 

Totalen 292 133 66 227 443 1161 

HOOFDSTUK V 

Dienstuitoefening 

§ 1. De surveillancedienst door de groepen te land 
In het achterliggende jaar werd de invoering van het „me-

thodisch toezicht" bij de landgroepen vrijwel voltooid. 
De eerste fase, de verslaglegging en de systematische orde-

ning daarvan is bij alle landgroepen geëffectueerd. De tweede 
fase, de planning en uitvoering van gerichte surveillances, is in 
16 van de 17 districten gerealiseerd. Dit betekent, dat het me-
thodisch toezicht nu bij 93 % van de landgroepen volledig is 
ingevoerd. 

De keuze van de surveillance-onderwerpen en -objecten, die 
binnen het kader van het methodisch toezicht in een vier-
weekse periode aan de orde zullen komen, wordt in beginsel 
overgelaten aan het inzicht en het beleid van de leiding van 
een groep, echter met dien verstande, dat met de wensen van 
de burgemeester(s) en het openbaar ministerie zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden. Waar nodig treedt de districtscom-
mandant coördinerend op. 

Op vele groepen wordt na afloop van ieder vierweeks sur-
veillanceprogramma een korte samenvatting vervaardigd van 
de in deze periode tijdens de gerichte surveillance opgedane er-
varingen. De hierin opgenomen, aan de mutaties in het rap-
portenboek ontleende gegevens, betreffen onder meer het 
aantal uren, dat oorspronkelijk voor gerichte surveillance was 
gepland en het aantal uren, dat werkelijk hieraan is besteed. 

In toenemende mate kan worden geconstateerd, dat de voor-
genomen gerichte surveillances moeten worden onderbroken of 
moeten vervallen, daar het hiervoor bestemde personeel moet 
worden ingezet voor de behandeling van binnengekomen mei-
dingen, die onmiddellijke afdoening vereisen. 

Niettemin dient het verzamelen, vastleggen en verwerken 
van de ervaringsgegevens, alsook het zoveel mogelijk conse-
quent hanteren van het systeem methodisch toezicht bij voort-
during te worden gestimuleerd. 

In dit kader zij tevens vermeld, dat op alle groepen van de 
Rijkspolitie te Water inmiddels een voor deze dienst aange-
paste, eerste fase van het methodisch toezicht is ingevoerd. De 
verdere aanpassing en invoering van het systeem van deze 
dienst vormt een onderwerp van studie. 

§ 2. Het verkeerstoezicht 

De werkzaamheden met betrekking tot het verkeer blijven in 
omvang toenemen. In verband daarmede is thans bij de staf 
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van elk der 17 districten te larrd een officier ingedeeld, die in 
het bijzonder de districtscommandant bijstaat in diens leiding-
gevende taak met betrekking tot de verkeerswerkzaamheden 
en die daarbij o.a. een coördinerende taak heeft ten aanzien 
van de werkzaamheden die in het district op het gebied van 
het verkeer door respectievelijk de landgroepen en de verkeers-
groep worden uitgeoefend. 

De verkeerswerkzaamheden worden in het Korps voorna-
meiijk verricht door: 

a. de groepen te land 
b. de verkeersgroepen 
c. de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie 
en kunnen worden gesplitst irr: 
- het verkeerstoezicht en — waar nodig - de regeling en ge-

leiding van het verkeer; 
- de controle op de maximum-snelheid; 
- de behandeling van verkeersongevallen; 
- het verrichten van technische controles. 

Ad a. De groepen te land 

In het verslagjaar is voortgegaan met de verbetering van de 
materiële uitrusting en met de scholing van het personeel van 
deze groepen met het oog op de verkeerswerkzaamheden. 

Het aantal groepen waar de aanwezige groepssurveillan-
ce-auto (G.S.A.) werd voorzien van een uitrusting waarmede 
het personeel zelf eenvoudige technische onderzoeken — o.a. 
bij verkeersongevallen — kan verrichten, werd wederom met 50 
uitgebreid en bedraagt thans 280, terwijl 160 personeelsleden 
van de landgroepen aan de Verkeersschool een aangepaste op-
leiding ontvingen. 

Verwacht wordt dat in het jaar 1972 alle landgroepen van 
een groepssurveillance-auto met een semi-verkeersuitrusting 
zullen zijn voorzien. 

Het aantal bij de groepen ingedeelde kleine surveillan-
ce-auto's werd met 99 uitgebreid en bedraagt thans 376. Deze 
auto's zijn eveneens voorzien van mobilofoonapparatuur en 
bebakeningsmateriaal. 

De uitbreiding van de uitrusting van de landgroepen met 
gemotoriseerd materieel maakt het mogelijk om binnen de be-
bouwde kommen en op het secundaire wegennet in de gemeen-
ten met Rijkspolitie het verkeerstoezicht te intensiveren. Door 
de uitbreiding van het systeem van de semi-verkeersauto's 
wordt het op snelle en adequate wijze van behandelen van ver-
keersongevallen bevorderd. 

Ad b. De verkeersgroepen 

Deze groepen oefenen de verkeerssurveillance uit op de be-
langrijke interlokale wegen (m.u.v. de autosnelwegen) en zijn 
voorts belast met het instellen van technische onderzoeken bij 
verkeersongevallen en het houden van technische controles. 

Voorts behoort tot de taak van deze onderdelen het uit-
voeren van verkeersbegeleidingen, het begeleiden van bijzon-
dere transporten en het verlenen van technische bijstand aan 
de landgroepen. 

De verkeersgroepen hebben daartoe de beschikking over de 
nodige surveillance-auto's (zowel „opvallende" als „onopval-
lende"), over auto's voorzien van een volledige uitrusting voor 
het instellen van technische onderzoeken en over solo-motorrij-
wielen. 

In het verslagjaar werden alle verkeersgroepen uitgerust met 
enige zogenaamde kuipmotoren, d.w.z. motoren waarmede 
onder vrijwel alle weersomstandigheden de surveillance zonder 
nadelige gevolgen voor de bestuurder kan worden uitgeoefend. 
Aangezien met motoren in het steeds drukker wordende 
verkeer (in het bijzonder op de slechts uit twee rijstroken be-
staande interlokale wegen) beter kan worden gesurveilleerd, 
ligt het in de bedoeling de surveillance per motorrijwiel zowel 
te intensiveren als uit te breiden. 

In het verslagjaar werd voorts bij alle verkeersgroepen een 
radarauto (auto voorzien van een radar-snelheidscontrole-
meter) ingedeeld, waarmede de controle op de naleving van de 
wettelijk vastgestelde maximumsnelheidsbepalingen op doel-
treffende wijze kan worden uitgeoefend. 

Ad c. De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie 
Tijdens dit verslagjaar werd bij Besluit van de Ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken het bestaande - surveillance -
gebied uitgebreid en werd de surveillance aangevangen op de 
navolgende auto (snel) wegen: 

a. rijksweg 75 (Nederweert - Maastricht) 
b. rijksweg 76 (Stein - Heerlen noord) 
c. rijksweg 2 (Hedel - Den Dungen) 
d. rijksweg 58 (Rilland - Waarde en Kapelle-Oost-Sou-

burg) 
e. rijksweg 58 (Nieuw-Ginneken - Tilburg) 
ƒ. rijksweg 27 (Breda - Nieuw-Ginneken) 
g. rijksweg Korteven - Goes - Sloedam (wegvakken 

Woensdrecht - Rilland en Waarde ■ Kapelle). 
Door deze toevoeging van ongeveer 160 km werd de totale 

lengte van auto (snel) wegen, waar deze dienst mede belast is 
met de uitoefening van de taak van de politie ten aanzien van 
het verkeer, op ongeveer 750 km gebracht. 

In verband met vorengenoemde wijzigingen werd de proef 
met de gerichte motorsurveillance op de rijksweg tussen de 
grens Noord-Brabant/Zeeland en de gemeente Arnemuiden 
op 17 november 1971 en op de 3-strooksrijksweg tussen Breda 
en Tilburg op 14 december 1971 beëindigd. 

Deze proef wordt nog voortgezet op de provinciale weg 
Aalsmeer - Hilversum. Motorsurveillance wordt nu ook op 
auto (snel) wegen uitgevoerd, wat tot zeer gunstige resultaten 
heeft geleid bij filebeveiliging en het regelen van het verkeer bij 
ongevallen. 

De begeleidingstaak van de Groep Motorsurveillance bij be-
zoeken van o.a. staatshoofden, ministers en andere hoge auto-
riteiten vond ook dit jaar regelmatig doorgang tot volle tevre-
denheid. Met inbegrip van de overige begeleidingen werden in 
1971 90 van deze ritten uitgevoerd. 

De dagelijkse samenwerking met de Dienst Luchtvaart 
Rijkspolitie verloopt uitstekend en heeft goede resultaten tot 
gevolg gehad. 

De voorlichting aan weggebruikers door middel van pers, 
radio en televisie vond in dit verslagjaar regelmatig plaats. 
Nauwe en goede contacten werden onderhouden met ANWB, 
K.N.M.I., ANP en NOS. Veel informatie werd gevraagd door 
de NOS-journaaldienst voor de nieuwsvoorziening. 

De rechtstreekse buitennet-telexverbinding op telegraafbasis 
aangesloten met de verkeersinformatiedienst van de A.N.W.B. 
is een goede vooruitgang. 

Met deze verbinding werd de verkeersinformatie door de 
radio veilig gesteld en is zekerheid verkregen dat de berichten 
tijdig bij de radionieuwsdienst binnenkomen. 

In het Berichtencentrum werd dit jaar - vooralsnog als proef 
- een centrale verkeerspost van de Koninklijke Marechaussee 
ondergebracht ter bevordering van een goede samenwerking 
b.v. bij het passeren van militaire transporten over de auto-
snelwegen. Dit heeft voorheen nog al eens tot ernstige stag-
natie geleid. Deze samenwerking heeft reeds goede resultaten 
afgeworpen. 

In dit verslagjaar is een aanvang gemaakt met de stage van 
de hoofden en wnd. hoofden van de districts-meldkamers van 
het Korps Rijkspolitie bij het Berichtencentrum met als doel 
„gelijke taal" te spreken en een goede landelijke samenwer-
king te waarborgen. 

De Groep Technische Controles is in 1971 versterkt met zes 
technische controleurs en een nieuwe combinatie-zwaar-ver-
voer. De samenwerking met het Korps Controleurs Gevaar-
lijke Stoffen, de Rijksverkeersinspectie en het Centraal Bureau 
Motorrijtuigenbelastingen was ook dit jaar uitstekend. De in-
tensieve controle op het zware wegverkeer vond onverminderd 
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plaats. In de gemeenten Wormerveer, Soest, Oldenzaal en En-
schede werd dit gedaan in samenwerking met de gemeentepo-
litie ter plaatse. 

De Groep Snelheidscontroles hield regelmatig haar con-
troles op die punten in het auto (snel) wegennet waar een 
maximum snelheid is ingesteld en ongevallen te verwachten 
waren. Mede met behulp van de mechanische verwerking van 
ongevallcngegevens konden deze plaatsen vlug worden be-
paald. 

Door de Groep Traffipax-surveillance, die in 1971 werd uit-
gerust met snellere en betere voertuigen, alsmede nieuwe foto-
apparatuur, is intensief gecontroleerd op de specifieke auto-
snelweg-fouten t.w. het onvoldoende afstand houden en het 
onnodig links blijven rijden. 

Diverse groepscommandanten van het Korps, alsmede 
Korpschefs van Gemeentepolitie deden een beroep op het bij-
standsmaterieel van de Ondersteuningsgroep zoals verplaats-
bare verkeerslichten, afzethekken en mobilofoon-apparatuur. 

§ 3. Criminaliteitsbestrijding 

Het aantal in 1971 ter kennis van de onderdelen van de 
landdienst van het Korps Rijkspolitie gekomen misdrijven -
aangegeven in onderstaand overzicht - lag 20,38 pet. boven 
dat van 1970. 

Misdrijven 1970 1971 Stijging/t.o.v. 
1970 

Wetboek van StrafrechtJ) . 30 791 37 706 6 915 (22,5%) 
Wegenverkeerswet . . . . 8 435 9 226 791 (9,4%) 
Andere wetten 566 971 405 (75,2%) 

Totaal 39 792 47 903 8 111 (20,4%) 

*) Waarvan. 
Eenvoudige diefstal. . . . 12 127 15 197 3 070 (25,3%) 
Diefstal d.m.v. braak . . . 5 644 8 186 2 542 (45,0%) 
Misdrijven tegen het leven 135 152 17 (12,6%) 

Het aantal bekende/bekend geworden daders bedroeg: 

1970 1971 

Alle misdrijven tezamen . . 21519 (54,1%) 24 351 (50,8%) 
Zedenmisdrijven 930 (64,0%) 946 (61,7%) 
Misdrijven tegen het leven . 122 (90,4%) 136 (89,5%) 
Eenvoudige diefstal. . . . 2828 (23,3%) 3216 (21,2%) 
Gekwalificeerde diefstal . . 3 207 (35,2%) 3 886 (31,7%) 
Vernieling 1 057 (60,5%) 1 259 (57,2%) 

De sterke stijging van het aantal ter kennis varr de onder-
delen van het Korps Rijkspolitie gekomen misdrijven bracht 
voor de technische recherche-onderdelen wederom een toene-
ming van het aantal verzoeken om bijstand mede. 

Bij de staven van zeven districten te land is een officier in-
gedeeld, die in het bijzonder de districtscommandant bijstaat irr 
diens leidinggevende taak t.a.v. recherchewerkzaamheden. 

Op 1 mei 1971 trad de „Beschikking Organisatie en Taak 
Recherche van de Districten te land van het Korps Rijkspo-
litie" in werking. 

De bestaande districtsrecherche ging daardoor op in de 
nieuw ingestelde recherchegroepen. Tijdens het verslagjaar kon 
in vrijwel alle districten worden overgegaan tot aanwijzing van 
de commandant van de recherchegroep. 

In de eerdergenoemde beschikking werd vastgelegd dat het 
verrichten van opsporingsonderzoeken in principe behoort tot 
de taak van een ieder, die deel uitmaakt van de landgroepen. 

De mogelijkheid werd geopend om in de landgroepen amb-
tenaren aan te wijzen, die meer speciaal met het verrichten 

van opsporingsonderzoeken worden belast. Van deze moge-
lijkheid is gebruik gemaakt in die zin dat bij vrijwel al!e 
landgroepen deze ambtenaar - die de benaming „groepsre-
chercheur" voert - werd aangewezen. 

Voorts werden plannen ontwikkeld om de opbouw en uit-
breiding van de recherchegroepen gefaseerd en efficiënt te 
doen plaatsvinden. 

Ook in dit verslagjaar kon aan het personeel belast met het 
verrichten van recherche-onderzoeken in die gevallen, waarin 
de bij de districten voor recherche-onderzoeken ingedeelde 
dienstauto niet ter beschikking was of een onderzoek met 
een onopvallend motorrijtuig diende te geschieden, toestem-
ming verleend worden tot het gebruik varr privé-auto's tegen 
kilometer-vergoeding. In vele onderzoeken werd van deze gele-
genheid gebruik gemaakt. 

De vorming van distrktsrecherche-assistentie-eenheden werd 
voortgezet. 

Deze niet-organieke eenheden worden telkenmale gefor-
meerd en ingezet in die gevallen, waarin een gepleegd misdrijf 
- of een aantal, een serie vormende, gepleegde misdrijven — 
hetzij een langdurig en intensief opsporingsonderzoek nodig 
maakt, hetzij een goede coördinatie vereist, dan wel een geza-
menlijk uitgevoerde actie vraagt. Zij zijn bedoeld om de dis-
trictscommandanten en de groepscommandanten in het ver-
richten van deze taak op recherchegebied bij te staan. In de 
gevallen waarin tot inzet van deze assistentie-eenheden werd 
overgegaan, werden goede ervaringen opgedaan. 

Een begin werd gemaakt met het vormen van een observa-
tie-eenheid. Deze eenheid beschikt thans over 3 speciaal op dit 
doel afgestemde motorvoertuigen, die uitgerust zijn met zowel 
de voor observatie varr personen en objecten benodigde hulp-
middelen als de vereiste verbindingsapparatuur. 

In samenwerking met de gemeentepolitie werd de voor dit 
doel noodzakelijke opleiding van personeelsleden ter hand ge-
nomen. 

De samenwerking met de gemeentepolitie in het algemeen 
werd gedurende dit verslagjaar door veelvuldig wederzijds con-
tact en door gecombineerde acties geïntensiveerd en was van 
prettige en doelmatige aard. 

§ 4. Behandeling van jeugdzaken 

Bij de staven van 15 districten zijn vrouwelijke officieren in-
gedeeld - er zijn twee vacatures — die tot taak hebben, namens 
de districtscommandanten erop toe te zien dat de jeugdzaken in 
de districten op de juiste wijze worden behandeld. 

In dit verslagjaar konden de eerste assistenten-jeugdzaken 
worden aangesteld. 

Wat betreft de jeugdcriminaliteit wordt de indruk verkregen 
dat, hoewel de cijfers absoluut gezien stijgen, de criminaliteit 
relatief weinig toeneemt. De tendens die irr de voorgaande 
jaren werd waargenomen, dat minderjarigen op jeugdiger leef-
tijd dan voorheen de meer ernstige strafbare feiten plegen, werd 
ook dit jaar weer bevestigd. 

Dat in dit verband de preventie, met name het tijdig signa-
leren van criminogene omstandigheden een dringende eis is, 
wordt ook vanuit „jeugdzaken" sterk gevoeld. 

Naast de kinderstrafzaken en de zedendelicten waarbij 
minderjarigen zijn betrokken, moest veel aandacht worden be-
steed aan civielrechtelijke en/of sociale gevallen. Vooral de 
oudere jeugd die in conflict leeft met het ouderlijk milieu, het-
geen zich uit door weglopen of ander (niet strafbaar) onaan-
gepast gedrag, vraagt veel zorg. 

De samenwerking met zowel de justitie en de gemeentepo-
litie als de instanties werkzaam op het terrein van de kinderbe-
scherming en de geestelijke volksgezondheid was evenals in 
voorgaande jaren, over het algemeen goed. 

§ 5. Velddiensttoezicht 

Door het personeel van de vaste detachementen veldpolitie 
werden gedurende 1971 in totaal 1043 processen-verbaal — 
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uitsluitend verband houdende met het toezicht op de naleving 
van de jachtwet, vogelwet en vuurwapenwet - opgemaakt. 

Tevens werden 271 vuurwapens (veelal jacht- en flobertge-
weren) alsmede 370 stuks wild inbeslaggenomen. 

§ 6. Speurhondendienst 

In de verslagperiode waren 27 ambtenaren van het Korps 
werkzaam als speurhondgeleider. Het aantal aanvragen om as-
sistentie door deze functionarissen bedroeg in 1971: 2625. 

In 311 gevallen werd een direct resultaat behaald; in 223 
gevallen leidde de inschakeling van een speurhond tot aanwij-
zingen voor het verdere onderzoek. Door het ontbreken van 
geschikte uitgangspunten of sporen, dan wel door ongunstige 
terrein- of weersomstandigheden bleef het optreden in 2091 
gevallen zonder resultaat. 

Van het aantal verleende assistenties werden er 101 ver-
leend met de twee bij het korps ingedeelde „hasjisch"-honden. 
In 32 van deze gevallen werd een direct resultaat bereikt. 

§ 7. Rijkspolitie te Water 
Aan alle facetten van de aan de Rijkspolitie te Water opge-

dragen algemene politietaak werd de nodige aandacht besteed. 
Bij deze taakuitvoering werden in totaal 727 aanvaringen 

behandeld, waarbij 5 met dodelijke afloop. 
Van deze aanvaringen waren voor de Rijkspolitie te Water 

de volgende zeer arbeidsintensief: 
Aanvaring op de Waal met een geladen tanker, waarbij zo-

danig opgetreden werd dat een calamiteit werd voorkomen. 
Aanvaring na een tankerrace op de Westerschelde tussen 

twee supertankers. 
Schadevaring door tanker waarbij 10 000 liter benzine in het 

Eemskanaal terecht kwam. 
Schadevaring door een schip met een sluisdeur. Schade 2 

miljoen gulden. 
Schadevaring door een zeeschip met de Hembrug. Schade 

3,5 miljoen gulden. 
In totaal vonden er 66 arbeidsongevallen aan boord van 

schepen plaats en werden 46 branden aan boord van schepen 
onderzocht en assistentie verleend aan brandweer en veilig-
heidsinspectie. 

Bij deze arbeidsongevallen verloren 26 mensen het leven. 
Het onderzoek naar de oorzaak van een dezer arbeidsonge-

vallen vond o.a. plaats op een booreiland staande op het conti-
nentaalplat, 80 mijl ten noordwesten van Texel. 

Een tragisch verloop had de explosie aan boord van een 
passagiersschip, waarbij 15 personen gewond werden en een 
meisje van 5 jaar werd gedood. 

Terzake van overtreding van de vaarreglementen en andere 
bijzondere wetten werden 7 000 processen-verbaal opgemaakt. 

Tevens werden 330 processen-verbaal opgemaakt terzake 
van het plegen van een misdrijf waarbij 339 personen werden 
aangehouden. 

De onderzoeken naar deze misdrijven hadden o.a. betrek-
king op wapensmokkel, fraude i.v.m. de E.E.G.- suikerrege-
ling (hierbij konden enige honderden tonnen suiker aan de 
rechtmatige eigenaar worden teruggegeven), verboden vuurwa-
penbezit, waarbij 3 machinepistolen, 8 geweren, 3 pistolen, 12 
stuks munitie, 1 handgranaat en 1 mortier in beslag werden 
genomen, poging tot doodslag aan boord van een Nederlands 
schip varende in de Stille Oceaan en verdovende middelen 
waarbij o.a. 36 kg marihuana in beslag werd genomen. 

In het bijzonder heeft het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de waterwegen de aandacht van deze Dienst gehad. 

Vele malen is aan de tankrederijen, na verzoek hunner-
zijds, instructie gegeven over de Wet Vervoer gevaarlijke 
stoffen. 

Eveneens werd in het jaar 1971 getracht zoveel mogelijk de 
waterverontreiniging tegen te gaan. 

Een en ander resulteerde o.a. in het optreden tegen per-
sonen, die opzettelijk vaten met kunsthars te water hadden ge-
gooid, het behandelen van meldingen van de Wasserschutzpo* 

lizei, waaruit bleek dat een grote hoeveelheid olie via de Rijn 
naar Nederland kwam afzakken, en het verlenen van hulp bij 
het openbarsten van de stookolie-tank van de Amercentrale 
waarbij 16 000 m3 stookolie in de Amer terecht kwam. Kooi-
kers in de omgeving werden gewaarschuwd en hulp werd ver-
leend aan waterwild dat met stookolie besmet was. 

Veelvuldig werden contacten onderhouden met Radio Sche-
veningen waardoor vele malen hulp aan schippers in nood 
kon worden verleend. 

Een en ander resulteerde o.a. in het lokaliseren van een ge-
strand Duits jacht op de Waddenzee. De bemanning van dit 
jacht kon van boord worden gehaald en het jacht geborgen. 

Intensief waren de contacten met tal van Rijks- en Gemeen-
tepolitie-instanties. Voor deze instanties werd o.m. ongeveer 
225 maal naar personen en voorwerpen gedregd. 

In totaal werden door de Rijkspolitie te Water 75 lijken ge-
borgen. 

In het bijzonder dient de goede samenwerking tussen de 
Rijkspolitie te Water, de Algemene Verkeersdienst (in de 
sector van de verbindingsmiddelen) en de Dienst Luchtvaart 
te worden genoemd. Door laatstgenoemde Dienst werd met 
succes hulp verleend bij het opsporen van schepen en be-
drijven, die het water verontreinigden. 

Ook met de Wasserschutzpolizei en de Police Fluviale 
werden gegevens uitgewisseld en werd goed samengewerkt. 

Door de Dienst der Rijkspolitie te Water wordt al geruime 
tijd assistentie verleend aan de Dienst Luchtvaart op Schiphol 
i.v.m. de vliegtuigbeveiliging. 

Aan de goedgekeurde partiële reorganisatievoorstellen kon 
reeds gedeeltelijk uitvoering worden gegeven. 

Gehoopt wordt dat dit jaar nog de post Lobith uitgezet kan 
worden en wellicht in 1973 de groep/post Vlissingen. 

§ 8. De Dienst Luchtvaart 
De werkzaamheden van de Dienst Luchtvaart werden het 

afgelopen jaar opnieuw in belangrijke mate beïnvloed door de 
in de internationale luchtvaart nog steeds heersende bijzondere 
omstandigheden. Het aantal bommeldingen is vergeleken met 
het jaar 1970 gestegen met meer dan 100% tot een totaal van 
36 meldingen. 

Het controleren van vertrekkende passagiers op wapenbezit 
werd gecontinueerd. 

Het hiervoor ingeschakelde politiepersoneel van zowel ge-
meente- als rijkspolitie werd in februari vervangen door perso-
rreel van een burgerbewakingsdienst. Een kleine bijstand van 
de Rijkspolitie te Water bleef noodzakelijk teneinde dit burger-
personeel onder een verantwoorde leiding hun werkzaamheden 
te laten verrichten. 

De noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van vlieg-
tuigen en andere eigendommen van diverse luchtvaartmaat-
schappijen werden op enkele punten wederom uitgebreid. 
Naast een geringe uitbreiding van de groep Schiphol werd een 
vast bewakingsdetachement van 10 man aan de Dienst Lucht-
vaart toegevoegd. 

In totaal werden 645 processen-verbaal opgemaakt in-
zake o.a. diefstal, verduistering, invoer en bezit verdovende 
middelen, invoer en bezit vuurwapens en uitgifte vals geld. 

Onder anderen werden in beslag genomen 150 kg hashisch, 
31 hand- en schoudervuurwapens en 3500 kg zware vuurwapens 
en explosieven. 

Met de twee vliegtuigen van de Dienst Luchtvaart werden in 
totaal 2255 vlieguren gemaakt, verdeeld over 805 vluchten. 

Van deze vlieguren werden er 1748 gevlogen voor de Alge-
mene Verkeersdienst Rijkspolitie. Door het niet zelf ter be-
schikking hebben van aangepaste vliegtuigen kon 20 pet. van 
de aanvragen om ondersteuning, gelet op weersomstandigheden, 
technisch niet gereed zijn van de vliegtuigen en tijdstip van 
zonsondergang, niet worden gehonoreerd. Gelet op de nood-
zaak van deze ondersteuning werd dientengevolge enige malen 
een beroep gedaan op de helicopter-squadrons van de Konink-
lijke Luchtmacht. 

De vliegdienst werd het afgelopen jaar uitgebreid met twee 
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jonge adspirant-vliegers. Daarnaast werd door het behalen van 
enkele beroepsbrevetten (B3) bereikt dat alle bij de vliegdienst 
ingedeelde operationele vliegers in het bezit zijn van het bewijs 
van bevoegdheid als beroepsvlieger (B3) en de bevoegdheid 
blindvliegen. 

In vele gevallen werden daarvoor in aanmerking komende 
politiële activiteiten voorbereid door middel van luchtfotogra-
fïe. Ten opzichte van voorgaande jaren bleek een duidelijke 
stijging in activiteiten bij deze tak van dienst aanwezig te zijn. 
Ongeveer 200 verschillende objecten werden gefotografeerd. 
Hiervoor werden 70 vlieguren gemaakt. 

§ 9. Bijstandsverlening van omvangrijke aard 

Afgezien van de interne bijstandsverleningen van geringere 
omvang binnen de districten en binnen de ressorten van de 
Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie, vonden in 
1971 bijstandsverleningen van meer omvangrijke aard plaats in 
verband met: 

- nationale motorcross te Hengelo op 28 maart; 
- het bloembollenseizoen op zon- en feestdagen en op de 

dag van het bloemencorso in de bollenstreek op 24 april; 
- bewakingsdiensten te Amsterdam van 21 april t/m 5 mei; 
- tussentijdse sluiting en opening der Staten-Generaal te 

's-Gravenhage op resp. 8 en 11 mei; 
- de op het circuit van Zandvoort gehouden autoraces op 

16 mei, 31 mei, 20 juni, 8 augustus en 29 augustus; 
- de motorcross te Rhenen op 20 mei; 
- de motorraces te Norg op 20 mei; 
- de motorraces te Tubbergen op 31 mei; 
- de T.T.-motorraces te Assen op 26 juni; 
- het bloemencorso te Eelde op 21 augustus; 
- het bloemencorso te Leersum op 28 augustus; 
- de motorraces te Hengelo op 29 augustus; 
- de Brabantse dag te Heeze op 29 augustus; 
- de Airbornewandeltocht te Renkum op 4 september; 
- het bloemencorso te Zundert op 5 september; 
- de sluiting en opening der Staten-Generaal te 's-Graven-

hage op 18 en 21 september. 
Voor bijstandsverleningen door de Mobiele Eenheden van 

het Korps zij verwezen naar de volgende paragraaf. 

§ 10. De Mobiele Eenheden 

Tijdens het strafproces tegen de Zuidmolukkers werd op 5 
en 19 januari door 2 groepen der Mobiele Eenheden bijstand 
verleend aan het district 's-Gravenhage van het Korps en door 
11 groepen aan het gemeentelijk politiekorps te 's-Gravenhage. 
Deze groepen behoorden tot verschillende M.E.-pelotons. 

Voor bewaking van vliegtuigen op het vliegveld Schiphol 
wordt van 17 februari af wekelijks bij toerbeurt bijstand ver-
leend aan de Dienst Luchtvaart van het Korps door 2 opper-
wachtmeesters en 8 niet-kaderleden, die door verschillende 
M.E.-pelotons worden geleverd. 

Ter gelegenheid van een vergadering van de gemeenteraad 
te Vlagtwedde over het „plan Kikkert" heeft het M.E.-peloton 
van het district Alkmaar op 16 maart te Vlagtwedde bijstand 
verleend. 

Voor het onderzoek naar het onbevoegd voorhanden zijn 
van vuurwapens in het woonwagenkamp te Eindhoven wer-
den op 24 april 2 groepen van elk der M.E.-pelotons Eind-
hoven, Breda, Roermond en Maastricht ingezet. 

In verband met mogelijke ongeregeldheden bij de vie-
ring van de verjaardag van H.M. de Koningin werd op 30 

april door 2 groepen van het M.E.-peloton Eindhoven en door 
de complete M.E.-pelotons Nijmegen en Leeuwarden bijstand 
verleend aan de gemeentepolitie te Amsterdam. 

In verband met te verwachten ongeregeldheden tussen Indo-
nesiërs/ Zuidmolukkers en de jeugd van Purmerend werd op 
29 mei door een groep van het M.E.-peloton Amsterdam te 
Purmerend bijstand verleend. 

In verband met feestelijkheden na het behalen van de Euro-
pacup door de voetbalclub „Ajax" hebben 3 groepen van het 
M.E.-peloton Amsterdam op 3 juni bijstand verleend aan de 
gemeentepolitie Amsterdam. 

Voor onderzoek inzake roofovervallen te 's-Hertogenbosch 
en Schijndel werden op 14 juni 2 groepen van het M.E.-pe-
loton 's-Hertogenbosch ingezet. 

Voor onderzoek naar het onbevoegd voorhanden zijn van 
vuurwapens in het woonwagenkamp te Waalre werden op 29 
juni 2 groepen van het M.E.-peloton 's-Hertogenbosch ingezet. 

In verband met onlusten met Zuidmolukkers werd op 1 au-
gustus te Roermond door 2 groepen van het M.E.-peloton van 
het district Roermond en door 2 groepen van het district 
Maastricht bijstand verleend. 

Wegens mogelijke ordeverstoring door Zuidmolukkers werd 
op 6 augustus te Venlo door 2 groepen van het M.E.-peloton 
's-Hertogenbosch bijstand verleend. 

Voor bewaking van het Indonesische Consulaat-Generaal te 
Amsterdam is van 20 augustus t/m 6 september per etmaal 
beurtelings door 3 groepen van verschillende M.E.-pelotons bij-
stand verleend aan de gemeentepolitie te Amsterdam. 

Ter gelegenheid van een stemmingsvergadering inzake ruil-
verkaveling werd door de M.E.-pelotons Nijmegen, Apeldoorn 
en Zwolle op 21 december bijstand verleend te Tubbergen. 

In een aantal gevallen hebben M.E.-pelotons bijstand ver-
leend bij moeilijkheden met woonwagenbewoners. 

In een aantal andere gevallen werden in verband met te ver-
wachten ordeverstoringen één of meer groepen der Mobiele 
Eenheden gereed gehouden. Deze behoefden echter niet nood-
zakelijk op te treden. 

§ 11. Aanwenden van geweld 

Ter handhaving van de openbare orde, alsmede teneinde 
verzet te breken, moest in 1971 in 50 gevallen van de wapen-
stok gebruik worden gemaakt. 

Achtmaal werd een diensthond ingezet bij het staande 
houden van een vluchtende verdachte. 

Van het dienstpistool werd bij 33 gebeurtenissen gebruik ge-
maakt. 

In 28 gevallen werden 1 of meer waarschuwingsschoten ge-
lost, terwijl (daarenboven) in 9 gevallen 1 of meer keer ge-
richt werd geschoten, namelijk: 

- 4 keer op de banden van de auto waarmede de van ern-
stige misdrijven verdachte(n) vluchtte(n); 

- 3 keer op de benen van vluchtende verdachten; 
- 1 keer ter aanhouding van een bij een ernstige vechtpartij 

betrokken Zuidmolukker; 
- 1 keer op de motorkap van een personenauto, waarmede 

een jachtopziener die de auto wilde laten stoppen, werd mee-
gesleept; 

- 1 keer van binnenuit door de voorruit van een gestolen 
auto, waarin de politieambtenaar gedwongen mee moest 
rijden, teneinde een naderende politieauto te laten stoppen. 

Bij ordeverstoringen ter gelegenheid van een te Tubbergen 
gehouden stemmingsvergadering over ruilverkaveling werd 
naast de wapenstok van traangas gebruik gemaakt om een 
agressief optredende menigte uiteen te drijven. 
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HOOFDSTUK VI 

In- en externe betrekkingen 

Bij voortduring blijkt dat het belang van deze betrekkingen 
in alle geledingen van het korps als essentieel wordt gevoeld 
en dat allerwege geijverd wordt om waar nodig nog tot ver-
betering te geraken. 

Het stemt tot voldoening dat van dit besef zowel blijk ge-
geven wordt door leden van het korps individueel als door 
diverse corporaties. 

De contacten met de politievakorganisaties en met de Alge-
mene Dienstcommissie - die zesmaal bijeenkwam - kenmer-
ken zich bij voortduring door hun aangename aard. 

Zonder tekort te doen aan de vele andere activiteiten op dit 
gebied, verdienen de werkzaamheden van de sportverenigingen, 
de redactie van het Korpsblad Rijkspolitie en van de Rijkspoli-
tiekapel bijzondere aandacht. 

Tenslotte moge niet onvermeld blijven de in Driebergen ge-
houden Internationale Studieweek Autosnelwegen en het op-
treden van de Rijkspolitiekapel tijdens het I.P.A.-congres in 
Wenen. 

De Minister van Justitie, 
VAN AGT. 
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Grafiek A 

Verloop van de behandeling van sollicitaties 

Totaal Minderjarigen Meerderjarigen 

3742 
(100%) 

3132 
(83.7%) 

2116 
(100%) 

1626 
(100%) 

1728 
(81.7%) 

1404 
(86.3%) 

610 
(16.3%) 

behandelde 
sollicitaties 

0 op grond van: 

a. voorselectie 
b. medische eisen 
c. basistest R.P.D. 
d. onderzoek wervingscommissie 
e. antecedentenonderzoek 
f. intrekking sollicitatie 

me t aangenomen v 

Totaal Minder- Meerder 
jarigen jarigen 

822 386 436 
348 213 135 

1459 873 586 
250 155 95 
54 19 35 

199 82 117 

222 
(13.7%) 

geschikt bevonden 
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Grafiek B 
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Grafiek C 

Aanwezige motorvoertuigen bij het Hoofdwagenpark en de landgroepen 
Tjjdvak 1 januari 1969—1 januari 1972 

Vierwielige motorvoertuigen hoofdwagenpark 
1089 - 1196 - 1292 - 1462 

Ultra lichte motorrijwielen landgroepen 
1898 - 1728 - 1399 - 1049 

Vierwielige motorvoertuigen landgroepen 
507 - 574 - 643 - 755 

Solomotoren en zijspancombinaties hoofdwagenpark 
203 - 163 - 157 - 172 

Zijspancombinaties landgroepen 
7 8 - 3 8 - 0 

1969 1970 1971 
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Grafiek D 

Aanwezige motorvoertuigen bij Verkeersonderdelen 
Tijdvak 1 januari 1969-1 januari 1972 

Vierwielige motorvoertuigen verkeersgroepen 
144 - 130 - 157 - 169 

Solomotoren verkeersgroepen 
86 - 82 - 100 - 130 

Vierwielige motorvoertuigen Alg. Verkeersdienst 
66 - 76 - 86 - 94 

Solomotoren Algemene Verkeersdienst 
25 - 25 - 39 - 36 

1969 1970 1971 
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Grafiek E 

Plaatsen van de aanwezige telexaansluitingen 
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BIJLAGE V-IA 

Overzicht van de sterkte en de leeftijdsopbouw van het personeel beneden de rang van adspirant-officier bij het Korps Rijkspolitie naar de toestand 
op 1 januari 1971 

Leeftijd op Geboortejaar Aantallen Totaal 
31-12-1970 

adjudanten opperwacht- wachtmeesters wachtmeesters adspiranten 
meesters Ie klasse 

59 1911 54 30 36 — — 120 
58 1912 41 39 41 — — 121 
57 1913 48 42 37 — — 127 
56 1914 68 60 69 — — 197 
55 1915 58 50 76 — — 184 
54 1916 84 109 111 — — 304 
53 1917 84 137 153 — — 374 
52 1918 70 211 224 — — 505 
51 1919 26 239 178 — — 443 
50 1920 13 142 153 — — 308 
49 1921 2 75 80 — — 157 
48 1922 81 77 — — 161 
47 1923 76 72 — — 149 
46 1924 73 70 — — 147 
45 1925 32 46 — — 79 
44 1926 23 32 — — 56 
43 1927 — 12 35 — — 47 
42 1928 18 44 — — 63 
41 1929 9 42 — — 52 
40 1930 — 8 47 — — 55 
39 1931 1 18 62 — — 81 
38 1932 2 13 76 — — 91 
37 1933 — 10 58 — — 68 
36 1934 — 3 57 1 — 61 
35 1935 — 3 65 — — 68 
34 1936 — 1 57 1 — 59 
33 1937 — — 52 1 — 53 
32 1938 — — 51 6 — 57 
31 1939 — 3 43 16 — 62 
30 194) — — 53 27 — 80 
29 1941 — — 53 27 — 80 
28 1942 — — 46 45 4 95 
27 1943 — — 28 57 9 94 
26 1944 — — 63 100 7 170 
25 1945 — — 90 94 17 201 
24 1946 — — 107 147 24 278 
23 1947 — — 39 181 30 250 
22 1948 — — — 199 53 252 
21 1949 — — — 174 42 216 
20 1950 — — — 191 27 218 
19 1951 — — — 157 56 213 
18 1952 — — — 88 108 196 
17 1953 — — — 1 144 145 
16 1954 — — — — 1 1 

Totaal 563 1517 2 623 1513 522 6 738 
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BIJLAGE V-1B 

Overzicht van de sterkte en de leeftijdsopbouw van het personeel beneden de rang van adspirant-offlcier bij het Korps Rijkspolitie naar de toestand 
op 1 januari 1972 

Leeftijd op Geboortejaar Aantallen Totaal 
31-12-1971 

adjudanten opperwacht- wachtmeesters wachtmeesters adspiranten 
meesters Ie klasse 

59 1912 41 39 39 _ 119 
58 1913 49 39 36 124 
57 1914 71 57 67 195 
56 1915 57 46 72 175 
55 1916 89 105 105 — 299 
54 1917 95 121 148 — 364 
53 1918 77 202 211 490 
52 1919 39 229 165 433 
51 1920 18 147 141 306 
50 1921 2 79 73 154 
49 1922 3 89 68 — 160 
48 1923 1 78 68 147 
47 1924 4 82 60 146 
46 1925 1 44 34 79 
45 1926 1 30 24 — 55 
44 1927 — 21 26 — 47 
43 1928 1 28 34 — 63 
42 1929 1 20 31 — 52 
41 1930 — 21 34 — 55 
40 1931 1 34 44 — — 79 
39 1932 2 31 59 — 92 
38 1933 — 27 41 — __ 68 
37 1934 —. 14 43 1 58 
36 1935 — 9 58 — 67 
35 1936 — 5 53 — 58 
34 1937 — 5 4S — 54 
33 1938 — 3 50 4 57 
32 1939 — 3 47 12 62 
31 1940 — — 57 23 — 80 
30 1941 — — 55 23 — 78 
29 1942 — — 60 34 6 100 
28 1943 — — 45 47 7 99 
27 1944 — — 86 81 13 180 
26 1945 — — 93 106 12 211 
25 1946 — — 141 138 20 299 
24 1947 — — 90 157 29 276 
23 1948 — — 49 200 23 272 
22 1949 — — — 212 34 246 
21 1950 —. — — 211 44 255 
20 1951 —. — — 206 17 223 
19 1952 — — — 183 58 241 
18 1953 — — — 125 92 217 
17 1954 — — — 1 152 153 
16 1955 — — — — 1 1 

Totaal 553 1 608 2 556 1764 508 6 989 



49 

BIJLAGE V-2 

Overzicht personeel in burgerrangen bij het Korps Rijkspolitie 

Rangen Aanwezig op 

1-1-1971 1-1-1972 

2 2 
5 4 
2 1 
— I 
8 10 
1 1 
1 1 
2 2 
1 3 
1 2 
— 1 
10 12 
3 3 
— 1 
17 29 
5 10 
— 1 
36 45 
1 1 
2 5 

265 290 
74 80 
206 212 
9 10 
73 80 
2 2 

159 137 
2 2 
80 136 
10 4 
— 1 

Administrateur 
Referendaris 
Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten 
Technisch hoofdambtenaar Ie ld. . . . 
Hoofdcommies (A) 
Administratief hoofdambtenaar . . . . 
Ambtenaar voor bijzondere diensten . . 
Technisch ambtenaar Ie kl 
Commies A 
Administratief ambtenaar A le/2e kl. . . 
Fotograaf A 2e kl 
Opzichter (controleur motormaterieel) . 
Administratief ambtenaar B le/2e kl. . . 
Opzichter C 
Parketwachter A 
Administratief ambtenaar C Ie kl . . . 
Hoofdschrijver 
Telex-telefoniste (A) 
Opzichter D (hoefsmid) 
Fotograaf B 2e kl 
Administratief ambtenaar C 2e kl. . . . 
Technisch controleur 
Parketwachter 
Velddienstassistent 
Rijksambtenaar I t/m IV  
Transportgeleider 
Schrijver/Schrijver A 
Fotograaf B 3e kl 
Administratief ambtenaar C 3e kl. . . . 
Typiste A 
Leerling fotograaf 

Totaal 977 1089 
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BIJLAGE V-3a 

Sterkte van de groepen te land in de onderscheidene districten 

District Organieke Feitelijke sterkte') 
sterkte 
1-1-1972*) 

Alkmaar 282 (20) 
Amsterdam . . . . 349 (28) 
Utrecht 347 (25) 
's-Gravenhage . . . 565 (39) 
Dordrecht 449 (30) 
Middelburg 241 (17) 
Breda 434 (31) 
's-Hertogenbosch . . 375 (25) 
Eindhoven 302 (19) 
Maastricht 345 (23) 
Roermond 271 (17) 
Nijmegen 445 (31) 
Apeldoorn 397 (27) 
Zwolle 424 (29) 
Assen 237 (16) 
Groningen 238 (17) 
Leeuwarden . . . . 348 (26) 

Totaal 6049 (420) 4349 (268) ») 4546 (308) 2) 

x) Tussen haakjes is het aantal administratieve ambtenaren vermeld 
dat in de aangegeven aantallen is begrepen; 
2) De tijdens het jaar van voortgezette vorming boven de sterkte op 
de landgroepen ingedeelde wachtmeesters j .c. zijn bij dit overzicht 
buiten beschouwing gelaten, (per 1 januari 1971: 216 man; per 
1 januari 1972: 285 man). 

1-1-1971 1-1-1972 

196 (12) 217 (16) 
251 (20) 261 (22) 
256 (12) 261 (14) 
385 (19) 405 (29) 
317 (20) 329 (18) 
192 (7) 200 (11) 
317 (20) 321 (20) 
266 (19) 274 (19) 
205 (15) 218 (14) 
243 (11) 254 (15) 
193 (11) 207 (10) 
322 (16) 340 (18) 
283 (16) 305 (19) 
307 (24) 321 (30) 
176 (13) 182 (13) 
184 (12) 183 (15) 
256 (21) 268 (25) 
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BIJLAGE V-3b 

Sterkte van de overige onderdelen 

Organieke sterkte Feitelijke sterkte 

Onderdeel Pol. Burg. 1 januari 1971 1 januari 1972 

Pol. Burg.1) Pol. Burg.1) 

Verkeersgroepen 670») 88») 424 92 435 97 
Algemene Verkeersdienst 250 107 224 85 237 98 
Parketgroepen 58 372 168 232 156 250 
Rijkspolitie te Water 324 56 299 25 299 31 
Dienst Luchtvaart 31 5 42 1 48 3 
Algemene Inspectie en Staven Districten — — 548 213 551 291 
Overige onderdelen — — 214 61 232 70 
Voortgezette vorming wachtmeesters j.c — — 216 — 285 — 

x) Met inbegrip van de zgn. ,,16-jarigen". 
*) Een formele vaststelling van de organieke sterkte is in voorbereiding. 
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BIJLAGE V-4 

Overzicht van de sterkte van de rcscrvc-Rijkspolitie 

District 1-1-1971 31-12-1971 

Staf Alg. Insp. . 
Amsterdam . . . 
Alkmaar . . . . 
Utrecht 
's-Gravenhage . . 
Dordrecht. . . . 
Middelburg . . . 
's-Hertogenbosch 
Breda 
Eindhoven . . . 
Roermond . . . 
Maastricht . . . 
Nijmegen . . . . 
Apeldoorn . . . 
Zwolle 
Groningen . . . 
Assen 
Leeuwarden . . . 

— 1 
171 163 
115 116 
174 171 
280 278 
181 166 
97 100 
220 222 
256 248 
183 182 
227 222 
135 148 
289 272 
255 253 
280 273 
137 127 
243 237 
215 211 

Totaal 3 458 3 390 
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OVERZICHT STAND VAN ZAKEN BUREAU NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

BIJLAGE VI 

Omzetting N.V. Oprichting B.V. Oprichting N.V. Statutenwijziging 
in B.V. N.V. en B.V. 

Totaal 

ver- verkla- ver- verkla- ver- verkla- ver 
zoeken ringen zoeken ringen zoeken ringen zoeken ringen 

ver- verkla- ver- verkla-
zoeken ringen zoeken ringen 

160 197 431 398 
138 129 524 261 
109 115 696 505 
104 96 928 668 
139 132 1 567 957 
222 249 1741 1628 

77 60 1 374 851 
60 71 2017 1 840 
68 75 3 079 2 297 
62 58 2 832 2 306 
40 48 2 799 2 154 
50 44 4 314 3 953 
73 46 4 993 4 151 
58 55 6 157 5 116 

37 3 145 9 89 189 
96 17 251 26 39 89 
189 82 364 270 34 38 
348 183 449 348 27 41 
654 370 746 430 28 25 
765 620 740 718 14 41 

779 480 513 295 5 16 
1 363 1 128 587 628 7 13 
2 349 1 602 658 615 4 5 
2 233 1 729 537 516 0 3 
2 162 1 660 594 438 3 8 
3 560 3 265 694 640 10 4 
4 305 3 536 609 564 6 5 
5 318 4 595 772 459 9 7 

24 158 19 270 7 659 5 956 275 484 1 360 1375 33 452 27 085 

In de periode van 1 juli 1971 tot en met 31 augustus 1972 zijn 24 158 verzoeken ingediend tot afgifte van de verklaring van geen bezwaar 
betrekking hebbend op omzettingen van naamloze vennootschappen in besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Uit de tabel 
is te zien hoeveel verzoeken iedere maand werden ingediend en hoeveel verklaringen van geen bezwaar iedere maand werden afgegeven. Wanneer 
als uitgangspunt wordt genomen dat er in totaal 32 000 omzettingen zullen plaats moeten hebben vóór 29 december 1972 en dat het departement 
in de komende maanden 5 000 verklaringen per maand zal kunnen afgeven, dan mag verwacht worden dat de verklaringen van geen bezwaar 
voor 29 december 1972 zullen worden verkregen, indien althans de daartoe strekkende verzoeken tijdig worden ingediend. 


