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› Naar inhoudsopgave

Column

Veiligheid heeft geen grote rol gespeeld 
in de campagnes. De verkiezingspro-
gramma’s waren op dit gebied ook wei-
nig onderscheidend. Iedereen is tegen-
woordig voor meer blauw op straat en 
voor flink straffen. Van een alternatief, 
links veiligheidsbeleid is nauwelijks nog 
sprake. Wel klinkt de alomtegenwoor-
dige stoer-strenge taal op de rech-
terflank nog een octaafje hoger. Bij de 
PVV gaat dit gepaard met valse noten. 
Keihard optreden tegen ‘straatterroris-
ten’, afschaffing van tbs en alternatieve 
straffen, en rechters laten kiezen en ver-
volgens op hun vonnissen afrekenen. 
Ofwel volksrechtbanken. De geschiede-
nis herhaalt zich. Gelukkig nu niet als 
Duitse tragedie maar als Dietse klucht.

De VVD wil meer blauw op straat, even-
als trouwens PvdA en D66. De VVD heeft 
er zelfs een affiche over gemaakt. Blauw 
hoort op straat, niet achter een bureau. 
Ik weet er nog zo eentje: militairen aan 
het front, niet bij de legerstaf. Faliekant 
de verkeerde oplossingsrichting. Wat de 
Nederlandse politie nodig heeft, is meer 
denkkracht in plaats van slagkracht. 

De strijd om veiligheid wordt, net als 
moderne oorlogen, achter het bureau 
gewonnen. Wat de politie nodig heeft, 
zijn meer intellectuele specialisten. De 
politie loopt in dat opzicht op het leger 
een eeuw achter.

Welke vernieuwingen zijn te verwachten 
van het dominante Paarse Blok (VVD, 
PvdA en D66), al dan niet aangevuld met 
het CDA of linkse splinters? Er kan door 
Pimpelpaars een mooie slag worden 
geslagen met de versterking van de 
rechten van slachtoffers. Zo is er een 
ruime Kamermeerderheid voor volledig 
spreekrecht voor gedupeerden, want de 
SP steunt dat ook. En D66 zal niet dwars-
liggen, want dat doen de op hen stem-
mende rechters ook niet meer. Veel 
steun is er ook voor het recht van gedu-
peerden op schadevergoeding door de 
dader en op confronterende slachtoffer-
dadergesprekken. Kansen dus voor een 
krachtige beleidsnota over het slachtof-
ferbeleid. Een teruggekeerde Fred Teeven 
kan die dan op zijn conto schrijven. 

Spannend wordt het bij het drugsge-
doogbeleid. PvdA, SP en GroenLinks wil-
len van de wietpas af. De VVD wil, even-
als het CDA, doorzetten maar lijkt wel 
bereid er met de gemeente Amsterdam 
over te praten. De PvdA, D66 en SP willen 
nog steeds ook de aanvoer reguleren. 
Het is inderdaad de hoogste tijd om deze 
vrijplaats voor criminelen nu eindelijk 
eens te sluiten. Maar met de VVD en 
zeker met het CDA zal dat nog een harde 
dobber worden. Een nieuwe Paarse 
drugsnota zit er niet in. Daarvoor zou 
met de SP geregeerd moeten worden. 
Het blijft met het Nederlandse wietbe-
leid dus waarschijnlijk pappen en nat-
houden. 

Ruimte voor nieuw beleid is er wel ten 
aanzien van de mensenhandel. Nage-
noeg alle partijen pleiten voor een stren-
ger en slachtoffervriendelijker beleid ten 
aanzien van mensenhandel. Kleine 
christelijke partijen zijn zelfs voor alge-
hele strafbaarstelling van hoerenlopers 
naar Zweeds voorbeeld. Zo’n verbod zal 
er in Nederland niet komen. Maar er is 
zeker steun voor een strengere aanpak 
van uitbuitende seksclubbazen en van 
de van kennelijke wanpraktijken profite-
rende klanten. Wat meer ruimte lijkt er 
te zijn ontstaan om alcoholgebruik 
onder jongeren te ontmoedigen. Ook 
het CDA is nu voor verhoging van de 
verkoopleeftijd naar 18. Allerwegen 
wordt gepleit voor striktere handhaving 
van de horecawetten. Zal er in het over-
leg met de brouwers eindelijk eens uit 
een ander vaatje worden getapt?

Het geheel overziende, verwacht ik geen 
grootse plannen, maar meer aandacht 
voor handhaving en uitvoering. De 
gemeenschappelijke noemer van het 
veiligheidsbeleid wordt: Niet Wetgeven 
Maar Doen. Dat vergt inzet van ambte-
naren. Is daar in deze tijden geld voor te 
vinden? Ja, want de vervuilers gaan beta-
len. Daartoe zou er een opslag op alle 
boetes voor de financiering van het 
slachtofferbeleid moeten komen, cof-
feeshop- en seksclubheffingen en uiter-
aard hogere accijnzen op alcohol. Tijd 
voor een debat over de eigen bijdrage in 
de veiligheidszorg. << 
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