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Conclusie

Particulier initiatief: een dynamisch begrip

Uit tal van archiefstukken waarin de relatie tussen overheid en reclassering aan
de orde is geweest, blijkt dat de visie op het verleden steeds mede wordt gekleurd
door contemporaine opvattingen. Zeker op die momenten in de afgelopen dertig
jaar waarop de verhouding tussen overheid en reclassering expliciet ter discussie
stond, is herhaaldelijk een beroep gedaan op de ’traditie’ om een autonome positie
van de reclassering ten opzichte van de overheid te rechtvaardigen. Afgezien van
het feit dat deelnemers aan het debat steeds hun persoonlijke opvattingen dienaan-
gaande trachtten te staven met historische argumenten, moet ook in andere
opzichten voorzichtigheid worden betracht met verwijzingen naar het verleden. De
betekenis van het begrip ’particulier’ heeft zich meerdere malen ingrijpend gewij-
zigd. In de ontwikkeling van de verhouding tussen overheid en particuliere reclasse-
ring laten zich drie hoofdfasen onderscheiden.

Zo moet de periode tot 1910 als een eigenaardig tijdvak worden gezien, alleen
al omdat de particuliere reclassering in die tijd in financieel opzicht geen banden
had met de overheid. In het eerste hoofdstuk zagen wij dat het ontbreken van
financiële bindingen niet betekende dat het Genootschap in andere opzichten geheel
onafhankelijk van de overheid kon opereren. Het moest rekening houden met het
strafrechtelijk overheidsbeleid. Herhaaldelijk is door middel van pressie op het
verantwoordelijke ministerie geprobeerd dit beleid meer in overeenstemming met
de eigen doelstellingen te brengen. Hierbij ging het niet alleen om kleine zaken
(zoals celbezoek of nazorg) maar ook om fundamentele kwesties, zoals het debat
rond het penitentiaire stelsel. Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw
liet de overheid het Genootschap min of meer zijn gang gaan. Vooral ten aanzien
van het onderwijs aan gevangenen echter, ging het departement steeds meer ver-
trouwen op het particulier initiatief, hetgeen verplichtingen schiep voor het
Genootschap ten opzichte van het departement. Over dit onderwijs vond regelmatig
overleg plaats tussen overheid en Genootschap. Vanaf het midden van de vorige
eeuw ging de overheid zich realiseren dat onderricht aan gedetineerden een taak
was die niet bij het particulier initiatief thuishoorde, maar door de overheid zelf
moest worden verzorgd. Wat betreft de nazorg en het celbezoek, bleef de verant-
woordelijkheid bij het Genootschap liggen. Op die momenten dat het Genootschap
onvoldoende zorg bood, werd het door het ministerie gewezen op de lacunes. Tot
1910 was het samenspel tussen overheid en reclassering juridisch niet geregeld,
maar kreeg het gestalte doorad hoccontacten. De contacten tussen ministerie en
Genootschap maakten het werk van het Genootschap minder vrijblijvend dan op
het eerste gezicht, op grond van de beperkte taakomvang van de toenmalige centrale
overheid, verwacht mag worden. Van de zijde van de regering werd onderkend
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dat de genootschapsdoelstellingen een publiek belang dienden. Belangrijk in dit
verband is dat de tweedeling tussen staat en samenleving niet zonder meer is te
transponeren naar de negentiende eeuw. Deze scheiding werd destijds - zeker op
lokaal niveau - lang niet zo scherp gemaakt als in de twintigste eeuw. Tal van leden
van gevangenisbesturen waren tevens bestuurslid van de plaatselijke genoot-
schapsafdeling. De inspecteur van het gevangeniswezen, P.J. de Bije, was hoofdbe-
stuurslid van het Genootschap. De liberale opvatting over de beperkte taken van
de overheid maakte dat speciale preventie voor een belangrijk deel aan het Genoot-
schap werd overgelaten, die de zorg daarvoor al spontaan op zich had genomen.
Uitbesteding van speciale preventie aan het Genootschap paste bovendien binnen
de vigerende klassieke strafrechtelijke opvatting, waarin sterk de nadruk werd
gelegd op vergelding van het strafbare feit. De persoon van de dader was van
ondergeschikt belang.

Een fundamentele kentering in de verhouding tussen overheid en particuliere
reclassering vond plaats rond de eeuwwisseling. Gelijktijdig wijzigden zich de
opvattingen over zowel het strafrecht als de omvang van het takenpakket van de
overheid. Binnen het strafrecht vond een paradigmawisseling plaats, waardoor de
persoon van de dader het aangrijpingspunt werd voor strafrechtelijke interventie.
Strafrechtelijke interventie raakte sterk gericht op bescherming van de samenleving.
Deze omstandigheden openden de weg naar een rol van betekenis voor de reclasse-
ring als onderdeelvan de strafrechtspleging. Daarnaast blijkt onder meer uit de
omvangrijke hoeveelheid sociale wetgeving dat de overheid een meer regulerende
rol voor zich zag weggelegd in de samenleving. De totstandkoming van de eerste
reclasseringsregeling moet worden gezien als onderdeel van het sociale wetgevings-
programma. De cruciale vraag die ik in dit verband probeerde te beantwoorden was,
waarom de overheid destijds niet gekozen heeft voor een stelsel van staatsreclasse-
ring. Het antwoord zocht ik in de toenmalige politieke verhoudingen. Confessionele
partijen zouden een staatsreclassering niet hebben geaccepteerd, bevreesd als zij
waren voor een te grote invloed van de staat op de samenleving. Het stelsel van
de Reclasseringsregeling 1910 was een compromis. Enerzijds kwam zij tegemoet
aan de behoefte aan mogelijkheden tot sturing van de reclassering door de overheid;
anderzijds was het particuliere stelsel een middel om de overheidsinvloed op de
samenleving binnen de perken te houden. Bij beantwoording van de vraag waarom
rond de eeuwwisseling niet is overgegaan tot overheidsreclassering, kan niet worden
volstaan met de vaststelling dat er nu eenmaal al een particuliere organisatie was.

De wens tot behoud van het particuliere stelsel hing samen met de verzuiling
van de Nederlandse samenleving. In de periode die in deel twee van deze studie
is besproken, waren de confessionele opvattingen over de verhouding tussen over-
heid en maatschappij de voornaamste rechtvaardigingsgrond voor het particuliere
karakter van de reclassering. Gedurende de verzuilingsperiode kwam de relatie
tussen overheid en particuliere instellingen in het brandpunt van de belangstelling
te staan, waarbij vooral deze laatsten er telkenmale op wezen dat hun eigen verant-
woordelijkheid door de overheid gerespecteerd diende te worden. Tegelijkertijd
was sprake van een langdurige tendens tot ingroeiing van de reclassering in de
strafrechtspleging. Naarmate dit integratieproces vorderde, leek meer zeggenschap
van de zijde van de overheid gerechtvaardigd. De inbreuken op de autonomie
werden in de periode tot het midden van de jaren vijftig niet als zodanig door de
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reclassering ervaren. In de vooroorlogse periode was het zelfs zo, dat aan een sterke
betrokkenheid bij de strafrechtspleging - waarvan de keerzijde was een sterke
departementale controle - voordelen werden gezien. Het stelde de organisatie in
staat uit te groeien en in beperkte mate te professionaliseren.

De Reclasseringsregeling 1947 heeft de autonomie van de particuliere reclasse-
ring ingeperkt. De instellingen werden nauwgezet gecontroleerd door de publiek-
rechtelijke reclasseringsraden. De totstandkoming van deze reclasseringsregeling
laat zien dat die controle niet geheel conform de oorspronkelijke bedoeling was
van de verzuilde instellingen. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog waren de
voormannen van de verzuilde reclasseringsinstellingen bij elkaar gekomen, uit
onvrede met het kostbare reclasseringsstelsel dat de verzuiling had voortgebracht.
De oplossing zochten zij in een stelsel waarin arrondissementale reclasseringsraden
de werkzaamheden zouden coördineren. Dat de positie van de reclasseringsraden
in de Reclasseringsregeling 1947 veel zwaarder was aangezet, hield verband met
de bezetting. De Duitse machthebbers hadden geprobeerd de besluitvorming in
reclasseringsaangelegenheden te centraliseren. De reclasseringsraden waren door
hen gezien als departementale voorposten. In de Reclasseringsregeling 1947 - die
tijdens de Bezetting tot stand kwam - gingen de bevoegdheden van de reclasserings-
raden verder dan de voormannen van de verzuilde instellingen oorspronkelijk
hadden gewenst. Aanvankelijk bleef protest hiertegen uit, waarschijnlijk omdat de
instellingen gedurende de wederopbouwperiode de steun van de overheid goed
konden gebruiken bij de renovatie en uitbouw van hun eigen organisatie. Zo gauw
de wederopbouwfase binnen de reclassering was voltooid echter, kregen de
instellingen steeds meer moeite met het keurslijf van de Reclasseringsregeling 1947.
De toenemende behoefte aan autonomie, die gedurende de wederopbouw vrijwel
afwezig was geweest, hing samen met het feit dat de instellingen door de professio-
nalisering zo goed waren toegerust dat zij een aantal taken die het departement voor
hen regelde, zelf konden gaan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid en
kwaliteitscontrole van de reclasseringswerkzaamheden. Vanaf het einde van de jaren
vijftig probeerden de particuliere instellingen een deel van hun autonomie te
herkrijgen. Aanvankelijk was het departement hier op tegen, maar vanaf het midden
van de jaren zestig liet het de teugels vieren.

Het toenemend belang dat de reclassering - met name door de voorlichtings-
rapportage - voor de strafrechtspleging kreeg, rechtvaardigde vooral na 1945, een
professionalisering van het corps van reclasseringswerkers. Daarmee brak een
periode aan waarin de levensbeschouwelijke component van het reclasseringswerk
allengs meer naar de achtergrond verdween. Door deze ’professionele ontzuiling’
ontviel de voornaamste rechtvaardigingsgrond aan het particuliere karakter. Dit was
overigens een verschijnsel dat zich in meerdere sectoren van het maatschappelijk
middenveld voordeed. De introductie van een eigen methodiek had tot gevolg dat
de reclassering zich qua doelstellingen wenste te emanciperen van de strafrechtsple-
ging. Het departement was veel behoudender en bleef vasthouden aan de speciaal
preventieve invloed die de reclassering op justitiabelen zou hebben. Herhaaldelijk
zijn pogingen in het werk gesteld om de reclassering wat dit betreft voor de
strafrechtspleging te behouden. Hierdoor ontstonden spanningen tussen departement
en particuliere instellingen. Vanaf het midden van de jaren zestig gaf het ministerie
gedeeltelijk toe aan de bij de reclasseringsinstellingen levende behoefte aan autono-
mie. Het lijkt er op dat het er bij het departement voor alles om ging, de reclasse-
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ring te behouden voor de strafrechtspleging. De non-directieve opstelling van het
departement is voornamelijk terug te voeren op de professionalisering en
schaalvergroting die binnen de particuliere reclassering hadden plaatsgevonden.
De ’professionals’ drongen de rol van de in de zuilen gewortelde besturen terug,
zonder dat hun plaats door de overheid werd ingenomen. In deze periode claimde
de reclassering met succes haar autonomie. Justitie bood de reclassering, in een
poging om zowel de behoefte aan particuliere autonomie te bevredigen als de
reclassering voor de strafrechtspleging te behouden, een nieuwe vorm van samen-
werking aan, waarin op basis van gelijkwaardigheid overleg tussen overheid en
particulier initiatief werd gevoerd.

Gedurende de fusie die tussen 1970 en 1976 werd doorgevoerd, en ook daarna,
moest het particuliere karakter een ’herijking’ ondergaan, nu confessionele maat-
schappij-opvattingen niet langer als fundament daarvoor konden dienen. De
reclassering zocht de nieuwe rechtvaardigingsgrond primair in de professionaliteit
van werknemers en organisatie en de eigen verantwoordelijkheid die daaruit zou
voortvloeien. Daarnaast werd benadrukt dat het particulier initiatief een pioniersrol
vervulde en op strafrechtelijk terrein noodzakelijk tegenspel kon bieden aan de
overheid. De reclassering heeft zich - mede door de volledige subsidiëring door
de overheid - kunnen losmaken van haar verzuilde achtergrond. Wat overbleef was
een - voor het ministerie - moeilijk te sturen professionele organisatie. De periode
waarin het Ministerie van Justitie de teugels liet vieren, heeft overigens niet lang
geduurd. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig kreeg het departement meer
interesse in de beleidsvoorbereiding. In het algemeen voelde de overheid zich
geroepen, meer greep te krijgen op het geprofessionaliseerde particulier initiatief.
De uitvoering bleef daarbij een verantwoordelijkheid voor de particuliere instel-
lingen zelf.

Voortbouwend op de departementale neiging om meer invloed op de beleids-
voorbereiding uit te oefenen, deed zich in de vroege jaren tachtig andermaal een
wijziging voor in de rechtvaardigingsgrond voor het particuliere karakter van de
reclassering. Aan de reorganisatie tussen 1982 en 1986 lag de idee ten grondslag
dat reclassering een onderdeel was van de strafrechtspleging. Daarmee werd
voorbijgegaan aan de emancipatiebeweging die binnen de reclassering als gevolg
van de professionalisering was ontstaan. De geldigheid van de ’ontzuilingsargu-
mentatie’ (professionele autonomie, pioniersrol en tegenspelfunctie) is door het
departement ontkend; de reclassering was onderdeel van de strafrechtspleging en
’wie betaalt, bepaalt’. De financiële afhankelijkheid van de overheid, die eens zo
bruikbaar was om de reclassering van de zuilen los te maken, maakte een tegenof-
fensief van de kant van de reclassering, bij voorbaat kansloos. Momenteel is de
reclassering autonoom waar het gaat om de uitvoering van haar werkzaamheden.
De rechtvaardigingsgrond voor het particuliere karakter ligt vanaf het eind van de
jaren zeventig in het privatiseringbeleid van de terugtredende overheid. De meest
recente reorganisatie maakte andermaal duidelijk dat het particuliere karakter van
de reclassering in de eerste plaats een politieke keuze is, die onlosmakelijk is
verbonden met de opvattingen over de plaats van de overheid ten opzichte van de
samenleving.

Vast is komen te staan dat het begrip ’particulier’ in het geval van de reclas-
sering door verschillende oorzaken meermalen van betekenisinhoud is veranderd.
Volstrekte autonomie heeft de reclassering nooit gekend. Met name in de twintigste
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eeuw is de autonomie van de particuliere reclassering allengs minder geworden,
naarmate de subsidiëring en de medeverantwoordelijkheid op het terrein van de
strafrechtspleging toenamen. In de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft de
reclassering echter in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het reclasseringswerk in handen gekregen.

Departementale en particuliere reclasseringsdoelstellingen

Muller heeft eens, bij een vergelijking tussen de ontwikkeling van de reclasserings-
doelstelling met de doelstelling die de overheid met reclassering wilde realiseren,
de metafoor gebruikt van elkaar deels overlappende cirkels. In de negentiende eeuw
is er veel overeenstemming. Zowel overheid als Genootschap ’geloofden’ in de
mogelijkheid van speciale preventie. De overheid trachtte speciale preventie te
realiseren door de bouw van cellulaire gevangenissen; het Genootschap verleende
hand- en spandiensten door verzorging van school-, vak-, en godsdienstonderwijs
en celbezoek. De ’klassieke richting’ in het strafrecht stelde vergelding van de
misdaad als strafdoel voorop; voor de overheid kwam speciale preventie op het
tweede plan, al werden de inspanningen van het Genootschap met instemmende
belangstelling gevolgd. Rond de eeuwwisseling kwam de nadruk voor de overheid
(en later ook voor de reclassering) te liggen op speciale preventie en bescherming
van de samenleving.

Na de Tweede Wereldoorlog trachtten zowel reclassering als overheid, gestalte
te geven aan de resocialisatiegedachte. De reclassering probeerde zoveel mogelijk
de schadelijke effecten van strafrechtelijke interventie te minimaliseren. Als gevolg
van de receptie van de maatschappelijk werk-methodiek door de reclassering,
verbreedde de reclasseringsdoelstelling zich ten opzichte van de departementale
doelstelling vanaf ongeveer het einde van de jaren vijftig. In toenemende mate
verschoof de reclasseringsdoelstelling in de richting van de hulpverlening zoals
die in het algemeen maatschappelijk werk werd geboden. Aanvankelijk was deze
hulpverlening nog op de individu gericht. Later echter werd in toenemende mate
een accent gelegd op sociale oorzaken van criminaliteit. Er kwam aandacht voor
sociale actie, volgens sommigen een reclasseringstaak, waarbij structurele misstan-
den in de samenleving dienden te worden aangepakt. Een stroming binnen de
reclassering die de tegenstelling tussen reclasserings- en strafrechtelijke doelstellin-
gen benadrukte, manifesteerde zich met nadruk. In de periode waarin de reclas-
sering worstelde met haar positie ten opzichte van de strafrechtspleging, trachtte
het Ministerie van Justitie de reclassering voor het strafrecht te behouden. Nadat
de instellingen hierop hadden aangedrongen, trad het departement evenwel vanaf
het midden van de jaren zestig enigszins terug. Slechts nu en dan gaf het de uiterste
grens aan die het particulier initiatief moest respecteren, wilde het aanspraak kunnen
blijven maken op overheidssubsidie.

Aan de periode van toenemende divergentie kwam een einde in het begin van
de jaren tachtig. De reclassering werd betrokken bij de uitvoering van alternatieve
sancties, hetgeen - in mijn visie - samen met de reorganisatie van 1986 leidde tot
de thans waarneembare convergentie van overheids- en reclasseringsdoelstellingen.
Deze convergentie is min of meer bewust door de directies nagestreefd, met name
sinds het Ministerie van Justitie op het stuk van de doelstellingen en het beleid de
subsidiëring als stok achter de deur gebruikte. In het slothoofdstuk bracht ik de
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convergentie tussen overheids- en reclasseringsdoelstellingen in verband met de
toenemende neiging het strafrecht te zien als een sturingsinstrument, waarmee een
aantal doelstellingen zo doelmatig mogelijk gerealiseerd moet worden.

De verschuiving van de reclasseringsdoelstellingen ten opzichte van de doelstel-
lingen die de overheid tot subsidiegrondslag van het particuliere reclasseringsappa-
raat nam, heeft een dialectisch verloop gekend. De basis hiervoor werd rond de
eeuwwisseling gelegd, toen de overheid op zoek was naar mogelijkheden tot
optimalisering van de bescherming van de samenleving. Van inzet van de reclasse-
ring werd een speciaal-preventieve werking verwacht. Deze verwachting vormde
de basis voor subsidiëring van het reclasseringswerk. Dit is lange tijd zo gebleven,
totdat een aan invloed winnende groep binnen de reclassering als gevolg van de
toenemende professionalisering in steeds sterkere mate de relatie tussen straffen
en helpen problematiseerde. De identiteitsdiscussie die hieruit voortvloeide, duurde
tot het midden van de jaren tachtig. Door zowel de top van de reclassering als het
departement zijn pogingen ondernomen, de aldus ontstane tegenstelling weg te
nemen. Dat het departement de zaken heeft geforceerd, blijkt uit het feit dat het
identiteitsdebat tijdens de reorganisatie in de jaren tachtig weer oplaaide. De situatie
waarin strafrechtspleging en reclassering zich thans bevinden, lijkt in een aantal
opzichten op de situatie zoals die aan het begin van deze eeuw bestond, toen de
’moderne richting’ in het strafrecht in opkomst was.

Toenemende wederzijdse afhankelijkheid

In deze studie is gebleken dat overheid en reclassering reeds in de negentiende
eeuw in een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie hebben verkeerd. Deze wederzijdse
afhankelijkheid is in de loop van de twintigste eeuw door verschillende oorzaken
steeds hechter geworden. Ik heb geprobeerd het proces van toenemende vervlech-
ting te verklaren uit strafrechtelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
in de opeenvolgende periodes. In de loop van het onderzoek kwamen evenwel ook
tendensen aan het licht die tegengesteld waren aan de waarneembare toename van
de interdependentie. De historische ontwikkeling in vogelvlucht overziend, lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat die factoren die een toenemende afhankelijkheid
tegenwerkten, minder sterk waren dan die welke daaraan hebben bijgedragen, zodat
de relatie tussen overheid en reclassering over het algemeen als symbiotisch kan
worden getypeerd.

Het naar elkaar toegroeien van belangen van particuliere reclassering en die van
de overheid begon reeds in de negentiende eeuw, toen het Genootschap de vorming
van gedetineerden door middel van school- en godsdienstonderwijs op zich nam.
De overheid maakte dankbaar gebruik van deze helpende hand die het Genootschap
bood, ook al lag de nadruk binnen de strafrechtspleging op vergelding en kwam
speciale preventie op de tweede plaats. De invoering van de cellulaire opsluiting
werd niet mogelijk geacht, zonder een goed systeem van celbezoek. Ook hier kon
het Genootschap het Ministerie van Justitie van dienst zijn. Rond de eeuwwisseling
verschoof de oriëntatie van het strafrecht van daad naar dader. Bovendien zag de
overheid zich als gevolg van de sociale kwestie genoodzaakt de omvang van haar
takenpakket te vergroten. Beide veranderingen zijn van groot belang geweest voor
de positieve ontwikkeling van de relatie tussen overheid en reclassering. De straf-
rechtspleging werd toegankelijk voor reclasseringsinterventie. Bij de invoering van
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de VV zag de reclassering in dat een intensieve betrokkenheid bij deze rechtsfiguur
haar tot materieel voordeel kon strekken. Integratie van de reclassering in de straf-
rechtspleging bood een rechtvaardigingsgrond voor professionalisering van het
werk. De bemoeienis met VV en VI leverde meer subsidie op, waarmee beroeps-
krachten konden worden aangetrokken. Voor de Tweede Wereldoorlog werd de
financiële afhankelijkheid van de overheid niet als probleem maar vooral als voor-
deel gezien.

Onder vigeur van de Reclasseringsregeling 1947 namen integratie in de straf-
rechtspleging en daardoor wederzijdse afhankelijkheid sterk toe. De financiële
banden tussen overheid en reclassering werden verstevigd; sinds 1965 wordt de
reclassering zelfs volledig door de overheid gefinancierd. Overheidssubsidie stelde
het particulier initiatief in staat goed opgeleide beroepskrachten aan te stellen. De
strafrechtspleging op haar beurt had baat bij een goed functionerend reclasserings-
apparaat. Zonder de inspanningen van de reclassering zou de strafrechtspleging
sterk aan kwaliteit inboeten. De ’gulden koorden’ tussen de reclassering en de
schatkist maakten de verstatelijkte reclassering relatief ongevoelig voor de ont-
zuilingsprocessen die in de samenleving plaatsvonden, nu de betrokken instellingen
niet langer financieel afhankelijk waren van de achterban van hun respectieve
zuilen. Pas in een laat stadium werd - mede op instigatie van het Ministerie van
Justitie - besloten tot fusie. Gedurende de jaren tachtig van deze eeuw lijkt het
belang van de reclassering binnen de strafrechtspleging toe te nemen, onder meer
door haar betrokkenheid bij de taakstraffen.

Daartegenover deden zich ontwikkelingen voor die een toenemende belangen-
vervlechting vertraagden. Voorzover thans is na te gaan, zijn periodes waarin de
relatie tussen departement en reclassering verslechterde, a-typisch voor de ontwik-
keling op lange termijn. Het eerste ’schisma’ tussen overheids- en reclasseringsbe-
langen trad op in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de eerste experi-
menten met cellulaire opsluiting onbevredigende resultaten opleverden. Het Ministe-
rie van Justitie overwoog een mitigatie van de eenzame opsluiting door een
progressief element in het sanctietraject in te bouwen. Het laatste deel van de straf
zou de gedetineerde in gemeenschap kunnen doorbrengen, waarna een VI zou vol-
gen. Het Genootschap was fel gekant tegen dit soort ideeën. Het vreesde dat de
heilzame invloed van het celbezoek verloren zou gaan door de omgang met mede-
gedetineerden aan het eind van de straftijd. Onder invloed van de ’moderne
richting’ loste dit probleem zich vanzelf op.

De volgende ’crisis’ ontstond ongeveer het einde van de jaren vijftig in deze
eeuw. Als gevolg van de subsidiëring en de departementale bemoeienis was de
reclassering in staat geweest de vrijwilligers steeds meer te vervangen door be-
roepskrachten. Deze professionalisering - die overigens werd gewenst door zowel
overheid als instellingen - had aanvankelijk een negatief effect op de relatie tussen
ministerie en reclassering. In de eerste plaats legde de reclassering gaandeweg meer
nadruk op de hulpverlening aan justitiabelen. Reclassering en strafrechtspleging
waren, in de optiek van de instellingen, steeds minder makkelijk op elkaar aan te
sluiten. Deze opvatting versterkte zich doordat binnen het hulpverleningsperspectief
de oriëntatie verschoof van het individu naar structurele maatschappelijke pathoge-
nen. Het Ministerie van Justitie kon slechts in zeer beperkte mate meegaan in de
nieuwe reclasseringsinzichten. De departementale doelstelling wijzigde zich
eigenlijk niet. De steeds sterker wordende neiging tot emancipatie van de reclas-
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sering ten opzichte van de strafrechtspleging liet haar sporen na op de relatie tussen
ministerie en reclassering. Waar het departement pogingen in het werk stelde de
reclassering voor de strafrechtspleging te behouden, werd binnen de reclassering
juist geprobeerd de bindingen met de strafrechtspleging losser te maken. Door deze
identiteitsdiscussie verslechterde de relatie tussen departement en reclassering. Een
dieptepunt in de betrekkingen vormde de reorganisatie van de reclassering in de
jaren tachtig. Gedurende deze reorganisatie betoogde het Ministerie van Justitie
ondubbelzinnig dat reclassering een onderdeel was van de strafrechtspleging.
Hiermee forceerde de overheid, tegen de zin van de reclassering, een proces dat
reeds heel langzaam binnen de reclassering zelf op gang was gekomen. Wat in het
begin van de jaren tachtig duidelijk werd, was dat de reclassering als gevolg van
haar financiële afhankelijkheid weinig kon inbrengen op het moment dat zij haar
deel van de bezuinigingen op overheidsuitgaven moest dragen. Op deze wijze fun-
geerden de bezuinigingen als katalysator voor de definitieve beslechting van het
identiteitsdebat, dat een goede twintig jaar binnen de reclassering was gevoerd.
Momenteel, in de jaren negentig, lijkt de reclassering zich af te zetten tegen haar
verleden.

De thans waarneembare convergentie in opvattingen tussen departement en
reclassering sluit aan bij de steeds hechter wordende relatie tussen overheid en
particuliere reclassering. Ondanks het feit dat het langdurige identiteitsdebat nog
maar relatief kort geleden is beëindigd, kan deze discussie worden benoemd als
a-typisch in een ontwikkeling van toenemende wederzijdse afhankelijkheid op lange
termijn. De relatie tussen departement en reclassering is langer wèl, dan niet goed
geweest. De reclassering heeft inbreuken op haar autonomie meer wèl dan niet
geaccepteerd.

Ontwikkeling van de reclasseringsorganisatie

De overheid heeft herhaaldelijk getracht de organisatie van het particulier initiatief
te beïnvloeden. Steeds stond daarbij de wens tot vergroting van de doelmatigheid
voorop. In dit verband kan de negentiende eeuw buiten beschouwing blijven. Toen
was slechts het Genootschap, met afdelingen door het hele land, actief. De overheid
heeft zich sporadisch en dan nog zeer zijdelings met de genootschappelijke
organisatie bemoeid. Toentertijd ging het initiatief meer uit van de kant van het
Genootschap, dat probeerde afdelingen te stichten in die gemeenten waar nieuwe
gevangenissen werden geopend.

Groei van de particuliere reclasseringsorganisatie is waarneembaar vanaf het
moment dat de Reclasseringsregeling 1910 van kracht werd. In deze regeling had
het Ministerie van Justitie gekozen voor een open stelsel; bijna iedere liefdadig-
heidsorganisatie kon reclasseringserkenning aanvragen. Van deze mogelijkheid
maakten tal van reeds bestaande instellingen gebruik. Vaak ging het om levensbe-
schouwelijke organisaties die plaatselijk werkten ten behoeve van een specifieke
groep. De oprichting van de VvRI, in 1913, was ingegeven door de wens om
verbrokkeling van krachten tegen te gaan. Het initiatief werd toegejuicht door het
Ministerie van Justitie. Niet alleen nam de inspecteur der reclassering zitting in
het bestuur, maar ook anderszins is van de zijde van het ministerie getracht de
VvRI tot primus inter pareste maken, zodat het departement in reclasserings-
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aangelegenheden zich in het vervolg tot één gesprekspartner zou kunnen wenden.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en ook nog daarna, verkeerde de VvRI
in een lastig pakket. Aan de ene kant bevond zich de overheid, die het liefst een
zo krachtig mogelijk overkoepelend particulier orgaan had gezien; aan de andere
kant stonden de instellingen die zich weliswaar in de VvRI hadden verenigd, maar
die er weinig tot niets voor voelden een deel van hun autonomie af te staan aan
de VvRI. Een uitzondering hierop vormde het Genootschap. Overigens is de parallel
met de problematiek zoals die rond de verhouding tussen NFR en stichtingen
bestond opmerkelijk. Ook afgezien van verzuilingsmotieven lijken instellingen in
het algemeen erg gehecht aan hun autonomie.

Ongeveer vanaf 1915 zet een ontwikkeling van schaalvergroting in. Als gevolg
van de verzuiling brachten de meeste instellingen voor sociale zorg op katholieke
(en later ook die op protestantse) grondslag hun reclasseringsbemoeienis onder bij
landelijke reclasseringsverenigingen van eigen levensbeschouwelijke signatuur. De
lappendeken van plaatselijke, categoraal werkende reclasseringsinstellinkjes kreeg
door deze schaalvergroting een iets duidelijker aanzien. In de reclasseringsregeling
1915 had de regering de mogelijkheid geopend tot oprichting van reclasseringsra-
den. Hiermee wilde het departement bereiken dat de uitvoering van de arrondisse-
mentale reclassering vanuit één centraal punt zou worden gecoördineerd. Deze
raden - te onderscheiden van de naoorlogse, publiekrechtelijke reclasseringsraden -
leidden een kwijnend bestaan, omdat zij geen greep konden krijgen op de

afdelingen van de verzuilde reclasseringsinstellingen, die zich - evenals tegenover
de VvRI - beriepen op hun ’soevereiniteit in eigen kring’.

Het Genootschap was steeds tegen de verzuiling van het reclasseringsapparaat
geweest. In 1939 lukte het genootschapssecretaris N. Muller om de voormannen
van KRV en PCRV rond de tafel te krijgen, teneinde de mogelijkheden tot het
creëren van meer eenheid in het reclasseringswerk te bespreken. W. Pompe (KRV)
en H. Dooyeweerd (PCRV) gingen uiteindelijk accoord met een stelsel waarin de
arrondissementale reclassering door publiekrechtelijke reclasseringsraden zou
worden gecoördineerd en gecontroleerd. Daar stond tegenover dat ernaar gestreefd
zou worden dat alleen Genootschap, KRV, PCRV en Leger des Heils zich met
reclassering zouden bezighouden. De na de eerste schaalvergroting overgebleven
plaatselijk werkende reclasseringsinstellingen zouden op den duur moeten verdwij-
nen. Ongeveer op hetzelfde moment dat het genoemde driemanschap tot overeen-
stemming kwam, werd Nederland bezet door Duitsland. De bezetter streefde een
Gleichschaltungvan het Nederlands openbaar bestuur na. Dit betekende voor de
reclassering dat zij in beginsel vanuit één landelijk punt door de overheid zou
worden geregeld. Anders dan de oorspronkelijke bedoeling van het driemanschap
was geweest, zouden de reclasseringsraden fungeren als departementale voorposten.
Aan dit stelsel werd gedurende de bezettingsperiode op het departement gewerkt.
Na de bevrijding, werd de Reclasseringsregeling 1947 van kracht, waarin de positie
van de reclasseringsraden ten opzichte van het particulier initiatief zwaarder was
aangezet dan de verzuilde instellingen voor de Bezetting waren overeengekomen.
Gedurende de periode van de wederopbouw kwam hiertegen geen verzet van de
kant van de instellingen. Hun eerste zorg was het weer op poten zetten van hun
eigen organisatie. De sterke positie van de publiekrechtelijke reclasseringsraden
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had tot gevolg dat de instellingen het aantal afdelingen terugbrachten, zodanig dat
in ieder arrondissement, één afdeling per reclasseringsinstelling overbleef.

In 1952 beëindigde het departement van justitie de erkenning van de meeste
kleine reclasseringsinstellingen om zo de versnippering nog meer te verkleinen.
Een belangrijke factor in het schaalvergrotingsproces was de professionalisering,
als gevolg waarvan zich binnen de reclasseringsinstellingen zelf een scheiding
tussen ’vereniging’ (bestuur) en ’onderneming’ (uitvoering) voordeed. Dit had tot
gevolg dat de afdelingsbesturen uiteindelijk verdwenen en het primaat steeds meer
bij de landelijke reclasseringsdirecties kwam te liggen.

Aan het einde van de jaren zestig werd door het departement een intensiever
samenwerking tussen de landelijke reclasseringsinstellingen gepropageerd. Aanvan-
kelijk spraken de instellingsbesturen alleen maar over intensiever samenwerking,
zonder dat het tot concrete daden kwam. Een cruciale impuls voor het fusieproces
is de ’Open Brief’ van 1970 geweest. In deze brief eisten de uitvoerend werkers
duidelijkheid van hun meerderen. Zij wensten een democratische organisatie die
primair werkte op basis van professionele, in plaats van levensbeschouwelijke
inzichten. Met het in gang zetten van de fusie kreeg een van de meest omvangrijke
schaalvergrotingsoperaties binnen de reclassering uiteindelijk vorm in de SRI en
later de ARV.

Onder invloed van de democratiseringsbeweging is, tijdens de fusie en geduren-
de het bestaan van de ARV, geprobeerd de verenigingsstructuur ten opzichte van
de uitvoeringsstructuur te herstellen, nadat deze in de jaren vijftig en zestig ten
gronde was gegaan. Deze pogingen strandden echter, omdat bleek dat de vereni-
gingsvorm niet langer voldeed voor de reclassering als professionele organisatie.
Al snel werd binnen de ARV gestreefd naar een situatie die meer aansloot bij de
lange termijn ontwikkeling, namelijk een directie die de beleidskaders voor de
uitvoering vaststelde. Moeilijk te plaatsen in het proces van toenemende schaalver-
groting en centralisering van de besluitvorming is de reorganisatie die leidde tot
de Reclasseringsregeling 1986. De keuze voor stichtingen als rechtsvorm was
logisch, evenals de fusie met de rijksreclassering, hetgeen immers tot schaalvergro-
ting leidde. De opzet van negentien autonome, geprivatiseerde (!) reclasserings-
stichtingen past op het eerste gezicht echter niet in het schaalvergrotingsproces.
Aan de andere kant, zo bleek uit vroege reorganisatienota’s, was aanvankelijk voor
het departement een centrale coördinerende rol weggelegd in de beleidsvoorberei-
ding. Slechts de uitvoering was gedecentraliseerd. Dat de stichtingen geacht werden
zich te verenigen in een federatie, was een compromis dat afbreuk deed aan het
streven naar centrale, departementale coördinatie. De federatie bleek uiteindelijk
door het departement onvoldoende toegerust om naar behoren te kunnen functio-
neren tussen ministerie en arrondissementale stichtingen. Vooral de halsstarrige
departementale weigering het centraal werkgeversschap aan een landelijke instelling
te gunnen, wekt de suggestie dat het departement een verdeel-en-heersstrategie
volgde. Desondanks denk ik dat het het Ministerie van Justitie er primair om te
doen is geweest om een slagvaardig gedecentraliseerd reclasseringsapparaat te
creëren en dat van zo’n plan geen sprake is geweest.

Deze conclusie wordt ondersteund door de meest recente organisatiestructuur
van de reclassering. De huidige structuur is immers één van de opties die tijdens
de reorganisatie in de jaren tachtig ter sprake waren geweest. Bij de laatste reorga-
nisatie moest de gekozen opzet de oplossing bieden voor de tekortkomingen die
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kleefden aan het ’stichtingen-federatie’-model. Thans ligt de verantwoordelijkheid
voor het beleid voornamelijk bij het departement. De eindverantwoordelijkheid voor
de uitvoering is echter bij een landelijke directie gelegd. Niet alleen sluit deze
nieuwe structuur beter aan bij het lange-termijn proces van toenemende schaal-
vergroting, maar zij laat ook zien dat het Ministerie van Justitie voldoende ver-
trouwen heeft in de reclassering als geprivatiseerde onderneming. De verant-
woordelijkheid voor de uitvoering is sinds het midden van de jaren zestig, steeds
nadrukkelijker in handen gelegd van de reclassering zelf. De beleidsvoorbereiding,
die zich na de Tweede Wereldoorlog steeds meer concentreerde rond de top van
de uitvoeringsorganisatie, is uiteindelijk in handen gekomen van het Ministerie van
Justitie en een landelijke directie.

In de inleiding op deze studie betoogde ik dat de reclassering een niet te onder-
schatten bijdrage levert aan de kwaliteit van de strafrechtspleging. De overheid
heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het instituut
reclassering, vanuit het continu levende besef dat reclassering een zaak van
algemeen belang is. Het particuliere karakter van de reclassering is een relatief
begrip, waarvan betekenis en rechtvaardiging door de tijd heen hebben gevarieerd.
Beantwoording van de vraag of reclassering nu tot de overheidsverantwoorde-
lijkheden behoort of niet, blijft uiteindelijk een kwestie van persoonlijke en
politieke smaak.
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Archivalia

Rijks Archief in Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch

Archieven van de Algemene Reclasseringsvereniging en haar voorgangers (1823-1986),
beschreven in Lindemann, W.M., Litsenburg, Th.F.,Inventarissen van de archieven
van de Algemene Reclasseringsvereniging en haar voorgangers 1823-1986Rijksarchief
in Noord-Brabant, inventarisreeks nr. 43 (’s-Hertogenbosch 1990).

Inventaris:

nr. 1-5 Jaarverslagen van het Genootschap, 1823-1972.
nr. 6-17 Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur van het Genootschap,

1823-1973.
nr. 34-36 Correspondentie van de algemeen secretaris van het Genootschap, 1823-

1964.
nr. 37 Kopieboek van uitgaande brieven van het hoofdbestuur van het Genootschap,

1853-1871.
nr. 40 Statuten en huishoudelijke reglementen Genootschap, 1823-1972.
nr. 172 Stukken van het Genootschap betreffende contacten met de Centrale Raad

voor Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Re-
classering, 1953-1961.

nr. 218 Stukken betreffende contacten tussen Genootschap en verenigingen Pro
Juventute, 1896-1900 en 1955-1972.

nr. 238 Stukken betreffende hetSeminar on probationte Londen, 1952.
nr. 550 Jaarverslagen VvRI, 1914-1984.
nr. 554 Circulaires, uitgaande van het algemeen bestuur of het uitvoerend orgaan

van de VvRI, 1936-1975.
nr. 555 Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de VvRI, met

bijlagen, 1942, 1954-1961 en 1964-1978.
nr. 560 Notulen van vergaderingen van de directeurenclub, sedert 1971 Directeu-

ren-overlegorgaan (DOO), 1962-1968.
nr. 561 Idem, 1969-1971.
nr. 562 Idem, 1972-1974.
nr. 563 Idem, 1975-1976.
nr. 564 Idem, 1977-1978.
nr. 565 Idem, 1979-1980.
nr. 566 Idem, 1981-1983.
nr. 567 Idem, 1984-1986 en 1988.
nr. 568 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de VvRI, met

bijlagen, 1956-1961 en 1966-1974.

348



nr. 571 Statuten en huishoudelijke reglementen, met bijlagen van de VvRI, 1913-
1984.

nr. 573 Stukken betreffende de doelstellingen van de VvRI, 1967-1972 en 1979.
nr. 582 Jaarrekeningen en financiële verslagen van de VvRI, 1975-1988.
nr. 597 Stukken betreffende mogelijke nadere samenwerking tussen reclasserings-

instellingen en herstructurering van de VvRI, 1940-1941 en 1968-1970.
nr. 612 Notulen van vergaderingen van het Hoogste Instantie Participantenberaad

(HIP), met bijlagen, 1971-1972.
nr. 647 Notulen van vergaderingen van de werkgroep Registratie inzake de

invoering van een landelijk uniform registratiesysteem ten behoeve van
de hulpverlening, met bijlagen, 1969-1973.

nr. 654 Rapport van de commissie Vroeghulp, een gezamenlijke commissie van
de VvRI en het Ministerie van Justitie, 1977.

nr. 660 Stukken betreffende contacten tussen de VvRI en de reclasseringsraden.
nr. 661 Stukken betreffende door reclasseringsinstellingen aan het Ministerie van

Justitie te overleggen bereidverklaringen, 1947-1959.
nr. 662 Stukken betreffende contacten tussen VvRI en het Ministerie van Justitie

inzake wijzigingen van de reclasseringsregelingen, 1948-1970.
nr. 668 Stukken betreffende de subsidiëring van reclasseringsinstellingen door de

overheid, 1952-1972.
nr. 672 Stukken betreffende de jaarbegrotingen van het Ministerie van Justitie,

1968-1980. (Jaarlijks commentaar van de VvRI op de justitiebegroting.)
nr. 677 Hoofdlijnen van de reorganisatie der reclasseering. Vermoedelijk een

ambtelijke nota uit de bezettingstijd, z.d.
nr. 750 Stukken betreffende de opleiding van maatschappelijk werkers en reclasse-

ringsambtenaren, 1948-1972.
nr. 751 Stukken betreffende werving van vrijwilligers en maatschappelijk werkers

voor reclasseringswerk, 1948-1976.
nr. 856 Reclassering, wettelijke regelingen en voorschriften. ("Zwarte boek"), 1965

met aanvullingen 1966-1968.
nr. 860 Circulaires van het Ministerie van Justitie, 1947-1980.
nr. 933 Jaarverslagen RKRV, 1917-1948.
nr. 934 Jaarverslagen KRV, 1949-1971.
nr. 947 Correspondentie van het hoofdbestuur van de RKRV, 1917-1923.
nr. 952 Correspondentie van het hoofdbestuur van de RKRV, 1934-1936.
nr. 962 Stukken betreffende statuten en huishoudelijke reglementen van resp.

RKRV en KRV, 1917-1966.
nr. 1039 Stukken betreffende de rijkssubsidiëring van reclasseringsinstellingen,

1962-1971.
nr. 1043 Stukken betreffende contacten tussen vertegenwoordigers van reclasse-

ringsinstellingen en ambtenaren van het Ministerie van Justitie, 1964-1972.
nr. 1256 Jaarverslagen van de Dr F.S. Meijersvereniging en voorgangers, 1927-

1928, 1930-1941, 1944-1975.
nr. 1279 Stukken betreffende de oprichting, statuten en organisatie van de Meijers-

vereniging en haar voorgangers, 1910-1965.
nr. 1369 Stukken betreffende een onderzoek naar de organisatie van de reclassering

(O.O.R.), 1961-1969.
nr. 1374 Jaarverslagen van de PCRV, 1929-1941, 1943 en 1946-1972.
nr. 1442 Correspondentie van het Centraal Bureau van de PCRV met het Ministerie

van Justitie, 1941 en 1949-1972.
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nr. 1443 Correspondentie van het Centraal Bureau van de PCRV met anderen dan
het Ministerie van Justitie, 1966-1973.

nr. 1461 Stukken betreffende verkrijging van reclasseringssubsidie door de PCRV,
1929-1972.

nr. 1493 Stukken betreffende de reorganisatie van de overheidsbemoeienis met het
feitelijke reclasseringswerk en de herziening van de Reclasseringsregeling
1947, 1941-1969.

nr. 1604 Stukken betreffende de Actie ’Open Brief’ en congres, 1970.
nr. 1625 Notulen van de vergaderingen van de structureringsgroep, 1970-1975.
nr. 1627 Commissie Plaatsbepaling, 1970.
nr. 1631 Identiteitscommissie, 1971-1972.
nr. 1637 Meerjarenverslag SRI, 1973-1975.
nr. 1643 Stukken betreffende de statuten van de op te richten Algemene Reclasse-

rings Vereniging, 1975.
nr. 1645 Notulen Algemene Ledenvergaderingen ARV, met bijlagen, 1975 december

16 - 1978 april 7.
nr. 1646 Idem, 1978 oktober 13 - 1983 april 28.
nr. 1648 Idem, 1985 maart 20 - 1986 november 18.
nr. 1657 Jaarverslagen ARV, 1976-1983.
nr. 1692 Stukken betreffende de oprichting, statuten en huishoudelijke reglementen

der ARV, 1974-1981.
nr. 1693 Stukken betreffende de concretisering van de doelstelling der ARV, 1974-

1981.
nr. 1694 Idem.
nr. 1695 Stukken betreffende de organisatie van de ARV en in het bijzonder die

van het Landelijk Bureau, 1974-1982.
nr. 1697 Idem.
nr. 1702 Stukken betreffende de samenstelling en het functioneren van het bestuur

van de ARV, 1976-1981.
nr. 1703 ARV-notaEen organisatie in ontwikkeling, 1979.
nr. 1704 ARV-notaVoorkomen en Terugdringen, 1981.
nr. 1705 ARV-notaPlaats en taak van de reclassering in de tachtiger jaren, 1981-

1982.
nr. 1733 Stukken betreffende de verhouding leidinggevenden/uitvoerend werkers

bij de ARV en de hierop betrekking hebbende operatie ’één op acht’,
1974-1980.

nr. 1759 Stukken betrekking hebbend op de reorganisatie van de reclassering, 1980-
1983.

nr. 1773 Stukken betreffende de werkgroep vrijwilligerswerk, 1983-1986.
nr. 1775 Stukken betreffende het overleg tussen het Ministerie van Justitie, de

reclasserings- en andere instellingen over de reorganisatie van de reclasse-
ring, 1983-1986.

nr. 1784 Reorganisatieovereenkomst, 1984-1985.
nr. 1792 Stukken betreffende de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen

en de oprichting daarvan, 1985-1986.
nr. 1818 Stukken betreffende voorwaardelijke invrijheidstelling en gedragsrapporta-

ge, 1972-1984.
nr. 1826 Stukken betreffende voorlichtingsrapportage ten behoeve van de rechterlij-

ke macht, 1973-1985.
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nr. 1829 Stukken betreffende het reclasseringsbezoek aan gedetineerden, 1974-1978.
nr. 1833 Stukken betreffende sociale actie, 1974-1982.
nr. 1895 Correspondentie met het Ministerie van Justitie, 1973-1985.

Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage

Inventaris 2.09.35.03 (Uitgaande circulaires Ministerie van Justitie)

nr. 7 Uitgaande circulaires 1913-1920
nr. 8 Uitgaande circulaires 1921-1925

Handschriftenkamer universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam

Collectie Suringar,

nrs. Cl-6, Cd-1, Cn-59.

Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam

Archief no. 21: Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, Abteilung Rechtsset-
zung und Staatsrecht
Doos 32, map 1.

Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing te ’s-Gravenhage

Notulen van de 35e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 17-10-1966.
Notulen van de 80e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 22-3-1977.
Notulen van de 95e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 18-10-1979.
Notulen van de 115e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 28-6-1983.

Bijlagen bij de 26e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 28-11-1962.
Bijlagen bij de 35e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 17-10-1966.
Bijlagen bij de 69e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 12-5-1975.
Bijlagen bij de 77e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 29-9-1976.
Bijlagen bij de 115e vergadering van de Sectie Reclassering, dd. 28-6-1983.

Arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch

Verslagen van de vergaderingen van hoofdofficieren van justitie 1983.

Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen te ’s-Hertogenbosch

Notulen en bijlagen vergaderingen NFR-bestuur.
Notulen en bijlagen vergaderingen Federatieraad.
Notulen en bijlagen vergaderingen periodiek overleg tussen de directie van de NFR
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