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INTRODUCTIE 
BIJ HET NIEUWE NUMMER
Met ingang van augustus 2004 heeft SEC, na jaren van onderdak bij het ministerie

van Justitie, een nieuwe uitgever gevonden bij het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid. Het logo van het Centrum dat het omslag vanaf augustus

2004 siert, markeert die overgang. De overgang brengt meer veranderingen met

zich mee. SEC gaat voortaan door het leven als secondant. Met deze naam is

continuïteit gewaarborgd en blijft het tijdschrift vertrouwd. Maar er spreekt ook

uit dat een nieuwe fase wordt ingegaan en dat het tijdschrift onder de hoede van

een nieuwe uitgever, geen pas op de plaats maakt. Met de naam secondant
wordt uitdrukking gegeven aan wat de uitgever van het tijdschrift (Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid) van belang acht: het ondersteunen van

betrokkenen op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid, het kennis

hebben van preventieve maatregelen en instrumenten – en hun werkzaamheid –

en het oordelen welke maatregelen en instrumenten goed toepasbaar zijn,

of verder moeten worden ontwikkeld.

Het tijdschrift heeft als hoofddoel: het bijdragen aan de implementatie van  crimi-

naliteitspreventie in brede zin, door te informeren over initiatieven en ontwik-

kelingen op het brede terrein van de criminaliteitspreventie. Hierbij vormen

(wetenschappelijke) onderzoeksbevindingen ten aanzien van bewezen effectieve

methoden, best practices en evaluatieonderzoek de leidraad. Daarnaast vormt

kennis van achtergronden van criminaliteit – en omvang en aspecten van slacht-

offerschap en daderschap – een voorwaarde voor op maat gesneden, effectieve

criminaliteitspreventie. Onderzoeken op dit gebied passeren daarom de revue.

Een andere verandering springt in het oog: het tijdschrift is in een nieuw, kleurig

jasje gestoken. De nieuwe vormgeving geeft de vernieuwing van het tijdschrift

glans én, hoopt de redactie, verhoogt het leesplezier.
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Vroeger had winkeldiefstal de naam een meisjes-

delict bij uitstek te zijn. Jeugdcriminaliteit is voor

het merendeel een zaak van jongens. Als meisjes

al over de schreef gaan, dan is het vooral met het

plegen van relatief ‘onschuldige’ delicten. Denk

aan zwartrijden maar vooral winkeldiefstal.

Dat is nog steeds zo. Jongens tekenen voor het

leeuwendeel van de minderjarige verdachten

die door de politie gehoord worden. Volgens de

politiecijfers plegen zowel jongens als meisjes

het meest vermogensmisdrijven. Meisjes wor-

den echter verhoudingsgewijs véél vaker

gehoord voor eenvoudige diefstal (waar winkel-

diefstal onder valt) – dan jongens. Uit CBS-gege-

vens blijkt dat van de 5.643 meisjes die in 2003

worden gehoord voor vermogensmisdrijven,

80% voor eenvoudige diefstal wordt gehoord.

Van de 20.584 jongens die in 2003 worden

gehoord voor vermogensmisdrijven, wordt 39%

voor eenvoudige diefstal gehoord in hetzelfde

jaar. Wanneer meisjes door de politie naar Halt

worden doorverwezen, gebeurt dat overwegend

voor winkeldiefstal. In 2003 heeft – volgens de

jaarcijfers van Halt Nederland – 56% van de

Haltafdoeningen bij meisjes betrekking op

winkeldiefstal. Een groot verschil met het

percentage voor Haltafdoeningen voor winkel-

diefstal voor jongens: 9% in 2003. Wanneer aan

jongeren zelf wordt gevraagd in hoeverre zij

bepaalde delicten hebben gepleegd (self-report-

onderzoek), blijken de sekseverschillen voor

winkeldiefstal overigens minder pregnant.

Volgens het laatste WODC self-reportonderzoek

(2004) stelen meisjes iets vaker uit een winkel

dan jongens, maar het verschil is niet noemens-

waardig: 8,7% van de meisjes heeft zich naar

eigen zeggen aan winkeldiefstal schuldig

gemaakt tegenover 7,6% van de jongens.

Tegenwoordig staat winkeldiefstal niet meer

primair te boek als onschuldig meisjesdelict.

Het wordt eerder geassocieerd met veelplegers,

die met het plegen van winkeldiefstallen de

detailhandel voor miljoenen schade berokkenen

op jaarbasis. De schade is niet alleen financieel

van aard. Een voorbeeld is wanneer winkels zich

door criminaliteit gedwongen voelen om te

verkassen – of zich niet aangemoedigd voelen

om ergens een vestiging te openen. Dat kan

negatieve gevolgen hebben voor de onder-

nemingszin maar ook de kwaliteit en leefbaar-

heid van de buurt. Winkeldiefstal wordt de

laatste jaren als te onderzoeken delict dan ook

serieus genomen. Het onderzoek Diefstal in de

detailhandel, uitgevoerd door onderzoeksbureau

Research voor Beleid – in opdracht van de minis-

teries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

aangelegenheden, en Justitie – laat zien dat dit

terecht is. <<

Kledingzaken worden vaak 

geconfronteerd met winkeldiefstal

Foto: Inge van Mill

Redactioneel

MEISJESDELICT
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waarden en normen voor
jongeren
Over normen en waarden wordt

heel wat afgepraat, maar het blijft

moeilijk om de vinger op de zere

plek te leggen. Waar gaat de

discussie eigenlijk over? Als de

complexiteit van het onderwerp

volwassenen – die meer levens-

ervaring hebben – al hoofdbrekens

kost, hoe moeizaam is zo’n discus-

sie dan met jongeren? Dat betekent

niet dat een goed gesprek over

waarden en normen met jongeren

geschuwd moet worden, daar is het

onderwerp te belangrijk voor.

Hoe bespreek je met jongeren

waarden en normen en de keuzes

die ze maken? Hoe kunnen profes-

sionals en vrijwilligers die met

jongeren werken, daarover praten

zonder ze af te schrikken? Kortom,

hoe krijgt het spreken over normen

en waarden met jongeren handen

en voeten. Het netwerk Zuid-

Holland Bekent Kleur heeft een

methodiek ontwikkeld, waarmee

het maatschappelijk debat over

waarden en normen óók met

jongeren gevoerd kan worden.

De methodiek wordt in een boek

beschreven, getiteld We hadden

toch een afspraak. Bij het boek kan

een tweeënhalve dag durende trai-

ning worden gevolgd, waarin

beroepskrachten en vrijwilligers

leren hoe zij waarden en normen

kunnen aankaarten bij jongeren.

Ook wordt ingegaan op de theoreti-

sche achtergronden van de sociale

en morele ontwikkeling van jonge-

ren. Om het voeren van een moei-

lijke discussie aan den lijve te

ondervinden, wordt gewerkt met

acteurs. Het methodiekboek biedt

handvatten voor jongerenwerkers

om op een manier die appelleert

aan jongeren, morele kwesties te

berde te brengen. Het bestaat uit

zeven modules waarin aan bod

komen: de rol van de jongeren-

werker, argumenteren en het

maken van keuzes, het socialisatie-

proces en de ontwikkeling van het

moreel redeneren. Een aparte

module laat zien hoe je met jonge-

ren een morele discussie kan aan-

zwengelen. Naast de discussie

worden in het methodiekboek tal

van andere werkvormen beschre-

ven. Voorbeelden zijn een argu-

menten- of stellingenspel, een

probleembrievenforum, videoclip,

collage en tentoonstelling.

Verder worden voor dit onderwerp

geschikte video’s en theatervoor-

stellingen beschreven.

J. Borghuis en J. Antheunisse.

We hadden toch een afspraak. Aanpak, werk-

vormen en achtergrondinformatie om waarden

en normen met jongeren bespreekbaar te

maken. PJ PARTNERS, Rotterdam, 2004.

Voor meer informatie:

T (010) 436 21 66 of e-mail info@pjpartners.nl.

prestatiecontracten
De politie wordt tegenwoordig

vanuit politiek en samenleving

gemaand om de criminaliteit ferm

tegemoet te treden en ook de klein-

ste overtredingen stevig aan te

pakken. Ook prestatiecontracten

waarin de politie wordt gehouden

aan meetbare doelen, passen

binnen dit klimaat. De handhaven-

de taak van de politie, die geacht

wordt van alle delicten en over-

tredingen werk te maken, krijgt zo

een symbolische waarde. Wat haal-

baar is telt veel minder dan de

daadkrachtigheid die wordt uit-

gestraald. In de bundel Onoprechte

handhaving? Prestatiecontracten,

beleidsvrijheid en politie-ethiek,

van de Stichting Maatschappij,

Veiligheid en Politie, staat de vraag

centraal in hoeverre de politie hier-

door in een onmogelijke positie

komt. Wordt de politie verantwoor-

delijk gehouden voor maatschap-

pelijke ontwikkelingen waarop zij

weinig of geen invloed heeft? 

De politie ondergaat een aantal

veranderingen waardoor het naar

eigen inzicht oplossen van alle-

daagse problemen – een belang-

rijke taak van de politie – bemoei-

lijkt wordt. In hoeverre staat de

discretionaire bevoegdheid,

de ruimte van iedere politie-

beambte om zelf beslissingen te

nemen, onder druk? In een bedrijfs-

matig kader denken kan betekenen

dat volgens het bedrijfsplan een

hoeveelheid verdachten per delict

aan het openbaar ministerie wordt

geleverd. Tegelijk moeten bepaalde

taken worden opgegeven en wordt

het uitvoeren van preventietaken

binnen de veiligheidszorg bemoei-

lijkt. Belooft de politie met presta-

tiecontracten meer dan zij kan

waarmaken? 

Bas van Stokkom en Lodewijk Gunther Moor

(red.). Onoprechte handhaving? Prestatie-

contracten, beleidsvrijheid en politie-ethiek.

Dordrecht, Stichting Maatschappij, Veiligheid

en Politie, 2004. ISBN 9072652320.

Voor meer informatie:

T (078) 614 43 62, e-mail: smvp@smvp.nl of

bezoek de website www.smvp.nl.

Snippers
korte, op actualiteit gerichte bijdragen /aankondigingen / recente ontwikkelingen / publicaties.
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politiekeurmerk 
Het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid heeft op

23 december 2004 voor de toe-

komst van het Politiekeurmerk

Veilig Wonen (PKVW) licentie-

overeenkomsten gesloten met

drie certificatie-instellingen.

De werkzaamheden op het

gebied van certificering, PKVW-

opleidingen en ondersteunende

middelen voor het keurmerk,

worden hiermee verankerd.

Twee organisaties – het Centrum

voor Beveiliging & Veiligheid

(CB&V) en SKW Certificatie

(SKW) – zijn licenties overeen-

gekomen voor alle werkzaam-

heden. De Stichting Certificering

Motorrijtuigbeveiliging (SCM)

heeft getekend voor alleen de

certificeringswerkzaamheden.

Door samen te werken met de

certificatie-instellingen, wordt

toepassing van het Politiekeur-

merk Veilig Wonen ondersteund.

netwerken in de veiligheids-
zorg
De zorg voor veiligheid wordt

steeds minder beschouwd als een

exclusieve verantwoordelijkheid

van de politie, of de overheid.

Andere publieke en private partij-

en worden geacht op veiligheids-

gebied een steentje bij te dragen.

Deze gedeelde verantwoordelijk-

heid krijgt vooral vorm op lokaal

niveau, in de vorm van een groei-

end aantal samenwerkingsver-

banden en netwerken. In de net-

werken zijn behalve de politie

verschillende partijen vertegen-

woordigd. Meestal het openbaar

ministerie, de lokale overheid, het

welzijnswerk en organisaties voor

(jeugd)reclassering en (jeugd)-

hulpverlening. Verder nemen

burgers en het bedrijfsleven deel

aan deze netwerken. De veilig-

heidsproblemen kunnen zich

rondom scholen afspelen maar

ook in wijken, uitgaansgebieden,

winkelcentra, bedrijventerreinen

of rondom het betaald voetbal.

Naar samenwerking in de lokale

veiligheidzorg hebben Jan

Terpstra en Roderik Kouwenhoven

van het IPIT (Instituut voor

Maatschappelijke Veiligheids-

vraagstukken) van de Universiteit

Twente, een onderzoek verricht:

Samenwerking en netwerken in de

lokale veiligheidszorg. Het functio-

neren van acht netwerken en

samenwerkingsverbanden 

– waarin de politie deelneemt –

wordt tegen het licht gehouden.

Deze hebben betrekking op onder

meer: collectieve beveiliging van

een bedrijventerrein, drugsaan-

pak, een wijkgerichte aanpak,

samenwerking rond drie basis-

scholen en rondom een vmbo-

school, de aanpak van jeugdcrimi-

naliteit en samenwerking om een

uitgaans- en horecagebied veiliger

te maken. Voor de politie blijkt in

de lokale veiligheidsnetwerken

een voortrekkersrol te zijn wegge-

legd. Het vervullen van deze rol

wordt echter bemoeilijkt, door de

heroriëntatie van de politie op

haar kerntaken en de verplichtin-

gen die uit de prestatiecontracten

voortvloeien. Het blijkt te schorten

aan zowel de regierol van de lokale

overheid in de netwerken als de

inbedding van het veiligheids-

beleid in de gemeentelijke organi-

satie. Het levensvatbaar houden

van de netwerken – met een

actieve betrokkenheid van andere

partijen – vergt dat politie en

lokale overheid beide een centrale

rol blijven vervullen.

J. Terpstra en R. Kouwenhoven, IPIT Instituut

voor Maatschappelijke Veiligheidsvraag-

stukken Universiteit Twente. Samenwerking

en netwerken in de lokale veiligheidszorg.

Zeist, Uitgeverij Kerckebosch bv, 2004.

ISBN 9067203459.

beveiligingsbeurs 
Op 5, 6 en 7 april 2005 vindt in het

Euretco Expo Center in Houten

het Nationaal Security Evene-

ment plaats. Het voornaamste

thema waar de vakbeurs zich op

richt is elektronische beveiliging.

Maar ook andere onderwerpen

– brandsignalering, ontruimings-

alarmering, toegangscontrole,

cameratoezicht, biometrie en

voor beveiliging belangrijke wet-

en regelgeving – komen aan bod

op de beursvloer, of in workshops.

Voor meer informatie:

www.security-evenement.nl.
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Crimi-trends

De detailhandel moet goed op zijn spullen passen, blijkt uit

een onderzoek van Research voor Beleid naar winkeldiefstal.

Ruwweg gaat het om bijna 2,9 miljoen winkeldiefstallen per

jaar. Wil je maatregelen treffen, waar moet je dan beginnen?

De kans dat er iets in jas of tas verdwijnt is niet overal in de

detailhandel even groot. Om maar wat te noemen, met name

grotere vestigingen – zeker waar vijftig of meer personen

werkzaam zijn – en specifieke branches – zoals supermark-

ten, kruideniers en delicatessenwinkels – hebben zwaar te

lijden. En de helft van alle winkeldiefstallen vindt plaats in

het westen van het land en twee op de drie winkeldiefstallen

vindt plaats in winkelcentra.

Camera’s zijn een veelgebruikte preventiemaatregel | Foto: Inge van Mill 
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door Jaap Bouwmeester

De auteur is projectleider bij Research voor Beleid.

J.A. Bouwmeester en M. Zuidam. Diefstal in de detailhandel.

Meting 2004. Leiden, Research voor Beleid bv, 2004

Het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving,

dat het kabinet in oktober 2002 uitbrengt, kondigt maat-

regelen aan om de veiligheid in Nederland te vergroten.

Om de effecten van deze maatregelen te kunnen meten

wordt periodiek onderzoek verricht naar de mate waarin

burgers en bedrijfsleven het slachtoffer zijn van verschillen-

de vormen van criminaliteit. Over die effecten wordt de

Tweede Kamer jaarlijks – in oktober – geïnformeerd. Een van

de zeven indicatoren waarover de betrokken ministeries

rapporteren, is diefstal in de detailhandel. In opdracht van

de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties en Justitie, heeft Research voor Beleid onderzocht in

welke mate vestigingen in de sector detailhandel slacht-

offer zijn van diefstal. Er zijn hiervoor in mei 2004 in totaal

3.310 vestigingen ondervraagd over diefstal bij de betreffen-

de vestiging, door middel van een telefonische enquête.

slachtofferschap
In de periode juni 2003 tot en met mei 2004 zijn drie op

de tien vestigingen (30%) in de detailhandel slachtoffer

geweest van diefstal. Dit betekent dat naar schatting in

totaal ruim 50.000 vestigingen met deze vorm van winkel-

criminaliteit te maken hebben gehad. Detailhandelaren

die met diefstal te maken hebben, zijn naar eigen zeggen

het afgelopen jaar gemiddeld 60 keer getroffen. Het totaal

aantal door winkeliers geconstateerde diefstallen uit win-

kels of magazijnen bedraagt naar schatting bijna 2,9 miljoen 

per jaar.

wie zijn slachtoffer
Het blijkt dat slachtofferschap in sterke mate samenhangt

met de omvang van de vestiging en in welke branche de

vestiging actief is. Er zijn echter meer kenmerken die be-

palend zijn voor de kans die een vestiging loopt slachtoffer

te worden van diefstal. Zo spelen onder meer aard van de

locatie van de vestiging, het type bediening, de geografische

ligging en de (mate van) stedelijkheid een rol.

Bedrijfsgrootte 

Het zal weinig verwondering wekken dat er een sterke

samenhang is tussen de grootte van de vestiging en de mate

waarin vestigingen slachtoffer zijn van diefstal. In grotere

zaken ligt doorgaans een groter aantal verkoopartikelen

uitgestald en er komt gemiddeld genomen ook een groter

aantal klanten over de vloer. Van de grote detailhandels-

vestigingen, dat wil zeggen met meer dan 50 werkzame 

Tabel 1 > Slachtofferschap diefstal, naar grootteklasse

grootteklasse aantal % slachtoffer aantal
vestigingen vestigingen

in nederland slachtoffer

50 of meer * 1.450 92% 1.325

20 tot 49 4.500 67% 3.025

10 tot 19 9.250 54% 5.025

5 tot 9 27.200 44% 11.950

2 tot 4 68.700 30% 20.625

1 55.550 15% 8.350

Totaal
1

167.000 30% 50.300

* aantal werkzame personen

LET OP UW WAREN
Diefstal in de detailhandel

1

De gepresenteerde cijfers in deze tabel zijn afgerond. Om deze reden kan het totaal aantal

vestigingen iets afwijken van de som van de onderscheiden categorieën.
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personen op die locatie, was het afgelopen jaar meer dan

90 procent slachtoffer van diefstal.

Het percentage slachtoffers ligt bij kleinere vestigingen

veel lager dan bij grotere vestigingen, maar doordat de

detailhandel veel kleine bedrijven telt, zijn in absolute zin

veel kleine vestigingen slachtoffer van diefstal.

Branches

Er zijn grote verschillen wat betreft het slachtofferschap

van diefstal tussen de acht branches binnen de detail-

handelssector. Vestigingen uit de branche ‘supermarkt,

kruideniers en delicatessen’ (78%) en ‘drogist, parfumerie,

juweliers en kleding’ (59%) worden relatief vaak getroffen

door winkeldiefstal. Vestigingen in de branches ‘bloemen,

planten, reparatie, pedicures en kappers’ (16%) en de bran-

che ‘autoreparatie’ (18%) kennen een relatief laag percenta-

ge getroffen vestigingen. Het absolute aantal vestigingen

dat slachtoffer is van diefstal verschilt sterk tussen de

branches. Uit tabel 2 blijkt dat meer dan een kwart (13.650)

van alle vestigingen die te maken hebben met diefstal,

afkomstig is uit de branche ‘overige artikelen, apothekers

en benzinestations’. Ook een groot aantal drogisterijen,

juweliers, parfumerie- en kledingzaken heeft te maken

met diefstal.

Aard locatie 

Twee op de drie winkeldiefstallen vindt plaats in winkel-

centra. Dat komt niet alleen doordat daar gewoonweg veel

winkels zijn gevestigd. Het blijkt dat winkeliers in winkel-

centra ook een veel grotere kans (43%) lopen met winkeldief-

stal te maken te krijgen dan collega’s met een ‘losstaande’

winkel, op een bedrijfsterrein/woonboulevard of een winkel

aan huis. Ook is het gemiddeld aantal gestolen artikelen

relatief hoog bij getroffen vestigingen in winkelcentra.

Type bediening 

De kans om slachtoffer te worden van winkeldiefstal hangt

in sterke mate samen met de wijze waarop artikelen

worden verkocht. Zelfbedieningszaken lopen een veel 

Tabel 2 > Slachtofferschap diefstal, per branche

totaal aantal % vestigingen schatting aantal 
branche vestigingen slachtoffer vestigingen 

diefstal slachtoffer

auto Auto detail 7.100 25% 1.775

Autoreparatie 11.850 18% 2.125

food Voeding en genotmiddelen (slagers, bakkers etc.) 19.150 21% 4.000

Supermarkt, kruideniers en delicatessen 5.050 78% 3.925

non-food Drogist, parfumerie, juweliers en kleding 19.000 59% 11.200

IJzerwaren, doe het zelf, bouwmaterialen, woningtextiel,  22.950 27% 6.150

Meubelen en  huishoudelijke apparatuur

Bloemen, planten, reparatie, pedicures, kappers 46.700 16% 7.475

Overige artikelen, apothekers, benzinestations 35.050 39% 13.650

Totaal
2

167.000 30% 50.300

Tabel 3 > Slachtofferschap, gemiddeld en totaal aantal diefstallen naar aard van de locatie

% vestigingen dat gemiddeld aantal totaal % diefstallen
slachtoffer is van diefstallen aantal van het

diefstal uit per getroffen diefstallen totaal in
winkels/ vestiging Nederland

magazijnen 
locatie
Winkelcentrum 43% 64 1.861.000 68%

Afzonderlijk bedrijfspand 
(niet in de buurt van andere winkels) 25% 63 444.000 16%

Bedrijfs- of industrieterrein (incl. meubelboulevard) 23% 59 228.000 8%

Winkelpand of bedrijf in/aan woonhuis 14% 33 190.000 7%

Garage 15% 14 10.000 0%

Totaal 29% 60 2.893.000 100%

2

De gepresenteerde cijfers in deze tabel zijn afgerond. Om deze reden kan het totaal aantal vestigingen iets afwijken van de som van de onderscheiden categorieën.
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grotere kans slachtoffer te worden dan vestigingen zonder

zelfbediening. Het overgrote deel van de diefstal vindt

plaats in zaken met volledige of gedeeltelijke zelfbediening.

Geografische ligging 

De verdeling van winkeldiefstallen over het land vertoont

een opvallend patroon. De helft van alle winkeldiefstallen

vindt plaats in het westen van het land, met inbegrip van de

vier grote steden. Wanneer we kijken naar het percentage

vestigingen blijkt in het noorden van het land een relatief

hoog percentage (38%) detailhandelsvestigingen te worden

getroffen (tabel 5). Het gemiddeld aantal diefstallen per

getroffen vestiging is echter laag en doordat er in het

noorden in vergelijking met de rest van het land relatief

weinig winkels zijn, vindt in het noorden slechts 8% van

het totaal aantal delicten plaats. In het zuiden is het net

omgekeerd: een relatief laag niveau van slachtofferschap

(25%) in combinatie met een gemiddeld hoog aantal dief-

stallen per getroffen vestiging (68 per jaar). Het beeld in het

oosten van het land lijkt op dat in het noorden, zij het iets

minder uitgesproken.

Stedelijkheid 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen de mate van verste-

delijking van de vestigingsplaats van een detaillist en de

kans op slachtofferschap. Hoe meer verstedelijkt de vesti-

gingsplaats, hoe hoger het percentage vestigingen dat de

afgelopen 12 maanden slachtoffer was van diefstal (tabel 6).

Een uitzondering hierop vormt het niet-stedelijke gebied.

Opvallend genoeg ligt het slachtofferpercentage daar be-

duidend boven het gemiddelde. Het gemiddelde aantal

diefstallen per getroffen vestiging is in de niet-stedelijke

gebieden daarentegen weer relatief laag. Uit tabel 6 blijkt

verder dat in stedelijke gebieden het gemiddeld aantal dief-

stallen per getroffen vestiging hoger ligt dan elders en dat

meer dan de helft (58%) van het totaal aantal diefstallen in

Nederland plaatsvindt in (zeer) stedelijke gebieden.

schade
Diefstal van bedrijfsmiddelen en verkoopartikelen levert

de detailhandel veel schade op. Hierbij is onderscheid te

Foto: Inge van Mill

Tabel 4 > Slachtofferschap, gemiddeld en totaal aantal diefstallen naar type bediening

% vestigingen dat gemiddeld aantal totaal% % diefstallen
slachtoffer is van diefstallen per aantal van het totaal 

diefstal uit   getroffen diefstallen in nederland 
winkels/magazijnen vestiging

type bediening

(vrijwel) volledige zelfbediening 59% 95 1.192.000 41%

gedeeltelijke zelfbediening 45% 78 1.277.000 44%

geen zelfbediening 19% 23 415.000 14%

Niet van toepassing/ geen winkel 8% 7 8.000 0%

Totaal 29% 60 2.893.000 100%
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maken tussen directe en indirecte schade. De directe schade

bestaat uit de directe bruto kosten die zijn gemaakt voor

vervanging van artikelen en eventuele reparatie. Bij indirec-

te schade gaat het om bijvoorbeeld om omzetderving en ver-

traging in levering. In vrijwel alle gevallen waar diefstal

heeft plaatsgevonden is sprake van directe schade. Daar-

naast zegt ruim driekwart van de getroffen winkeliers ook

nog indirecte schade te hebben opgelopen. De geschatte

directe schade bedroeg in de 12 maanden voorafgaande aan

het onderzoek gemiddeld ruim 9.000 euro per getroffen

vestiging. Vestigingen uit de branche ‘supermarkt, kruide-

niers en delicatessen’ hebben te maken met het hoogste

gemiddelde schadebedrag, namelijk gemiddeld 24.000 euro

directe schade per getroffen vestiging. Op basis van de indi-

viduele schadecijfers komen we tot een globale schatting

voor de gehele detailhandelssector van ruim 450 miljoen

euro directe schade op jaarbasis. Als we daar nog de schat-

ting van de indirecte schade optellen, komen we op een

totale schade van ruim 750 miljoen euro per jaar.

melden bij de politie
Van de door diefstal getroffen vestigingen heeft ruim de

helft het afgelopen jaar ten minste één keer hiervan mel-

ding gemaakt bij de politie. Meestal gebeurt dit telefonisch.

Het totaal aantal meldingen van diefstal bedraagt 240.000

op jaarbasis, wat ongeveer 8% van alle diefstallen is. Veruit

de meeste diefstallen worden dus niet gemeld. De vestigin-

gen die geen melding doen bij de politie, hebben diverse

redenen om dit niet te doen. De meest genoemde redenen

zijn: het lage schadebedrag of omdat men denkt dat de poli-

tie er toch niets aan doet. Daarnaast zegt een kleiner deel

van de vestigingen dat ze het probleem zelf hebben aange-

pakt of dat de verzekering de schade toch niet dekt. Het is

voor de detailhandelaren vaak niet bekend wie de dader is

geweest. Indien de vestigingen dit wel weten, dan noemen

ze bijna altijd een klant/bezoeker als vermoedelijke dader.

preventie
Meer dan de helft van de detaillisten (60%) heeft maat-

regelen genomen om diefstal te voorkomen. Hierbij wordt

in de meeste gevallen gebruik gemaakt van camera’s, luid of

stil alarm en spiegels. Vestigingen die preventieve maat-

regelen nemen, besteden hier op jaarbasis gemiddeld 4.500

euro aan. De totale kosten van preventiemaatregelen die het

afgelopen jaar genomen zijn door detailhandelaren, bedra-

gen naar schatting meer dan 300 miljoen euro.

trend
Aan vestigingen die slachtoffer zijn geworden van diefstal is

de vraag gesteld of het aantal diefstallen in 2003 ten opzich-

te van 2002 is gestegen, gedaald of gelijk gebleven. Exact de

helft van de vestigingen die te maken hebben gehad met

diefstal, zegt dat het aantal diefstallen en het schadebedrag

gelijk gebleven is in vergelijking met het voorgaande jaar.

Ruim een kwart van de getroffen vestigingen meent dat het

aantal diefstallen en het schadebedrag zijn toegenomen en

een op de acht vestigingen meent dat deze twee zijn afgeno-

men. Tien procent heeft hierover geen mening. Dit duidt op

een lichte stijging van het aantal diefstallen bij degenen die

slachtoffer zijn geworden van diefstal.

Tabel 5> Slachtofferschap, gemiddeld en totaal aantal

diefstallen naar landsdeel

% vestigingen gemiddeld totaal % diefstallen
dat slachtoffer aantal aantal van het totaal

is van diefstallen per diefstallen in nederland  
diefstal uit getroffen

winkels/ vestiging
magazijnen

landsdeel
West 28% 58 756.000 26%

Zuid 25% 68 733.000 25%

Grote steden (G4) 29% 83 670.000 23%

Oost 31% 53 502.000 17%

Noord 38% 35 232.000 8%

Totaal 29% 60 2.893.000 100%

Tabel 6 > Slachtofferschap, gemiddeld en totaal aantal

diefstallen naar type bediening

% vestigingen dat gemiddeld totaal % diefstallen
slachtoffer is van aantal aantal van het

diefstal uit diefstallen diefstallen totaal in
winkels/ per getroffen nederland

magazijnen vestiging

Zeer sterk stedelijk 31% 83 820.000 28%

Sterk stedelijk 30% 69 880.000 30%

Matig stedelijk 28% 58 571.000 20%

Weinig stedelijk 23% 56 453.000 16%

Niet stedelijk 34% 23 170.000 6%

Totaal 29% 60 2.893.000 100%
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conclusie
Criminaliteit, onveiligheid en overlast zijn zaken waarmee

behalve de burgers ook bedrijven en instellingen te maken

hebben. Hoewel de meerderheid van de detailhandelsvesti-

gingen het afgelopen jaar niet is getroffen, vormt diefstal

voor ondernemers in de sector een omvangrijk probleem.

De diefstal blijkt zich bij een relatief kleine groep te concen-

treren. Vrijwel alle grotere vestigingen (met meer dan 50

werkzame personen) worden getroffen en ook specifieke

branches kennen hoge slachtofferpercentages. Al met al

gaat het om bijna 2,9 miljoen delicten per jaar.

Winkeldiefstal veroorzaakt dan ook veel direct en indirecte

schade in de branche, tezamen naar schatting meer dan

750 miljoen euro per jaar. Als daarbij de uitgaven aan pre-

ventieve maatregelen worden opgeteld, gaat het om een

bedrag van meer dan 1 miljard euro. De branche ervaart

diefstal dan ook als een groot probleem. Politie, justitie,

gemeenten, burgers, brancheorganisaties en ook de bedrij-

ven zelf hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om

winkelcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. <<

Foto: Inge van Mill

05/007 CCV SECondant pdf  16-03-2005  13:30  Pagina 13



Waarom Marokkaanse jongens relatief

vaak betrokken zijn in ernstige

delinquentie laat zich niet makkelijk

beantwoorden. Bij de verklaring moet

rekening worden gehouden met een

aantal factoren. De informele sociale

controle van de Marokkaanse gemeen-

schap in Nederland is bijvoorbeeld niet

zo sterk als in Marokko. Goede rolmo-

dellen zijn niet makkelijk voorhanden

voor Marokkaanse jongens. Een stabiele

relatie met hun sociale en culturele

omgeving – lees: het land waar ze

wonen – wordt bemoeilijkt, onder meer

door discriminatie en negatieve beeld-

vorming. Hun zoektocht naar een eigen

identiteit wordt eerder bemoeilijkt dan

geholpen door de relatieve vrijheid die

Nederland biedt. Als leden van een

etnische minderheid worden zij vooral

vereenzelvigd met problemen.
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Waarom ernstig crimineel gedrag verhoudings-

gewijs vaker voorkomt onder Marokkaanse

jongens dan onder autochtoon-Nederlandse

jongens, wordt door geen criminologische theorie

afdoende verklaard. Een aantal verklaringen doet

de ronde, maar geen daarvan kan op voldoende

empirische onderbouwing bogen. In het alge-

meen is crimineel gedrag de uitkomst van een

complexe wisselwerking tussen biologische,

psychische, sociale en culturele factoren. Vanzelf-

sprekend kunnen de aard van die wisselwerking

en het relatieve gewicht van die verschillende

factoren van persoon tot persoon aanzienlijk

verschillen. Variabelen die een belangrijke rol

spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van

‘Marokkaanse’ jeugdcriminaliteit, worden

hieronder beschreven.

sociale controle 
Bij de overgang naar of geboorte in Nederland

vallen voor kinderen van Marokkaanse ouders

de protectieve factoren van de Marokkaanse

gemeenschap en de traditionele Marokkaanse

cultuur in belangrijke mate weg. In plaats van de

gemeenschap zoals die in Marokko bestond, zijn

ze nu vrijwel uitsluitend aangewezen op hun

ouders. Het verloren gaan van de sociale-controle-

functie van de gemeenschap, maakt het ontwik-

kelen van een stabiele hechtingsrelatie met

tenminste een van de ouders des te belangrijker

voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

De ontwikkeling van een pro-sociaal gedrags-

patroon wordt daar in belangrijke mate door

bepaald. In veel gevallen kennen de kinderen

maar één ouder goed, namelijk de moeder. De ont-

wikkeling van een stabiele hechtingsrelatie met

de vader is eerder bedreigd dan die met de moe-

der. In de Marokkaanse cultuur bemoeien vaders

zich relatief weinig met de opvoeding van hun

jonge kinderen. De vaders zijn vaak buitenshuis,

brengen de tijd door op het werk, in de moskee of

in koffiehuizen.

Vaderfiguren

Ook de in Nederland woonachtige Marokkaanse

mannen brengen buitenshuis veel tijd door met

andere mannen. Zij bemoeien zich weinig of niet

met de opvoeding van hun jonge kinderen.

De Marokkaanse mannen die hier een belangrijke

rol als opvoeder moeten gaan vervullen, hebben

daarvoor vaak weinig tijd en pedagogische

vaardigheden. Kinderverzorging en -opvoeding

zien zij als vrouwenwerk. In de traditionele

cultuur wordt vader gehoorzaamd en zullen

kinderen hun problemen niet met hem be-

spreken. In zoverre ze dat met hun ouders doen,

gebeurt dat met de moeder die vooral een inter-

mediaire functie heeft tussen de vader en

kinderen. Omdat moeders en dochters veel thuis

zijn en jongens buiten, is de kans dat meisjes een

stabiele hechtingsrelatie met één volwassene

– hun moeder – ontwikkelen veel groter dan de

jongens met hun vader.

Wat betreft een goed ouderlijk voorbeeld ver-

keren Marokkaanse jongens in het nadeel. In so-

ciaal opzicht vormen de vaders vaak geen aan-

trekkelijk model – zij nemen in de Nederlandse

samenleving doorgaans een ondergeschikte

positie in en staan laag op de sociaal-econo-

mische ladder. Schoolopleiding en intellectuele

vorming – wat in Nederland hoog gewaardeerd

wordt – hebben heel veel Marokkaanse vaders

niet. In vergelijking met veel Nederlandse
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volwassen modellen, zoals leerkrachten, hebben

Marokkaanse vaders daarnaast het nadeel dat ze

minder gewend zijn om problemen uit te praten.

Zij zijn geneigd veel repressiever of straffender op

te treden en kunnen nauwelijks de hulp bieden

die hun kinderen nodig hebben om zich in

Nederland goed te ontwikkelen. Denk aan het

begeleiden van school- of huiswerk. Willen

Marokkaanse jongeren zich in Nederland goed

ontwikkelen dan moeten zij dus in veel gevallen

in sociaal en emotioneel opzicht afstand nemen

van de gedragspatronen van hun vaders. Voor een

goede ontwikkeling hebben zij andere modellen

nodig. Bijvoorbeeld andere Marokkaanse model-

len – andere Marokkanen in Nederland. Omdat er

strikt genomen geen Marokkaanse gemeenschap

in Nederland is – de vaders en de gezinnen zijn

min of meer los van elkaar naar Nederland

gekomen – vinden zij goede modellen niet

gemakkelijk bij andere Marokkaanse mannen in

Nederland. Waar zij ze zouden kunnen vinden is

bij Nederlandse mannen, maar dergelijke rol-

modellen zijn verwarrend – veel jongens voelen

zich niet-Nederlands. En met het volgen van

Nederlandse rolmodellen schofferen of schenden

zij de eer of het gezag van hun eigen vaders.

Emancipatie

Wanneer Marokkaanse jongens in Nederland

gedragspatronen van hun vaders navolgen, dan

kan dat ingrijpende gevolgen hebben. In de eerste

plaats ontberen zij dan goede kansen, mogelijk-

heden en arbeidsperspectieven. In de tweede

plaats biedt de multi-etnische mondiale cultuur

hen verschillende ongunstige identificatie-

mogelijkheden. Denk aan de trieste en onveilige

situatie van Noord-Afrikaanse jongeren in de

banlieues van Parijs, Marseille en Lyon. Of de strijd

en de ontberingen van Palestijnen in vluchtelin-

genkampen bijvoorbeeld op de Gazastrook.

In de derde plaats kan de noodzaak zich in de

samenleving hoe dan ook staande te houden 

– en de (natuurlijke) behoefte een eigen identeit

te ontwikkelen – tot gedrag leiden waarmee snel

conflicten ontstaan met de Nederlandse samen-

leving. Denk aan gewelddadig en crimineel

gedrag. Stereotype opvattingen van politie-

agenten, politici en andere Nederlanders over

Marokkanen, tonen Marokkaanse jongens boven-

dien de gevoelens van afkeer van gevestigde

Nederlanders. Zulke negatieve beeldvorming

verdwijnt niet vanzelf maar alleen door verzet

en door druk uit te oefenen op de gevestigde orde

– door ongelijke machtsrelaties gelijker te maken.

Hoe gedragen jongeren zich wanneer zij zich

afgewezen en buitenspel gezet voelen? Of dat

apathisch is, of juist normloos en crimineel en

vol verzet, is afhankelijk van de fase van het

emancipatieproces waarin de groep – waartoe zij

behoren – zich bevindt. Juist in gelijker wordende

machtsrelaties, zoals die tussen Marokkaanse en

autochtone Nederlanders, is sprake van een toe-

name van criminaliteit onder tweede en derde

generatie ‘minder machtigen’. Dan groeien ook

irritatie, afkeer en conflicten tussen gevestigden

en buitenstaanders. Zo bezien wekt het weinig

verbazing dat bij een aanzienlijk deel van de

Marokkaanse jongens van de tweede en derde

generatie sprake is van een patroon van school-

uitval en geringe schooldeelname, en van het op

deviante wijze trachten te verwerven van inko-

men en een eigen identiteit.

een eigen identiteit 
Voor sommige jongens van de tweede en derde

generatie vormt niet alleen het aangaan van een

stabiele hechtingsrelatie met de ouders een pro-

bleem maar óók een stabiele hechtingsrelatie met

een bepaalde sociale en culturele context. Zij zijn

geen Marokkanen meer en weten soms weinig

van hun eigen land en cultuur. Door onder andere

negatieve beeldvorming en discriminatie voelen

zij zich óók geen Nederlanders en kunnen zij over-

gevoelig raken voor respectloze behandeling.

Het gevolg is dat deze jongens zich slecht laten

reguleren en corrigeren door de bij een bepaalde

cultuur behorende gedragsnormen. Die normen

kunnen zij voor een belangrijker deel wél ontle-

nen aan leeftijdsgenoten, die in eenzelfde uit-

zichtloze positie verkeren. Voor veel criminele

Marokkaanse jongeren geldt bovendien dat ze

Hoe gedragen jongeren zich

wanneer zij zich afgewezen en

buitenspel gezet voelen? 
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worden blootgesteld aan een hele reeks van

gedragingen in Nederland die op gespannen voet

staan met islamitische opvattingen, dat die

gedragingen op korte termijn aantrekkelijk lijken

en dat ze als gevolg daarvan ook een hoge mate

van vervreemding en soms zelfs vijandigheid

ten opzichte van hun voorvaderlijke cultuur

ontwikkelen.

Confrontatie

De onvolkomen regulatie van hun gedrag en hun

zoektocht naar structuur en een eigen identiteit

worden verder gecompliceerd door de relatieve

vrijheid die Nederland biedt. Die vrijheid ver-

onderstelt en vereist zelfcontrole en zelfbeheer-

sing – zelfsturing van gedrag en gevoel – terwijl

de Marokkaanse cultuur meer een externe door

autoriteiten en door schaamte en schande

gestuurde cultuur is. Met andere woorden,

cultureel verankerde patronen voor de interne

regulatie van gedrag, emoties en discipline nodig

om in de Nederlandse samenleving adequaat te

functioneren, zijn in deze Marokkaanse gezinnen

slechts in geringe mate aanwezig. Ook daardoor is

het risico aanwezig dat Marokkaanse jongeren de

confrontatie zoeken. Confrontatie heeft aan de

ene kant de functie van het zoeken naar identiteit

door oppositie. Aan de andere kant is ze juist uit-

drukking van het feit dat die identiteit in de eigen

groep onvoldoende kan worden gevonden.

Een aspect dat voor de Nederlandse samenleving

bovendien een rol speelt is dat veel Marokkaanse

jongeren afkomstig zijn uit gezinnen die

‘gesloten’ zijn. De ouders zijn vaak analfabeet

en spreken slecht Nederlands. Zij zijn bang voor

autoriteiten en wantrouwen deze. Ook schamen

ze zich vaak voor hun anders-zijn terwijl ze dit

tegelijkertijd koesteren. Zij zijn bang dat ze ieder

moment het risico lopen om door autoriteiten op

een of andere wijze overweldigd te worden en

trekken zich dus na verrichtte arbeid – als die er al

is – zoveel mogelijk terug achter de eigen gezins-

muren. Daarbij is de man de voornaamste spreek-

buis met de buitenwereld.

generaliserende benadering
Er bestaat onder Nederlanders tegenwoordig een

neiging om hun problemen met Marokkaanse

jongens op de eerste plaats, of vrijwel uitsluitend,

als een etnisch probleem te zien. Het zoeken is

daarbij vooral gericht op kenmerken van ‘de’

Marokkanen of van ‘de’ Marokkaanse cultuur

die kunnen verklaren waarom de problemen

bestaan zoals ze bestaan. Behalve het feit dat

een dergelijke generaliserende benadering voor

Marokkanen in Nederland krenkend is (‘ouders

corrigeren Marokkanen te weinig’,‘Marokkaanse

jongens zijn potentiële criminelen en terroristen’,

‘Marokkanen hebben een verwrongen vrouw-

beeld’) en de relaties met hen bemoeilijkt, staat

het ook een objectieve en effectieve analyse en

aanpak van de problemen in de weg. Migranten-

gezinnen behoren in Nederland over het al-

gemeen tot de sociaal kansarmeren en staan als

gevolg van een hele reeks van factoren onder veel

grotere stress. Zij ervaren meer spanningen dan

het gemiddelde Nederlandse gezin. Mede als

gevolg daarvan is zowel hun lichamelijke en

psychische gezondheid slechter. De aanwezigheid

van psychische problemen en stoornissen bij

ouders – omdat zij te zwaar belast zijn – verhoogt

het risico op ontwikkelings- en psychische proble-

men bij de kinderen. Evenals onder Nederlandse

kinderen bevindt zich onder Marokkaanse kinde-

ren en jongeren met gedragsproblemen en

crimineel gedrag een aanzienlijk percentage met

psychische stoornissen. Tijdige onderkenning en

behandeling van dergelijke stoornissen zal onge-

twijfeld een deel van de gedragsproblemen en

criminele gedragingen kunnen voorkomen of

verminderen. Gegeven de vaak negatieve

houding van ouders ten aanzien van overheids-

ingrijpen in hun gezin en bemoeienis door hulp-

verleners met de opvoeding van hun kinderen,

is een sensitieve benadering van groot belang.

Om de kloof met de jongeren en hun ouders te

verkleinen, moeten we proberen een open dia-

loog met hen te bewerkstelligen – hoe moeilijk

dat soms ook is.

Dit artikel is een bewerking van onze bijdrage 

‘Nog één keer: een discussiestuk over ernstige jeugd-

criminaliteit, in het bijzonder onder Marokkaanse

jongens’, in René Diekstra, Max van den Berg en Jakop

Rigter (red.): Waardenvolle of waardenloze samen-

leving? Over waarden, normen en gedrag in samen-

leving, opvoeding en onderwijs. Uithoorn, Karakter

Uitgevers, 2004.
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door Danaë Huiser

De auteur is afgestudeerd in sociale en organisatie-

psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Rondhangen op straat is op Curaçao een bekend tijdverdrijf.

Met name jongeren uit armere wijken gaan niet of nauwe-

lijks naar school en brengen het grootste deel van hun tijd

door op straat. Verveling is vaak het gevolg. Curaçao telt wel

veel sportverenigingen, maar daarvoor moet contributie

worden betaald –  iets wat deze gezinnen zich meestal niet

kunnen veroorloven. De buurthuizen die er zijn, zijn door-

gaans een aangewezen hangplek waar verder geen voor-

zieningen zijn. Voor de arme jeugd is er dus weinig vermaak.

Helaas geldt verveling als een factor die kan bijdragen aan

het ontstaan van crimineel gedrag.

bendevorming
Jongeren die niets omhanden hebben, beginnen met rond-

hangen. Vaak is dat met leeftijdsgenoten die ook weinig

sociale controle in hun leven kennen. Dergelijke vrienden-

groepen zijn vaak baldadig en beginnen met kleine crimi-

naliteit. Denk aan winkeldiefstallen of kleine vernielingen.

Ze kunnen echter uitgroeien tot criminele groepen. Dit kan

leiden tot daadwerkelijke bendevorming waarbij groepen

jongeren (meestal jongens) goed georganiseerde criminelen

worden. In dergelijke groepen is er een duidelijke hiërarchie

en zijn er meestal wapens in het bezit van de groep.

Jongeren die deel uitmaken van een jeugdbende, ontberen

doorgaans een maatschappelijk perspectief; vaak gaan zij

al geruime tijd niet meer naar school en zijn zij werkloos.

Criminele jongeren opereren dikwijls in groepsverband.

Groepscriminaliteit is zelfs een principieel kenmerk van

jeugddelinquentie, is uit onderzoek gebleken. Tijdens mijn

onderzoek op Curaçao heb ik drie jongens gesproken die zelf

zeggen lid van een jeugdbende te zijn geweest. Twee van

hen wilden hierover vertellen. Hoe werden zij lid van de

bende? En waarom? 

slechte buurt
De eerste was een jongen van 16 jaar oud die was veroor-

deeld wegens verkrachting en diefstal met geweldpleging.

Zijn vader was een drugsverslaafde (choller) en zijn moeder

kon hem niet opvoeden. Omdat hij niet bij zijn ouders kon

wonen, woonde hij van kleins af aan bij zijn tante. Op school

vocht hij veel en daardoor werd hij van school gestuurd.

Sindsdien ging hij niet meer naar school. Hij woonde in een

slechte buurt, waar veel berovingen werden gepleegd en

drugs werden gedeald. “In de buurt waar ik woonde durfde

de politie niet eens te komen.” Hij vertelt dat hij vechten

“heel leuk” vindt, zijn hobby’s zijn dan ook kickboxen en

1818

Een blik in de keuken van het openbaar ministerie op Curaçao leverde een schat

aan gegevens op over de aard en omvang van jeugdcriminaliteit op dat eiland,

bleek eerder in SEC (nr. 5, 2004). Gegevens die zorgen baren; Curaçao ziet zich

gesteld voor een toename van jeugdig geweld. Ook zorgwekkend is de opkomst

van het fenomeen jeugdbende op Curaçao. Interviews met twee vroegere bende-

leden, bieden inzicht in hun achtergrond en leefwereld. Hoe verzeilden zij in hun

bende en wat zochten zij daar?

JEUGDBENDES OP
CURAÇAO

“In de buurt waar ik woonde durfde de

politie niet eens te komen.”
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boksen. Omdat hij deze sporten beoefende werd vechten

voor hem nog leuker, omdat hij “altijd won”. Overdag hing

hij rond op straat en verveelde zich. Totdat hij bij een bende

ging waar zijn grootste hobby – vechten – goed van pas

kwam.

“Ja, je staat wat te roken op straat en dan ga je een beetje

praten. Iedereen in de wijk kent de bende al. En ik kon goed

vechten. Ik moest heel veel vechten om in de bende te

komen. Eerst wordt je de hele tijd geslagen en moet je je

verdedigen, je moet laten zien wat je kan, dan mag je erbij.

Ik vocht toen heel veel, overal en met iedereen. Ik had

meestal een mes bij me en een paar keer een pistool. Ik had

zelf twee kleine handpistolen, maar in de gang waren er

ook grotere wapens, 32 millimeter.”

Met de gang deden ze voornamelijk roofovervallen en

inbraken. Hij vertelt dat ze bijna elke dag wel ergens

inbraken, via het dak. Dan stalen ze cd-spelers en soms tv’s.

Maar soms ging het mis.

“Het ergste wat ik heb meegemaakt was met een vriend.

Die had problemen, over drugs, hij is zeven keer neerge-

stoken. Hij zat helemaal onder het bloed en ik kon hem niet

helpen, want de politie was er al bijna. Hij was al dood, zijn

hart deed het niet meer, maar hij heeft het net overleefd.

Daarna moest hij meteen naar de gevangenis. We zaten in

dezelfde bende. We hadden ook ons eigen teken.”

Hij laat zien dat hij een brandmerk heeft, in de vorm van

een liggende ‘6’, op zijn linkerschouder. Dat was het bende-

teken. Hij vertelt dat het nauwelijks pijn deed, omdat ze

vooraf eerst veel drugs gebruikten. Daarnaast heeft deze

jongen ook heel veel tatoeages waar hij vol trots over vertelt.

Hij heeft ze allemaal zelf gemaakt, op een na, die hij in de

gevangenis op zijn rug heeft laten zetten, waar hij zelf niet

bij kon. Zijn meest opvallende tatoeage is een Jezus-figuur

met daaronder de tekst ‘only God can judge me’.

vader
De tweede was een jongen van zeventien jaar die was ver-

oordeeld wegens meerdere diefstallen en inbraken. Tijdens

zijn gevangenschap was hij meerdere malen gevlucht en

stal hij van anderen. Voor zijn ontsnappingspogingen had

hij omheiningen vernield. Hij groeide op bij zijn beide

ouders. Zijn vader omschreef hij als een agressief persoon.

Hijzelf en zijn moeder werden door zijn vader mishandeld.

Zijn uitvlucht was de bende. “De bende was mijn thuis.

Omdat mijn vader zo agressief was kon ik beter naar mijn

vrienden. Ik kon altijd bij ze terecht, ze beschermden me.”

De bende waar deze jongen deel van uitmaakte was goed

georganiseerd. Ze hielden zich vooral bezig met diefstallen

en overvallen.

“Ik denk dat we met ongeveer dertig mensen waren. We

werden in de bende opgeleid, we kregen vechtcursussen

en schietcursussen van de leider. We hadden ook regels
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over wanneer je wel en niet mocht schieten. We beroofden

vooral winkels. We gebruikten bij zo’n overval wel vuur-

wapens, maar alleen om mee te dreigen. We mochten niet

schieten als het niet nodig was.”

hiërarchie
In de bende was er een duidelijke hiërarchie. Je kon je status

verhogen door meer te vechten. Hoe hoger je status, hoe

meer geld het opleverde – geld uit drugshandel.

“Je moest slechte dingen doen om status te krijgen.

En hoe hoger de status, hoe meer geld je kreeg, want dan

moesten lagere bendeleden hun geld aan je geven.

Ik wilde hoger komen, slechtere dingen doen. Ik heb veel

gevechten gezien, ik ben een keer neergestoken in een

gevecht. Ik heb zelf ook iemand neergestoken. Hij viel

mijn vriendin lastig. Toen ik met hem ging praten wilde

hij vechten… Ik verkocht ook drugs, dat ging ook via de

bende. Ik moest mijn geld voor een deel afgeven, maar ik

mocht de helft houden. Ik had het geld nodig. Eerst had ik

een baantje op een kantoor, maar ja, drugs verkopen

leverde veel meer geld op.”

De bende was niet bang voor de politie. “Nee, voor de politie

waren we niet bang. Ze hebben wapens, maar we hadden

zelf ook wapens. We hadden zelfs ook handboeien, ze

waren gelijken. We hadden alleen geen uniform.

Tja, ze hadden auto’s met sirenes, maar wij hadden onze

eigen muziek.”

jongensdromen
Beide jongens zitten nu vast, in ieder geval tot ze eenen-

twintig zijn. Ze weten niet hoe hun toekomst eruit zal

zien. Allebei hopen ze hun diploma te halen en aan het

werk te kunnen. De een wil graag een eigen timmerwinkel

openen, de ander wil kok worden. Normale jongensdromen

van ongewone jongens. Ik denk dat we veel van hen kunnen

leren. Ze werden lid van een bende omdat ze niet naar school

gingen en zich verveelden. Via de bende kregen ze de moge-

lijkheid om veel geld te verdienen, door overvallen en drugs-

handel. Een van hen voelde zich thuis niet veilig en zocht

een gevoel van identiteit en veiligheid bij de bende.

Jeugdbendes zijn een relatief nieuw fenomeen op Curaçao;

ze vallen nog niet zo op en het lijken er nog niet heel veel te

zijn. Om de groei van het aantal jeugdbendes tegen te gaan,

moeten er echter veel maatschappelijke problemen worden

aangepakt. Voorlopig zullen er nog veel ‘slechte wijken’

blijven bestaan op Curaçao, blijven de verschillen tussen

arm en rijk erg groot en blijft de drugshandel een makkelijke

en snelle manier om geld te verdienen. Veel gezinnen

kunnen nauwelijks rondkomen en weten niet hoe ze hun

kinderen stabiliteit, structuur en veiligheid kunnen bieden.

Het eiland wordt bedreigd door armoede, werkloosheid en

een instabiele politieke situatie die wordt gekenmerkt door

corruptie en vriendjespolitiek. Hopelijk kan het nieuwe

kabinet-Ys II dat begin juni 2004 is aangetreden hier veran-

dering in brengen. Naast de aanpak van corruptie en fraude

in het openbaar bestuur, hebben het terugdringen van

armoede, de werkloosheid en de drugshandel volgens de

nieuwe Antilliaanse premier Etienne Ys de prioriteit.

Of deze mooie woorden werkelijkheid zullen worden zal

met de tijd blijken. <<

05/007 CCV SECondant pdf  16-03-2005  13:30  Pagina 20



21

AGRESSIE IN
NIJMEGEN 

Over veelplegers, jonge verdachten en huiselijk geweld

De gemeente Nijmegen mikt op een meer dadergerichte

aanpak van veelplegers van geweld. Daar moet het gezin bij

worden betrokken. Op die manier hoopt de gemeente het

aantal geweldsdelicten de komende jaren met minstens 10%

terug te dringen. Want personen die meerdere gewelds-

delicten plegen, blijkt uit een onderzoek naar agressie in

Nijmegen, beginnen daar meestal als tiener al mee.

Zij bouwen een waslijst van delicten op. Jonge verdachten

van geweld komen vaak uit gezinnen waar óók gezinsleden

zich schuldig maken aan geweld.

door Paul Oostveen 

De auteur is werkzaam bij Oostveen

Beleidsonderzoek en Advies in

Enschede.

Voor de gemeente Nijmegen vormt

agressie al enkele jaren een van de

prioriteiten uit het veiligheidsbeleid.

Voor een betere, meer gestructureerde

en integrale aanpak van de gewelds-

problematiek is het belangrijk een

goed beeld te hebben van omvang,

aard en achtergronden van geweld in

de gemeente. Daarom gaf de gemeen-

te opdracht aan het bureau Oostveen

Beleidsonderzoek en Advies om

uitgebreid onderzoek te doen naar

geweld (nader gedefinieerd als geweld

tegen personen of dreiging daarmee).

opzet
Het onderzoek behelst twee fasen.

De eerste fase van het onderzoek is

kwantitatief van aard. Gewelds-

delicten worden onderverdeeld in

categorieën zoals uitgaansgeweld,

huiselijk geweld, geweld in verband

met verkrijgen van goederen, zeden-

delicten en geweld op straat. Deze

laatste groep wordt via een dossier-

studie nog verder onderverdeeld in

onder meer: verkeersgeweld, slepende

conflicten, geweld zonder aanleiding

en stalking. Van elke geweldscategorie

worden kenmerken beschreven van

de delicten: wat is er gebeurd, hoe

vaak komt het voor, waar en wanneer,

is er letsel en zijn wapens gebruikt.

Ook worden kenmerken van verdach-

ten en slachtoffers – geslacht, leeftijd,

woonwijk/woonplaats, etniciteit en

geweldsantecedenten – in kaart

gebracht. Voor deze fase worden alle

bruikbare gegevens uit het bedrijfs-

processensysteem van de politie (BPS)

en herkenningsdienstsysteem (HKS,

waarin gegevens over aangiften en

verdachten van misdrijven zijn op-

geslagen) aan elkaar gekoppeld.

Nadat de eerste fase een goed beeld

heeft opgeleverd van de kenmerken

van verschillende vormen van geweld

en hun daders worden de vragen van

de tweede, meer verdiepende fase

geformuleerd. Veelplegers van geweld

en jonge verdachten van geweld

worden nauwkeuriger in kaart

gebracht. Ook wordt bekeken wat zich

allemaal afspeelt op adressen waar

huiselijk geweld voorkomt. De tweede

fase is meer kwalitatief van aard.
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Voor het onderzoek worden dan ook

niet alleen voorgecodeerde gegevens

(zoals incidentcodes en locaties) geana-

lyseerd, maar ook de achterliggende

processen-verbaal van aangiften en

verhoren van verdachten en getuigen.

Uiteraard is daarbij uitgegaan van

geanonimiseerde gegevens. Ook zijn

groepsdiscussies gebruikt met onder-

nemers en instellingen die vaak met

geweld worden geconfronteerd.

geweldsdelicten
Gedurende de onderzoeksperiode van

drieënhalf jaar worden in Nijmegen

9.506 geweldsdelicten geregistreerd bij

de politie. Dat zijn er ongeveer 2.700 per

jaar, waarvan ruim 30% in het Stads-

centrum. De helft van alle geweldsde-

licten doet zich voor op straat en ruim

een kwart in een woning. Bij twee op de

drie delicten is sprake van fysiek

geweld; in andere gevallen blijft het bij

bedreiging. Bij 2% van de geweldsdelic-

ten wordt vuurwapens gebruikt en bij

9% andere wapens. Gedurende de

nacht worden er in het weekeinde

meer incidenten geteld, maar op

andere tijdstippen ontlopen de week-

dagen elkaar niet veel (figuur 1).

verdachten en slachtoffers
De meeste verdachten van gewelds-

delicten zijn tussen de 13 en 39 jaar oud

en 90% is van het mannelijke geslacht.

Afgezet tegen het aantal inwoners is de

oververtegenwoordiging het grootst in

de leeftijdsgroepen van 13 tot en met

24 jaar. De meeste verdachten (58%)

zijn van Nederlandse herkomst.

Relatief gezien zijn echter vooral

Marokkaanse en Antilliaanse bewo-

ners oververtegenwoordigd. Bij ruim de

helft van alle geweldsdelicten heeft de

verdachte al eerder een geweldsdelict

begaan. Slachtoffers zijn er vooral in de

leeftijdsgroepen van 19 tot en met

49 jaar. Naar etniciteit en woonwijk

wijken de cijfers niet af van de bevol-

kingssamenstelling in Nijmegen.

Mannen zijn iets vaker slachtoffer dan

vrouwen, maar er zijn grote verschillen

naar soort delict. Bij uitgaansgeweld en

geweld in overige gebouwen (winkels,

bedrijven, scholen) is 90% van de

slachtoffers man, bij geweld op straat

en geweld in verband met verkrijgen

van goederen 70% en bij geweld in

woningen 50%. Bij huiselijk geweld en

vooral bij zedendelicten zijn de meeste

slachtoffers vrouwen.

veelplegers 
De laatste jaren bestaat grote belang-

stelling voor veelplegers in het alge-

meen – een relatief kleine groep

personen die verantwoordelijk is voor

een groot deel van de criminaliteit.

In dit onderzoek echter wordt een heel

specifieke groep nader bekeken, name-

lijk personen die vaak geweldsdelicten

plegen. Nijmegen kent 182 personen

die minstens zes geweldsdelicten

pleegden, waarvan de laatste keer

tijdens de onderzoeksperiode. Van deze

‘veelplegers van geweld’ zijn persoon-

lijke kenmerken en alle antecedenten

geanalyseerd. De relatief kleine groep

van 182 personen blijkt in de loop der

jaren verantwoordelijk te zijn geweest

voor zeker 1.928 geweldsdelicten en

ongeveer 8.000 andere delicten in of

buiten Nijmegen. Het merendeel van

hen heeft een indrukwekkende lijst
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Figuur 1> Geweldsdelicten naar weekdag en tijdstip
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veelplegers geweldbevolking Nijmegen

leeftijd bij laatste delict tot hedenleeftijd bij eerste geweldsdelict
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Figuur 2> Leeftijd van veelplegers, bij eerste en laatste delict

05/007 CCV SECondant pdf  16-03-2005  14:17  Pagina 22



23

antecedenten zowel met als zonder

geweld. Veel personen zijn verant-

woordelijk voor meerdere bedreigin-

gen, mishandelingen en diefstallen

met geweld (en soms verkrachting en

moord/doodslag), afgewisseld met

onder meer diefstallen, heling,

vernielingen, wederspannigheid,

verkeersdelicten (zoals rijden onder

invloed en doorrijden na ongeval)

en/of wapen- en drugsdelicten. Twee

van de drie veelplegers van geweld

zijn 30 jaar of ouder, maar het grootste

deel van hen pleegt het eerste

geweldsdelict als tiener (zie figuur 2).

Een aanzienlijk deel is dan ook al

minstens 10 jaar actief. Tot slot is beke-

ken of wellicht sprake is van een soort

evolutie van eenvoudige diefstallen

naar zwaar geweld. Daarvan lijkt ech-

ter geen sprake te zijn. Bij vrijwel alle

veelplegers komen al in de beginperi-

ode (ook zware) geweldsdelicten voor

en blijft de verhouding tussen delic-

ten met en zonder geweld in de loop

der jaren gelijk.

jonge verdachten 
Bij de tweede verdiepingsvraag

worden jonge verdachten in kaart

gebracht: jongeren van maximaal

16 jaar die verdacht worden van een

geweldsdelict. Gedurende twee jaar

worden 184 van deze jonge verdachten

gevonden. Jongens en allochtone

jongeren zijn onder deze jonge

verdachten oververtegenwoordigd.

Hun slachtoffers zijn vaak eveneens

jongeren: 60% is maximaal 18 jaar.

Vervolgens zijn de antecedenten van

gezinsleden in kaart gebracht. In de

eerste plaats is in de GBA (gemeente-

lijke basisadministratie) bekeken wie

de ouders, broers, zussen en eventuele

andere huisgenoten zijn. Vervolgens

zijn via het HKS de antecedenten van

deze gezinsleden geïnventariseerd.

Gebruik van het HKS betekent dat

alleen misdrijven in beeld komen

waarvan aangifte is gedaan én de

daders bij de politie bekend zijn.

Desondanks kunnen bij tweederde

deel van de jonge verdachten antece-

denten bij huisgenoten worden vast-

gesteld. Dat zijn niet altijd gewelds-

delicten, maar de helft van de jonge

verdachten heeft minstens een

gezinslid dat zich eerder schuldig

maakte aan geweld (en vaak meer

dan een).

huiselijk geweld 
Op de adressen waar huiselijk geweld

plaatsvindt blijkt vaak sprake te zijn

van een aanzienlijke conflicthistorie.

Nijmegen kent ten minste 526 woon-

adressen waar gedurende de onder-

zoeksperiode huiselijk geweld speelt.

Op deze 526 adressen worden 4.101

incidenten bij de politie geregistreerd,

al dan niet met geweld. Dat zijn er 8

per adres. Het werkelijke aantal inci-

denten moet nog aanzienlijk hoger

liggen, want lang niet altijd wordt de

politie gewaarschuwd. Naast mis-

handeling en bedreiging gaat het

om meldingen wegens: buren-/

relatieproblemen, hulpverlening,

diefstallen, vernielingen, overlast

en jeugdzorg.

Voor een steekproef van 50 adressen

met een langere conflicthistorie

worden alle meldingen uitgebreid

geanalyseerd op basis van achterlig-

gende dossiers. Op veel adressen blijkt

een veelheid aan problemen te spelen,

zoals alcohol- en drugsgebruik, schul-

denproblematiek en/of psychiatrische

problemen – niet zelden bij beide

partners. Op veel adressen is vanaf de

eerste melding (of eerder) sprake van

geweld en dit blijkt moeilijk te stop-

pen, zelfs na een scheiding. Bij onge-

veer tweederde van de adressen is

sprake van – veelal jonge – kinderen

die vaak getuige zijn van geweld en

soms ook rechtstreeks slachtoffer.

Maar ook afgezien van de negatieve

gevolgen van geweld is in meerdere

gezinnen sprake van ernstige ver-

waarlozing van de kinderen of tekort-

schieten door de verzorgende ouder(s).

In enkele gevallen leidt mishandeling

van een zwangere partner tot een
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miskraam. Slachtoffers willen of

durven vaak geen aangifte te doen of

trekken deze later weer in – soms uit

liefde, soms uit angst.

gezinnen aanpakken
Voor de gemeente Nijmegen biedt het

onderzoek goede mogelijkheden om

daders en potentiële daders beter in

beeld te krijgen en dus gerichter te kun-

nen aanpakken. Op dit moment staat

de versnipperde hulpverlening een

vroege signalering en effectieve aan-

pak echter in de weg. Burgemeester

Ter Horst wil daarom in Nijmegen één

centraal meldpunt voor deze taak aan-

wijzen. Daar komt informatie vanuit

politie, reclassering, jeugdzorg, scho-

len, maatschappelijk werk en bijvoor-

beeld ook woningcorporaties bij elkaar.

Omdat vaak sprake is van problemen in

de gezinssituatie richt de aanpak zich

niet alleen op de daders, maar zo nodig

op hun hele gezin. Een dergelijke ver-

gaande aanpak laat zich rechtvaardi-

gen door de conclusies uit de verdie-

pingsvragen, zoals:

- veelplegers van geweld plegen vaak

als tiener hun eerste geweldsdelict,

- jonge verdachten van gewelds-

delicten komen vaak uit een gezin

waar ook anderen zich schuldig

maken aan geweld,

- bij huiselijk geweld is vaak sprake van

een complexe problematiek en het

geweld is moeilijk te stoppen.

Veel potentiële cliënten zullen niet uit

zichzelf naar dit meldpunt komen voor

begeleiding en hulp. Daarom is het de

bedoeling dat het meldpunt ook rea-

geert op meldingen van de politie,

woningbouwcorporaties en anderen.

Het openbaar ministerie heeft toe-

gezegd bij verdachten rekening te

willen houden met eventuele bereid-

heid om zich aan zo’n hulpverlenings-

traject te onderwerpen. Ook wordt

gedacht aan andere dwang- en drang-

instrumenten zoals kortingen op

uitkeringen, woningtoewijzing onder

voorwaarden en dergelijke. Het meld-

punt zorgt in alle gevallen voor de ana-

lyse van de problemen waarmee de

geweldpleger komt. Vervolgens komen

zij onder de hoede van een zogenoemde

casemanager die er voor zorgt dat ze de

juiste hulpverlening krijgen. Een derge-

lijk opgezet proefproject kan worden

betaald uit de gelden voor het gemeen-

telijk Uitvoeringsprogramma Integrale

Veiligheid. De komende maanden zal

de nieuwe aanpak verder worden uit-

gewerkt.

Paul Oostveen: Agressie in Nijmegen.

Oostveen Beleidsonderzoek en Advies,

Enschede, 2004. Het onderzoek is te down-

loaden via www.oostveen.net.
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Met de criminaliteit gaat het in de toekomst de verkeerde kant op, sombert een

groot deel van de bevolking. In 2020 zijn de problemen rondom criminaliteit

en veiligheid in Nederland groter dan nu, denkt liefst driekwart van de

Nederlanders. Eigenlijk raken we bij alle vormen van criminaliteit van de regen

in de drup. In 2020 grijpt vooral computercriminaliteit om zich heen maar ook

een toename van geweldscriminaliteit wordt voorzien. Bijna iedereen hoopt dat

geweld in de toekomst strenger wordt bestraft. Unaniem is de wens dat er in de

opvoeding en in het onderwijs meer aandacht is voor criminaliteitspreventie.

Deze en andere verwachtingen beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau

in het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 – In het zicht van de toekomst .

MORGEN BAART
ZORGEN:
CRIMINALITEIT EN
VEILIGHEID IN 2020

05/007 CCV SECondant pdf  16-03-2005  13:30  Pagina 25



26

door Cora Maas-de Waal

De auteur is als senior-onderzoeker werkzaam

bij de afdeling Wonen, leefbaarheid en veiligheid

van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor

meer informatie zie In het zicht van de toekomst:

Sociaal en Cultureel Rapport 2004, met name

hoofdstuk 10. Den Haag, Sociaal en Cultureel

Planbureau, oktober 2004. Het rapport is te down-

loaden of te bestellen via de website van het

Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl).

Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt al

sinds 1974 om het jaar een Sociaal en Cultureel

Rapport (SCR) uit. Het Sociaal en Cultureel

Rapport geeft een beeld van de situatie van het

‘sociaal en cultureel welzijn’ op zeer verschillende

gebieden – wonen, werk, zorg, onderwijs, vrije

tijd, veiligheid, sociale zekerheid, cultuur, parti-

cipatie, integratie – en het legt een relatie met

het beleid van de rijksoverheid. Het zoekt daar-

voor altijd naar een gemeenschappelijk thema.

In oktober 2004 verscheen het SCR 2004: In het

zicht van de toekomst. Ditmaal werd het thema

gevormd door een aantal langlopende maat-

schappelijke processen die een perspectief op

de toekomst bieden: individualisering, informa-

lisering, informatisering, internationalisering en

intensivering. In een eerdere publicatie uit 2000,

getiteld Trends, dilemma’s en beleid, zijn deze

processen beschreven als ‘de vijf I’s’. Deze worden

hier kort omschreven: (1) individualisering – er

ontstaat meer keuzevrijheid voor het individu en

minder afhankelijkheid; (2) informalisering – de

maatschappelijke verbanden worden losser, net-

werkorganisaties zijn in opkomst en het gezag

van autoriteiten vermindert; (3) informatisering

– communicatie en interactie veranderen door de

opkomst van ict en de automatisering; (4) inter-

nationalisering – men is meer internationaal

georiënteerd als gevolg van migratiebewegingen,

de mondiale economie, de Europese integratie en

de internationale cultuur; en (5) intensivering –

beleving en gevoel en de behoefte aan variatie en

verandering worden hoog gewaardeerd. Het rap-

port geeft per hoofdstuk een beeld van de stand

van zaken op een bepaald terrein, gevolgd door

een beschouwing over de ontwikkelingen die

in de toekomst tot ongeveer het jaar 2020 zijn

te verwachten.

toekomstverwachtingen 
In het SCR 2004 is speciaal aandacht besteed aan

de toekomstverwachtingen van de Nederlandse

bevolking over een breed scala aan onderwerpen.
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Figuur 1> Verwachtingen rond veiligheid en criminaliteit in 2020, bevolking van 16 jaar en ouder,

2004 (in procenten)
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Daaronder ook veiligheid en criminaliteit. Om

een indruk te krijgen van de ontwikkelingen die

in de samenleving zelf worden verwacht, hebben

we een steekproef uit de Nederlandse bevolking

gevraagd naar hun wensen en verwachtingen

op het brede gebied van het welzijn voor het jaar

2020. Ten aanzien van de eigen levensloop is

gevraagd om de periode tot 2010 als referentie-

punt te nemen. Veel verder vooruitkijken zal voor

de meeste mensen niet goed mogelijk zijn.

Het onderzoeksbureau GfK heeft voor dit deel in

opdracht van het SCP het onderzoek Toekomst-

verwachtingen 2004 (hierna: tos’04) uitgevoerd.

In dit surveyonderzoek zijn vragen gesteld over

verwachtingen over: vrijetijdsbesteding, politiek

en democratie, minderheden, arbeidsmarkt,

wonen, werk en zorg, veiligheid, onderwijs,

gezondheid en zorg, sociale zekerheid, ict,

toekomstbeeld en achtergrondkenmerken.

Deze onderwerpen stonden in het teken van de

toekomst, maar een aantal vragen had daarnaast

ook betrekking op het verleden en/of heden.

De afname gebeurde aan de hand van een schrif-

telijke enquête over de genoemde onderwerpen.

De enquête is afgenomen in de periode februari-

maart 2004. De doelpopulatie van het tos’04 is de

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.

De bruto steekproef bestond uit 3.306 personen,

waarvan er uiteindelijk 2.251 (68%) een vragenlijst

hebben ingevuld en teruggestuurd. De netto-

steekproef is vervolgens gewogen naar leeftijd en

geslacht, huishoudgrootte, regio, en opleiding. In

de gebruikte access panels is een aantal moeilijk

bereikbare groepen in de Nederlandse samenle-

ving, zoals allochtonen, ondervertegenwoordigd.

negatief beeld
Het onderzoek laat zien dat de bevolking op het

gebied van veiligheid en criminaliteit een weinig

positief beeld van de toekomst heeft. Zie de

figuren 1 en 2. Omwille van de overzichtelijkheid

worden niet alle categorieën – bij figuur 1 ont-

breken ‘kleiner’ en ‘veel kleiner’ en bij figuur 2

‘onwenselijk’ en ‘zeer onwenselijk’ – weerge-

geven, zodat het totaal bij beide figuren niet

optelt tot 100%. Bijna driekwart is van mening

dat de problemen rond veiligheid en criminaliteit

in 2020 groter of veel groter zullen zijn dan nu.

Bijna niemand denkt dat in 2020 de problemen

kleiner zullen zijn. Ook voor afzonderlijke vormen

van criminaliteit en onveiligheid is het beeld

weinig positief. Een meerderheid verwacht steeds

grotere problemen in de toekomst en meestal

gaat het om het een ruime meerderheid. Alleen

bij ‘overlast en rommel op straat’ en ‘belasting-

fraude’ komt het percentage net boven de vijftig

procent uit. Voor vermogenscriminaliteit als

inbraak en diefstal voorziet 68% van de bevolking

in het jaar 2020 grotere of veel grotere problemen.

27

Illustratie: Hans Sprangers
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Voor geweldscriminaliteit (bedreiging en mis-

handeling) is het zelfs 75% en voor de ernstigste

vorm van geweld, namelijk moord en doodslag

69%. Rond 68% van de bevolking voorziet een

stijging van terroristische dreiging, 69% verwacht

een toename van de georganiseerde criminaliteit

en 60% verwacht grotere problemen op het

gebied van corruptie. Terrorisme springt er

verhoudingsgewijs in de problemen niet echt uit.

Daarbij moet echter in aanmerking worden

genomen dat de enquête de eerste maanden van

2004 is afgenomen. Dat was voor de aanslag in

Madrid waarna het beeld van dreiging in Europa

indringender werd. Het meest verwacht de

bevolking een toename van de problemen op het

terrein van de computercriminaliteit, bijna 85%.

Deze verwachting ligt ook wel enigszins voor de

hand als men bedenkt dat er op dit moment wel

veel aandacht voor computercriminaliteit is,

maar de problemen naar verhouding nog

gering zijn.

preventie
Driekwart van de bevolking verwacht ook niet

dat wetten en regels in het jaar 2020 beter zullen

worden nageleefd. Bovendien verwachten

burgers meer zelf verantwoordelijk te zullen zijn

voor de veiligheid in hun woonomgeving (83%),

hoewel bijna 40% te kennen geeft dat niet

wenselijk te vinden. Dit ligt anders voor een ver-

sterking van de rol van particuliere beveiliging en

vergroting van cameratoezicht. Zo verwacht 94%

van de bevolking dat cameratoezicht meer wordt

toegepast en ruim 85% van de bevolking vindt dat

ook wenselijk tot zeer wenselijk. 89% verwacht

dat toezicht meer door particuliere beveiliging

wordt toegepast, wat een iets kleinere meerder-

heid wenselijk (56%) of zeer wenselijk  vindt (17%).

Als het gaat om het meer toepassen van andere

technologische hulpmiddelen – met name dna-

technieken – ter identificatie van daders, komen

deze percentages zelfs uit op 97%. De acceptatie

van nieuwe technieken voor de bestrijding van
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Figuur 2> Wensen omtrent de aanpak van problemen rond criminaliteit en veiligheid in 2020,

bevolking van 16 jaar en ouder, 2004 (in procenten)
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criminaliteit die in veel opzichten een aantasting

van de privacy van burgers kan betekenen, lijkt

maatschappelijk niet als een groot probleem te

worden beschouwd. Opmerkelijke uitkomst is

voorts de bijna unanieme wens dat gewelds-

misdrijven in de toekomst strenger bestraft

worden, 74% van de bevolking vindt dit zelfs zeer

wenselijk. Het lijkt een indicatie van de grote

bezorgdheid over geweldsmisdrijven en de toe-

name die men daarin verwacht. Tegelijkertijd met

deze grote wens geweldscriminaliteit zwaarder

bestraft te zien, is men echter ook bijna unaniem

van mening dat er meer aandacht zou moeten

zijn voor de preventie van criminaliteit, in de

opvoeding en binnen het onderwijs. Meer aan-

dacht voor criminaliteitspreventie binnen het

onderwijs vindt 48% wenselijk en nog eens 50%

zeer wenselijk. Meer aandacht voor criminali-

teitspreventie in de opvoeding vindt 39% wen-

selijk en 60% zelfs zeer wenselijk. Men verwacht

ook dat er in 2020 meer aandacht voor het voor-

kómen van criminaliteit zal zijn, vooral binnen

het onderwijs (82%) en wat minder binnen de

opvoeding van kinderen (67%). Meer verdeeld is

men over het werk van politie en justitie: 51%

verwacht dat er meer verdachten zullen worden

aangehouden en bestraft, en 57% denkt dat de

criminaliteit van allochtone jongeren in 2020

effectiever zal worden aangepakt.

conclusie
Zeker ten aanzien van de criminaliteit is de ver-

wachting van de bevolking over de toekomst over

de hele linie negatief. Vooral is er een grote

bezorgdheid over een toename van de gewelds-

criminaliteit. Bijna 100% van de bevolking wil

deze delicten in de toekomst strenger bestraft

zien. Meer dan driekwart van de Nederlanders

gelooft niet dat in 2020 wetten en regels beter

nageleefd worden. Men verwacht ook dat er

steeds meer een beroep wordt gedaan op eigen

verantwoordelijkheid en particulier initiatief,

in ieder geval op het gebied van de preventie en

het toezicht. Niettemin is er een brede steun voor

een intensivering van het beleid gericht op de

aanpak van criminaliteit en onveiligheid in de

toekomst. Daarbinnen kunnen twee groepen

worden onderscheiden: een groep heeft haar

hoop vooral heeft gevestigd op meer ‘formeel

toezicht en technologie’ en een groep verwacht

veel van ‘eigen verantwoordelijkheid en sociale

preventie’. In de laatste groep zijn vrouwen en

ouderen oververtegenwoordigd. Hoe negatiever

de toekomstverwachting over de ontwikkeling

van de criminaliteit, hoe groter de wens tot een

intensivering van de aanpak.

Als de burger gevraagd wordt naar de wenselijke

aanpak van criminaliteit komen in de uitkomsten

twee voorkeuren naar voren. Naast strenger straf-

fen wordt er duidelijk meer aandacht voor

criminaliteitspreventie in het onderwijs en in

de opvoeding gewenst. Bij deze uitkomsten moet

worden bedacht dat het negatieve beeld dat de

bevolking heeft over de toekomst van crimina-

liteit en onveiligheid, niet op zichzelf staat.

De zorgen die uit het toekomstonderzoek naar

voren komen zijn breder dan alleen criminaliteit

en onveiligheid. Hoewel er een grote tevreden-

heid bestaat met het eigen leven, maakt men zich

over de toekomst van de samenleving zorgen. Op

veel gebieden blijkt er een kloof te bestaan tussen

de veranderingen die men in de samenleving ver-

wacht en de mate waarin men die veranderingen

als wenselijk beschouwt. Men wenst voor de toe-

komst een samenleving met veel gemeenschaps-

zin, maar men ziet juist daarvan veel kenmerken

verdwijnen. <<
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door Oberon Nauta

De auteur is werkzaam als onderzoeker bij onderzoeks-,

advies- en managementbureau DSP-groep (voorheen

Van Dijk, Van Soomeren en Partners) te Amsterdam.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) beoogt door

middel van bouwkundige ingrepen en stedenbouwkundige

maatregelen het inbraakrisico te reduceren en de sociale

veiligheid in wijken te vergroten. Ondertussen wordt het

Politiekeurmerk al tien jaar in Nederland toegepast. Tot nog

toe ontbrak echter een landelijk breed beeld van de effecti-

viteit van het Politiekeurmerk. In opdracht van het Beheer-

instituut van het Politiekeurmerk heeft DSP-groep daarom

met behulp van een grootschalig kwantitatief onderzoek

vastgesteld hoe effectief het keurmerk nu eigenlijk is in

Nederland. In dit artikel wordt eerst ingegaan op de uit-

komsten van dit onderzoek. Omdat een dergelijk project

nogal wat valkuilen en problemen in de uitvoering kent,

wordt in het tweede deel van dit artikel het onderzoek

zélf beschreven.

effectiviteit
Eigenlijk bestaan er twee Politiekeurmerken Veilig Wonen.

Of liever gezegd, het certificaat van het PKVW kan op twee

niveaus worden afgegeven. In de eerste plaats kunnen in-

3030

Om inbrekers buiten de deur te houden

wordt regelmatig het Politiekeurmerk.

van stal gehaald. Aan een landelijk

beeld van de effectiviteit van het

keurmerk heeft het geschort. Hoe

effectief is het keurmerk nu eigenlijk?

Een grootschalig onderzoek onder vier

representatieve politieregio’s 

– uitgevoerd door DSP-groep – laat

onweerlegbaar zien dat het inbraak-

risico voor gecertificeerde woningen,

significant lager ligt dan voor niet-

gecertificeerde woningen.

LIEVER GEEN INBREKERS? 
HET POLITIEKEURMERK
WÉRKT

Politiekeurmerk getoetst op effectiviteit 
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dividuele woningen een Politiekeurmerk krijgen. Daarnaast

komen wijken als geheel in aanmerking voor een certificaat,

wanneer in de stedenbouwkundige opzet ervan met bepaal-

de principes rekening is gehouden. Hoewel het keurmerk

door de meeste mensen nog steeds geassocieerd wordt met

hang- en sluitwerk aan individuele woningen, kiezen

gemeenten en projectontwikkelaars er steeds vaker voor

hele wijken volgens de beginselen van het keurmerk te

bouwen en daarvoor maatregelen te treffen op het gebied

van de omgeving, het groen, de toegangswegen, de verlich-

ting etcera.

twee niveaus 
Waar de certificering van individuele woningen in de eerste

plaats beoogt de kans op een geslaagde woninginbraak

tegen te gaan, gaat de doelstelling van het Politiekeurmerk

op wijkniveau veel verder. Naast het voorkomen van

woninginbraak wil het de sociale veiligheid in de wijk als

geheel verbeteren. Dat houdt in dat er ook allerlei andere

vormen van criminaliteit en vormen van overlast worden

tegengegaan. Praten we over de effectiviteit van het

Politiekeurmerk dan moeten we dat dus op twee niveaus

meten. Voor wat betreft de individuele woningen die niet

liggen in een Politiekeurmerkwijk, wordt de effectiviteit

aangetoond wanneer de kans op een geslaagde inbraak

significant lager ligt dan in woningen zónder keurmerk.

Daarentegen wordt de effectiviteit van het keurmerk op

wijkniveau aangetoond wanneer daarin de sociale veilig-

heid significant beter is dan in wijken die niet volgens de

PKVW-beginselen zijn opgezet. In het door DSP-groep uit-

gevoerde onderzoek is alleen de effectiviteit van het

Politiekeurmerk op het niveau van individuele woningen

vastgesteld.

inbraakrisico
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt, en hoe! In vier,

voor Nederland representatieve politieregio’s – Gelderland-

Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Zuidoost en Utrecht–

stonden in 2003 gezamenlijk 80.197 gecertificeerde wonin-

gen geregistreerd. In 479 van deze woningen vond in dat

jaar een woninginbraak plaats. Het merendeel van deze

woninginbraken bleek bij nadere bestudering echter te

wijten aan onzorgvuldig handelen van de bewoners.

Zij waren bijvoorbeeld vergeten een deur op slot te draaien

of hadden een raam open laten staan. Slechts 112 incidenten

hadden betrekking op échte woninginbraken zoals het

Politiekeurmerk ze beoogt te voorkomen. Wanneer het

aantal van 112 gedeeld wordt door het aantal gecertificeerde

woningen dan wordt daarmee een inbraakkans van 0,14%

berekend. Met andere woorden, per 10.000 gecertificeerde
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woningen vindt er per jaar 14 keer een geslaagde woning-

inbraak plaats.

De inbraakcijfers voor de 1.450.087 niet-gecertificeerde

woningen in de vier politieregio’s steken hier ongunstig bij

af. In 2003 vond hierin maar liefst 22.396 keer een woning-

inbraak plaats. Ook hier gold overigens dat het merendeel

van deze woninginbraken te wijten was aan nalatigheid

van de bewoners. Bij ruim 9.000 incidenten waren echter

de deuren en ramen wel degelijk goed afgesloten zodat ook

hier sprake was van een échte woninginbraak. De kans op

een woninginbraak zoals het Politiekeurmerk beoogt te

voorkomen, is zodoende voor niet-gecertificeerde woningen

0,63%. Oftewel, in één jaar wordt er per 10.000 niet-gecerti-

ficeerde woningen 63 keer ingebroken. Wanneer we beide

inbraakrisico’s met elkaar vergelijken dan blijkt dat het ver-

schil aanzienlijk is. De kans dat er een échte woninginbraak

plaatsvindt in een gecertificeerde woning ligt bijna 80%

lager dan in woningen zonder keurmerk. Of anders gezegd:

het niet toepassen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen

verhoogt het risico op woninginbraak met maar liefst 350%!

op de tekentafel 
Binnen het Politiekeurmerk wordt een onderscheid

gemaakt tussen zogenaamde nieuwbouw en oudbouw.

Bij gecertificeerde nieuwbouwwoningen is al op de teken-

tafel van de architect rekening gehouden met de eisen van

het PKVW – een voordeel ten opzichte van de oudbouw waar

pas achteraf de preventieve maatregelen getroffen kunnen

worden. Hierdoor valt te verwachten dat nieuwbouw nog

beter scoort dan de gemiddelde gecertificeerde woning.

Deze aanname wordt inderdaad bevestigd in het onderzoek.

Slechts 3 op de 10.000 nieuwbouwwoningen met een keur-

merk is in 2003 slachtoffer geworden van een geslaagde

échte inbraak, wat een vermindering van het inbraakrisico

suggereert van maar liefst 95%.

Bij dit resultaat moet echter een belangrijke kanttekening

gemaakt worden. In tegenstelling tot de oudbouw is nieuw-

bouw doorgaans niet willekeurig verspreid door de politie-

regio’s. Het is geconcentreerd in wijken met een hoog

sociaal-economisch profiel, dat bovendien vaak afwijkt van

het regionale gemiddelde. Uit ander onderzoek is bekend

dat het sociaal-economische wijkprofiel invloed uitoefent

op het criminaliteitsniveau. Met andere woorden: het is niet

duidelijk of de indrukwekkende afname van het inbraak-

risico voor nieuwbouw te wijten is aan het Politiekeurmerk,

of aan het type bewoners in de buurt. Interessant zou het

overigens zijn om bij nieuwbouw niet alleen te kijken naar

de reductie van het inbraakrisico maar ook naar de sociale

veiligheid in het algemeen. Gecertificeerde nieuwbouw

maakt namelijk meestal onderdeel uit van een van de 500

nieuwbouwprojecten waar volgens de PKVW-beginselen in

de afgelopen jaren gebouwd is. Te verwachten valt daarom

dat hier niet alleen het niveau van de woninginbraak lager

ligt, maar dat dat ook geldt voor andere vormen van crimi-

naliteit en overlast binnen de wijk als geheel. Om te voor-

komen dat bij een dergelijk onderzoek dezelfde kant-

tekening gemaakt wordt als hiervoor, is het natuurlijk wel
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Het merendeel van deze woning-

inbraken bleek bij nadere bestudering

echter te wijten aan onzorgvuldig

handelen van de bewoners.
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van belang dat de wijkscore op de sociale veiligheid afgezet

wordt tegen de score van wijken met een overeenkomstig

sociaal-economische profiel.

crux 
Is een onderzoek naar het inbraakrisico nu zo moeilijk?

Uit de vorige alinea’s blijkt tenslotte dat de opzet vrij een-

voudig is: bereken de kans dat er in een gecertificeerde

woning in een bepaald jaar een geslaagde inbraak plaats-

vindt en vergelijk dit met de kans dat in een niet-gecerti-

ficeerde woning in datzelfde jaar een inbraak gepleegd

wordt. Als de inbraakkans in een gecertificeerde woning

significant lager ligt dan in een woning waar geen keur-

merk is afgegeven dan is het Politiekeurmerk Veilig Wonen

effectief. Maar de crux zit ’m niet zo zeer in de opzet maar in

de uitvoering. Helaas kan namelijk nergens met één druk

op de knop worden vastgesteld wat het inbraakrisico in een

gecertificeerde woning is omdat deze gegevens nergens

centraal beheerd worden. Wat wél centraal beheerd wordt,

zijn de adresgegevens van de woningen die een certificaat

ontvangen hebben. Sinds een aanpassing in het computer-

systeem van het Politiekeurmerk, zijn deze gegevens vanaf

zomer 2004 eenvoudig aan de database te onttrekken.

Wat óók beschikbaar is, zijn de afzonderlijke bedrijfsproces-

systemen van de verschillende politiekorpsen. In deze

systemen registreert de politie alle incidenten waaronder

woninginbraken. Door nu in het bedrijfsprocessysteem van

de politie de adressen uit het Politiekeurmerksysteem te

verifiëren als inbraakadres, kan worden vastgesteld hoe

vaak in een gecertificeerde woning een inbraak heeft

plaatsgevonden.

matching
In 2003 kenden de vier onderzoeksregio’s al meer dan

80.000 woningen met het keurmerk. Dit maakte een hand-

matige raadpleging van de bedrijfsprocessystemen on-

mogelijk. In plaats daarvan werd er een digitale matching

tussen het Politiekeurmerksysteem en de bedrijfsproces-

systemen tot stand gebracht. Dit ging als volgt: uit het

Politiekeurmerksysteem werd een lijst met woningen ont-

trokken die in 2003 of al een keurmerk hadden, of in dat jaar

een keurmerk kregen. Uit de bedrijfsprocessystemen

werden vervolgens lijsten van adressen onttrokken waarin

in 2003 een woninginbraak had plaatsgevonden. Het statis-

tische programma SPSS kon vervolgens de verschillende

lijsten inlezen en vaststellen op welke gecertificeerde

adressen een inbraak had plaatsgevonden. In tegenstelling

tot het Politiekeurmerksysteem worden de bedrijfsproces-

systemen helaas niet landelijk maar regionaal beheerd.

De korpsen gebruiken ook niet allemaal hetzelfde systeem.

Dit laatste leidt er toe dat er tussen de politieregio’s ver-

schillen bestaan in de wijze waarop incidenten – waaron-

der woninginbraak – geregistreerd worden. Weliswaar

verlangen alle systemen bij iedere registratie een uniform

gespelde incidentcode. Daarmee kan eenvoudig op een later

tijdstip een lijst met bijvoorbeeld woninginbraken worden

samengesteld. In het ene systeem zijn echter veel meer

codes voorhanden dan in het andere waardoor er verschil-

len bestaan in de nauwkeurigheid van de delictsomschrij-

ving. Terwijl bijvoorbeeld in het Rotterdamse bedrijfspro-

cessysteem een onderscheid gemaakt kan worden tussen

woninginbraak en woninginsluiping, ontbreekt deze moge-

lijkheid in het systeem van het korps Utrecht. Voor het

Is een onderzoek naar het inbraakrisico

nu zo moeilijk?
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meten van de effectiviteit van het Politiekeurmerk is dit

laatste verschil echter cruciaal. Het PKVW beoogt immers

woninginbraak te voorkomen maar biedt geen bescherming

tegen insluiping. Het meenemen van insluiping in de

berekening van het woninginbraakrisico zou daardoor een

onterechte negatieve vertekening van de effectiviteit van

het Politiekeurmerk opleveren.

insluiping
Voor het samenstellen van de lijsten met woninginbraak-

adressen was er echter geen andere mogelijkheid dan

gebruik te maken van deze soms grofmazige delictcodes.

Dit betekende dat een aantal regio’s adressen leverden die

voor een deel betrekking hadden op incidenten waar geen

woninginbraak maar woninginsluiping had plaats-

gevonden. Met behulp van SPSS werd vastgesteld in welke

woningen met een Politiekeurmerk ingeslopen dan wel

ingebroken was. Vervolgens moest opnieuw in de

registratiesystemen van de politie worden gekeken om vast

te stellen op wat voor situatie – inbraak dan wel insluiping –

het incident betrekking had. In tegenstelling tot de delict-

code, wordt deze informatie niet uniform en vaak onvolledig

ingevuld. Iedere registratie in het bedrijfsprocessysteem die

betrekking had op een inbraak in een gecertificeerde

woning, moest daarom handmatig worden opgezocht en

beoordeeld. Toen vastgesteld was hoeveel van de ‘woning-

inbraken’ échte woninginbraken betrof, kon het aantal

worden gedeeld door het aantal woningen dat in 2003 in

de vier onderzoeksregio’s beschikte over een keurmerk.

berekening
De effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is in

dit onderzoek bepaald door het inbraakrisico van gecerti-

ficeerde woningen te vergelijken met dat van woningen

zonder Politiekeurmerk. De manier waarop in dit onderzoek

het woninginbraakrisico is vastgesteld, wijkt echter af van

de manier waarop de landelijke woninginbraakrisico's door-

gaans berekend worden, aangezien daar de opschoning van

de gegevens – insluiping, foutieve registraties etcetera – niet

plaatsvindt. Met andere woorden, het inbraakrisico in niet-

gecertificeerde woningen moest ten behoeve van dit onder-

zoek herberekend worden. In tegenstelling tot inbraken in

gecertificeerde woningen liep het aantal registraties niet

in de honderden maar in de tienduizenden, wat het on-

mogelijk maakte binnen de beschikbare tijd eenzelfde

opschoning te doen. Er werd daarom gewerkt met een

steekproef van willekeurige inbraken in niet-gecertificeer-

de woningen. Voor deze steekproef werd vervolgens de

verhouding tussen echte inbraken en insluipingachtige

inbraken vastgesteld en vervolgens gebruikt om het totaal

aantal inbraken in niet-gecertificeerde woningen te bere-

kenen. In de steekproef van 400 ‘woninginbraken’ bleek

41% uit échte inbraken te bestaan. Van de 22.396 ‘woning-

inbraken’ die in 2003 in de vier korpsen geregistreerd

werden, konden zodoende 9.156 worden aangemerkt als

echte inbraken. Voor het verkrijgen van een woningin-

braakrisico werd dit aantal vervolgens gedeeld door het

totaal aantal niet-gecertificeerde woningen.

tot slot
Het voorgaande kijkje in de onderzoekskeuken is bij lange

niet volledig geweest. Vooral een groot aantal technische

problemen – voor de niet-systeem georiënteerde lezer min-

der interessant – zijn niet besproken. De liefhebber van deze

materie kan echter op de volgende link het hele onderzoek

downloaden:

http://www.dsp-groep.nl/docs/effectiviteit_pkvw.pdf.

In deze rapportage wordt bovendien een systematische

onderzoeksopzet gegeven voor het meten van sociale

veiligheid in PKVW-gecertificeerde wijken.

Oberon Nauta. De effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig

Wonen®. Amsterdam, DSP-groep, 2004.
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door Janny Pols

De auteur is werkzaam bij het Centrum

voor Criminaliteitspreventie en Veilig-

heid. Zij was tevens voorzitter van de

internationale jury van de ECPA.

Het was de achtste maal dat de

Europese variant van de Hein Roethof-

prijs werd uitgereikt. De glunderende

vertegenwoordigers van het beste

Europese preventieproject ontvingen

bloemen, een beeldhouwwerkje en een

geldbedrag van 20.000 euro. Omdat

Nederland de tweede helft van 2004

voorzitter was van de EU werd het

evenement dit keer door Nederland

georganiseerd.

nominaties
De internationale jury voor de ECPA

ontving projecten uit twaalf landen.

“Alle van hoge kwaliteit”, zo meende de

jury. Vijf projecten werden genomi-

neerd. Deze waren afkomstig uit

Zweden, Slovakië, Denemarken,

Finland en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse inzending Jeugd-

sportfonds uit Amsterdam, winnaar

van de Hein Roethofprijs 2004, viel in

Europees verband niet in de prijzen.

De jury meende dat, behalve de vijf

genomineerde projecten, de inzendin-

gen uit Tsjechië en uit Frankrijk extra

aandacht verdienden.“Opmerkelijke

initiatieven”, aldus de jury. Het

Tsjechische project omdat het opkomt

voor de slachtoffers van mensenhan-

del. En het Franse project, dat jeugdige

delinquenten leert dat zij zelf verant-

woordelijk zijn voor de staat van hun

eigen cel.

het winnende project
Het “Meer Veiligheid in de Wijk”

(Safer Neighbourhood) programma

wordt uitgevoerd in vijf buurten van

Birmingham, die gekenmerkt worden

door hoge criminaliteitscijfers. Het pro-

gramma is gebaseerd op een aantal

succesvolle proefprojecten die uit-

gevoerd zijn door Crime Concern, de

landelijke organisatie op het gebied

van het terugdringen van criminaliteit.

De toegepaste methode maakt gebruik

van de Audit to Action benadering.

Allereerst wordt een brede studie

gemaakt naar de problemen op het

gebied van misdaad, veiligheid en

leefomgeving, gebaseerd op buurt-

statistieken, onderzoek naar de

bevolkingssamenstelling in de wijk en

op overleg met plaatselijke buurtorga-

nisaties en instellingen. Vervolgens

worden actiegroepen gevormd uit alle

betrokken – publiek en private – partij-

en. Deze identificeren in een plan van

aanpak de zaken die moeten worden

aangepakt, zoals de leefomgeving,

asociaal gedrag, jeugdcriminaliteit,

joyriding, diefstal etcetera. Vervolgens

maken zij een gedetailleerd actieplan,

dat door de samenwerkende partijen

wordt uitgevoerd. De resultaten van

deze wijkgerichte aanpak mogen er

zijn. Zo daalde de jeugdcriminaliteit

met 29 %.

publieksprijs
Voor het eerst werd in Den Haag naast

de ECPA een publieksprijs uitgereikt.

Hiervoor konden de deelnemers aan

de ingezonden projecten via de mail

hun stem uitbrengen op het in hun

ogen beste Europese preventieproject.

Na een nek-aan-nekrace tussen

Frankrijk en de Tsjechische Republiek

waren het uiteindelijk de Tsjechen die

met deze prijs naar huis gingen. <<

VERENIGD KONINKRIJK WINT
EUROPESE PREVENTIEPRIJS 2004

Het project ‘The safer

Neighbourhood Program-

me, Birmingham’ van het

Verenigd Koninkrijk heeft

de European Crime

Prevention Award (ECPA)

2004 gewonnen.

Dit maakte minister

Donner van Justitie op

6 december 2004 bekend

tijdens een feestelijke

bijeenkomst in de Nieuwe

Kerk in Den Haag.
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Bedrijfsleven

Tegen fraude in zijn eigen organisatie is een ondernemer niet

bij voorbaat kansloos. Maar hoe kan fraude worden voor-

komen en hoe herken je signalen die op mogelijke fraude

wijzen? Fraude laat vrijwel altijd sporen na – in kasboeken,

door goederentekorten of door meldingen van klanten en

medewerkers – waarmee aan de slag kan worden gegaan.

En wat kan de accountant betekenen bij het voorkomen van

fraude – denk aan het herkennen van fraude – en waartoe

is hij bevoegd? Deze vragen en meer beantwoorden Gerd

Hoffmann jr. en Alexander Stuivenwold, in het onlangs

verschenen boek Fraudebeheersing in het MKB.

Illustratie: Hans Sprangers
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FRAUDE DE BAAS
Fraudebeheersing in het midden- en kleinbedrijf

door Gerd Hoffmann jr.

De auteur is directeur/eigenaar van

Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. en

Hoffmann Strategisch Risk

Management te Almere.

Fraudes binnen het midden- en klein-

bedrijf (MKB) zijn – in macro-econo-

misch opzicht – vaak relatief klein-

schalig. De krant worden er meestal

niet mee gehaald. Voor een onder-

neming betekent de fraude meer dan

een financiële strop. Dikwijls is het

vertrouwen in (de integriteit van) de

organisatie geschonden en haar repu-

tatie aangetast. Fraudegevallen kun-

nen zelfs een faillissement tot gevolg

hebben. De aandacht voor fraude is

daarmee primair de verantwoordelijk-

heid van de leiding van een onderne-

ming. De stelling van dit boek is, aldus

het voorwoord:‘dat fraude misschien

niet altijd te voorkomen is, het is

echter wel degelijk mogelijk om de

kans op fraudes binnen een onder-

neming substantieel te verkleinen.’

gezond verstand 
Tegen interne bedrijfsfraude, waar het

boek vooral over gaat, kan een onder-

nemer zelf het nodige doen.‘De onder-

nemer die ervan uitgaat dat het alleen

bij de buren regent, is bij voorbaat het

meest gewenste slachtoffer van een

fraudeur. Dat wil niet zeggen dat

achterdocht of paranoia wordt gepro-

pageerd. Het houdt wel in dat er van

gezond verstand moet worden uit-

gegaan. Dat behelst niet meer dan de

implementatie van de nodige voor-

zorgsmaatregelen en controlepunten.’

Die voorzorgsmaatregelen beginnen

al bij de poort – door een gedegen

aannamebeleid te voeren, met pre-

employmentscreening en goede

selectiemethoden. Maar ook door bij

klanten en zakenrelaties te checken

met wie je in zee gaat en door in de

organisatie niveaus aan te brengen

en autorisaties toe te kennen in het

systeem van de kredietverlening,

zogeheten AO-autorisaties. Daarnaast

is fraude vaak branchegebonden en

kan een ondernemer dus vaststellen

wat in zijn branche de waardevolle

goederen, gegevens of ‘ongewenste’

gebruiken zijn. Leg vast wat ‘extra

arbeidsvoorwaarden’ zijn en wat

absoluut niet. Zodra iets cultuur wordt

en iedereen er gebruik van maakt,

wordt het lastig iemand er nog op

aan te spreken.

rol van de accountant
De afgelopen jaren is er veel te doen

geweest rond de vraag: wat is dan de

verantwoordelijkheid van de accoun-

tant met betrekking tot het fraude-

vraagstuk? De MKB-accountant heeft

te maken met toenemende belang-

stelling voor het bestrijden van crimi-

naliteit. Hoewel een accountant over

het algemeen geen fraudedeskundige

is, kan hij een ondernemer wel wijzen

op specifieke signalen die mogelijk op

fraudes wijzen. Fraude laat immers

vrijwel altijd sporen na (in kasboeken,

door goederentekorten, digitaal, of

door klanten en medewerkers die iets

melden). De kans dat een accountant

fraude ontdekt is momenteel echter

klein. In de eerste plaats zijn accoun-

tantswerkzaamheden niet primair

gericht op het opsporen van fraudu-

leuze handelingen. In de tweede

plaats worden signalen soms door

onbekendheid met de situatie binnen

de onderneming niet opgemerkt.

Andere redenen dat signalen niet

worden opgepakt en/of verder wor-

den uitgewerkt kunnen het krappe

controlebudget zijn of de veronder-

stelling dat alles verder wel in orde zal

zijn. Ook de inschatting dat de aan-

wijzing van een mogelijke fraude qua

bedrag laag lijkt en daarom niet van

materieel belang wordt geacht in het

kader van de jaarrekeningcontrole.

Verder worden in de jaarrekening-

controle soms niet de juiste steek-

proefmethodes toegepast, waardoor

de onrechtmatige verrichtingen niet

in de selectie vallen. Trouwens, ook als

wél de juiste steekproefmethode

wordt toegepast is de kans nog vaak

klein dat frauduleuze transacties in

de selecties voorkomen. Moderne

retrieval tools bieden overigens prima

37
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mogelijkheden om aanwijzingen en

fraudesignalen uit geautomatiseerde

bestanden te filteren.

richtlijnen
De richtlijnen en procedures die

gevolgd moeten worden bij signalen

of vermoedens van fraude, zijn opge-

nomen in de Richtlijnen Accountants-

controle (RAC), met name Richtlijn

240 + Verordening op de Fraude-

melding. De accountant is op grond

van de eerste richtlijn niet verant-

woordelijk of aansprakelijk voor het

voorkomen van fouten en onjuist-

heden. Men is druk doende deze richt-

lijnen te analyseren en bij te stellen.

Niet alleen voor de ondernemer,

maar ook voor de accountant is het

dus belangrijk om de verschillende

verschijningsvormen van fraude, de

motieven en de meest waarschijnlijke

daderprofielen te kennen. Deze onder-

werpen komen in het boek aan bod,

met vele concrete voorbeelden van

signalen waar men alert op moet zijn.

In het boek volgt tevens een handrei-

king voor de accountant bij het uitvoe-

ren van zijn controlewerkzaamheden.

De accountant dient bij het uitvoeren

van de (controle)activiteiten extra

alert te zijn op onderdelen en activitei-

ten in een organisatie waarvan

bekend is dat ze fraudegevoelig zijn.

Denk aan de inkoopcyclus, declaraties,

personeelsadministratie en derge-

lijke. Er is op al deze punten een groot

aantal controlepunten die kunnen

worden uitgevoerd. In de praktijk zal

de accountant zijn werkzaamheden

veelal beperken tot het uitvoeren van

tests. Deze bestaan uit analyse en

interpretatie van beschikbare cijfer-

reeksen en ratio’s door toetsing aan

theoretische normen of normen ont-

wikkeld op basis van ervaring, en het

maken van een eindbeoordeling.

systematische aanpak
Als er dan fraudesymptomen aanwe-

zig zijn, is het noodzakelijk om – al dan

niet door buitenstaanders – op de vol-

gende vragen een antwoord te krijgen:

wie, waar en waarom zou gefraudeerd

worden? Wat is het ergste dat men

zich met betrekking tot de mogelijke

fraude kan voorstellen? Zou de ver-

dachte nog andere malversaties kun-

nen hebben verricht? Zijn er mogelijk

nog anderen bij de fraude betrokken?

Bestandsonderzoeksprogramma’s

kunnen hierbij ondersteunen om een

beeld te krijgen van de omvang van de

fraude. Een systematische aanpak

voor fraudedetectie werkt tevens pre-

ventief. Bekijk de kritische punten

binnen de organisatie en stel richtlij-

nen op waar dat kan. Het maatschap-

pelijk verkeer in het algemeen en de

ondernemer in het bijzonder verwacht

vaak meer van de accountant dan hij

zelf tot zijn (controle)opdracht rekent.

Gelukkig zien veel ondernemers

– terecht – de rol van de accountant

niet als frauderechercheur, maar als

adviseur. Want naast bedrijfseco-

nomische, fiscale en juridische

advisering, kan de accountant de

ondernemer adviseren over fraude-

risico’s en preventieve maatregelen.

bewijslast
Als er eenmaal fraude is vastgesteld,

hoe pak je dat dan aan? Welke moge-

lijkheden heeft de werkgever om de

fraudeur aan te pakken? Het is dan

allereerst van groot belang dat de

omstandigheden waarin de fraude-

praktijken hebben plaatsgevonden,

of nog steeds plaatsvinden, niet wijzi-

gen. Met andere woorden: de situatie,

feiten en omstandigheden moeten

‘gecontroleerd’ in stand worden

gehouden. In het fraudeonderzoek

wordt bewijslast verzameld en

worden alle mogelijke betrokkenen

gehoord. Hierbij kunnen zeer diverse

onderzoekstechnieken worden toe-

gepast, die in het boek uitgebreid aan

de orde komen. Het is bijzonder af te

raden dat de accountant zelf op onder-

zoek uitgaat na het ontdekken van

signalen van fraude. Hij/zij beheerst

meestal de benodigde recherche- en

opsporingstechnieken niet, kent de

rechtsgeldigheid niet en is niet

getraind op het toewerken naar een

sluitende bewijsvoering. Bij eenmaal

geconstateerde fraude dient de

accountant dit volgens de meldings-

plicht af te handelen, waarna de

gevolgen zoveel mogelijk ongedaan

moeten worden gemaakt en er maat-

regelen moeten worden genomen om

herhaling te voorkomen.

sanctie
In het boek wordt vervolgens aan-

gegeven wat er moet gebeuren als na

gedegen onderzoek de fraudeurs zijn

ontmaskerd. Dossieropbouw volgt en

een sanctie zal moeten worden

bepaald – bijvoorbeeld ontslag op

staande voet, een berisping of degra-

datie. Andere mogelijkheden zijn: het

intrekken van bevoegdheden, een
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schorsing of een boete. Daarna is de

vraag hoe je de kosten kunt verhalen

op de dader. Het laten terugbetalen

van de schade – inclusief waar nodig

bijvoorbeeld beslaglegging op wonin-

gen of andere eigendommen – is een

absolute voorwaarde om intern in een

organisatie aan medewerkers de

grenzen aan te geven.

herhaling
Om de kans op herhaling te voor-

komen of te verkleinen, dient de or-

ganisatie vervolgens een analyse van

de oorzaken te maken. De uitkomsten

daarvan zijn bepalend voor de maat-

regelen die moeten worden genomen.

Hierbij kan onderscheid gemaakt wor-

den tussen maatregelen die tot doel

hebben de fraude te voorkomen (denk

aan screening, geheimhoudingsver-

klaringen, een gedragscode voor

medewerkers en leveranciers, het in-

stellen van een meldpunt) en interne

controlemaatregelen (bijvoorbeeld

het opstellen van functiebeschrij-

vingen met daarin functiescheiding,

toegangsbeheer en een vernietigings-

protocol).

frauderisico
Ten slotte worden in het boek advie-

zen gegeven om te voorkomen dat de

balans te veel doorslaat en overhaast

de verkeerde maatregelen worden

genomen. Daarvoor is het raadzaam

om een frauderisico-onderzoek uit te

voeren – alle primaire en ondersteu-

nende processen worden daarbij

onderzocht op fraudegevoeligheid.

Hiermee kan de organisatie bepalen

met welke mogelijke vormen van

fraude zij geconfronteerd kan worden

en welke processen, systemen of

producten een verhoogd risico in zich

dragen.

een bredere blik
Doel van het boek is vooral om accoun-

tants én hun cliënten een bredere blik

te bieden op fraude – welke verschij-

ningsvormen zijn er, welke acties

kunnen genomen worden en door

wie. Duidelijk moet zijn dat de verant-

woordelijkheid om fraude te voor-

komen, eerst bij de ondernemer zelf

ligt. De accountant kan worden

ingezet als vraagbaak en materiedes-

kundige, maar zal in principe geen

inhoudelijke rol vervullen bij het ver-

zamelen van bewijslast en de uitein-

delijke aanhouding van de dader.

Daarna kan de accountant een belang-

rijke bijdrage leveren aan de oorzaak-

analyse – hoe heeft de fraude kunnen

ontstaan. Met het management kun-

nen verbetermaatregelen worden

bedacht. De taak van de accountant

ligt daarbij vooral op het gebied van

administratief risk-management.

De houding van de accountant moet

dan ook pro-actief zijn – niet te

afwachtend, of met de gedachte:

‘het valt wel mee’. En ten slotte zal

de rol van de accountant waardevol

blijken bij het toezien op de admi-

nistratieve implementatie van maat-

regelen om het frauderisico te ver-

minderen. Níet alles kan worden

vastgelegd in regels, procedures en

richtlijnen. Het is wenselijk dat de

ondernemer en de accountant duide-

lijke afspraken maken over taken en

verantwoordelijkheden. Daarmee ont-

staan reëele verwachtingspatronen

en worden overbodige spanningen

voorkomen.

G. Hoffmann jr. en A.P Stuivenwold.

Fraudebeheersing in het MKB.

Fraudepreventie, fraudesignalen, fraude-

detectie. Kluwer, 2003. ISBN 9013011225.
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Enkele weken geleden hoorde ik een reportage op

de radio over een vader die meerdere anonieme

brieven met allerlei fysieke bedreigingen naar

het bestuur van een amateurvoetbalclub had

gestuurd. Wat bleek: zijn zoontje was niet

geselecteerd voor een bepaald elftal van die club.

Er was inmiddels een politieonderzoek gestart,

waaruit naar voren kwam dat nog elf vaders als

verdachte in aanmerking kwamen. Daaruit

moest de dader te voorschijn komen. De journalist

die de reportage deed was erop uit – dat bleek uit

de manier van vragen en zuigen – het voorval op

te blazen en te veralgemeniseren. Gelukkig gaven

de geïnterviewden geen krimp. Neen, zei een

jongen die wel geselecteerd was, steeds weer op

herhaalde vragen, het heeft geen invloed op de

rest van het elftal. Een bestuurslid liet zich ook

niet uit het veld slaan en zei dat hij het liefst met

de dader zou willen praten, omdat het onbegrijpe-

lijk was dat dit soort zaken in het amateurvoetbal

voorkwamen.

In mediale hypetermen is het bovengeschetste

voorval nog peanuts. Meestal worden de mis-

stappen van enkelingen toegeschreven aan hele

bevolkingsgroepen. Het leefklimaat wordt er

daardoor niet beter van, om het zacht uit te druk-

ken. Waar het klimaat wél beter van wordt is een

terughoudende opstelling van de media. En van

een professionele aanpak. Ook de journalistiek is

niet gediend bij korte-termijnsuccesjes ten koste

van anderen. Anderen die zich maar al te vaak op

sleeptouw laten nemen door de media. De be-

schaving van een land is ook af te meten aan de

stand van zijn journalisten. Goed nieuws is nog

steeds geen nieuws. Slecht nieuws wordt uitver-

groot. Zijn de media alleen schuldig? Zeker niet.

Politici kunnen er ook wat van. Naarmate de ver-

kiezingen naderen – en de termijn daarvoor

schijnt steeds langer te worden – verliest men het

gezond verstand en loopt achter het vaandel van

het gesundes Volksempfinden aan. Of papegaait

men de media of elkaar na, waardoor de hype een

feit wordt en de onrust en onveiligheidsgevoelens

toenemen. Of nog erger: schijnveiligheid wordt

geboden.

Enkele jaren geleden hebben kranten in Berlijn

een proef genomen met een terughoudende

opstelling bij het vermelden van misdrijven.

Wat bleek: de bevolking voelde zich een stuk

veiliger. Ook iets om hier eens uit te proberen?

Wellicht is het ook een onderzoekje waard om

het effect van uitspraken van politici te meten

op de veiligheidsbeleving van de kiezer. Wilt u

een tank in de straat? <<

SECondant

HET IS DE SCHULD VAN
DE MEDIA?!

Column
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Om doelgroepen van het Centrum te

ondersteunen en te informeren over

ontwikkelingen op het gebied van

criminaliteitspreventie en veiligheid,

verzamelt, bewerkt en verspreidt het

Centrum informatie en kennis.

Op de website van het Centrum,

www.hetccv.nl is deze kennis geordend

in inhoudelijke veiligheidsdossiers.

Deze hebben herkenbare namen voor

de gebruiker. In een dossier is infor-

matie over een onderwerp bijeen-

gebracht, waarbij een ordening in

meerdere subdossiers mogelijk is.

Dossiers bestaan uit een mix van

verschillende soorten van informatie.

Denk aan wetenschappelijke en

statistische informatie. Maar ook

informatie uit de media en de praktijk

en over organisaties. Door een derge-

lijke informatieverzameling kan het

Centrum worden gedefinieerd als een

kennisintensieve organisatie.

De informatie bevat veelal signalen

van veranderende of nieuwe ontwik-

kelingen op veiligheidsgebied.

Uitgangspunt hierbij is dat zowel

overheid als bedrijfsleven hiervan op

de hoogte worden gesteld. Een dossier

vormt een logische eenheid van een

aantal elementen, waaronder:

• algemene beschrijving over het

onderwerp en subonderwerp: de

beschrijving van de veelal maat-

schappelijke en politieke context 

• (meestal) gestandaardiseerde

beschrijvingen van:

- instrumenten en methodieken

- praktijkvoorbeelden (best practices)

- onderzoek/evaluatiestudies

- feiten en cijfers

• relevante contacten plus bijbehoren-

de links

Aan elke informatiebron worden extra

gegevens toegevoegd. Deze bieden

informatie over de inhoudelijke aspec-

ten van de informatiebron, de zo-

genoemde metadata. Daaronder:

auteur, datum van publicatie, uit-

gever, organisatie, informatieve

samenvatting en trefwoorden uit een

uitgebreide thesaurus. Naarmate deze

metadata de informatiebron beter

beschrijven wordt de samenhang

tussen dossiers beter zichtbaar.

De gebruiker kan zo zien welke dwars-

verbanden er tussen de verschillende

veiligheidsdossiers bestaan. Wat kunt

u buiten de inhoudelijke veiligheids-

dossiers aantreffen op de nieuwe site

van het Centrum? Denk daarbij aan:

producten van het Centrum en andere

organisaties, nieuws, een agenda-

rubriek; subsidiemogelijkheden en

beschikbare prijzen; goede praktijken

en instrumenten en informatie over

het Centrum zelf. Tot slot: het Centrum

heeft als ambitie om de samenwer-

king tussen partners op veiligheids-

gebied te vergroten en tevens om de

toepassing van bewezen effectieve

preventieve maatregelen en in-

strumenten in de samenleving te

stimuleren. Naar verwachting zal de

website zich in 2005 als instrument

ontwikkelen om deze ambitie mede

gestalte te geven. Lezers worden uitge-

nodigd om de website van het CCV te

bezoeken op: http://www.hetccv.nl. <<

CCV-nieuws

VERNIEUWDE WEBSITE TEN
DOOP GEHOUDEN 

Ida Haisma, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

(CCV), opende tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Centrum op 19 januari 2005

de geheel vernieuwde website van het Centrum. In haar speech omschreef zij de

website als “een van de belangrijkste instrumenten om kennis en informatie naar

een brede doelgroep te verspreiden.” In een oogopslag weten gebruikers voortaan

welke diensten, producten en verzamelde kennis het Centrum biedt.
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Het wegpesten van een echtpaar in de Amsterdamse

Diamantbuurt door Marokkaanse hangjongeren in oktober

2004, was landelijk nieuws. Waarom? Het vertrek van het

echtpaar, dat na maandenlange treiterijen en intimidaties

in opperste nood hun woning ontvluchtte, roept vragen op.

Hoe veilig zijn bewoners in hun eigen buurt, of sterker nog:

in hun eigen huis? Wie regeerde er in dit geval: de staat of

de straat? Over de etniciteit van de kwelgeesten gaat het

hier niet. Immers, óók groepen autochtone lieverdjes weten

van wanten. Het gaat hier om antisociaal gedrag als

verschijnsel, dat net als bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit een

containerbegrip is waar van alles onder hangt. Alleen wordt

jeugdcriminaliteit als maatschappelijk probleem serieus

genomen. Voor antisociaal gedrag geldt dat minder. Getuige

het incident in de Diamantbuurt kan antisociaal gedrag, in

ieder geval uitwassen daarvan, ernstige gevolgen hebben

voor de slachtoffers. Bagatelliseren van dergelijk gedrag is

dan ook niet op zijn plaats. Antisociaal gedrag hoeft zeker

niet ongestraft te blijven. Er bestaan preventieve instrumen-

ten om, buiten het strafrecht om, dergelijke problematiek te

bestrijden. Zoals buurtbemiddeling. In het geval dat straf-

bare feiten deel uitmaken van antisociaal gedrag kan bij-

voorbeeld een Algemene Plaatselijke Verordening aan-

knopingspunten bieden.

In Groot-Brittannië is in aanvulling op de bestaande moge-

lijkheden, gekozen voor maatwerk om antisociaal gedrag

aan te pakken. De Britse overheid neemt antisociaal gedrag

als maatschappelijk probleem waar een groot deel van de

bevolking hinder van ondervindt, uiterst serieus. Dat uit

zich bijvoorbeeld in de vorming van een speciale Anti-Social

Behaviour Unit (ASBU) in het Home Office. Ook de introduc-

tie in 2003 van de Anti-Social Behaviour Act is hier een voor-

beeld van. Om meer over de omvang en aard van de pro-

blematiek te weten, wordt onderzoek uitgevoerd. In de

pendant van onze Politiemonitor Bevolking – de British

Crime Survey 2003/04 (BCS) – is een extra module ingelast

met vragen over ervaringen met antisociaal gedrag. Maar

liefst driekwart van de inwoners in Engeland en Wales heeft

het idee dat er in hun buurt problemen met antisociaal

gedrag zijn, blijkt uit de BCS 2003/2004 (Perceptions and

experience of antisocial behaviour, Home Office, 2004).

Volgens 11% vormt het beledigen, pesten en intimideren van

mensen in hun buurt een probleem. Bij de meeste mensen

leidden problemen met antisociaal gedrag tot een emotio-

nele reactie. Deze reactie is vaak in de orde van grootte van

ergernis en boosheid. Ernstige emotionele reacties (bijvoor-

beeld angsten, depressies en paniekaanvallen) komen ver-

houdingsgewijs minder vaak voor. Toch ervaart 19% van

degenen die last hebben van rondhangende jongeren, een

of meer van deze ernstige emotionele reacties. Geen gering

percentage. Ook de mate waarin (jonge) mensen zich schul-

dig maken aan antisociaal gedrag (daderschap) wordt

onderzocht, middels self-reportonderzoek. Blijkens de

Crime and Justice Survey 2003 heeft 29% van de jongeren

in het afgelopen jaar een vorm van antisociaal gedrag

vertoond (Young people, crime and antisocial behaviour,

Home Office, 2005). Meestal is dat openbare ordeverstoring

(15%) en het lastig vallen van buren (13%). Er is al met al een

niet te onderschatten maatschappelijk probleem dat om

een aanpak vraagt. Hiervoor zijn twee instrumenten ont-

wikkeld – de zogenoemde Anti Social Behaviour Orders

(ASBO’s) en Acceptable Behaviour Contracts (ABC’s). Een

ASBO is een civielrechtelijke maatregel, waar lokale infor-

matie – door politie, overheid en buurtbewoners bijeen-

gegaard – aan ten grondslag ligt. Overtreding ervan is

strafbaar. Een ABC is een vrijwillige overeenkomst tussen

(meestal) jongeren en bijvoorbeeld de politie, waarin wordt

afgesproken dat bepaald gedrag uit den boze is. Er is een stok

achter de deur: breuk van het contract kan betekenen dat

een ASBO wordt opgelegd. In ons land vindt blijkens een

brief van 2 november 2004 aan de Tweede Kamer (28 684,

nr. 39) een van deze maatregelen – het ABC – op experimen-

tele voet navolging. Er wordt in 2005 een proefproject uit-

gevoerd, op voorstel van de ChristenUnie, met een ‘Ik doe

normaal contract’ in een middelgrote stad. In 2006 moet

blijken of het contract zijn steentje kan bijdragen aan de

strijd tegen (uitwassen van) antisociaal gedrag, waar het

voorval in de Diamantbuurt een dramatisch voorbeeld

van was. <<

Buitenlandse berichten

DE STAAT OF DE STRAAT
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secondant is een uitgave van het

Centrum voor Criminaliteitspreventie

en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is

een voortzetting van SEC: tijdschrift

over samenleving en criminaliteits-

preventie. Met ingang van 2005 is de

naam gewijzigd in secondant,

waarmee het ondersteunen van

betrokkenen op het gebied van

criminaliteitspreventie en veiligheid

en informeren over kennis en ontwik-

kelingen op het gebied van de crimi-

naliteitspreventie en veiligheid wordt

bedoeld. secondant wil voor een

ieder die werkzaam is op het terrein

van de criminaliteitspreventie en vei-

ligheid een medium zijn voor prakti-

sche en actuele informatie over de

praktijk van criminaliteitspreventie.

Ook wil secondant deskundigheid

bevorderen en nieuwe ideeën op het

gebied van criminaliteitspreventie

genereren. Hoofddoel is: het bijdragen

aan de implementatie van

criminaliteitspreventie in brede zin,

door te informeren over initiatieven

en ontwikkelingen op het brede ter-

rein van de criminaliteitspreventie.

Hierbij vormen (wetenschappelijke)

onderzoeksbevindingen ten aanzien

van bewezen effectieve methoden,

best practices en evaluatieonderzoek

de leidraad. Bijdragen staan in het

teken van inhoudelijke objectiviteit en

kritische oordeelsvorming. Opname

van een artikel in het tijdschrift bete-

kent niet dat de inhoud ervan het

standpunt van het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid

weergeeft.

secondant verschijnt zes maal per

jaar in een oplage van 17.000.
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SECONDANT
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

Meld u aan via: www.hetccv.nl

Op onze website vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.

05/007 CCV SECondant pdf  16-03-2005  13:30  Pagina 44


