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In 2004 kreeg de bevolking volgens de CBS-slacht-

offerenquêtes met pakweg een miljoen gewelds-

delicten te maken. De politie maakte 115000

processen-verbaal op wegens een geweldsdelict,

bij 65000 daarvan werden verdachten gehoord. In

32000 rechtbankzaken kwam het tot een straf.

Blijkens enquêtes wil de bevolking ferme straffen.

Is het strafklimaat strenger geworden zoals de

bevolking wil? Hoe verhouden de trends van het

aantal opgemaakte processen-verbaal en straffen

zich tot de trend van de geweldscriminaliteit? 
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acties tegen geweld 
In twintig projecten, vooral preventief van signatuur, bindt

het Actieplan tegen geweld de strijd aan met gewelds-

criminaliteit.
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vuurwapencriminaliteit 
Schiet de aanpak van illegale vuurwapens met scherp?

Daarvoor moet allereerst de politiële informatiehuishou-

ding op het gebied van vuurwapencriminaliteit op orde zijn.
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carrièrepatronen kennen zij en wat betekenen levens-

loopomstandigheden zoals trouwen voor hun carrière? 
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Er is weinig variëteit in regimes en behandelwijzen tussen

de justitiële jeugdinrichtingen.
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evaluatie van daderprogramma’s
Onderzoek naar de effecten van daderprogramma’s is meer

dan alleen een recidivemeting. Het WODC verklaart in een

wegwijzer een goede evaluatie.
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hein roethofprijs 2005
Het Utrechtse project Aanpak veiligheid en leefbaarheid 

Hoog Catharijne en Stationsgebied Utrecht is winnaar van

de negentiende Roethofprijs.
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bedrijfsleven> veilig ondernemen
Het hobbelig pad naar een Keurmerk Veilig Ondernemen

hoeven winkelgebieden en bedrijventerreinen niet alleen af

te leggen. Het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel en MKB-

Nederland schieten te hulp.
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In het in oktober 2005 verschenen boek

Bedreigingen in Nederland doet de criminoloog

Frank Bovenkerk samen met medewerkers van

het Willem Pompe Instituut verslag van een

verkennend onderzoek onder prominenten en

bepaalde beroepsgroepen (zoals officieren van

justitie en journalisten) naar hun ervaringen met

bedreiging. De achtergrond van het onderzoek,

uitgevoerd in opdracht van het Programma

Politie en Wetenschap, vormt de schijnbare

toename van het aantal ernstige bedreigingen

tegen kopstukken. Dergelijke bedreigingen

lijken een “specifiek Nederlandse ziekte” (p. 8),

in het buitenland is het verschijnsel in deze

omvang onbekend. In deze context vormen

bedreigingen een gevaar voor de rechtsstaat (de

vrijheid van meningsuiting wordt bijvoorbeeld

aangetast). Over bedreiging in het algemeen

(onder de bevolking) is in kwantitatieve zin het

een en ander bekend: blijkens de Politiemonitor

Bevolking 2003 (Beleidsrapportage) is voor zover

de dader bekend is bij het slachtoffer, een

buurtgenoot vaak de dader, maar vaak ook

iemand van het werk. Of het nu tegen

prominenten of gewone burgers gericht is,

bedreiging is te beschouwen als een sluipend gif;

het vertrouwen van de slachtoffers maar ook van

de samenleving in den brede – en het gevoel dat

men zich in vrijheid kan uiten en bewegen –

krijgt een knauw.

In het hoofdartikel traceert Wieger van der Heide

van het Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum (WODC) de ontwikkeling

van geweldsdelicten, waaronder bedreigingen,

in de afgelopen tien jaar. Hij vraagt zich daarbij

af hoe politie en justitie reageren op gewelds-

criminaliteit. Zijn centrale vraag is of het straf-

klimaat punitiever (strenger) is geworden.

Bedreigingen zijn in ieder geval dermate ernstig

dat zij de volle aandacht van politie en justitie

verdienen. Dat is gelukkig ook de mening van het

kabinet, dat een actieplan tegen geweld heeft

gepresenteerd (zie elders in dit nummer). Het

plan bevat twintig projecten die geweld in

Nederland moeten tegengaan. Centraal staat het

voorkomen van daadwerkelijk geweld maar ook

het dreigen daarmee.<< Alfred Hakkert

Redactioneel

GIF

Ruim 23 procent van de

slachtoffers van bedreiging

in 2004 denkt nog wel eens

terug aan het gebeurde,

blijkt uit CBS-gegevens.

Voor bijna 12 procent heeft

het delict emotionele

gevolgen. Daarvan moet

bijna 7 procent vaak aan

het gebeurde denken,

piekert 2 procent er steeds

over en voor bijna 3 procent

beheerst het incident hun

hele doen en laten |

foto: Inge van Mill.
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ijsselsteinse
contactouders
Projecten met Marokkaanse

buurtvaders bestaan, en floreren,

al langere tijd. Het Marokkaanse

buurtvadersproject in het

Amsterdamse stadsdeel Sloter-

vaart won in 2000 nog de Hein

Roethofprijs voor het beste pre-

ventieproject. Naar het voorbeeld

van projecten met buurtvaders

wordt er in IJsselstein een verge-

lijkbaar initiatief uitgevoerd,

maar dan ook met de betrok-

kenheid van Marokkaanse

moeders. Dit meldt de Korpskrant

van de politie Utrecht (nr. 15).

Het initiatief is afkomstig van de

islamitische vereniging Taouba

uit IJsselstein. De bedoeling is dat

de vaders groepsgewijs de straat

op gaan en lastige jongeren op

hun gedrag aanspreken.

De contactmoeders leggen huis-

bezoeken af en fungeren als

vertrouwenspersonen voor

gezinnen en instanties.<<

In Nederland is nu vijf jaar erva-

ring opgedaan met preventief

fouilleren. Edward van der Torre en

Henk Ferwerda hebben namens

het onderzoeksprogramma Politie

en Wetenschap onderzocht hoe het

instrument zich heeft ontwikkeld

en in welke vorm het wordt toe-

gepast – en niet onbelangrijk: wat

zijn de opbrengsten van preventief

fouilleren. Van tien gemeenten is

nagegaan hoe deze uitvoering

geven aan het preventief fouil-

leren. Daarbij zijn 187 acties in de

periode van 2002-2004 tegen het

licht gehouden. De auteurs hebben

berekend dat per 1000 gefouilleer-

de personen 25 wapens zijn aange-

troffen. Het merendeel daarvan

betreft steekwapens. Per 1000

gefouilleerde personen zijn 12 ver-

dachten aangehouden. Van alle

aangehouden verdachten (962 in

totaal) zijn van bijna 400 de ante-

cedenten gelicht. Ruim de helft had

niets op zijn kerfstok maar 45

procent was eerder met de politie

in aanraking geweest en daarvan

kon weer 20 procent worden

geclassificeerd als veelpleger. Er is

ook naar het oordeel van de bur-

gers gevraagd over het preventief

fouilleren. Vier vijfde oordeelt

positief en twee derde vindt dat

hun privacy niet wordt aangetast.

Maar een op de vijf vindt dat hun

privacy wél wordt geschonden. Om

vooraf voldoende duidelijkheid te

hebben over de wijze van fouille-

ren en de opbrengst, bepleiten de

auteurs dat wordt gekozen voor

ofwel algemene controles (van

‘iedereen’), die aselect moeten

plaatsvinden (bijvoorbeeld elke

5de auto) ofwel gerichte controles,

aan de hand van bepaalde

selectiecriteria. Mogelijke criteria

zijn: leeftijd, sekse, bestemming of

behorend tot een categorie die in

verband wordt gebracht met

wapenbezit.<<

Preventief fouilleren. Een analyse van het

proces en de externe effecten in tien

gemeenten. E.J. van der Torre (COT, Instituut

voor Veiligheids- en Crisismanagement) en

H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep

Beke), Programma Politie & Wetenschap,

Apeldoorn/Zeist, Uitgeverij Kerckebosch, 2005.

ISBN 90-6720-382-3. De publicatie is te

bestellen bij Uitgeverij Kerckebosch,

www.kerckebosch.nl 

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie

en Veiligheid, red. SECONDANT (kamer 1623), Postbus 93012, 2509 AA Den Haag. E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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preventief fouilleren

De aansluiting tussen hulpverle-

ning van delictplegers met psychia-

trische stoornissen en de strafrech-

telijke aanpak van deze groep schiet

tekort, constateert de Raad voor

Maatschappelijke Ontwikkeling in

zijn (voor)onderzoek Tussen zorgen

en begrenzen (2005). De groep met

psychiatrische stoornissen die

zowel intensieve hulp nodig heeft

als begrenzing, kan wel een serieuze

bedreiging voor anderen betekenen.

De Raad beschrijft in dit onderzoek

de spanning die de kloof tussen

hulp (curatieve aanpak) en straf-

recht (penitentiaire aanpak) – de

Raad spreekt van “twee werelden” –

oplevert: in het publieke debat, in de

samenleving en bij de organisaties

die zich met deze groep bezighou-

den. Een oorzaak van de falende

zorg voor deze groep ligt in de

verschillende perspectieven die

organisaties hebben: recidive-

vermindering en leedtoevoeging

(justitie), medische behandeling en

resocialisatie (zorg), en veiligheid

en de positie van het slachtoffer

(samenleving). De ernst van de

problematiek vormt aanleiding

voor een vervolgonderzoek waarin

de Raad op zoek wil gaan naar

mogelijkheden om de verschillende

perspectieven beter op elkaar te

laten aansluiten.<<

De studie Tussen zorgen en begrenzen. Over de

aanpak van delictplegers met psychi(atri)sche

problemen is te downloaden van

www.adviesorgaan-rmo.nl

criminaliteit en psychiatrische problemen
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Op 13 september jl. overleed Hans Willemse. Hij was een Secondant van

het eerste uur. Als criminoloog hield hij zich, eerst bij de universiteit

Leiden en later bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, bezig met

jeugdcriminaliteit. Dat bracht hem tot het inzicht dat preventie van

criminaliteit effectiever is dan repressie – of, zoals hij het in de titel van

een publicatie uit 1992 aangaf: Prevention beats detention.

Toen in 1989 binnen het ministerie van Justitie de directie Criminaliteits-

preventie in het leven werd geroepen, behoorde hij dan ook tot degenen

die aan de wieg stonden en die de directie tot een succes maakten. In de

voorloper van het huidige secondant, sec, publiceerde hij met grote

regelmaat. Daarbij beperkte hij zich niet tot – overigens altijd goed

onderbouwde – lofzangen op preventie, maar gooide hij ook regelmatig de

knuppel in het hoenderhok door lastige vragen bij onwelkome feiten te

stellen. Datzelfde deed hij ook in de functie die hij na de opheffing van de

directie Criminaliteitspreventie bekleedde bij de directie Algemene

Justitiële Strategie. Voor de buitenwereld wat meer op de achtergrond

maar daarom niet minder effectief leverde hij een flink aantal bijdragen

aan het justitiebeleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing.

Zijn kritische instelling, gecombineerd met een gezonde dosis idealisme,

maakten die bijdragen inhoudelijk waardevol. Zijn vermogen om een

serieuze analyse te verbinden met humor maakte hem ook tot een heel

prettige collega.

Hans overleed ruim een half jaar nadat hij gebruik had gemaakt van de

FPU+-regeling. Afscheid nemen wilde hij destijds niet. Hij heeft het

inmiddels veel definitiever moeten doen dan we toen konden vermoeden.

Hij wordt zeer gemist door zijn vrouw, zijn verdere familie en zijn oud-

collega’s.<< Max Kommer

Max Kommer is coördinator strategieontwikkeling, tevens plv. directeur, bij de directie Algemene

Justitiële Strategie van het ministerie van Justitie.
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in memoriam hans willemse
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De politie waakt op koopavond over de veiligheid van het winkelend publiek. Geweld is een prioriteit van de politie, naast veelplegers en jeugdcriminaliteit | foto: Inge van Mill.

DE TEUGELS
AANHALEN
Een streng klimaat voor geweldsdelicten?  
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door Wieger van der Heide

De auteur is senior medewerker bij de afdeling Statistische

Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) van het

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Enquêtes over het strafklimaat in Nederland wijzen steevast

uit dat de Nederlandse bevolking vindt dat er meer en

strenger moet worden gestraft. Blijkens het rapport Sociale

staat van Nederland 2005 van het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP) is de roep om meer en strenger straffen in

de afgelopen tien jaar zeker niet afgenomen, eerder toe-

genomen. Met name na vonnissen in geruchtmakende

strafzaken voor ernstige geweldsmisdrijven wil de discussie

over de strafmaat nogal eens oplaaien. Dit artikel stelt de

vraag hoe de reactie van politie en justitie zich in de

afgelopen tien jaar op het gebied van de geweldscriminali-

teit heeft ontwikkeld. Is Nederland conform de wens van de

Nederlandse bevolking punitiever jegens geweld geworden,

hebben zich hierin geen noemenswaardige wijzigingen

voorgedaan, of is wellicht zelfs sprake van een verminderde

punitiviteit? Met punitief wordt bedoeld de mate waarin

criminaliteit wordt bestraft. Een verhoogde punitiviteit kan

daarbij betekenen ‘meer straffen’,‘strenger straffen’ of een

combinatie van beide. De vraag proberen we te beant-

woorden door vier ontwikkelingen (in de periode 1995 tot en

met 2004) naast elkaar te zetten en met elkaar te

vergelijken:

1. de ontwikkeling van het aantal door de bevolking onder-

vonden geweldsdelicten (bron: slachtofferenquêtes van

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Politie-

monitor Bevolking (PMB). De ontwikkeling van het aantal

gepleegde overvallen is geschat op basis van het Landelijk

Overvallen Registratie Systeem (LORS);

2. de ontwikkeling van het aantal geweldsdelicten dat

slachtoffers bij de politie hebben gemeld (bron: CBS-

slachtofferenquêtes en de PMB);

3. de ontwikkeling van het aantal processen-verbaal

(bron: CBS-politiestatistiek);

4. de ontwikkeling van het aantal bestraffingen (bron: CBS-

rechtbankstatistiek).

Gedetailleerde informatie, zoals de cijfers waarop de

gepresenteerde grafieken zijn gebaseerd, kan worden

gevonden in het (eind 2005 te verschijnen) rapport

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 van het Weten-

schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

en het CBS.

De genoemde ontwikkelingen worden apart voor de volgen-

de geweldstypen in beeld gebracht: bedreiging, mishande-

ling en diefstal met geweld. Dit gebeurt omdat de delict-

typen nogal van elkaar verschillen in aard en omvang.

Seksuele delicten worden niet apart in beeld gebracht, dit

vanwege de grote fluctuaties die de aantallen in de loop der

jaren laten zien. Conclusies zijn daardoor nauwelijks te

Crimi-trends

Plegers van geweld moeten hun trekken thuis krijgen van de

Nederlandse bevolking. De laatste jaren is het maatschap-

pelijk klimaat jegens daders vereelt, wijst onderzoek uit –

Nederland wordt strenger als de bevolking het voor het

zeggen heeft. Maar hoe verhouden politie en justitie zich tot

geweldsdelicten – in hoeverre wordt het strafklimaat lang-

zaam punitiever? Is de politie vaker proces-verbaal gaan op-

maken voor geweldsdelicten en worden deze vaker bestraft? 
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trekken. De ontwikkelingen worden niet in absolute

aantallen gepresenteerd, maar in indices (met 1995=100).

Dat wil zeggen dat de absolute aantallen per jaar zijn

gedeeld door het aantal van 1995 en vervolgens vermenig-

vuldigd met 100. Het effect hiervan is dat de gepresenteerde

trendlijnen allemaal beginnen in 1995 met de waarde 100.

Vanuit deze basiswaarde worden de drie trendlijnen

geschetst en zijn daardoor gemakkelijk met elkaar te ver-

gelijken. Deze presentatie heeft echter als nadeel dat

onzichtbaar blijft hoe het absolute aantal ondervonden

geweldsdelicten zich verhoudt tot het absolute aantal

meldingen, het absolute aantal processen-verbaal (pv’s) en

het absolute aantal bestraffingen. Daarom wordt eerst een

beeld geschetst van de stand van zaken in 2004 in absolute

aantallen: hoeveel geweldsdelicten werden in 2004 door de

Nederlandse bevolking ondervonden, welk deel werd

daarvan bij de politie gemeld, hoeveel pv’s werden door de

politie opgemaakt en hoeveel straffen werden er voor

geweld opgelegd? 

In 2004 werden volgens de CBS-slachtofferenquêtes

grofweg een miljoen geweldsdelicten gepleegd tegen

burgers van 15 jaar en ouder. Het betreft hier overigens

alleen de delicttypen ‘bedreiging’,‘mishandeling’ en ‘seksu-

ele delicten’. Naar delicten zoals ‘diefstal met geweld’,

‘misdrijven tegen het leven’, alsmede naar geweld tegen

jongeren tot 14 jaar is niet gevraagd. Drie van de vijf

geweldsdelicten zijn bedreiging, ruim een kwart is mis-

handeling, een op de zeven is een seksueel delict (waarvan

overigens het merendeel geen verkrachting of aanranding).

Uit de PMB en het LORS weten we dat jaarlijks zo’n vijftig-

duizend diefstallen met geweld worden gepleegd. In 2004

werden naar schatting bijna 300000 geweldsdelicten

gemeld bij de politie. Mishandeling wordt vaker bij de

politie gemeld (twee op de vijf gevallen) dan bedreiging

(een op de vier). Van seksuele delicten wordt relatief weinig

aangifte gedaan (een op de twaalf). Niet elke melding bij de

politie leidt tot het opmaken van een proces-verbaal. Zo kan

een slachtoffer van geweld melding maken van het voorval,

maar afzien van het doen van aangifte, bijvoorbeeld uit

gêne in een situatie met huiselijk geweld. In 2004 heeft de

politie 115000 processen-verbaal wegens geweld

opgemaakt. Waarschijnlijk is dat voor het grootste deel naar

aanleiding van een melding gebeurd, maar een pv kan ook

na constatering van het delict door de politie zelf worden

opgemaakt. Bij het opmaken van een proces-verbaal hoeft

nog geen verdachte bekend te zijn. In 2004 werden bij

65000 van de 115000 pv’s een of meer verdachten door de

politie gehoord. In totaal werden 78000 verdachten onder-

vraagd. Niet al deze verdachten zijn vervolgd en bestraft:

een aantal verdachten blijkt tijdens het verhoor toch

onschuldig te zijn, een aantal wordt niet vervolgd door

gebrek aan bewijs, enzovoort. Uiteindelijk kwam het in

32000 rechtbankstrafzaken tot enige vorm van bestraffing,

waarbij transacties door het openbaar ministerie (OM) ook

als bestraffing worden gezien. Over het algemeen ging het

bij deze bestraffingen om een taakstraf (11700), een onvoor-

waardelijke celstraf (8200), of een onvoorwaardelijke boete

Figuur 1> Bedreiging, 1995-2004 (in indices, met 1995=100)

delicten tegen burgers
gemelde delicten

 1995    1996    1997     1998     1999    2000     2001     2002     2003    2004 

0

100

200

300

400

500

processen verbaal (incl delicten tegen het leven)
bestraffingen

In 2004 werden volgens de CBS-slacht-

offerenquêtes grofweg een miljoen

geweldsdelicten gepleegd tegen

burgers van 15 jaar en ouder
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(9200, inclusief het betalen van een geldsom in het kader

van een transactie). Uit het voorgaande kan worden

geconcludeerd dat slechts een klein deel van de ondervon-

den geweldscriminaliteit uiteindelijk door justitie wordt

bestraft.

Na deze schets van het beeld in 2004, volgt nu de aangekon-

digde vergelijking van de ontwikkelingen in het aantal

delicten dat (volgens schatting) jaarlijks wordt gepleegd, de

trend van het aantal meldingen bij de politie, de trend van

het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal en

de trend van het aantal bestraffingen. Bestraffingen worden

hierbij gedefinieerd als de som van het aantal transacties

(door het OM) en het aantal schuldigverklaringen met straf

(door de rechter).

bedreiging
Als eerste delictcategorie de bedreigingen: figuur 1 laat zien

dat het aantal bedreigingen (ondervonden door burgers van

15 jaar en ouder) volgens de CBS-slachtofferenquêtes van

1995 tot 2004 met ongeveer de helft is toegenomen.

Het aantal meldingen bij de politie laat een vergelijkbare

trend zien. Het aantal door de politie opgemaakte

processen-verbaal is echter aanzienlijk sterker gegroeid: in

de afgelopen 10 jaar met bijna 150 procent. Hoe dit verschil

in ontwikkeling tussen meldingen bij politie en opge-

maakte pv’s moet worden verklaard, is niet geheel duidelijk.

Is de politie bedreigingen met een ernstniveau dat in 1995

nog niet leidde tot het opmaken van een proces-verbaal,

later wél gaan verbaliseren? Zijn de gemelde bedreigingen

ernstiger geworden? Is de politie meer bedreigingen op het

spoor gekomen zonder dat daar een melding aan vooraf

ging? Moeten de verschillen wellicht mede worden ver-

klaard uit het feit dat de trends zijn gebaseerd op verschil-

lende bronnen (de gemiddelde respondent verstaat wellicht

wat anders onder bedreiging dan de politie)? Helaas zeggen

de voorhanden zijnde gegevens hierover weinig.

Ten slotte de bestraffingen: deze hebben een nog veel

spectaculairdere groei doorgemaakt dan de processen-

verbaal. Van 1995 tot 2004 groeide het aantal bestraffingen

met een slordige 450 procent, van 1700 naar 7400. De helft

van deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de groei van

het aantal taakstraffen. In 1995 werden voor bedreiging ruim

300 onvoorwaardelijk vrijheidsstraffen (gevangenisstraf of

jeugddetentie) opgelegd, in 2004 waren dat er bijna 1300.

mishandeling
Figuur 2 brengt de ontwikkelingen voor de mishandelingen

in beeld. Er lijkt sprake van een matig stijgende trend in het

aantal door de bevolking ondervonden mishandelingen.

Van het aantal bij de politie gemelde mishandelingen is niet

echt een duidelijk dalende of stijgende trend waarneem-

baar. Vervolgens is er wel een forse groei van het aantal door

de politie opgemaakte processen-verbaal te zien. Evenals bij

de bedreigingen stijgt hier het aantal pv’s aanzienlijk harder

dan het aantal meldingen. Het aantal bestraffingen groeit

nog harder, maar deze ontwikkeling is niet zo spectaculair

als bij de bedreigingen. Zeventig procent van deze groei

SECONDANT #6 | DECEMBER 2005 9

Figuur 2> Mishandeling, 1995-2004 (in indices, met 1995=100)
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komt voor rekening van de taakstraffen. Maar ook het

aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor mishan-

deling is fors gestegen: van ruim 800 naar ruim 1900.

diefstal met geweld
Helaas bevatten de CBS-slachtofferenquêtes geen vragen

over diefstal met geweld. Daarom is in figuur 3 gebruik

gemaakt van gegevens uit de PMB en het LORS. Op basis van

deze bronnen kan een schatting worden gemaakt van het

aantal slachtoffers van overvallen (op geldinstellingen,

bedrijven, horeca, woningen, benzinestations, enzovoort) en

van straatroof. De figuur laat zien dat het aantal diefstallen

met geweld sinds 1995 in elk geval niet is gestegen en moge-

lijk zelfs wat is gedaald (vanwege het kleine aantal respon-

denten dat zegt slachtoffer te zijn geweest van straatroof is

enige voorzichtigheid hier op zijn plaats). Het aantal

processen-verbaal en bestraffingen is wel wat gegroeid,

maar niet veel. De spectaculaire effecten zoals zichtbaar bij

de bedreigingen doen zich bij diefstal met geweld niet voor.

Op basis van de beschreven trends kunnen we de conclusie

trekken dat het aantal processen-verbaal en het aantal

bestraffingen in de periode 1995 tot 2004 aanmerkelijk

harder zijn gegroeid dan het aantal door de Nederlandse

bevolking ondervonden geweldsdelicten en het aantal

meldingen bij de politie van geweld. Met name bij de bedrei-

gingen komt dit beeld pregnant naar voren, maar ook bij de

mishandelingen is dit effect duidelijk zichtbaar. Bij de

diefstallen met geweld is dit effect weliswaar waarneem-

baar, maar aanzienlijk minder sterk dan bij de bedreigingen

en mishandelingen. De groei van het aantal bestraffingen

voor bedreiging en mishandeling moet vooral worden

gezocht bij de taakstraffen (van 900 in 1995 tot 9400 in

2004). De toename van het aantal boetes (inclusief

financiële transacties, van 5700 tot 9000) en vrijheids-

straffen (van 1200 tot 3200) blijft hierbij achter. Het gemid-

delde boetebedrag is (na inflatiecorrectie) licht gestegen.

De gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen is

ongeveer gelijk gebleven. De ontwikkeling van het

gemiddelde aantal uren taakstraf is onbekend.

Met name bedreiging en mishandeling worden dus veel

vaker geverbaliseerd en bestraft dan tien jaar geleden.

Vooral de toename van taakstraffen heeft bijgedragen aan

Er lijkt sprake van een matig stijgende

trend in het aantal door de bevolking

ondervonden mishandelingen

Onder de bevolking steekt

de discussie over de

strafmaat, met name na

ernstige geweldsdelicten,

nogal eens de kop op | foto:

Inge van Mill.

Figuur 3> Diefstal met geweld, 1995-2004 (in indices,

met 1995=2004)

* De PMB is in de periode 1995-2004 niet elk jaar uitgevoerd. In 2002 is de PMB weliswaar

uitgevoerd, maar deze is buiten beschouwing gelaten vanwege het feit dat deze (eenmalig)

een aanzienlijk kleinere steekproef betrof. De betrouwbaarheidsmarges voor het gegeven

‘straatroof’ werden daardoor te groot.
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de groei van het aantal straffen. Mogen we daaruit conclu-

deren dat het Nederlandse strafklimaat voor deze delicten

in de periode 1995-2004 punitiever is geworden? Niet zonder

meer. Het is immers denkbaar dat er bij een gematigde

stijging van het totale aantal ondervonden bedreigingen en

mishandelingen een sterke(re) stijging van het aantal zéér

ernstige bedreigingen en mishandelingen heeft plaats-

gevonden. In dat geval kan niet worden gesproken van het

meer en/of strenger straffen van delicten die tien jaar

geleden minder of milder werden bestraft. De slachtoffer-

enquêtes bevatten helaas geen informatie over de ernst van

het ondervonden geweld. Derhalve mag worden geconclu-

deerd dat het Nederlandse strafklimaat ten aanzien van

geweldscriminaliteit (met name bedreiging en mishande-

ling) van 1995-2004 punitiever is geworden, als de aanname

wordt gemaakt dat de ernst van de geweldsmisdrijven niet

(sterk) is toegenomen. De vraag of deze aanname mag

worden gemaakt, wordt in dit artikel niet beantwoord. <<
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Begin november is het Actieplan tegen geweld naar de Tweede

Kamer gestuurd. Zeven departementen werken in twintig projecten

eendrachtig samen aan het beteugelen van het geweld in het

publieke en semi-publieke domein. De basis voor het actieplan is

gelegd in een beleidsverkennende notitie, die Justitie in opdracht

van het kabinet heeft opgesteld en waarin de aard, omvang,

oorzaken en aanpak van geweld zijn geanalyseerd.

door Ivoline van Erpecum

De auteur is als beleidsmedewerker werkzaam bij

het ministerie van Justitie.

“Van alle vormen van macht is zelfbeheersing de

meest indrukwekkende,” schreef de Griekse

historicus Thucydides in de vijfde eeuw voor

Christus. Macht die voortvloeit uit status, positie,

fysieke kracht of de loop van een geweer is een-

voudig uit te oefenen. Maar wie is het gegeven

zich te allen tijde te beheersen en zo macht uit te

oefenen over zichzelf? De mens is nu eenmaal een

vat vol emoties en verlangens. Om die te uiten

bedient hij zich soms van agressie en geweld. Dat

is altijd zo geweest. Er is zelfs een tijd geweest dat

geweld een bijzonder nuttige eigenschap was,

toen er nog geen rechtsstaat was om de mens te

beschermen tegen agressors en rivalen en de

diefstal van have en goed. Geheel in lijn met

Darwins evolutietheorie is deze eigenschap van

ouder op kind genetisch overgeleverd om het

voortbestaan van de mens te waarborgen.

Geweld is dus van alle tijden. Maar de tijden zijn

wel veranderd. In de loop der eeuwen heeft zich

een ‘civilisatieproces’ voltrokken, waardoor

mensen steeds beter in staat zijn zich te

beheersen. Met name de Verlichting met haar

afkeer van ‘dierlijk’ gedrag en de opkomst van het

kapitalisme met zijn behoefte aan een betere

Preventie voert de boventoon 

RUIM HONDERD
MAATREGELEN
TEGEN GEWELD  

Vorig jaar is van bijna 115000

geweldsdelicten aangifte

gedaan bij de politie. Blijkens

de Politiemonitor Bevolking

vormt dit nog maar het topje

van de ijsberg
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bescherming van eigendom hebben dit proces

gestimuleerd. Tegenwoordig worden agressie en

geweld dan ook beschouwd als disfunctioneel en

ongewenst gedrag.

Het proces van civilisatie is goed te volgen in de

cijfers over doodslag. In de late middeleeuwen

bijvoorbeeld is een doodslagcijfer van 30 tot 60

per 100000 inwoners vrij normaal. Vijf eeuwen

later, in de periode 1950-1965 schommelt in

Nederland dit cijfer rond de 0,4 per 100000.

De afgelopen jaren is de geweldscriminaliteit

echter weer toegenomen, onder meer resulterend

in een doodslagcijfer van 1,2 per 100000 inwoners

in 2004. Vorig jaar is van bijna 115000 gewelds-

delicten aangifte gedaan bij de politie. Blijkens de

Politiemonitor Bevolking vormt dit nog maar het

topje van de ijsberg. Volgens de meting van 2005

meldt 5,5 procent van de burgers het afgelopen

jaar een of meerdere malen geconfronteerd te zijn

met een geweldsdelict. In absolute aantallen gaat

het om zo’n 900000 personen. Ook bedrijven

ontkomen niet aan het geweld. Volgens de Moni-

tor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004, waarin vijf

Op bepaalde plekken

in het publieke domein

komt geweld relatief

vaker voor dan op

andere plekken.

Daaronder vallen ook

de uitgaanscentra 

| foto: Inge van Mill
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sectoren zijn doorgelicht, schommelt – afhan-

kelijk van de sector – het slachtofferschap van

geweld tussen 2 procent en 10 procent. De Monitor

Bedrijven en Instellingen 2002 becijfert het

absolute aantal geweldsdelicten op circa 440000.

Overigens gaat het daarbij lang niet altijd om

fysiek geweld. Uit de slachtofferenquêtes blijkt

dat het ervaren geweld veelal beperkt blijft tot het

incasseren van bedreigingen, die ook wel als

‘voorfase van fysiek geweld’ worden beschouwd.

Mishandeling en diefstal met geweld vormen

zo’n 20 procent tot 25 procent van de totale

geweldscriminaliteit. Omdat van bedreiging

minder aangifte wordt gedaan, geven de politie-

cijfers op dit punt een vertekend beeld:

mishandeling en diefstal met geweld zijn relatief

oververtegenwoordigd in de geregistreerde

geweldscijfers.

geweldspiramide
In vergelijking met andere vormen van crimina-

liteit is het aantal slachtoffers van geweld relatief

gering. Een miskenning van de ernst is echter niet

op haar plaats. Geweld berokkent slachtoffers en

samenleving veel leed en schade. Bovendien is er

geen sprake van een duidelijke kentering in de

ontwikkeling van de geweldscriminaliteit. Een

reden te meer voor het kabinet om in het kader

van het Veiligheidsprogramma te ijveren voor

een intensivering van de aanpak van geweld en

het doorbreken van de cultuur van afzijdigheid.

Ter uitwerking van het kabinetsbeleid heeft het

ministerie van Justitie een beleidsverkennende

notitie over geweld opgesteld, waarin vooral

preventieve maatregelen worden voorgesteld ter

beteugeling van het geweld. De keuze voor

preventie hangt samen met de aard van het

geweld. Zoals gezegd, gaat het veelal om het uiten

van bedreigingen, die zich ook voor een groot deel

aan het zicht van politie, justitie en een

repressieve aanpak onttrekken. Bovendien

vormen ze een weerspiegeling van de verruwing

van de omgangsvormen in de samenleving,

waarop het strafrecht überhaupt minder vat

heeft. Ten derde richt het strafrecht als ultimum

remedium zich bij voorkeur op de ernstiger

vormen van criminaliteit – op de top van de

geweldspiramide, waarvan bedreigingen het

fundament en het middenrif vormen. Als

preventie erin slaagt de basis van de piramide te

versmallen, is het niet ondenkbaar dat mettertijd

ook het fysieke geweld wordt afgetopt .

In de beleidsverkennende notitie Van afzijdigheid

naar betrokkenheid. Preventieve strategieën tegen

geweld is veel aandacht besteed aan de oorzaken

en risicofactoren die leiden tot geweld. Geweld is

een complex verschijnsel dat niet via één enkele

oorzaak kan worden verklaard. Vaak is er sprake

van een opeenstapeling van verschillende

oorzaken, die deels te relateren zijn aan

individuele kenmerken, deels samenhangen met

de sociale en fysieke omgeving en voor een deel

ontstaan onder invloed van maatschappelijke

omstandigheden. Op het niveau van de

individuele kenmerken worden biologische en

psychische oorzaken aangedragen om het

ontstaan van geweld te verklaren. Daarnaast is de

sociale omgeving van invloed op de ontwikkeling

van agressief gedrag. De rol van de ouders is

hierbij cruciaal. Ook de fysieke omgeving kan het

ontstaan van geweld bevorderen. Zo is in sterk

verstedelijkte gebieden het aantal gewelds-

delicten per 100000 inwoners aanzienlijk hoger

dan in landelijke omgevingen. Ten slotte kunnen

in de maatschappij bepaalde oorzaken worden

aangewezen voor het ontstaan van geweld.

Vooral culturele, sociale en ideologische verschil-

len liggen hieraan ten grondslag. We hebben het

dan over bijvoorbeeld verschillen in normen en

waarden, de mate van sociale ongelijkheid en

politieke en ideologische verschillen van inzicht.

Bij personen die vanwege hun individuele ken-
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merken, sociale of fysieke omgeving of positie in

de maatschappij een grotere geneigdheid hebben

tot agressie en geweld, kunnen bepaalde risico-

factoren het ontstaan van gewelddadig gedrag

bevorderen. Dit geldt met name voor het bezit van

wapens, het kijken naar geweldbeelden en de

consumptie van alcohol en/of harddrugs.

vulkaaneilanden van geweld
Voor de preventie van geweld zijn niet alleen de

oorzaken en risicofactoren van belang, maar ook

de daderprofielen en domeinen – de ‘vulkaan-

eilanden’ zoals de Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling ze noemt – waar veel geweld

plaatsvindt. In de beleidsverkenning vormen de

hotspots de belangrijkste invalshoek om te

inventariseren welke maatregelen er nu al tegen

geweld worden getroffen en waar zich lacunes

bevinden. Deze inventarisatie maakt duidelijk dat

er zowel op het niveau van het beleid als van de

uitvoering al heel veel gebeurt. Tegelijkertijd valt

op dat er op deelgebieden nog veel winst valt te

behalen. Dit geldt vooral voor de aanpak van

expressief geweld in het publieke en semi-

publieke domein. Op basis van de analyse en

inventarisatie zijn dan ook twintig projecten

benoemd, die gebundeld zijn in het Actieplan

tegen geweld, dat in november naar de Tweede

Kamer is gestuurd . De projecten concentreren

zich op:

•  De belangrijkste risicofactoren die het ontstaan

van gewelddadig gedrag bevorderen: alcohol,

illegaal wapenbezit en het op jonge leeftijd

kijken naar mogelijk schadelijke

geweldsbeelden (3 projecten).

•  De brandhaarden van geweld in het publieke

domein: de woonomgeving, het verkeer, de

uitgaanscentra, het openbaar vervoer en de

sport (5 projecten).

•  De specifieke problematiek van geweld in het

semi-publieke domein: geweld op school, de

vrijetijdsbesteding, op het werk en tegen

risicoberoepen (3 projecten).

•  Dadergerichte maatregelen: vroegtijdige

interventie en daderbehandeling (2 projecten).

•  Slachtoffergerichte maatregelen: opvang,

behandeling, positie in het strafproces en het

verkrijgen van een schadevergoeding (4

projecten).

•  Randvoorwaarden voor een verbeterde aanpak

van geweld: het bevorderen van de samen-

werking, effectiviteit van geweldsprojecten en

monitoring van geweldscriminaliteit (3

projecten).

In totaal gaat het om 125 acties die deels nog

moeten worden uitgewerkt in plannen van

aanpak, deels bij wijze van experiment zullen

worden getoetst en deels al gereed zijn voor

implementatie en uitvoering. Hoewel het

ministerie van Justitie belast is met de coördina-

tie van het actieplan, ligt de verantwoordelijkheid

van de uitvoering bij verschillende departemen-

ten. Behalve Justitie zijn afhankelijk van het

onderwerp de ministeries van BZK, EZ, OCW, SZW,

V&W en VWS bij diverse projecten betrokken.

In de komende nummers van secondant wordt u

op de hoogte gehouden van de voortgang en

zullen tevens specifieke projecten inhoudelijk

worden uitgediept. <<

www
De beleidsverkennende notitie Van afzijdigheid naar
betrokkenheid. Preventieve strategieën tegen geweld kan
gratis worden besteld bij de uitgever: Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
T (070) 349 06 36, e-mail info@hetccv.nl
De publicatie is ook te downloaden via www.hetccv.nl
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door Hans Moors en Monique Bruinsma 

Hans Moors en Monique Bruinsma zijn

werkzaam als senior onderzoeker bij IVA

Beleidsonderzoek en Advies.

De laatste jaren hebben politiek en overheid

steeds meer oog voor de bestrijding van de handel

in illegale vuurwapens en het bezit en gebruik

daarvan. De aanpak van illegale vuurwapens

kreeg gestalte met de vorming van Regionale

Bureaus Wapens en Munitie (RBWM’s), een

databank voor vergelijkend kogel- en hulsonder-

zoek (Drugfire) en een landelijk systeem om

relevante informatie over vuurwapengerela-

teerde criminaliteit in te voeren – het Vuur-

wapendatasysteem (VDS). Dit systeem is sinds

2001 operationeel. In 2002 is het preventief

fouilleren toegevoegd aan het instrumentarium

om illegaal wapenbezit te bestrijden. In 2000

waren de maximale straffen voor het bezit van en

de handel in illegale wapens reeds verhoogd,

nadat eerst twee landelijke wapeninleveracties

waren georganiseerd. Minister Donner infor-

meerde de Tweede Kamer in november 2002 over

zijn voornemen om een hardere lijn te volgen in

de aanpak van de illegale wapenhandel.

Het kernteam Noordoost Nederland kreeg de

opdracht gericht onderzoek te doen naar crimi-

nelen die zich bezighouden met illegale wapen-

handel. Eind 2004 is ‘vuurwapens en explosieven’

tot landelijke prioriteit benoemd naast en als

vervolg op de bestaande lokale en regionale

aanpak van vuurwapencriminaliteit.

Over de duistere handel in illegale vuurwapens en het gebruik

daarvan, berust bij de politie al veel informatie. Maar een effectieve

bestrijding van vuurwapencriminaliteit vergt méér kennis: van

dadergroepen, de typen delicten waarbij zij wapens gebruiken en

locaties waar zij wapens verbergen. Daarnaast moet de herkomst

van illegale wapens en de netwerken die betrokken zijn bij de

handel in illegale wapens scherper in beeld komen.

VUURWAPENGEVAARLIJK
De strijd tegen illegale vuurwapens in Nederland 
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Sorteert de intensievere aandacht voor en hardere

aanpak van vuurwapencriminaliteit effect?

In het onderzoek Illegale vuurwapens. Gebruik,

bezit en handel in Nederland 2001–2003, het meest

recente uit een reeks van vier onafhankelijke

onderzoeken die sinds 2002 zijn verschenen,

hebben we dat niet kunnen vaststellen. Wel is

duidelijk geworden dat de huidige aanpak van

vuurwapencriminaliteit nieuwe accenten

behoeft om succesvol te zijn.

kennisopbouw
Hoewel veel informatie is bijeengebracht, laat

het inzicht in bezit, gebruik en handel van illegale

vuurwapens te wensen over. Uit het onderzoek

blijkt namelijk dat op basis van de beschikbare

registratiegegevens van de politie níet kan wor-

den aangetoond dat er in de periode 2001–2003

(vergeleken met de periode 1998–2000) sprake is

geweest van een toename of daling van het

aantal incidenten en delicten gepleegd met ille-

gale vuurwapens. De verklaring hiervoor is dat de

bronbestanden die geschikt zijn voor de analyse

van vuurwapencriminaliteit (VDS en HKS, het

Herkenningsdienstsysteem waarin gegevens van

verdachten zijn opgeslagen) ongelijkvormig zijn

én inconsistent worden gebruikt. Zonder aan-

vullende (handmatige) analyse van de basis-

registratie van de politie zijn betrouwbare uit-

spraken over landelijke ontwikkelingen tussen

1998 en 2003 niet mogelijk. Potentieel is het VDS –

voor de situatie sinds 2001– een belangrijke

informatiebron. Maar op basis van een zelfrap-

portage kwalificeren slechts 11 van de 25 regionale

politiekorpsen hun invoer van gegevens over de

inbeslagname van vuurwapens in het VDS als

‘goed’ (betrouwbaar en consistent). De registratie

van schietincidenten blijkt in slechts 5 van de 25

regionale korpsen consequent en volledig te

worden uitgevoerd. Dit informatiegebrek kan

niet vanuit het HKS worden gecompenseerd. Het

aantal in het HKS geregistreerde schietincidenten

is te onvolledig om een betrouwbare schatting te

maken. In tegenspraak met de zelfrapportage

blijkt uit het onderzoek bovendien dat in het VDS

de registratie van gas- en alarmwapens in twee

derde van de regio’s slecht is. Vrijwel geen enkele

regio voert in het VDS imitatiewapens consistent

en betrouwbaar in, hoewel relatief veel delicten

met niet-scherpschietende of imitatievuur-

wapens worden gepleegd.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het

verzamelen van gegevens en het operationali-

seren van informatiesystemen die het mogelijk

maken om bezit en gebruik van vuurwapens in

kaart te brengen. Dat is een belangrijke stap

vooruit. Toch zijn twee belangrijke problemen

hiermee niet opgelost: (1) de bruikbaarheid van

de informatiesystemen is beperkt zolang het ver-

zamelen en invoeren van gegevens niet een-

duidig en consequent geschiedt; (2) het bijeen-

brengen van informatie leidt niet automatisch tot

kennis die taktisch en strategisch kan worden

ingezet om het gebruik van vuurwapens te

verminderen, het bezit tegen te gaan en greep te

krijgen op de handel.

effectieve bestrijding
De constatering dat de politiële informatie-

huishouding op het gebied van vuurwapen-

criminaliteit tekort schiet, is niet nieuw. Wel is

opmerkelijk dat ondanks de aandacht voor dit

probleem verbeteringen zijn uitgebleven. Dat

zegt iets over de beleidsmatige greep op de

praktijk. Het duidt er bovendien op dat ‘Intel-

De duistere wegen die vuurwapens via illegale

wapenhandel naar Nederland afleggen, moeten beter

worden uitgerechercheerd | foto: Inge van Mill. 

De registratie van schietinci-

denten blijkt in slechts 5 van de

25 regionale korpsen consequent

en volledig te worden uitgevoerd 
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ligence Led Policing’ nog een lange weg heeft te

gaan binnen het Nederlandse politiebestel. In dit

licht komen uit het onderzoek twee mogelijke

verbeteringen naar voren voor de bestrijding van

vuurwapencriminaliteit. Er moet systematisch

kennis worden opgebouwd over (de criminele

carrières van) specifieke dadergroepen, de typen

delicten waarbij die groepen vuurwapens

gebruiken (delictscenario’s) en de locaties waar zij

vuurwapens opbergen. Daarnaast moet het

opsporingsonderzoek zich sterker dan nu het

geval is richten op de herkomst van illegale

vuurwapens en de personele netwerken die actief

zijn in het verhandelen, smokkelen en/of ‘leasen’

van vuurwapens. Dit vergt een structurele en

langdurige inzet op het uitrechercheren van de

weg die vuurwapens afleggen binnen het

criminele circuit. Daarmee kan een dynamisch

databestand worden opgebouwd waarin vuur-

wapens, hun bezitters en vooral hun gebruikers

kunnen worden getraceerd.

vuurwapenbezitters
Uit eerder onderzoek uit 2002 (A.C. Spapens en

M.Y. Bruinsma, Vuurwapens gezocht. Vuur-

wapengebruik, -bezit en handel in Nederland,

1998–2000) kwam naar voren dat ongeveer 75

procent van de vuurwapendelicten in Nederland

te herleiden is tot drie groepen verdachten: (1) de

vuurwapenbezitters die zijn gelieerd aan (het

milieu van) illegale drugshandel; (2) de vuur-

wapenbezitters die worden verdacht van het

plegen van een overval; en (3) de doorgaans jonge

vuurwapenbezitters, (veelal) met criminele

antecendenten, geboren in de Nederlandse

Antillen. Er zijn geen aanwijzingen dat in de

periode 2001–2003 deze drie groepen een signi-

ficant groter of kleiner aandeel hebben gehad in

de omvang van de vuurwapencriminaliteit.

De drie grootste groepen bezitters en gebruikers

van vuurwapens, zo blijkt uit een populatiespeci-

fieke schatting, hebben gezamenlijk (waarbij

rekening is gehouden met een overlap tussen de

groepen) een omvang van ruim 40000 personen.

De totale omvang van het aantal illegale vuur-

wapenbezitters in Nederland is groter. In deze

omvangschatting zijn Antillianen sterk vertegen-

woordigd. Dat heeft te maken met de onderzoeks-

methode. Toch ligt de constatering dat de groep

Antillianen een groot aandeel heeft in de Neder-

landse vuurwapencriminaliteit niet ver bezijden

de waarheid. Dat wettigt de aanbeveling dat deze

groep nadrukkelijker in beeld moet komen.

Ruim 90 procent van de verdachten is man en een

groot deel van hen is jonger dan 30 jaar. Het valt

op dat verdachten van overvallen relatief jong

zijn en verdachten van drugsdelicten relatief oud.

Bij verdachten van een drugsgerelateerd vuur-

wapendelict is vrijwel altijd sprake van het

bezitten of dragen van een wapen. Bij overval-

De afgelopen jaren tekent zich

een toenemende variatie af in

soorten en typen vuurwapens.

De voornaamste bronlanden zijn

Italië, België, Duitsland, Servië-

Montenegro en Tsjechië

Smokkel van vuurwapens ver-

loopt via zendingen per koerier,

het meeliften met andere illegale

handel, het meeliften met legale

transporten of via zendingen per

pakketpost
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verdachten gaat het vooral om bedreigingen met

het wapen en bij Antilliaanse verdachten van

vuurwapencriminaliteit gaat het zowel om het

bezitten of dragen van een wapen, het dreigen

met een wapen als om het daadwerkelijk schieten

met een vuurwapen. De meeste verdachten van

vuurwapendelicten hebben onmiskenbaar een

crimineel profiel. Ze zijn vaak bij de politie

bekend, soms vanaf zeer jonge leeftijd en

doorgaans vanwege geweldsdelicten. Veel

verdachten hebben in de periode 2001–2003

eerder al twee of meer strafbare feiten gepleegd.

Een aanzienlijk deel van de verdachten is in deze

periode gedetineerd geweest. Slechts 11 procent

van de verdachten bleek geen antecedenten te

hebben.

Kortom, de politie beschikt in principe over ruime

informatie over de drie belangrijkste groepen

bezitters en gebruikers van illegale vuurwapens.

Deze informatie zou echter systematischer

moeten worden gebundeld met het oog op tac-

tisch en strategisch gebruik bij de opsporing van

illegale vuurwapens.

vuurwapengebruik
Uit het onderzoek blijkt voorts dat in veel gevallen

(vooral bij overvallers) niet bekend is welk type

wapen is gebruikt en op welke wijze verdachten

vuurwapens hebben aangeschaft. De verklaring

hiervoor is dat politiemedewerkers doorgaans te

weinig aandacht besteden aan het wapen dat (al

dan niet in relatie tot een delict) is aangetroffen.

Hoe nuttig dat zou kunnen zijn, onderstreept het

gegeven dat bij een kwart van de schietinciden-

ten en een vijfde van de dreigincidenten in het

geval van huiszoeking niet alleen het gebruikte

maar ook minimaal één extra vuurwapen wordt

aangetroffen. Illustratief is eveneens dat scherp-

schietende vuurwapens in de helft van de

gevallen blijken te zijn aangetroffen zonder dat

iets over het gebruik bekend is. En landelijk

bestaat geen inzicht in de mate waarin imitatie-

wapens zijn gehanteerd, hoewel dat bij overvallen

dikwijls het geval lijkt te zijn.

Tijdens verhoren van verdachten vragen politie-

medewerkers zelden, of althans niet gericht door

over de herkomst van hun wapens. Dergelijke

gegevens komen sporadisch in het VDS terecht.

Daardoor is het lastig om inzicht te krijgen in de

smokkel van en illegale handel in vuurwapens.

Criminele samenwerkingsverbanden die zich

hiermee bezig houden, zo blijkt uit onderzoek, zijn

flexibel en bestaan uit een beperkt aantal

personen met de importeur als spil in de logis-

tieke organisatie. Smokkel van vuurwapens

verloopt via zendingen per koerier, het meeliften

met andere illegale handel, het meeliften met

legale transporten of via zendingen per pakket-

post. Vuurwapenonderdelen kunnen ook legaal

worden ingevoerd en illegaal geassembleerd.

De afzet van vuurwapens vindt plaats op de

volgende wijze: de importeur verkoopt door aan

tussenhandelaren die de vuurwapens vervolgens

aan de eindgebruikers leveren, ofwel de importeur

levert zelf rechtstreeks aan de eindgebruikers.

De afgelopen jaren tekent zich een toenemende

variatie af in soorten en typen vuurwapens.

De voornaamste bronlanden zijn Italië, België,

Vuurwapens zijn niet makkelijk

verkrijgbaar, behalve voor

afnemers die bekend zijn met en

vertrouwd worden binnen het

criminele circuit. Maar juist op

dit criminele circuit oefent de

Nederlandse politie onvoldoende

controle uit

www 
De aanleiding voor dit artikel is de publicatie van het
onderzoeksrapport: Illegale vuurwapens. Gebruik, bezit en
handel in Nederland 2001-2003, M.Y. Bruinsma, en J.A. Moors,
Tilburg, IVA Beleidsonderzoek en Advies, 2005. 
ISBN 90-6835-407-8. Het rapport is te downloaden van de
websites www.iva.nl en www.wodc.nl of te bestellen bij
IVA Beleidsonderzoek en Advies, Postbus 90153, 
5000 LE Tilburg, T (013) 466 84 20.

05/303 CCV SECondant#612/12  12-12-2005  16:49  Pagina 19



20 SECONDANT #6 | DECEMBER 2005

Duitsland, Servië-Montenegro en Tsjechië.

Vuurwapens zijn niet makkelijk verkrijgbaar,

behalve voor afnemers die bekend zijn met en

vertrouwd worden binnen het criminele circuit.

Maar juist op dit criminele circuit oefent de

Nederlandse politie onvoldoende controle uit.

Over de omvang van de invoer van vuurwapens is

niet of nauwelijks betrouwbare, actuele infor-

matie beschikbaar. Het is daarom van belang dat

de regionale politiekorpsen en de nationale

recherche kunnen investeren in het planmatig en

methodisch in kaart brengen, monitoren en

bestrijden van de (internationale) personele

netwerken die betrokken zijn in de smokkel en

handel van vuurwapens – doorgaans als neven-

activiteit bij financieel profijtelijker (georgani-

seerde) criminele activiteiten zoals drugshandel

en mensensmokkel.

heroriëntatie
Duidelijk is dat informatie over vuurwapenbezit, -

gebruik en -handel alleen dan effectief kan

worden ingericht tot tactisch en strategisch

inzetbare kennis, als er sprake is van een duide-

lijke visie op prioriteiten en aandachtspunten

binnen de aanpak van vuurwapencriminaliteit.

Deze visie is sinds het eind van de jaren negentig

vooral instrumenteel ingekleed. Er zijn voor-

zieningen getroffen om informatie en deskun-

digheid te bundelen (zoals de inrichting van het

VDS en de RBWM’s). Tevens zijn juridische

aanpassingen gedaan om vuurwapenbezit en -

gebruik beter tegen te kunnen gaan.

Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft

uitgewezen dat veel informatie en kennis

beschikbaar is (of zonder al teveel moeite

gemaakt zou kunnen worden) die aanknopings-

punten biedt om beter inzicht te krijgen in het

dynamische en grensoverschrijdende karakter

van vuurwapencriminaliteit. Meer of betere

instrumenten en de effectievere toepassing

daarvan zijn in dit licht van secundair belang.

Belangrijker is een heroriëntatie op het gebruik

van de beschikbare informatie en kennis voor een

effectieve aanpak van vuurwapencriminaliteit.

De kern hiervan is tweeledig. Ten eerste: het

scherper in beeld krijgen en op methodische wijze

profileren van de bezitters en gebruikers van

illegale vuurwapens waarvan kan worden

verondersteld dat ze in hun criminele carrière

gebruik (kunnen gaan) maken van vuurwapens,

zoals de groepen die in het onderzoek Illegale

vuurwapens zijn bestudeerd, maar bijvoorbeeld

ook voor de groep van zeer actieve veelplegers.

Ten tweede: het systematischer uitrechercheren

van de duistere wegen die vuurwapens naar

Nederland afleggen. Zonder deze investering in

tactisch en strategisch bruikbaar onderzoek blijft

het toeval een al te grote rol spelen bij de aanpak

van vuurwapencriminaliteit. <<
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Een kleine groep hardnekkige daders wordt in hun carrière, van

jongs af aan, veelvuldig veroordeeld – zelfs na hun 50ste levensjaar

nog. Dit gebeurt vooral vanwege vermogensdelicten. Met het

vorderen van de jaren worden minder ernstige delicten gepleegd –

zoals kleine diefstallen. Voeg daarbij dat zelfs hardnekkige daders

gevoelig zijn voor belangrijke levensloopomstandigheden zoals

trouwen. Dat doet de kans op crimineel gedrag dalen.

Goedbeschouwd wordt met speciale preventie, in de vorm van lange

detentie, vooral voorkomen dat eenvoudige vermogensdelicten

worden gepleegd.

LEVENSLANG?  
Criminele carrières over de lange termijn 

door Arjan Blokland

De auteur is als onderzoeker verbonden aan het

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en

Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden. Hij promo-

veerde op 22 september 2005 aan de Universiteit

Leiden op het proefschrift: Crime over the Life

Span. Trajectories of Criminal Behavior in Dutch

Offenders. Voor meer informatie:

ablokland@nscr.nl

Uit diverse binnen- en buitenlandse onderzoeken

blijkt dat een relatief klein percentage van zeer

actieve daders verantwoordelijk is voor een dis-

proportioneel deel van de criminaliteit. Waar de

meeste daders zich enkel aan criminaliteit

schuldig maken tijdens hun adolescentie, ken-

merkt de criminele carrière van deze kleine groep

‘persistente’ daders (die volharden in het plegen

van delicten) zich door een vroege start, een lange

duur, en een hoge en stabiele veroordelings-

frequentie. Het criminele gedrag van deze groep

wordt veelal verklaard uit een mix van persoons-

kenmerken en een gemankeerde gezinsachter-

grond. Daardoor zou er voor deze groep weinig

uitzicht op gedragsverbetering zijn. Veranderin-

gen in levensloopomstandigheden genereren

voor hen louter nieuwe mogelijkheden voor

antisociaal gedrag. Bovendien zouden persistente

daders zich meer dan andere daders schuldig

maken aan ernstige en gewelddadige

criminaliteit. Zowel het delictspatroon van deze

groep, als de veronderstelde stabiliteit van hun

criminele gedrag, maakt dat deze groep regel-

matig onderwerp is van criminaliteitsbeleid.

Ook in Nederland genieten persistente daders de

speciale aandacht van politie en justitie.

De empirische basis waarop het bestaan van

persistente daders wordt aangenomen is nogal

zwak. De meeste longitudinale studies bestrijken

slechts de periode van puberteit tot late adoles-

centie. Hoe het criminele gedrag van deze daders

Hoe het criminele gedrag van

deze daders zich tijdens de

volwassenheid ontwikkelt, is

vrijwel onbekend. Dit geldt nog

sterker voor de Nederlandse

situatie waar de meeste

longitudinale studies een korte

doorlooptijd kennen

05/303 CCV SECondant#612/12  12-12-2005  16:49  Pagina 21



22 SECONDANT #6 | DECEMBER 2005

zich tijdens de volwassenheid ontwikkelt, is

vrijwel onbekend. Dit geldt nog sterker voor de

Nederlandse situatie waar de meeste longitu-

dinale studies een korte doorlooptijd kennen. Hoe

verloopt in Nederland de langetermijnontwikke-

ling van criminele carrières, en bestaat er zoiets

als een persistente dader? Welke delicten plegen

persistente daders en wordt hun criminele

carrière inderdaad niet beïnvloed door verande-

ringen in hun levensloopomstandigheden? Het is

op deze en soortgelijke vragen dat de Criminele

Carrière en Levensloop Studie een antwoord

probeert te vinden.

longitudinale studie
De Criminele Carrière en Levensloop Studie is een

grootschalige longitudinale studie die wordt

uitgevoerd op het Nederlands Studiecentrum

Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Binnen de CCLS zijn op basis van strafbladen de

Figuur 1> Verdeling van veroordelingsfrequentie over de gehele criminele carrière
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Wat de CCLS bijzonder maakt is

dat naast de gegevens van de

strafbladen ook gegevens zijn

verzameld over belangrijke

levensloopomstandigheden

zoals trouwen en het krijgen van

kinderen

Illustratie: Hans Sprangers
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complete criminele carrières in kaart gebracht

van een representatieve steekproef van ruim

5000 personen die in 1977 voor de rechter

kwamen, of van wie de strafzaak destijds door het

openbaar ministerie (OM) werd afgedaan. Veel

eerdere carrièrestudies kennen een retrospec-

tieve opzet: van een groep daders die op het

moment van onderzoek in crimineel opzicht

actief zijn, wordt de criminele (voor)geschiedenis

geanalyseerd. Dergelijke studies geven een beeld

van het begin van de criminele carrière, maar niet

van het einde. De steekproef bestaat immers uit

nog actieve daders. De lange prospectieve periode

(1977-2002) waarover binnen de CCLS data zijn

verzameld, maakt deze studie bij uitstek geschikt

voor het analyseren van patronen in het beëin-

digen van de criminele carrière tijdens de

volwassenheid. Wat de CCLS bijzonder maakt is

dat naast de gegevens van de strafbladen ook

gegevens zijn verzameld over belangrijke levens-

loopomstandigheden zoals trouwen en het

krijgen van kinderen. Hiervoor is gebruik

gemaakt van de Gemeentelijke Basis Admini-

stratie (GBA). Door het koppelen van deze

informatie aan de gegevens over de criminele

carrière kan worden onderzocht in hoeverre ver-

anderingen in levensloopomstandigheden het

verloop van de criminele carrière beïnvloeden.

criminele carrières 
Wanneer alleen veroordelingen en beleidssepots

(het openbaar ministerie ziet af van vervolging op

grond van het algemeen belang) worden gere-

kend, komt het totaal aantal registraties voor de

actieve daders in de CCLS-steekproef op meer dan

45000. Gemiddeld komt dit neer op 10,6 registra-

ties per dader. Deze aantallen betreffen overigens

alleen de in Nederland geboren daders. Van de in

het buitenland geboren daders ontbreken

namelijk justitiële gegevens uit het land van

herkomst. Deze individuele ‘veroordelings-

frequentie’ is, zoals verwacht, zeer scheef

verdeeld. Een derde van de daders wordt geduren-

de zijn of haar gehele carrière slechts een- of

tweemaal veroordeeld. Een kleine 5 procent wordt

meer dan 40 keer veroordeeld. Deze 5 procent is

daarmee verantwoordelijk voor meer dan 30

procent van het totale aantal veroordelingen (zie

Figuur 1). De meeste daders worden voor het eerst

veroordeeld tussen hun 15de en 19de jaar. Ruim 10

procent begint zijn criminele carrière al voor het

15de jaar. Een gemiddelde criminele carrière duurt

20 jaar (gemeten als de periode tussen eerst en

laatst bekende veroordeling). Hoe langer de

criminele carrière, hoe hoger het aantal veroorde-

lingen doorgaans is. Ook een ‘vroege start’ hangt

samen met veroordelingsfrequentie: daders die al

Een derde van de daders wordt

gedurende zijn of haar gehele

carrière slechts een- of tweemaal

veroordeeld. Een kleine 5 procent

wordt meer dan 40 keer

veroordeeld
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voor hun 16de jaar worden veroordeeld hebben

gemiddeld meer veroordelingen op hun naam

dan daders die hun criminele carrière pas na hun

16de jaar beginnen.

carrièrepatronen 
Door gebruik te maken van een speciaal voor dit

doel ontwikkelde statistische techniek kan

worden nagegaan in hoeverre er verschillende

patronen zijn te ontdekken in de manier waarop

de criminele carrière zich over de leeftijd ontwik-

kelt. Deze patronen combineren de informatie

over de start, (veranderingen in) veroordelings-

frequentie en het einde van de criminele carrière

zoals die hierboven werd beschreven. Figuur 2 laat

zien dat er in de CCLS sprake is van vier carrière-

patronen. Verreweg de grootste groep daders

(63 procent) wordt slechts sporadisch veroordeeld.

De twee middelste carrièrepatronen (resp. 26 en

10 procent) vertonen veel gelijkenis met de uit

criminologisch onderzoek bekende leeftijd-

criminaliteitscurve. Daders die deze patronen

volgen worden vooral veel veroordeeld tijdens

hun adolescentie. Na hun 25ste neemt hun

criminele gedrag gestaag af. (De lichte stijging na

het 55ste jaar is een artefact (ongewild gevolg)

van de gebruikte schattingsmethode. Het

geobserveerde aantal veroordelingen blijft ook

tijdens deze periode afnemen.) Het vierde

carrièrepatroon (1 procent van de daders) wordt

gekenmerkt door een vroege start, een hoge en

stabiele veroordelingsfrequentie en een lange

carrièreduur. Zelfs na hun 50ste worden deze

daders nog geregeld veroordeeld. Het lijkt dan ook

terecht deze daders te kwalificeren als

‘persistente’ daders. Op theoretische gronden

wordt verwacht dat persistente daders zich meer

dan andere daders schuldig maken aan ernstige

en gewelddadige criminaliteit. De groep

persistente daders uit Figuur 2 blijkt zich echter

vooral schuldig te maken aan vermogens-

criminaliteit. De criminele carrière van deze

daders bestaat voor meer dan 70 procent uit

vermogensdelicten; voor de twee laagfrequente

patronen is dit iets meer dan de helft. Bij ‘slechts’

een op de tien veroordelingen is sprake van een

geweldsdelict. Ook op de opvatting dat

persistente daders vooral ernstige criminaliteit

plegen valt nogal wat af te dingen. Uit een nadere

analyse van het carrièrepatroon van persistente

daders blijkt dat gedurende hun criminele

carrière niet alleen het aandeel geweldsdelicten

redelijk stabiel blijft (diefstal met geweld neemt

zelfs af), maar dat ook het aandeel ernstige

vermogensdelicten (diefstal in vereniging,

inbraak) afneemt. Wat toeneemt (van 20 naar 63

procent) is het aandeel ongekwalificeerde

diefstallen, zoals winkel- of fietsendiefstal. Het

gevonden carrièrepatroon en de ontwikkeling

qua aard (ernst) van de delicten over de jaren,

Figuur 2> Criminele carrièrepatronen in de CCLS-data
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doen vermoeden dat we hier te maken hebben

met een groep drugsverslaafde daders die

eenvoudige vermogensmisdrijven plegen om in

hun dagelijkse drugsbehoefte te voorzien.

Voorlopige analyses van de detentiedossiers van

een aantal van deze persistente daders

bevestigen deze these.

levensloopomstandigheden
Omdat de CCLS justitiële gegevens combineert

met gegevens uit de Gemeentelijke Basis

Administratie, kan ook worden nagegaan in

hoeverre de ontwikkeling van het criminele

gedrag van persistente daders wordt beïnvloed

door belangrijke levensloopomstandigheden.

De levensloopomstandigheden waarnaar binnen

de CCLS is gekeken zijn: trouwen, scheiden en het

krijgen van kinderen.

Verschillende analyses van de CCLS-data tonen

aan dat levensloopomstandigheden een belang-

rijke invloed uitoefenen op het verloop van de

criminele carrière. Ter illustratie laat Figuur 3 de

effecten van trouwen, scheiden en kinderen zien

op de criminele carrière van twee fictieve daders.

De ene dader trouwt op zijn 25ste en krijgt kin-

deren op zijn 30ste. Wanneer hij 56 is gaan de

kinderen het huis uit maar blijft hij getrouwd.

De andere dader (stippellijn) maakt gedurende

zijn leven geen enkele van deze levensloop-

omstandigheden mee en blijft zijn hele leven

vrijgezel. Duidelijk is te zien dat in de periode

waarin daders getrouwd zijn, de kans dat zij

veroordeeld worden nog maar de helft is van de

veroordelingskans in periodes waarin zij vrijgezel

zijn. Wanneer een onderscheid wordt gemaakt

tussen daders met een vroege start van hun

criminele carrière (een belangrijke indicator voor

persistentie) en daders met een late start, blijkt

dat zelfs daders die hun criminele carrière op

jonge leeftijd beginnen gevoelig zijn voor de

effecten van belangrijke levensloopomstandig-

heden. Vroeg startende daders trouwen welis-

waar minder vaak dan late starters, maar áls

vroege starters trouwen, dan neemt ook hun kans

op veroordeling af. Het effect van trouwen is wel

minder sterk dan bij late starters.

criminaliteitsbeleid
Zoals duidelijk wordt uit Figuur 2 vertonen

langdurende criminele carrières in Nederland

over het algemeen een dalende trend: voor de

meeste daders geldt dat hun criminele activiteit

afneemt als ze volwassen worden. Er is echter een

kleine groep daders die vroeg, vaak en langdurig

wordt veroordeeld. Beleid dat zich speciaal richt

op deze groep ‘persistente’ daders, is doorgaans

gebaseerd op de continuïteit van hun delict-

gedrag. Op basis van hun criminele gedrags-

patroon in het verleden wordt – om voortzetting

Figuur 3> Effecten van levensloopomstandigheden
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of zelfs verergering van dit patroon in de

toekomst te voorkomen – een bijzondere (lees:

strengere) aanpak gerechtvaardigd geacht. Eens

crimineel, altijd crimineel zo lijkt de redenering.

De bijzondere aanpak bestaat veelal uit een

lange(re) vrijheidsstraf. Zelfs voor persistente

daders echter blijkt verandering in hun criminele

gedragspatroon niet uitgesloten. Trouwen

bijvoorbeeld doet ook voor hen de kans op

crimineel gedrag sterk dalen. Beleid dat geen

rekening houdt met deze en soortgelijke

veranderingen genereert veel ‘vals positieven’:

daders die op basis van hun criminele verleden

lang worden gedetineerd, maar die (op vrije

voeten) onder invloed van min of meer toevallige

veranderingen in hun levensloopomstandig-

heden hun criminele carrière binnen afzienbare

tijd hadden beëindigd. Hun detentie levert wat

het voorkomen van delicten betreft dus weinig

op. Ook de afnemende ernst van de door

persistente daders gepleegde delicten is daarbij

van belang. Hoe langer de vrijheidsstraf, hoe

meer hierdoor slechts eenvoudige vermogens-

delicten worden voorkomen.

De resultaten van de CCLS tonen aan dat er sprake

is van continuiteit én verandering in criminele

carrières. Aangezien speciale preventie het

hoofdmotief lijkt achter een bijzondere aanpak

van persistente daders, doen beleidsmakers en

burgers er goed aan kennis te vergaren over het

verloop over de langere termijn van criminele

carrières alvorens wordt gekozen voor langdurige

detentie als antwoord op persistent crimineel

gedrag.<<

www
Anderen hebben zich ook met de materie van criminele carrières en/of
veelplegers beziggehouden. Zie bijvoorbeeld: Recidive 1997.
Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van volwassen en
jeugdige daders, B.S.J. Wartna, N. Tollenaar en M. Blom,WODC, Boom
Juridische uitgevers, 2005. Een ander voorbeeld is: Bekenden van
Justitie. Een verkennend onderzoek naar de ‘veelplegers’ in de populatie
van vervolgde daders, B.S.J. Wartna en N. Tollenaar, WODC, Boom
Juridische uitgevers, 2004. Beide onderzoeken zijn te downloaden van
www.wodc.nl
Verder hebben A. Slotboom en C. Wiebrens onderzoek verricht naar
verdachten met een langdurige criminele loopbaan: ‘De komende,
blijvende en gaande verdachte’ in: Goed beschouwd 2003, Openbaar
Ministerie. De publicatie is te downloaden van www.om.nl 
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door Nicole Arts

Nicole Arts is afgestudeerd in Nijmegen binnen

de sociale psychologie en sinds een paar jaar

werkzaam als junior onderzoeker bij Advies- en

Onderzoeksgroep Beke in Arnhem.

In recent uitgevoerd onderzoek, waar telkens

jongeren uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en

Den Haag (G4) worden vergeleken, is ingegaan op

de aard en omvang van de groep strafrechtelijk

criminele jongeren en op de vraag wie hier uitein-

delijk van in een jeugdinrichting belandt. Hierbij

is ingezoomd op de 22 justitiële jeugdinrichtingen

die ons land telt. Het totale aanbod is voor het

eerst letterlijk op de kaart gezet en de jeugdin-

richtingen zijn stuk voor stuk getypeerd op

punten als capaciteit, regimes (gesloten of open)

en specifieke werkwijze. Tevens is onderzocht hoe

de verwijzing en plaatsing van jongeren naar en

in een jeugdinrichting in algemene zin verloopt

en wat hierbij de mogelijke knelpunten zijn.

afvalrace
Het volgen van de ‘zware jongens’ naar jeugd-

inrichtingen is vergelijkbaar met een afvalrace

die begint met een schifting van de criminele

jongeren van de niet-criminele jongeren. Kijken

we naar de totale omvang van jongeren – crimi-

neel en niet-crimineel – dan wonen in Amster-

dam en Rotterdam naar verhouding de meeste

jongeren. Het gaat hier om aantallen van rond de

40000 jongeren. Dit is meer dan er in den Haag

wonen (30000) en veel meer dan er in Utrecht

wonen (bijna 14000). Om te worden aangemerkt

als ‘criminele jongere’, moet een jongere bij het

openbaar ministerie (OM) staan ingeschreven

met ten minste één strafzaak voor een overtre-

ding of misdrijf. Als gekeken wordt naar het

aantal criminele jongeren per stad levert dit voor

2003 het volgende beeld op: het aantal

ingeschreven strafzaken voor minderjarigen

gerelateerd aan elke 100 jeugdige inwoners is in

Utrecht het grootst, namelijk 5,5. Rotterdam volgt

met 4,9 bij het OM ingeschreven strafzaken. In

Amsterdam zijn dit er 4,1 en in Den Haag zijn dit

er 3,5. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het

ZWARE JONKIES  
Criminele jongeren in jeugdinrichtingen 

Tussen de vier grote steden bestaan geen grote verschillen in het

aanleveren van strafrechtelijk criminele minderjarigen aan

jeugdinrichtingen. Rotterdam en Amsterdam leveren landelijk

gezien de meeste jongeren. Geen grote verrassing – zij herbergen de

meeste jongeren. Wél verrassend is dat de volledige capaciteit aan

plaatsen in jeugdinrichtingen niet wordt benut.

Vermogensdelicten komen

onder de jongeren uit de G4

verhoudingsgewijs het vaakst

voor gevolgd door gewelds-

misdrijven tegen personen
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gaat om verdachte, nog niet-veroordeelde

jongeren. Het criminaliteitspatroon dat hoort bij

de ingeschreven zaken laat voor alle vier de

steden grotendeels dezelfde contouren zien.

Vermogensdelicten komen onder de jongeren uit

de G4 verhoudingsgewijs het vaakst voor gevolgd

door geweldsmisdrijven tegen personen.

Ongeveer een derde van de bij het OM ingeschre-

ven zaken wordt uiteindelijk door een rechter

afgedaan. De rest wordt geseponeerd of volgt het

officiersmodel en wordt door het OM afgedaan.

Hoewel het criminaliteitspatroon van de recht-

bankzaken vergelijkbaar is met dat van alle bij

het OM ingeschreven zaken, worden gewelds-

misdrijven verhoudingsgewijs vaker door de

rechter afgedaan dan door het OM. Het percen-

tage jongeren dat voor de rechter verschijnt,

betreft hier dus grotendeels de groep ‘zware

jongens’ die centraal staat in het onderzoek.

Wanneer gekeken wordt naar het type straf dat

deze jongeren krijgen opgelegd, komen op

landelijk niveau taakstraffen het vaakst voor,

gevolgd door jeugddetentie. Het percentage

opgelegde taakstraffen schommelt over de

arrondissementen van de G4 en andere gemeen-

ten rond de 45 procent. Jeugddetentie neemt

landelijk ongeveer een derde in van alle opgeleg-

de straffen. Samen met jeugddetentie is de PIJ-

maatregel (plaatsing in een inrichting voor

jeugdigen), de enige strafrechtelijke afdoening op

grond waarvan een jongere in een jeugdinrich-

ting terecht kan komen. Toch vormen jongeren

die een van deze twee afdoeningen kregen

opgelegd niet alleen de populatie in jeugdinrich-

tingen. Er is ook een groep jongeren in jeugdinrich-

tingen terug te vinden die hier zit vanwege een

civielrechtelijke maatregel, waarover later meer.

jeugdinrichtingen
De 22 jeugdinrichtingen kunnen worden verdeeld

in opvanginrichtingen en behandelinrichtingen.

In de opvanginrichtingen verblijven jeugdigen

vanwege een voorlopige hechtenis of een deten-

tiestraf. Een aantal jeugdigen – vaak zijn dit

voorlopig gehechte jeugdigen – verblijft er in

afwachting van een overplaatsing naar een

behandelinrichting. De behandelinrichtingen

bieden plaats aan jeugdigen met een PIJ-maat-

regel of een civielrechtelijke maatregel. Uiteenge-

zet in korte typologieën per jeugdinrichting blijkt

de variëteit in regimes en behandelwijzen niet

heel groot. Over de effectiviteit van de verschil-

lende behandelwijzen is de literatuur tot op

heden vrij beperkt. In algemene zin kan uit

voorgaand onderzoek worden geconcludeerd dat

een gedragstherapeutische aanpak positief effect

heeft bij de aanpak van gedragsproblemen en het

voorkomen van recidive. Een dergelijke interven-

tie moet echter worden gecombineerd met

praktijkgericht onderwijs, medicatie, interventies

in het gezin en nazorg.

In totaal, behandel- en opvangplaatsen samen-

genomen, spreken we in ons land over een

capaciteit van 2500 plaatsen. Opvallend is dat

niet al deze plaatsen opgevuld zijn. Zo ligt de

bezettingsgraad in 2003 op 93 procent en in 2004

op 88 procent. Hieruit kan worden geconcludeerd

dat niet alle plaatsen het hele jaar door opgevuld

zijn. Rotterdam en Amsterdam zijn hoofdleveran-

ciers van jongeren aan jeugdinrichtingen. Samen

leveren zij tussen de 20 tot 25 procent van alle

jongeren in een jeugdinrichting. Uitgaande van

gegevens over de bezetting (en niet de instroom)

verblijven de meeste jongeren in een jeugdin-

richting vanwege een civielrechtelijke maatregel.

Het gaat hierbij vooral om een OTS-maatregel

(ondertoezichtstelling) en in veel mindere mate

om een Voogdijmaatregel. Iets minder dan de

helft van de jongeren verblijft op basis van een

strafrechtelijke titel in een jeugdinrichting. In de

meeste gevallen vanwege een PIJ-maatregel of

een voorlopige hechtenis en in veel minder
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Illustratie: Hans Sprangers

Rotterdam en

Amsterdam zijn

hoofdleveranciers

van jongeren aan

jeugdinrichtingen
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gevallen vanwege een jeugddetentie. Er is een

groot verloop in jeugdinrichtingen onder

jongeren die er vanwege jeugddetentie of voor-

lopige hechtenis zitten. Voor een voorlopige

hechtenis staat namelijk gemiddeld 64 dagen en

voor jeugddetentie gemiddeld 33 dagen. Dit is

betrekkelijk kort te noemen in vergelijking tot

een OTS-maatregel, die gemiddeld 500 dagen

duurt, of een PIJ-maatregel waar gemiddeld 3,2

jaar voor staat.

match 
Over de G4 blijken geen extreme verschillen te

bestaan als het gaat om het aanleveren van straf-

rechtelijk criminele minderjarigen aan jeugdin-

richtingen. Rotterdam en Amsterdam leveren

landelijk gezien de meeste jongeren. Dit is weinig

opmerkelijk te noemen gezien het feit dat in deze

steden ook de meeste jongeren wonen. Opmer-

kelijker is de conclusie dat de volledige capaciteit

aan plaatsen in jeugdinrichtingen niet wordt

benut. De heersende gedachte dat jeugd-

inrichtingen vol zitten en zelfs wachtlijsten

hebben wordt steevast bestreden in het onder-

zoek. Sterker nog: uit gesprekken met de Glen

Mills School en Den Engh blijkt dat men moeite

moet doen alle plaatsen opgevuld te krijgen.

Dit beperkt zich niet alleen tot deze twee

inrichtingen maar blijkt een landelijk fenomeen.

Als oorzaak hiervoor wordt aangewezen dat

verwijzingen en plaatsingen door omslachtige

bureaucratische en juridische processen vaak

stroperig verlopen. Een goed voorbeeld is de tijd

die het vorderen van een OTS in beslag neemt.

Deze moet door de Raad voor de Kinderbescher-

ming worden gevorderd, die op zijn beurt in

beraad gaat of de eis van de OTS is geïndiceerd, en

terecht is. Dit proces neemt geschat al vier tot zes

maanden in beslag. Bij een plaatsing op

civielrechtelijke basis geldt – in tegenstelling tot

een strafrechtelijke plaatsing – dat een jongere

vanaf zijn 18de niet langer verplicht is een opvang

uit te zitten of een behandeling af te ronden. Een

aantal jongeren komt dan al niet meer in

aanmerking voor een plaatsing. Om dit, en

misverstanden over het al dan niet vol zitten van

jeugdinrichtingen, te voorkomen, zou kunnen

worden nagedacht over de voordelen van een

centrale indicering voor jeugdinrichtingen per

jongere. Idealiter zou dit een datasysteem moeten

opleveren waarbij het koppelen van een jongere

aan een jeugdinrichting op grond van beider

kenmerken in een match of een mismatch

resulteert. Dergelijke systemen dienen continue

te worden ‘ververst’ met actuele informatie en

staan of vallen dus met het voeden en uitwisselen

van de juiste kennis door alle betrokken partijen,

maar bevorderen uiteindelijk een snelle en

efficiënte doorgang.

Uit het onderzoek blijkt het belang van kennis-

bevordering en – niet in de laatste plaats – het

belang van kennisuitwisseling bij alle partijen, in

ieders voordeel. Bovendien moet niet uit het oog

worden verloren dat het hier kan gaan om ernstig

criminele jongeren, die verhoogd risico lopen

opnieuw in aanraking te komen met politie en

justitie wanneer een adequate en snelle reactie

achterwege blijft. <<

Zware jongens gevolgd. Een benchmark voor de G4 met

bijzondere aandacht voor Den Engh en de Glen Mills

School, Nicole Arts, Henk Ferwerda en Jolanda Jakobs,

is te bestellen bij Advies- en Onderzoeksgroep Beke,

Rijnkade 84, 6811 HD Arnhem, T (026) 443 86 19,

e-mail info@beke.nl, of bezoek www.beke.nl
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De werkzaamheid van daderprogramma’s wordt bepaald aan de

hand van vermindering van de recidive van de deelnemers –

veroordeelde daders – na voltooiing van de programma’s.

Om degenen die betrokken zijn bij de evaluatie van dergelijke

interventies te ondersteunen, heeft het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) een wegwijzer

gemaakt. Die zet op een rij wat nodig is voor een goede evaluatie.

door Bouke Wartna

De auteur is onderzoeker bij het WODC. Hij is

programmaleider van de Recidivemonitor en is

betrokken bij de ontwikkeling van de Daderbank,

een opslagplaats voor daderinformatie bedoeld

voor wetenschappelijk onderzoek en statistische

analyses.

Interventies die zich speciaal richten op het ver-

lagen van de recidive van personen die met de

rechtspraak in aanraking komen (justitiabelen),

worden daderprogramma’s genoemd. Om het

succes van deze interventies te bepalen wordt per

programma vastgesteld hoe groot het percentage

is van de deelnemers dat terugvalt in de crimina-

liteit. Maar een recidivemeting alleen is niet

voldoende: we willen niet alleen weten óf een

programma effectief is maar ook hoe en waarom

het werkt. Aan de meting van de recidive gaan

daarom andere onderzoeksactiviteiten vooraf.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-

tatie Centrum (WODC) spreekt in dit verband van

drie opeenvolgende fasen: de plan-, de proces- en

de productevaluatie. In elke fase staat een andere

onderzoeksvraag centraal.

Wegwijzer voor daderprogramma-evaluatie 

TEGEN DE LAMP 

Illustratie: Hans Sprangers
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planevaluatie
De planevaluatie vindt plaats voorafgaand aan de

uitvoering van een programma. In deze fase

draait het om de vraag welke effecten van de

interventie mogen worden verwacht. Aan elk

daderprogramma liggen veronderstellingen ten

grondslag over de doelgroep van deelnemers, de

problemen waarmee zij te kampen hebben en de

wijze waarop deze het beste kunnen worden

aangepakt. In de planevaluatie wordt nagegaan

van welke veronderstellingen men uitgaat en of

deze plausibel zijn. Anders gezegd: men gaat na of

de onderliggende ‘programmatheorie’ wel klopt.

Getoetst wordt of de plannen die men heeft

opgesteld beantwoorden aan bestaande in-

zichten over ‘wat werkt’ en ook of ze goed zijn

uitgewerkt. Een deel van dit onderzoek wordt

gedaan door de erkenningscommissie gedrags-

interventies justitie, die onlangs door de minister

van Justitie werd geïnstalleerd. Deze groep van

deskundigen beoordeelt aanvragen van uit-

voeringsorganisaties – zoals de reclassering, de

Raad voor de Kinderbescherming en de dienst

Justitiële Inrichtingen – en gaat na of de plannen

die men heeft, voldoende zijn onderbouwd.

procesevaluatie
Bij de procesevaluatie draait het niet langer om de

plannen, maar om de uitvoering daarvan. In deze

fase van het onderzoek wordt nagegaan of het

daderprogramma wordt uitgevoerd zoals het is

bedoeld. Is dit het geval, dan is er sprake van

‘programma-integriteit’. Zo niet, dan zijn er – in

de uitvoering of in de plannen – kennelijk nog

bijstellingen nodig. De procesevaluatie vindt

plaats enige tijd na de start van het project.

Centraal staan de processen die zich tussen

alle betrokken partijen afspelen. Niet alleen op

organisatorisch niveau, tussen de medewerkers

van de samenwerkende instanties, maar ook en

vooral op het niveau van de gedragsinterventies

zelf. De procesevaluatie biedt de kans om na te

gaan of de mechanismen die men met de inter-

venties in werking wil zetten inderdaad van

kracht zijn en of de individuele deelnemers zich

als een gevolg hiervan gedragen als voorzien. Het

is een intensieve vorm van onderzoek, omdat

men het programma en de omgeving waarin het

draait van dichtbij moet leren kennen. Maar het

levert ook veel op. Een goede procesevaluatie

zorgt ervoor dat we begrijpen hoe een interventie

werkt.

productevaluatie
Draait een programma eenmaal zoals het hoort,

dan kunnen eindelijk de resultaten worden

gemeten. Vaak denkt men hierbij direct aan het

verzamelen van recidivecijfers, maar dat is een

klassieke fout. De internationale literatuur over

effectiviteit van interventies (what works) wijst

uit dat zelfs de meest effectieve daderprogram-

ma’s slechts een bescheiden effect hebben op het

recidiveniveau. Wanneer de meting van de

recidive te vroeg plaatsvindt en er nog maar

weinig deelnemers het programma hebben door-

lopen, dan spelen toevalsfluctuaties een grote rol

en bestaat het gevaar dat het effect van het

In de planevaluatie wordt

nagegaan van welke veronder-

stellingen men uitgaat en of deze

plausibel zijn. Anders gezegd:

men gaat na of de onderliggende

‘programmatheorie’ wel klopt

Een goede procesevaluatie zorgt

ervoor dat we begrijpen hoe een

interventie werkt
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programma niet zichtbaar wordt. De conclusie

luidt dan dat de interventie niet werkt, terwijl

men in feite langer had moeten wachten om het

effect te kunnen meten. De timing van de

recidivemeting is dus erg belangrijk. Vaak is het

verstandig om bij de productevaluatie eerst

andere zaken aan de orde te laten komen.

Daderprogramma’s zijn uiteindelijk gericht op de

reductie van recidive, zij doen dit door te werken

aan omstandigheden die moeten voorkomen dat

de deelnemers terugvallen. Een arbeidstoelei-

dingsproject bijvoorbeeld, bemiddelt naar werk of

opleiding, een training sociale vaardigheden reikt

de deelnemers gedragsalternatieven aan en een

behandelprogramma voor verslaafden reguleert

het middelengebruik. Elk daderprogramma kent

zijn eigen, concrete doelstellingen en kan vooruit-

lopend op de uiteindelijke recidivemeting, op

deze tussenliggende doelen worden geëvalueerd.

De mate waarin de programmadoelen worden

gerealiseerd geeft aan op welke reductie van

recidive men op termijn mag rekenen.

evaluatieketen
De boodschap van de handleiding van het WODC

is dat het onderzoek naar de effecten van straf-

rechtelijke interventies uit verschillende fasen

bestaat. Dit kan gescheiden worden uitgevoerd.

De planevaluatie meet de verwachte effecten, de

procesevaluatie brengt de praktijk van het dader-

programma in kaart en de productevaluatie levert

een beeld op van de uiteindelijke, feitelijke

resultaten. Samen vormen zij de ‘evaluatieketen’,

de aaneenschakeling van onderzoeksactiviteiten

die duidelijk maakt of en hoe een daderprogram-

ma werkt. De productevaluatie – meer in het

bijzonder de recidivemeting – is de kroon op het

werk, maar de andere schakels zijn evengoed

onmisbaar. Zonder een plan- en een proces-

evaluatie begrijpen we niet hoe een interventie

werkt en hebben we geen enkel idee onder welke

voorwaarden een programma succesvol kan zijn.

Omgekeerd, kan een plan- of een procesevaluatie

uitwijzen dat een productevaluatie (nog) niet aan

de orde is. Wanneer bij bestudering van de

plannen blijkt dat het daderprogramma geba-

seerd is op een onjuiste theorie, of als blijkt dat

het voorgeschreven programma ondanks tal van

bijstellingen niet goed uitvoerbaar is, heeft het

niet veel zin om over te gaan tot de volgende fase

van onderzoek. De interventie kan dan beter

worden stopgezet.

controlegroep
Naast de mix van onderzoeksactiviteiten is nog

een aantal randvoorwaarden van belang.

Daderprogramma’s richten zich op de aanpak van

criminogene factoren – kenmerken en

omstandigheden die bepalend zijn voor de mate

waarin personen crimineel gedrag vertonen.

Voorbeelden van criminogene factoren zijn

huisvesting, werk, sociale relaties, drugs- en alco-

holgebruik en emotioneel welzijn. Om het succes

van de aanpak te kunnen meten is het nodig dat

vooraf een beeld bestaat van de situatie op deze

probleemgebieden, zodat achteraf kan worden

vastgesteld welke vorderingen tijdens deelname

aan het daderprogramma zijn gemaakt. Kortom,

er dient sprake te zijn van een voor- en nameting

van de relevante criminogene factoren.

Belangrijk is dat bij ieder onderzoek een controle-

Draait een programma eenmaal

zoals het hoort, dan kunnen

eindelijk de resultaten worden

gemeten. Vaak denkt men hierbij

direct aan het verzamelen van

recidivecijfers, maar dat is een

klassieke fout
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groep wordt geformeerd. Strikt genomen kan de

meerwaarde van een daderprogramma alleen

worden vastgesteld door een vergelijking te

maken met daders die de bewuste interventie

níet hebben ondergaan. Het is dus zaak om in de

fase van de productevaluatie een controlegroep

samen te stellen. De beste manier om dit te doen

is door randomisering: uit alle kandidaten voor

een interventie worden willekeurig twee groepen

gevormd, een groep die de interventie wel en een

groep die de interventie niet ondergaat.

Randomisering geeft de beste garantie dat beide

groepen vergelijkbaar zijn maar is in de praktijk

vaak moeilijk te realiseren. Vaak moet men

genoegen nemen met matching, waarbij een

groep tegenhangers wordt samengesteld die op

zoveel mogelijk achtergronden vergelijkbaar is

met de deelnemersgroep. De vergelijking met de

controlegroep maakt het mogelijk het effect van

de interventie te meten. Een effect zou kunnen

zijn dat de deelnemers in de twee jaar volgend op

hun deelname vijf of tien procent minder recidive

te zien geven. Om een dergelijk verschil betrouw-

baar te kunnen meten zijn honderden respon-

denten nodig, zowel in de onderzoeks- als in de

controlegroep. Aantallen die in een klein land als

Nederland vaak moeilijk zijn te realiseren, zeker

als het daderprogramma zich richt op een bijzon-

dere groep. Waaruit nogmaals blijkt hoe belang-

rijk de voorafgaande fasen van onderzoek zijn.

Het duurt soms jaren voordat een state-of-the-art-

recidivemeting mogelijk is. In de tussentijd kan

men beter afgaan op de informatie afkomstig uit

de plan- en de procesevaluatie en de meting van

de tussenliggende programmadoelen.

wegwijzer
De handleiding die het WODC heeft uitgegeven is

niet bedoeld als blauwdruk voor het onderzoek op

dit terrein. Het is een wegwijzer, een praktische

gids die aanstipt met welke zaken men te maken

krijgt. Het is bedoeld voor onderzoekers, maar ook

en vooral voor beleidsmakers, veldwerkers,

beoordelaars en begeleiders van interventies

gericht op de reductie van recidive. Kortom, voor

iedereen die beroepsmatig met dit type straf-

rechtelijke interventie te maken heeft. Door op

een rij te zetten wat nodig is voor een goede

evaluatie, hopen we de betrokkenen duidelijk te

maken hoe zij kunnen bijdragen aan het onder-

zoek naar de effecten van daderprogramma’s. <<

www 
Evaluatie van daderprogramma’s. Een wegwijzer voor
onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies
speciaal gericht op het terugdringen van recidive, 
B.S.J. Wartna, WODC, Den Haag, Boom Juridische uitgevers,
2005. ISBN 90-5454-546-1.
De handleiding is te downloaden van www.wodc.nl

Belangrijk is dat bij ieder onder-

zoek een controlegroep wordt

geformeerd. Strikt genomen kan

de meerwaarde van een dader-

programma alleen worden

vastgesteld door een vergelijking

te maken met daders die de

bewuste interventie níet hebben

ondergaan
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Hein Roethofprijs
Het Utrechtse project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en

Stationsgebied is de winnaar van de Hein Roethofprijs 2005. Dit maakte minister

Donner van Justitie op 31 oktober bekend in de Nieuwe Kerk Den Haag.
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door Janny Pols

De auteur is secretaris van de Hein Roethofprijs.

Gebiedsmanager Eelko van den Boogaard ontving

uit handen van de minister een beeldhouwwerk

van de kunstenares Helen Ferdinand en een

bedrag van 20000 euro.“Een weerbarstig

criminaliteitsprobleem op een van de drukst-

bezochte plekken van Nederland is met succes

aangepakt”, aldus de minister. Tweeënveertig

projecten werden dit jaar ingediend voor de

jaarlijkse preventieprijs. Hiermee lijkt de dalende

lijn in het aantal inzendingen, in 2004 zeventien

inzendingen, te zijn gestopt. De projecten richten

zich op een scala aan delicten, van transport-

criminaliteit tot criminaliteit op en rond scholen.

Juryvoorzitter Gerben Bruinsma toonde zich

ingenomen met dit mooie resultaat van gerichte

werving van preventieprojecten door het

Centrum voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de orga-

nisatie van de preventieprijs. Vier projecten

werden genomineerd voor de Hein Roethofprijs

2005: het project Vertrouwensleerlingen van het

ROC Midden Nederland, het project Jeugd

Preventie Programma van de Task-Force Jeugd-

criminaliteit Zuid-Limburg, het Kookproject

Haagse Hout van de gemeente Den Haag en het

project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog

Catharijne en Stationsgebied Utrecht van de

gemeente Utrecht.

Elk jaar worden er projecten ingezonden die

weliswaar niet in aanmerking komen voor een

nominatie, maar waarvan de jury toch meent dat

ze bijzondere aandacht verdienen. Zo ook dit jaar.

“Het project Nieuw te bouwen Stadshart uit

Alphen aan den Rijn is zo’n project”, aldus Bruins-

ma.“Bijzonder omdat men hier het probleem niet

afwacht maar al lang van te voren doordenkt wat

de consequenties zijn van een stedenbouwkundig

ontwerp voor de veiligheid van de toekomstige

bewoners en bezoekers. Dit plan, dat uiteraard

nog geen resultaten kent, is door de jury uitgeko-

zen om als voorbeeld te dienen voor gemeenten,

provincies en projectontwikkelaars. Nu denken

over preventie, is goed voor de veiligheid in de

toekomst.” Guitry Mohebbi mocht namens

Alphen aan den Rijn een eervolle vermelding in

ontvangst nemen. <<

Minister van Justitie Donner

reikt aan Eelko van den

Boogaard, gebiedsmanager

voor Hoog-Catharijne, het

beeld van kunstenares

Helen Ferdinand uit voor

het prijswinnende project.

In het midden de

burgemeester van Utrecht,

Annie Brouwer-Korff | 

foto: Centrum voor

Criminaliteitspreventie en

Veiligheid.  

Tijdens zijn speech sprak minister Donner woorden van dank
uit aan mevrouw Vos-van Gortel, die na acht jaar haar voor-
zitterschap van de jury van de Hein Roethofprijs neerlegde.
De nieuwe jury bestaat uit: Gerben Bruinsma, voorzitter,
directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechts-
handhaving; Mariëtte Christophe, programmadirecteur van
de Nederlandse Politie Academie; Jacques van der Tak,
burgemeester van de gemeente Westland; Lex Westerman,
portefeuillehouder criminaliteitsbeheersing van het
Verbond van Verzekeraars; en Frits Sissing, presentator van
het AVRO-programma Opsporing Verzocht.

PROJECT HOOG CATHARIJNE WINT
DE HEIN ROETHOFPRIJS 2005
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door Rodney Haan

De auteur is coördinator van de programma’s Veilig

Ondernemen en Veilig Leren en Werken bij het Centrum

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Criminaliteit op bedrijventerreinen of in winkelgebieden is

een fenomeen dat een lange historie kent. In het verleden

zijn hiertegen diverse initiatieven ontplooid. De laatste

jaren doet het Keurmerk Veilig Ondernemen zich gelden als

een succesvolle methode om deze vorm van criminaliteit

aan te pakken. Het keurmerk vindt zijn oorsprong in 1997,

maar is voor het eerst toegepast in pilotvorm vanaf 2000.

Het doel van het KVO is om op basis van samenwerking

bestaande problemen op bedrijventerreinen of winkel-

gebieden te lijf te gaan. Het KVO beoogt om een structuur te

bieden voor maatwerk op locatie. In wezen beschrijft het

KVO hóé je kunt samenwerken – het geeft inzicht hoe deze

samenwerking kan worden vormgegeven.

Voor de uitvoering van het KVO wordt een onderscheid

gemaakt tussen bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Deze verdeling is van belang omdat op beide gebieden

andere problemen spelen. Een bedrijventerrein is bijvoor-

beeld vaak anders ingedeeld dan winkelgebieden. De werk-

zaamheden kunnen ook tussen beide gebieden verschillen.

Vanwege het verschil in aanpak en de andere dynamiek bij

bedrijventerreinen en winkelgebieden is ervoor gekozen om

het keurmerk voor winkelgebieden en de pendant voor

bedrijventerreinen op te splitsen in twee afzonderlijke

handboeken. De insteek om een KVO te bereiken is echter

voor beide hetzelfde. De basis ligt bij een krachtig samen-

werkingsverband tussen minimaal de ondernemers, de

gemeente, de politie en de brandweer om veiligheidsmaat-

regelen te treffen. Voordat maatregelen kunnen worden

SAMENWERKING
ALS SLEUTEL  
Het Keurmerk Veilig Ondernemen onderweg 

Bedrijfsleven
Veiligheidsproblemen die zich uitstrekken over partijen in de publieke en de

private sector, zoals in het geval van criminaliteit tegen het bedrijfsleven, vergen

een publiek-privaat samenwerkingsverband – wil de aanpak kans van slagen

hebben. Deze stelling, onderkend door zowel het bedrijfsleven als de overheid,

heeft mede geleid tot het Actieplan Veilig Ondernemen 1 in 2004. Volgens het

Actieplan zijn in 2008 minimaal 120 bedrijventerreinen en 150 winkelgebieden

gestart met een traject voor een Keurmerk Veilig Ondernemen. Op aantallen

KVO’s kan je je makkelijk blind staren – het gaat ook om resultaten.
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In wezen beschrijft het KVO hóé je

kunt samenwerken – het geeft inzicht

hoe deze samenwerking kan worden

vormgegeven
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getroffen is een analyse van de problematiek van het gebied

een vereiste. Gesprekken met belangrijke stakeholders en

ondernemers kunnen een beter beeld verschaffen van de

veiligheidssituatie. Op basis van deze analyse wordt een

plan van aanpak opgesteld waarin de belangrijkste maat-

regelen worden geformuleerd. Als dit plan van aanpak is

geschreven, is voldaan aan de voorwaarde voor certificering,

uitgevoerd en uitgegeven door een certificatie-instelling.

begeleiding op maat
Samenwerking is vaak afhankelijk van de goede wil van de

samenwerkende partijen. Het proces van samenwerken

naar certificeren krijgt daarom ondersteuning. Het minis-

terie van Justitie heeft besloten deze procesbegeleiding te

laten verzorgen door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

(HBD) voor winkelgebieden en MKB-Nederland voor

bedrijventerreinen. De begeleiding is kosteloos en duurt

maximaal een jaar. Dat deze samenwerking haar vruchten

afwerpt is te herleiden tot het aantal opgestarte KVO-

gebieden in Nederland. Ongeveer 85 bedrijventerreinen en

135 winkelgebieden zijn gestart met een KVO-traject.

Kijkend naar de doelstelling van het AVO zijn we dus op de

goede weg.

risico’s
Dat de samenwerking gedurende het eerste jaar in de

meeste gevallen goed verloopt, biedt geen garantie voor het

vervolg van het traject. Bij het behalen van het certificaat

wordt op basis van een plan van aanpak gecertificeerd. Dat

plan bevat de diverse maatregelen die een bedrijventerrein

of winkelgebied als prioriteit stelt om aansluitend daarop

de maatregelen uit te voeren in de praktijk. Wat bij deze

certificering snel wordt vergeten is dat de daadwerkelijke

implementatie van de maatregelen niet wordt getoetst.

Dit gebeurt pas twee jaar later bij hercertificering. Met

andere woorden, het eerste certificaat is alleen gericht op

de vormgegeven samenwerking en het plan van aanpak.

Het probleem is dat er toetsing plaatsvindt van de samen-

werking maar niet van de eigenlijke maatregelen. De stap

zetten van plan van aanpak naar het uitvoeren van de

maatregelen kost vaak meer energie en vraagt een

financiële bijdrage van de partners. Als dit in de

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden kan door gemeenschappelijk getroffen veiligheidsmaatregelen,

eraan bijdragen dat het veiligheidsgevoel van zowel personeel als publiek verbetert | foto: Inge van Mill. 
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samenwerkingsfase niet goed is besproken, kan de

implementatie moeizaam verlopen.

de uitdaging
Mede door de toename van het gebruik van het KVO blijken

er inhoudelijke verbeteringen noodzakelijk te zijn voor het

KVO als procesinstrument. Onder meer op basis van deze

signalen heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid (CCV) de effectiviteit van het KVO willen onder-

zoeken. Op verzoek van het CCV heeft Seinpost Advies-

bureau daarom de zogenoemde Instrumentenbarometer

ontwikkeld (zie secondant nr. 5, 2005), een methodiek om

óók de andere instrumenten van het CCV te kunnen toetsen.

Er is gescoord op vier belangrijke competenties, te weten

inhoud, methoden, implementatie en effectiviteit. De

resultaten van de Instrumentenbarometer voor het  KVO

geven duidelijk aan waar de tekortkomingen liggen. Zij

bieden daarmee een prima aanzet tot de verbetering van het

instrument in zijn geheel. Met name de score op methodiek

biedt op basis van de totaalscore voor KVO reden tot

aandacht.

De onderdelen die uit de Instrumentenbarometer in deze

categorie naar voren komen zijn bij nadere bestudering

gericht op diverse relevante aspecten. Een aantal daarvan

heeft betrekking op de communicatiecomponent. Zo dient

er een duidelijke communicatiestrategie te worden

ontwikkeld, moet er meer aandacht komen voor commu-

nicatie gericht op individuele ondernemers en zijn

communicatietools nodig. Intensievere procesbegeleiding

door het HBD en MKB-Nederland ondervangt een aantal

van deze punten. Zij weten de individuele ondernemers in

lokale bedrijven- of winkelgebieden te vinden via de

aanwezige ondernemersvereniging. Verder moet preventie

van criminaliteit bij kleine en middelgrote bedrijven op het

individuele ondernemersniveau gestalte krijgen.

Een aandachtspunt dat naar voren komt bij de Instrumen-

tenbarometer is de zelfstandige continuering van KVO-

trajecten. Los van de te verbeteren inhoudelijke componen-

ten van het KVO, is het van groot belang dat een KVO-traject

dat op de rails is gezet, na zijn eerste certificering onder de

aandacht van de deelnemende partijen blijft. Gedurende het

eerste jaar staat de procesbegeleiding garant voor

voldoende aandacht voor een KVO-traject. Na de eerste

certificering dient het traject vanzelfsprekend te worden

gecontinueerd met de implementatie van de voorgenomen

maatregelen, voortvloeiend uit het plan van aanpak.

Procesbegeleiding is dan niet meer vanzelfsprekend

geregeld vanuit HBD of MKB-Nederland. De samenwerken-

de partijen dienen zelf de stap naar hercertificering te

maken. Dit is vaak een moeizaam proces omdat de bege-

leiding van een externe partij verdwenen is. Dat kan leiden

tot een afnemende alertheid op de voortgang van het KVO-

traject. Voor de ondersteuning ná de certificering moet een

stevige samenwerkingsbasis worden gelegd. Daar ligt een

belangrijke uitdaging voor de procesbegeleiders vanuit HBD

en MKB-Nederland. Behalve dat zij al in eerste instantie een

lokale projectleider als voorwaarde stellen, moeten zij de

samenwerkende partijen van meet af aan duidelijk maken

dat het KVO-traject op lokaal niveau moet zijn geborgd om

het KVO als zodanig te blijven continueren. Dat vereist de

inzet van de lokale overheid om in haar beleidsplannen en

de daaraan gekoppelde begroting voor de daarop volgende

jaren het KVO te verankeren.

kvo-nieuwbouw
Zowel de praktijk als de Instrumentenbarometer levert het

CCV stof tot nadenken om het KVO als instrument steviger

te verankeren in Nederland. Een blinde vlek zit voorlopig

nog bij het KVO voor nieuwbouwterreinen. Er zijn nog te

Een blinde vlek zit voorlopig nog bij het

KVO voor nieuwbouwterreinen

Dat de samenwerking gedurende het

eerste jaar in de meeste gevallen goed

verloopt, biedt geen garantie voor het

vervolg van het traject
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weinig nieuwbouwlocaties om voldoende kennis en

ervaring te verkrijgen over de certificeringprocessen. Het

probleem van nieuwbouwterreinen schuilt in het langdurig

karakter van ontwikkeling tot de daadwerkelijke

oplevering. Procesbegeleiding leveren vanaf de start tot het

einde betekent dat een lange weg moet worden afgelegd.

Naast de vraag hoe goede procesbegeleiding kan worden

gewaarborgd, doet zich het probleem voor dat het handboek

voor nieuwbouwterreinen revisie behoeft. Er ligt een

uitdaging voor het CCV om het bestaande handboek te

verbeteren qua leesbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.

Ervaringen met certificeringsprocessen bij nieuwbouw-

locaties kunnen het CCV aanknopingspunten bieden om het

handboek gebruiksvriendelijk en toepasbaar te maken.

lange weg
Zoals eerder aangegeven bieden de lopende en afgeronde

projecten een goed beeld van de praktijk, maar is er nog een

lange weg te gaan. Men moet zich niet blind staren op de

aantallen KVO’s die tot stand zijn gebracht. Om het KVO

alleen maar op output (cijfermatig) af te rekenen is te kort

door de bocht – het gaat voornamelijk om de outcome

(resultaat) van het KVO-traject en lessen voor andere KVO-

trajecten die daaruit voortvloeien. Alleen door continuering

van bestaande KVO-trajecten en door praktijklessen daaruit

ter harte te nemen kan het KVO zich ontwikkelen tot een

landelijk herkenbaar en efficiënt instrument. Dat kan eraan

bijdragen dat de ambities van het Actieplan Veilig

Ondernemen worden waargemaakt in de praktijk. <<
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De politie is een bedrijf dat zich mag

verheugen in een constante aandacht,

ook als het om reorganisatie gaat.

Maar zo eens in de tien jaar wordt die

aandacht in concrete plannen omgezet.

Zo worden nu verwoede pogingen

gedaan de tekortkomingen van de

vorige reorganisatie op te heffen.

De ministers van Justitie en van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties hebben in oktober jl.

gereageerd op het rapport Beheer

beheerst. Een van de centrale vragen bij

een reorganisatie van de politie is –

althans dat zou die moeten zijn – wordt

het er veiliger van in ons land. Hoe de

politie is georganiseerd is de meeste

burgers om het even, als ze maar snel

en adequaat worden bediend, zowel in

repressief als in preventief opzicht.

Biedt de voorgestelde wijziging van het

beheer over de politie die garantie?

Vooral ten aanzien van preventie kun je

daar je vraagtekens bij zetten.

Preventie is weliswaar geen taak meer

van de politie alleen, maar de oog-en-

oorfunctie tot op het buurtniveau is

belangrijk als ijkpunt van wat er in een

buurt leeft.

Gelukkig vindt het kabinet met de

Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie

(SEP) dat de gemeenteraden een ster-

kere positie dienen te krijgen om de

lokale verankering van de politie beter

te garanderen. Tegelijkertijd is het niet

gezegd dat aan die versterking

consequenties worden verbonden,

immers de voorstellen van de

gemeenteraden worden besproken

door het regionale politiebestuur en er

wordt teruggekoppeld. Van verant-

woording afleggen aan de lokale

gemeenteraad (burger) is geen sprake.

Een lege dop dus. Want waar gaat het

hier over? Gemeenteraden zijn juist

van belang om de lichtere vormen van

criminaliteit (het kleine leed) aan de

orde te stellen en daarvoor suggesties

voor preventie aan te dragen.

Bestuurlijke preventie van crimina-

liteit heette dat vroeger. Zo ontstaat

wat men in Engeland noemt:

prevention with a bite. Van schaal-

verkleining mag geen sprake zijn vindt

de SEP. Waarom toch zo vasthouden

aan de regionale schaal? Vroeger was er

rijks- en gemeentepolitie. Een onge-

lukkig compromis na de oorlog, maar

de democratische inbedding was

helder. Vervolgens werd er in 1993 een

nieuw compromis gesmeed: regionale

politie. De democratische inbedding

ontbrak. Het nieuwe compromis heeft

een schijndemocratische inbedding,

een aanzet tot de verzelfstandiging van

de politie en een beheer op te grote

afstand. Ik kan me niet voorstellen dat

het kabinet op deze wijze invulling

geeft aan de missie van de politie die zij

volgens haar moet hebben: de politie

bevordert de stabiliteit van de samen-

leving door handhaving van het recht

en door de burgers te beschermen

tegen onveiligheid.

Ik heb het gevoel dat de transparantie

van het beheer over de politie er niet

beter op wordt. Het blijft modderen

omdat de politieke belangen groot zijn.

Op die manier krijgt de burger nooit de

politie waar hij recht op heeft.

De politie die hem kent, maar ook de

burger die de politie kent. Samen

moeten politie en burger (bedrijfs-

leven) werken aan veiligheid, maar het

wordt de politie niet altijd even gemak-

kelijk gemaakt. Het laatste woord is er

zeker nog niet over gezegd. <<

SECondant

Column

VROEGER WAS ALLES
BETER!?
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In oktober 2005 berichtten de media

over de aanhouding door de nationale

recherche van drie Nederlandse man-

nen die ervan worden verdacht dat zij

een wereldwijd netwerk van gekaapte

computers onderhielden. Daarmee

pleegden zij op grote schaal vormen

van computercriminaliteit, zoals het

stelen van vertrouwelijke gegevens

van computers (creditcard- en bank-

gegevens). Ook probeerden zij banken

op te lichten. Blijkens een persbericht

van het Landelijk Parket omvatte het

netwerk ongeveer 1,5 miljoen gehackte

computers, van de besmette computers

staan er geschat 30000 in Nederland.

Voor niet-ingewijden ging met dit

incident een wereld open van ‘botnets’

en ‘zombiecomputers’ (netwerk van

geïnfecteerde computers) en dDoS-

aanvallen (distributed Denial of Service,

het saboteren van internet- en e-mail-

diensten). Al eerder had de Dienst

Nationale Recherche Informatie in zijn

Nationaal dreigingsbeeld (2004)

internetfraude als een potentiële

dreiging voor de toekomst benoemd,

in het bijzonder identiteitssfraude en

fraude met gebruik van namaak-

websites (phishing). Deze criminele

verschijnselen komen nog niet veel

voor. Maar, schreef de dienst met

profetische blik:“Hierin kan de

komende tijd verandering komen”.

Er is nog weinig bekend over de om-

vang van deze vorm van criminaliteit

in ons land.

In Groot-Brittannië is al in de Britse

slachtofferenquête (British Crime

Survey) van 2002/2003 slachtoffer-

schap van computercriminaliteit

onderzocht. In een selfreportonderzoek

(Offending, Crime and Justice Survey

(OJCS) uit 2003) is gekeken naar de

mate waarin de bevolking zich

schuldig maakt aan het plegen van

cybercriminaliteit. Daarbij moet

worden gedacht aan computervirus-

sen, fraude met onlinebetalingsver-

keer, hacken en agressieve e-mail-

berichten. Aanleiding om deze vorm

van criminaliteit te onderzoeken is

voor het Home Office dat maar een

fractie ervan bij de politie wordt

gemeld. Het versturen van een

computervirus bijvoorbeeld, wordt

nauwelijks gezien als echte crimina-

liteit. Daar hoeven de instanties niet

van te weten. Daarmee blijft deze vorm

van criminaliteit aan het zicht onttrok-

ken en kan ook niet worden ingeschat

in hoeverre er maatregelen moeten

worden getroffen. Het Home Office

doet verslag van zijn bevindingen in

het rapport Fraud and technology

Crimes: findings from the 2002/03

British Crime Survey and 2003 Offen-

ding, Crime and Justice Survey (2005).

De daderschapspercentages zijn niet

hoog – zo had naar eigen zeggen

minder dan 1 procent van de respon-

denten uit de OCJS fraude met online-

betalingsverkeer gepleegd – bijvoor-

beeld door ongevraagd iemands

betaalpas te gebruiken. De omvang van

elektronische betaalpasfraude is dan

ook gering in vergelijking met ‘gewone’

creditcardfraude, constateert het Home

Office. De computervirusproblematiek

is grootschaliger van omvang: 18

procent (van de huishoudens die

internet hadden gebruikt), was bezocht

door een virus in de afgelopen 12

maanden. Daarvan wordt nauwelijks

melding gemaakt – 12 procent had het

aangekaart bij de internetprovider,

minder dan 1 procent had het incident

bij de politie gemeld. Bewust een virus

versturen gebeurt op kleine schaal –

minder dan 1 procent van degenen die

internet gebruikten had zich naar

eigen zeggen hieraan schuldig

gemaakt. Het verraderlijke van deze

vorm van criminaliteit is echter dat een

enkele actie kan zorgen voor grote

aantallen slachtoffers. Jongeren in de

leeftijdsgroep van 10-15 jaar waren het

meest geneigd een virus te versturen.

Ruim 2 procent was slachtoffer van een

inbraak in hun computer (hacking) in

de afgelopen 12 maanden. Geen van de

slachtoffers meldde dit aan de politie.

Het percentage voor daderschap is

miniem: minder dan 1 procent had een

computer gehackt. Lastigvallen met

kwaadwillende e-mails gebeurt op

grotere schaal – 12 procent van de

bevolking had deze op de computer

aangetroffen. Mannen en vrouwen

kregen in gelijke mate met dit

probleem te maken, in tegenspraak

met aannames dat vooral vrouwen

hiervan last hebben. Een luttel aantal

mensen maakt zich schuldig aan deze

activiteit – minder dan 1 procent van de

respondenten van de OCJS had naar

eigen zeggen wel eens dergelijke e-

mails verzonden. Ondanks de lage

daderschapspercentages vindt het

Home Office de problematiek van

cybercriminaliteit ernstig genoeg: in

oktober 2005 ging een website de lucht

in met tips voor burgers en

bedrijfsleven over veilig

internetgebruik. Hieraan werken

betrokken partijen mee zoals

softwareproducenten en onlinemarkt-

plaatsen: www.getsafeonline.org <<

Alfred Hakkert  

SPOOKACHTIGE
CRIMINALITEIT 

Buitenlandse berichten
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Het project duurt twee tot drie jaar en

heeft tot doel gemeenten te onder-

steunen bij het opzetten en uitvoeren

van een integraal veiligheidsbeleid.

De eerste activiteiten van het project

zijn inmiddels zichtbaar: de hand-

reiking Veiligheid in ontwikkeling over

nabije initiatieven en beschikbare

instrumenten en bevoegdheden is aan

gemeenten verstrekt, de resultaten van

een behoefteonderzoek dat onder

gemeenten is gehouden zijn binnen-

kort bekend en een speciale website

met informatie over het project is in het

leven geroepen. Begin 2006 worden er

basisformats en competentieprofielen

gepubliceerd die gemeenten onder-

steunen bij het maken van een

functieprofiel van een integrale-

veiligheidscoördinator.

Gemeenten werken hard aan een

veilige samenleving en de vereisten die

hiervoor nodig zijn. In de praktijk blijkt

dat sommige gemeenten hierbij pro-

blemen ondervinden. Zo weten ze niet

altijd hoe ze het veiligheidsbeleid

moeten vormgeven of ervaren ze wet-

telijke of andere belemmeringen bij het

oppakken van de regierol. Het project

Veilige Gemeenten speelt hierop in

door de obstakels te identificeren en

weg te nemen. Een benchmark over

veiligheid in gemeenten, het lokale

veiligheidsbeleid en de reeds behaalde

resultaten moet hierbij helpen.

Een van de belangrijkste informatie-

bronnen voor gemeenten is de project-

site www.projectveiligegemeenten.nl

waarop speciaal voor gemeenten

relevante informatie wordt geplaatst.

De site richt zich op nieuws, relevante

literatuur en documenten en praktijk-

voorbeelden, maar uiteraard ook op de

resultaten en uitkomsten van de

verschillende projectactiviteiten.

De stuurgroep van het Project Veilige

Gemeenten bestaat uit een afvaar-

diging van de drie deelnemende

partijen: BZK, VNG en CCV en een

onafhankelijk voorzitter die verant-

woordelijk is voor de dagelijkse aan-

sturing van het project. In de stuur-

groep hebben zitting: Henri Lenferink

(voorzitter), Chris van Zwam (CCV),

Maud Groenberg (BZK), Corien Pels

Rijcken (VNG) en Janine Schreck,

Projectleider Project Veilige

Gemeenten (BZK). << Linda Volkers is

coördinator communicatie bij het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

CCV-nieuws

PROJECT VEILIGE
GEMEENTEN VAN START
Integraal veiligheidsbeleid is niet voor iedere gemeente een fluitje van een cent.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid hebben daarom het Project Veilige Gemeenten opgezet – om de regierol

van gemeenten te versterken en om knelpunten op het gebied van integrale

veiligheid op te lossen.
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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, waar-

mee het ondersteunen van betrokke-

nen op het gebied van criminaliteits-

preventie en veiligheid en informeren

over kennis en ontwikkelingen op het

gebied van de criminaliteitspreventie

en veiligheid wordt bedoeld.

secondant wil voor eenieder die

werkzaam is op het terrein van de

criminaliteitspreventie en veiligheid

een medium zijn voor praktische 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 criminaliteits-

preventie in brede zin, door te infor-

meren 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. Bijdragen staan in het teken

van inhoudelijke objectiviteit en

kritische oordeelsvorming. Opname

van een artikel in het tijdschrift

betekent 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 20000.
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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.
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