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Redactioneel

Overvallen vormen een beladen onderwerp. 
Zij kunnen immers met bruut geweld gepaard gaan 
en slachtoffers opzadelen met langdurende 
trauma’s. Het probleem van overvallen op winkels 
heeft in het verleden wel geleid tot heftige uitvallen 
naar de overheid. Daarbij werden krasse uitspraken 
over het veiligheidsbeleid niet geschuwd. Heftige 
emoties zijn hier wel te begrijpen; de detailhandel 
krijgt inderdaad veel te verstouwen van de overval-
criminaliteit.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari 2008 
bracht de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard 
Welten daarover slechte tijdingen. Het aantal 
overvallen in Amsterdam en omgeving op onder
nemingen was het afgelopen jaar flink gestegen, 
met een derde ten opzichte van 2006. De strijd 
tegen overvallen krijgt daarom voorrang; er wordt 
bijvoorbeeld extra menskracht vrijgemaakt en een 
politiehelikopter gaat vaker ‘preventievluchten’ 
uitvoeren. 

In zijn toespraak wees de hoofdcommissaris onder-
nemers op het belang van preventie. Zo verdient het 
de aanbeveling om slechts een beperkte hoeveel-
heid contant geld in kas te hebben en geld trans-
porten op wisselende tijden te laten plaats vinden. 
Deze zaken zijn eerder gehoord, maar daarom niet 
minder waar. Ook het zogenoemde Projectteam 
Overvalcriminaliteit (PtO) droeg in de jaren 
negentig deze boodschap talloze malen uit. 
Dit team adviseerde tal van branches, zoals horeca, 
detailhandel en juweliers, over situationeel-
preventieve maatregelen, waaronder camera-
toezicht. In 1999 werd het team opgeheven, na 
behaalde successen – zoals een daling van het 
aantal overvallen. Het gebeurt wel vaker dat na een 
succesvolle aanpak van een probleem, de blik 
gericht wordt op een ander probleem dat (extra) 
aandacht behoeft. Of de aandacht verflauwt 
gewoon. 

Helaas is het probleem van de overvallen weer 
helemaal terug. In het hoofdartikel bespreekt 
Jessica van Mantgem van de dienst Nationale 
Recherche Informatie ontwikkelingen in de overval-
criminaliteit. Vooral in de horecasector stijgt het 

aantal overvallen. Nu maar hopen dat in de aanpak 
van het probleem niet het wiel opnieuw wordt 
uitgevonden, maar dat wordt voort geborduurd op 
het arsenaal van op maat gesneden preventietips, 
die nu al voor allerlei branches beschikbaar zijn.
<< Alfred Hakkert

OVErVAllEN zijN TEruG
Over bijna het hele jaar 
gezien vond in 2007 
twintig procent van de 
overvallen in de horeca 
plaats op maaltijd
bezorgers | foto: Inge van 
Mill. 
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Veelplegers bezorgen vooral in de grote 
steden politie en justitie handenvol werk. 
Om de haverklap komen zij in aanraking 
met politie, justitie en zorginstellingen, 
die vuistdikke dossiers opbouwen over 
deze ‘draaideurcriminelen’. Veelplegers 
maken zich schuldig aan autokraken, 
vernielingen, inbraken, bedreiging en 
winkeldiefstal; delicten waarvan burgers 
veel last ondervinden. Bij elkaar vormen 

deze delicten zo’n 20 procent van de 
totale geregistreerde en opgehelderde 
criminaliteit. 

Om meer zicht te krijgen op de omvang 
en achtergronden van deze groep daders 
heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie de Monitor 
Veelplegers ontwikkeld. De monitor moet 
alle beschikbare informatie over veel-
plegers vergaren en de in- en uitstroom 
van veelplegers in het politieapparaat en 
de justitieketen volgen. 

Het aantal geregistreerde veelplegers in 
2004 is ten opzichte van 2003 toe-
genomen, vooral bij de jeugdigen, blijkt 
nu. Een andere belangrijke bevinding uit 

de monitor is dat van de inrichtingen 
voor stelsel matige daders slecht gebruik 
wordt gemaakt; twee jaar na invoering 
van de ISD-maatregel is de beschikbare 
capaciteit slechts voor 60 procent bezet. 
Een greep uit de andere bevindingen: 
Ruim de helft van de jeugdige veelplegers 
komt uit gebroken gezinnen. De ouders 
van jeugdige veelplegers ontvangen bijna 
drie keer vaker een uitkering dan de 
ouders van de totale jeugdige bevolking. 
70 procent van de zeer actieve volwassen 
veelplegers komt over de vloer bij de 
ambulante verslavingszorg. 
 
monitor Veelplegers. Jeugdige en zeer actieve 
veelplegers in kaart gebracht, N. Tollenaar, r.f. 
meijer, G.l.A.m. Huijbregts, m. Blom en S. el 
Harbachi, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 
2007. iSBN 978 90 5454 952 9.

mONiTOr VEElplEGErS

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd 
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.  
E-mail secondant@hetccv.nl 
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De discussie over criminaliteit in de 
multiculturele samenleving wordt in ons 
land beheerst door de oververtegen-
woordiging van sommige etnische 
groepen in de misdaadstatistieken. 
Problemen met daderschap van alloch-
tonen, kortom. Het gesprek gaat dan al 
snel over de prominente rol van alloch-
tonen in de georganiseerde misdaad. 
Voorbeelden zijn de transnationale 
mensenhandel, afpersing van onder-
nemers en afrekeningen in de wereld van 
de drugshandel. Of het gaat over 
zogeheten culturele delicten zoals 
eerwraak, schaking en ontvoering, en 
meisjesbesnijdenis. Daarbij wordt er 

gemakshalve aan voorbijgegaan dat 
allochtonen maatschappelijk vaak in de 
verdrukking zitten en een kwetsbare 
groep vormen. Zij hebben weinig macht 
en een zwakke economische positie. 
Voeg daarbij dat er relatief veel armoe is 
en dat veel allochtonen afhankelijk zijn 
van een uitkering en in een onveilige 
buurt wonen. 

Genoeg reden voor Dirk J. Korf en Frank 
Bovenkerk om eens naar het slachtoffer
schap van minderheden te kijken. 
In Dubbel de klos beschrijven zij de 
omvang en achtergronden van slacht-
offerschap onder etnische minder heden 
in Neder land. Zij analy seerden onder 
meer gegevens van de Politie monitor 
Bevolking over Amsterdam – dat een 
omvangrijke etnische populatie heeft – 
en politie gegevens over dezelfde stad, 
om een indruk te krijgen van de omvang 
van het probleem. Daarnaast onder-
zochten zij de achtergronden van slacht-
offerschap van allochtonen in zeven 
stadsbuurten, waaronder De Baarsjes en 

Bos en Lommer in Amster dam, en 
Kanalen eiland in Utrecht. Volgens de 
etnografische methode observeerden de 
onderzoekers en studenten het gebeuren 
op straat, en knoopten gesprekken aan. 
Zo vormden zij zich een indruk van 
alledaagse én minder alledaagse zaken. 
Zoals fietsen die op straat te koop 
worden aangeboden. En bij een volgen de 
wandeling designer  parfums en laptops. 
Ook werden gesprekken gevoerd met 
buurtregisseurs, jongeren werkers, 
buurtconciërges en imams. De gesprek-
ken gingen over slachtofferschap in de 
buurt, dader-slachtofferrelaties, maar 
ook over preventie van criminaliteit. 
Worden er in de buurt sociale en tech-
nische maat regelen genomen om 
criminaliteit te voorkomen? Hoe zijn de 
winkels ingericht?

Dubbel de klos. Slachtofferschap van criminaliteit 
onder etnische minderheden, Dirk j. korf en frank 
Bovenkerk (red.), Den Haag, Boom juridische 
uitgevers, 2007. iSBN 978 90 5454 955 0.

ETNiSCHE miNDErHEDEN EN SlACHTOffErSCHAp 
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Is de beker halfvol of halfleeg als we aan 
de integratie van allochtone groepen 
denken? In de maatschappelijke en 
politieke discussie over integratie wordt 
regelmatig gesomberd over de stand van 
zaken. Groepen hebben bijvoorbeeld een 
grote maatschappelijke achterstand 
opgelopen. Zij vinden maar moeizaam 
aansluiting bij de culturele mainstream 
van de samenleving en verkeren het liefst 
in eigen kring. De hoge mate van 
criminaliteit is velen een doorn in het 
oog. Anderen benadrukken echter dat 
integratie vooral tijd kost en wijzen liever 
op gunstige ontwikkelingen bij de 
sociaal-culturele integratie van alloch -
tonen. Beide kampen kunnen in het 

Jaarrapport Integratie 2007 “hun gelijk 
halen”, schrijft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP), dat de balans van de 
integratie opmaakte. 

Een positieve ontwikkeling is bijvoor-
beeld de gestadige verbetering van het 
opleidingsniveau. Stap voor stap daalt 
het hoge aandeel van laagopgeleiden. 
Steeds meer allochtone leerlingen 
voltooien het voortgezet en hoger 
onderwijs. In het basisonderwijs trekken 
de prestaties aan op het gebied van taal 
en rekenen. Daardoor komen er meer 
allochtone leerlingen van havo- en vwo-
niveau. Op de woningmarkt vinden 
allochtone groepen steeds makkelijker 
een ruime woning. Het aantal huis-
eigenaren neemt ook toe. En op de 
arbeids markt is het aandeel werkende 
niet-westerse allochtonen duidelijk 
hoger dan tien jaar geleden. 

Toch baart de enorme schooluitval van 
allochtone leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs en het mbo nog steeds zorgen. 

Onder allochtone groepen komt 
verhoudingsgewijs veel werkloosheid 
voor en het aandeel werkenden blijft ver 
achter bij dat van de autochtonen. De 
jeugdwerkloosheid is hoog en vooral 
Marokkaanse vrouwen blijven afzijdig 
van de arbeidsmarkt. De sociale kloof 
tussen allochtonen en autochtonen is de 
afgelopen tien jaar nauwelijks gedicht. 
Verder is het met het criminaliteitsaspect 
van het integratievraagstuk niet al te 
rooskleurig gesteld, aldus het SCP. De 
hoge criminaliteit onder met name 
Antilliaanse en Marokkaanse jongeren is 
“schrikbarend” en de recidivecijfers 
geven te denken. Het percentage recidi-
vis ten is het hoogst onder Marokkaanse 
jongeren. Ruim acht op de tien jeugdige 
Marokkaanse verdachten recidiveerde in 
de periode 1999-2004. 

Jaarrapport Integratie 2007, jaco Dagevos en 
mérove Gijsberts (red.), Den Haag, Sociaal en 
Cultureel planbureau, 2007.  
iSBN 978 90 377 0330 6. 

iNTEGrATiEmONiTOr

Van heling als delict hebben politie, 
justitie en bedrijfsleven de afgelopen 
jaren niet echt wakker gelegen, wordt in 
het onderzoek Helingpraktijken onder de 
loep vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat 
er geen problemen op dat gebied zijn. 
Integendeel, laat een voorbeeld uit een 
lokaal dagblad zien van een militair die 
terloops werd betrapt met gestolen 
goederen. Twee agenten zagen hoe hij 
een plastic tas met twee dozen parfum 
aannam van een bekende veelpleger. 
Sinds kort staat heling weer op de 
agenda. Het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (NPC) heeft het 

onderwerp nieuw leven ingeblazen. 
Onder de paraplu van het (tweede) 
Actieplan Veilig Ondernemen moest 
onderzocht worden hoe heling effectief 
bestreden kan worden. De auteurs van 
het onderzoek Helingpraktijken onder 
de loep hebben zich daarom over de 
schemerige wereld van het helen 
van gestolen goederen gebogen en 
aanknopingspunten gezocht voor 
helingbestrijding. 

Om te beginnen is voor een effectieve 
bestrijding een mentaliteitsverandering 
nodig, blijkt uit het onderzoek. Want aan 
heling wordt niet heel zwaar getild. 
Burgers en bedrijven zijn geneigd de 
andere kant op te kijken als ze ermee in 
aanraking komen. Eigenlijk is gewoon 
sprake van een gedoogsituatie, schrijven 
de onderzoekers. Aandacht voor 
preventie van heling is in de praktijk ver 
te zoeken. Helers bevinden zich dan ook 
in alle lagen van de samenleving; het 
risico om tegen de lamp te lopen, is toch 

klein. Heling is om die reden ook een 
omvangrijk economisch verschijnsel. 
Allerlei soorten goederen gaan via 
internet, de zwarte markt, de particuliere 
handel en de tussenhandel over van de 
handen van helers in die van afnemers. 
Voor zover de politie daar zicht op heeft, 
gaat het vooral om auto’s, fietsen en 
geld. Gewilde goederen zijn verder 
consumentenelektronica, kleding, 
sieraden, genotsmiddelen en voeding. 

Mogelijkheden voor helingbestrijding 
zijn er wel degelijk. Het veelvuldig 
gebruik van internet biedt goede 
opsporingskansen. Publiekscampagnes 
kunnen het normbesef rondom heling 
verhogen. Maar dat heeft alleen kans van 
slagen als de pakkans ook wordt 
vergroot. 

Helingpraktijken onder de loep. Impressies van 
helingcircuits in Nederland, D. van de mheen 
en p. Gruter (red.), Den Haag, Boom juridische 
uitgevers, 2007. iSBN 978 90 5454 890 4. 

HEliNG
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Juweliers hebben tal van technopreventieve 
beveiligingsmaatregelen getroffen, om zich 
overvallers van het lijf te kunnen houden | 
foto:  Inge van Mill. 
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Crimi-trends
het aantal overvallen is de afgelopen jaren gestaag gezakt. 

steeds minder overvallers sloegen hun slag. Maar deze 

afname, die bijna vanzelfsprekend werd, kwam in 2007 tot 

een halt. vorig jaar steeg het aantal overvallen voor het eerst 

weer. vooral de horeca en de detailhandel worden vaker 

bezocht door overvallers, constateert Jessica van Mantgem. 

tel daarbij dat er meer gewonden vallen en het wordt 

duidelijk dat de strijd tegen overvalcriminaliteit nog niet 

beslecht is.  

 meer overvallen in horeca en detailhandel 

DE WEkkEr 
riNkElT VOOr 
OVErVAl
CrimiNAliTEiT
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door Jessica van Mantgem
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij de dienst Nationale 

Recherche Informatie.

Eind jaren negentig nam het aantal overvallen in Nederland 
jaarlijks toe. Sinds het begin van deze eeuw spant de politie 
zich samen met het bedrijfsleven actief in voor een betere 
aanpak van de overvalcriminaliteit. Het gaat daarbij niet alleen 
om repressieve, maar ook om preventieve maatregelen. Zo is 
er in 2003 door de minister van Justitie een Landelijk Overval-
coördinator bij de politie aangesteld, die onder meer als aan-
spreekpunt voor het bedrijfsleven fungeert en op die manier 
de samenwerking moet bevorderen. Hoewel het aantal over-
vallen de laatste jaren daalde, zijn de afgelopen maanden 
verschillende artikelen in de media verschenen waarin 
bezorgdheid werd geuit over een mogelijke toename. 

BrONNEN
In het Landelijke Overvallen en Ramkraken Systeem (LORS) 
bij de dienst Nationale Recherche Informatie worden alle 
(aangegeven) overvallen geregistreerd op basis van de 
informatie die de regiokorpsen aanleveren. Daarnaast worden 
gegevens over overvallen geregistreerd in het Herkennings-
dienstsysteem van de Nederlandse politie (HKS). De definitie 

van het begrip overval is voor beide systemen identiek. In dit 
artikel worden zowel gegevens uit LORS als uit HKS gebruikt. 
LORS is vollediger dan HKS omdat voor LORS extra controle 
op de invoer plaatsvindt. HKS biedt echter weer inzicht in 
een aantal aanvullende gegevens. Zo worden data over 
aangehouden verdachten in HKS aangevuld met relevante 
informatie uit onder meer de Gemeentelijke Basis 
Administratie. 

Om deze redenen is er voor gekozen om de in dit artikel 
gepresenteerde grafieken soms op LORS en soms op HKS te 
baseren. Als naar trends en ontwikkelingen gekeken wordt, 
laten beide systemen overigens geen verschillen zien. Voor 
onze analyse zijn we, waar mogelijk, uitgegaan van de periode 
2002-2007. Uit LORS zijn de gegevens uit 2007 tot en met 
november bekend en is voor december uitgegaan van een 
voorlopige schatting. Uit HKS zijn data maar tot en met 2006 
beschikbaar. 

ONTWikkEliNG VAN AANTAl OVErVAllEN
In figuur 1 is de ontwikkeling te zien van het aantal 
geregistreerde overvallen in Nederland over de periode 
2002-2007. Het aantal overvallen is in die periode flink gedaald, 
met iets meer dan een kwart (26,4 procent) tot 2006. 

Figuur 1> aantal geregistreerde overvallen in Nederland (2002-2006) 

Bron: DNRI, LORS

 
 
 
 
 
 

 

Figuur 2> aantal overvallen naar doelwit (2002-2006)  

Bron: DNRI, LORS
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In 2007 is er (over de eerste elf maanden van het jaar) echter 
sprake van een toename met 10 procent van het aantal over-
vallen in vergelijking met dezelfde periode in 2006. Het aantal 
ligt nog wel onder dat van 2005. Overvallen komen vaker voor 
in grotere gemeenten dan in kleine. Met name in de twee 
grootste steden van ons land worden veel overvallen gepleegd. 

Het aantal overvallen per jaar is in de grotere gemeenten de 
afgelopen jaren echter wel flink gedaald. Amsterdam vormt 
hierop een uitzondering. Daar is het aantal overvallen sinds 
2003 jaarlijks toegenomen.

DOElWiTTEN 
In figuur 2 wordt per jaar het aantal overvallen naar doelwit 
onderscheiden. Veruit de meeste overvallen worden gepleegd 
op detailhandelbedrijven, particulieren (woningen) en horeca-
bedrijven. Hoewel in de meeste sectoren het aantal overvallen 
de afgelopen jaren sterk is teruggelopen, zien we gedurende de 
eerste elf maanden van 2007 een toename van het aantal 
overvallen in de horeca (+52 procent) en in mindere mate in de 
detailhandel (+17 procent) ten opzichte van dezelfde periode in 

2006. Bij overvallen op particulieren (woningen) zien we een 
tegengestelde ontwikkeling. Na een aanvankelijke toename 
vanaf 2002, is het aantal woningovervallen in 2007 iets gedaald 
(-8 procent).  

Benzinestations en supermarkten worden binnen de detail-
handel het vaakst slachtoffer van een overval (het aandeel 
van alle overvallen in de detailhandelsector in 2007 is voor 
beide 17 procent). Tot 2006 daalde het aantal overvallen op deze 
doel witten met respectievelijk 40 en 48 procent, maar in 2007 
nam het aantal weer toe met 18 en 23 procent. Naast benzine-
stations en supermarkten worden videotheken, juweliers en 
tabakswinkels relatief vaak overvallen. Alleen in de tabaks-
branche zette de daling zich ook in 2007 nog voort. 

Binnen de horeca werden in 2007 (gedurende de eerste 
11 maanden) de meeste overvallen gepleegd op snackbars 
(27 procent), restaurants (23 procent) en maaltijdbezorgers 
(20 procent). Voor alle typen doelwitten binnen de horeca geldt 
dat het aantal overvallen in 2006 lager lag dan in 2002, maar 
dat er in 2007 sprake lijkt van een behoorlijke toename. 
Met name restaurants (+115 procent) en snackbars (+73 procent) 
waren vorig jaar veel vaker slachtoffer van een overval. 

>>

Figuur 3> percentage geregistreerde overvallen per maand (2002-2006)  

Bron: DNRI, HKS
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mAANDEN, DAGEN EN TijDSTippEN
Overvallen worden vaker in de wintermaanden gepleegd dan 
in de zomermaanden. Uit figuur 3 komt naar voren dat het 
aantal overvallen in de periode april tot en met september 
aanmerkelijk minder hoog is dan in de overige maanden. 

Zoals uit figuur 4 blijkt, worden de meeste overvallen gepleegd 
op vrijdag en zaterdag, maar ook op donderdag vinden relatief 
veel overvallen plaats. Zondag worden de minste overvallen 
gepleegd. Ook op maandag slaan overvallers minder vaak hun 
slag. Uit LORS komt een vergelijkbaar beeld naar voren. 

Als naar tijdstippen gekeken wordt, valt op dat met name vanaf 
het eind van de middag tot in de avond de meeste overvallen 
gepleegd worden (figuur 5). 

Overvallers houden rekening met de buitverwachting. 
Ze kiezen momenten waarop er relatief veel geld aanwezig zal 
zijn in de te overvallen objecten. Dit verklaart mogelijk de 
voorkeur voor bepaalde dagen (koopavonden en dagen met 
veel horeca- en winkelbezoek) en tijdstippen (eind van de dag, 
vlak voor sluitingstijd). Aan de andere kant willen de daders zo 
min mogelijk opvallen. Wellicht dat de wintermaanden daarom 

de voorkeur genieten. Het is dan eerder donker en de kans op 
herkenning van de dader is dus minder groot.

AANGEHOuDEN VErDACHTEN
Omdat HKS voor de meeste gegevens over verdachten wordt 
gebruikt, kan slechts een beeld gegeven worden tot en met 
2006. Sinds 2004 loopt het aantal aangehouden verdachten 
terug. In figuur 6 is de ontwikkeling van het aantal aan-
gehouden verdachten van overvallen te zien. Het oplossings-
percentage is in de periode 2002-2006 overigens niet 
noemens waardig gewijzigd. Uit LORS komt naar voren dat 
ongeveer een derde van de overvallen wordt opgelost. 

kENmErkEN VAN VErDACHTEN
Als naar de achtergrond van de verdachten gekeken wordt, valt 
op dat de meeste verdachten man zijn (96 procent). Bijna 60 
procent is jonger dan 25 jaar. Daarmee zijn de aangehouden 
overvallers gemiddeld iets jonger dan alle aangehouden 
verdachten in Nederland gemiddeld zijn. Er hebben zich in het 
geslacht en de leeftijd van de aangehouden overvallers de 
laatste jaren overigens nauwelijks verschuivingen voorgedaan. 

Van alle in 2006 aangehouden verdachten (ongeacht het delict) 
is bijna 60 procent van Nederlandse herkomst. Voor overvallers 

Figuur 4> percentage overvallen per dag van de week (2002-2006) 

Bron: DNRI, HKS
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ligt dat aandeel lager. In figuur 7 is te zien dat het aantal 
Nederlanders onder de overvallers iets meer dan 30 procent 
bedraagt. Het aandeel Nederlanders betrof in 2002 nog bijna 
40 procent en is dus afgenomen de afgelopen vijf jaar. 
Antilliaanse, Marokkaanse en (in iets mindere mate) 
Surinaamse verdachten worden relatief vaak voor overvallen 
aangehouden. De oververtegenwoordiging van deze groepen is 
bij overvallen nog groter dan deze sowieso al is in de 
verdachten populatie. 

CrimiNElE CArrièrE
In figuur 8 wordt per jaar aangegeven wat het aandeel binnen 
de aangehouden groep overvallers is van nieuwkomers 
(personen die voor het eerst met de politie in aanraking 
gekomen zijn), meerplegers (zij die in hun carrière al voor 2 
tot 10 misdrijven zijn aangehouden) en veelplegers (personen 
die al voor meer dan 10 misdrijven zijn aangehouden). 

Ongeveer driekwart van de aangehouden overvallers is al 
eerder met de politie in aanraking gekomen. Als we naar 
alle verdachten kijken die in 2006 door de politie werden 

aangehouden (ongeacht het type delict), betrof het in de helft 
van alle gevallen (51 procent) een eerste politiecontact. Onder 
de overvallers bevinden zich dus relatief veel recidivisten. Meer 
dan 20 procent van de aangehouden overvallers behoort zelfs 
tot de veelplegers. Dat is bijna twee keer zoveel als onder alle 
aangehouden verdachten. Het aandeel veelplegers is de in de 
periode 2002-2006 overigens wel iets afgenomen. 

Meer dan de helft van de aangehouden overvallers was ten 
tijde van hun eerste aanhouding nog minderjarig. Die aan-
houding hoeft overigens geen betrekking te hebben op een 
overval, maar het geeft aan dat een groot deel van de over-
vallers hun criminele carrière vrij vroeg start. Van alle in 2006 
aangehouden verdachten (ongeacht het misdrijf), was nog 
geen derde minderjarig bij het eerste politiecontact.

WErkWijzE 
Uit LORS komt naar voren dat in 2006 bij ongeveer twee derde 
van de overvallen meer dan één dader betrokken was. 
In verhouding neemt het aantal overvallen waarbij meerdere 
daders betrokken zijn iets toe. In 2002 werd nog 45 procent van 
de geregistreerde overvallen door één dader gepleegd. 
Ook lijken de daders meer geweld te gebruiken. Ondanks de 
daling van het aantal overvallen in de periode 2002-2006, lijkt 

Figuur 5> percentage overvallen per dagdeel (2002-2006) 

Bron: DNRI, HKS
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het aantal overvallen waarbij gewonden vallen jaarlijks iets 
toe te nemen. In 2002 vielen bij 11 procent van de overvallen 
gewonden. In 2007 was dat bij 20 procent van de overvallen 
het geval. Bij woningovervallen vallen relatief de meeste 
gewonden, maar de toename doet zich in vrijwel alle 
sectoren voor.

CONCluSiE
Het aantal overvallen in Nederland is sinds 2002 fors gedaald. 
De gezamenlijke aanpak van het bedrijfsleven en de justitiële 
partners lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. In de eerste 
elf maanden van 2007 is het aantal overvallen echter weer iets 
toegenomen, hoewel het aantal overvallen nog altijd op een 
lager niveau ligt dan in eerdere jaren. De toename doet zich 
met name voor bij de horeca en in iets mindere mate bij de 
detailhandel. Wel lijkt er de laatste jaren sprake van een 
toename van het aantal overvallen met gewonden, wat kan 
duiden op meer gebruik van geweld bij overvallen. Een en 
ander noopt tot volharding in de aanpak. Daarbij zal de 
aandacht niet alleen op de repressieve kant, maar zeker ook 

op de preventieve kant van de aanpak moeten blijven liggen. 
Ondernemers zullen alert moet blijven op te nemen   
veilig heidsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan   
buit beperking door het tijdig afromen van kassa’s, kluis - 
voor zieningen met tijdvertraging en de installatie van  
goede camera’s. <<

Met dank aan Leen Prins en Piet de Poorter (dienst Nationale Recherche 
Informatie) en Peter Schoevaars van de Landelijk Overvalcoördinator. 

 Videotheken vormen een gewild 
doelwit voor overvallers | 

foto:  Inge van Mill.

Figuur 8> aandeel nieuwkomers, meerplegers en veelplegers 

(2002-2006) Bron DNRI, HKS

 
 
 
 
 
 

 

* Bij de bepaling van de herkomst wordt de CBSdefinitie 
voor herkomst gebruikt, waarbij zowel het geboorteland 
van de verdachte als dat van zijn of haar ouders 
bepalend is.
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Oudburgemeester van Den Haag Wim Deetman: 
“De problemen die landelijk spelen rond veiligheid 
vormen per definitie ook knelpunten in de grote en 
middelgrote steden.” | foto: Inge van Mill.
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 INTERVIEW Oudburgemeester Wim Deetman over het veiligheidsbeleid en de burger:

“BurGEr kAN EiGEN 
VErANTWOOrDElijkHEiD 
VOOr VEiliGHEiD NiET 
uiTBESTEDEN AAN 
DE OVErHEiD” 

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

De dag na het officiële afscheid van Wim Deetman 
als burgemeester van Den Haag, begin januari, 
wapperen tientallen groene vlaggen in de stad met 
het opschrift: “Wim, bedankt!” Een week later zegt 
de man die elf jaar lang de eerste burger van de 
Hofstad is geweest en niet bekend staat als lief-
hebber van uiterlijk vertoon: “Ik ben er nog steeds 
verbaasd over. Ik had zoiets niet verwacht. Het 
heeft me wel geraakt, een warm gevoel gegeven.” 

De openbare dankbetuiging ligt in het verlengde 
van de persoonlijke manier waarop Deetman, 
Hagenaar van geboorte, de stad heeft bestuurd 
en de relatie die hij met de inwoners van ‘zijn’ 
stad heeft opgebouwd. “Een burgemeester is 
verantwoordelijk voor de integrale veiligheid in de 
stad. Hij moet zelf de wijken in gaan en uitstralen 
er bovenop te zitten. Dat stimuleert bewoners. 
Mensen moeten tegen een burgemeester kunnen 
praten, alles kunnen zeggen. Dat schept betrokken-
heid tussen burgers en bestuur”, zegt Deetman op 
zijn werkkamer bij de Raad van State in Den Haag.

Veiligheid in een stad is een zaak van iedereen. Dat is de overtuiging van 
de oudburgemeester van Den Haag, Wim Deetman. Niet alleen officiële 
instanties, zoals gemeente en politie, maar ook de burgers zelf zijn 
verantwoordelijk voor veiligheid en criminaliteitspreventie in hun directe 
leefomgeving, stelt Deetman in een interview met secondant. Sprekend 
voorbeeld noemt hij de buurtinterventieteams die in de Hofstad actief zijn 
en waarbij bewoners in samenwerking met de politie overlast en onveiligheid 
in hun buurt aanpakken. “Eigenlijk is het vrij eenvoudig: er moet een situatie 
worden geschapen waarin open communicatie mogelijk is. je moet een 
ambiance creëren waarin mensen elkaar durven aanspreken op ongewenst 
gedrag, anders wordt de overlast van kwaad tot erger”, aldus Deetman die op 
1 januari 2008 aan het werk is gegaan als lid van de raad van State.

>>
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De nadruk op persoonlijk contact met de burgers 
past in de overtuiging van Deetman (CDA) dat 
veiligheid in een stad een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid is; niet alleen van gemeente en politie, 
maar ook van burgers en ondernemers. Het meest 
recente veiligheidsprogramma van de gemeente 
Den Haag draagt niet voor niets de titel ‘Een veilig 
Den Haag: een opdracht aan alle Hagenaars 
2006-2010’. Deetman: “Als burgers zich niet veilig 
voelen, zeggen ze vaak dat de overheid voor een 
oplossing moet zorgen. Maar de burger kan zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid niet 
uitbesteden aan de overheid. Als burgers samen 
problemen beetpakken, kunnen ze heel veel zelf 
doen om overlast en onveiligheid te verminderen. 
Verspreid over alle delen van Den Haag zijn buurt-
interventieteams tot stand gekomen, die samen-
werken met de politie. Het zijn vrijwilligers die 
scholing en training krijgen van de politie en in 
groepen de buurt ingaan. Zij geven aan de politie 
door als er structurele klachten zijn over onveilig-
heid en overlast in een wijk.”

BuurTprEVENTiETEAmS
Het eerste buurtpreventieteam is meer dan tien jaar 
geleden opgericht in de Schilderswijk waar eind 
jaren negentig grote spanningen waren tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Op het ogenblik 
zijn meer dan zeshonderd vrijwilligers actief in meer 
dan dertig bewonersteams. De groepen leveren 
ieder op hun eigen manier een bijdrage aan de 
veiligheid in de wijken. 

Enkele voorbeelden zijn: Nachtpreventie 
Schilderswijk, Marokkaanse Buurtvaders Laak, 
Straatvertegenwoordiging Schipperskwartier, 
Buurtpreventie Duindorp en Vrouwen aan Zet. “De 
vorm is heel verschillend. Het gaat om maatwerk 
dat past bij een bepaalde buurt. Als burgemeester 
was mijn oordeel over de vorm irrelevant. Het gaat 
erom dat de bewoners van een buurt of wijk het 
gevoel hebben dat hun omgeving veiliger wordt 
door het initiatief dat ze nemen. Dit soort 
bewonersteams werkt enorm goed. Het voedt de 

betrokkenheid van de burgers bij hun stad en er 
komen ideeën uit voort waar je als bestuurder geen 
seconde aan zou hebben gedacht”, aldus Deetman.

Als burgemeester heeft hij wijkbewoners meer dan 
eens gemotiveerd om de handen ineen te slaan bij 
de aanpak van overlast. “Ik begrijp best dat iemand 
als individu huiverig is een medebuurtbewoner aan 
te spreken op gedrag dat overlast veroorzaakt, maar 
je kunt zoiets wel samen doen. Enkele jaren geleden 
was Duindorp slecht in het nieuws. Tijdens een van 
mijn bezoeken heb ik bewoners erop gewezen dat 
ze met steun van de gemeente een buurtpreventie-
team zouden kunnen opzetten om de problemen 
gezamenlijk aan te pakken. Dat hebben ze gedaan 
en het heeft gewerkt. Eigenlijk is het vrij eenvoudig: 
er moet een situatie worden geschapen waarin 
open communicatie mogelijk is. Je moet een 
ambiance creëren waarin mensen elkaar durven 
aanspreken op ongewenst gedrag, anders wordt 
de overlast van kwaad tot erger. De politie is ook 
enthousiast want deze vrijwilligers vormen de oren 
en ogen van de politie. Er wordt een weg geplaveid 
om gevoelens van onveiligheid weg te nemen.”

WijkAGENT
De rol die burgers spelen in het veiligheidsbeleid 
mag van Deetman best groter worden. “De kern-
vraag is: hoe kan een gemeente burgers bij het 
beleid betrekken? We kennen het instituut wijk-
agent. Waarom zeggen we niet tegen de bewoners-
comités: jullie bepalen het werk van de wijkagent? 
Dat lijkt erg verstrekkend, maar de idee erachter is 
dat als er onveiligheid is in een buurt, die zaken 
aangepakt moeten worden die de burger belangrijk 
vindt om de onveiligheid weg te nemen. In Den 
Haag lopen twee experimenten op dit gebied, die 
wetenschappelijk worden begeleid. Ik ben heel 
benieuwd hoe de resultaten uitpakken.”
Deetman zegt ook een groot voorstander te zijn 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen dat het 
mogelijk maakt om op een gestructureerde manier 
de veiligheid van winkelgebieden en bedrijven-
terreinen te verbeteren. Niet het keurmerk als 
zodanig is in zijn ogen van belang. Het proces van 
burgers en overheid om samen een plan te maken 
zodat een onveilig gebied veilig wordt, daar gaat het 
hem om. “Winkeliers en andere ondernemers die 
met de gemeente, politie, brandweer en andere 

“Er komen ideeën uit voort waar  

je als bestuurder geen seconde aan 

zou hebben gedacht”
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betrokken organisaties afspraken maken om een 
winkelgebied op te knappen en veilig te maken. 
En, duurzaam blijven samenwerken om het gebied 
veilig en schoon te houden. Daarin zit de winst 
van het keurmerk.”

lANDElijk
Een stad als Den Haag, met bijna 475.000 inwoners 
de derde stad in Nederland, heeft volgens zijn oud-
burgemeester op het terrein van veiligheid en 
criminaliteitspreventie dezelfde soort problemen 
als de overige drie grote steden. Wat landelijk aan 
prioriteiten wordt gesteld, komt één-op-één terug 
in het veiligheidsbeleid van de grote steden, is de 
stelling van Deetman. In het veiligheidsprogramma 
sluit Den Haag dan ook aan bij de landelijke  
doel stelling van een daling van de onveiligheid, 
crimina li teit en verloedering met 20-25 procent in 
2010.

Deetman: “Nederland is een klein land. De proble-
men die landelijk spelen rond veiligheid vormen 
per definitie ook knelpunten in de grote en middel-
grote steden. Over het veiligheidsprogramma van 
een stad als Den Haag wordt onder meer op 
departe mentaal niveau overleg gevoerd. Dit  
bete-kent niet dat een gemeente voor de aanpak 
van problemen gaat zitten wachten op landelijk 
beleid. De gemeente Den Haag heeft zelf als eerste 
de veiligheidsketen gesloten om het probleem van 
de veelvuldig gewelddadige jongeren aan te pakken. 
Alle instanties moeten zo samenwerken dat het 
voor de buitenwacht lijkt dat er maar één organi atie 
aan het werk is. Alles moet naadloos aan sluiten en 
met de nieuwe informatie- en communicatie-
technologieën kan dat ook. Landelijke rug dekking 
bijvoorbeeld bij de ketenaanpak is echter wel van 
groot belang, al is het alleen al om de wettelijke 
bevoegdheden die de verschillende instanties 
nodig hebben.”

HOTSpOTS
De investeringen in veiligheid hebben in Den Haag 
geleid tot een aantal zeer succesvolle resultaten, 
meldt het voorwoord van het Veiligheids program-
ma: “We zien een aanzienlijke daling van het aantal 
vermogensdelicten, zoals auto kraak en tasjesroof, 
en een toename van het aantal opgepakte verdach-
ten met 47 procent. In de periode 2002 tot en met 

2006 daalde de geregistreerde criminaliteit met  
16 procent, bij een gelijkblijvende aangiftebereid-
heid. Het gevoel van onveiligheid in de stad daalde 
de afgelopen vier jaar met 6,9 procent.” Gerichte 
acties van bewoners, die zich inzetten in buurt-
interventie teams of als straatvertegenwoordiger, 
hebben volgens Deetman bijvoorbeeld sterk 
bijgedragen aan de vermindering van het aantal 
zogenoemde hotspots in Den Haag, van 27 in 2003 
tot 17 vijf jaar later. Bovendien is de criminaliteit op 
deze meest onveilige plekken in de stad terug-
gedrongen. Deetman: “Als burgemeester bezocht ik 
één keer per jaar alle hotspots om de bewoners te 
vragen of de aanpak hielp en of er nog ideeën 
leefden voor verbeteringen.”

mAATWErk
Deetman benadrukt dat het belangrijk is dat de 
lokale overheid van het Rijk de ruimte krijgt binnen 
een landelijk kader zoveel mogelijk autonoom te 
opereren. “Bijvoorbeeld: in delen van de stad met 
bovenmatige overlast van allerlei soort ligt de 
oplossing in een integrale aanpak van politie en 
andere diensten. Om de verschillende disciplines 
als één geheel te laten optreden, moet de  
organi satie aan de basis, op de ‘werkvloer’ in de  
wijk plaatsvinden. 

Alleen het lokaal bestuur kan maatwerk leveren. 
Daarin ligt de kracht van het lokaal bestuur en die 
moet de landelijke overheid beter benutten. 
Het vergt discipline van het departement van 
Binnenlandse Zaken zich er niet mee te bemoeien. 
Ze moeten op rijksniveau het lef  hebben om de 
uitvoering van het veiligheids beleid aan het lokaal 
bestuur over te laten. Geen gedetailleerde generieke 
doelstellingen formuleren maar erkennen dat er 
verschillen zijn. Dat wordt onvoldoende onderkend. 
De suggestie bijvoorbeeld dat met Nieuwjaar 
iedereen vuurwerk op centrale plekken moet 
afsteken, zal in Den Haag leiden tot een groot 
drama. Landelijk zou men veel preciezer moeten >>

“Ze moeten op rijksniveau het  

lef hebben om de uitvoering van  

het veiligheidsbeleid aan het  

lokaal bestuur over te laten”
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zijn, en bijvoorbeeld de verkoop van lawinepijlen 
weer moeten verbieden.”

TErrOriSmEBESTrijDiNG
Als het om nationale veiligheidskwesties gaat, 
zoals terrorismebestrijding, moet de burgemeester 
in ieder geval geïnformeerd worden over de 
activiteiten die nationale instanties in zijn stad 
uitvoeren. Het zit Deetman nog steeds dwars dat hij 
in november 2004 niet vooraf op de hoogte werd 
gebracht van een inval door de Nationale Recherche 
in een woning aan de Antheunisstraat. Daar 
woonden twee leden van de zogenoemde Hofstad-
groep, Jason W. en Ismail A., die werden verdacht 
van het voorbereiden van terreuraanslagen. 

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
(AIVD) die de verdachten al maanden had 
afgeluisterd, had de leiding tijdens de inval. Bij de 
bestorming werden drie agenten verwond door 
een handgranaat die een van de twee moslim-
extremisten naar buiten gooide. Burgemeester 
Deetman lag thuis te slapen en wist van niets.
Deetman meer dan drie jaar na dato: “De landelijke 
justitie is bij de inval in de Antheunisstraat door het 
oog van de naald gekropen. Als wij waren geïnfor-
meerd was het zo niet gelopen. Als burgemeester 
ben je verantwoordelijk voor openbare orde en 
veiligheid in de stad. Dan moet je precies weten  
wat zich daar afspeelt. De AIVD geldt dan wel als 
instantie die over de beste informatie beschikt, 
maar in de praktijk is de burger in de straat de 
beste informant. De lokale overheid en de burge-
meester kunnen situaties beter beoordelen. 
Overigens is sinds dat incident wel veel gedaan 
om de communicatielijnen met de landelijke 
instanties open te maken.”
 
ViSiTEkAArTjE
Den Haag is niet alleen ‘een van de vier Grote 
Steden’ met grootsteedse kenmerken en knel-
punten op het gebied van veiligheid. De gemeente 

heeft ook de regering binnen haar grenzen en 
ambassades en internationale organisaties. 
“Den Haag heeft daardoor te maken met unieke 
beveiligingskwesties. Dat blijkt ook uit de politie-
formatie. Een speciaal paraat peloton is belast met 
bewaken en beveiligen, wanneer het met name 
gaat om niet-voorziene, opkomende incidenten. 
Daarnaast zijn er voorzieningen voor de statische 
bewaking. Sinds kort bestaat er een kleine 
diplomatieke surveillancedienst die waakt over  
de veiligheid van diplomaten, en van topmensen  
en bezoekers van internationale instellingen.  
In Den Haag zijn in 2007 meer dan 1.500 
demonstraties gehouden. Ze dragen bij aan een 
internationaal gevoel in de stad. Geen enkele 
andere stad heeft zoveel demonstraties, grote en 
kleine. En alle demonstraties vergen specifieke 
aandacht. Daar komt bij dat Den Haag de Hofstad 
is. De koninklijke familie heeft hier redelijk veel 

“De AIVD geldt als instantie die 

over de beste informatie beschikt, 

maar in de praktijk is de burger in 

de straat de beste informant”
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openbare verplich tingen. Prinsjesdag, maar ook 
bruiloften en staats begrafenissen. Het vergt veel 
aan inzet van de gemeente om alles goed te laten 
verlopen. Maar dat is wel het visitekaartje van de 
stad.” 

Onder leiding van Deetman is Den Haag van grijze 
ambtenarenstad uitgegroeid tot stad met een 
internationaal profiel. Hij gebruikte de aanwezig-
heid van het Internationaal Hof van Justitie, het 
Joegoslavië Tribunaal en Europol om andere inter-
nationale instellingen op het gebied van vrede, 
recht en veiligheid binnen te halen, zoals het 
Internationaal Strafhof, de VN-organisatie tegen 
chemische wapens (OPCW) en Eurojust. “Op de 
Habitat Conferentie van de Verenigde Naties 
vorig jaar in Den Haag werd ik door de Afrikaanse 
voorzitter aangekondigd als de ‘Mayor of the 
international City of Peace, Justice and Security’. 

Er werd gezegd dat in Afrika aan Den Haag wordt 
gerefereerd als dé stad in de wereld waar recht 
wordt verschaft. De bewoners van Den Haag in 
alle wijken, op veen of zand, voelen dat hun stad in 
hoog aanzien staat. Het internationale imago bindt 
Hagenaars, schept een gedeelde identiteit.  
Op de Internationale Dag van de Vrede liepen vorig 
jaar meer dan duizend schoolkinderen een 
vredesmars van het Vredespaleis naar het centrum. 
De vice-president van het Internationaal Hof van 
Justitie liep mee en het college van B & W. Dat was 
tien jaar geleden ondenkbaar. Mensen in Den Haag 
zeggen nu trots: dit is mijn stad! Het geeft 
voldoening dat het gelukt is aan het scheppen van 
die sfeer een bijdrage te hebben kunnen leveren.” <<

“Mensen moeten tegen 
een burgemeester kunnen 
praten, alles kunnen 
zeggen. Dat schept 
betrok kenheid tussen 
burgers en bestuur.” | 
foto: Inge van Mill.
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FOTOSERIE Buurtbemiddelaars in actie

DE ONSTuimiGE 
OpmArS VAN  
BuurTBEmiDDEliNG

Werkvloer
Sinds het ministerie van justitie enkele jaren geleden experimenten met 
buurtbemiddeling een financieel steuntje in de rug gaf, is het verschijnsel 
buurtbemiddeling de kinderschoenen ontgroeid. Buurtbemiddeling staat 
op eigen benen en verovert Nederland. in steeds meer gemeenten sussen 
goed getrainde vrijwillige bemiddelaars buurtconflicten en burenruzies en 
voorkomen daarmee veel leed en verdere escalatie in de buurt.
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(foto links) 
Een typisch geval voor 
buurtbemiddeling zoals 
dat hier in beeld wordt 
gebracht, kan beginnen 
met rondhangende 
jongeren, die van de 
prins geen kwaad weten. 
Gewoon wat rond
hangen om de tijd te 
verdrijven en elkaars 
gezelschap zoeken, 
hoort bij de leeftijd.

(foto rechts) 
Het kan er dan wel eens 
wat luidruchtig aan toe 
gaan, met veel gejoel en 
af en aan rijdende 
scooters. 

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert

In tientallen gemeenten in ons land draaien 
inmiddels zo’n 90 buurtbemiddelingsprojecten op 
volle toeren, waarin ongeveer 1600 vrijwillige buurt-
bemiddelaars actief zijn. Rotterdam alleen al, waar 
buurtbemiddeling sinds 1996 bestaat, telt 200 
bemiddelaars. Waar de afgelopen jaren gemeenten 
buurtbemiddeling vooral inzetten om de lucht in 
individuele (probleem)wijken te doen klaren, koos 
Breda er in 2006 als eerste gemeente voor om 
buurtbemiddeling meteen stadsbreed beschikbaar 
te stellen. Het voorbeeld van Breda is gevolgd door 
Amsterdam, waar verschillende partijen zich in 

januari 2007 in een convenant verplichtten om 
“in heel Amsterdam gratis buurtbemiddeling” 
beschikbaar te stellen “voor een goed leefklimaat 
in de stedelijke omgeving.” 

SCHEmErGEBiED
In die stedelijke omgeving kunnen zich onschuldige 
huis-tuin-en-keukenconflicten voordoen, rondom 
overlast van huisdieren, parkeerproblemen en 
ontsierende satellietschotels. Maar ook kunnen ooit 
klein begonnen, slepende conflicten en spanningen 
tussen buurtbewoners, na jaren gisten exploderen. 
Het is niet de minste problematiek waarmee 
buurtbemiddelaars soms aan de slag moeten. 
Hoezeer dergelijke buurtproblemen soms uit de >>

FOTOSERIE Buurtbemiddelaars in actie

DE ONSTuimiGE 
OpmArS VAN  
BuurTBEmiDDEliNG
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hand kunnen lopen, wordt beschreven in het 
onderzoek Intimidatie/extreme woonoverlast in 
Nijmegen. Daarin verkende het onderzoeksbureau 
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in 2006 het 
bestaan van die problematiek in Nijmegen. 

In een buurt kunnen zich tussen buren onderling 
vervelende spanningen voordoen. Minder weerbare 
buren kunnen eindeloos worden gesard. Vaak is de 
aanleiding van het conflict een kleinigheid, zoals 
een overhangende tak in de tuin. Of een enkel gezin 
jaagt een hele buurt de stuipen op het lijf, door zich 
niets aan te trekken van gangbare sociale regels 
waar buurtgenoten zich wel aan houden. Een buurt 
kan in de greep van zo’n gezin raken, omdat 

niemand zijn stem durft te verheffen. Omgekeerd 
kan de buurt het hebben voorzien op het zwarte 
schaap van de buurt, of een vrijstaand huis mag niet 
in handen raken van buiten staanders. Onzichtbare 
pesterijtjes kunnen het leven van buurtbewoners 
verzieken. Denk aan briefjes in de bus, op de ramen 
kloppen en anonieme telefoontjes. Heimelijke of 
openlijke vernielingen aan de tuin, het huis, de auto 
of andere eigendommen, kunnen heel bedreigend 
zijn. Weten dat (de vriendenkring van) de boos-
doener geweld niet schuwt, kan slachtoffers 
afschrikken om stappen te ondernemen. Vaak wordt 
bewoners het bloed onder de nagels vandaan 
gehaald met gedrag dat heel irritant is, maar niet 
strafbaar. In dit schemer gebied is het niet klip-en-
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klaar voor de politie of de woningcorporatie hoe zij 
moeten ingrijpen. 

iNSTrumENT
Een belangrijk instrument waar politie en woning-
corporaties dan op kunnen vertrouwen, is buurt-
bemiddeling. Bemiddelaars brengen ruziënde 
partijen rond de tafel, in de hoop dat er afspra ken 
worden gemaakt waar beide partijen zich in kunnen 
vinden. Zo kan worden voorkomen dat geschillen 
die openlijk worden uitgevochten of onderhuids 
broeien, escaleren en de leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt aantasten. Aan het instru ment zijn wel 
voorwaarden verbonden, want buurt bemiddeling 
wordt niet ingezet als er machtsver schillen zijn, als 

het conflict zich voltrekt binnen een familie of als er 
strafbare feiten zijn gepleegd. 
Buurtbewoners stappen zelden eigener beweging 
af op buurtbemiddelingsprojecten, blijkt uit een 
onderzoek van het bureau Berenschot, Het succes 
van buurtbemiddeling. Meestal worden buurt-
bewoners die in een conflict zijn verwikkeld, in 
overleg met de zogenoemde eerste partij (de klager), 
aangemeld door organisaties die samenwerken in 
een buurtbemiddelingsproject. De politie, de 
woningcorporaties en ook het plaatselijke welzijns-
werk zorgen voor het merendeel van de aan-
meldingen. Is eenmaal besloten dat de zaak zich 
goed leent voor buurtbemiddeling, dan volgt een 
intakegesprek met de eerste partij. Daarin komen 

Het rondhangen en de 
geluidsoverlast valt niet 
altijd in goede aarde bij 
de buurtbewoners, die 
verhaal komen halen. 
Een ruzieachtige sfeer 
ontstaat dan al snel. Het 
onbegrip is groot bij 
beide partijen: jongeren 
hebben het gevoel dat ze 
niks mogen en buurt
bewoners hebben moeite 
met de assertieve toon 
van de jeugd. 

>>
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kort de grieven van de klager aan de orde en wordt 
bepaald of een bemiddelingsgesprek met de andere 
partij erbij uitkomst kan bieden. In veel gevallen 
blijkt een bemiddelingsgesprek niet eens nodig. 
Dan volstaan intakegesprekken al om de eerste 
partij een hart onder de riem te steken, door 
informatie te verstrekken, contact te leggen met 
derden of advies te geven. Moet een bemiddelings-
gesprek toch plaatsvinden, dan wordt de tweede 
partij benaderd voor zo’n gesprek. Als deze ook 
instemt met de bemiddeling, dan volgt een gesprek 
in aanwezigheid van twee bemiddelaars. De bemid-
de laars zoeken daarbij naar de behoeften van beide 
partijen en proberen bij de bemiddelden begrip te 
kweken voor elkaars behoeften, gevoelens en 

belangen. Zij proberen de kou uit de lucht te halen 
en de bemiddelden weer met elkaar in gesprek te 
krijgen. 

DuurzAAmHEiD
De bemiddelden hebben vooral waardering voor 
de methode van buurtbemiddeling, blijkt uit het 
onderzoek van Berenschot. Zij stellen het op prijs 
dat zij hun eigen verhaal kwijt kunnen tijdens het 
bemiddelingsgesprek. Ook voelen zij zich op hun 
gemak gesteld door de bemiddelaars, die naar hun 
gevoel goed doorvragen over de problematiek. In 
bijna de helft van de gevallen heeft buurt bemidde-
ling ook echt geholpen om de problemen op te 
lossen. 
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Politie en woningcorporaties profiteren ook van de 
inzet van buurtbemiddeling, laat het onderzoek 
zien. Door het verwijzen van burenconflicten, die 
meestal veel tijd vergen, naar buurtbemiddeling 
daalt hun werklast. Buurtbemiddeling verschilt 
bovendien van de geijkte manier van politie en 
woningcorporaties om geschillen op te lossen, 
die gericht is op (tijdelijke) conflictbeheersing. Bij 
buurtbemiddeling vormt een duurzame oplossing, 
die gestoeld is op zelfredzaamheid van bewoners, 
het uitgangspunt. Er wordt gezocht naar wegen om 
de verstandhouding tussen buurtbewoners en hun 
vermogen om zélf onderlinge problemen uit de 
wereld te helpen, blijvend te versterken. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) is het landelijk aanspreekpunt voor buurtbemiddeling. 
Voor meer informatie: Jeanine Florie, projectleider buurt-
bemiddeling, telefoon 030 - 751 67 32,  
e-mail jeanine.florie@hetccv.nl  

De website van het CCV biedt uitgebreide informatie over 
buurtbemiddeling: www.hetccv.nl

Intimidatie/extreme woonoverlast in Nijmegen, Oostveen 
Beleidsonderzoek en Advies, Enschede, 2006.

Het succes van buurtbemiddeling. Resultaten van het 
evaluatieonderzoek, L.M.J. Fiers en A. Jansen, Berenschot, 
Utrecht, 2004. 

Beide onderzoeken zijn te downloaden van de website 
van het CCV.

(foto links)
Jongeren lijnrecht 
tegenover 
buurtbewoners. 
Buurtbemiddeling 
brengt in zo’n geval 
conflicterende partijen 
om de tafel, in een 
poging het conflict te 
deescaleren. 

(foto rechts)  
Buurtbemiddelaars 
maken geen deel uit 
van instanties, maar 
zijn goed getrainde 
vrijwilligers uit de eigen 
buurt. Zij zetten zich in 
voor rust en saamhorig
heid in hun buurt. 
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 misstanden in de Amsterdamse escortbranche
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door Marnix Eysink Smeets en Leon van Lier
De auteurs zijn zelfstandig onderzoeker op het gebied van 

veiligheidszorg. Marnix Eysink Smeets is tevens Lector 

Public Reassurance aan de Hogeschool inholland. 

 
De escortbranche is voor veel gemeenten het minst 
doorzichtige deel van de prostitutiesector. Uit 
onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat 
zich in de branche de afgelopen jaren stormachtige 
ontwikkelingen hebben voorgedaan. De branche is 
gegroeid en in een déél van de branche is sprake van 
stevige misstanden. Verbetering is mogelijk, maar 
dat vereist wel een intensieve, brede aanpak. In dit 
artikel een kort overzicht van de bevindingen van 
het onderzoek.

Voor het onderzoek werd gesproken met een 
honderdtal betrokkenen in en om de branche. 
Ook werd een uitgebreide internetscan uitgevoerd 
en werden tal van (andere) open bronnen en 
registers geraadpleegd, van het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel tot de Gemeentelijke 
Basis administratie. Over de escortbranche werd tot 
dusver veel gesproken, maar onderzoek dat écht 
inzicht geeft in de branche is – nationaal, maar ook 
internationaal gezien – nauwelijks voorhanden. 
Een uitzondering vormt een onderzoek dat de 
gemeente Amsterdam in 1999 naar de lokale 
escortbranche liet uitvoeren. Het nu uitgevoerde 
onderzoek is daarvan min of meer een herhaling. 
Dit maakt het goed mogelijk de ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren in de branche in beeld te 
brengen. 

TOEVluCHTSOOrD
Bij het onderzoek in 1999 werd de verwachting 
uitgesproken dat de Amsterdamse escortbranche 
na de opheffing van het bordeelverbod in omvang 
zou groeien. Daarnaast voorspelden de onder-
zoekers dat de branche een toevluchtsoord zou 
worden voor die elementen uit de prostitutiesector 
die het daglicht wat minder kunnen velen. Die 
verwachting blijkt uitgekomen. Dat kan echter niet 
alleen aan de opheffing van het bordeelverbod 

worden opgehangen. Andere ontwikkelingen 
hebben een veel grotere invloed gehad. 
Economische ontwikkelingen bijvoorbeeld 
(waardoor de prijs in de markt sterk onder druk is 
gekomen), geopolitieke ontwikkelingen (waardoor 
nieuwe markten opengingen voor sekstoeristen, 
maar ook veel nieuwe aanbieders op de markt 
kwamen, zoals uit de Balkanlanden), en techno-
logische ontwikkelingen (de opkomst van internet 
en mobiele telefonie, waardoor escorts veel 
gemakkelijker zelfstandig konden gaan werken 
én gemakkelijker anoniem konden blijven).

Op de Amsterdamse escortmarkt zijn nu zo’n 120 
bureaus actief en vele honderden zelfstandige 
escorts. Het totaal aantal actieve escorts bedraagt 
vermoedelijk zo’n 1.000 tot 1.200. In 1999 werd dat 
aantal op circa 500 geschat. Wie overigens probeert 
tot een telling te komen door op internet, in gidsen 
en advertenties alle zichtbare bureaus en escorts te 
‘turven’ komt nog veel hoger uit. Dat is echter 
gezichtsbedrog. Vaak zet bijvoorbeeld één en 
hetzelfde bureau zich uit marketingoverwegingen 
onder meerdere namen in de markt, ogenschijnlijk 
verschillende profielsites (waarop zelfstandigen 
zich aanbieden) blijken bij nader inzien één en 
dezelfde te zijn, en bedrijven die allang zijn 
opgeheven blijven op internet nog lang zichtbaar. 
De escortbranche heeft daardoor veel weg van een 
het aloude glazen labyrint op de kermis: wat echt 
lijkt te zijn blijkt een illusie en omgekeerd.

Van ‘de’ escortbranche lijkt daarbij nauwelijks 
sprake te zijn. Zo valt de Amsterdamse escort-
branche onder te verdelen in vier subsegmenten. 
Dat zijn allereerst twee grote segmenten: de 
vrouwen-voor-mannen (de meest bekende 
escortvorm) en de mannen-voor-mannen (gay-
escort). Daarnaast zijn er nog twee splinter seg-
menten: de transgenders en de gigolo’s. De situatie 
in elk van deze segmenten verschilt sterk, zowel 
wat betreft de aard van de ontwikkelingen, als de 
omvang of de misstanden. We bespreken de twee 
grootste segmenten kort. >>

Er wordt nogal eens geopperd dat de escortbranche – sinds de 
opheffing van het bordeelverbod – het ‘afvoerputje’ van de 
prostitutiesector is geworden. maar is dat ook zo? Om daar 
zicht op te krijgen, liet de gemeente Amsterdam een 
onderzoek naar de plaatselijke escortbranche uitvoeren.
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VrOuWENVOOrmANNEN
In figuur 1 is een ‘landkaart’ gegeven van het 
vrouwen-voor-mannen-segment. Er is sprake een 
duidelijk piramidale opbouw, met enkele bureaus 
aan de top en een brede onderkant van de markt. 
In dit deel van de markt is vooral een beweging naar 
beneden zichtbaar, dus ten nadele van de top en ten 
faveure van de onderkant. Bovenin de markt zijn 
ook buitenlandse aanbieders zichtbaar. Zo biedt 
een bureau uit het Oostblok escorts aan in ‘hotel-
tours’: de meiden worden voor een paar weken 
ingevlogen, zij werken van tevoren gemaakte 
afspraken in een vast hotel af en vliegen dan weer 
naar de volgende locatie.
Hoe lager in de (bureau)markt, hoe groter de kans 
op misstanden. Zo wordt de Amsterdamse markt 
in het midden- en lage segment op dit moment 
gedomineerd door vrouwen uit de Balkanlanden, 
met name uit Roemenië. Bij de mate van vrijwillig-
heid van een groot deel van deze, meestal érg jonge, 
vrouwen moeten ernstige vraagtekens worden 
geplaatst. Het onderzoek leverde veel signalen van 
mensenhandel op en moest zelfs enige tijd worden 
stilgelegd omdat op mensenhandel werd gestuit, 
waarbij een onderzoek van de Nationale Recherche 
voor de voeten dreigde te worden gelopen. 

Opvallend is dat in de branche over de situatie 
van bijvoorbeeld de Roemeense vrouwen vrij open 
wordt gesproken. Kennis over de misstanden is 
– in de lagere regionen van de markt – gemeengoed. 
De overheid is in dit deel van de markt vrijwel geheel 
afwezig. De indruk die de onderzoekers hebben 
opgedaan is dat deze afwezigheid het voortbestaan 
van de misstanden wel érg gemakkelijk maakt. Een 
bijzonder punt van aandacht in het vrouwen-voor-
mannen segment wordt ten slotte nog gevormd 
door de escort vanuit gesloten circuits in (meest 
etnische) horeca. Ook elders in het land wordt 

gesignaleerd dat deze vorm van prostitutie in 
opkomst is, bijna nergens lukt het om hier écht 
goed zicht op te krijgen. Extra aandacht hiervoor 
lijkt nodig: voorkomen moet worden dat hier weder-
om een nieuw afvoerputje in de prostitutiesector 
ontstaat.

mANNENVOOrmANNEN
In de gay-escort (zie figuur 2) is aanzienlijk minder 
sprake van een piramidale opbouw en is minder 
sprake van een neerwaartse trend. Hier is vooral 
een verschuiving zichtbaar van het bureaucircuit 
naar de zelfstandigheid: in de Amsterdamse 
branche is het aantal bureaus gedecimeerd en het 
aantal zelf standige escorts geëxplodeerd. Door de 
nieuwe technologische mogelijkheden is de 
tussenkomst van een bureau immers veel minder 
nodig geworden, daarnaast zijn veel werkers als de 
dood dat zij door toenemend toezicht op de 
bureaus uiteindelijk hun (fiscale) anonimiteit 
verliezen. Misstanden in de zin van mensenhandel 
doen zich niet of nauwelijks voor. Het meest in het 
oog springende risico is de tendens naar meer 
onveilige seks. Aan de onderkant van de markt 
is daarnaast een beperkt aantal (ook weer vaak 
Roemeense) gelukszoekers zichtbaar dat onder 
weinig florissante omstandigheden escort 
aanbiedt vanuit gespecialiseerde horeca. 

AmSTErDAmS?
Het begrip ‘Amsterdamse’ escortbranche blijkt 
overigens erg relatief. Want een deel van de op de 
Amsterdamse escortmarkt actieve spelers is – in 
ieder geval formeel – helemaal niet in Amsterdam 
gevestigd. Zij komen uit plaatsen in de wijde 
omgeving van Amsterdam of zelfs uit andere 
landen. En aan de andere kant is te zien dat de 
Amsterdamse bureaus pakweg de helft van hun 
werk helemaal niet in Amsterdam uitvoeren, maar 
tot ver in de rest van Nederland. Die bevinding 
onderstreept nog eens dat regulering van de escort-
branche gebaat is bij een landelijke aanpak, en niet 
alleen een lokale.

Een nieuw afvoerputje moet 

voorkomen worden 
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VErGuNNiNG WENSElijk?
Nogal wat gemeenten hebben de escortbranche 
inmiddels aan een vergunningplicht onderworpen. 
De gemeente Amsterdam wilde graag weten of dat 
ook voor de Amsterdamse escortbranche zinvol zou 
zijn. Opvallend was dat nogal wat Amsterdamse 
escortondernemers al aan het anticiperen zijn op 
deze vergunningplicht en – naar eigen zeggen – 
bezig zijn hun bedrijfshuishouding meer op orde te 
brengen. In dat licht zou het onverstandig zijn de 
vergunningplicht niét in te voeren, daarmee zou de 
opgebouwde druk om correcter zaken te doen 
immers weer wegvallen. 
In januari 2008 heeft de Amsterdamse gemeente-
raad dan ook besloten tot een vergunningplicht 
voor escortbureaus over  te gaan. Wie echter denkt 
dat met alleen een vergunningplicht voor bureaus 
een reguliere of gereguleerde branche ontstaat, zal 
van een koude kermis thuiskomen. Ten eerste zal de 
vergunning plicht een wassen neus blijken als deze 
niet wordt omgeven door intensieve vormen van 
toezicht en handhaving. Daarbij zal gestart moeten 
worden met de onderkant van de branche. Op dit 
moment bestaat bij veel betrokkenen – niet geheel 
onterecht – de indruk dat áls er al sprake is van 
toezicht en controle dit zich richt op de ‘makkelijk 
te controleren’ bedrijven aan de bovenkant van de 
branche. Ten tweede zal het onder een vergunnings-
plicht brengen van louter de bureaus de deur 
wagen wijd openzetten naar een vlucht in – vaak 
ogenschijnlijke – zelfstandigheid. Daarmee wordt 
de branche nog ondoorzichtiger dan deze al is. 
Een pasjesregeling voor individuele werkers kan 
hieraan mogelijk het hoofd bieden. Ten derde is de 
vergunningplicht op dit moment per definitie 
lokaal, terwijl een adequate aanpak van de escort-
branche vraagt om een bovenlokale aanpak. Het is 
wenselijk dat de komende Kaderwet Prostitutie 
hierin gaat voorzien.

OmSlAG NAAr prOACTiEf BElEiD
Een goede vormgeving van de vergunningverlening 
is een stap vooruit, maar er is meer nodig. Namelijk 

een omslag van de huidige incidentgerichte, 
reactieve aanpak naar een breed, proactief beleid. 
Toezicht en handhaving, proactieve politie-inzet 
(‘kennen en gekend worden’, ‘tegenhouden’), 
hulpverlening en communicatie vormen hiervan 
essentiële bestanddelen. Een goede, structurele 
informatievoorziening én het bouwen van allianties 
met de betere elementen in de branche (die zijn er 
echt!) zijn daarbij onmisbaar. En, een ogenschijnlijk 
detail: wordt het niet eens tijd om de minimum-
leeftijd voor prostitutie te heroverwegen? 
Prostitutie wordt in Nederland immers acceptabel 
geacht als dat een zaak is van autonome consenting 
adults. Veel van de huidige Amsterdamse escorts 
zijn laagopgeleide meisjes van 18-20 uit weinig 
ontwikkelde streken van de Balkanlanden. 

Mag daarvan verwacht worden dat zij zich, in dit 
vreemde land, in dit zware vak bij nacht en ontij 
staande kunnen houden? In het verkeer zijn 
tegenwoordig aangepaste leeftijdsgrenzen voor wat 
risicovollere handelingen al heel normaal. Zo geldt 
21 jaar als de leeftijdsgrens voor het rijden op een 
zwaardere motorfiets. En om met 0,5 promille 
achter het stuur te mogen zitten, geldt een nog 
hogere leeftijdsgrens. Wordt het niet eens tijd om 
ook zo naar dit zo risicovolle vak te kijken, en de 
leeftijdsgrens voor (escort)prostitutie omhoog te 
brengen naar 21 jaar? De gemeente Amsterdam 
heeft inmiddels deze denklijn overgenomen, ook 
minister Hirsch Ballin heeft nu toegezegd zich 
hierop te beraden. Alleen al deze wijziging zou een 
grote stap vooruit zijn! <<

Wordt het niet eens tijd om de 

leeftijdsgrens voor escortprostitutie 

omhoog te brengen naar 21 jaar?
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Met een collectief winkelverbod 
kunnen winkeliers bezoekers 
weren die zich hebben schuldig 
gemaakt aan diefstal of geweld | 
foto: Inge van Mill. 
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door Robbie Keus

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkel-
gebieden bestaat al een aantal jaar en wordt 
landelijk toegepast. Zo ook in Twente, waar de 
Stichting Criminaliteitsbeheersing Twente (SCT) de 
werkwijze actief uitdraagt. Het keurmerk helpt 
ondernemers, gemeenten, politie en brandweer 
om samen de veiligheid in een winkelgebied te 
verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samen-
werking tussen alle betrokken partijen. Het doel van 
het KVO is om betrokken partijen samen te brengen, 
de problemen in kaart te brengen en deze gezamen-
lijk aan te pakken. KVO brengt structuur in dit 
proces aan. 

ACHTErOVErlEuNEN
Han Roordink is projectleider van de SCT. Hij merkte 
dat de Twentse winkeliers maar moeilijk warm-
liepen voor deelname aan het KVO. “KVO-projecten 
kwamen moeizaam of helemaal niet van de grond, 
omdat er onvoldoende actieve winkeliers waren.” 
Daar waar gemeenten, brandweer en politie snel 
en makkelijk mobiliseerbaar waren, gold voor 

winkeliers het tegendeel. “Ze bleven achterover-
leunen en we kregen de neuzen niet dezelfde kant 
op.” Dit werd deels veroorzaakt door een gebrek aan 
organisatie van de winkeliers, maar ook door de 
onbekendheid van het keurmerk. Winkeliers wisten 
niet wat het KVO inhoudt, wat hun rol daarin is en 
welke kosten eraan verbonden zijn. Roordink: 
“Ondernemers willen weten waar ze precies aan 
beginnen als ze zich aan het KVO committeren. 
Als we voorlichting gaven over het KVO, kregen we 
standaard twee vragen: ‘Wat kost het en wat levert 
het op?’. Deze vragen konden we, zeker met het oog 
op de korte termijn, niet 1-2-3 beantwoorden.”

CONCrETE mAATrEGElEN
Dit was voor Roordink de reden om het Startpakket 
KVO te ontwikkelen. Het startpakket is een 
uitgebreide informatiebox die winkeliers alle 
relevante informatie geeft over het KVO. 

 INTERVIEW Twents startpakket kVO 

kATAlySATOr 
VOOr HET kVO 

>>

“Het pakket maakt snel inzichtelijk 

waarom het interessant is om met 

een KVO aan de slag te gaan”

in de regio Twente is een startpakket ontwikkeld 
dat winkeliers informatie biedt over het keurmerk 
Veilig Ondernemen (kVO). Het pakket moet 
winkeliers mobiliseren om deel te nemen aan het 
kVO. De Stichting Criminaliteitsbeheersing Twente 
streeft ernaar dat in 2010 minimaal zestig procent 
van de Twentse winkeliers zich bij het kVO heeft 
aangesloten.
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“Het pakket maakt snel inzichtelijk waarom het 
interessant is om met een KVO aan de slag te gaan. 
Tevens benoemt het de inspanningen die van de 
winkeliers binnen het KVO-verband verwacht 
worden.” Winkeliers die met het startpakket aan de 
gang gaan, dienen binnen achttien maanden te 
voldoen aan tien concrete maatregelen. 
“Daarbij moet je denken aan organisatorische 
maatregelen binnen de eigen onderneming, zoals 
het aanstellen van een preventiemedewerker, 
opleidingen, het opstellen van huisregels en het 
doen van aangifte.” Deze maatregelen sluiten nauw 
aan op de eisen die het KVO stelt om gecertificeerd 
te worden. Het pakket levert ondernemers ook een 
aantal tastbare voordelen op. “Prijsvoordelen op het 
gebied van beveiligingsproducten, trainingen en 
verzekeringsproducten”, somt Roordink op.

COllECTiEf WiNkElVErBOD
Winkeliers kunnen met het startpakket ook partici-
peren in een collectief winkelverbod. Ze hoeven 
slechts de registratiekaart in te vullen waarmee ze 
aangeven dat ze deel uitmaken van een KVO-
samenwerkingsverband. Door het aangaan van 
deze overeenkomst zijn de juridische randvoor-
waarden voor het instellen van een collectief 
winkelverbod afgedekt. “Winkeliers die de kaart 
invullen, ontvangen van ons een sticker voor op de 
deur die duidelijk maakt dat zij meedoen aan het 
collectief winkelverbod. Tevens krijgen zij een 
unieke toegangscode voor een website waarop de 
personen staan die een winkelverbod opgelegd 
hebben gekregen.”

Het verbod kan worden opgelegd als een bezoeker 
zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of geweld. 
Als de persoon kan worden aangehouden, volgt een 
aangifte bij de politie. De politie reikt vervolgens 
een gele kaart uit. Als de persoon al een gele kaart 
op zijn naam heeft staan, krijgt hij een rode kaart. 
Dit houdt in dat hij een winkelverbod krijgt 

opgelegd voor alle winkels die deelnemen aan 
het KVO-samenwerkingsverband. 

iNTEGrAlE AANpAk
Het collectieve winkelverbod blijkt voor veel 
ondernemers een reden om mee te doen aan het 
KVO. Roordink benadrukt echter dat dit winkel-
verbod zonder de andere maatregelen van het KVO 
een vrij mager middel zou zijn om winkelcriminali-
teit aan te pakken. 

“Het is slechts een onderdeel van de integrale 
aanpak waar het KVO-proces voor staat.” Het 
startpakket vormt in Twente het begin van dit 
proces. “Het grote voordeel daarvan is dat winkeliers 
direct met maatregelen aan de slag gaan. Daardoor 
zien zij ook al snel resultaat. Het KVO richt zich 
daarentegen in eerste instantie op het opzetten van 
een sterk samenwerkingsverband. Voordat die 
samenwerking echt goed op de rails staat, ben je al 
gauw een jaar verder. Maar het vormt wel het 
fundament voor de uiteindelijke continue samen-
werking tussen publieke en private partijen, die het 
Keurmerk Veilig Ondernemen nastreeft. Je loopt in 
die opstartfase het gevaar dat een deel van de 
winkeliers afhaakt omdat ze het niet concreet 
genoeg vinden. Het samenbrengen van gemeente, 
politie, ondernemers en andere partijen vergt tijd en 
veel ondernemers willen gewoon direct aan de slag. 
Het startpakket biedt die mogelijkheid. Het vormt 
zo een katalysator voor het KVO.”

lANDElijkE uiTrOl
In Twente speelt het startpakket momenteel een 
heel belangrijke rol bij het betrekken van winkeliers 
bij het KVO. Inmiddels maken winkeliers in een 
tiental gemeenten in Twente al gebruik van het 

“Veel ondernemers willen gewoon 

direct aan de slag. Het startpakket 

biedt die mogelijkheid”
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pakket en dit aantal blijft zich uitbreiden. “Voor ons 
genoeg reden om nog eens 2.000 startpakketten te 
laten maken”, vertelt Roordink. “Ook de gemeenten 
zijn erg enthousiast. Voor deze maand zijn we met 
drie gemeenten bezig en voor volgende maand 
staan er al weer twee op stapel. Ons streven is dat in 
2010 minimaal zestig procent van de Twentse 
winkeliers als KVO-lid is aangesloten.”

Het startpakket biedt ook kansen voor andere 
regio’s. Groningen, Apeldoorn en Zwolle hebben 
al interesse getoond. “We zijn nu druk bezig om het 
pakket zo te vertalen dat het ook landelijk kan 
worden uitgerold. Dat hopen we deze maand af 
te ronden.”

EffECTiViTEiT 
Vorig jaar werd onderzoek uitgevoerd naar de 
effectiviteit van het startpakket. Het pakket blijkt 
effectief als methode om winkeliers actiever te 
laten participeren bij KVO. 

Ook bleek dat de informatie uit het pakket winke-
liers aanzet om na te denken over het veiligheids-
beleid en dat ze worden gestimuleerd om acties te 
ondernemen en deel te nemen aan het KVO. 
Waar het voorheen lastig was om winkeliers over  
de streep te trekken, meldt na een presentatie van 
het startpakket zo’n vijftig procent zich direct aan.  
“De grote winst is dat we winkeliers veel makkelijker 
georganiseerd krijgen in een KVO-verband. Het 
Startpakket werkt dus. Maar het is natuurlijk niet 
allemaal hosanna. Omdat we nu een tijdje met het 
pakket werken, wordt duidelijk wat werkt en welke 
zaken nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo willen 
we bijvoorbeeld de huisregels uitbreiden en nagaan 
of we het winkelverbod ook kunnen vertalen naar 

een collectief horecaverbod. Daarnaast willen we de 
prijsvoordelen op het gebied van beveiligings- en 
verzekeringsproducten beter laten aansluiten op de 
behoefte van de winkeliers en nog sneller trainingen 
aanbieden als een winkelier zich aanmeldt. Ten 
slotte willen we de KVO-verbanden beter monitoren. 
We denken dan aan een tweejaarlijkse monitor van 
de Twentse KVO-gebieden. Als we al die zaken 
kunnen realiseren, hebben we het plaatje helemaal 
rond.” <<“We willen nagaan of we het 

winkelverbod ook kunnen vertalen 

naar een collectief horecaverbod”

WWW
Meer informatie over de stichting criminaliteits-
beheersing twente en het startpakket Kvo is 
beschikbaar via de website: www.kvonline.nl 
op de site van het centrum voor criminaliteits-
preventie en veiligheid (ccv) vindt u alles 
over het Keurmerk veilig ondernemen 
(www.hetccv.nl/kvo). op deze site staat ook het 
digitale stappenplan Kvo. dit instrument leidt 
gebruikers stapsgewijs door het Kvo-proces.
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door Paul Hulshof en Manja Abraham 
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij DSP-groep 

te Amsterdam (voorheen Van Dijk, Van Soomeren en 

Partners).

Bijna wekelijks vindt in uitgaansgebieden in 
Nederland geweld plaats van burgers tegen de 
politie. Betrouwbare cijfers over het aantal 
incidenten zijn helaas niet beschikbaar, omdat 
incidenten niet worden geregistreerd. Voor veel 
politiemensen lijkt uitgescholden worden en duw- 
en trekwerk een risico van het vak te zijn geworden. 
In juni 2007 bekogelde een menigte in Purmerend 
bijvoorbeeld de politie met stenen en flessen. De 
ongeregeld heden ontstonden toen een jongen een 
agent sloeg na afloop van een feest in een 
uitgaansgelegenheid. Dergelijke situaties zijn 
natuurlijk onacceptabel. De vraag is in hoeverre dit 
soort geweldsincidenten te voorkomen is.
 DSP-groep heeft, in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

onderzoek gedaan naar geweld tegen de politie in 
uitgaansgebieden. In vijf gemeenten verspreid over 
het land (Den Haag, Eindhoven, Gemert-Bakel, 
Leiden en Purmerend) zijn 22 geweldsincidenten 
van burgers tegen de politie in uitgaansgebieden 
intensief onderzocht. Het doel was om te onder-
zoeken welke factoren en omstandigheden van 
invloed zijn op geweld door burgers tegen de politie. 

mODEl
DSP-groep ontwikkelde hiertoe een model waarin 
alle factoren en omstandigheden gerangschikt 
kunnen worden. Het maakt duidelijk welke factoren 
direct en welke factoren indirect van invloed zijn 
op dit soort geweldsincidenten. Het model kan 
gemeenten helpen om beleid te ontwikkelen ter 
voorkoming en vermindering van het aantal 
incidenten. 

Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden blijkt 
het gevolg te zijn van een veelheid aan factoren. In 

Geweld van uitgaanspubliek tegen de politie is moeilijk aan 
te pakken, zo blijkt uit onderzoek van de DSpgroep. 
Toch kan de overheid er wel degelijk invloed op uitoefenen, 
stellen Paul Hulshof en Manja Abraham. zij ontwikkelden 
een model dat gemeenten kan helpen bij de beleidsvorming 
om het aantal incidenten terug te dringen.

 preventie van uitgaansgeweld 

EEN DrONkEN 
uiTHAAl NAAr 
DE pOliTiE
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het onderzoek worden vier clusters onderscheiden 
waarin alle factoren een plaats hebben. Sommige 
factoren hebben een ‘duwende’ werking op het 
incident, terwijl andere juist een ‘remmende’ 
werking hebben.

DirECTE fACTOrEN
Het binnenste cluster (cluster 1) beschrijft factoren 
die direct te maken hebben met het gewelds-
incident zelf. Dit zijn bijvoorbeeld kenmerken van 
de burger, kenmerken van de betrokken politie-
mensen en kenmerken van de interactie tussen deze 
twee. Daaromheen ligt een cluster (cluster 2) met 
situationele kenmerken, zoals het aantal aanwezige 
politiemensen, het uitgaanspubliek en de locatie. 
Deze twee clusters bevatten factoren die direct van 
invloed zijn op het incident. Dit zijn niet per se 
factoren die door betrokken politiemensen zelf 
kunnen worden beïnvloed, dat kan vaak slechts tot 
op bepaalde hoogte. Uit de analyse van de 22 
geweldsincidenten blijkt dat de daders voor het 

merendeel mannen zijn in de leeftijd van 18 tot 25 
jaar en deel uitmaken van een grotere groep. De 
dynamiek binnen de groep (en bij de omstanders) 
kan een klein incident laten uitgroeien tot een groot 
incident. Groepen vrienden komen vaak voor elkaar 
op en dit leidt tot een andere, vaak escalerende, 
reactie van de politie dan wanneer het gaat om 
individuele daders. Ook bleek dat de meeste daders 
antecedenten hadden en (zwaar) onder invloed 
waren van drank- of drugs. Opvallend was dat 
daders zich achteraf vaak weinig tot niets meer 
konden herinneren van het voorval.

De politiemensen die het slachtoffer werden van 
geweld, vormen geen homogene groep. Het betreft 
politiemensen van beide seksen, alle leeftijden, 
uiteenlopende rangen en aantal dienstjaren. 
Dat impliceert dat elke politieman of -vrouw 
slachtoffer kan worden van dit soort gewelds-
incidenten.

>>

Er zijn grote verschillen 
in de manier waarop 
gemeenten omgaan met 
veiligheid in uitgaans
gebieden | foto: Inge van 
Mill.
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Het merendeel van de incidenten vond plaats aan 
het einde van de uitgaansnacht, en vaak op locaties 
waar al eerder problemen voorkwamen. Het betrof 
meestal plekken waar een groot aantal mensen 
bijeenkomt nadat de uitgaansgelegenheden zijn 
gesloten, bijvoorbeeld bij snackbars. Dit wordt door 
de politie wel omschreven als ‘het gevecht om de 
frikadel’. Het feit dat zoveel mensen in zo’n korte 
tijd bij elkaar komen, kan leiden tot hectische 
situaties. Op dit soort momenten zou de politie 
altijd rekening moeten houden met de mogelijkheid 
dat optreden tegen een individu ertoe kan leiden 
dat ‘vrienden’ en omstanders zich gaan bemoeien 
met het voorval.

Andere directe factoren zijn feestdagen, waarop 
mensen ‘een keer helemaal los gaan’, zo bleek uit 
de gesprekken met politiemensen. Een remmende 
factor die de meesten bekend voorkomt is het weer: 
als het regent blijven minder mensen hangen, 
waardoor de kans dat grote groepen uitgaand 
publiek bij elkaar komen, kleiner wordt.

iNDirECTE fACTOrEN
Naast de directe factoren, zijn twee clusters onder-
scheiden met indirecte factoren. Deze hebben te 
maken met organisatorische randvoorwaarden, 

kenmerken van de locatie en het geldende beleids-
kader. Deze factoren vormen de context waarbinnen 
de politie in het uitgaansgebied werkt. Deze 
factoren kunnen worden beschouwd als randvoor-
waarden die bij geweld tegen de politie een rol 
spelen. De context is een gegeven en kan niet op 
het moment zelf, door de politie ter plaatse, worden 
beïnvloed.

Uit de analyse blijkt dat gemeenten remmende 
factoren kunnen creëren voor het aantal gewelds-
incidenten tegen de politie in uitgaansgebieden. 
Dit kunnen zij doen in samenwerking met de politie 
en andere externe partners zoals de horeca, het 
0penbaar ministerie (OM), de brandweer, vervoers-
bedrijven en taxichauffeurs. Vaak maken dit soort 
maatregelen deel uit van een pakket aan maat-
regelen om criminaliteit en overlast in uitgaans-
gebieden aan te pakken, meestal in het kader van 
integraal veiligheidsbeleid. In de grotere steden uit 
het onderzoek is vaak ook nog een specifiek 
horecabeleid van kracht.

Er bleken grote verschillen te bestaan in de wijze 
waarop de vijf onderzochte gemeenten de veiligheid 
in horecagebieden benaderen. De algemene indruk 
is dat kleinere gemeenten vooral kijken naar wat de 
politie doet, terwijl de grotere steden een actievere 
rol op zich nemen om gezamenlijk beleid te voeren 
met de partners in veiligheid. Overigens was geweld 
tegen de politie in geen van de vijf onderzochte 
gemeenten een apart speerpunt in het beleid: men 
richt zich vaak op geweld in het algemeen en hoopt 
daarmee ook geweld tegen de politie (en andere 
functionarissen met een publieke taak, zoals 
portiers, toezichthouders en taxichauffeurs) in te 
dammen.

Enkele gemeenten laten succesvolle voorbeelden 
zien van maatregelen die ‘remmend’ werken op 
geweld in uitgaansgebieden. Eén voorbeeld uit de 
praktijk is het reguleren van de sluitingstijden. De 
achterliggende gedachte is dat bezoekers niet 
allemaal op hetzelfde moment de straat op gaan. 
Sommige gemeenten kiezen ervoor variabele 
sluitingstijden toe te staan. Horecaondernemers die 
willen meewerken ondertekenen dan een 
convenant, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om 
langer (bijvoorbeeld tot zes uur ’s ochtends) open te 
blijven. De andere gelegenheden moeten eerder 
(bijvoor beeld om middernacht) sluiten. Een alter-
natief is om te kiezen voor gelijktijdige sluiting 

Schema 1> Analysemodel Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden
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van de zogenoemde natte en droge horeca. Het 
uitgaans publiek kan dan na sluitingstijd van de 
kroegen en disco’s (natte horeca) niet meer massaal 
naar de snackbar (droge horeca) trekken. 
In het convenant kunnen de gemeenten bindende 
afspraken maken met de horecagelegenheden die 
mee willen werken. Zij kunnen bijvoorbeeld 
afdwingen dat er voldoende gekwalificeerde 
portiers aanwezig zijn, dat plastic bekers worden 
gebruikt, dat de horeca de problemen niet onderling 
‘doorschuift’ en dergelijke. Ook ‘verantwoord 
schenken’ is een onderwerp waarover afspraken 
kunnen worden gemaakt. Het blijkt namelijk dat 
bezoekers die overmatig veel alcohol hebben 
geconsumeerd, vaak op straat worden gezet en daar 
hun frustratie botvieren. Kortom: convenanten 
maken het mogelijk ondernemers zich meer 
verantwoordelijk te laten voelen voor wat er ‘op 
straat’ gebeurt, waardoor de kans op incidenten 
(ook tegen de politie) kleiner wordt.

Andere initiatieven die door samenwerking 
succesvoller worden, zijn cameratoezicht, extra 
verlichting, het aanleggen van een ‘zwarte lijst’ met 
ongewenste klanten, tijdelijke toiletten op straat en 
een veiliger inrichting van het uitgaansgebied in het 
algemeen. Dergelijke maatregelen werken beter als 
ze in gezamenlijkheid tot stand komen. Preventie 
alleen is echter onvoldoende; er moeten tegelijker-
tijd goede afspraken worden gemaakt over de 
repressieve kant van de medaille. Gemeenten zullen 
niet alleen goedwillende ondernemers moeten 
belonen, maar ook ‘foute’ horecaondernemers 
moeten aanpakken door bestuurlijke sancties, 
zoals waarschuwingen, boetes, bestuursdwang 
en sluitingen. De politie en het OM moeten zorgen 
voor afspraken over de incidenten waarbij altijd 
verbaliserend zal worden opgetreden, over het 
rapporteren van incidenten aan de burgemeester 
en intern bij de politie en over de handhaving van 
horeca- en straatverboden.

kANSEN GrijpEN
Dit onderzoek laat zien dat geweld tegen de politie 
in uitgaansgebieden lastig is aan te pakken. Voor 
een deel zijn dit soort incidenten helaas niet te 
vermijden, omdat de meeste aanleidingen voor het 
geweld tegen de politie buiten de invloedssfeer van 
de politieman of -vrouw ter plaatse liggen. Waar 
gedronken en gefeest wordt, zijn (groepen) jonge 
mannen op straat en dit blijkt een belangrijke 
oorzaak te zijn voor dit type geweldsincidenten. 

Ook blijkt dat het niet veel uitmaakt welke politie-
mensen op straat worden ingezet: het kan iedereen 
overkomen, ongeacht sekse, ervarings jaren en rang. 
Op het gebied van de directe factoren valt dus 
weinig winst te boeken.

Maar er zijn ook indirecte factoren waar de overheid 
wel degelijk invloed op heeft. Zij schrijven de rand-
voorwaarden voor waarbinnen een incident zich 
mogelijk afspeelt. Dat vereist wel dat gemeenten 
intensief samenwerken met hun partners en dat ze 
proberen te leren van de successen die elders 
worden geboekt. Dit kan er wel degelijk toe leiden 
dat agressie en geweld tegen politiemensen in 
uitgaansgebieden wordt teruggedrongen. Het is 
dan ook hoog tijd dat, op plekken waar dit nog niet 
gebeurt, de politie en de gemeenten hiertoe samen 
initiatieven ontplooien. <<

Dit artikel is een zeer beknopte presentatie van de onderzoeks-
uitkomsten: we hebben ons beperkt tot een introductie 
van het model enkele voorbeelden uit het onderzoek ter 
illustratie. Voor uitgebreider informatie verwijzen we naar het 
onderzoeksrapport Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden. 

Voor reacties email: phulshof@dspgroep.nl en 
mabraham@dspgroep.nl

Er zijn indirecte factoren waar 

de overheid wel degelijk invloed 

op heeft

WWW
De publicatie waarop dit artikel is gebaseerd – 
Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden – is 
te downloaden van de website van het ministerie 
van BZK: www.bzk.nl

het model van uitgaansgeweld tegen de politie 
is tot stand gekomen door gebruikmaking van 
bestaande analysemodellen zoals de tripod-
analyse, politie agressie- en geweldsincidenten 
analyse Methodiek (pagaM) van de politie 
haaglanden en tno. ook is het model van 
onderzoeksbureau beke en het Wodc gebruikt, 
waarmee in 1999 en 2001 onderzoek is verricht 
naar geweldsincidenten op straat tussen 
onbekenden. het model is vervolgens getoetst 
op basis van de 22 incidenten.  
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door Bert Berghuis
De auteur is werkzaam als beleidsadviseur op het 

ministerie van Justitie.

secondant-columnist Jan van Dijk heeft zich in het 
verleden laten kennen als voorstander van 
preventie, in het bijzonder de voorkoming van 
criminaliteit door de beperking van de gelegenheid 
daartoe. Situationele preventie dus. Nu schaart 
hij zich blijkens zijn column Save the children 
(secondant, december 2007) in de rijen van de 
wetenschappers en politici die veel heil zien in 
persoonsgerichte preventie. In de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw was deze benadering 
vooral populair in het streven om delinquenten op 
het rechte pad te brengen, zoals door resocialisatie 
van gevangenen. Vandaag de dag zien we een 

wederopstanding van de persoonsgerichte aanpak, 
maar nu in een perspectief van vroegtijdige 
risicobeheersing. Daarin staat voorop dat latere 
delinquentie voorkomen kan worden door vrijwillig 
of gedwongen te interveniëren in de opvoeding van 
jonge kinderen, vooral bij jongetjes. Met vroeg-
tijdige actie bij 5 procent van de jongetjes zou de 
ontwikkeling naar crimineel gedrag op latere leeftijd 
met zo ongeveer de helft verminderen, zo stelt Jan 
van Dijk. Ik reken dan uit dat, met een jaarlijks 
geboorteaantal van 18.000 kinderen, het zou gaan 
om meer dan 10.000 jongetjes in meerjarige 
begeleidingstrajecten.

We hebben indertijd gezien dat een groot geloof in 
maatregelen ter resocialisatie tot teleurstelling 
leidde: er bleek veel minder mogelijk dan was 

 De grenzen van vroegtijdig ingrijpen 

SAVE yOur mONEy
Op vroegtijdige preventie moeten we niet blind vertrouwen, vindt Bert 
Berghuis. De effecten van interventies om crimineel gedrag op latere 
leeftijd te voorkomen, zijn in veel onderzoeken bijvoorbeeld niet zo groot. 
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gehoopt. Mogen we van het vroegtijdig ingrijpen 
wel verwachten, zoals Jan van Dijk doet, dat het 
opgroeien naar criminaliteit met maar liefst de helft 
zal worden teruggedrongen? Ik ben bang van niet. 
Ten eerste blijkt uit een veelheid aan meta-
evaluaties over de uitwerking van persoonsgerichte 
interventies dat forse effecten zeldzaam zijn. Zeker 
bij massale toepassing in een reguliere setting lijkt 
een reductie van de risico’s met vele tientallen 
procenten een illusie.

Ten tweede veronderstelt vroegtijdig ingrijpen dat 
op jonge leeftijd al goed valt te voorzien wie zich 
crimineel zal ontwikkelen en wie niet. Dus dat 
persoonlijke eigenschappen van kinderen 
(onhandel baar, agressief gedrag) in combinatie met 
ongunstige opvoedingsomstandigheden tot 
criminaliteit zullen voeren. Uit veel studies blijkt 
echter dat die voorspelling in de meeste gevallen 
helemaal niet uitkomt. Ontwikkelingspaden 
zijn in forse mate juist onvoorspelbaar, ook bij 
(on) handelbare kinderen, ook bij (on)gunstige 
opvoedingssituaties. Min of meer toevallige 
gebeurtenissen op latere leeftijd, zoals de vrienden-
kring waar men in komt te verkeren, blijken mede 
bepalend wat er van jongeren terechtkomt.

Het door Van Dijk voorgestane beleid leidt er 
onvermijde lijk toe dat in veel, zo niet in de meeste 
gevallen, onnodig of zelfs schadelijk van staatswege 
opgetreden wordt. In dit verband concludeert de 
bekende criminoloog David Farrington dat ethische 
bezwaren en statistische barrières in de weg staan 
van het vroegtijdige ingrijpen – het is zijns inziens 
zelfs gevaarlijk om kinderen als ‘potentieel 
crimineel’ aan te wijzen en te behandelen. 

Dit laat natuurlijk onverlet dat een tijdig ingrijpen 
verantwoord is indien bij kinderen feitelijk wan-
gedrag, mishandeling en verwaarlozing aan de orde 
zijn, of als op latere leeftijd delinquentie zich daad-
werkelijk aandient. Maar het is zowel empirisch als 
moreel problematisch om een vroeg tijdig ingrijpen 
te legitimeren omdat dit een veel latere groei naar 
criminaliteit zou voorkómen. Als de kaarten daar 
toch op worden gezet, leidt dat waarschijnlijk tot 
teleurstelling en cynisme, en dat zou jammer zijn. 
Want er valt wel degelijk wat te winnen met goed 
gerichte criminaliteitspreventie. <<

Voorspellingen welke 
eigenschappen van 
kinderen en opvoedings
omstandigheden later 
tot crimineel gedrag 
zullen leiden, zijn 
lastig  te doen |  
foto: Inge van Mill. 
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 INTERVIEW Veiligheidseffectrapportage

“DE VEr GEEfT 
VEiliGHEiD EEN 
GEziCHT” 
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door Robbie Keus

Een Veiligheidseffectrapportage kan worden 
uitgevoerd bij elk project waarbij iets gebouwd 
wordt of waarbij plannen gemaakt worden om iets 
te bouwen. In eerste instantie zullen vooral risico-
volle projecten of bestaande problematische 
situaties voor een VER in aanmerking komen. 
Dat kan zijn bij een concreet bouwplan zoals de 
herstructurering van een woonwijk, de bouw van 
een nieuw winkelcentrum, een voetbalstadion, 
een megabioscoop of een sporthal. Maar de VER 
kan ook worden ingezet bij een ruimtelijk plan 
op strategisch niveau, zoals het opstellen van 
(structuur- of) bestemmingsplannen. 

SOEpEl SAmENSpEl
Volgens Mol richt het instrument zich vooral op 
het samenwerkingsproces tussen de verschillende 
veiligheidspartners. “De VER vergt een soepel 
samenspel van alle betrokken partijen. Alle 
belangen behartigers van veiligheid zijn vertegen-
woordigd. Denk aan de gemeente, politie, brand-

weer en de hulpdiensten. Maar ook de traditionele 
partners bij het bouw- en ontwerpproces zitten om 
de tafel, zoals de projectontwikkelaar, de architect, 
de stedenbouwers en de woningcorporaties.” 
Mol wijst er verder op dat ook de gebruikers worden 
betrokken, waaronder eigenaren, beheerders, 
onder nemers en bewoners. “Al deze partijen streven 
samen, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, een 
gezamenlijk doel na: veiligheid.”

Mol is van mening dat een VER zowel bij concrete 
als bij meer abstracte projecten een toegevoegde 
waarde heeft. “Een concreet plan, zoals de bouw van 
een parkeergarage, is natuurlijk overzichtelijker dan 
de ontwikkeling van een gebiedsvisie of masterplan. 
Maar ook binnen die laatste categorie boekt de VER 
goede resultaten op veiligheidsgebied.” Dat wil 
volgens haar niet zeggen dat er zonder VER geen 
aandacht voor de veiligheid is. “Je hebt sowieso 
te maken met wettelijke verplichtingen op het 
gebied van de veiligheid. Maar als elke partij deze 
verplichtingen uitvoert, is met name de sociale 
veiligheid in zijn volle omvang minder zichtbaar. >>

De eventuele veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouw 
projecten in beeld krijgen, voordat er ook maar een paal geslagen  
is. Dat is in een notendop de gedachte achter een Veiligheids
effectrapportage (VEr). joke mol, verantwoordelijk voor de uitvoer 
van VEr’s in de gemeente roosendaal, is erg enthousiast over 
het instrument. “Voor er daadwerkelijk veiligheids problemen 
ontstaan, heb je ze al opgelost.”

Het uitvoeren van een 
Veiligheidseffectrapportage 
hoeft niet voor vertraging van 
bouwprojecten te zorgen | foto: 
Inge van Mill
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Als elke veiligheidspartner geïsoleerd met de 
veiligheid aan de slag gaat, ontstaat het gevaar 
van versnippering.” 

GEzAmENlijkE OplOSSiNGEN
“Vooral de grijze gebieden die zich op het snijvlak 
van de verschillende betrokken partijen bevinden, 
worden dan gemakkelijk over het hoofd gezien”, 
weet Mol. “Je kunt natuurlijk nooit alle gevaren 
uitsluiten, maar de VER zorgt in ieder geval dat je 
geen zaken vergeet. Door overleg te voeren met alle 
betrokkenen, kom je heel dicht op de echte praktijk.” 
Zo wordt bijvoorbeeld de samenhang tussen die 
verschillende veiligheidsvelden onder de loep 
genomen. “Soms heb je met tegenstrijdige 
belangen te maken. De politie wil een gebouw 
bijvoorbeeld zo gesloten mogelijk ontwerpen. 
Alle in- en uitgangen moeten goed te bewaken zijn. 
De brandweer kiest daarentegen voor een zo open 
mogelijk ontwerp, zodat iedereen in geval van nood 
zo snel mogelijk het gebouw kan verlaten. De VER 
helpt bij het tijdig boven tafel krijgen van eventueel 
tegenstrijdige belangen en bij het zoeken naar 
gezamenlijke oplossingen.”

Ze vervolgt: “De kracht van de VER zit in het samen-
brengen van alle veiligheidspartners, die vervolgens 
samen, op basis van gelijkwaardigheid, op een 
gestructureerde wijze hun expertise inzetten. 
Je leert elkaar kennen en bouwt een vertrouwens-
band op. Samen analyseer je het veiligheidsniveau 
van een plan, groot of klein, abstract of concreet. 
Door alle expertise te bundelen ontstaat een 
optimale mix van veiligheids oplossingen.”

SimpEl
“Eigenlijk is het heel simpel: iedereen doet wat hij 
vanuit zijn functie moet doen. Alleen gebeurt 
dit niet meer geïsoleerd, maar gezamenlijk. 
Het achterliggende doel daarvan is om veiligheid 
tijdig onderdeel te laten zijn van besluitvormings-
processen bij bouw- en ruimtelijke plannen.” 
Met een helder gemeenschappelijk doel, krijg je 
de partijen volgens Mol makkelijk mee. “Veiligheid 
raakt iedereen, als professional maar ook als 
mens. Veiligheid of onveiligheid is alleen vaak 
lastig precies te duiden. De VER geeft veiligheid 
echter een gezicht.”

Mol benadrukt dat het uitvoeren van een VER niet 
voor vertraging van de ruimtelijke plannen of 
bouwprojecten zorgt. “Met dit argument stelden 
projectontwikkelaars zich aanvankelijk nog wel 
eens sceptisch tegen de VER op. Maar van vertraging 
is absoluut geen sprake. De VER loopt juist parallel 
met het project. Wij hebben in Roosendaal 
inmiddels zeven VER-trajecten doorlopen en bij 
geen van alle heeft de VER tot vertraging geleid. 
De trajecten liepen juist als een trein. 

Partners in veiligheid ontmoeten elkaar, kunnen 
elkaar tijdig informeren. De VER-sessies leiden tot 
wederzijds begrip en respect voor elkaars (on)
mogelijkheden. Uitvoering van de VER kan dus 
omvangrijke bijsturing activiteiten in het realisatie-
proces voor komen. Een winkelcentrum met slecht 
doordachte oplossingen vereist bijvoorbeeld extra 
politie surveillance. Door de mogelijke risico’s in 
beeld te brengen en veiligheidsmaatregelen voor te 
stellen, ontstaat een meer ‘inherent’ veilig ontwerp 
met effectievere oplossingen. Deze zijn goedkoper 
en efficiënter dan maatregelen die achteraf, tijdens 
de beheerfase, gerealiseerd worden.”

piONiErSWErk
Naast de zichtbare voordelen, laten de partijen aan 
de buitenwereld zien dat zij ook maatschappelijk 
betrokken zijn. Het instrument is vrijwillig. Door een 
VER uit te voeren, laat je zien dat je serieus omgaat 
met de veiligheid. Dit heeft een positief effect op 
het imago van de deelnemende organisaties. 
De voordelen worden in Roosendaal door alle 
partners onderkend. “Het is nu zelfs zo dat, als er 
bij een project geen VER wordt doorlopen, de 
partners vragen waarom dit niet gebeurt.” Een groot 
verschil met de beginjaren waarin Mol nogal wat 
pioniers werk te verzetten had. “Ik kwam in 2001 
tijdens een workshop in aanraking met de VER. 
Het leek me een geweldige werkwijze om met de 
veiligheid om te gaan en was direct enthousiast. 
Na die eerste kennismaking zijn we gewoon 
begonnen. Ik heb bij de projectmanagers binnen de 

“Wij hebben in Roosendaal 

inmiddels zeven VER-trajecten 

doorlopen en bij geen van alle heeft 

de VER tot vertraging geleid” 
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gemeente de vraag uitgezet voor welke projecten 
we een VER zouden kunnen inzetten.” Draagvlak bij 
de veiligheids partners werd verkregen door vooral 
het wederzijds belang te benadrukken. “Een veilig 
ontwerp levert uiteindelijk voor iedere deelnemer 
diverse voordelen op.” 

TijDSiNVESTEriNG
Een van de grotere projecten waarbij Roosendaal 
een VER toepaste, was de bouw van Rosada Factory 
Outlet aan de rand van de stad. Met een oppervlakte 
van 15.000 vierkante meter is Rosada Factory qua 
oppervlakte de derde outlet van Nederland. Bij dit 
project werden alle vijf fasen van het VER-proces 
doorlopen. Mol: “Alleen voor Rosada Factory Outlet 
hebben we de complete VER doorlopen. In de andere 
gevallen hadden we aan vier stappen genoeg. 
Je kunt per project zelf kiezen welke stappen van de 
VER je onderneemt.” De gemeente Roosendaal werkt 
bij complexe projecten samen met een advies-
bureau. “De meeste VER’s voeren we echter zelf uit. 
De tijdsinvestering is afhankelijk van het type 
project. Maar door de bank genomen kun je er 
vanuit gaan dat de partijen in twee sessies van 2,5 
uur de zaken rond hebben.” 

De projectleider levert de grootste tijdsinvestering. 
“De VER is niet iets dat je ‘er even naast’ kunt doen. 
Je moet alle informatie die door de projectgroep 
boven water is gehaald, verwerken tot een VER. 
Daarnaast zorg je voor de terugkoppeling naar de 
andere leden van de project groep. Zo ontstaat 
uiteindelijk een product waar alle partners volledig 
achter staan.” 

De tijdsinvestering weegt volgens Mol ruimschoots 
 op tegen de voordelen. "Door de veiligheidspro-
blemen vooraf al te elimineren, boek je grote winst 
tijdens de beheers fase. In het geval van de Rosada 
Factory Outlet zijn we een halfjaar na de opening 
met de VER-groep bijeengekomen om te kijken 
welke knelpunten er op veiligheidsgebied nog 
waren. Die bleken er amper te zijn. De VER is 
eigenlijk heel simpel, maar het werkt gewoon, dat 
zie ik keer op keer.” <<

“Door de veiligheidsproblemen 

vooraf al te elimineren, boek je 

grote winst tijdens de beheersfase”

Veiligheidseffectrapportage voor beslissers 
 
het centrum voor criminaliteitspreventie en 
veiligheid (ccv) heeft begin dit jaar de publicatie 
Veiligheidseffectrapportage voor beslissers 
uitgegeven. dit boekje bestaat uit een 
toelichting op de veiligheidseffectrapportage 
(ver) en een beknopte uitleg van de zeven 
modules waaruit het instrument is opgebouwd. 
binnenkort verschijnt ook de publicatie 
Veiligheidseffectrapportage voor gebruikers. dit is 
een handboek voor diegenen die de ver 
daadwerkelijk opstellen en uitvoeren.

de publicatie Veiligheidseffectrapportage voor 
beslissers is als download beschikbaar in de 
webwinkel van het ccv (www.hetccv.nl/
webwinkel). hier kan de publicatie ook gratis 
besteld worden. 
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door Laura Huntjens
De auteur is adviseur bij Berenschot en werkte mee aan 

de evaluatie Wet Bibob.

Op 1 juni 2003 trad de Wet bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) 
in werking. Deze wet biedt bestuursorganen en 
aanbestedingsplichtige overheidsdiensten nieuwe 
instrumenten om te voorkomen dat criminelen 
gebruik kunnen maken van specifieke overheids-
voorzieningen. De wet is van toepassing op drie 
sectoren, te weten op (in de Wet Bibob opgesomde) 
vergunningen, op subsidies en op de aanbesteding 
van overheidsopdrachten op het terrein van het 
milieu, bouwen en ICT. Als een burger bijvoorbeeld 
een vergunning aanvraagt, kan een bestuursorgaan 
deze vergunning met behulp van de Wet Bibob 
weigeren, als het risico bestaat dat de vergunning 
wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Om te 
bepalen of sprake is van een risico van criminele 
facilitering, kunnen bestuursorganen advies vragen 
aan het Bureau Bibob. Dat heeft toegang tot allerlei 
vertrouwelijke informatiebronnen, waaronder die 
van justitie en politie. Ook is Bureau Bibob bevoegd 
informatie te vragen bij buitenlandse autoriteiten. 
De Wet Bibob bepaalt verder dat de officier van 
justitie die met de uitvoering van deze wet is belast, 
bestuursorganen kan adviseren (tippen) over een 
bepaalde aanvraag, een verleende beschikking of 
een aan te besteden overheidsopdracht, advies 
te vragen bij het Bureau Bibob. 

DE WET iN DE prAkTijk
Drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Bibob 
heeft Berenschot in opdracht van het Weten schap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van 
het ministerie van Justitie (WODC) een evaluatie-
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat gebruikers 
veelal positief zijn over de wet. Maar de toepassing 
ervan is traag op gang gekomen en nog niet op alle 
punten uitgekristalliseerd. Voor het doen van echt 

harde uitspraken over de effecten, moeten 
bestuursorganen de wet eerst meer gaan 
toepassen. De groep die de wet al wel toepast, 
bestaat voor een groot deel uit gemeenten, in 
het bijzonder grotere (vanaf 50.000 inwoners) 
gemeenten. 

Van de bestuursorganen zegt 16 procent wel eens te 
maken hebben gehad met criminele facilitering. 
Naast Bibob, maken de bestuursorganen echter ook 
gebruik van andere instrumenten en dan met name 
van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Als gemeenten de wet toepassen, is dat met name 
op het gebied van vergunningverlening, veel minder 
bij subsidies en aanbestedingen. Overigens is de 
toepassing van de Wet Bibob bij vergunningen 
nu wettelijk beperkt tot een aantal sectoren. 
De vergunningen waar Bibob op toeziet, betreffen 
vergunningen op het gebied van horeca, coffee-
shops en prostitutie-inrichtingen. Uit de enquête 
blijkt dat 45 procent van de bestuursorganen 
inmiddels een beleidslijn heeft opgesteld en dat 
bestuursorganen met ervaring met de Wet Bibob in 
het algemeen toegevoegde waarde in de wet zien. 
Deze groep ziet de wet echter vooral als een 
instrument voor het bestrijden van criminaliteit en 
minder als instrument op het gebied van integriteit.
 
Tevens ervaart 52 procent van de gemeenten tussen 
de 50.000-100.000 inwoners en 72 procent van de 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners een 
preventieve werking. Over de juridische houdbaar-
heid van de Wet Bibob hoeft men voor zover nu uit 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
(Bibob) bestaat in juni vijf jaar. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft 
dit instrument om te verhinderen dat criminelen gebruikmaken van 
overheidsvoorzieningen tot nu toe opgeleverd? En hoe nu verder?

>>

 Wet Bibob bestrijkt niet alle sectoren

HET BErEik VAN DE BiBOBBEzEm
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 Wet Bibob bestrijkt niet alle sectoren

HET BErEik VAN DE BiBOBBEzEm
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jurisprudentie blijkt, niet te twijfelen. De jurispru-
dentie geeft namelijk geen aanleiding om te 
twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de 
wet of aan de mate van zorgvuldigheid waarmee 
bestuurs organen de wet toepassen. Ondanks de 
positieve resultaten is er ook een aantal aandachts-
punten in de toepassing. 

SAmENWErkiNG
Een knelpunt in de toepassing voor gemeenten is 
de capaciteit en deskundigheid die nodig is bij 
toepassing van de wet. De Wet Bibob blijkt complex 
te zijn. Om dit knelpunt het hoofd te bieden, werken 
veel gemeenten samen. Uit de enquête blijkt dat 
32 procent van de gemeenten reeds samenwerkt, 
terwijl 21 procent van de gemeenten van plan is dit 
te gaan doen. 

Een andere aanleiding om samen te werken, is het 
zogeheten waterbedeffect: uit de evaluatie blijkt 
dat gemeenten het idee hebben dat criminelen naar 
hen uitwijken, als hun buur gemeenten de Wet 
Bibob toepassen. Dit water bedeffect is echter 
moeilijk meetbaar en de wet wordt nog te weinig 
toegepast om hier uitspraken over te doen.  
Door een eenduidig beleid te voeren in de regio,  
kan worden voorkomen dat je als buurgemeente 
‘last krijgt’ van de criminaliteit van de buren. 

De samenwerking tussen bestuursorganen kent 
verschillende modaliteiten. Eén variant van samen-
werking is het verstrekken van voorlichting over 
praktijkvoorbeelden en methoden van aanpak. 
In een andere variant streven gemeenten naar een 
multidisciplinaire gebiedsgerichte aanpak met 
verschillende inspectie- en handhavingsdiensten 
en intensivering van de bestuurlijke handhaving. 
Een derde variant is het samen opzetten van 
databanken met informatie die de deelnemers 
kunnen gebruiken bij het beoordelen van aanvragen 
(het eigen huiswerk). Deze laatste variant omvat 
soms ook het gezamenlijk opzetten en onder-
houden van een informatienetwerk met overheids-

diensten die relevante informatie kunnen 
verstrekken (denk aan de Belastingdienst). 
De samenwerking tussen gemeenten kent echter 
zijn grenzen en beperkingen. Die beperkingen 
voelen gemeenten met name in de gegevens-
uitwisseling tussen gemeenten en het hergebruik 
van informatie verkregen van Bureau Bibob en het 
bijhouden van lijsten met personen aan wie 
bijvoorbeeld een vergunning tot het houden van 
een prostitutie-inrichting is geweigerd. In al deze 
voorbeelden komt de privacywetgeving om de hoek 
kijken. Het kabinet is echter voornemens te onder-
zoeken wat de mogelijkheden zijn om toch derge-
lijke zwarte lijsten bij te houden en Bibob-gegevens 
uit te wisselen. Dit vergt vermoedelijk aanpassing 
van wetgeving. Tot dat gebeurt, doen gemeenten 
die samenwerken er goed aan waar borgen in te 
bouwen om gegevens uit hun databank niet terecht 
te laten komen in de databank van bijvoorbeeld een 
gemeente in de regio.

Om gemeenten te ondersteunen bij de toepassing 
van de wet, heeft het kabinet in zowel het bestuurs-
akkoord als in het kabinetsplan het idee gelanceerd 
om regionale expertisecentra op te richten. 
Het eerste expertise- en informatiecentrum heeft 
in september 2007 zijn deuren geopend in Limburg. 
Er komen zes van dergelijke centra in Nederland. 
De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt 
mogelijk heden om de samenwerking van gemeen-
ten, al dan niet met behulp van een expertise-
centrum, vorm te geven.

uiTBrEiDiNG VAN DE WET
Een ander effect van de wet is dat criminelen hun 
activiteiten verplaatsen naar sectoren die de Wet 
Bibob niet bestrijkt. Om deze reden zouden 
bestuurs organen graag zien dat de toepassing van 
de wet zich uitbreidt naar andere sectoren. Veel 
genoemd zijn belwinkels, headshops, uitzend-
bureaus en de vastgoedsector. Het kabinet wil – 
mede naar aanleiding van de resultaten van het 
onderzoek van Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 
Malafide activiteiten in de vastgoedsector – laten 
onderzoeken of de toepassing van de wet kan 
worden uitgebreid tot de vastgoedsector en de 
uitzendbranche. Punt van aandacht is mijns 
inziens daarbij hoe deze sectoren onder de Bibob-
wetgeving geplaatst kunnen worden. De Wet 
Bibob komt immers pas in actie als de burger om 

Door een eenduidig beleid te voeren 
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een overheidsdienst vraagt, bijvoorbeeld een 
vergunning. De vastgoedsector kent echter 
geen vergunningplicht. Door de veelzijdige 
verschijningsv  ormen en verschillende manieren 
van handelen lijkt deze sector lastig te handhaven 
met een vergunning. Mocht het kabinet een 
vergunningstelsel wenselijk vinden, dan rijst de 
vraag wie er dan vergunningplichtig zijn. Zijn dit 
alleen natuurlijke personen of rechtspersonen? 
En hoe voorkom je dat natuurlijke personen zich 
verschuilen achter een rechtspersoon? Een andere 
mogelijkheid is een barrière op te werpen bij 
inschrijving in het Kadaster of de notaris. In ieder 
geval zal uitbreiding naar nieuwe Bibob-sectoren 
een verzwaring van de administratieve lasten 
betekenen en in deze tijd van deregulering lijkt dit 
onwenselijk.

ADmiNiSTrATiEVE lASTEN
Bedrijven en burgers voelen de verzwaring van de 
administratieve lasten en de lange procedures 
die de uitvoering van de Wet Bibob met zich mee-
brengt. 

De gebruikers maakten geen deel uit van de 
evaluatie, maar uit berichten die met enige regel-
maat in de pers opduiken (met name uit de horeca- 
en prostitutiebranche), valt op te maken dat deze 
groep ontevreden is over de neveneffecten van de 
wet. De bestuursorganen zien de lange procedures 
niet als knelpunt. Bij de gebruikers kweekt de wet 
echter onbegrip. Deze groep voelt dat je als 
aanvrager ‘binnenste buiten’ wordt gekeerd, dat een 
zee aan informatie moet worden aangeleverd en dat 
het wel heel lang duurt voordat het bestuursorgaan 
eindelijk al dan niet ten gunste van jou een besluit 
neemt. De goeden lijken, zoals zo vaak, te lijden 
onder de kwaden. Met de eventuele uitbreiding van 
de wet naar de vastgoedsector nemen de lasten 
alleen maar toe.

De vraag is of je als gemeente dit neveneffect 
voor lief neemt of probeert hier een gedeeltelijke 

oplossing voor te vinden. De huidige tijd van 
reductie van regelgeving, de burger als klant en 
verlichting van de administratieve lasten, lijkt om 
verlichting te roepen. Om de administratieve lasten 
te verminderen, kunnen gemeenten denken aan het 
versnellen van procedures en de hoeveelheid 
informatie die zij vragen van de burger ten opzichte 
van de informatie die noodzakelijk is. Het is daar-
naast een onderzoek waard om te kijken of in de 
toekomst bestuursorganen gebruik kunnen maken 
van elkaars gegevens. De praktijk laat zien dat 
daaraan behoefte is én dat daarmee resultaten 
worden behaald. Ook het vergroten van de bekend-
heid met de wet bij bestuursorganen kan bijdragen 
aan vermindering van de administratieve lasten. 
Immers, naarmate men beter op de hoogte is, kan 
men beter inschatten welke informatie wel en niet 
nodig is en hoe die informatie te interpreteren. Een 
mogelijkheid die ook in de evaluatie naar voren 
kwam, was het sluiten van convenanten met 
bijvoor beeld de Belastingdienst, om voorafgaand 
aan de mogelijke toepassing van het Bibob-instru-
men tarium al voldoende informatie over een 
aanvrager te krijgen. Oppassen geblazen wordt 
het overigens voor gemeenten zodra de Wet 
‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in werking 
treedt. Nu worden met grote regelmaat de besluit-
vormings termijnen overschreden. De consequentie 
is een boze burger. Dit is natuurlijk uit oogpunt van 
vertrouwen van de burger in de overheid al niet 
wenselijk, maar na inwerkingtreding van deze wet 
verbeurt een bestuursorgaan een dwangsom voor 
elke dag dat de besluitvorming langer duurt dan 
wettelijk vastgelegd.

zONNiGE TOEkOmST 
Bestuursorganen zijn over het algemeen positief 
over de Wet Bibob, maar maken er nog niet veel 
gebruik van. Wel zijn er al enkele knelpunten 
zichtbaar, die het kabinet kan wegnemen door te 
komen met praktische oplossingen. Gemeenten 
kunnen daar zelf ook pragmatisch mee omgaan. 
De vraag die rijst, is of de wet al toe is aan uit-
breiding. Door de uitvoering nu zo goed mogelijk 
te faciliteren, later te kijken naar de langetermijn-
effecten en dan mogelijke uitbreiding te bezien, 
kan de Wet Bibob een zonnige toekomst tegemoet 
gaan. <<
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wordt gekeerd
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 REPORTAGE particuliere beveiliging

“WE zijN GééN AGENTEN EN DAT kAN lASTiG zijN”

Aan beveiligingsbedrijven stelt de overheid 
steeds meer eisen. Zij moeten bijvoorbeeld 
ISOgecerticificeerd zijn | foto: Inge van Mill. 

Bedrijfsleven

De nachtportier, de mannen en vrouwen die opletten in het warenhuis, 
een rondrijdende surveillanceauto. Wie om zich heen kijkt, ziet ze overal: 
particuliere beveiligers. Sterker nog, de Nederlander komt ze tegenwoordig 
bijna vaker tegen dan oom agent, zo concludeerde ronald van Steden eerder 
al in secondant. De particuliere beveiliging heeft in enkele decennia een 
enorme vlucht gemaakt. Hoe legitiem is deze nog steeds groter wordende 
branche?
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij het communicatiebureau 

Klats+Poseidon in Delft.

particuliere beveiligers zijn niet nieuw. al in 1902 werd in 
nederland de eerste particuliere beveiligingsorganisatie 
opgericht: de verenigde nacht veiligheidsdienst (vnv 
beveiliging), later opgegaan in het Zweedse securitas. 
op kleine schaal werden in de avonduren kantoren en 
bedrijfjes bewaakt om inbraak, diefstal en vandalisme tegen 
te gaan. het aantal particuliere beveiligingsbedrijven is sinds 
die tijd toegenomen. Met een spurtgroei in de laatste 25 jaar, 
veroorzaakt door een veranderende maatschappij: meer 
(gewelds)delicten, terrorisme, aanslagen op politici en de 
twin towers. omzetcijfers laten een stijging zien van 162 
miljoen euro in 1987 naar 1,29 miljard in 2006. 

de beveiligingsbranche biedt anno 2008 ruim 30.000 voltijd-
banen. als de groei blijft aanhouden, gaat de zichtbaarheid 
van beveiligers die van agenten overtreffen. het aantal 
vergunningen dat het ministerie van Justitie inmiddels aan 
beveiligingsbedrijven verschafte, gaat richting de twee-
duizend. “dat zijn er inderdaad veel”, vindt ook carlo cahn, 
algemeen secretaris bij de vereniging particuliere beveili-
gings organisaties (vpb). de vpb behartigt de belangen van 
recherchebureaus en bedrijven die zich richten op beveiliging 
en beheersing. “Maar meer beveiliging is wel waar de markt 
om vraagt.” volgens cahn is het bedrijfsleven tot op heden de 
grootste klant van particuliere beveiligingsfirma’s. door de 
toenemende mate van onveiligheid en dankzij de economi-
sche groei blijft de vraag in dit segment groeien, maar er is ook 
een andere tendens gaande: “We zien dat de overheid steeds 
vaker met opdrachten komt”, aldus cahn. “dat heeft te maken 
met het capaciteitsprobleem waarmee het politieapparaat 
kampt. steeds vaker worden beveiligings bedrijven 
ingeschakeld om taken over te nemen. taken, dus niet alle 
bevoegdheden.”

pOliTiESCrEENiNG 
ronald van steden, verbonden aan de afdeling bestuur en 
organisatie van de vrije universiteit in amsterdam, is van 
mening dat de snelle groei van de particuliere beveiliging 
wordt veroorzaakt door het overheidsbeleid dat gericht is op 
het stimuleren van burgers, met name ondernemers, om meer 
eigen verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheids-
maatregelen. daarnaast draagt volgens hem de kosten-
batenanalyse van ondernemers bij. van steden promoveerde 
onlangs met een proefschrift over particuliere beveiliging. 

dat de overheid steeds vaker gebruikmaakt van particuliere 
beveiligers verbaast hem zeer. “de overheid heeft nauwelijks 
zicht op de branche. dat zou er toch eerst moeten zijn, voor 
taken worden uitbesteed.” het aantal operationele 
beveiligings bedrijven wordt door hem en de vpb geschat 
tussen de 250 en 400. “Maar hoeveel bedrijven er in totaal 
echt actief zijn, is niet duidelijk. het ministerie van Justitie 
verstrekt veel vergunningen, die overigens relatief eenvoudig 
zijn te verkrijgen. een beveiligingsdiploma en politiescreening 
zijn genoeg. het ministerie is inmiddels gestopt met het 
publiceren van overzichten. een gemiddeld politiekorps heeft 
geen idee wat er aan particuliere beveiliging binnen zijn regio 
speelt.”

carlo cahn is het niet met hem eens. “niet iedereen wordt in 
nederland zomaar particuliere beveiliger. inderdaad wordt 
elke medewerker gescreend door de politie en is een diploma 
nodig, maar dat is niet ‘zomaar’ even gedaan of verkregen.” de 
algemeen secretaris bij de vpb wijst erop dat in de wet diverse 
regels zijn vastgelegd om een particuliere beveiligings- of 
recherchebureau op te kunnen richten. daarin is van alles 
vastgelegd om de particuliere beveiliging zo legitiem mogelijk 
te maken: de eisen waaraan de leidinggevende en het 
personeel moeten voldoen, de uniformen die ze mogen 
dragen, maar ook een privacygedragscode en welke bevoegd-
heden men wel en niet krijgt.” ronald van steden begrijpt wat 
cahn bedoelt. “ik heb het alleen over het verkrijgen van de 
vergunning. als deze zo moeilijk haalbaar is, waarom dan die 
enorme groeispurt?”

OplEiDiNG
“iemand die de beveiliging in wil, moet een jaar een opleiding 
op mbo 2-niveau volgen”, vervolgt cahn. “dat houdt drie 
weken theorie- en 49 weken praktijkles in. de opleiding wordt 
afgesloten met een verplicht examen. daarmee heeft men een 
basisopleiding in handen, maar in de meeste gevallen houdt 
daarna de scholing niet op.” dat van steden in zijn proefschrift 
aangeeft dat de overheid niet weet wat er op het gebied van 
particuliere beveiliging gebeurt, vindt cahn onzin. 
“een beveiligingsbedrijf werkt altijd in opdracht van een firma 
of van de overheid. er is geen bedrijf dat zomaar zelfstandig 
beveiligers inzet. binnen een opdracht wordt altijd gewerkt 
met randvoorwaarden.”

alle opdrachten in het publieke domein staan volgens cahn 
sowieso onder regie van de politie. “de beveiliging van een 
winkelcentrum in slotervaart is een mooi voorbeeld. 
daar rapporteren de particuliere toezichthouders twee keer >>

 REPORTAGE particuliere beveiliging

“WE zijN GééN AGENTEN EN DAT kAN lASTiG zijN”
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per dag aan de wijkagent. van hem ontvangen ze ook een 
uitgebreide briefing. Ze weten wat er van hen wordt verwacht, 
ze weten wat hun taken zijn. er is dus wel degelijke sprake van 
beleid. als branchevereniging zijn we ook hard bezig het beleid 
en daarmee de randvoorwaarden officieel in kaart te brengen. 
nog dit voorjaar willen we als vpb een samenwerkings-
convenant ondertekenen met de vereniging nederlandse 
gemeenten en de politie. daarin moet onder meer duidelijk 
worden vastgelegd waar de controle ligt, wat een particuliere 
beveiliger wel en niet mag en wat we onder privaat en publiek 
verstaan.”

ronald van steden weet dat er altijd ‘in opdracht van’ gewerkt 
wordt. “dat is niet mijn punt. het gaat erom dat de politie niet 
scherp heeft welke bedrijven waar in hun regio aan de slag 
zijn. er is ook te weinig controle. Koop het v’tje als logo in een 
dumpzaak, trek een pak aan en je bent blijkbaar zo beveiliger. 
dat de vpb beleid en randvoorwaarden inventariseert voor een 
convenant met de overheid, vind ik de wereld op zijn kop. de 
overheid moet zelf helderheid scheppen”.

BEVOEGDHEDEN
volgens Marcel reith, verantwoordelijk voor het segment 
openbaar vervoer binnen securitas, is meer controle en meer 
duidelijkheid in de taken en bevoegdheden wel echt gewenst. 
“het zou de werkzaamheden van een particuliere toezicht-
houder veraangenamen”, weet hij. “het is nu namelijk niet 
altijd even goed aan te geven waar de taak van de beambte 
ophoudt en die van de overheid begint. in principe staat het 
wel allemaal in je beveiligingshandboek, maar in de praktijk 
werkt het vaak toch net even anders. stel dat je een spoorloper 
aantreft. Je mag deze persoon aanhouden, maar als de 
opsporingsambtenaar waaraan je diegene wilt overdragen 
even geen tijd heeft, dan heb je een probleem. Zeker als de 
situatie uit de klauwen loopt. dan moet je, terwijl het stoom 
uit je oren komt, ineens heel goed bedenken wat je nu ook 
alweer wel en niet mocht.”

volgens Marcel reith wordt het hoog tijd dat er eens goed 
wordt gekeken naar de bevoegdheden van een particuliere 
beveiliger. “de beambte heeft anno 2008 namelijk nog steeds 
dezelfde als de beveiliger die in 1902 begon bij vnv beveiliging, 
terwijl de maatschappij enorm is veranderd. de bevoegdheden 
komen niet meer overeen met wat zich daadwerkelijk buiten 
de deur afspeelt.” reith constateert ‘een gat’ tussen de 

particuliere beveiliging en de politie. “de toezichthouder mag 
niet alles en de politie komt mankracht te kort. dat leidt tot 
rare situaties”, aldus reith. “Zo laat de overheid in bepaalde 
onveilige gebieden een mannetje in een auto rondrijden. 
Zodra er daadwerkelijk iets gebeurt, kan die toezichthouder 
niks doen. hij kan hooguit opschrijven wat er gebeurt. 
de agent die wel mag optreden is er vaak niet, door het tekort 
aan blauw.”

dat gat zou volgens reith kunnen worden opgevuld door 
particuliere beveiligers de bevoegdheden te geven die normaal 
gesproken bij dezelfde taak van de politieagent horen. “Wij 
hebben daar in speciale gevallen nu al wel een buitengewoon 
opsporings ambtenaar voor, maar dat is eigenlijk maar een 
rare functie. Zij mogen kleine overtredingen bekeuren. in 
landen als Zweden en noorwegen liggen de bevoegdheden 
van de agenten bij kleine handhavingstaken simpelweg bij de 
beveiligers. in spanje lijkt dat ook te gaan gebeuren. Met een 
juiste aansturing en een eenduidige controle vanuit de 
overheid kan dit ook in nederland fatsoenlijk worden 
geregeld. natuurlijk moeten we daarbij wapens achterwege 
laten, maar we geven op die manier wel waar de samenleving 
om vraagt: meer blauw op straat. laat het lichtblauw wezen, 
maar geef de burger het gevoel dat er wat aan veiligheid wordt 
gedaan.”

GEWElDSmONOpOliE
als lokale overheden tot de inzet van particulier toezicht 
besluiten, verdienen duidelijke richtlijnen en handhaafbare 
controlemechanismen volgens ronald van steden absoluut de 
voorkeur. het overhevelen van bevoegdheden ziet hij echter 
niet zitten. “ik vind het cruciaal dat beveiligers en toezicht-
houders ondergeschikt blijven aan politieagenten. het 
geweldsmonopolie is niet voor niets een overheidsmonopolie. 
daarnaast moet de politie zich niet te afhankelijk maken van 
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van het bewaken van objecten tot parkeerboetes
de vpb verdeelt de particuliere beveiliging onder in een 
aantal categorieën. Manbewaking noemt secretaris carlo 
cahn de grootste tak van sport. “dat houdt bewaking mét 
mensen in en dus niet, zoals vaak wordt gedacht, het 
bewaken van één persoon. het gaat om de beveiligings-
mensen bij recepties, op schiphol, bij ziekenhuizen, bij 
havens, enzovoort. We noemen het ook wel object-
bewaking.” Mobiele surveillance door toezichthouders 
gebeurt vooral ’s nachts. vaak worden tijdens de 
surveillance reeksen van bedrijven bewaakt.  
“in nederland rijden er 1300 van die auto’s rond”, aldus 
cahn. Weer een ander deel van de beveiligers houdt zich 
bezig met winkelsurveillance en foutparkeren. volgens 
cahn maakt slechts een handjevol industriëlen, popsterren 
en voet ballers in nederland gebruik van persoons-
beveiliging. evenementen- en horecabeveiliging is de 
laatste categorie. leveranciers en installateurs van 
geavanceerde apparatuur worden soms bij de particuliere 
en soms bij de technische beveiliging gerekend.
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beveiligingsbedrijven die toezicht op straat aanbieden. 
beveiligers zijn geen agenten en moeten dat ook niet worden. 
ik zou daar een flinke discussie over willen opstarten. laat de 
overheid maar eens aangeven waar de grenzen liggen. 
overigens wil ik ook wel onderzoek doen naar de daad-
werkelijke behoefte aan meer beveiligers en toezichthouders 
op straat.”

van steden is daarom van mening dat uitstel nodig is van de 
nu visieloze privatisering van veiligheidstaken. “politici en 
beleidsmakers dienen eerst met een duidelijk gezichtspunt en 
een doortimmerd plan te komen. gemeenten en politie-
korpsen moeten een helder overzicht krijgen van de legale en 
mogelijk illegale beveiligingsinitiatieven die in hun juris-
dicties worden ontplooid. de overheid moet de aansturing van 
veiligheid echt naar zich toetrekken.” alleen op die manier kan 
een wildgroei van particuliere beveiligings bedrijven en 
onduidelijkheid in taken en bevoegdheden volgens van 
steden een halt worden toegeroepen. “het toezicht op de 
beveiliging schreeuwt om aandacht”, aldus van steden. 
“het moet niet zo zijn dat burgers straks worden aan-
gesproken door tal van functionarissen, bij wie bijzondere 
bevoegdheden meestal afwezig zijn. dat kan negatieve 
consequenties hebben voor de legitimiteit van de 
veiligheidszorg.”

iSOCErTifiCEriNG
Marcel reith en carlo cahn zijn van mening dat die schreeuw 
om toezicht op hun werkzaamheden wel meevalt. alles wat er 
op het gebied van particuliere beveiliging gebeurt, is volgens 
hen legaal. daar plaatst ronald van steden zijn vraagtekens 
bij. “de bedrijven houden elkaar ook goed in de gaten”, aldus 
cahn. “als een beveiliger elders gaat werken, moet hij volgens 
de wet opnieuw door de politie worden gescreend.” Wat de 
onderlinge controle betreft, verwijst van steden naar een 
rapport van het onderzoeksbureau regioplan. dat stelt dat 
beveiligingsbedrijven ‘niet graag als klokkenluider worden 
gezien’.

directeur Jan van der linden van parcon bv, die toezicht-
houders levert voor onder meer parkeercontroles en apv-
handhaving, geeft aan dat ook bij hem een strenge selectie 
geldt. “als wij gebruik maken van toezichthouders dan 
moeten zij in elk geval gescreend zijn en wanneer zij 
beschikken over opsporingsbevoegdheid moeten ze zijn 

beëdigd voor de feiten die limitatief in de opsporingsakte zijn 
omschreven. daarnaast stelt de overheid in toenemende mate 
eisen aan beveiligingsbedrijven. die moeten iso-gecertifi-
ceerd zijn. dat wil zeggen dat alle bedrijfsprocessen zijn 
beschreven en moeten voldoen aan transparante 
controleerbare kwaliteitseisen.”  

AfSprAkEN
Waar de drie heren uit de beveiligingswereld en van steden 
elkaar wel lijken te vinden, is het feit dat het tijd wordt om 
duidelijke afspraken te maken. “de nederlandse samenleving 
heeft belang bij particuliere beveiligers”, zegt reith. 
“dan moet alleen wel duidelijk worden wie wij precies zijn, 
wat we mogen en dat we altijd onder regie van de politie 
staan.” 

Jan van der linden vult aan: “Misschien dat de politie ons dan 
eindelijk als extra toevoeging gaat zien. tot nu toe lijkt het wel 
dat de gedachte is dat wij van plan zijn de politie te vervangen. 
dat is niet zo, wij zijn slechts door de markt in het leven 
geroepen om de politie te ondersteunen. als de politie de 
kleine taken bij ons zou durven neer te leggen, dan kunnen ze 
zich volledig concentreren op hun kerntaken. daar hebben ze 
het al druk genoeg mee.”

van steden meent dat er, voor het zover zou kunnen komen, 
nog heel wat moet gebeuren. “Kennisvergaring over de aard 
en omvang van de particuliere beveiliging is echt nood-
zakelijk. Wetenschappelijke publicaties bieden goede 
aanknopingspunten om met een grondige visieontwikkeling 
te komen.” volgens Marcel reith zou die visie ook wel eens 
kunnen bijdragen aan de brede acceptatie van particuliere 
beveiligers. “Misschien dat burgers ons dan ook veel serieuzer 
gaan nemen en ons niet meer zien als een aantasting in hun 
privacy, maar als een verlengstuk van de politie.” <<
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“Wij zijn slechts door de markt in het leven 

geroepen om de politie te ondersteunen”
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Column

Gefeliciteerd!, leest u op uw computer-
scherm. U hebt een prijs gewonnen ter 
waarde van 10.000 euro. Na overboeking 
van administratiekosten zal het bedrag 
op uw rekening worden overgemaakt. 
Of spannender nog, een e-mailbericht in 
gebroken Engels: Hooggeachte Heer, 
Zou ik de vrijheid mogen nemen U, als 
bekende ondernemer en MedeChristen, te 
verzoeken, ter betaling van 20 procent 
provisie, uw gewaardeerde bankrekening 
open te stellen voor de inzekerheid stelling 
van de 50 millioen dollars die mijn, onder 
verdachte omstandigheden overleden, 
hoogbeminde vader, Minister van 
Oliezaken van Nigeria, op een geheime 
Zwitserse bankrekening had weggezet 
voor het verrichten van goede werken? 
Ook nu weer wordt u vriendelijk genood 
een klein bedrag over te maken als 
tegemoetkoming in de juridische en 
bancaire kosten. Nadat u enkele keren 
een bedrag heeft overgeboekt, loopt het 
contact dood. Wellicht krijgt U een jaar 
later een bericht van een detective die u 
verzekert dat hij de verdwenen bedragen 
met rente voor u kan terugvorderen. 
Wel eerst een kleine aanbetaling doen 
natuurlijk. Een andere leuke optie is dat u 
door een gespecialiseerd bureau wordt 
gewaarschuwd dat die onbetrouwbare 

Nigerianen nu waarschijnlijk ook uw 
electronische identiteit hebben gestolen, 
maar dat men daar wel een stokje voor 
kan steken. Wel eerst even uw volledige 
gegevens aan hen doorgeven uiteraard. 

Per jaar wordt 1,5 procent van de 
Europeanen gedupeerd door enigerlei 
vorm van internetfraude. Wereldwijd 
worden jaarlijks ruim een half miljoen 
enthousiastelingen opgelicht door 
Nigeriaanse bendes voor gemiddeld 
5.000 dollar per keer. Internetfraude is 
daarmee een vorm van veelvoorkomende 
criminaliteit geworden. De Nederlandse 
overheid roept u op toch vooral aangifte 
te doen. Een goed idee, maar helaas is de 
kans dat u uw verdwenen spaarcenten 
ooit terugziet nagenoeg nihil. Er is dus 
alle reden om dit delict van de toekomst 
vooral met preventieve middelen aan 
te pakken. Uit een proefschrift over 
internetfraude van twee Amerikaanse 
onderzoekers, Karla Pak en Doug Shadel, 
dat onlang aan de Universiteit van 
Tilburg is verdedigd, blijkt dat het weinig 
zin heeft mensen voor te lichten over de 
voor- en nadelen van risicovolle 
beleggingen. Gedupeerden bleken 
gemiddeld juist over meer financiële 
kennis te beschikken dan een controle-
groep. Financiële kennis maakt sommige 
mensen kennelijk overmoedig. 
Dit verklaart waarom onder gedupeerden 
van de Nigeriaanse scams nogal eens 
hoogleraren economie schijnen te zitten. 
Betere aanknopingspunten voor 
preventie biedt het geven van voor-

lichting aan bejaarden of andere doel-
groepen over de meest gehanteerde 
overredingstrucs.

De oplichter valt te herkennen aan de 
volgende kenmerken: hij presenteert zich 
als iemand met grote deskundigheid en 
integriteit en belooft u grote winsten 
mits u snel durft te beslissen. Het gaat er 
nu vooral om uw concurrenten die staan 
te trappelen, voor te blijven. Vervolgens 
probeert hij via een telefonisch vraag-
gesprek een profiel van u op te stellen 
waarop hij zijn verdere strategie richt. 
Bent u vriendelijk, dan doet hij een 
beroep op uw hulpvaardigheid (hij zit 
momenteel nogal krap bij kas). Zo niet, 
dan probeert hij iets voor u te doen 
waardoor u zich verplicht voelt iets terug 
te doen. Zodra u zelf op eigerlei wijze 
heeft toegehapt, oefent hij druk uit dat u 
nu ook B moet zeggen. U bent immers 
partner geworden?

Hoe zou een voorlichtingsprogramma 
over deze trucs kunnen worden opgezet ? 
Hoe kunnen de doelgroepen op een 
efficiënte wijze worden bereikt? 
Het internet biedt ideale mogelijkheden 
hiervoor. U kunt van ons binnenkort een 
berichtje tegemoetzien met een voorstel 
dat voor u wel eens zeer gunstig zou 
kunnen uitpakken. Indien u er intuint en 
ons geld overmaakt, antwoorden wij: 
Gefopt! Het geld zal uiteraard worden 
teruggestort, minus een kleinigheidje 
voor onze administratiekosten.  
Zie het als leergeld! <<

BuiTENkANSjE?

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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  de opzienbarende vondst van een 
nederlands scheepwrak uit de 
zeventiende eeuw, trok in november 
2007 grote mediabelangstelling. 
het wrak bivakkeerde rechtop op de 
bodem van de oostzee. vrijwel 
ongehavend had het de tand des tijds 
doorstaan, geholpen door unieke 
omstandigheden in de oostzee, zoals de 
lage temperatuur van het water. 
vanwege deze gunstige omstandigheden 
vormen de Zweedse wateren een kerkhof 
van goed geconserveerde historische 
wrakken. die van honderd jaar of ouder, 
zijn historisch erfgoed en genieten 
wettelijke bescherming. 

of deze en andere voorbeelden van 
historisch en cultureel erfgoed daarmee 
veilig zijn gesteld, wordt in Zweden 

echter betwijfeld. daar zijn zorgen 
gerezen over rovende plunderaars en 
schatzoekers, die het voorzien hebben 
op de culturele erfenis van het land. 
eventueel aanwezige historische munten 
en juwelen in de scheepswrakken, 
vormen een aanlokkelijke buit voor 
sportduikers. historische objecten 
kunnen op het droge te maken krijgen 
met beschadiging of vernieling, als er 
land- of bosbouw plaatsvindt. 
de Zweedse organisatie brå – de 
landelijke raad voor criminaliteits-
preventie – besloot daarom om het 
fenomeen van criminaliteit gericht tegen 
het Zweedse historisch erfgoed, eens 
onder de loep te nemen. de bevindingen 
zijn neergelegd in het rapport Crime goes 
underground. Crimes against historical 
sites and remains (zie: www.bra.se). 

van het bestaande beeld, dat ‘s lands 
historische schatten op het spel staan, 
werd geen bevestiging gevonden. 
geregistreerde gevallen van plundering 
zijn er nauwelijks in Zweden, noch 
koesteren instanties veel verdenkingen 
op dat gebied. slechts één geval van een 
geplunderd scheepswrak is bekend in de 
rechtbankstatistieken. Zorgwekkend 
zijn vooral, meestal onbedoelde, 
vernielingen en beschadigingen van 
historische plaatsen als gevolg van 
landontginning en dergelijke. Meestal 
ligt daar gewoon onwetendheid aan ten 
grondslag, bijvoorbeeld over conservatie 
van oudheden. op de achtergrond zijn er 
vaak economische motieven om met het 
land haastig aan de slag te gaan. 

vernielingen van historisch erfgoed 
kunnen worden voorkomen, aldus de 
raad, als overheidsinstanties op tijd 
samenwerking zoeken met project-
ontwikkelaars en regels over het erfgoed 
beter uitleggen. de rijke erfenis in de 
Zweedse wateren moet in eendrachtige 
samenwerking met de sportduikers 
worden beheerd. een unieke vorm van 
publiek-private samenwerking, toch? 

het blijkt dus wel mee te vallen met het 
op grote schaal plunderen van het 
Zweedse culturele erfgoed. Je vraagt je 
af waar deze zorgen vandaan komen. 
schuilt daarachter eigenlijk een zorg over 
verlies van identiteit in een wereld van 
vervagende grenzen? iets dat vergelijk-
baar is met onze eigen roep om een 
canon van de vaderlandse geschiedenis? 
voor de gemoedsrust is het goed dat die 
zorg is ontkracht, voordat zij buiten alle 
(reële) proporties gegroeid zou zijn. << 
Alfred Hakkert

zWEEDSE zOrGEN
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers



54   secondant #1 | februari 2008 54   secondant #1 | februari 2009

CCV-nieuws

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN 
(PKVW) 
Amersfoort heeft op 20 februari 2008 de prijs voor de beste 
PKVW-gemeente in de wacht gesleept. Criteria waren onder 
andere het behalen van veiligheidsdoelen, het combineren 
van woningveiligheid en wijkveiligheid, een aantoonbaar 
samenwerkingsverband tussen bijvoorbeeld gemeente, 
corporatie en projectontwikkelaars, en het beschikbaar stellen 
van informatie zodat andere gemeenten en corporaties van 
het winnende project kunnen leren. De andere genomineerde 
gemeenten waren Hendrik-Ido-Ambacht en Kerkrade. 

WEBSiTE EN WEBSHOp
Het PKVW beschikt vanaf deze maand weer over een 
eigen(tijdse) website. De website geeft in hoofdlijnen aan wat 
het keurmerk is en uit welke onderdelen en certificaten het 
keurmerk bestaat. Het doel van de site is om consumenten, 
gemeenten en corporaties naar de juiste PKVW-
samenwerkingspartners te leiden. In de webshop van site 
worden diverse PKVW-producten aangeboden. Voor het eerst 
zijn deze gratis te downloaden.
 
Meer informatie is beschikbaar via: www.politiekeurmerk.nl
 

WEBSITE PROJECT VEILIGE GEMEENTEN 
GAAT DOOR 
Het Project Veilig Gemeenten (PVG) is vorig jaar officieel 
afgesloten. De website van het PVG blijft echter in de lucht. De 
instrumenten (zoals basisformats en functieprofielen) en alle 
andere informatie over het PVG blijven beschikbaar. In de loop 
van 2008 wordt de website uitgebreid. 

Meer informatie is beschikbaar via: 
www.projectveiligegemeenten.nl

INTERVISIE VOOR MEER VEILIGHEID 
Het CCV biedt in 2008 Wijkintervisie aan. In totaal kunnen 
twintig gemeenten gebruik maken van dit instrument. 

Wijkintervisie is een goed instrument om van elkaar te 
leren. Daarnaast is het een uitstekende manier om lokale 
professionals te ondersteunen en te inspireren in hun taak 
om buurten en wijken veiliger te maken. De factsheet 
Wijkintervisie beschrijft hoe het instrument werkt en hoe een 
wijkintervisie kan worden aangevraagd. 

De factsheet Wijkintervisie is beschikbaar via: www.hetccv.nl

 

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is uitgebreid met 
een module Brand. De module geeft uitleg over het begrip 
brandveiligheid, welke maatregelen genomen kunnen worden 
om brand te voorkomen en waar meer informatie te vinden 
is. De maatregelen die toegelicht worden, zijn onderverdeeld 
in ‘maatregelen voor het KVO-samenwerkingsverband’ en 
‘maatregelen voor de individuele ondernemer’. 

TEGEmOETkOmiNG kOSTEN kVO
KVO-projecten die in 2008 worden gehercertificeerd kunnen 
een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Per KVO-
gehercertificeerde locatie wordt 950 euro ter beschikking 
gesteld. 
 
Meer informatie is beschikbaar via: www.hetccv.nl/kvo 

NIEUWE CCV-DOSSIERS 
Het CCV heeft op zijn website twee nieuwe dossiers gelanceerd: 
Burgerparticipatie en Onveiligheidsgevoelens. De dossiers 
bevatten bruikbare documenten die gemeenten en politie bij 
deze thema’s ondersteunen.

Burgerparticipatie is een algemene term voor inspanningen 
om burgers te betrekken bij (lokale) overheidsactiviteiten. 
Burgers kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in hun wijk. 

 
Centraal bij het begrip onveiligheidsgevoelens staat de 
beleving van de veiligheid. Het gaat daarbij niet om objectieve 
sociale veiligheid (criminaliteitscijfers) maar om subjectieve 
sociale veiligheidsgevoelens. Een wijk kan objectief veilig zijn 
maar door – een deel van – de inwoners als onveilig worden 
ervaren. 
 
Meer informatie over de dossiers is beschikbaar via: 
www.hetccv.nl

CERTIFICATIESCHEMA REOB 2008 
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft op 20 
december 2007 het certificatieschema Onderhoud Kleine 
Blusmiddelen 2008 vastgesteld. Het schema is op 1 januari 
2008 gepubliceerd en gaat per 1 juli 2008 in. Vanaf 1 juli 2009 is 
het schema REOB 2008 het geldende certificatieschema.

De website van het CCV (www.hetccv.nl) bevat meer 
informatie over deze en andere regelingen van het CCV. <<
Robbie Keus
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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 werk zaam is op het terrein 
van de crimina liteitspreventie en veilig-
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van crimina liteitspreventie. Ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van 
criminaliteits preventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de 
implementatie van criminaliteits-
preventie in brede zin, door te informeren 
over initiatieven en ontwikkelingen op 
het brede terrein van de criminaliteits-
preventie. Hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onder zoeks bevindingen ten 
aanzien van bewezen effectieve 
methoden, best practices en evaluatie-
onderzoek de leidraad. Bijdragen staan in 
het teken van inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming. Opname 
van een artikel in het tijdschrift bete kent 
niet dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per jaar 
(waaronder een dubbel dik zomer-
nummer) in een oplage van 20.000.
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Artikelen, bijdragen en/of reacties 
kunnen in overleg met de redactie 
worden geplaatst. Auteurs die een 
bijdrage leveren, geven tevens toe-
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCV. Tegen over-
name van artikelen in Neder landse 
media uit dit tijdschrift (mits met 
duidelijke vermelding van bron en 
auteur) bestaat geen bezwaar. Bij over-
name wordt toezending van een bewijs-
nummer op prijs gesteld. Er bestaat geen 

enkele relatie tussen op foto’s afgebeelde 
personen en de inhoud van de artikelen, 
tenzij in een fotobijschrift uitdrukkelijk 
anders is vermeld.

AANWijziNGEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminali-
teits preventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa-
tie over de praktijk van criminaliteits-
preven tie. Bijdragen moeten daarom 
prettig leesbaar zijn – zij zijn in heldere 
en voor eenieder toegankelijke bewoor-
dingen gesteld. Tegelijk worden bijdragen 
getypeerd door inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming en is er 
ruimte voor diepgang en analyse. Waar 
nodig moeten onbekende begrippen 
worden uitgelegd. Voor de praktijk vormt 
de praktische bruikbaarheid de rode 
draad, ook in achtergrond beschou win-
gen. Dat betekent concreet dat auteurs in 
bijdragen erop gespitst moeten zijn om 
succes- en faalfactoren, leerervaringen, 
tips voor de praktijk (do’s and don’ts) en 
dergelijke te beschrijven. Omvang Crimi-
trends, interview en reportage in overleg, 
overige bijdragen: 1500 woorden. Noten 
alleen bij grafieken en tabellen. Voor de 
toegankelijkheid moeten inhoudelijke 
noten worden vermeden, evenals een 
bronnenoverzicht aan het eind van het 
artikel.
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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.

de stichting centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is een initiatief van 
het ministerie van Justitie, het ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, het verbond van verzekeraars, werkgeversorganisatie vno-ncW, de 
vereniging van nederlandse gemeenten en de raad van hoofdcommissarissen.


