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Redactioneel

In de strijd tegen inbrekers wordt met een nieuw 
wapen geëxperimenteerd, melden de media. 
Waardevolle spullen worden voorzien van 
zogenoemd chemisch DNA, een unieke code die de 
politie kan scannen en tot de eigenaar kan 
herleiden. Heling moet zo onaantrekkelijk worden. 
Met deze en andere preventiemaatregelen wordt 
voordurend gezocht naar manieren om dieven te 
frustreren. Op hun beurt zoeken criminelen 
continue naar mazen in het beveiligingsnet, in de 
hoop justitie een stapje voor te kunnen blijven. 
Denk aan vormen van vermogenscriminaliteit op 
het internet, zoals identiteitsdiefstal en phishing. 
Daarover moet dan weer kennis worden 
opgebouwd, zoals nu gaat gebeuren bij de TU Delft. 
Die kon in januari 2008 de benoeming van een 
hoogleraar voor internetveiligheid melden, met 
dank aan een provider die de leerstoel financiert. 
Gelukkig worden successen geboekt in de strijd 
tegen ‘klassieke’ vermogens criminaliteit. Want 
over de afgelopen jaren zijn zowel eenvoudige 
diefstallen als zogeheten gekwalificeerde 
diefstallen (waarbij sprake is van inbraak en/of 
betrokkenheid van meerdere personen) opmerkelijk 

gedaald, constateren Sandra Kalidien en Sunil 
Choenni van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) in het hoofdartikel. 
De daling van het totaal aantal geregistreerde 
misdrijven die zich de afgelopen jaren heeft 
voorgedaan, schrijven zij voor een groot deel op  
het conto van deze twee misdrijfcategorieën.

Binnen deze daling van de geregistreerde criminali-
teit in het algemeen zijn helaas niet alle ontwikke-
lingen positief. Vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde, waaronder vernielingen van auto’s 
en gebouwen vallen maar ook discriminatie en 
brandstichting, zijn bijvoorbeeld gestegen.  
Burgers kunnen zelfstandig een vuist maken tegen 
vermogenscriminaliteit en doen dat ook. Zo laat de 
Veiligheidsmonitor Rijk 2007 (CBS, 2007) zien dat 
extra hang- en sluitwerk tegen inbraak in 2007 bij 
meer dan vier op de vijf huishoudens aanwezig 
was. Maar voor vernielingen en dergelijke ligt dat 
minder eenvoudig. Op de ‘spullen’ van de samen-
leving passen, kunnen we immers alleen in samen-
werking met elkaar.  
<< Alfred Hakkert

BurgErS lETTEN  
Op huN SpullEN

Handhavingsteams in 
Den Haag zijn gespitst 
op sporen van overlast 
en vernieling op straat / 
foto: Inge van Mill. 
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Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroe-
pen om de versnippering te doorbreken 
van tal van organisaties, diensten en 
besturen die actief zijn op veiligheids-
gebied. Variërerend van brandweer en 
politie tot geneeskundige hulpverlening 

bij rampen en crisisbeheersing. De instel-
ling van de veiligheidsregio’s moet ervoor 
zorgen dat organisaties en organen met 
verschillende taken en specialismen 
elkaar niet voor de voeten lopen, maar 
eendrachtig samenwerken. Dat moet 
gemeenten en organisaties in staat stel-
len slagvaardiger op te treden bij rampen 
en crises die veelal lokale bevoegdheden 
en grenzen overstijgen. 

In de tweede jaargang van het Jaarboek 
Veiligheidsregio’s, het jaarboek 2008, zijn 
de recente gegevens samengebracht van 
contactpersonen van de verschillende 

landelijke, regionale en lokale organisa-
ties, besturen en diensten op het gebied 
van crisisbeheersing, rampenbestrijding 
en handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. 

Veiligheidsregio’s. Jaarboek 2008, rotterdam, 
Denhatex uitgeverij, 2007. 
iSBN 978 90 72083 21 0. De uitgave is te bestellen 
bij Denhatex uitgeverij, T (010) 422 48 66, 
e-mail info@denhatex.nl

VEilighEiDSrEgiO’S 

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 burgerlijke cultuur en de straatcultuur 
kunnen hevig met elkaar botsen, weet 
Hans Kaldenbach. Docenten, politie-
mensen, toezichthouders, zwembad- 
en horecapersoneel en gewone burgers 

weten zich vaak geen raad als ze jongeren 
op hun (wan)gedrag willen aanspreken. 
Ze lopen het risico om een grote mond te 
krijgen. Ook kunnen jongeren uit de 
straatcultuur bij hoog en laag volhouden 
dat ze niets hebben uitgespookt, terwijl 
je er net naar hebt staan kijken. 

Vanuit zijn ervaring als trainer die 
politieagenten, docenten en anderen 
heeft getraind in moeilijke buurten, 
beschrijft Kaldenbach praktische 
achtergronden om gedrag van jongeren 
in de straatcultuur te kunnen begrijpen. 
En geeft hij handvatten hoe dergelijke 
jongeren voorzichtig te corrigeren. 

De titel Respect! verwijst naar de houding 
die jongeren zich aanmeten: in de 
straatcultuur staat het eergevoel 
permanent onder druk. Deze jongeren 
laten zich niks aanleunen en eisen 
constant respect op straat. 

Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in 
de straatcultuur, hans kaldenbach, Amsterdam, 
prometheus, 2007. iSBN 978 90 446 0706 2.

“Ik hoef niet kilo’s te gaan verkopen overal en 
nergens, al mijn wiet gaat weg en daar komt 
een vast bedrag voor terug. Iedere week gaat 
er wiet weg. En ik kan zeggen dat dit allemaal 
naar het buitenland gaat, o.a. Duitsland.” 
Aan het woord is een wiet teler, die vier 
kwekerijen in bedrijf heeft met elk onge-
veer 1000 planten. Hij bedient zich van de 
nieuwste technologie voor de verzorging 

van zijn planten. Bijvoorbeeld voedings-
computers en van op afstand te bedienen 
camera’s. Stekken betrekt hij van vaste 
leveranciers, voor de export van de hennep 
naar het buitenland heeft hij een vaste 
afnemer. De wietteler is geïnterviewd voor 
het onderzoek De wereld achter de wietteelt. 
Daarin verdiepen Toine Spapens, Henk van 
de Bunt en Laura Rastovac zich in de sche-

rESpECT! 

WiETTEElT

Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroe-
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De jury van de publicatieprijs van de 
Stichting Maatschappij, Politie en 
Veiligheid (SMVP) 2007 heeft criminoloog 
en antropoloog Hans Werdmölder een 
pluim op de hoed gestoken. Werdmölder 
doet al ruim twintig jaar onderzoek onder 
Marokkaanse jongeren in ons land. Voor 
zijn boek over criminele Marokkaanse jon-
gens, Marokkaanse lieverdjes, dat in 2005 
bij uitgeverij Balans verscheen, ontving hij 

op 23 april 2008 de publicatieprijs SMVP 
2007. Werdmölder heeft de prijs ontvan-
gen voor een relevant boek dat een actueel 
en breed verspreid veiligheidsprobleem 
bespreekt, aldus de jury. Zijn boek is 
methodologisch sterk en is gestoeld op 
jarenlang onderzoek en persoonlijke bele-
venissen. Het onderwerp van het boek, de 
Marokkaanse jongens, heeft Werdmölder 
met inlevingsvermogen benaderd, zonder 
te stigmatiseren, prijst de jury. 

In zijn boek stelt Werdmölder vragen aan 
de orde over een klein deel van de 
Marokkaanse jeugd waar wetenschappers, 
bestuurders, politieagenten, hulpverleners 
en anderen zich al twintig jaar het hoofd 
over breken. Wat drijft deze Marokkaanse 
jongens? Waarom vertonen zij in 
Nederland gedrag dat niet door de beugel 

kan, maar dat in Marokko nooit zou wor-
den toegestaan? Een verklaring wordt 
onder meer gezocht in een verinnerlijkt 
cultuurconflict, als uitkomst van de bot-
sing tussen verschillende normen- en 
waardenstelsels. Werdmölder is kritisch 
over de oplossingen die tot dusver zijn aan-
gedragen: “Er wordt heel veel beleid geprodu-
ceerd, zonder dat men werkelijk weet wat nu 
de kern van het probleem is.” Dit overziend, 
zoekt hij betere oplossingen, die hij toetst 
aan de opvattingen van Jamina, een 
bescheiden, jonge Marokkaanse vrouw, 
die hard werkt aan haar proefschrift. 

Marokkaanse lieverdjes. Crimineel en hinderlijk 
gedrag onder Marokkaanse jongeren, hans 
Werdmölder, Amsterdam, uitgeverij Balans, 
2de druk 2006. iSBN 90 5018 6866.

puBliCATiEprijS SMVp

De toenmalige minister Remkes van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
verklaarde dat hij de daders “een flinke rot-
schop” zou hebben gegeven. Aanleiding 
was de geruchtmakende mishandeling in 
Venlo in 2002, die uiteindelijk de dood van 
het slachtoffer tot gevolg had. Toen het 
slachtoffer mishandeld werd, bleven de 
omstanders passief toekijken zonder in te 
grijpen. Dat leidde tot veel maatschappelij-

ke beroering. Een ander berucht voorbeeld 
van omstanders die zich passief opstelden 
terwijl een drama zich voltrok, is de verdrin-
kingsdood van een 9-jarig Marokkaans 
meisje in een recreatieplas in Barendrecht. 
Op de kant keken 200 mensen afwachtend 
toe. Ingegeven door de maatschappelijke 
verontwaardiging deed het openbaar minis-
terie (OM) een inventariserend onderzoek 
naar nalatigheid van de omstanders. Maar 
die bleek, mede door de massaliteit van de 
omstanders, moeilijk te bewijzen. 

Volgens de Hoge Raad is er in een aantal 
gevallen sprake van een plicht tot handelen, 
bij het nalaten daarvan is sprake van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid. In zulke geval-
len spreken we van oneigelijke omissiedelic-
ten. Dit zijn delicten die worden begaan 
door iets na te laten (omissie), en waarbij dit 

nalaten niet als gedraging in de wet wordt 
genoemd. De juridische vraag wat in derge-
lijke gevallen van burgers kan worden ver-
wacht en welke rol het strafrecht hierin 
moet vervullen, staat centraal in de publica-
tie Strafbaar nalaten. Daarin onderzoekt 
R.C. Fransen de grenzen van het oneigelijke 
omissiedelict. In zijn boek onderzoekt 
Fransen of de zorgplichttheorieën van 
de strafrechtjuristen Nieboer en Strijards 
een kader bieden voor de jurisprudentiële 
 ontwikkelingen op het gebied van oneigen-
lijke omissiedelicten, waaronder passieve 
medeplichtigheid. 

Strafbaar nalaten. De praktische en juris-
prudentiële grenzen van het oneigenlijke 
omissiedelict, r.C. fransen, Tilburg, 
Celsius juridische uitgeverij, 2008. 
iSBN 978 90 8863 020 0.

OMiSSiEDEliCTEN

merige praktijk van de grootschalige, 
bedrijfsmatige hennepteelt. 

De organisatie achter de wietteelt kent 
verschillende vormen. Tussenpersonen 
stellen de kweekruimte beschikbaar en 
delen in de opbrengst. Voor anderen is het 
uitbaten van kwekerijen slechts een van de 
criminele activiteiten. Zelfstandige telers 

financieren hun kwekerij zelf en voeren de 
meeste werkzaamheden zelf uit. Een 
voorbeeld is de thuisteler die alles zelf 
deed, behalve het omleggen van de 
elektriciteit. Zijn vrouw had ‘groene 
vingers’ en verzorgde daarom de 
wietplanten. Zij belde voor advies met de 
growshop als er problemen waren met 
‘spint’ of luis in de planten. Aan de 

growshop konden ze ook hun oogst kwijt. 
Behalve de organisatie achter de wietteelt 
komen ook het productieproces, geweld in 
de bedrijfsmatige wietteelt en de aanpak 
van het probleem aan bod. 

De wereld achter de wietteelt, Toine Spapens, 
henk van de Bunt en laura rastovac, Den haag, 
Boom juridische uitgevers, 2007. 
iSBN 978 90 5454 967 3.
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De laatste jaren maakt de geregistreerde 
criminaliteit, na een piek van 1,4 miljoen 
misdrijven in 2002, een forse daling door /  
foto: Inge van Mill.
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Crimi-trends
terugblikkend tot midden jaren negentig laten Sandra Kalidien en Sunil 

Choenni de voornaamste ontwikkelingen zien in de geregistreerde 

criminaliteit tot en met 2006. het aantal geregistreerde misdrijven daalt 

bijvoorbeeld scherp na een piek van 1,4 miljoen misdrijven in 2002. 

in 2006 zijn vermogensmisdrijven nog steeds de meest voorkomende 

misdrijven, hoewel zij onmiskenbaar dalen ten opzichte van 1995. 

het aandeel van jeugdige verdachten van vernieling en verstoring van 

de openbare orde blijkt de laatste jaren juist flink te zijn gegroeid. 

geregistreerde criminaliteit in de jaren 1995-2006

VErMOgENS-
MiSDrijVEN 
DAlEN
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door Sandra Kalidien en Sunil Choenni
De auteurs zijn werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC), Afdeling Statistische 

Informatievoorziening en Beleidsanalyse.  

E-mail: s.n.kalidien@minjus.nl en r.choenni@minjus.nl

Deze bijdrage schetst ontwikkelingen in de landelijk 
geregistreerde criminaliteit en de verdachten van 
criminaliteit gedurende de periode 1995-2006. Eerst wordt 
ingegaan op de ontwikkelingen van de totale geregistreerde 
criminaliteit in de genoemde periode. Vervolgens zal de 
ontwikkeling van enkele misdrijfcategorieën worden 
uitgelicht. Het tweede deel van deze bijdrage beschrijft de 
ontwikkelingen bij gehoorde verdachten, zowel in het 
algemeen als voor meerder- en minderjarige verdachten.  
Bij minderjarigen gaat het om de leeftijdscategorie 12 tot en 
met 17 jaar. De meerder- en minderjarige verdachten worden 
eveneens uitgesplitst per misdrijf.

De gegevens die hier worden weergegeven zijn gebaseerd op 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006 (red. Van der Heide & 
Eggen, 2007). Deze publicatie berust onder meer op de CBS 

Politiestatistiek. De CBS Politiestatistiek is gebaseerd op 
gegevens die in de registraties van de politie zijn vastgelegd. 
Het gaat om gegevens betreffende door de politie 
opgemaakte processen-verbaal van aangifte en ambtshalve 
opgemaakte processen-verbaal op grond van eigen 
opsporingsactiviteiten. 

DAlENDE TrEND NA piEk iN 2002
Geregistreerde criminaliteit betekent alleen de misdrijven die 
ter kennis bij de politie komen. De feitelijke criminaliteit komt 
hier niet aan de orde. Daaronder vallen ook die delicten die 
zijn gepleegd maar die niet ter kennis van de politie komen 
en daardoor niet geregistreerd kunnen worden door de 
politie. Figuur 1 toont de ontwikkeling van het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven. 

Figuur 1> Aantal geregistreerde misdrijven in de periode 1995-2006 bron: CBS,  bewerking WODC
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In 1995 bedraagt het aantal geregistreerde misdrijven ongeveer 
1,2 miljoen. In 1996 daalt dit aantal even, vervolgens volgt er 
een flinke stijging tot 2002. In 2002 is een piek bereikt: het 
aantal geregistreerde misdrijven bedraagt in dat jaar ongeveer 
1,4 miljoen. Van 2003 tot en met 2006 volgt er een forse daling. 
In 2006 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven weer 
ongeveer gelijk aan het aantal van midden jaren negentig, 
namelijk rond de 1,2 miljoen misdrijven.

MiNDEr VErMOgENSMiSDrijVEN EN MEEr gEWElD 
De geregistreerde criminaliteit in 2006 bestaat voor bijna  
60 procent uit vermogensmisdrijven. In 1995 was dit percentage 
nog bijna 75 procent. Onder dit type misdrijf vallen eenvoudige 
en gekwalificeerde diefstal (diefstal waarbij twee of meer 

personen betrokken zijn en/of waarbij sprake is van braak), 
maar ook bijvoorbeeld bedrog en heling. Geweldsmisdrijven en 

vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde zijn juist 
toegenomen in de periode van 1995 tot 2006. In 2006 komt 
ongeveer 17 procent van het totaal aantal geregistreerde 
misdrijven op rekening van vernieling en verstoring van de 
openbare orde. In 1995 was dit percentage circa 13 procent. 
Geweldscriminaliteit behelst 9 procent van het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven in 2006, 4 procent meer dan in 1995. 

OpVAllENDE DAliNg VAN DiEfSTAllEN
In figuur 2 is de ontwikkeling van enkele delictcategorieën 
weergegeven. Opiumwetmisdrijven en overige misdrijven zijn 
vanwege het kleine aandeel buiten beschouwing gelaten. 
Vermogensmisdrijven zijn in deze figuur uitgesplitst naar de 
twee grootste categoriëen: eenvoudige en gekwalificeerde 
diefstallen. Zowel gekwalificeerde diefstallen als eenvoudige 
diefstallen nemen vanaf 2002 flink af, gekwalificeerde 
diefstallen dalen zelfs nog sterker dan de eenvoudige 
diefstallen. In 2006 is het aantal gekwalificeerde diefstallen 
gedaald tot 372 100 misdrijven, de eenvoudige diefstallen dalen 
tot 293 900 misdrijven. De daling die we eerder zagen in het 
totaal aantal geregistreerde misdrijven komt voor een groot 
deel op rekening van deze twee misdrijfcategorieën. Gewelds- >>

Figuur 2> Ontwikkeling in aantallen van enkele delicttypen van 1995-2006 bron: CBS, bewerking WODC
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misdrijven blijven de laatste paar jaren nagenoeg op hetzelfde 
niveau, maar over de hele periode is er sprake van een stijging. 
Onder dit type misdrijf vallen vooral mishandeling en 
bedreiging. Ook vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde stijgen. Bij dit type misdrijf moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan vernielingen van auto’s, materieel van het 
openbaar vervoer of van gebouwen, maar discriminatie, 
schennis der eerbaarheid en brandstichting vallen ook onder 
dit type misdrijf. Het totaal aantal vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde is in 2006 opgelopen tot ongeveer 
215 200, in 1995 ging het nog om circa 152 800 misdrijven.

VErDAChTEN 
In het voorgaande hebben we de ontwikkeling van de 
geregistreerde criminaliteit bekeken en het verloop van enkele 
misdrijfcategorieën. Maar hoe zit het met de gehoorde 
verdachten? Een gehoorde verdachte is een persoon van wie de 
politie een vermoeden heeft dat hij of zij een strafbaar feit 
heeft begaan en die op grond daarvan wordt gehoord. In het 
vervolg van deze bijdrage zal voor het gemak worden 
gesproken over verdachten. In figuur 3 zien we dat het totaal 
aantal verdachten is gestegen van 1995-2006, met uitzondering 

van het jaar 2005. In dit jaar is er een dip te zien in het aantal 
verdachten. In 2005 is het totaal aantal gehoorde verdachten 
ongeveer 349 600, in het jaar ervoor en in het jaar erna ligt dit 
rond de 360 000. 

Wanneer het totaal aantal verdachten wordt uitgesplitst naar 
meerder- en minderjarigen, dan is op te merken dat er bij de 
jeugdige verdachten sprake is van een doorgaande stijging van 
1995 tot en met 2006 (zie figuur 3). In het jaar 2006 is het aantal 
minderjarige verdachten opgelopen tot circa 70 400, in 1995 
ging het nog om circa 41 400 minderjarigen. Kijken we naar de 
meerderjarige verdachten dan is er een stijging te zien van 1996 
tot en met 2004, gevolgd door een dip in 2005 en weer een 
lichte stijging in 2006. In 1995 ging het om 205 600 meerder-
jarige verdachten, in 2006 is dit aantal opgelopen tot circa 
287 900 meerderjarigen (zie figuur 3). 

MEErDErjArigE VErDAChTEN
In figuur 4 is het aantal gehoorde meerderjarige verdachten uit-
gesplitst naar misdrijftype. Waren midden jaren negentig nog 
de verdachten van gekwalificeerde en eenvoudige diefstal kop-
loper, begin 2000 nemen de verdachten van gewelds delicten 

Figuur 3> Aantal gehoorde meerder- en minderjarige verdachten in de periode 1995-2006 

bron: CBS, bewerking WODC
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het over. In 2006 is het aantal meerderjarige verdachten van 
geweldsmisdrijven opgelopen tot 65 500. Eenvoudige en 
gekwalificeerde diefstal vertonen daarentegen een dalende 
trend vanaf 2003. In 2006 is het aantal verdachten van eenvou-
dige en gekwalificeerde diefstal respectievelijk gedaald tot 
circa 33 100 en 26 000. De daling in 2005, die we eerder zagen  
in het totaal aantal meerderjarige verdachten, lijkt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt te worden door de daling van het 
aantal meerderjarige verdachten van een voudige en gekwa-
lificeerde diefstal. Kijken we naar het aantal meerderjarige  
verdachten van vernieling en verstoring van de openbare orde, 
dan is te zien dat het aantal verdachten is gestegen van 21 700 
verdachten in 1995 tot 35 000 verdachten in 2006. 

MiNDErjArigE VErDAChTEN
In figuur 5 is het aantal minderjarige verdachten weergegeven 
naar type delict. Onder deze groep is er vanaf 2001 een 
opmerkelijke stijging te zien van het aantal verdachten van 
vernieling en misdrijven tegen de openbare orde. Voor deze tijd 
schommelde het aantal verdachten van dit type delict rond de 
10 000, met uitzondering van het jaar 1996. In 2006 zijn er 
22 200 minderjarigen gehoord door de politie, omdat ze 

werden verdacht van vernielingen en verstoring van de 
openbare orde. Dit is circa 39 procent van het totaal aantal 
verdachten. Volgens analyses van het CBS gaat het vooral om 
een toename van vernielingen aan auto’s. 

In tabel 1 wordt het aandeel minder- en meerderjarige 
verdachten van vernieling en verstoring van de openbare orde 
weergegeven voor de periode 1995-2006. In de periode 1995 tot 
2001 schommelt het aandeel jeugdige verdachten van een 
misdrijf tegen de openbare orde rond de 30 procent, met 
uitzondering van het jaar 1996. Vanaf 2001 is er echter een 
doorgaande stijging te zien van het aandeel minderjarigen dat 
verdacht wordt van vernieling en verstoring van de openbare 
orde, van 29 procent in 2001 naar 39 procent in 2006. Dit terwijl 
het aandeel van de jeugdige bevolking de laatste jaren veel 
minder hard stijgt. Het aandeel minderjarige verdachten van 
vernieling en verstoring van de openbare orde lijkt voor een 
groot deel van invloed op de stijging die we terug zien in het 
totaal aantal minderjarige verdachten na 2001 (zie figuur 3).

Een van de actiepunten van het Veiligheidsprogramma van 
Balkenende-1 tot en met -3 betrof de aanpak door politie en 

Figuur 4> Aantal gehoorde meerderjarige verdachten uitgesplitst naar delicttype, 1995-2006  

bron: CBS, bewerking WODC
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justitie van zaken die zich afspelen in de openbare ruimte, 
zoals straatroof, vernielingen en misdragingen in het openbaar 
vervoer gepleegd door jeugdigen. Het feit dat het aandeel 
jeugdige verdachten van vernieling en verstoring van de 
openbare orde de laatste jaren is toegenomen, zou mogelijk 
het gevolg kunnen zijn van de toenemende aandacht voor de 
aanpak van overlast door de jeugd. Aan de andere kant zou de 
stijging er ook op kunnen wijzen dat jeugdigen steeds meer 
actief zijn op dit gebied. 

Concluderend kan worden gesteld dat het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven weliswaar afneemt, maar tegelijk 
nemen de geregistreerde vernielingen, verstoringen van de 
openbare orde en de geweldsmisdrijven in de loop van de tijd 
toe. Met name minderjarigen lijken een steeds groter aandeel 
te hebben in de vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde. Een interessante vraag is of jongeren steeds meer 
deelnemen aan criminele activiteiten, of dat de toename juist 
komt door bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor de 
jeugd. <<

Vernielingen en 
misdrijven tegen de 

openbare orde zijn de 
laatste jaren gestegen /  

foto: Inge van Mill.

Tabel 1> Aandeel minder- en meerderjarige verdachten vernieling 

en verstoring openbare orde, en aandeel bevolking 12-17 jaar en 

volwassenen, 1995-2006 in percentages

 

 
 
 
 
 
 

jaar aandeel  

minderjarigen

aandeel 

meerderjarigen

aandeel 

bevolking 

1217 jaar

aandeel  

volwassen 

bevolking

1995 29,6 70,4 7,1 92,9

1996 36,8 63,2 7,1 92,9

1997 33,6 66,4 7,0 93,0

1998 30,4 69,6 7,0 93,0

1999 31,2 68,8 7,0 93,0

2000 30,5 69,5 7,1 92,9

2001 28,9 71,1 7,1 92,9

2002 31,7 68,3 7,2 92,8

2003 33,0 67,0 7,3 92,7

2004 33,2 66,8 7,3 92,7

2005 36,4 63,6 7,4 92,6

2006 38,8 61,2 7,4 92,6

Figuur 5> Aantal gehoorde minderjarige verdachten uitgesplitst naar delicttype, 1995-2006 

bron: CBS, bewerking WODC
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Tom van Dijk, directeur Beleidsonderzoek 
Intomart GfK: “Burgers willen geen overheid 
meer die als een ouderwetse schoolmeester 
optreedt.” / foto: Inge van Mill.
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INTERVIEW Directeur Beleidsonderzoek Tom van Dijk van onderzoeksbureau  
intomart gfk over samenleving en veiligheidszorg:

“VAN ViTAAl BElANg 
iS DAT DE OVErhEiD 
VErTrOuWEN hEEfT  
iN DE SAMENlEViNg”

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

Niet de overheid, maar de samenleving is primair 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de cri-
minaliteit. Dat is van Dijks stellige overtuiging als 
het gaat over dé maatschappelijke kwestie van 
deze tijd: de relatie tussen overheid en burgers. 
“De beweging in de samenleving is de meest 
krachtige factor in de criminaliteitsbestrijding. 
De overheid is van harte uitgenodigd om aan die 
bestrijding mee te doen, maar ze moet erop 

gericht zijn de burger te volgen en naar hem te 
luisteren.”

Het is volgens de beleidsonderzoeker een grote 
misvatting dat burgers in de huidige maatschappij 
de verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid 
automatisch helemaal bij de overheid neerleggen. 
“Als je burgers er naar vraagt, dan geven ze als 
antwoord dat de bestrijding van criminaliteit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid 
en burgers. Alleen in een situatie dat de samen-
leving het niet meer trekt, moet de politie er zijn. 

in de netwerksamenleving van de toekomst doen de burgers zoveel 
mogelijk zelf. De overheid moet volgend zijn en zich alleen bezighouden 
met het uitzetten van de hoofdlijnen. “Burgers willen geen overheid meer 
die als een ouderwetse schoolmeester optreedt. ze willen een wederkerige 
relatie met de overheid. De overheid moet communiceren, de dialoog 
aangaan”, zegt politicoloog Tom van Dijk in een interview met secondant 
over de toekomstige relatie tussen burger en overheid. Van Dijk, directeur 
Beleidsonderzoek van onderzoeksbureau intomart gfk in hilversum spoort de 
overheid aan om bij het definiëren van haar nieuwe rol beter gebruik te maken 
van de informatie en analyses van professionele beleidsonderzoekers. “goed 
onderzoek kan een schatkist zijn voor beleidsmakers. het reduceert in grote 
mate het risico dat fout beleid wordt uitgevoerd.”

>>
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Het motto van dit kabinet ‘Samen werken, samen 
leven’ verwoordt precies wat de samen leving wil.” 

NETWErkSAMENlEViNg
Van Dijk benadrukt dat de samenleving in een rap 
tempo aan het veranderen is van een verzorgings-
staat in een netwerksamenleving en dat de oude 
rolverdeling tussen overheid en burgers niet kan 
worden gehandhaafd. “Dat heeft alles te maken 
met de ‘connectiviteit’, het verbindend karakter van 
de nieuwe technologieën. Internet is de stuwende 
kracht van dit moment. Iedereen staat met iedereen 
in verbinding. Dat creëert andere mensen. Vroeger 
had je sociale verbanden nodig in een samenleving. 
Nu wordt via mobieltjes in no-time onder 
scholieren een opstand georganiseerd.” 

Omdat er vanuit een natuurlijk proces een andere 
samenleving ontstaat, is het de overheid die haar 
positie opnieuw moet bepalen. “De netwerk-
samenleving is een fundamenteel andere maat-
schappij dan die waaruit wij voortkomen. Voorheen 
was het toverwoord ‘controle’, in de nieuwe samen-
leving zal ‘creativiteit’ het toverwoord zijn. Over 
vijftig jaar zal het onderwijs er bijvoorbeeld radicaal 
anders uit zien. Mensen gaan het zelf organiseren. 
De overheid zal een passend antwoord moeten 
vinden op de vraag: wat voor overheid heb je nodig 
in een netwerksamenleving? De toekomstige 
maatschappij kan ontzettend veel zelf regelen en 
beter dan de overheid.” 

NAChTWAkErSSTAAT
Van Dijk laat het begrip ‘nachtwakersstaat’ vallen 
waarin de taak van de overheid in beginsel beperkt 
is tot het garanderen van de veiligheid van de inwo-
ners door het zorgen voor politie en leger. Het gaat 
terug op het Nederland van de negentiende eeuw. 
“Ik zou heel graag experimenten willen zien in de 
netwerksamenleving waarin de principes van de 
nachtwakersstaat als uitgangspunt dienen. 
Honderd jaar geleden was de gemiddelde burger 
veel lager opgeleid en de mobiliteit was zeer 

beperkt. De enige maatschappelijke kracht van de 
burgers was lid te worden van de Sociaal Demo-
cratische Arbeiders Partij. De jongeren van nu zijn 
krachtige, eisende, mondige en zichzelf respecte-
rende burgers. En waar je ook bent, je hebt altijd 
verbinding. Die burgers ga je als overheid niets 
meer wijs maken. Het werkelijke probleem is dat de 
kern van de besturingsfilosofie van de overheid nog 
stamt uit het begin van de vorige eeuw. De overheid 
zal zich dus ernstig moeten bezinnen op de veran-
deringen in de samenleving en op haar eigen rol.”

In 2003 heeft de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Bevrijdende 
kaders (2003) de overheid twee richtsnoeren 
gegeven voor haar sturende rol in de toekomstige 
samenleving. De raad adviseerde de overheid op de 
eerste plaats kaders te stellen en zich van daaruit 
actief, maar slechts op hoofdlijnen met de samen-
leving te bemoeien. Instellingen, professionals en 
burgers zouden moeten zorgen voor de invulling. 
“Het is bijvoorbeeld absoluut noodzakelijk dat de 
politieagent op straat zijn eigen beleid kan vormen,” 
zegt Van Dijk. De tweede ontwikkeling moet 
volgens de RMO zijn dat verantwoording niet zozeer 
in de verticale lijn wordt afgelegd, maar horizontaal 
van uitvoerende naar uitvoerende. Dat betekent dat 
instellingen en professionals zich veel meer gaan 
richten op burgers en op elkaar dan op de overheid. 
Van Dijk: “De burgemeester van Utrecht heeft op 
een gegeven ogenblik alle uitvoerenden bijeen 
geroepen om gezamenlijk het criminaliteits-
probleem in winkelcentrum Hoog Catharijne aan  
te pakken. Het project dat de Hein Roethofprijs 
kreeg, heeft daar een enorme verbetering in de 
veiligheidssituatie opgeleverd.”

WEDErkErighEiD
In de toekomst zal het begrip ‘wederkerigheid’ 
centraal staan in de relatie tussen overheid en 
burgers. Burgers willen zoveel mogelijk zelf hun 
boontjes doppen en niet door de overheid 
bevoogdend worden behandeld. Van Dijk: “Burgers 
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willen geen overheid meer die als een ouderwetse 
schoolmeester optreedt. Ze willen een wederkerige 
relatie met de overheid. De overheid moet 
communiceren, de dialoog aangaan. De overheid 
moet in de richting van de samenleving vragen 
stellen en blijvend onderzoeken wat de bedoeling 
van de burgers is. 

Ook moet voortdurend de vraag worden gesteld wie 
primair verantwoordelijk is. Het grondbeginsel 
daarbij moet zijn dat de samenleving alles zelf doet, 
tenzij dat niet kan. Er moet maar een beperkt aantal 
gevallen zijn waarin de overheid zelf actie 
onderneemt. Als de overheid niet komt met een 
plan voor de toekomst dan zal de samenleving het 
doen. Je ziet links en rechts op particulier initiatief 
al denktanks ontstaan.”

BurgErNET
Het zogeheten Burgernet is voor Van Dijk een uiting 
van ‘modern denken dat broodnodig is’. Burgernet 
is een telefonisch netwerk van burgers in een wijk 
die door de politie worden gebeld als een zoekactie 
wordt gestart naar bijvoorbeeld een inbreker, een 
verdwaald kind of een gestolen auto. De deelnemers 
aan het netwerk krijgen van de politiemeldkamer 
telefonisch een bericht om vanuit hun huis of 
werkplek uit te kijken naar een duidelijk omschreven 
persoon of voertuig. Als de gezochte persoon of 
auto wordt gesignaleerd dan belt de burger de 
details door naar de politiemeldkamer. Uit 
experimenten in enkele regio’s met Burgernet, dat 
waarschijnlijk dit jaar landelijk wordt ingevoerd, 
blijkt dat de politie met deze burgerondersteuning 
vaak sneller tot aanhouding kan overgaan.

Van Dijk die al sinds het begin van de jaren negentig 
onderzoek doet op het gebied van openbare orde en 

veiligheid wijst erop dat de samenleving nu al zorgt 
voor het leeuwendeel van de aanhoudingen.  

“Uit onderzoek van Jankees van Baardewijk is 
gebleken dat bijvoorbeeld in Amsterdam-Amstelland 
87 procent van de aanhoudingen bij de slachtoffer-
misdrijven is verricht op initiatief van burgers. Een 
stijging van het aantal opgeloste misdrijven moet 
dus vooral worden gezocht bij de observaties van 
burgers zelf. Ook de daling van de criminaliteit sinds 
het begin van de jaren negentig is voor een deel toe te 
schrijven aan de dadergerichte aanpak van overheid. 
Maar preventie is de allerbelangrijkste verklaring 
voor de enorme vermindering van de criminaliteit.  
En die preventie is vooral door de mensen zelf 
gedaan, gestimuleerd door politie en overheid maar 
door de burgers zelf. Op het ogenblik wordt de 
potentie van de samen leving niet benut. Kortom: de 
veranderings kracht zit in de samenleving en de 
overheid moet daarvan gebruik maken. Daarvoor 
moet de overheid eerbiedig luisteren naar geluiden 
uit de samenleving.”

VEilighEiDSgEVOEl
"Ook bij het beïnvloeden van het veiligheidsgevoel 
van burgers is de rol van de overheid uitermate 
bescheiden," betoogt Van Dijk, die aan de wieg 
heeft gestaan van de Politiemonitor Bevolking.  
“Het effect van het veiligheidsbeleid van de >>

“Het grondbeginsel moet zijn dat 

de samenleving alles zelf doet, 

tenzij dat niet kan” 

“Preventie is de allerbelangrijkste 

verklaring voor de enorme 

vermindering van de criminaliteit”

WWW
Bevrijdende kaders; Sturen op 
verantwoordelijkheid, rmo advies 24.  
het advies is te downloaden van de website 
van de raad voor maatschap pelijke 
ontwikkeling: www.adviesorgaan-rmo.nl
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overheid op de ontwikkeling van het veiligheids-
gevoel moet niet worden overschat. Twintig  
procent van de mensen voelt zich soms onveilig. 
Dat is niet zorg wekkend, het is inherent aan het 
leven. Drie procent voelt zich vaak onveilig. Dat is 
geen gigantisch groot probleem, maar er moet  
wel aandacht aan worden besteed. De vraag is:  
wat is de oorzaak van het onveiligheidgevoel?  
Een ongelukkige partner relatie? Huiselijk geweld? 
Criminele kinderen? Baan kwijtgeraakt? Bij on -
veilig  heid denken we meteen aan criminaliteit, 
maar er kunnen zoveel redenen zijn waarom 
mensen bang zijn. Al met al kan de overheid  
weinig doen aan de mate van onveilig voelen van 
de burgers. Dus moet de broek die de overheid 
aantrekt bij het verhogen van het veiligheidsgevoel 
zo klein mogelijk zijn.”

Van Dijk meent dat de overheid bij het definiëren 
van haar nieuwe rol een beter gebruik moet gaan 
maken van de informatie en analyses die profes-
sionele beleidsonderzoekers beschikbaar hebben. 
“Ons vak is gericht op onthullen, op het zichtbaar 
maken van ontwikkelingen in de maatschappij die 
anders verborgen blijven. Zoals bij de Politiemonitor 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. De 
resultaten van die enquête gaven de trendmatige 
ontwikkeling van de criminaliteit weer. Door de 
databestanden te ana lyseren wordt de sociale 
werkelijkheid verklaard en blijkt preventie de oor-
zaak te zijn van de enorme daling van de criminaliteit. 
Goed onderzoek kan een schatkist zijn voor beleids-
makers. Het reduceert in grote mate het risico dat 
fout beleid wordt uitgevoerd.”

Van Dijk heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar 
het vertrouwen van burgers in de politie. Daarvoor 
heeft hij eerst in focusgroepen met politie mede-

werkers en burgers vastgesteld wat vertrouwen in 
de politie precies is. Dan blijkt het vooral te gaan om 
het gevoel dat de politie er is, als er daadwerkelijk 
iets aan de hand is. Van Dijk: “Er zijn twee factoren 
die de mate van vertrouwen met name bepalen.  

“Iedereen staat met 
iedereen in verbinding. 
Dat creëert andere 
mensen.” / foto: Inge van 
Mill.
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De politie moet zich enerzijds gedragen als een 
daadkrachtige ‘crimefighter’ met gezag. Aan de 
andere kant moet zij zich opstellen als een weder-
kerige partner die min of meer op gelijke voet met 
de burger deel uitmaakt van de samenleving. Als je 

weet dat dit twee belangrijke factoren zijn die de 
politie vertrouwenswaardig maken, dan kun je daar 
in je beleid en in de opleiding rekening mee houden.”

In de praktijk draagt beleidsonderzoek echter veel 
minder bij aan de slagkracht van het overheids-
beleid dan Van Dijk mogelijk acht. “Een van de 
oorzaken is dat de overheid in de afgelopen jaren 
vooral geïnvesteerd heeft in management en 
procesmanagement en te weinig aandacht heeft 
gehad voor inhoud en reflectie. Er zouden op hoge 
posities bij de overheid meer mensen moeten 
werken die verstand hebben van onderzoek. Dat zou 
een sterk positief effect hebben op de beleids-
kracht. De kracht van de onderzoeken kan dan 
worden toegepast op het maken van beleid. Voor de 
toekomstige rol van de overheid in de samenleving 
wens ik de overheid veel reflectie toe. Die is te 
vinden bij de professionals die in de wijken en 
buurten aan het werk zijn en op heel veel andere 
plekken in de samenleving. Het grote doel is gebruik 
te maken van de veranderingskracht in de samen-
leving. Van vitaal belang daarbij is dat de overheid 
vertrouwen heeft in de samenleving. Zij moet zich 
realiseren dat de samenleving van de samenleving 
is en niet van de overheid.” <<

“Het grote doel is gebruik te maken 

van de veranderingskracht in de 

samenleving”
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FOTOSERIE Werken met de kwaliteitsmeter Veilig uitgaan

kVu hOuDT  
WilDEBrAS iN TOOM

Werkvloer
in uitgaansgebieden loopt de situatie regelmatig uit de hand. in de nachtelijke 
uren worden rake klappen uitgedeeld of er wordt met wapens gezwaaid. 
Meestal onder invloed van alcohol en drugs, soms met dodelijke afloop.  
Vaak weet niemand meer hoe het precies begonnen was. Veel gemeenten halen 
alles uit de kast om uitgaansgeweld terug te dringen. leidraad voor de aanpak 
van uitgaansgeweld vormt de vernieuwde kwaliteitsmeter Veilig uitgaan. 
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(foto links)
Het gebruik van de  
KVU leidt tot heldere 
afspraken tussen 
betrokken partijen. 
Bijvoorbeeld over de 
politie-inzet en het 
verlenen van assistentie. 

(foto rechts)
Horecaondernemers 
kunnen met gedrags-  
en huisregels het doen  
en laten van bezoekers  
in goede banen leiden.

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert

Wat begint als een gezellig avondje uit in de kroeg 
of in de disco loopt veel te vaak verkeerd af. 
Portiers worden bedreigd en mishandeld als ze 
iemand de toegang weigeren of benevelde 
bezoekers die zich hebben misdragen de deur 
wijzen. Caféruzies die onschuldig beginnen, 
kunnen volledig uit de hand lopen. Veel incidenten 
vinden in de omgeving van horecagelegenheden 
plaats, na sluitingstijd. Groepjes keren zich tegen 
nietsvermoedende passanten die toevallig op hun 
pad kwamen. In veel gevallen heeft buitensporig 
alcoholgebruik het geweld aangewakkerd. In een 

opwelling wordt soms naar wapens gegrepen, die 
bezoekers (vooral jongeren) uit voorzorg bij zich 
steken. Daarmee draaien ze zichzelf een rad voor 
ogen, want een wapen kan de situatie juist doen 
escaleren. Soms zijn er drugs in combinatie met 
alcohol in het spel. 

Sommige geweldplegers gaan voor de eerste keer 
over de schreef, anderen zijn notoire bekenden van 
de politie. Steeds meer gemeenten proberen dan 
ook met een combinatie van dadergerichte, 
repressieve en preventieve maatregelen de 

>>

TOOM
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uitgaansgebieden structureel veiliger te maken, 
samen met horeca, politie en andere veiligheids-
partners. Deze aanpak richt zich op omstandig-
heden in het uitgaansgebied (zoals de sluitings-
tijden en deurbeleid), potentiële lastpakken en 
bekende geweldplegers. Scherpe maatregelen 
worden niet geschuwd. Zo worden in Apeldoorn 
collectieve ontzeggingen uitgereikt aan personen 
die zich schuldig hebben gemaakt aan wapen-
gebruik, geweld of drugshandel. De deuren blijven 
daarmee in het hele uitgaansgebied hermetisch 
voor hen gesloten. Politie, portiers en horeca-
eigenaars letten erop dat met de ontzegging niet 
een loopje wordt genomen.  

Een beveiligde website van Koninklijk Horeca 
Nederland laat zien wie er in de gaten moet 
worden gehouden. Met ingang van 2008 mag de 
politie hiervoor foto’s en persoonsgegevens 
aanleveren. Deze manier van werken blijkt een 
schot in de roos: ondanks dat de politie het vaker 
doen van aangifte is gaan aanmoedigen, is het 
aantal aangiftes van strafbare feiten als diefstal, 
mishandeling en bedreiging, zelfs gedaald, zo laat 
de gemeente weten op haar website. 

kWAliTEiTSMETEr
In gemeenten zoals Apeldoorn vormt de Kwaliteits -
meter Veilig Uitgaan (KVU) het fundament voor de 
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aanpak van uitgaansgeweld. De KVU ‘dwingt’ 
gemeenten, horecaondernemers en politie om met 
vereende krachten onveiligheid in een uitgaans-
gebied te bestrijden. Volgens de spelregels van de 
KVU worden er zes stappen doorlopen. Om te 
beginnen leggen de KVU-partners met een inten-
tieverklaring vast dat ze samen willen zorg dragen 
voor de veiligheid in een uitgaansgebied. 
In een veiligheidsanalyse stellen ze vervolgens vast 
welke veiligheidsproblemen er eigenlijk spelen.  
In een plan van aanpak worden doelstellingen en 
maatregelen beschreven. Ieders rol en verantwoor-
delijkheden daarin worden neergelegd in een 
samenwerkingsconvenant. Hierna komen de 

samenwerkingspartners in de uitvoeringsfase 
waarin de maatregelen in het plan van aanpak wor-
den uitgevoerd. Of die maatregelen doeltreffend 
zijn en welke aanpassing zij behoeven, wordt in 
een evaluatie nagegaan. Met deze laatste stap is 
het proces niet afgerond. Het is eigenlijk een door-
start naar een nieuwe veiligheidsanalyse en een 
verbeterd plan van aanpak.
 
De KVU is door het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) vernieuwd. Eind 2007 
werd de oorspronkelijke handleiding uit 2003 
gerenoveerd tot een nieuw handboek voor de KVU. 
De hand leiding is opgeknipt in twee delen: het 

In KVU-gebieden  
heeft de politie de 
belangrijkste rol  
om de veiligheid te 
handhaven. Samen  
met de horeca houden 
particuliere beveiligings-
bedrijven toezicht op  
het uitgaanspubliek.

>>
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uitgebreidere handboek in gedrukte vorm en een 
digitaal KVU-stappenplan op de website van het 
CCV. Dit digitale stappenplan bevat een verzame-
ling van ondersteunende enquêtes, checklists en 
lijsten met maatregelen. 

riSiCOgrOEp 
Als onderdeel van de veiligheidsanalyse worden 
meerdere (kwantitatieve) bronnen geraadpleegd. 
Daarbij kan gedacht worden aan politiegegevens 
en informatie uit de lokale veiligheidsmonitor. 
Ook kunnen sleutelpersonen bij de politie en de 
plaatselijke horeca worden geïnterviewd, om een 
indruk te krijgen van de plaatselijke omstandig-
heden in een uitgaansgebied. Dan kan bijvoor-
beeld blijken dat er relatief veel geweld is gepleegd 

in een uitgaansgebied. Het is goed om daarbij de 
boosdoeners eens onder de loep te nemen. Vaak 
zijn het personen die al het nodige op hun kerfstok 
hebben, zo blijkt uit onderzoek. Bij het opstellen 
van een effectieve aanpak van uitgaansgeweld 
moet met het bestaan van een dergelijke risico-
groep dus bewust rekening worden gehouden.

Dat komt bijvoorbeeld naar voren uit een onder-
zoek van de Universiteit Maastricht naar de 
achtergronden van uitgaansgeweld (Daders en 
slacht offers aan het woord). Veel plegers van uitgaans  -
geweld hebben meerdere gewelds incidenten op 
hun conto, constateren de UM-onderzoekers,  
Jikke van der Linden en Ronald Knibbe. Het tijdig 
herkennen van potentiële daders en aandacht voor 
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recidivevermindering zijn dan ook belangrijk om 
uitgaansgeweld effectief te kunnen bestrijden. 
Ook in een eerder onderzoek naar uitgaansgeweld 
wordt gewezen op daders met een verhoogde 
betrokkenheid bij uitgaans geweld. A.C. Spapens, 
C.E. Hoogeveen en C.A.M. Pardoel stuiten in het 
onderzoek Uitgegaan en ingesloten op een groep 
daders die zich structureel bezondigt aan 
uitgaansgeweld. Daarnaast plegen zij doorgaans 
ook andere delicten, buiten het uitgaanscircuit.  
De onderzoekers suggereren een proactieve aanpak 
− waarbij de recherche de achtergronden van daders 
in kaart brengt, of groepen in het uitgaanscircuit 
observeert − om de dadergroep op tijd in beeld te 
krijgen. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
beheert de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.  
Voor meer informatie: Pim van Dijk, projectleider KVU, 
telefoon 030 - 751 67 31, e-mail pim.dijk@hetccv.nl 

De website van het CCV biedt uitgebreide informatie over  
de KVU: www.hetccv.nl/kvu

Daders en slachtoffers aan het woord. Een exploratief onderzoek 
naar uitgaansgeweld, Jikke van der Linden en Ronald Knibbe, 
Universiteit Maastricht 2005. Het onderzoek is te bestellen 
bij de universiteit, Secretariaat Medische sociologie, telefoon 
043 - 388 22 04. 

Uitgegaan en ingesloten. Oorzaken van uitgaansgeweld in de 
politieregio Brabant Zuid-Oost, A.C. Spapens, C.E. Hoogeveen 
en C.A.M. Pardoel, IVA Tilburg, 2001. Het onderzoek is te 
downloaden van de website van IVA Tilburg: www.iva.nl

(foto links)
Met gezamenlijke regels 
voor sluitingstijden en 
afspraken over toelating 
en ontzeggingen van 
bezoekers kunnen KVU-
deelnemers de veiligheid 
in uitgaansgebieden 
vergroten. 

(foto rechts)
Over preventie kunnen  
in de KVU afspraken 
worden gemaakt, 
bijvoorbeeld over het 
bevorderen van matig 
alcoholgebruik in het 
uitgaansgebied.
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Vroegtijdige preventie verdient zichzelf terug

iNgrijpEN VOOr  
DE TOEkOMST
Marianne Junger en Jan van Dijk doen uit de doeken waarom het nut van 
vroegtijdig ingrijpen om later crimineel gedrag te voorkomen, niet in twijfel 
moet worden getrokken. zij reageren hiermee op de bijdrage ‘Save Your Money’ 
van Bert Berghuis in het februarinummer van secondant.
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door Marianne Junger en Jan van Dijk
Marianne Junger is werkzaam aan de Universiteit Utrecht, 

Capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie. Jan van Dijk 

is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. 

 
In het februarinummer van secondant keert Bert 
Berghuis zich tegen een pleidooi voor vroegtijdig 
ingrijpen in gezinnen ter voorkoming van chronisch 
crimineel gedrag (column Save the Children van 
december 2007). De vraag naar de wenselijkheid van 
vroegtijdig ingrijpen is maatschappelijk belangrijk 
en politiek hoogst actueel. Wij zetten daarom graag 
nog eens uiteen waarom Bert Berghuis, naar ons 
oordeel, de beschikbare wetenschappelijke litera-
tuur onjuist interpreteert en daarom verkeerde con-
clusies trekt. 

VErBAND
Het verband tussen antisociaal gedrag op jonge leef-
tijd en crimineel en agressief gedrag op latere leeftijd 

is zeer sterk. Uit recente studies blijkt dat agressief 
gedrag een van de meest stabiele persoonskenmer-
ken van mensen is, bijna even stabiel als het IQ. Op 
basis van kennis over agressief gedrag in de eerste 
kinderjaren kan men dus goede voorspellingen 
doen over gedrag in de toekomst. De verbanden qua 
agressief gedrag zijn volgens de Canadese onder-
zoeker Richard Tremblay (Université de Montréal) 
dermate sterk dat, indien het om een ziekte zou 
gaan, volgens de gangbare medische normen 
onmiddellijk op grote schaal zou worden inge-
grepen. Hier komt bij dat de voorspelling van later 
agressief/crimineel gedrag niet slechts kan worden 
gestoeld op kenmerken van de kinderen zelf, maar 
mede op die van hun ouders. Wanneer ouders 
betrokken zijn bij criminaliteit, is de kans relatief 
groot dat hun kinderen dat ook zullen zijn. Het 
gevolg hiervan is dat, indien men preventieve inter-
venties wil uitvoeren, men mede kan selecteren op 
ouderkenmerken, met name op criminaliteit en  
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ernstige psychiatrische problemen. De kennis om  
te kunnen bepalen wat de risicogroepen zijn voor 
crimineel en agressief gedrag op latere leeftijd, is  
bij elke gemeente beschikbaar.

EffECTEN
Vroegtijdig ingrijpen is wel degelijk zeer effectief, ook 
als het op grote schaal wordt toegepast. Berghuis 
stelt, op basis van meta-analyses, dat de effecten 
van interventies relatief gering zijn. We geven hier-
onder drie voorbeelden van interventies, die alle zijn 
onderzocht door middel van adequaat experimen-
teel onderzoek:

Het Nurse-family Partnership (‘Voorzorg’ in 
Nederland) is een programma waarbij een verpleeg-
kundige langsgaat bij tienermoeders, vanaf de 
zwangerschap tot en met het tweede levensjaar van 
het kind. Er zijn drie grote experimenten uitgevoerd 
met deze interventie die alle positieve uitkomsten 
hebben laten zien (Olds en anderen, 1998). De kinde-
ren die deelnamen aan het programma pleegden 
minder delicten, liepen minder vaak weg van huis, 
hadden minder sekspartners gehad, rookten minder 
en hadden een lager alcoholgebruik. Ten slotte 
waren er bij de experimentele groep 79 procent  
minder kinderen voor verwaarlozing of mishande-
ling aangemeld bij de bevoegde instanties dan bij 

de controlegroep. Dit resultaat bewijst dat deze 
interventie geschikt is voor het voorkomen van een 
breed scala van antisociale gedragingen van moeder 
en kind.

Het Perry preschool-programma is een programma 
voor voorschoolse educatie. De deelnemers aan het 
programma waren drie- en vierjarige kinderen van 
Afrikaans-Amerikaanse oorsprong, uit achter-
standsmilieus. De kinderen kregen les gedurende 
tweeënhalf uur per dag, vijf maal per week. 
Daarnaast werden er wekelijks huisbezoeken afge-
legd. De kinderen die het project volgden, ontwik-
kelden zich in vele opzichten beter dan de controle-
groep. Die verschillen waren op de leeftijd van 40 
jaar op vele terreinen zichtbaar. De onderwijs   loop-
baan was beter en hun economische positie was 
sterker. De ‘projectkinderen’ werden minder vaak 
gearresteerd (vijf arrestaties of meer, ooit: 36 procent 
versus 55 procent) en ze werden minder vaak gear-
resteerd voor geweldsdelicten (32 procent versus 48 
procent). Er zijn verschillende aanwijzingen dat ook 
grootschalige projecten met minder intensieve vor-
men van voorschoolse educatie langdurige positie-
ve effecten hebben op kinderen.

Parent Child Interaction Therapy (PCIT) is een therapie 
voor twee- tot achtjarige kinderen met gedrags-
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problemen en/of voor ouders die kampen met grote 
problemen bij de opvoeding, zoals het geval is bij 
kindermishandeling. Het is een betrekkelijk kortdu-
rende therapie, gemiddeld ongeveer 15 à 20 sessies, 
die moet plaatsvinden vóór het achtste levensjaar. 
Een recente meta-analyse stelt dat PCIT een ‘bewe-
zen effectieve therapie’ is (Thomas en Zimmer-
Gembeck, 2007). Van belang is dat, in gezinnen 
waarin kindermishandeling is vastgesteld, PCIT de 
kans op nieuwe meldingen voor kindermishande-
ling significant vermindert. 

kOSTEN-BATENVErhOuDiNg
Vroegtijdige interventie bespaart geld. Effecten, van 
welke interventie dan ook, zijn groter naarmate men 
eerder in het leven ingrijpt en worden geringer naar-
mate ze later in het leven plaats vinden. Uit econo-
mische studies, gebaseerd op de analyse van de uit-
komsten van interventies (zoals de interventies die 
hierboven zijn besproken), blijkt dat investeringen 
in de opvoeding en opleiding van jonge kinderen 
kosteneffectiever zijn naarmate ze eerder zijn inge-
zet. Figuur 1 laat zien dat positieve effecten van 
interventies het grootst zijn op jonge leeftijd en 
afnemen naarmate de leeftijd toeneemt. 

Wanneer kindermishandeling al is geconstateerd,  
is het Nurse-family Partnership bijvoorbeeld niet 

meer effectief om herhaling te voorkomen. Bij deze 
beleidsafweging moet worden beseft dat chronische 
gedragsproblemen zowel op de korte als op de lange 
termijn aanzienlijke kosten met zich mee brengen. 
De kosten van chronische gedragsproblemen zijn 
groot (in de orde van 50 000 euro per kind). Scott, 
Knapp, Henderson en Maughan (2001) stelden vast 
dat de kosten die de overheid maakt voor kinderen 
met een gedragsstoornis tien keer groter waren dan 
de kosten voor kinderen zonder gedragsproblemen. 
Aangezien de interventies waarvan de effectiviteit is 
bewezen relatief goedkoop zijn, is de kosten-baten-
verhouding dus uitermate gunstig. Uit economische 
analyses blijkt dat veel effectieve interventies, onder 
andere de drie die hierboven zijn beschreven, hun 
investeringen meer dan terugverdienen. Zie bijvoor-
beeld Aos, Lieb, Mayfield, Miller en Pennucci (2004) 
voor een overzicht van de beschikbare economische 
studies. Zie ook M. Junger, L. Feder, L en S. Côté (2007): 
‘Policy Implications of Present Knowledge on the 
Development and Prevention of Physical Aggression’, 
in: European Journal on Criminal Policy and Research, 
301-326. Een overheid die deze investeringen nalaat,  
is dus een dief van de eigen schatkist. <<
 
Voor meer informatie over de literatuurverwijzingen in 
dit artikel: Capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie. 
langeveld gebouw, heidelberglaan 1; 3584 CS utrecht;  
pO Box 80.140; 3508 TC utrecht. e-mail: M.junger@uu.nl

Figuur 1> Rendement van maatschappelijke investeringen (Carneiro & Heckman, 2003)
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Amsterdamse methodiek maakt aard en omvang inzichtelijk

EErgErElATEErD gEWEl
ONDEr DE lOEp 

Veel professionals weten niet welke gedragingen onder het fenomeen 
eergerelateerd geweld vallen en hoe vaak deze geweldsvorm eigenlijk 
voorkomt. laat staan dat zij eergerelateerd geweld kunnen signaleren en 
weten hoe zij het aan moeten pakken. Amsterdam past een methodiek toe 
die gemeenten op relatief eenvoudige wijze zicht geeft op dit fenomeen.
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door Agnes Cornelissens en Jos Kuppens
De auteurs zijn werkzaam als onderzoekers bij Advies- en 

Onderzoeksgroep Beke te Arnhem en mede-auteurs van 

het rapport Omwille van de eer. Een onderzoek naar aard en 

omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam. 

Aisha van 15 msn’de na schooltijd regelmatig met 
een paar vriendinnen. Tot het moment dat haar 
vader haar betrapte. Sindsdien mag Aisha nergens 

meer alleen naar toe, niet meer computeren en moet 
ze na schooltijd direct thuiskomen. Haar broer volgt 
haar overal. Haar familie is bang dat Aisha met 
jongens in contact komt en dat ze daarmee de eer 
van de familie beschadigt, omdat Aisha al beloofd is 
aan een jongen uit haar geboorteland.

Dit geval staat niet op zichzelf. Eergerelateerd 
geweld uit zich in vele vormen: van heel subtiele, 
niet strafbare tot zware geweldsmisdrijven. 
Eergerelateerd geweld wordt lang niet altijd als 
zodanig herkend. Dit is ook de boodschap van de 
Amsterdamse raadsleden Gazic, Kaplan en 
Schaapman. Zij concluderen in 2006 dat eer-
gerelateerd geweld ook in Amsterdam voorkomt, 
maar dat er weinig bekend is over de aard en de 
omvang van het probleem. 

Veel professionals weten ook niet hoe zij eer-
gerelateerd geweld kunnen signaleren en aan 
moeten pakken. Om escalaties binnen gezinnen  
te voorkomen, is het van belang dat alle betrokken 
instanties omzichtig te werk gaan, om situaties 
zoals die van Aisha juist niet te verergeren. Dit 
onderschrijven ook de Amsterdamse burgemeester 
en de wethouder Zorg. 

De onbekendheid rond eergerelateerd geweld was 
aanleiding voor de gemeente Amsterdam om de 
aard en omvang van eergerelateerd geweld in 
Amsterdam in kaart te brengen. De in het onderzoek 
gebruikte methodiek geeft gemeenten op relatief 
eenvoudige wijze zicht op het fenomeen. Ver-
volgens is het aan de betreffende gemeente om een 
geschikte aanpak te ontwikkelen. We nemen 
Amsterdam als voorbeeld.

QuiCkSCAN 
Het leeuwendeel van het onderzoek bestaat uit  
een quickscan van geweldregistraties in X-Pol,  
het bedrijfsprocessensysteem van de politieregio 
Amsterdam-Amstelland. Voordat begonnen is met 
de analyse van deze registraties, is met behulp van 
experts en informatie uit eerder onderzoek een lijst 
met zoekcriteria opgesteld. Vervolgens zijn 4000 
geweldsregistraties uit 2006 uit X-pol getrokken en 
in twee stappen geanalyseerd.

EWElD  

>>

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s

08#210 Secondant_2_08.indd   31 21-04-2008   11:23:50



32   secondant #2 | april 2008 

Tijdens de eerste stap wordt een schifting gemaakt 
over ‘wel’, ‘geen’ of ‘misschien’ een eergerelateerd 
geweldzaak. De tweede stap omvat een verdiepings-
slag waarbij de complete registraties van de ‘wel’- 
en ‘misschienzaken’ zijn doorgenomen aan de hand 
van de aangelegde zoekcriteria. 

Alleen de zaken waarin sprake is van een duidelijke 
eercomponent zijn uiteindelijk in de omvang-
bepaling mee genomen. Veel ogenschijnlijke eer-
zaken bleken eigenlijk een kwestie van huiselijk 
geweld in allochtone kring te zijn. 

ONDErgrENS 
Om hoeveel zaken gaat het nu eigenlijk op jaarbasis 
in Amsterdam? Uit het onderzoek blijkt dat er in 
2006 in de politieregio Amsterdam-Amstelland 
omgerekend minstens 158 zaken van eergerelateerd 
geweld bij de politie zijn terechtgekomen. Dit aantal 
ligt op het niveau van wat eerder in politieregio’s 
Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid is gevonden.

Het aantal van 158 zaken is berekend op grond van 
extrapolatie van de steekproef van 4000 gewelds-
zaken naar het totale aantal geregistreerde gewelds-
zaken in politieregio Amsterdam-Amstelland. Deze 
zaken vormen een ondergrens van het werkelijke 
aantal. Dit heeft er onder andere mee te maken dat 
een deel van de zaken van eergerelateerd geweld 
verborgen blijft voor de politie, het zogenoemde 
dark figure. Dit geldt met name voor de niet-straf-
bare vormen en lichtere vormen van eergerelateerd 
geweld. Bijvoorbeeld als Aisha na de zomervakantie 
niet terugkeert op school omdat ze tegen haar wil is 
uitgehuwelijkt. Een ander belangrijk argument om 
aan te nemen dat het een ondergrens betreft, is dat 
eerherstel ook in het buitenland kan plaatsvinden 
en ook dan is het geweld niet in de politieregistra-
ties terug te vinden.

AANTAl CATEgOriEëN 
Naast een omvangbepaling is ook de inhoud van de 
incidenten zelf bestudeerd. Deze lopen uiteen van 
niet-strafbaar gedrag tot zware mishandeling. Bij 
bijna een derde van de gevonden zaken ging het om 
(nog) niet-strafbare handelingen zoals echtelijke 
twist met een eercomponent. Hoewel er geen 
sprake was van strafbaar gedrag, is het wel goed 
mogelijk dat het daar in de toekomst tot uitgroeit. 
Bij het resterende twee derde deel van de incidenten 
waren wel strafbare feiten gepleegd. Daarbij ging het 

meestal om bedreiging en eenvoudige mishandeling. 
In een enkel geval betrof het zware criminaliteit, zoals 
gijzeling, aanranding of zelfs doodslag/moord. 
De aanleiding voor het eergerelateerd geweld is in 
een aantal categorieën te verdelen. Allereerst is de 
‘westerse’ ontwikkeling van het slachtoffer versus 
de opvattingen van de familieleden daarover een 
veelvoorkomende oorzaak. 

Een andere belangrijke oorzaak blijkt een mogelijke 
scheiding te zijn. De familie-eer kan beschadigd 
raken en daarom wil men een scheiding voorkomen, 
desnoods met geweld. Een derde, vaker voor-
komende aanleiding vormt huiselijk geweld. De 
vuile was hang je niet buiten, daarmee schend je de 
familie-eer. Op het moment dat het slachtoffer een 
buitenstaander informeert, kan de overgang naar 
eergerelateerd geweld volgen.

Over slachtoffers en verdachten is weinig informatie 
bekend. Wel weten we dat het vaak om vrouwelijke 
slachtoffers tussen de 18 en 35 jaar gaat. Bijna een 
kwart is jonger dan 18 jaar. Ook bij de verdachten 
zien we deze leeftijdsverdeling terug, alleen zijn de 
deze vaak man. Slachtoffers zijn vaak van 
Marokkaanse en Turkse afkomst en ook de Irakese 
nationaliteit komt meerdere keren voor. Verdachten 
zijn in verhouding tot de slachtoffers naast 
Marokkaans en Turks ook relatief vaak van 
Nederlandse komaf.

Het onderzoek biedt de gemeente Amsterdam een 
basis voor een aanpak van eergerelateerd geweld. 
Met deze aanpak wordt professionals een stramien 
geboden om de aanpak gezamenlijk op te starten. 
Ook de niet-strafbare vormen die in het onderzoek 
naar voren komen, zijn daarbij van wezenlijk belang.

AMSTErDAMSE AANpAk 
Het signaleren van eergerelateerd geweld is een 
belangrijke stap in de bestrijding ervan. Dit wordt  
in Amsterdam geen taak van één instantie, maar 
van vele op verschillende niveaus. De afdelingen 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV), de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en de Dienst 
Zorg en Samenleven (DZS) vervullen hierin een voor-
trekkersrol . Hierin staat de gemeente Amsterdam 
niet alleen; ook organisaties zoals de politie, het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), 
Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJA), het openbaar 
ministerie, Stichting Vrouwenopvang Amsterdam, 
de GGD, Reclassering Nederland, De Waag, het 
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en het 

De vuile was hang je niet buiten, 

daarmee schend je de familie-eer

Veel ogenschijnlijke eerzaken 

bleken eigenlijk een kwestie  

van huiselijk geweld
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Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)  
spelen hierin een rol .

In tegenstelling tot de aanpak van huiselijk geweld 
gaat het bij eergerelateerd geweld in Amsterdam 
niet primair om snel en passend ingrijpen. Er moet 
namelijk voorkomen worden dat de situatie rond 
(potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld 
binnen hun directe omgeving escaleert. Daarom 
heeft de gemeente Amsterdam, onder het thema 
‘het is oneervol om geweld te gebruiken!’, de volgende 
specifieke aanpak voor ogen: 

•	 	vergroten	van	kennis	over	de	specifieke	aanpak	
van eergerelateerd geweld; 

•	 	terugdringen	van	de	handelingverlegenheid	door	
gebrek aan deskundigheid bij hulpverleners; 

•	 	voorkomen	van	geweld	door	bemiddeling,	 
voorlichting en vroegtijdig signaleren;

•	 ontwikkelen	van	maatwerk	in	de	aanpak;
•	 	bieden	van	voldoende	bescherming,	opvang	en	

hulpverlening aan alle betrokkenen (slachtoffers 
en de potentiële plegers;

•	 	leveren	van	een	bijdrage	in	de	verandering	van	 
de culturele opvattingen over eerherstel door 
duurzame samenwerkingrelaties met zelf-
organisaties van de verschillende gemeen-
schappen; 

•	 	vergroten	van	inzicht	in	aard	en	omvang	van	de	
problematiek en interventiemogelijkheden. 

Daarbij gaat het niet alleen om het slachtoffer zelf, 
maar bijvoorbeeld ook om (potentiële) daders of 
andere betrokkenen, zoals naaste familieleden, ken-
nissen of vrienden. Vaak is het namelijk niet alleen 
de dader die van het (geplande) eerherstel afweet.

Bijgaand schema vermeldt welke actie in Amsterdam 
door welke partij onder wiens initiatief wordt 
uitgevoerd. Daarbij vervullen de eerdergenoemde 
drie afdelingen van de gemeente Amsterdam een 
initiërende rol. 

BrEED SpECTruM
De aanpak en herkenning van eergerelateerd geweld 
is gebaat bij een actieve inbreng van veel partners. 
Daarbij is het van belang om de regie goed te 
bewaken en de afspraken af te stemmen. 
Procesmatig moet de aanpak gaan werken als een 
olievlek: het gaat niet alleen om een actieve inbreng 
van (justitiële) overheid en hulpverleningsinstanties. 
Ook scholen en zelforganisaties hebben een 
belangrijke inbreng bij het signaleren en begeleiden 
van slachtoffers en hun omgeving. Alleen zo kunnen 
slachtoffers als Aisha al in een vroeg stadium 
geholpen worden. <<

het rapport Omwille van de eer. Een onderzoek naar aard 
en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam is te 
bestellen via www.beke.nl

Schema 1> 

actie Toelichting Partners*

gespecialiseerde aanpak 

door de politie

- Vroegtijdige signalering bij de politie

- terugkoppeling met unit multi-etnisch politiewerk (mep, korps haaglanden)

- interne opleiding agenten

- handelingsprotocol bij strafrechtelijke vervolging

- samenwerking met partners na of tijdens de strafrechtelijke aanpak

ooV, politie, unit mep, dzs Vrouwenopvang en 

ggd

Verbeteren van 

toeleiding, begeleiding 

en opvang

- oprichten van een meld-, coördinatie- en expertisepunt

- Verbeteren van begeleiding en opvang

- creëren van voldoende opvang voor (jonge) vrouwen (met kinderen)

- uitbreiden en verbeteren van de opvang van mannelijke slachtoffers

dzs, politie, ggd, Vrouwenopvang, amk, Bja, 

ashg, jeugdzorginstellingen, schorerstichting, 

hVo-Querido, de rijksoverheid en andere 

gemeenten

preventieactiviteiten - uitbreiden van voorlichtingsactiviteiten op scholen

- trainen van en dialoog met verschillende gemeenschappen

- meer aandacht voor het emancipatieproces

- aandacht voor eergerelateerd geweld in de inburgeringsactiviteiten

dmo, dzs, stadsdelen, Vrouwenopvang, amk, 

Vios en taalcursusaanbieders

* de initiators van de betreffende actie staan als eerste partner vermeld.
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zonder goed cijfermateriaal kun je geen effectief veiligheidsbeleid voeren, vindt 
Dick Meuldijk, kwartiermaker voor het bureau Veiligheidsmonitor. zijn bureau 
moet op 1 maart 2009 één integrale Veiligheidsmonitor opleveren waarin zowel 
landelijk, regionale als lokale cijfers zijn opgenomen. “Deze monitor gaat een 
grote bijdrage leveren aan het Nederlandse veiligheidsbeleid.” 

 INTERVIEW Dick Meuldijk, kwartiermaker bureau Veiligheidsmonitor

“OM gOED TE BESTurEN
hEB jE kEihArDE CijfEr
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“Alle partijen stonden achter het idee om bestaande 
onderzoeken samen te voegen, zodat er één gezag-
hebbende monitor zou ontstaan. 

Vooral omdat dat in meerdere opzichten winst 
biedt. Door de samenvoeging, bespaar je allereerst 
een hoop geld en neemt de enquêtedruk op de bur-
ger af. Maar dat is niet de enige reden. Het grote 
voordeel van de Veiligheids monitor is dat er eendui-
dige cijfers beschikbaar komen over de sociale veilig-
heid in Nederland. Als je meerdere cijfers hebt over 
een bepaald veiligheidsthema, dan is het on ver-
mijdelijk dat de discussie zich toespitst op de cijfers  
in plaats van op de vraag hoe je goed beleid kan ont-
wikkelen om het probleem aan te pakken. Met de 
monitor kunnen lokale, regionale en landelijke cij-
fers beter worden samengevoegd en lokale en regio-
nale benchmarks worden opgezet. Omdat er lande-
lijk en lokaal al veel is uitgezocht, levert dit een 
efficiencywinst op voor regionale en lokale partijen. 
Dit alles zorgt voor input voor een beter afgestemd 
lokaal, regionaal en landelijk veiligheidsbeleid.” 

ONTWikkEliNg EN EVAluATiE
De nieuwe Veiligheidsmonitor kan hierdoor een 
grote rol gaan spelen bij de ontwikkeling en de 
evaluatie van het veiligheidsbeleid van het Rijk, 
politieorganisaties, gemeenten en andere partners 
in de veiligheidsketen. Meuldijk: “Weten wat er 
speelt is een belangrijke voorwaarde voor effectief 
(lokaal) veiligheidsbeleid. Met behulp van de 
Veiligheids monitor kan worden achterhaald welke 
veiligheidsproblemen naar het oordeel van wijk-
bewoners met voorrang aangepakt zouden moeten 
worden. Hiermee levert de Veiligheids monitor 
informatie op voor de ontwikkeling van veiligheids-
plannen. Met deze monitor kunnen gemeenten hun 
veiligheidsbeleid baseren op een actueel en 
betrouw baar beeld van de veiligheidssituatie. Als 
veiligheidsbeleid eenmaal is uitgevoerd, is het ook 
van belang om te bezien of het beleid heeft gewerkt 

urEN,  
ijfErS NODig”

>>

In veiligheidsmonitoren 
wordt ook onderzocht  
of mensen bepaalde 
plekken of situaties 
vermijden omdat ze  
zich onveilig voelen / 
foto: Inge van Mill.

door Robbie Keus

In augustus 2006 ondertekenden de ministeries  
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
van Justitie, het CBS, en vertegenwoordigers van de 
gemeenten en politie een bestuurlijke intentiever-
klaring. Hierin spraken zij de intentie uit om, door 
een gezamenlijke aanpak, te komen tot het groot-
schalig gebruik van één integrale Veiligheidsmonitor.

Het opzetten van de integrale Veiligheidsmonitor 
begon al in 2004 met het project Stroomlijning 
Veiligheidsmonitors. In de eerste fase van het project 
werden de Politiemonitor Bevolking, het slachtoffer-
deel uit de CBS-enquête Rechtsbescherming en 
Veiligheid en de rijksrelevante delen uit de enquête 
Leefbaarheid en Veiligheid van de G31 gemeenten 
samengevoegd. Een uniek moment, volgens 
Meuldijk. “De gedachte van BZK, Justitie en het CBS 
was: ‘Laten we de monitors die toch al veel op elkaar 
lijken, samenvoegen tot één. Dit leidde tot een 
Veiligheidsmonitor Rijk. Een prestatie van formaat. 
Volgens mij is het uniek dat verschillende bestuurs-
niveaus zonder enige dwang zo samenwerkten. Het 
is eigenlijk het eerste concept voor shared service 
waarbij meerdere overheidspartijen van eenzelfde 
voorziening gebruik maken. In het verleden gebeur-
de dat eigenlijk alleen met voorzieningen in de faci-
literende sfeer.” 

lOkAAl NiVEAu
De volgende stap was om de monitor uit te breiden 
tot op lokaal niveau. “Een complex traject. Er waren 
nu nog meer partijen bij betrokken, zoals de G4, G27, 
de VNG en de politiekorpsen. Uiteindelijk is overeen-
stemming bereikt over alle elementen van de moni-
tor. Ik neem mijn pet af voor wat de projectorganisa-
tie allemaal heeft bereikt. Nu is het aan ons om een 
uitvoeringsorganisatie op te bouwen die de draad 
verder oppakt. Vanaf deze maand moet ons bureau 
echt in de lucht zijn.”

Dat er zo snel resultaten zijn geboekt, schrijt 
Meuldijk toe aan de urgentie van stroomlijning. 

"De enquêtedruk op de burger 

neemt af"
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en of er wellicht nieuwe accenten moeten worden 
gelegd. Beleid en monitoring moeten daarom een 
zeer intensieve relatie met elkaar onderhouden.  
De nieuwe Veiligheidsmonitor moet die intensieve 
relatie mede vormgeven.”

De eerste meting voor de integrale Veiligheids-
monitor vindt plaats van half september tot eind 
december van dit jaar, de eerste publicatiedatum is  
1 maart 2009. “We hebben gekozen voor één meet-
periode. Deze keuze is gemaakt op basis van de 
planningscycli van de verschillende partners en de 
wens om jaarlijks op 1 maart de cijfers beschikbaar 
te hebben.”

TrENDBrEuk
"De invoering van de Veiligheidsmonitor zal wel tot 
een trendbreuk leiden. Bij het overstappen naar een 
andere uitvoerder of naar een andere bevragings-
methode, ontstaan altijd trendbreuken. Die zijn 
helaas niet te voorkomen, maar op de langere ter-
mijn zijn de voordelen enorm.” Overigens  
zal het volgens Meuldijk met die trendbreuk waar-
schijnlijk reuze meevallen. “Vergeet niet dat een 
trendbreuk eenmalig is. De verwachte winst van  
de Veiligheidsmonitor is dat cijfers transparanter, 
eenduidiger en beter vergelijkbaar worden, met 
betere mogelijkheden tot aggregatie van gegevens. 
Die winst is op de langere termijn waardevoller dan 
een eenmalige trendbreuk.”

Meuldijk vindt het wel belangrijk om bestuurders 
volledig, tijdig en inhoudelijk correct te informeren 
over de Veiligheidsmonitor en de consequenties 
hiervan. “Vorig jaar heeft de project organisatie ver-
schillende regiobijeenkomsten en presentaties 
gehouden. Daarnaast is begin dit jaar een brief met 
uitgebreide informatie over de Veiligheidsmonitor 
verstuurd naar korpsbeheerders, burgemeesters en 
korpschefs. We blijven de betrokken partijen ook de 
komende maanden op de hoogte houden. Er volgt 

nog intensief overleg met bestuurders, regionale 
colleges en afzonderlijke korpsen en gemeenten. 
Ook de website (www.deveiligheidsmonitor.nl ) en 
de nieuwsbrieven zijn belangrijke communicatie-
instrumenten.”

ENThOuSiAST
Meuldijk heeft er alle vertrouwen in dat regio’s en 
gemeenten enthousiast worden. “We hebben het 
voor gemeenten zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt 
om met de Veiligheidsmonitor aan de slag te gaan. 
Gemeenten krijgen een kwalitatief goede, uitgetes-
te en standaardvragenlijst die eenvoudig is aan te  
vullen met specifieke lokale problematiek. Er is een 
landelijk kader afgesproken zonder dat zaken dwin-
gend worden opgelegd. Dit geeft gemeenten maxi-
male vrijheid. We werken met een uitgebreide vra-
genlijst voor het landelijke onderzoek. Van de 
vragenlijsten op gemeentelijk niveau is een deel ver-
plicht, maar het overgrote deel facultatief.” Voor het 
vaststellen van de integrale vragenlijst werd een 
aparte werkgroep in het leven geroepen, die deze 
vervolgens heeft getest in drie pilots. Bij de samen-
stelling van de vragenlijst zijn de Veiligheidsmonitor 
Rijk en lokale vragenlijsten als uitgangspunt 
gebruikt. Dit heeft uiteindelijk een afgewogen lijst 
opgeleverd die antwoord moet geven op de zaken 
die landelijk en regionaal spelen, met een toevoe-
ging van lokale speerpunten. “Het eindresultaat is 
een zorgvuldige afweging van oude en nieuwe vra-
gen op basis van behoeften en rapportageverplich-
tingen. Dit heeft een lijst vragen opgeleverd die voor 
alle betrokken partijen acceptabel is, zowel qua 
inhoud als qua omvang.” De vragenlijst staat vol-
gens Meuldijk redelijk vast. Een update van de vra-
genlijst is mogelijk, maar dan gaat het om uitzon-
deringen. “Om trends te kunnen signaleren, moet 
de vragenlijst zoveel mogelijk hetzelfde blijven. 
Specifieke, tijdgebonden behoeften en wensen krij-
gen daarom een plek in het facultatieve gedeelte.”
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kOSTEN-BATEN
De kosten van de landelijke en regionale meting 
komen voor rekening van de landelijke opdrachtge-
vers (BZK, Justitie en CBS). “Gemeenten die mee-
doen, krijgen een applicatie waarmee ze zelf met de 
beschikbare cijfers, landelijk, regionaal en lokaal, 
aan de slag kunnen gaan,” vertelt Meuldijk. “Ze kun-
nen zelf een rapport opstellen, maar het is ook 
mogelijk om ondersteuning van ons te krijgen bij 
het interpreteren van de uitkomsten van de rappor-
tage. In principe kunnen gemeenten met de applica-
tie zelf een analyse van de uitkomsten maken. 
Daarnaast kan het bureau Veiligheidsmonitor een 
eventuele uitgebreidere rapportage begeleiden of 
bemiddelen bij ondersteuning door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 
van het ministerie van Justitie (WODC) of het CBS. 
Deze dienstverlening is in ieder geval de komende 
twee jaar beschikbaar. De enige inzet die van deel-
nemende gemeenten wordt gevraagd is zorg te dra-
gen voor de kosten voor het uitvoeren van de lokale 
meting. Daarvoor kunnen ze veldwerkpartijen inhu-
ren die door ons zijn geselecteerd en die zich vooraf 
hebben geconformeerd aan de werkwijze en de te 
hanteren technieken. Het veldwerk bestaat uit een 
internetfase en schriftelijke vragen, eventueel aan-
gevuld met telefonische interviews.”

Het is aan gemeenten zelf om te beslissen of en 
wanneer zij willen meedoen aan de Veiligheids-
monitor. In 2008 zullen grote regio’s zoals 
Haaglanden, Hollands-Midden, Amsterdam-
Amstelland en de gemeente Rotterdam meedoen 
aan de Veiligheidsmonitor. Voor 2009 overstijgt de 
deelname nu al de verwachting. Regio’s in Noord-
Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Gelderland hebben toegezegd dan deel te zullen 
nemen. De vragen om nadere inlichtingen stromen 
binnen. “Wat ik persoonlijk een erg prettige ontwik-
keling vind, zijn de ambities gericht op het informe-
ren van de inwoners over de uitkomsten, bijvoor-

beeld via internet. Heel positief, gemeenten kunnen 
zo hun inwoners optimaal informeren en zich ver-
antwoorden voor hun beleid.” 

Meuldijk heeft zelf ook genoeg ideeën voor de toe-
komst. “Eigenlijk zou het mooi zijn als we op termijn 
ook gegevens over de veiligheidsbeleving van 
ondernemers bij het onderzoek zouden kunnen 
betrekken. En in de toekomst zou ik eigenlijk, naast 
de gegevens uit de monitor, ook de feitelijke crimi-
naliteitscijfers willen opnemen. De Veiligheids-
monitor geeft een subjectief oordeel van de burgers 
over hoe zij veiligheid beleven en hoe zij vinden dat 
de politie en gemeenten hiermee beleidsmatig 
moeten omgaan. Dat verschilt dus met de daadwer-
kelijke registratie van de politie. Die koppeling is 
daarom uiterst interessant voor het vormgeven van 
het beleid. Met name in het Verenigd Koninkrijk zijn 
daar heel interessante inzichten door verkregen.  
Een ander plan is om de gegevens uit de Veiligheids-
monitor te koppelen aan sociaaleconomische,  
statistische bestanden van het CBS. Door het kop-
pelen van beide typen bestanden kunnen de resul-
taten van de Veiligheids  monitor genuanceerder 
worden geïnterpreteerd. Hiermee kan beleid nog 
gerichter worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor 
bepaalde doelgroepen of gebieden. Dan zou je het 
verhaal helemaal rond hebben.” <<

Bureau Veiligheidsmonitor
de uitvoering van de Veiligheidsmonitor wordt 
ondersteund door een landelijke uitvoerings-
organisatie. de taken van bureau 
Veiligheidsmonitor zijn:

•	 	Ondersteuning	bieden	bij	het	formuleren	van	
aanvullende specifieke vragen.

•	 	Ondersteuning	bieden	bij	het	zoeken	naar	een	
geschikt onderzoeksbureau.

•	 	Aanreiken	van	een	beproefde	mix	van	onder-
zoeksmethodieken en een ideale volgorde 
daarvan.

•	 	Het	beschikbaar	stellen	van	een	toolkit,	 
protocollen en een draaiboek met instructies

•	 	Het	beschikbaar	stellen	van	een	database	die	
centraal wordt beheerd.

•	 	Het	zorgen	voor	verrijking	van	de	gegevens	met	
sociaaleconomische statistieken van het cBs.

de organisatie is ondergebracht in een samen-
werkingsverband van het Wodc en nicis 
institute. met deze constructie is de inbreng van 
voldoende onderzoekskennis enerzijds en de 
goede verbinding met het werkveld anderzijds, 
geborgd. 
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Jeugdinrichtingen 
kunnen jongeren 
voorbereiden op een 
terugkeer in de 
samenleving door ze 
stukje bij beetje meer 
vrijheid te geven /  
foto: Inge van Mill.

Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen

BEgElEiDiNg 
jEugDigE 
DEliNQuENT  
ONDEr DE MAAT
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door Anja Eling
De auteur is projectleider van het onderzoek en werkzaam 

bij de Algemene Rekenkamer. Dit artikel is op persoonlijke 

titel geschreven.

Op 4 oktober 2007 publiceerde de Algemene 
Rekenkamer het onderzoek Detentie, behandeling en 
nazorg criminele jeugdigen. In dit onderzoek stond 
de vraag centraal of de activiteiten van justitiële 
jeugdinrichtingen (waar onder andere criminele 
jeugdigen vastgehouden en behandeld worden) en 
de organisaties voor nazorg leiden tot verminderd 
toekomstig crimineel gedrag. Wij hebben dit onder-
zocht door informatie bij en over alle veertien jeugd-
inrichtingen te verzamelen en dossiers te onderzoe-
ken van 102 jongens die in 2005 een jeugdinrichting 
hebben verlaten en daar twee maanden of langer 
verbleven. Op onze peildatum 1 januari 2005 waren 
er 2106 jeugdigen aanwezig in een justitiële jeugd-
inrichting, van wie de helft daar zat vanwege het 
plegen van delicten.

hET jEugDSTrAfrEChT
Opvoeding en resocialisatie staan centraal in het 
jeugdstrafrecht om zo toekomstig crimineel gedrag 
te beïnvloeden. Om dit doel te kunnen realiseren 
heeft het ministerie van Justitie in wetgeving en 
beleid de volgende uitgangspunten uitgewerkt:
•	 	planmatig werken aan de problemen van de  

jeugdige tijdens het verblijf;
•	 	geleidelijke overgang van de gesloten inrichting 

naar de maatschappij;
•	 	begeleiding na vertrek.
Ons onderzoek heeft zich op deze uitgangspunten 
gericht.

plANMATig WErkEN 
Jeugdinrichtingen moeten volgens het ministerie 
van Justitie planmatig werken. Dit houdt in dat zij 

individuele verblijfs- of behandelplannen moeten 
maken voor de jongeren. Deze moeten regelmatig 
worden geëvalueerd en aan het einde van het ver-
blijf moet worden nagaan welke resultaten bereikt 
zijn. De wettelijke regels voor het maken van indivi-
duele plannen zijn echter niet sluitend en zullen er 
niet toe leiden dat voor alle jongeren een individueel 
plan gemaakt wordt. Zo hoeven er bijvoorbeeld voor 
kortverblijvers of jeugdigen die wachten op het 
beschikbaar komen van een behandelplaats geen 
plannen gemaakt te worden. Daar komt nog bij dat 
in de praktijk niet voor alle jongeren die daar recht 
op hebben daadwerkelijk een individueel plan 
gemaakt wordt. Bij afwezigheid van een plan is het 
onduidelijk hoe de inrichting denkt aan de proble-
men van de jongeren te gaan werken. Daarnaast 
evalueren de inrichtingen de plannen minder vaak 
dan wettelijk is vereist, waardoor het de vraag is of 
de inrichtingen voldoende zicht houden op de vor-
deringen die gemaakt worden. De inrichtingen leg-
gen tot slot niet systematisch vast wat de jeugdigen 
tijdens het verblijf hebben bereikt en welke risico’s 
er voor toekomstig crimineel gedrag zijn. Figuur 1 
laat zien hoeveel jeugdigen in onze steekproef een 
individueel verblijfs- of behandelplan kregen (78), 
hoeveel te maken kregen met een evaluatie daarvan 
(49) en van hoeveel jeugdigen aan het einde van het 
verblijf de bereikte resultaten vastgelegd waren (31). 

De meeste inrichtingen hebben pedagogische uit-
gangspunten geëxpliciteerd maar het is onbekend 
of deze in praktijk worden gebracht. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door verloop en ziekteverzuim 
onder groepsleiders, die verantwoordelijk zijn voor 
de verzorging en opvoeding van de jeugdigen in de 
leefgroep. Ook zijn zij vaak minder hoog opgeleid 
dan de inricht ingen zelf wenselijk vinden. In sep-
tember 2007 publiceerde de Inspectie Jeugdzorg 
ook een rapport over de justitiële jeugdinrichtingen 

jeugdinrichtingen hebben de taak om te werken aan de opvoeding 
van veroordeelde jongeren, om de kans op ontsporing na terugkeer 
in de maatschappij te verminderen. Onderzoek naar de recidive 
van deze groep schetst echter een somber beeld. De detentie, 
behandeling en nazorg blijken nog voor veel verbeteringen vatbaar.

>>
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en oordeelde dat zij er niet in slaagden het verblijf 
van jongeren in de inrichting aan te wenden voor 
(her)opvoeding en behandeling op basis van hun 
individuele behoeften en problematiek. 

Uit ons onderzoek blijkt dat het verblijf van een 
jeugdige in een jeugdinrichting lang niet altijd in 
het teken staat van opvoeding, zoals de wet beoogt. 
Daarvoor ontbreken te vaak waarborgen als de aan-
wezigheid van een individuele verblijfs- of behan-
delplan en de periodieke evaluatie ervan. Ook is het 
onzeker of de pedagogische uitgangspunten van de 
inrichtingen daadwerkelijk gerealiseerd worden 
door de groepsleiders.

gElEiDElijkE OVErgANg 
Inrichtingen kunnen de jeugdigen voorbereiden op 
hun terugkeer naar de maatschappij door ze gelei-
delijk iets meer vrij heden te geven. De mogelijkhe-
den daarvoor zijn echter alleen voor een beperkte 
groep beschikbaar. Zo zijn open plaatsingen (de 
jeugdige verblijft nog in de inrichting maar kan het 
terrein zelfstandig verlaten) alleen weggelegd voor 
jeugdigen in behandeling en kan een scholings- en 
trainingsprogramma (de extramurale laatste fase 
van detentie of behandeling) alleen worden aange-
boden aan jeugdigen met een langdurige detentie 
of behandeling. Lang niet iedereen die voor deze 
regelingen in aanmerking kwam, kreeg dit ook 
daadwerkelijk aangeboden: slechts ongeveer een 
derde van de jeugdigen met een PIJ-maatregel uit 
onze steekproef kreeg aan het einde van het verblijf 
een plaats in een open inrichting. Van de jeugdigen 
in detentie kwam 72 procent in aanmerking voor 
een scholings- en trainingsprogramma maar slechts 
15 procent kreeg het. Van de PIJ'ers was dat twee 
derde. Er zijn tal van redenen waarom het niet in  
alle gevallen lukt om een jongere een scholings- en 

trainingsprogramma aan te bieden: de wettelijke 
beperkingen, de inrichtingen kregen het regelwerk 
niet rond of de jongeren zijn niet gemotiveerd. 

Verder is het mogelijk om jeugdigen begeleiding te 
bieden bij de voorbereiding op het vertrek uit de 
inrichting. In principe kan een jeugdige al begeleid 
worden door de jeugdreclassering vanaf het 
moment dat deze in de inrichting instroomt. Wij 
hebben echter voor geen van de jongens uit onze 
steekproef kunnen vaststellen dat de begeleiding al 
op dat moment begon. In de regel start begeleiding 
op het moment dat de uitstroom uit de inrichting 
definitieve vormen gaat aannemen. Ons onderzoek 
liet zien dat er in de praktijk nog veel mogelijkheden 
zijn om een geleidelijkere overgang te creëren voor 
de jeugdigen terug naar de maatschappij. Dit is 
nodig om de levensomstandigheden van de jeugdi-
ge na zijn vertrek zo optimaal mogelijk te maken 
(dagbesteding, inkomen, geen gebruik van alcohol 
of drugs). Dit om het risico op crimineel gedrag zo 
klein mogelijk te maken. 

NAzOrg
Het uitgangspunt van het ministerie van Justitie is 
dat alle strafrechtelijk geplaatste jeugdigen nazorg 
zouden moeten krijgen na hun verblijf in een jeugdin-
richting. De wettelijke regelingen zijn hierop echter 
niet toegesneden, zodat dit uitgangspunt niet in 
praktijk gebracht wordt. Dit is vooral problematisch 
voor jeugdigen die tijdens hun verblijf meerderjarig 
zijn geworden: aan hen kan alleen nazorg verleend 
worden als de rechter dat in zijn vonnis heeft bepaald. 

Figuur 1> Aantal jeugdigen in onze steekproef met een verblijfs- 

of behandelplan, met een evaluatie van hun plan en waarvan de 

resultaten van het verblijf in de inrichting vastgelegd waren (aantal 

jeugdigen in de steekproef = 102)

 
 
 
 
 
 

Tabel 1> Aantal jongens met wie het na vertrek uit de jeugdinrichting 

wel en niet goed bleef gaan afgezet tegen de mate waarin zij een 

scholings- en trainingsprogramma hebben doorlopen en nazorg 

hebben ontvangen (aantal jongens = 50)

 
 
 
 
 
 

scholings en 

trainingsprogramma 

nazorg

Wel goed  

(16 jongens)

38% 81%

niet goed  

(34 jongens)

9% 55%

Behandel- of verblijfsplan
Evaluatie
Resultaten

0

20

40

60

80

100

Minder dan de helft van de jongens  

kreeg een vorm van nazorg

08#210 Secondant_2_08.indd   40 21-04-2008   11:23:58



secondant #2 | april 2008   41

Minder dan de helft van de jongens uit onze steek-
proef (46) had een vorm van nazorg gehad. 

Wij wilden van de jeugdigen in onze steekproef weten 
hoe het hen na vertrek uit de jeugdinrichting is ver-
gaan. Het ministerie van Justitie of de jeugdinrichtin-
gen houden hierover geen gegevens bij. Als nazorg 
wordt verleend, zijn hiervan wel andere organisaties 
op de hoogte, zoals reclasseringsorganisaties en de 
Raad voor de Kinderbescherming. Van de helft van de 
jeugdigen in onze steekproef konden we vaststellen 
hoe het met hen na vertrek uit de jeugdinrichting 
ging. Met ongeveer een derde (16 jongens) bleek het 
zes maanden na vertrek wel goed te gaan en met twee 
derde (34 jongens) niet. De laatste groep had alweer 
delicten gepleegd en/of verkeerde in problematische 
omstandigheden. Dit laatste hield bijvoorbeeld in dat 
zij geen vaste verblijfplaats hadden, dat zij schulden 
hadden of geen dagbesteding.

Bij vergelijking van de jongens met wie het wel en 
niet goed gaat, blijkt dat degenen met wie het goed 
gaat vaker een scholings- en trainingsprogramma 
doorlopen hebben en/of vaker een vorm van nazorg 
ontvangen hebben. Tabel 1 laat de verschillen zien.

NAAr EEN EffECTiEf STElSEl
Jeugdinrichtingen hebben de taak om te werken  
aan de opvoeding van jeugdigen die door de rechter 
tot detentie of behandeling zijn veroordeeld om de 
kans op ontsporing na terugkeer in de maatschappij 
te verminderen. In de regel veroordeelt de rechter 
jeugdigen pas tot een vrijheidsbenemende straf  
of maatregel als zij veelvuldig of ernstige delicten 
hebben gepleegd en als mildere straffen het delict-
gedrag niet konden stoppen. Onderzoek heeft laten 
zien dat de jeugdigen in een inrichting vaak kampen 
met meervoudige problematiek zoals ontwikke-
lingsstoornissen, geringe intellectuele capaciteiten, 

middelengebruik en een niet alledaagse opvoe-
dingssituatie. Het is een illusie om te verwachten 
dat deze problemen binnen enkele weken of maan-
den, tijdens een verblijf in een jeugdinrichting, opge-
lost kunnen worden. Het is dan ook niet vreemd dat 
uit onderzoek naar de recidive van deze groep een 
somber beeld naar voren komt: zeven jaar na het ver-
trek uit de jeugdinrichting heeft 80 procent van de 
voormalige pupillen opnieuw een delict gepleegd. 

Of deze magere resultaten alleen het gevolg zijn  
van de zwaarte van de doelgroep is nog de vraag.  
In de wetten die het verblijf van jongeren in de 
jeugdinrichtingen regelen en bij de uitvoering 
ervan, zijn nog veel verbeteringen door te voeren die 
de recidive kunnen verminderen. De resultaten uit 
ons onderzoek wijzen bijvoorbeeld op het gunstige 
effect van scholings- en trainingsprogramma’s en 
nazorg. Pas als deze begeleiding aan zoveel mogelijk 
jongeren wordt aangeboden, kan meer zicht worden 
gekregen op de achtergronden van de hoge recidive:  
is die inherent aan de doelgroep of te beïnvloeden?
 
Naar aanleiding van de rapporten van de Inspectie 
Jeugdzorg en de Algemene Rekenkamer, heeft de 
staatssecretaris van Justitie toezeggingen gedaan 
voor het doorvoeren van verbeteringen in het stel-
sel. Deze variëren van het aanpassen van de wet en 
het oplossen van knelpunten van de inrichtingen, 
tot en met het invoeren van de trajectbenadering 
voor jeugdigen met een vrijheidsstraf. Nazorg zal 
hierin een belangrijke rol spelen. Wij verwachten  
dat de staatssecretaris hiermee een aanzet geeft 
voor een meer effectief strafrechtstelsel voor 
minder jarigen, dat zal leiden tot minder recidive 
door deze groep jeugdigen. We hopen dat de maat-
regelen snel hun beslag zullen krijgen, in het belang 
van de jeugdigen én de maatschappij. <<

Jeugdstrafrecht
jeugdige delinquenten (van 12 tot 18 jaar)  
vallen onder het jeugdstrafrecht. Bij het be -
palen van de straf wordt in beginsel gekozen 
voor de minst vergaande straf waarvan 
verwacht wordt dat die effect heeft. alleen  
een kinder rechter kan de beslissing nemen  
om een jeugdige te veroordelen tot detentie 
(gevangenisstraf) en/of een behandeling in 
een jeugdinrichting (plaatsing in een 
inrichting voor jeugdigen, pij-maatregel).  
een pij-maatregel wordt opgelegd als een 
delict de jeugdige niet is aan te rekenen 
vanwege een ontwikkelingsstoornis. 

samenstelling Van de steekproef
Voor het dossieronderzoek zijn zes jeugdinricht ingen geselecteerd  
die gezamenlijk representatief waren voor alle veertien inrichtingen.  
In onze steekproef is van vijf inrichtingen de totale uitstroom van 
jongens betrokken die voldeden aan de volgende criteria: 
•	 vanwege	een	delict	in	de	inrichting;
•	 verblijf	was	langer	dan	60	dagen.
Bij de zesde inrichting was die groep te groot om in het onderzoek te 
kunnen betrekken. Daarom is daar een willekeurige selectie gemaakt  
(20 procent van de uitstroom). Er is informatie verzameld bij het 
ministerie van Justitie, de inrichtingen, de reclasseringsorganisaties, 
Work-Wise Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Zie  
voor meer informatie over het onderzoek: www.rekenkamer.nl
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 REPORTAGE ladingdiefstal

“AllE pArTijEN 
MOETEN ziCh 
BEWuSTEr WOrDEN 
VAN DE riSiCO’S”

Bedrijfsleven

Menige vrachtwagen rijdt met lelijke littekens rond: gerepareerde zeilen  
waarin de winkelhaken, die criminelen erin hebben gesneden om te kijken 
of de lading het stelen waard is, nog te zien zijn. De transportsector lijdt 
jaarlijks zo’n 350 miljoen euro schade door ladingdiefstal. Minister Eurlings 
van Verkeer en Waterstaat steekt tien miljoen euro extra in het aanpakken van 
onveilige parkeerplaatsen. Een goede eerste stap, concluderen betrokkenen, 
maar het is lang niet genoeg.
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij het communicatiebureau 

Klats+Poseidon in Delft.

in de binnenstad kan een vrachtwagenchauffeur zijn truck 
eigenlijk nergens parkeren. meestal wordt hij met z’n wagen 
naar het buitengebied gedirigeerd. naar een verlaten parkeer-
plek waar weliswaar meer dan genoeg ruimte is, maar waar de 
gemiddelde crimineel ook genoeg mogelijk heden krijgt om de 
lading te ontvreemden. de vrachtwagen is verlaten en veelal 
voorzien van een makkelijk door te snijden zeil. in de nachte-
lijke uurtjes loopt op deze donkere, onbeveiligde plek geen 
enkele getuige langs. de lading ligt voor het grijpen, want de 
verlader had alleen op vrijdagmiddag tijd, terwijl de chauffeur 
pas maandagmorgen kan gaan rijden. een makkelijkere prooi 
bestaat er niet.

het lijkt een overdreven doemscenario, maar het is de dage-
lijkse praktijk. Vanuit vele invalshoeken wordt er nog steeds 
niet alles aan gedaan om ladingdiefstal tegen te gaan. ook 
onderweg komt de vaak onvoldoende beveiligde vrachtwagen 
bijna altijd terecht op onveilige parkeerplaatsen. struiken 
blokkeren daar het toezicht, er staan nauwelijks lantaarnpalen 
en nog steeds worden té dure goederen in zeilenwagens 
vervoerd. Voeg daaraan toe dat de criminelen steeds creatiever 
worden én hun werkgebied zich uitbreidt. niet voor niets lijdt 
de transportsector jaarlijks zo’n 350 miljoen euro schade door 
ladingdiefstal. in europa staat de teller op 8,2 miljard euro. het 
werkelijke schadebedrag wordt door onder meer het Verbond >>

 

Vrachtwagens op 
achteraf gelegen 
parkeerplekken zijn 
kwetsbaar voor 
ladingdiefstal / foto: 
Inge van Mill. 
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van Verzekeraars hoger geschat, want er wordt lang niet altijd 
aangifte gedaan en de winkelhaken die symbool staan voor 
een poging tot diefstal, worden niet altijd gemeld, maar 
provisorisch gerepareerd.

pArkEErplAATSEN
het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van de 
zichtbaarheid van de twintig gevaarlijkste parkeerplaatsen 
langs de nederlandse snelwegen moet het aantal lading-
diefstallen gaan terugdringen. tenminste, daarvoor heeft 
minister eurlings van Verkeer en Waterstaat de komende twee 
jaar tien miljoen euro extra uitgetrokken. “een goede stap”, 
concludeert projectleider criminaliteitspreventie daniëlle 
gevers deynoot van eVo, de belangenbehartiger van 30 000 
bedrijven die goederen te vervoeren hebben (goed voor 80 
procent van de goederen stroom over de weg). “ik kan ook  
niet anders zeggen, want samen met onder andere transport 
en logistiek nederland, de stichting aanpak Voertuig-
criminaliteit en les routiers hebben we ons daar al lange  
tijd hard voor gemaakt. de minister wilde alleen niet direct 
luisteren. in eerste instantie zag hij de noodzaak blijkbaar niet 
zo.” dat eurlings uiteindelijk toch heeft besloten twintig 
parkeerplaatsen aan te pakken, ziet gevers deynoot als een 
goede wending in het verder complexe verhaal van wat de 
juiste aanpak van de bestrijding van transport criminaliteit is. 
“maar een paar beveiligde parkeerplaatsen is zeker niet 
genoeg”, zegt zij. “ladingdiefstal moet nog hoger op de 
politieke agenda komen, want bij de echt problematische 
parkeerplaatsen is meer nodig dan goede verlichting en het 
weghalen van wat bomen en struiken. denk aan slagbomen  
en camera bewaking.” 

gEWElDDADigEr
Brancheorganisatie transport en logistiek nederland (tln) 
vindt eveneens dat transport criminaliteit hoger op de 
politieke agenda moet komen. “Want we zien dat het 
probleem zich steeds verder uitbreidt”, constateert beleids-
adviseur hélène minderman. “een aantal jaren geleden 
beperkte de ladingdiefstal zich tot het zuiden van het land, 
maar het heeft zich inmiddels ook verspreid naar het oosten 
en andere delen van nederland. Bovendien worden de 
criminelen steeds gewelddadiger. een aantal chauffeurs is in 
nederland al bedreigd. het gaat wat ons betreft dan ook niet 
alleen meer om de bescherming van de lading, maar ook om 
die van de bestuurder.” tln is daarom een groot voorstander 
van tracking & tracing met een paniekknop en een koppeling 
naar een meldkamer die zeven dagen per week 24 uur per dag 
beschikbaar is. “de meldkamer kan niet alleen repressief 
optreden in een geval van een incident, maar kan ook 
preventief meedenken. Bijvoorbeeld als een chauffeur hulp 
nodig heeft bij het bepalen van de route of advies wil over 
waar hij beter wel en niet kan stoppen.”

ladingdiefstal vormt volgens minderman een groot probleem 
voor de transportbedrijven. “er gaan transporteurs door 
failliet, omdat de verzekering lang niet alle schade dekt.  
ook krijgt de vervoerder vaak een schadeclaim van de 
opdrachtgever indien niet alle richtlijnen zijn opgevolgd. 
transportondernemers en logistieke dienst verleners worden 
door de ladingdiefstallen voor miljoenen gedupeerd.” tln  
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“Er gaan transporteurs failliet, omdat de 

verzekering lang niet alle schade dekt”
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ziet daarom beveiligde parkeerplaatsen − maar dan wel  
met verlichting, slagbomen en camerabewaking − graag 
verschijnen. minderman hoopt niet dat de minister denkt  
dat hij met tien miljoen euro klaar is. “er moeten meer 
stopplekken komen naar het voorbeeld van de bewaakte 
particuliere parkeer plaats truckparking nieuwland in 
alblasserdam. het zou goed zijn als de overheid daaraan  
zou bijdragen en het is noodzakelijk om door middel van 
bewegwijzering de beveiligde parkeerplaatsen bekend te 
maken bij weggebruikers.” Volgens minderman zou dat  
een nog grotere stap in de juiste richting zijn. “ook dan nog 
moet er meer gebeuren.”

rEChErChETEAM
dat sinds begin 2007 in het zuiden van het land een 
bovenregionaal rechercheteam actief is als projectteam 
ladingdiefstallen, ziet ze als een zeer goede extra ontwik-
keling die wat haar betreft mag worden uitgebreid. evenals  
de acties met lok wagens van het korps landelijke politie 
diensten (klpd). “het geeft het gevoel dat er eindelijk iets 

wordt ondernomen tegen de transport criminaliteit”, aldus 
minderman. “als je weet dat je serieus wordt genomen,  
ben je eerder bereid aangifte te doen en mee te denken.  
We pleiten er dan ook voor dat voor heel nederland officieren 
van justitie gespecialiseerd in transportcriminaliteit worden 
aangesteld.” 

minderman wijst ook op de hogere straffen die momenteel 
worden opgelegd aan transport criminelen. “die zijn een stuk 
forser geworden. kreeg een crimineel voorheen anderhalf tot 
twee jaar, onlangs werd er acht jaar opgelegd. dat is een 
goede ontwikkeling. het is een goed afschrikmiddel en  
zorgt eveneens voor onderling vertrouwen. dat laatste is 
zeker nodig, want zonder een nauwe samenwerking tussen 
de betrokken partijen, als de brancheorganisaties, de 
stichting aanpak Voertuigcriminaliteit, het Verbond van 
Verzekeraars, de overheid, het openbaar ministerie en de 
politie, wordt het moeilijk de criminaliteit terug te dringen.”

iNziChTElijk MAkEN
het Verbond van Verzekeraars probeert op zijn beurt de aard 
en omvang van ladingdiefstal op nationaal niveau inzichtelijk 
te maken. daarvoor heeft de organisatie samen met het klpd 
en het Bureau Verkeershandhaving openbaar ministerie 
(BVom) het convenant ‘informatie en registratie lading-
diefstal’ ondertekend. “het is onze taak om onze leden te 
enthousiasmeren om met maatregelen te komen die 
transport criminaliteit kunnen voorkomen”, vertelt 
beleidsadviseur renée martius, die benadrukt dat alle 
aangesloten verzekeraars uiteindelijk wel vrij zijn in hun 
keuzes. “nee, wij kunnen niet zeggen dat ze met een lagere 
premie moeten komen wanneer vervoerders preventieve 
maatregelen treffen. het enige dat wij kunnen doen, is wijzen 
op de mogelijkheden. zo kan er bijvoorbeeld in de dekking 
worden verwezen naar het gebruik van vaste kastwagens in 
plaats van zeilwagens, en naar veilige parkeerplaatsen als die 
uiteindelijk daadwerkelijk zijn gerealiseerd.”
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“We pleiten er voor dat voor heel Nederland 

officieren van justitie gespecialiseerd in 

transportcriminaliteit worden aangesteld”

>>
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het Verbond van Verzekeraars probeert daarnaast de bereid-
heid onder zijn leden te bevorderen om aangifte te doen 
van ladingdiefstal. “alleen op die manier ontstaat er een 
duidelijker risicobeeld en weten we met elkaar beter wat we  
tegen de criminaliteit kunnen doen.” de registratie is inmiddels 
bij één centraal punt neergelegd: de stichting 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). naast 
verzekeraars kunnen ook transporteurs en chauffeurs  

rechtstreeks bij de helpdesk van het VbV een ladingdiefstal 
melden.

BEWuSTWOrDiNg
het inzichtelijk maken van de precieze omvang van 
ladingdiefstallen is volgens ton van der lee, project-
coördinator bij de stichting aanpak Voertuig criminaliteit, 
een van de manieren om de criminaliteit tegen te gaan. 
“om iets aan te kunnen pakken, moet je eerst weten wat er 
aan de hand is. als je weet in welke gebieden het meest wordt 
gestolen, kun je daar extra controles en toezicht uitvoeren. 
de inzichtelijkheid draagt ook bij aan de algehele bewust-
wording. zonder met een beschuldigende vinger te willen 
wijzen, hebben nog steeds niet alle betrokken partijen door 
hoe groot het probleem van de transportcriminaliteit is. dat 
gaat natuurlijk verder dan ladingdiefstal alleen.” Van der lee 
wijst erop dat uit onderzoek onder meer blijkt dat bij 
diefstallen vaak sprake is van betrokkenheid binnen de 
branche. “transporteurs hebben er baat bij een sollicitant 
eerst te screenen en voorzichtiger met gevoelige informatie 
om te gaan. gek genoeg gebeurt het nu nog steeds dat iemand 
met een duister verleden, gewoon met een vrachtwagen mag 
wegrijden, of dat het personeel precies weet in welke truck 
dure elektronische apparatuur wordt vervoerd.”

de gehele keten die zich met het ladingvervoer bezighoudt, 
zou zich bewust moeten zijn van alle gevaren die op de loer 
liggen, is de conclusie van de stichting aanpak Voertuig-
criminaliteit. “de lading loopt een risico zodra deze 
stilstaat”, zegt Van der lee. “het is dus aan alle betrokkenen 

VerantWoordeliJkheid
“de twintig parkeerplaatsen die worden aangepakt, zijn 
geselecteerd op basis van het aantal ladingdiefstallen van 
voertuigen en ladingen”, zegt beleidsmedewerker Bob 
oudshoorn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
de gevaarlijkste liggen aan de snelwegen in het zuiden 
en het oosten van het land. daarnaast start een pilot met 
een parkeerplaats waar hekken en een slagboom worden 
geplaatst. Volgens oudshoorn staat het aanpakken van de 
ladingdiefstal absoluut op de politieke agenda. “zo is er 
in de europese richtlijnen Vakbekwaamheid al opgenomen 
dat chauffeurs hun verantwoordelijkheid rondom 
preventie moeten kennen en nemen. zodat ze dus niet 
meer op een verjaardag even vertellen dat ze een dure 
lading tv’s gaan vervoeren.” oudshoorn wijst ook op de 
aanpassing in de rusttijdenregeling. “in europa mag de 
chauffeur onder bepaalde voorwaarden doorrijden naar 
een veilige parkeerplek. dat voorstel is door ons in Brussel 
ingediend en aangenomen.” 
hij erkent dat er meer moet gebeuren om de transport-
criminaliteit tegen te gaan, maar: “niet niet alleen het 
ministerie is verantwoordelijk voor het oplossen van het 
probleem. dat is een zaak van alle spelers. "

“De lading loopt een risico zodra deze 

stilstaat”
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om er gezamenlijk voor te zorgen dat de goederen worden 
beschermd, zowel bij het beginpunt, de tussen stops als bij  
het eindpunt. dat houdt bijvoorbeeld in dat de verlader zijn 
goederen niet op vrijdag moet laten ophalen als hij weet dat 
de transporteur pas op maandag gaat rijden. de chauffeur 
kan zijn vrachtwagen in het weekeinde vaak nergens anders 
kwijt dan op een onbewaakt terrein. gemeenten moeten de 
parkeergelegenheden verbeteren en op nieuwe bedrijven-
terreinen rekening houden met extra ruimte voor beveiligde 
zones. de transporteur kan op zijn beurt betere veiligheids-
maatregelen nemen door vaste kastwagens te gebruiken 
wanneer de lading uit dure artikelen bestaat.” al met al zijn 
er volgens ton van der lee een hoop preventieve maatregelen 
te nemen tegen de ladingdiefstal. “Wat we nu zien is dat de 
samen werking er wel is, maar dat de aanpak zich nog te veel 
richt op het niveau van de branches, de koepels, stichtingen 
en de overheid. de individuele transporteurs en opdracht-
gevers kunnen zelf ook het nodige bereiken. elke partij moet 
zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.”

iNTErNATiONAAl
daarmee zegt de projectleider van de stichting aanpak 
Voertuigcriminaliteit overigens niet dat samenwerking op 
hoger niveau niet noodzakelijk is. die noemt hij zelfs net zo 
belangrijk. “kijk alleen maar naar de samenwerking die op 
europees niveau moet worden bereikt”, stelt hij. “We kunnen 
hier in nederland wel zorgen dat een aantal parkeer plaatsen 
beter wordt beveiligd, maar een lading gaat veelal toch de 
grens over, waar de chauffeur ook moet overnachten. en 
wanneer een lading in nederland wordt gestolen en de grens 
overgaat, is het voor de nederlandse politie moeilijk om daar 
wat aan te doen. tegen de tijd dat ze toestemming hebben de 
opsporing voort te zetten, is de dief uit zicht.”

ook daniëlle gevers deynoot van eVo ziet een grotere rol 
weggelegd voor europese samen werking. Wat haar betreft, 
komt er een eenduidige europese categorisering van de 
beveiligde parkeerplekken. “zodat je als chauffeur van tevoren 
kunt bedenken waar je stopt. Vervoer je zand, dan kun je naar 
categorie 1, waar verlichting is aangebracht en de struiken zijn 
weggehaald. is je lading al wat meer waard, dan ga je naar 
categorie 2, waar je een slagboom vindt. echt dure spullen 
breng je pas tot stilstand op een categorie 3-parkeerplaats,  
die is voorzien van een hek en beveiligingscamera’s.”

dat mag van eVo best allemaal in nederland vorm krijgen. 
“We hopen dan ook dat we op korte termijn van minister 
eurlings toestemming krijgen om pilots te draaien op twee 
parkeer plaatsen, aan de a1 vlakbij de grensovergang, en aan 
de a67 bij Venlo. dat zouden categorie 3-parkeerplaatsen 
moeten worden.” is dat eenmaal bereikt, dan is het volgens 
alle betrokkenen vooral belangrijk dat ieder zijn eigen rol  
blijft spelen en dus zijn verantwoordelijkheden neemt.  
het compleet uitbannen van de ladingdiefstal, daar gelooft 
niemand in. Wel in het terugdringen. Van der lee: “er zitten 
namelijk zware jongens bij. een deel van de transport-
criminaliteit is internationaal zeer goed georganiseerd.” <<

“Echt dure spullen breng je pas tot 

stilstand op een categorie 3-parkeer-

plaats, die is voorzien van een hek en 

beveiligingscamera’s”
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Illustratie: H
ans Sprangers

Column

Slachtoffers kunnen sinds enige tijd een 
schriftelijke verklaring laten voorlezen 
tijdens de rechtszitting over de 
gevolgen die het misdrijf voor hen heeft 
gehad. Desgewenst kunnen slachtoffers 
van zware misdrijven ook persoonlijk 
het woord voeren. Zowel de schriftelijke 
verklaring als het spreekrecht zijn aan 
strikte voorwaarden gebonden. 
Slachtoffers worden geacht uitsluitend 
te getuigen over de gevolgen van het 
misdrijf en zich niet te uiten over de 
zaak zelf, de dader of de op te leggen 
straf. 

De schriftelijke slachtofferverklaring 
heeft inmiddels een hoge vlucht 
genomen en wordt allerwegen 
aangeprezen als een volwaardig 
alternatief voor het spreekrecht. 
Volwaardig in welk opzicht en 
volwaardig voor wie? Ik vrees dat men 
bedoelt dat de rechters er niet zo’n 
behoefte aan hebben dat slachtoffers 
zelf het woord gaan voeren. Voor de 
slachtoffers zou dit wel eens anders 
kunnen liggen. Uit onderzoek is bekend 
dat de actieve, mondelinge deelname 
aan een juridisch proces psychologisch 
belangrijke meerwaarde heeft. Wie zelf 
heeft gesproken, is achteraf tevredener 

met het proces en heeft eerder vrede 
met de afloop ervan. Voor het slacht-
offer is de schriftelijke verklaring dus 
tweede keus. Wie het aankan, zou 
moeten worden aangeraden zelf te 
spreken.

En is het aanvaardbaar dat slachtoffers 
zich niet over daad en dader mogen 
uitlaten? Tot voor kort werd in de 
literatuur over psychotrauma’s de 
nadruk gelegd op angsten, gevoelens 
van machteloosheid en depressiviteit. 
Logisch dus dat de wetgever heeft 
gemeend dat het slachtoffers zou 
kunnen helpen als ze over deze treurige 
gevolgen tijdens de zitting zouden 
kunnen spreken. Inmiddels hebben de 
deskundigen uitgevonden dat vroeger 
teveel aandacht is besteed aan de 
angstgevoelens van slachtoffers en te 
weinig aan hun gevoelens van boosheid, 
verontwaardiging en vijandigheid. Veel 
slachtoffers stikken als het ware in hun 
woede. Genoemde deskundigen pleiten 
er voor om in therapieën meer aandacht 
te besteden aan de woede van slacht-
offers. Het is duidelijk dat deze nieuwe 
inzichten ook voor het spreekrecht 
belangrijke gevolgen zouden moeten 
hebben. Als het spreekrecht ten doel 
heeft een bijdrage te leveren aan de 
verwerking van de gevolgen van het 
misdrijf, dan kan men de woede van het 
slachtoffer niet buiten de orde verklaren. 

Door het spreekrecht aan te bieden  
op voorwaarde dat geen uiting wordt 
gegeven aan kwade gevoelens jegens de 
dader, worden slachtoffers gedwongen 
een deel van hun gevoelens te onder-
drukken. Dit lijkt me therapeutisch 
bezien geen goede zaak. 

Door Slachtofferhulp Nederland  
wordt tegenwoordig geprobeerd om 
slachtoffers 'in hun kracht te zetten',  
dat wil zeggen te bevestigen in hun 
veerkracht en zelfredzaamheid.  
De uitoefening van volledig spreekrecht 
lijkt mij een van de meest effectieve 
middelen om zodanige empowerment te 
bereiken. Cliënten die ervan blijk geven 
sterke woedegevoelens te koesteren, 
zou moeten worden geadviseerd 
hieraan wel degelijk uiting te geven. 
Hun verklaringen zullen hierdoor 
waarachtiger worden en dus nuttiger 
voor de rechters. De therapeutische 
werking van het spreekrecht zal er 
bovendien groter van worden. Daders 
zullen er waarschijnlijk minder blij  
mee zijn. Maar ook dat is gezien de 
doelstellingen van het spreekrecht  
een voordeel. Als slachtoffer hun ware 
gevoelens mogen tonen, zal het 
beoogde preventieve effect van het 
spreekrecht sterker worden. Het is tijd 
om de aan het slachtoffer opgelegde 
beperkingen op te heffen. <<

BEpErkT SprEEkrEChT

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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de particuliere beveiliging groeit in  
ons land en is inmiddels een flink uit de 
kluiten gewassen sector. met die groei 
rijzen vragen over de taken en bevoegd-
heden van de branche. in het december-
nummer van secondant wees ronald 
van steden op positieve ontwikkelingen 
zoals een kwaliteitskeurmerk van de 
branchevereniging voor particuliere 
beveiligingsorganisaties (VpB). tegelijk 
formuleerde hij principiële vragen, bij-
voorbeeld over de legitimiteit van de  
veiligheidszorg wanneer de privatisering 
van toezicht zich blijft voltrekken. hij 
bepleitte in dat licht een “moratorium 
op de visieloze privatisering van veilig-
heidstaken”.

ook elders wordt een vergelijkbare  
discussie gevoerd. het aan de Verenigde 

naties gelieerde institute for security 
studies (iss) uit zuid-afrika heeft eind 
2007 de uitdijende beveiligingssector op 
het afrikaanse continent onder de loep 
genomen. daarover is het rapport Private 
Security in Africa (red. sabelo gumedze, 
www.iss.org.za) verschenen. Verspreid 
over het hele continent verricht de bran-
che beveiligingstaken. deze strekken 
zich uit tot het meedraaien in vredes-
operaties. Beveiligingsbedrijven zijn er 
van verschillende snit. Variërend van 
lokale bedrijfjes die ongewapend hun 
diensten aanbieden tot andere die (para)
militaire beveiligingstaken verrichten. 
Weer andere opereren als multinationals 
met meerdere vestigingen in verschil-
lende landen. zij bewaken ambassades, 
olievelden en pijplijnen, mijnen en inter-
nationale bedrijven en belangrijke infra-

structuur. Volgens het iss stond voor  
de branche wellicht een gespreid bedje 
klaar na de koude oorlog, toen zwakke 
staten ontstonden. de voormalige  
leiders zochten hun toevlucht tot de 
beveiligingsindustrie om aan de macht 
te kunnen blijven. door deze innige  
verstrengeling laat de beveiligings-
industrie, die (ook) wordt gebruikt  
door afrikaanse leiders om in het zadel 
te blijven, zich niet makkelijk reguleren.
 
zuid-afrika maakt in vergelijking met 
andere afrikaanse landen wél serieus 
werk van regulering van de sector. dat is 
ook nodig, want de beveiligingsbranche 
behoort daar tot de snelst groeiende 
bedrijfssectoren van het land. Waar  
in ons land de politie de particuliere 
beveiligings sector numeriek nog over-
treft, telt zuid-afrika op elke politie-
agent twee particuliere beveiligers. de 
laatste jaren heeft de privatisering van 
misdaadbestrijding er een hoge vlucht 
genomen. Vooral onveiligheidsgevoe-
lens en angst voor criminaliteit vormden 
een vruchtbare voedingsbodem. in veel 
welgestelde wijken heeft de beveiliging 
de politie verdrongen en verrichten 
beveiligers taken die vroeger exclusief 
aan de politie waren voorbehouden. in 
dit grijze gebied zijn bevoegdheden en 
aansprakelijkheid van de beveiliging 
onduidelijk. Veel zuid-afrikanen hebben 
hun vertrouwen geschonken aan een 
branche die geen rekenschap aan het 
publiek hoeft af te leggen, maar alleen 
aan zijn klanten.  
de angst regeert en dat is toch iets om 
over na te denken. is dit ons voorland? 
<< Alfred Hakkert

BEVEiligErS zijN Er  
VOOr ú iN zuiD-AfrikA

Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCV-nieuws

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 

Het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is 
vernieuwd. De handboeken voor winkelgebieden en bedrijven-
terreinen zijn samengevoegd tot één publicatie. Met deze 
nieuwe versie wil het CCV beter aansluiten op de vragen en 
behoeften uit het veld. Het handboek beschrijft alle fasen van 
het KVO en reikt maatregelen aan die KVO-verbanden kunnen 
nemen. Het CCV heeft ook een monitor laten ontwikkelen om 
de effecten van het KVO te onderzoeken. Uit de monitor komt 
naar voren dat de KVO-verbanden vruchtbaar zijn. KVO-
projectleden spreken zich in de monitor positief uit over 
samenwerking en veiligheid. 

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/kvo
 

WEBDOSSIER BRANDVEILIGHEID 

Het thema Brandveiligheid op de website van het CCV is 
uitgebreid. Specifieke problemen op het gebied van 
brandveiligheid worden vermeld, met daarbij behorende 
oplossings richtingen en informatiebronnen. Het dossier bevat 
informatie over brandveiligheid in de horeca, in onder-
nemingen en in woningen. Binnenkort verschijnt ook 
informatie over brandveiligheid in onderwijsinstellingen. 

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl

PKVW-REGELING 

De vernieuwde PKVW-regeling is goedgekeurd door het 
Centraal College van Deskundigen (CCvD) van het CCV. Dit 
betekent dat de regeling per 1 juli 2008 formeel van start  
kan gaan. De regeling is voor iedereen beschikbaar via  
www.hetccv.nl en via www.politiekeurmerk.nl 

VER VOOR GEBRUIKERS 

Het CCV heeft de publicatie Veiligheidseffectrapportage voor 
gebruikers uitgegeven. Deze publicatie richt zich op de 
professionals die de VER daadwerkelijk uitvoeren. In de uitgave 
wordt het VER-proces in kaart gebracht en voorzien van 
checklisten en formats die door een VER-werkgroep ingevuld 
kunnen worden. Eerder dit jaar lanceerde het CCV de publicatie 
VER voor beslissers. 

De publicaties zijn beschikbaar via www.hetccv.nl/webwinkel 

 

AANPAK HANGJONGEREN 

Veel gemeenten en hun veiligheidspartners worden 
geconfronteerd met overlast door hangjongeren. Het CCV 
heeft daarom de publicatie Aanpak hangjongeren in gemeenten 
ontwikkeld. In deze uitgave leest u hoe de aanpak van 
hangjongeren succesvol kan worden opgepakt als alle 
betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten en een ieder zijn 
eigen verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast biedt dit boekje 
maatregelen en instrumenten om de overlast van hang-
jongeren tegen te gaan. 

De publicatie is beschikbaar via www.hetccv.nl/webwinkel

LOKALE VEILIGHEIDSPLANNER 

Het CCV heeft de Lokale Veiligheidsplanner gelanceerd. Deze 
internettoepassing biedt structuur aan veiligheidsprojecten, 
van probleeminventarisatie tot en met de evaluatie. Het 
instrument maakt het mogelijk dat verschillende partijen 
gezamenlijk én gelijktijdig werken aan een effectieve lokale 
aanpak. Alle noodzakelijke projectstappen worden een voor 
een doorlopen. Iedere partij heeft een volwaardige inbreng. 
Online is op ieder moment te zien in welke fase het project  
zich bevindt. De aanpak kan zich richten op tal van veiligheids-
vraagstukken, in het bijzonder op overlastsituaties in de 
openbare ruimte. 

Meer informatie over de Lokale Veiligheidsplanner is 
beschikbaar via: www.veiligheidsplanner.nl 

INTERVENTIES WIJKVEILIGHEID 

De CCV-publicatie Overzicht interventies wijkveiligheid is 
vernieuwd. Deze publicatie geeft een overzicht van verschil-
lende interventies op het gebied van wijkveiligheid die 
nationaal en internationaal voorhanden zijn. 

De vernieuwde publicatie is beschikbaar via de website van 
CCV (www.hetccv.nl/webwinkel). << 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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SluiTiNgSDATuM kOpij
Kopij voor secondant 22-3/4  
(juli-augustus 2008) dient uiterlijk  
14 mei 2008 in het bezit van de redactie 
te zijn. Ongevraagde kopij kan plaatsing 
worden geweigerd.

AAN DiT NuMMEr WErkTEN MEE
Sunil Choenni, Agnes Cornelissens,  
Jan van Dijk, Anja Eling, Yvonne van  
der Heijden, Marianne Junger, Sandra 
Kalidien, Jos Kuppens, Sandra Put.

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.

ISSN 1574-5732

Colofon

aBonnementenadministratie
abonnementen zijn gratis. aanvragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van naW-gegevens 
alsmede functie en organisatie/
instelling. 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en Veiligheid, redactie secondant, 
postbus 14069, 3508 sc utrecht, 
e: abonnementensecondant@hetccv.nl
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SECONDANT 
tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 
meld u aan via: www.hetccv.nl

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

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.
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