
SECONDANT#3/4
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
juli - augustus 2008 | 22e jaargang | www.hetccv.nl 

Special>> Veilig ondernemen 
BedrijfSleVen en criminaliteit | miniSter Van jUStitie HirScH Ballin 

oVer jUStitie en Veilig ondernemen | KeUrmerK Veilig ondernemen | 

collectief winKelVerBod



2   SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN | jUli-aUgUStUS 2008 

Inhoud

WINkELDIEfStAL EN 
OVERVALLEN StIjGEN
Op bedrijventerrein wordt de 
laatste jaren minder gestolen. 
Maar het is niet overal hosanna. 
In winkels nemen diefstal 
en geweld toe en garages en 
pompstations worden vaker 
overvallen. In de horeca valt de 
stijging van geweld op. 

16
JUSTITIE EN VEIlIg ONDERNEMEN
Interview Minister Hirsch Ballin 
van Justitie: “Veilig ondernemen is 
een cruciaal deelonderwerp van de 
criminaliteitsbestrijding.”

 
36
ONDERzOEk NAAR hET kVO 
Interview HBD-onderzoekster Alie 
Posthumus: "Als een winkelcentrum 
 aangeeft met KVO te werken, blijkt dat 
een preventieve werking te hebben."

52
BEDRIJfSlEVEN> 
COllECTIEf wINkElVERBOD
Reportage Het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel heeft een standaard 
ontwikkeld om notoire dieven overal 
op dezelfde manier te kunnen weren.

 8  Crimi-trends



Secondant #3/4 | jUli-aUgUStUS 2008   3

22
wERkVlOER>  
kEURMERk VEIlIg ONDERNEMEN
Fotoserie Samenwerkingsverbanden 
die een KVO willen starten, kunnen 
gebruik maken van de geactualiseerde 
versie van het KVO-handboek.

28
ONDERNEMERS IN 
pROBlEEMwIJkEN
Interview Jasper Kok, gemeente 
Amsterdam: “Als je nagaat welk enorm 
potentieel er voor handen is, liggen 
hier enorme kansen.”

32
ChANTAgE
Afpersing van het bedrijfsleven blijft 
vaak buiten beeld van de politie en van 
brancheorganisaties, vertrouwens-
personen en Meld Misdaad Anoniem.

36
RpC kENNEMERlAND
Interview Marco Verschragen, 
RPC Kennemerland: “Iedereen 
heeft  hetzelfde belang: een veiliger 
Kennemerland.”

40
SUBSIDIEREgElINg AMSTERDAM
Interview Ellen Oetelmans, gemeente 
Amsterdam: “Met deze regeling dringen 
we door tot in de haarvaten van een 
buurt.”

48
SAMENwERkINgSVERBAND  
kVO-kVU 
Interview Paul van Min, gemeente 
Den Haag: “Door de combinatie kun 
je veel efficiënter werken.”

>> OVERIGE ARtIkELEN

56
VERwIJDERINgSBEVElEN
Om drugsoverlast tegen te gaan, kan de 
gemeente Amsterdam personen die veel 
overlast veroorzaken weren uit bepaalde 
gebieden.

60
wIJkpOlITIE
Navolging van buitenlandse voorbeel-
den waarin wijkbewoners in het veilig-
heidsbeleid participeren, kan het 
 vertrouwen in de politie vergroten. 

64
VEIlIgE STATIONS
Toezichthouders en een leefbare 
 inrichting van stations zorgen ervoor 
dat reizigers zich veiliger voelen.

>> VAStE RUBRIEkEN
05 Redactioneel
06 Snippers
68 Column
69 Buitenlandse berichten
70 CCV-nieuws
71 Colofon

Omslag: In het Keurmerk Veilig Ondernemen worden 
individuele beveiligingsmaatregelen, zoals detectie
poortjes, gecombineerd met gemeenschappelijke, 
zoals een goed surveilleerbare omgeving / 
foto: Inge van Mill.



4   SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN | jUli-aUgUStUS 2008 

In 2007 is het aantal vermogensmisdrijven 
met geweld tegen garages en pompstations 
gestegen / foto: Inge van Mill.



Secondant #3/4 | jUli-aUgUStUS 2008   5

Redactioneel

Goed nieuws over de criminaliteit die zich richt 
tegen het bedrijfsleven. Die is volgens de Monitor 
Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 (TNS NIPO, 2008) 
fors gedaald. Voor dit enquêteonderzoek zijn in vijf 
sectoren – detailhandel, bouw, horeca, transport en 
zakelijke dienstverlening – aan bedrijven vragen 
gesteld over slachtofferschap van criminaliteit en 
de daardoor geleden schade. Ook is gevraagd in  
hoeverre bedrijven preventiemaatregelen treffen. 
Het vaak geuite advies om je tegen criminaliteit te 
wapenen, blijkt niet aan dovemansoren gericht: van 
alle sectoren neemt driekwart van de bedrijven naar 
eigen zeggen preventieve maatregelen. Van het  
risico dat men slachtoffer kan worden van crimi-
naliteit, is het bedrijfsleven doordrongen geraakt.

Door het groot aantal bedrijven dat is bevraagd,  
in totaal werkten liefst 37780 bedrijfsvestigingen 
mee, krijgen we een goede indicatie van de omvang 
van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Waar in 
2004 bijna 3 miljoen delicten werden gerapporteerd 
binnen de eerder genoemde sectoren, was dit  
aan tal in 2007 geslonken tot ruim 2 miljoen.  
Een daling die er zijn mag. Toch maakt de MCB ook 

melding van prille ontwikkelingen die minder  
positief zijn. Als we de cijfers voor 2007 ten opzichte 
van 2006 bekijken, blijkt dat medewerkers in de  
sectoren transport en zakelijke dienstverlening in 
2007 veel vaker met geweld te maken te kregen  
dan het jaar daarvoor. 

Waakzaamheid is dus geboden. In het hoofdartikel 
pleiten Peter Versteegh (politie Haaglanden) en 
Jessica van Mantgem en Laura Moerenhout (dienst 
IPOL van het Korps landelijke politiediensten) daar 
ook voor. Zij schetsen in de Crimi-trends ont- 
wikkelingen in de geregistreerde criminaliteit voor 
de belangrijkste bedrijfslocaties: bedrijven- 
terreinen/bedrijfspanden, winkels, horecabedrijven 
en pompstations. Een greep daaruit: Waar vanaf 
2004 criminaliteit in winkels bleef dalen, is die vorig 
jaar opeens weer gestegen. En aan de daling van het 
aantal diefstallen met geweld in garages en pomp-
stations kwam vorig jaar een eind. Hoewel het de 
laatste jaren beter gaat met de criminaliteit tegen 
het bedrijfsleven, moeten we de vinger aan de pols 
houden. Er is (blijft) werk aan de winkel. 
<< Alfred Hakkert

wERk AAN DE wINkEl



6   SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN | jUli-aUgUStUS 2008 

Geld en mobiele telefoons vormen 
momenteel de favoriete buit van straat-
rovers in Amsterdam, maar ook tassen en 
koffers worden vaak gestolen. Berovingen 
zijn aan trends onderhevig: in 2004 
waren in het centrum van Amsterdam  
bijvoorbeeld scooters vaak het doelwit. 
Begin 2006 was tasjesroof weer populair. 
Dat blijkt uit een onderzoek naar de  
achtergronden van wapengeweld, met 
name straatroof, in Amsterdam.  
In opdracht van de gemeente en de  

politie onderzochten COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement en 
Advies- en Onderzoeksgroep Beke hoe 
wapengeweld effectief kan worden 
bestreden.

Straatrovers bezitten een zesde zintuig 
om potentiële slachtoffers op straat te 
herkennen. Dagjesmensen en toeristen 
zijn van oudsher een aantrekkelijk doel-
wit. Al lijken ze tegenwoordig meer 
gespitst op het gevaar om beroofd te  
worden dan in het verleden. Goede voor-
lichting kan daaraan hebben bijgedragen. 
Desondanks worden niet-Amsterdammers 
nog steeds relatief vaak slachtoffer. In het 
Wallengebied, waar dagjesmensen en 
toeristen graag komen, vinden steevast 
berovingen plaats. Straatrovers blijken 
zich nauwelijks aan het cameratoezicht 
in het gebied te storen. Zij kennen het 

bereik van de camera’s en plegen soms 
berovingen pal daaronder. Zo wordt wel 
de aankomst en het vertrek van dader en 
slachtoffer geregistreerd, maar niet de 
beroving zelf.

Het wapengeweld kan onder meer  
worden bestreden door met brede veilig-
heidsarrangementen te werken, denken 
de onderzoekers. Daarin vullen maat-
regelen elkaar aan. Denk aan: preventief 
fouilleren, voorlichting en gezamenlijk 
toezicht door instanties.
 
Wapengeweld en straatroof. Een onderzoek naar 
daders, slachtoffers en gelegenheidsstructuren in 
de politieregio Amsterdam-Amstelland,  
Edward J. van der Torre, Nicole Arts, henk 
ferwerda en lobke Schaap, Den haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2008. ISBN 978 90 5454 978 9 

wApENgEwElD IN AMSTERDAM

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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“Ik ben erg geschrokken van de sfeer die 
aanwezig was op deze school. Ik heb zelf 
ondervonden hoe het is om daar te lopen. 
Erg onprettig, maar fijn om mee te nemen 
in mijn onderzoek.” Aan het woord is 
Saskia, een van de vrouwelijke intervie-
wers die meewerkte aan een driejarig 
onderzoek naar agressie op een vmbo-

school. De algemene indruk die de inter-
viewers op doen: er wordt op de gang veel 
wordt gestoeid en geduwd. Leerlingen 
roepen elkaar na, staan veel in groepjes 
en zijn brutaal tegen de leraren. Vrouwen 
worden vaak nagefloten en nageroepen 
en de sfeer voelt onveilig. 

Het onderzoek heeft uitgemond in de 
publicatie Naar een veilige school, die 
handvatten biedt aan professionals in het 
voorbereidend middelbaar beroepson-
derwijs om met agressie om te gaan. 
De publicatie is vooral bedoeld voor 
docenten, leidinggevenden en beleids-
makers in het vmbo. Daarnaast kunnen 
ook andere vormen van voortgezet 
onderwijs en andere beroepsgroepen er 

baat bij hebben. Zoals hulpverleners in 
de jeugdzorg, maatschappelijk werkers 
en functionarissen bij politie en justitie.  
De publicatie beoogt om de school beter 
voor te bereiden op agressiesituaties en 
ouders, medewerkers en leerlingen te 
ondersteunen wanneer zich zulke 
 situaties voordoen. 

Naar een veilige school. Versterking van het 
zelfregulerend vermogen van leerlingen, 
professionals en school in omgaan met agressie, 
gerard Donkers, Den haag, Uitgeverij lemma, 
2008. ISBN 978 90 5931 180 0.

EEN VEIlIgE SChOOl 
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Wat kan er gedaan worden om het  
publieke vertrouwen rond veiligheid en 
veiligheidszorg te optimaliseren? Wat 
kunnen bestuurders en beleidsmakers uit 
de veiligheidszorg daaraan bijdragen? 
Deze vragen bracht Marnix Eysink Smeets 
te berde in zijn rede voor het lectoraat 
Public Reassurance aan de Hogeschool 
inholland op 19 juni 2008. Het beantwoor-
den van deze vragen is belangrijk, want: 

“Een gebrekkig vertrouwen in veilig heid 
en veiligheidszorg zal uiteindelijk de 
 vitaliteit van de samenleving aantasten 
en de legitimiteit van instituties onder-
graven.” Eysink Smeets pleit ervoor om 
veel bewuster gebruik te maken van 
 symboolwerking in de veiligheidszorg. 
Dat moet gebeuren door ons meer reken-
schap te geven van zogenoemde signal 
crimes, signal events en signal disorders. 
Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde 
vormen van overlast of criminaliteit een 
veel sterkere signaalfunctie voor het 
publiek hebben dan andere. Welke 
gebeurtenissen dit precies zijn, kan 
alleen worden vastgesteld door bij de 
burgers hiernaar te informeren. De aan-
pak van deze problemen moet vervolgens 
ook zichtbaar zijn voor het publiek, dat 

control signals moet kunnen waarnemen 
om weer vertrouwen in de veiligheids-
zorg te krijgen. Dit betekent een wezen-
lijk andere oriëntatie op de veiligheids-
zorg. Die richt zich nu op het verbeteren 
van de veiligheid zelf. Het gewenste 
effect − meer vertrouwen in de veilig-
heidszorg − zal daarmee niet bereikt 
 worden. Daarvoor moeten de deel-
belangen van die zorg – veiligheid, veilig-
heidsbeleving, vertrouwen en vrijheids-
beleving – beter met elkaar in evenwicht 
zijn. 

De publicatie − Public reassurance in een snibbige, 
slapeloze en symbolische samenleving,  
Marnix Eysink Smeets, hogeschool INhOllAND, 
2008. ISBN 978 90 77812 24 2 − is te bestellen bij 
de hogeschool inholland. 

pUBlIC REASSURANCE

Zorgen om ‘Jack’ worden voor het eerst 
gemeld als hij vijf maanden oud is. Een 
medewerkster van de felicitatiedienst 
neemt contact op met de Raad voor de 
Kinderbescherming en het consultatie-
bureau over een onverzorgde baby die ze 
bij een huisbezoek heeft aangetroffen. 
De woning was ernstig vervuild.  
Het dossier wordt de eerste keer  
afgesloten na vijf maanden, zonder dat er 
een diagnose is gesteld en zonder dat er 
een risicotaxatie is gemaakt. Als reden 
voor het sluiten van het dossier wordt 

gemeld dat de zaak is overgedragen 
aan het maatschappelijk werk. Maar als 
er niets gediagnosticeerd wordt, wordt  
er ook niets overgedragen, stelt Paul 
Pollmann vast naar aanleiding van deze 
geanonimiseerde casus van kinder- 
mishandeling. 

In zijn boek Kindermishandeling inzichte-
lijk krijgt de lezer aan de hand van  
uiteenlopende praktijkverhalen inzicht in 
de wijze waarop (vermoedens van) geval-
len van kindermishandeling in de praktijk 
onderzocht worden. Voor uiteenlopende 
zaken kan er wat Pollmann betreft steeds 
een systematische methode van onder-
zoek worden onderscheiden, waarmee 
een verantwoorde diagnostiek en risico-
taxatie mogelijk wordt. Met zijn boek 
beoogt hij professionals die werken met 
kinderen en hun ouders, een werkbare 
methodiek aan te reiken van onderzoek 

naar kindermishandeling. Ook wil 
Pollmann bijdragen aan een beter  
ontwikkelde inhoudelijke visie op kinder-
mishandeling, waaraan het volgens hem 
ontbreekt in Nederland. Daardoor raakt 
kindermishandeling ondergesneeuwd 
onder andere jeugdproblematiek.  
Over het algemeen beschouwt de  
overheid kindermishandeling als een  
pedagogische problematiek en dat is  
te eenvoudig gesteld, aldus Pollmann.  
In zijn ogen is kindermishandeling in de 
eerste plaats een symptoom van ernstige 
gezinspathologie en moet er worden 
gestreefd naar een integrale visie op deze 
gezinsproblematiek. 

Kindermishandeling inzichtelijk. Vroeg-
signalering, onderzoek, diagnostiek en risico-
taxatie, paul pollmann, Assen, Van gorcum, 
2008. ISBN 978 90 232 4396 0.

kINDERMIShANDElINg
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Crimi-trends
de criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met 

een kwart zijn gedaald ten opzichte van 2004, heeft de 

regering zich voorgenomen. dat doel lijkt haalbaar, denken 

Peter Versteegh, Jessica van Mantgem en Laura Moerenhout. 

tenminste, zolang we bij de les blijven. diefstallen in winkels 

en de horeca zijn bijvoorbeeld lang gedaald, maar vorig jaar 

weer gestegen. 

Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 

DIEfSTAllEN  
IN wINkElS  
EN hORECA 
NEMEN TOE
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Maatregelen gericht tegen veelplegers moeten het 
aantal winkeldiefstallen helpen terugdringen. 

Potentiële winkeldieven zien met de sticker dat het 
collectief winkelverbod geldt / foto: Inge van Mill.
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door Peter Versteegh, Jessica van Mantgem en 
Laura Moerenhout 
Peter Versteegh is hoofd Analyse & Research van de politie Haaglanden, 

Jessica van Mantgem en Laura Moerenhout zijn werkzaam als 

onderzoeker bij de dienst IPOL van het Korps landelijke politiediensten

In dit themanummer van secondant staat criminaliteit in het 
bedrijfsleven centraal. De rubriek Crimi-trends wordt dan ook 
aan dit onderwerp gewijd. In dit artikel zullen wij op basis van 
aangiftecriminaliteit – als indicator van de werkelijke crimina-
liteit – een beeld schetsen van de ontwikkeling van de crimina-
liteit in en om bedrijven in de afgelopen jaren. In de presentatie 
van onze analyseresultaten houden we rekening met de doel-
stelling van de regering dat de criminaliteit tegen het bedrijfs-
leven in 2010 met 25 procent gedaald moet zijn ten opzichte 
van 2004. 

De analyses zijn gebaseerd op de zeer gedetailleerde infor-
matie uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) over aangifte-
criminaliteit van in totaal 19 politieregio's, zoals deze door de 
dienst IPOL van het Korps landelijke politiediensten zijn ver-
zameld. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk een 

representatief beeld te schetsen van de criminaliteits- 
ontwikkeling in Nederland. Daarbij kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de grootte van de steden. In de landelijke 
database van de G4 waren uitsluitend de gegevens van politie-
regio's Haaglanden en Utrecht beschikbaar. Daarom zijn de 
trends voor wat betreft de G4 als geheel gevalideerd op andere 
informatiebronnen, zoals jaarverslagen en CBS-statistiek. 

Dit artikel gaat in op de nationale criminaliteitsontwikkeling  
in het algemeen en de ontwikkeling van criminaliteit in het 
bedrijfsleven in het bijzonder. Daarbij richten we ons met name 
op vermogens- en geweldscriminaliteit. Omdat de nadruk ligt 
op de beschrijving van ontwikkelingen en trends, worden  
vooral indexen en geen absolute aantallen gepresenteerd. 

AANgIfTECRIMINAlITEIT IN NEDERlAND
Als het om aangiftecriminaliteit in het algemeen gaat dan 
heeft de huidige regering zich tot doel gesteld dat sprake dient 
te zijn van een daling in 2010 met 25 procent ten opzichte van 
2002. In het totaal werden in de negentien onderzochte politie-
regio’s 681 198 aangiften geregistreerd. Tabel 1 laat zien dat in 
2002 op de 10 000 inwoners in totaal 679 maal aangifte werd 

Tabel 1 > Aantal aangiften per 10000 inwoners per gemeenteklasse in 

Nederland 2002 – 2007 (index 2002 = 100%)

 
 
 
 
 
 

Figuur 1 > Ontwikkeling van de meest voorkomende vormen van 

aangiftecriminaliteit, Nederland 2002-2007 (index 2002=100%)
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gedaan van een misdrijf. In het afgelopen jaar bedroeg het aan-
tal aangiften per 10 000 inwoners op nationaal niveau 564 aan-
giften. Dat is een daling van ongeveer 17 procent. In de tabel  
is deze afname van het aantal aangiften in de laatste kolom 
weergegeven met het getal 83 (100 minus 17).

Ook is in de tabel te zien dat de kans om slachtoffer te worden 
van een misdrijf fors oploopt naar gelang de grootte van de 
gemeente. In 2002 deden inwoners van de zeer grote gemeen-
ten Den Haag en Utrecht ruim vier keer zo vaak aangifte van 
een misdrijf (1476 per 10 000 inwoners) als inwoners van zeer 
kleine gemeenten (332 aangiften per 10 000 inwoners). 

In de laatste kolom is ook goed te zien dat het aantal aangiften 
van een misdrijf in de zeer kleine gemeente in de afgelopen 
jaren ongeveer gelijk is gebleven, terwijl juist naarmate de 
gemeente groter is er sprake is van een aanzienlijke afname.  
In de twee zeer grote gemeenten – Den Haag en Utrecht –  
daalde het aantal aangiften met maar liefst 32 procent.  
De kans om slachtoffer te worden in een zeer grote gemeente is 
nog altijd groter in vergelijking met de zeer kleine gemeenten. 
Maar het verschil is wel flink afgenomen. 

SOORTEN CRIMINAlITEIT
Verreweg het grootste deel van de aangiftecriminaliteit betreft 
vermogenscriminaliteit. In het afgelopen jaar ging het bij twee 
van de drie (66,5 procent) aangiften om een vorm van diefstal. 
In 2002 ging het nog om drie van de vier aangiften. In de  
afgelopen jaren is met name de vermogenscriminaliteit fors 
afgenomen. Dat heeft gezorgd voor de algemene afname van 
de aangiftecriminaliteit. Figuur 1 laat dat goed zien. Het aantal 
geweldsmisdrijven tegen personen is de laatste jaren juist  
toegenomen en in 2007 heeft 10,3 procent van alle aangiften 
betrekking op zo’n misdrijf.

Indien we vermogenscriminaliteit uitsplitsen, zien we dat het 
aantal vermogensmisdrijven zonder geweld – 98 procent van 
alle vermogensmisdrijven – tussen 2002 en 2007 afnam met 
27 procent. Het aantal aangiften van vermogenscriminaliteit 
met geweld daalde in die periode zelfs met 33 procent.  >>

Figuur 2 > Ontwikkeling van aangiften van vermogens- en geweldscriminaliteit naar 

pleegruimte, Nederland 2002-2007
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Het aantal aangiften van geweld tegen personen – de meest 
voorkomende soorten zijn mishandeling en bedreiging –  
nam in de afgelopen jaren juist toe, namelijk met 27 procent. 
Overigens kan in de slachtofferenquêtes van de afgelopen 
jaren (zoals de Politiemonitor Bevolking en de Veiligheids-
monitor Rijk) geenszins een bevestiging worden gevonden 
voor een dergelijke sterke toename van geweld in ons land. 
De forse toename van het aantal aangiften kan vermoedelijk 
deels worden verklaard door een registratie-effect. Waar de 
politie voorheen bij geweld nogal eens bemiddelde, maakt 
tegenwoordig het opmaken van een proces-verbaal nadrukke-
lijk onderdeel uit van de aanpak. 

In 2007 betrof ongeveer een van de vijf aangiften een vernieling 
of een delict tegen de openbare orde. In 2002 ging het nog om 
bijna een van de zes aangiften. In ongeveer de helft van de 
gevallen gaat het om vernieling van een auto. Vooralsnog lijkt 
er aan de stijging van vernieling geen einde te komen. 

lOCATIES VAN CRIMINAlITEIT
De politie registreert per aangifte het type locatie waar het 
misdrijf heeft plaatsgevonden. Van alle aangegeven misdrijven 

werd in 2007 iets meer dan de helft (52 procent) in de openbare 
ruimte gepleegd, ruim een kwart (27 procent) in de semiopen-
bare ruimte en iets meer dan een vijfde (21 procent) in de privé-
ruimte. Als alleen naar vermogens- en geweldsmisdrijven 
gekeken wordt, wijkt dit beeld nauwelijks af. 

Hoewel het aantal aangiften van diefstal met en zonder geweld 
en geweld tegen personen de laatste jaren in alle typen locaties 
is gedaald, lijkt het aantal in de privéruimte het afgelopen jaar 
weer iets toe te nemen. Ook in de semipublieke ruimte stag-
neerde de afname, met name door de toename van het aantal 
geweldsmisdrijven.

In verband met criminaliteit in en om het bedrijfsleven zullen 
wij in deze Crimi-trends dieper ingaan op vier specifieke pleeg-
locaties in het semiopenbare domein: bedrijventerreinen/ 
bedrijfspanden, winkels, horecabedrijven en pompstations. 
Deze vier locatietypen vormen samen het grootste deel van alle 
bedrijfslocaties. Daarbij kijken we steeds naar de meest voor-
komende vormen van aangiftecriminaliteit: vermogenscrimi-
naliteit zonder en met geweld en naar geweld tegen personen. 

Figuur 3 > Ontwikkeling van de meest voorkomende vormen van aangiftecriminaliteit 

op bedrijventerreinen/in bedrijfspanden, Nederland 2004-2007 (index 2004=100%)
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CRIMINAlITEIT Op BEDRIJVENTERREINEN
Het aantal aangiften van diefstal zonder geweld (zoals inbraak, 
verduistering, fraude, bedrog, flessentrekkerij en diefstal door 
het eigen personeel) is vanaf 2004 flink gedaald, namelijk met 
19 procent. De daling van diefstal met geweld (bijvoorbeeld 
overval of straatroof) op bedrijfsterreinen en in bedrijfspanden 
is vanaf 2004 ook aanzienlijk: 12 procent. De daling van het 
aan tal aangiften van geweld tegen personen blijft achter. Van-
af 2004 is het aantal aangiften van geweld gedaald met slechts 
3 procent. Het laatste jaar is het zelfs weer iets toegenomen. 
De vraag is of er verschillen bestaan tussen be drijven terreinen 
zonder en met een Keurmerk Veilig Onder nemen. Op die 
manier kan de effectiviteit van preventie door de ondernemers 
worden vastgesteld. Daarover kan enkel op basis van politiere-
gistraties geen uitsluitsel worden gegeven. Nader onderzoek is 
daarvoor noodzakelijk.

CRIMINAlITEIT IN wINkElS
In de eerste twee jaren vanaf 2004 is het aantal aangiften van  
de meest voorkomende vormen van aangiftecriminaliteit in  
winkels flink gedaald. Het scherpst daalde diefstal met geweld, 
namelijk met 30 procent. Het gaat dan met name om over- 

vallen op winkels. Ook diefstal zonder geweld (zoals winkel-
diefstal en inbraken in winkels) daalde in die eerste twee  
jaren na 2004 flink, namelijk met 18 procent. In winkels bleef  
de daling van geweld tegen personen (mishandeling en  
bedreiging) enigszins achter, een daling van 6 procent in de 
eerste twee jaren na 2004. In het afgelopen jaar is een einde 
gekomen aan deze afname van criminaliteit in winkels. Zowel 
vermogensmisdrijven zonder en met geweld als geweld tegen 
personen is in 2007 weer toegenomen met respectievelijk 6, 
11 en 6 procent ten opzichte van 2006. 

CRIMINAlITEIT IN hORECABEDRIJVEN
Als het gaat om de meest voorkomende vormen van criminali-
teit in de horeca, dan valt met name de forse toename van  
het aantal aangiften van geweld op. In de afgelopen vier jaren 
is het aantal aangiften van delicten als mishandeling en  
bedreiging in horecagelegenheden met 23 procent gestegen.  
Het meest voorkomende delict – diefstal zonder geweld – is 
in dezelfde periode gedaald met 15 procent. Overigens was er 
in 2007 toch weer sprake was van een lichte stijging. Diefstal 
met geweld – het gaat in dit geval dan met name om overval-
len waarbij een horecabedrijf slachtoffer is – komt naar 

Figuur 4> Ontwikkeling van de meest voorkomende vormen van aangiftecriminaliteit in 

winkels, Nederland 2004-2007 (index 2004=100%)
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 verhouding minder vaak voor. Dat verklaart de zigzaggende 
statistische trendlijn van dit delict in figuur 5. Desondanks zou 
een nadere analyse van de stijging in het afgelopen jaar wel-
licht kunnen bijdragen aan een probleemgerichte aanpak van 
dit zeer ernstige misdrijf.

CRIMINAlITEIT IN gARAgES EN pOMpSTATIONS
Figuur 6 laat zien dat het aantal diefstallen zonder geweld 
waar bij een garagebedrijf of pompstation slachtoffer was, in 
de afgelopen vier jaren zeer aanzienlijk is afgenomen, namelijk 
met maar liefst 57 procent. Deze afname kan wellicht worden 
verklaard door de toegenomen mogelijkheden van de bedrijven 
om diefstal van benzine burgerrechtelijk aan te pakken.  

Ook diefstal met geweld (voornamelijk overvallen) nam in  
de afgelopen vier jaren flink af, namelijk met 31 procent. 
Desondanks verdient de toename met 24 procent in het  
afgelopen jaar aandacht. Het aantal aangiften van mishandeling 
en bedreiging in en om garagebedrijven en pompstations is in 
de afgelopen vier jaren afgenomen met 20 procent. 

CONClUSIE
De criminaliteit in het bedrijfsleven lijkt in de afgelopen jaren 
flink af te nemen. De doelstelling van 25 procent minder  
criminaliteit ten opzichte van het peiljaar 2004 lijkt haalbaar. 
Voorwaarde is wel dat helder is binnen welke sectoren van het 
bedrijfsleven tot nu toe de beste resultaten werden geboekt en 
op welke manier die resultaten zijn bereikt. Daar kunnen 
an deren dan lering uit trekken. Daarbij kunnen nadere analyses 
van de hier gepresenteerde Crimi-trends onmiskenbaar een 
be langrijke rol vervullen. Op basis van deze analyse kan in ieder 
geval worden geconcludeerd dat met name in het laatste jaar, 
de toename van criminaliteit in winkels en de horeca en over-
vallen op garagebedrijven en pompstations aandacht behoeft. 
<<

Figuur 6 > Ontwikkeling van de meest voorkomende vormen  

van aangiftecriminaliteit in garages en pompstations,  

Nederland 2004-2007 (index 2004=100%)

 
 
 
 
 
 

 

Figuur 5 > Ontwikkeling van de meest voorkomende vormen  

van aangiftecriminaliteit in horecabedrijven, Nederland  

2004-2007 (index 2004=100%)

 
 
 
 
 
 
 

Het aantal aangiften van mishandeling en 
bedreiging in en om garagebedrijven en 
pompstations is in de afgelopen vier jaren 
afgenomen met 20 procent
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Op bedrijventerreinen is het 
aantal diefstallen zonder geweld 
vanaf 2004 aanzienlijk ge daald 
/ foto: Inge van Mill.
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Minister van Justitie Hirsch Balin: 
“Justitie heeft een belangrijke taak om 
de activiteiten van het bedrijfsleven te 
vergemakkelijken.” | foto: Inge van Mill.
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 INTERVIEW Minister hirsch Ballin van Justitie over veilig ondernemen: 

“AllEEN IN EEN 
VEIlIgE OMgEVINg kAN 
hET BEDRIJfSlEVEN 
flOREREN” 

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie laat er geen 
twijfel over bestaan: “Veilig ondernemen is een  
cruciaal deelonderwerp van de criminaliteits-
bestrij ding.” Het is de openingszin van dit interview 
op zijn werkkamer op het ministerie in Den Haag 
voor dit themanummer van secondant. Met veel 
elan, alsof hij het departement van Economische 
Zaken bestiert, legt Hirsch Ballin vervolgens uit 
waarom. “Voor het ontplooien van economische 
activiteiten geldt bij uitstek dat men in een veilige 
en gewaarborgde context moet kunnen werken. 
Een land kan alleen groeien en bloeien als bedrijven 
zich in een veilige omgeving weten. Het tegengaan 

van criminaliteit, zoals overvallen, piraterij, fraude 
en zo meer, dient dus een economisch belang. 
Daarom moet de overheid ook meewerken aan  
het voorkomen van misdaden.”

De schade van criminaliteit in het bedrijfsleven 
beloopt volgens schattingen jaarlijks drie miljard 
euro. Overheid en bedrijfsleven hebben ieder hun 
eigen rol bij de aanpak van criminaliteitsvormen 
waarvan bedrijven het slachtoffer zijn. In het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) 
werken beide partijen samen om hun activiteiten 
op elkaar af te stemmen. Want criminaliteits- 
preventie is niet alleen een zaak van de overheid, 
bedrijven hebben op dit terrein zelf ook een taak. 
“Het bedrijfsleven moet bijvoorbeeld de nodige 

Justitie heeft, naast het vervullen van haar strafrechtelijke taak, een belang-
rijke verantwoordelijkheid om de activiteiten van het bedrijfsleven te 
vergemakkelijken. Dat zegt minister van Justitie Ernst hirsch Ballin in een 
interview met secondant. “Justitie is op een breed scala van onderwerpen 
van belang voor het bedrijfsleven”, aldus de minister, die tevens voorzitter 
is van het Nationaal platform Criminaliteitsbeheersing.

>>
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voorzieningen treffen”, zegt Hirsch Ballin. “Dat  
varieert van het aanbrengen van deugdelijk hang- 
en sluitwerk, tot het veilig inrichten van bedrijven-
terreinen.” De rol van de overheid ligt meer op het 
algemene vlak. “Denk bijvoorbeeld aan een goede 
ontsluiting van bedrijventerreinen en toezicht op 
bedrijven die diensten aanbieden op het gebied van 
criminaliteitspreventie. Maar naast preventie heeft 
Justitie natuurlijk ook een belangrijke taak om 
strafrechtelijk op te treden tegen daders van straf-
bare feiten”, aldus Hirsch Ballin over de dubbele rol 
van de overheid. 

Als praktijkvoorbeeld noemt de minister de aanpak 
van ladingdiefstal op een beruchte parkeerplaats 
voor vrachtwagens in Venlo, waar hij onlangs op 
werkbezoek is geweest. “Naast de tien miljoen euro 
die het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van 
parkeerplaatsen, zijn enkele miljoenen vrijgemaakt 
om de parkeerplaats in Venlo ingrijpend te verbete-
ren. Op die manier levert de overheid een bijdrage 
aan preventie. Verder zijn wij intensief bezig met 
een gerichte opsporing van bendes die ladingen 
weghalen. Daarbij zoeken we internationale samen-
werking. De rol van de overheid bij het tot stand 
brengen van veilig ondernemen is dus vrij breed.”

pRIVACy
Aan de samenwerking tussen overheid en bedrijfs-
leven bij criminaliteitsbeheersing, zitten voor de 
gewone burger soms scherpe kanten, bijvoorbeeld 
op het gebied van privacy. Zo kent de gemeente 
Amsterdam sinds begin 2008 een Bijzondere 
Subsidie verordening Veilig Ondernemen. 

Ondernemers kunnen via deze regeling subsidie 
aanvragen voor een groot aantal zaken die de veilig-
heid verhogen, waaronder de aanschaf en montage 
van videobewaking. 

Volgens Hirsch Ballin is hierbij geen sprake van een 
door de overheid gesubsidieerde inbreuk op de per-
soonlijke levenssfeer van burgers die niets kwaads 
in de zin hebben. “Vaststaat dat de privacy van de 
burger moet worden beschermd. Dat gebeurt door 
eisen te stellen aan hoe met persoonlijke informatie 
moet worden omgegaan. Camera’s mogen bijvoor-
beeld niet op een onverhoedse manier de persoon-
lijke levenssfeer van de burger binnendringen.  
Met persoonlijke gegevens moet op een precieze 
manier worden omgegaan. Maar laten we wel 
wezen, het tegengaan en de aanpak van misdaad 
draagt juist bij aan de bescherming van privacy.”

NpC
Criminaliteit is voor veel bedrijven een grote kosten-
post. De materiële schade loopt volgens schattingen 
op tot 3 miljard euro per jaar. Daarbij zijn de kosten 
van preventieve maatregelen nog niet meegerekend. 
Sinds 1992 overleggen overheid en bedrijfsleven 
regelmatig in het NPC over hun activiteiten om  
criminaliteitsvormen waarvan het bedrijfsleven 
slachtoffer is aan te pakken. In dit publiek-private 
samenwerkingsverband zijn vanuit de overheid  
alle belanghebbende departementen, de politie,  
het openbaar ministerie en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigd. 
Namens het bedrijfsleven maken werkgevers- 
organisaties deel uit van het platform en ook een 
aantal brancheorganisaties. Hirsch Ballin: “In het 
NPC wisselen vertegenwoordigers van de overheid 
en het bedrijfsleven twee keer per jaar op strate-
gisch niveau van gedachten. Het gaat dan over de 
aanpak van actuele criminaliteitsproblemen en ook 
over de koers voor de langere termijn.” 

Om de veiligheid in het bedrijfsleven te bevorderen 
heeft het NPC tot nu toe drie keer een Actieplan 
Veilig Ondernemen (AVO) gepresenteerd, gericht op 
het verminderen van de criminaliteit tegen het 

“Met persoonlijke gegevens moet 
op een precieze manier worden 
omgegaan. Maar laten we wel 
wezen, het tegengaan en de aanpak 
van misdaad draagt juist bij aan de 
bescherming van privacy”
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bedrijfsleven. Deze actieplannen moeten er ook toe 
bijdragen dat het kabinet zijn doelstelling haalt om 
de criminaliteit in 2010 met een kwart te verminderen 
ten opzichte van 2004. In de AVO’s worden inmid-
dels op meer dan twintig thema’s, variërend van de 
beveiliging van diefstalgevoelige producten tot 
legitimatiefraude en heling, mogelijke acties gefor-
muleerd. Het AVO deel 3 dat in juli 2007 werd gelan-
ceerd, was de start van negen nieuwe projecten die 
inspelen op de aanpak van actuele problemen zoals 
financieel-economische criminaliteit, vernieling in 
de horeca en de veiligheid van kleinere bedrijven.

MONITOR CRIMINAlITEIT BEDRIJfSlEVEN
Minister Hirsch Ballin is tevreden over de 
‘op brengst’ van de actieplannen. “Er is sprake van 
een steeds verdere terugdringing van criminaliteit 
in het bedrijfsleven. Ook het slachtofferpercentage 
onder bedrijven daalt gestaag.” De bewindsman 
baseert zich op recent gepubliceerde cijfers in de 
jaarlijkse Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven die  
cijfers en trends laat zien in vijf sectoren: bouw, 
detailhandel, horeca, transport, en zakelijke dienst-
verlening. “Vooral het aantal inbraken, diefstallen 
en geweldsdelicten is in 2007 in veel sectoren  
significant gedaald in vergelijking met 2004. 

Ook de totale schade die vorig jaar door criminali-
teit in deze sectoren werd veroorzaakt, is in belang-
rijke mate afgenomen. De totale schade bedroeg 
565 miljoen euro en dat is achttien procent minder  
dan in 2004. De hoofdlijn geeft een positief beeld. 
Alleen de overvalstatistieken vormen een uit- 
zondering. Daarin ontbreekt de positieve tendens.” 
Uit de monitor blijkt dat winkels en horecazaken 
met respectievelijk 45 en 43 procent relatief vaker 
het slachtoffer zijn van criminelen, dan bedrijven in 

de drie andere sectoren die worden gemonitord. 
“Winkels en horecabedrijven zijn gemakkelijk te 
bereiken. Kleine bedrijven zijn over het algemeen 
erg kwetsbaar. Het probleem is meestal dat ze geen 
specifieke mankracht kunnen vrijmaken om aan  
criminaliteitspreventie te doen en het ontbreekt 
hen vaak aan tijd en kennis om het veiligheids- 
probleem professioneel aan te pakken. Vier van de 
negen nieuwe projecten in het AVO deel 3 richten 
zich dan ook specifiek op kleine ondernemingen.” 
Overigens zal het bestrijden van fysieke criminali-
teit in de komende jaren ook extra aandacht  
krijgen. “De beveiliging tegen fysieke confrontaties: 
tegen overvallen en ladingdiefstallen om maar twee 
voorbeelden te noemen, is heel belangrijk om 
bedrijven goed te kunnen laten functioneren”,  
aldus Hirsch Ballin.

TOEkOMST
Gevraagd naar thema’s die in de komende jaren  
bij voorrang aandacht zullen vragen, antwoordt de 
minister zonder aarzelen: “Het bestrijden van cyber-
crime ofwel hightech crime. Er zijn vele vormen van 
en bedrijven worden in toenemende mate het 
slachtoffer. Bijvoorbeeld als via spam of hacking 
netwerken worden platgelegd. Ook bij internet-
fraude als criminelen door ‘phishing’ via betrouw-
baar lijkende websites creditcard- of andere 
 persoonlijke gegevens achterhalen, om zo te 
 kunnen frauderen. Dat levert bedrijven niet alleen 
directe economische schade op, maar ook reputa-
tieschade.” 

Het op de voet blijven volgen van deze verschijnings-
vorm van criminaliteit behoort volgens Hirsch Ballin 
tot de nieuwe taken van het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing. “We moeten kennis 
opbouwen van wat zich afspeelt op het web en over 
het elektronische dataverkeer. Het gaat om het  
achterhalen van gegevens, het opsporen van valse 
identiteiten en meer van die zaken. Hightech crime >>

“Kleine bedrijven zijn over het 
algemeen erg kwetsbaar. Probleem 
is meestal dat ze geen specifieke 
mankracht kunnen vrijmaken om 
aan criminaliteitspreventie te doen” “Cybercrime is in opkomst en ik zie 

het niet onmiddellijk verdwijnen” 
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heeft ook een relatie met andere vormen van  
criminaliteit, zoals mensenhandel. Cybercrime is in 
opkomst en ik zie het niet onmiddellijk verdwijnen. 
Bestrijding ervan is een van de speerpunten van het 
kabinetsbeleid. Het draagt bij tot een veiligere 
om geving om te ondernemen.” 

AfpERSINg
Een ernstige vorm van criminaliteit waar weinig 
inzicht in bestaat, is afpersing van het bedrijfsleven. 
Bestaande cijfers zijn schaars en geven een on- 
volledig beeld, constateren onderzoekers van  
Advies- en Onderzoeksgroep Beke in Arnhem in  
het rapport Je bedrijf of je leven. Toch hebben zij met 
hun onderzoek voldoende materiaal kunnen verza-
melen om te concluderen dat afpersing van het 
bedrijfsleven een serieus probleem is dat voor een 
belangrijk deel verborgen blijft. Men is gewoonweg 
bang om er over te praten. Minister Hirsch Ballin 
erkent het probleem, maar benadrukt dat Justitie 
weinig kan doen zonder medewerking van de 
bedrijven die er slachtoffer van zijn. “Afpersing van 
het bedrijfsleven moet zeer serieus worden geno-
men. Maar zeker bij dit fenomeen is de houding van 
bedrijven zelf van essentieel belang. Slachtoffers 
van afpersing moeten deze misdaad niet onbe-
sproken laten. Ze moeten aangifte doen bij de 
 politie. Als het wordt verzwegen, kan het kwaad niet 
 worden bestreden.” 

Een van de manieren om het probleem aan te pak-
ken is het instellen van een Vertrouwensman 
Bedrijfsleven, zoals in 2005 in Zuid-Limburg is 
gebeurd. Daar had vier procent van de bedrijven 
in de voorgaande jaren met afpersing te maken. 
De Vertrouwensman geeft bedrijven die bij hem 
aankloppen kosteloos, deskundig en vertrouwelijk 
advies hoe om te gaan met deze problematiek. 
Binnen een jaar werden ruim zestig serieuze advies-
verzoeken bij de Vertrouwensman ingediend, voor-
namelijk uit het midden- en kleinbedrijf. Hirsch 
Ballin: “Het initiatief is in 2006 genomineerd voor 
de Hein Roethofprijs en een jaar later was de 

Vertrouwensman winnaar van de Veilig Onder-
nemen prijs. De mogelijkheid om in vertrouwelijk-
heid een deskundig advies te krijgen en de schade 
aan de onderneming te beperken, is voor het 
bedrijfsleven van groot belang. Het Zuid-Limburgse 
initiatief heeft landelijk navolging gekregen.”

“Afpersing van het bedrijfsleven 
moet zeer serieus worden genomen” 
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BREED SCAlA
Aan het eind van het gesprek moet de minister  
nog van het hart dat het eenzijdige beeld dat de 
samenleving, inclusief het bedrijfsleven, heeft van 
het ministerie van Justitie niet overeenkomt met de 
werkelijkheid. “Justitie wordt vaak vereenzelvigd 
met strafrechtelijk optreden door de officier van 
justitie. Dus vervolging van criminelen. 

Maar Justitie heeft ook een preventieve dimensie. 
Die is er al lang. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
instelling, meer dan twintig jaar geleden, van de 
Commissie kleine criminaliteit. Van deze zogehe-
ten Commissie-Roethof was ik lid. Verder heeft 
Justitie een belangrijke taak om de activiteiten van 
het bedrijfsleven te vergemakkelijken. Denk aan 
een goede en doeltreffende beslechting van 
 handelsgeschillen en de rechtszekerheid die er is bij 
het voeren van een bedrijf door het onder-
nemingsrecht. Ook op het gebied van arbeidsrecht, 
migratie recht en noem maar op is dit departement 
actief. Bovendien heeft Justitie een coördinerende 
rol bij de vereenvoudiging van wetten en regels. 
Justitie is dus op een breed scala van onderwerpen 
van belang voor het bedrijfsleven.” 

Ernst Hirsch Ballin komt zelf niet uit een onder-
nemersgezin, zijn vader was jurist en hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam. De affiniteit 
met het bedrijfsleven heeft bij de minister een 
maatschappelijke achtergrond. “Ik ben al sinds 
1977 betrokken bij Justitie, maar ik heb het altijd 
tot mijn taak gerekend iets te betekenen voor het 
sociaaleconomische leven in ons land. Dat heb ik 
in al mijn functies steeds voor ogen gehad. Als 
minister van Justitie bijdragen aan veilig onder-
nemen ligt in het verlengde van de taak die ik 
mezelf heb gesteld. Alleen in een veilige omgeving 
kan het bedrijfsleven floreren.” <<

“Camera’s mogen niet op een onverhoedse manier 
in de persoonlijke levenssfeer van de burger binnen
dringen.” | foto: Inge van Mill.

“Als minister van Justitie bijdragen 
aan veilig ondernemen ligt in het 
verlengde van de taak die ik mezelf 
heb gesteld” 
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FOTOSERIE werken met het kVO 

SAMEN VOOR 
VEIlIghEID 

Werkvloer
In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeen-
ten, politie en brandweer steeds vaker samen om de veiligheid te verbeteren. 
het keurmerk Veilig Ondernemen (kVO), en het onlangs herziene handboek 
kVO, helpen de betrokken partijen bij het vormgeven van een duurzame 
publiek-private samenwerking. Dat zo’n gezamenlijke aanpak vruchtbaar is, 
blijkt wel uit recent onderzoek naar de certificeringsregeling. De gecoördi-
neerde aan pak van veiligheidsproblemen is volgens de beschikbare gegevens 
namelijk uiterst winstgevend. 
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Klanten worden in huis
regels op het gewenste 
gedrag gewezen. 
Toepassing van camera
toezicht wordt kenbaar 
gemaakt. 

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam als trendanalist bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De 4,2 miljoen beveiligingscamera’s in Groot-
Brittannië zijn ‘een totaal fiasco’. Dat stelt Mick 
Neville, hoofdinspecteur van de Metropolitan 
Police, in mei in de Britse krant The Guardian. Er zijn 
miljoenen geïnvesteerd in de apparatuur, maar 
 niemand heeft er over nagedacht hoe de beelden 
kunnen worden gebruikt, aldus Neville. Daardoor 
wordt maar drie procent van de straatovervallen 
opgelost met behulp van camera’s en zijn de 
 preventieve effecten van cameratoezicht – 

 bijvoorbeeld op het gebied van diefstal en vernie-
lingen – verwaarloosbaar. Neville zoekt de oplossing 
in een nationale databank met beelden en 
 persoonsgegevens van  (vermeende) criminelen. 
Identificatiesoftware voor het traceren van verdach-
ten en een politiewebsite vol beelden van vandalis-
me en overvallen brengen effectieve preventie en 
opsporing dichterbij,  verwacht de topman van 
Scotland Yard.

Ook in Nederland wordt er bij vandalisme, agressie 
en diefstal al snel om bewakingscamera’s geroepen. 
Maar in winkelgebieden en bedrijventerreinen 
 vinden betrokken partijen − ondernemers, gemeen-
ten, politie, brandweer – ook steeds vaker nóg een >>

FOTOSERIE werken met het kVO 

SAMEN VOOR 
VEIlIghEID 

(foto links)
Terrassen in de openbare 
ruimte van een winkel
centrum zijn volgens de 
richtlijnen van het KVO 
voor winkelgebieden 
makkelijk te beheren en 
belemmeren de loop
ruimtes niet. De inzet 
van een bewakings
dienst kan aan de veilig
heid van klanten en de 
veiligheid in de winkel 
bijdragen. 
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manier om de veiligheid te verbeteren: door duur-
zame publiek-private samenwerking. Het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO), dat in beheer is bij het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), draagt bij aan die samenwerking. 

CERTIfICAAT 
Het KVO is een werkwijze waarmee lokale onder-
nemersverenigingen, gemeenten en veiligheidspro-
fessionals (zoals politie en brandweer) structurele 
samenwerking op het gebied van veiligheid kunnen 
organiseren. Het samenwerkingsverband wordt 
beoordeeld door een onafhankelijk instituut en – 
bij goed gedrag – gehonoreerd met een certificaat.

Het handboek voor de certificeringsregeling, dat in 
digitale vorm beschikbaar is op de website van het 
CCV, laat zien op welke manier een vruchtbaar 
samen werkingsverband om lokale veiligheid te 
 verbeteren, kan worden ingericht. In acht stappen – 
van een intentieverklaring waarin het commitment 
wordt vastgelegd tot hercertificering nadat het 
samenwerkingsverband is geëvalueerd, herijkt en 
opnieuw van een plan van aanpak is voorzien – 
 kunnen de samenwerkende partijen afspraken 
 vastleggen op het gebied van criminaliteits-
preventie, brand en geweld tegen ondernemers. 

De recent herziene versie van het handboek is toe-
pasbaar op samenwerkingsverbanden op bedrijven-

Om de veiligheid van 
bedrijventerreinen te 
vergroten, kunnen 
ondernemers 
gemeenschappelijke 
maatregelen treffen die 
betrekking hebben op 
het hele gebied. 
Bijvoorbeeld zorgen dat 
beplanting de zichtlijnen 
niet beperkt.
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terreinen én in winkelgebieden. Eerder waren hier 
aparte handleidingen voor, die ook nog eens een 
onderscheid maakten tussen bestaande en nieuwe 
ondernemersgebieden. Het handboek, dat voor het 
eerst sinds 2003 is geactualiseerd, is ook veranderd 
wat betreft de zogenaamde sterrenstructuur. KVO-
gebieden krijgen door de aanpassingen te maken 
met een vereenvoudigde beoordelingssystematiek.

wINST
Sinds 2004 heeft het instrument KVO een hoge 
vlucht genomen. De gezamenlijke aanpak van 
 veiligheidsproblemen zoals inbraak en overlast door 
groepen hangjongeren werpt zijn vruchten af. Dat 
suggereren ook de – spaarzame – studies naar KVO-

projecten. Deloitte becijferde al in 2007 – in een 
onderzoek naar veiligheidsmaatregelen onder 
 kleine bedrijven binnen de detailhandel, dat werd 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken – dat de samenwerking van 
winkeliers met gemeente en politie de veiligheid 
van een winkelgebied verbetert.

De DSP-Groep Amsterdam voerde in opdracht van 
het CCV een enquêteonderzoek uit, het recent ver-
schenen Keurmerk Veilig Ondernemen: een monitor 
voor samenwerking. Deze monitor wijst uit dat de 
praktijk tevreden is over samenwerking op basis van 
het KVO. De overgrote meerderheid (93 procent) van 
de respondenten – ondernemers, politie, gemeente, >>
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Het bedrijventerrein 
moet vanaf een klein 
aantal punten volledig 
door camera’s overzien 
kunnen worden.

brandweer en vertegenwoordigers van de Regionale 
Platforms Criminaliteitsbestrijding – ervaart de 
samenwerking in hun KVO-project als goed tot zeer 
goed. Bovendien is ruim de helft van de onder-
vraagden van mening dat veiligheidsproblemen in 
hun gebied, waaronder overlast door zwervers en 
agressie tegen klanten of personeel, sinds de start 
van het KVO zijn afgenomen. De verbetering in de 
veiligheidssituatie wordt door de overgrote 
meerder heid toegeschreven aan het inzetten van 
het KVO. Het certificaat heeft de samenwerking en 
communicatie verbeterd, waardoor de problemen 
waar de locaties vooral mee kampen – inbraak, 
 diefstal, gevoelens van bedreiging en onveiligheid, 

overlast van groepen jongeren, graffiti, vernieling 
en zwerfvuil – zijn verminderd. Opvallend is dat het 
KVO de samenwerkende partijen niet alleen een 
 veiliger gevoel maar ook winst blijkt op te leveren. 
De inspanningen op het gebied van veiligheid 
 hebben in de praktijk vaak geleid tot samenwerking 
op andere terreinen, zoals collectieve afvalinzame-
ling, gezamenlijk beheer en schoonmaak, en 
ge deeld onderhoud van groenvoorzieningen. En de 
collectieve inkoop betekent lagere kosten. Ook 
wordt de aanpak van onveiligheid door de samen-
werking efficiënter, zegt meer dan 90 procent van 
de deelnemers aan het onderzoek. Daardoor nemen 
de uitgaven aan veiligheidsmaatregelen af. Ten slot-
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Met een hoog hek wordt 
onbevoegden de toegang 
tot het bedrijfsterrein 
ontzegd. Het aantal 
toegangen moet worden 
beperkt, zodat bezoek op 
het terrein controleer
baar is. 

te merken de respondenten ook een verbetering van 
het imago van ‘hun’ winkelcentrum of bedrijven-
terrein op als gevolg van het KVO. En ook dat komt 
de bedrijfsomzet ten goede.

Gezien alle signalen van vruchtbare samenwerking 
is het geen wonder dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2008 
een extra bedrag (350 000 euro) uittrekt om het KVO 
bij gemeenten te stimuleren. <<

Verwijzingen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) beheert het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor 
meer informatie: Rodney Haan, programmaleider Veilig 
Ondernemen, telefoon 030 - 751 67 33,  
e-mail: rodney.haan@hetccv.nl

Het handboek KVO en uitgebreide informatie over veilig 
ondernemen zijn beschikbaar via de website van het CCV:  
www.hetccv.nl/kvo

‘CCTV boom has failed to slash crime, say police’, Owen 
Bowcott, The Guardian, 6 mei 2008, www.guardian.co.uk/
uk/2008/may/06/ukcrime1

http://www.guardian.co.uk/theguardian
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INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid

ONDERNEMER MOET 
kRAChTwIJkEN 
STEUNTJE IN DE RUg 
gEVEN
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door Robbie Keus

Kok is als onderzoeker verbonden aan de dienst 
Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. 
Samen met de Rabobank Amsterdam en MKB 
Amsterdam deed hij onderzoek naar de wijk- 
economie in drie Amsterdamse Krachtwijken.  
Voor het onderzoek, met als titel De Kracht van de 
Wijk werd ook gebruik gemaakt van de expertise van 
de Universiteit Utrecht en Ernst & Young.

De initiatiefnemers waren van mening dat het 
betrekken van de wijkeconomie onderbelicht bleef 
binnen de aanpak van minister Vogelaar (WWI).  
De minister zet flink in om veertig aandachtswijken 
tot Krachtwijken om te vormen. “In haar beleid ligt 
de focus op het verbeteren van sociale en fysieke 
knelpunten. De rol van de bestaande wijkeconomie 
voor verbetering van de leefbaarheid in de wijken 
blijft echter onderbelicht”, vindt Kok. 

TOEgEVOEgDE wAARDE
Ondernemers kunnen volgens Kok een flinke bij-
drage leveren aan deze leefbaarheid. “De bedrijven 
bieden werkgelegenheid aan mensen in de wijk, 
investeren in hun pand en leveren voorzieningen 
aan bewoners. De bedrijven zijn ook belangrijk voor 
de sociale leefbaarheid in de wijk. De ondernemer 
draagt hieraan bij door overlast te melden bij de 
gemeente, de woningbouwvereniging of de politie, 

klachten te melden over beheer of onderhoud, 
inspraakavonden bij te wonen, wijkfeesten te  
organiseren en vrijwilligerswerk te doen. Deze toe-
gevoegde waarde zou ook in het beleid moeten 
terugkomen.”

In het onderzoek werden vijf Amsterdamse wijken 
meegenomen, drie Krachtwijken en twee referentie-
wijken. De drie Krachtwijken zijn Bos en Lommer, 
Nieuwendam Noord/De Banne en Transvaal/
Indische Buurt. Deze wijken zijn onderling en met 
de twee referentiewijken vergeleken op prestaties 
van bedrijven, op de betekenis van de wijk voor de 
bedrijven en op de betekenis van de bedrijven voor 
de wijk. De Pijp en Westerpark werden als referentie-
wijken gebruikt. “Dat zijn twee wijken waar het 
momenteel prettig wonen, werken en recreëren is”, 
vertelt Kok. “In het verleden kenden deze wijken ook 
achterstanden op economisch en sociaal gebied. 
De wijkeconomie floreert hier momenteel en speelt 
een belangrijke rol in de leefbaarheid.”

ANAlySE 
Voor het onderzoek werd een grootschalige  
enquête uitgezet waaraan 400 ondernemers uit de 
Amsterdamse Krachtwijken deelnamen. “De resul-
taten uit de enquête hebben we aangevuld met 
deskresearch en opmerkingen die we tijdens onder-
nemersbijeenkomsten hebben geïnventariseerd.” 
Uit de analyse komt naar voren dat bedrijven in de >>

Ondernemers kunnen een sleutelrol spelen bij het versterken 
van de leefbaarheid in de ‘krachtwijken’. Om dit te bereiken 
moet er volgens onderzoeker Jasper kok wel flink worden 
ingezet op het stimuleren van de bestaande wijkeconomie. 
“Als je nagaat welk enorm potentieel er voor handen is,  
liggen hier enorme kansen.” 

Grote bedrijven kunnen 
aan de leefbaarheid van 
wijken bijdragen / foto: 
Inge van Mill.
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Krachtwijken minder goed presteren dan bedrijven 
in de referentiewijken. Het feit dat bewoners van de 
Krachtwijken gemiddeld minder draagkrachtig zijn, 
noemt Kok als een mogelijke verklaring voor het  
verschil in de bedrijfsprestaties. “Het gaat hierbij 
vooral om bedrijven die voor hun afzet afhankelijk 
zijn van de wijk zelf. Ondernemers die ook klanten 
buiten het gebied hebben, doen het beter.”

Gemiddeld woont de helft van de ondernemers in  
de wijk waarin hun bedrijf is gevestigd. In de  
Krachtwijken ligt dit percentage nog hoger, maar 
tegelijkertijd geven ondernemers hier aan dat zij  
hun wijk minder hoog waarderen als het gaat om  
bebouwing, openbare ruimte, gezelligheid en veilig-
heid. De ondernemers in de Krachtwijken geven  
hun wijk gemiddeld een 6,4. De referentiewijken 
 krijgen gemiddeld een 7,3 van ‘hun’ ondernemers. 
De Krachtwijkondernemers zijn ook minder gehecht 
aan hun wijk, minder vaak geneigd om te investeren 
in hun bedrijfspand en voelen zich minder vaak 
 verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. 

‘gROTERE BlIJVERS’
Verder valt op dat in de Krachtwijken het percentage 
grotere bedrijven dat al langer in de wijk is gevestigd, 
lager is dan in de referentiewijken. 

“Jammer”, vindt Kok. “Deze ‘grotere blijvers’ zijn nu 
juist de bedrijven die vaker plannen blijken te heb-
ben om hun personeelsbestand uit te breiden en te 
investeren in hun bedrijfspand. Het zou dus mooi 
zijn als deze grote bedrijven de stap naar deze wijken 
zouden wagen.”

Albert Heijn is een keten die hier niet on wel willend 
tegenover staat. Zo gaf de supermarktketen aan om 
winkels te willen openen in  verschillende Haagse 
Krachtwijken. Wijkbewoners krijgen voorrang bij de 
personeelswerving en er komen stageplaatsen voor 
jongeren uit de wijk. Moederbedrijf Ahold heeft 
met politie en gemeente afgesproken dat de vesti-
gingen open zullen gaan, zodra de directe omge-
ving als veilig kan worden bestempeld. “Dat laatste 
is jammer”, verzucht Kok. “Het is een beetje als de 

kip en het ei. Grote ketens willen zich pas in een 
wijk vestigingen als de leefbaarheid verbetert. Maar 
aan die verbetering kunnen juist deze bedrijven een 
enorme input leveren.” 

Los van het lokken van de grote bedrijven, is het 
 volgens Kok daarom van groot belang om gebruik te 
maken van het potentieel dat al in de wijken aan-
wezig is. “Veel bedrijven hebben een enorme groei-
potentie. Alleen zijn de randvoorwaarden in onvol-
doende mate aanwezig. De aanbevelingen uit ons 
onderzoek zijn vooral gericht op het verbeteren van 
die randvoorwaarden.” 

AANgRIJpINgSpUNTEN
De uitkomsten van de analyse en de geluiden van  
de ondernemers tijdens de discussiebijeenkomst 
lieten zich volgens Kok goed vertalen in aangrij-
pings punten voor nieuwe initiatieven in de Kracht-
wijken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor bestaan-
de bedrijven om door te groeien. “Ondernemers 
krijgen vooral ondersteuning tijdens de startfase 
van hun bedrijf. Wanneer zij doorgroeien naar de 
volgende fase, krijgen zij vaak geen hulp meer, 
 terwijl die wel nodig is.” Ook het verhogen van de 
gehechtheid aan de wijk biedt een kans. “Onder-
nemers die gehecht zijn aan de wijk, dragen meer bij 
aan de leefbaarheid in de wijk. Bijvoorbeeld door in 
hun pand te investeren en deel te nemen aan activi-
teiten in de wijk of deze te organiseren.” 

Om ondernemers voor de wijk te behouden, dient 
ook geïnvesteerd te worden in geschikte huis- 
vesting. “Geschikte huisvesting is een belangrijke 
voorwaarde om ondernemers voor de wijk te werven 
en te behouden. Het gaat daarbij om geschikte huis-
vesting voor ondernemers in alle fasen. Want het 
blijkt dat ondernemers vooral in de doorgroeifase 
vaak problemen ondervinden bij het vinden van 
geschikte huisvesting.” 

Naast huisvesting vormen het imago van en de sfeer 
in de wijk een belangrijke vestigingsplaatsfactor. 
“Enerzijds is dit cruciaal om nieuwe ondernemers en 
bewoners naar de wijk toe te trekken. Anderzijds is 
investeren in de veiligheid en de buitenruimte van 
belang voor het behouden en versterken van het 
ondernemerschap in de wijk.” 

wINkElSTRAATMANAgERS
Ook de sociale rol die ondernemers in de wijk  
spelen, is belangrijk. Bedrijven dienen bijvoorbeeld 
vaak als ontmoetingsplaats. “De mate waarin,  
verschilt niet tussen de Krachtwijken en de referen-

“Grote ketens willen zich pas in een 
wijk vestigingen als de leefbaarheid 
verbetert. Maar aan die verbetering 
kunnen juist deze bedrijven een 
enorme input leveren”
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tiewijken. Maar juist in de Krachtwijken biedt  
de sociale rol van ondernemers kansen om het  
functioneren van de wijkeconomie te verbeteren.”

Uit het onderzoek blijkt dat detailhandel en horeca 
minder goed presteren dan andere sectoren. 
Desondanks zijn bedrijven in deze sectoren van 
groot belang voor de aantrekkelijkheid, leefbaar-
heid en de samenhang in de wijk. “Zij hebben een 
verzorgende functie en halen een relatief groot deel 
van hun medewerkers uit de wijk”, legt Kok uit. 
“Om deze zichtbare economie te versterken, zou 
het ondernemerschap moeten professionaliseren. 
Winkelstraatmanagers kunnen hierbij een rol 
 spelen. Waarborg hierbij een goede publiek-private 
samenwerking, zoals het Keurmerk Veilig Onder-
nemen, zodat de winkelstraatmanager echt een 
schakel is tussen overheid en ondernemer.”

Ten slotte zouden de ondernemers in de Kracht-
wijken meer kunnen profiteren van het verborgen 
arbeidspotentieel in de wijk. “De bewoners zouden 
op hun beurt weer meer kunnen profiteren van de 
groeiambities van de aanwezige ondernemers.” 

gENERAlISEERBAAR
Volgens Kok zijn de conclusies en aanbevelingen 
niet alleen van toepassing op de Amsterdamse 
Krachtwijken. “De uitkomsten zijn zeker generali-
seerbaar voor de andere Krachtwijken. Zo hebben 
we het onderzoek ook opgezet. 

Door niet te focussen op de Amsterdamse situatie, 
maar algemene kenmerken zoals bedrijfsgrote en 
koopkracht in de wijk als uitgangspunten te nemen. 
Andere steden met Krachtwijken kunnen de conclu-
sies en aanbevelingen mijns inziens prima overne-
men.”

Om het rapport onder de aandacht van de andere 
Krachtwijken te brengen, werd het in april aan-
geboden aan het ministerie van VROM. Dat het 
kabinet bereid is te investeren in de wijkeconomie 
bleek eind juni. Staatssecretaris Heemskerk van 
Economische Zaken en minister Vogelaar van 
Wonen, Wijken en Integratie schreven toen in een 
brief aan de Tweede Kamer dat ze het vestigings- 

klimaat voor bedrijven in wijken willen verbeteren 
en het ondernemerschap willen stimuleren.  
Het ministerie van EZ overlegt met de 31 grootste 
gemeenten over een investering van 7 miljoen euro 
voor de wijkeconomie. Aandachtspunten voor een 
beter vestigingsklimaat zijn: het aanpakken van 
leegstand, diversiteit in het winkelaanbod, samen-
werking tussen ondernemers en een betere 
gemeentelijke dienstverlening. Het ondernemer-
schap willen Heemskerk en Vogelaar bevorderen 
door microfinanciering verder te ontwikkelen,  
veiligheid te verbeteren en wijkondernemers te 
ondersteunen.

COMMITMENT
Kok juicht dit toe maar benadrukt dat gemeenten 
met Krachtwijken zeker niet alleen naar de centrale 
overheid moeten kijken. “De partners die bij het 
onderzoek betrokken zijn geweest, gaan nu na op 
welke manier zij zelf een bedrage kunnen leveren. 
Hieruit blijkt volgens Kok het enorme commitment 
van alle betrokken partijen. De Rabobank is bezig 
met financiële innovaties gericht op de onderne-
mers in de Krachtwijken. Ernst en Young heeft een 
cursus inburgering en ondernemerschap opgezet 
voor de vele niet-westerse allochtonen die een 
bedrijf willen opzetten in de Krachtwijken. Ook de 
gemeente is druk bezig. “Wij wijzen in de Kracht-
wijken zogenaamde Kansenzones aan. Kansen-
zones zijn gebieden waar gunstige regelingen 
 gelden voor ondernemers. De gemeente wil deze 
gebieden hiermee aantrekkelijker maken voor oude 
en nieuwe ondernemers en investeringen stimule-
ren. In Rotterdam zijn met deze Kansenzones al 
goede resultaten behaald. Daarnaast hebben het 
winkelstraatmanagement in de Krachtwijken uitge-
breid en zetten we trajecten op met het Keurmerk 
Veilig Ondernemen.” Naast de opstellers van het 
rapport hebben inmiddels ook andere partijen zich 
aangesloten. “De woningbouwcorporatie is bijvoor-
beeld aan het kijken wat ze kan betekenen voor 
bedrijven die willen doorgroeien en daar bedrijf-
ruimte voor nodig hebben. Dit alles helpt om de 
neerwaartse spiraal waar de Krachtwijken in zitten, 
te doorbreken. Want als er meer mensen aan het 
werk zijn, zal er minder overlast zijn – hetgeen de 
leefbaarheid ten goede komt. Als het lukt om dit cir-
culaire proces op gang te brengen zal je zien dat het 
zichzelf gaat verstevigen. Het is nu vooral belangrijk 
om deze beweging een zetje in de juiste richting te 
geven. Het zou mij niet verbazen als deze wijken 
over een paar jaar zijn veranderd in de nieuwe Pijp of 
Westerpark. Deze twee wijken staan symbool voor 
de potenties die de Krachtwijken in zich hebben.” <<

“Andere steden met Krachtwijken 
kunnen de conclusies en 
aanbevelingen mijns inziens  
prima overnemen”
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door Edo de Vries Robbé en Ilse van Leiden
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij Advies- en 

Onderzoeksgroep Beke te Arnhem

Geluiden over vermeende afpersingen van kroeg-
bazen in Zuid-Limburg leidden drie jaar geleden tot 
de roep om een onderzoek dat dit fenomeen beter  
in beeld zou moeten brengen. In opdracht van het 
ministerie van Justitie voerde Advies- en Onder-
zoeks groep Beke een landelijke studie uit naar de 
aard, omvang en aanpak van afpersing van het 
bedrijfsleven. 

In tegenstelling tot veel andere vormen van crimi-
naliteit, is afpersing een proces dat langere tijd kan 
duren. Zo kan er sprake zijn van meerdere contact-
momenten. Daders en slachtoffers kunnen, ieder op 
hun eigen manier, de uitkomst van het afpersings-
proces beïnvloeden. Soms gebeurt dat met tussen-
komst van een derde partij, zoals de politie of een 
particulier recherchebureau. In deze gevallen kan 
gesproken worden van een crime in action, ofwel een 
voortdurend delict. Er kan ook sprake zijn van een 

reeks afpersingen. We spreken dan van structurele 
afpersing. 

Bij afpersing wordt gedreigd een bedrijf, onder-
nemer, werknemer, familielid of klant te duperen 
indien niet wordt ingegaan op een bepaalde eis. 
Ondernemers die – om wat voor reden dan ook – 
niet snel naar de politie zullen stappen, zijn extra 
kwetsbaar voor afpersingspraktijken. Het slachtof-
fer kan zich tegen de uitvoering van de bedreigingen 
‘beschermen’ door in te gaan op de eis die gesteld 
wordt. In de meeste gevallen zal dit een geldeis zijn, 
een enkele keer het afstaan van bepaalde bezittingen 
en in sommige gevallen gaat het om het leveren 
van bepaalde diensten. 

Afpersingspraktijken komen voort uit geldnood, 
hebzucht, conflicten of rancune en worden zowel 
door professionele criminelen als door individuen 
zonder enige criminele achtergrond gepleegd.  
Het ogenschijnlijke gemak waarmee tot afpersing 
kan worden overgegaan, door bijvoorbeeld het 
schrijven van een dreigbrief en de vaak onderschatte 

Afpersingszaken, een groot taboe 

BEDRIJfSlEVEN AlS 
kwETSBARE pROOI 

>>

Bij afpersing van bedrijven denkt men al snel aan praktijken van 
de Italiaanse maffia. Dat ondernemers in Nederland ook te maken 
hebben met deze vorm van criminaliteit, is nauwelijks bekend. 
Schaamte, angst voor represailles of imago verlies dragen bij aan 
dit taboe en de daaraan gerelateerde onzichtbaarheid.
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pakkans, maakt dat daders soms impulsief te werk 
gaan. Ze realiseren zich daarbij niet altijd dat ze een 
ernstig misdrijf begaan. 

VERSChIllENDE VORMEN
Er worden vijf verschijningsvormen onderscheiden. 
Productafpersing is in zekere zin een eenvoudige 
vorm van afpersing. Met name grotere bedrijven 
vormen het doelwit van relatief amateuristisch ope-
rerende daders. Het (dreigen met het) vergiftigen 
van voedselproducten, het plaatsen van bommen of 
het saboteren van het productieproces (zoals brand-
stichting) zijn hier voorbeelden van. Hoewel er een 
relatief groot aantal gevallen van deze vorm van 
afpersing bekend is, wordt een groot deel van de 
afpersingspogingen uiteindelijk niet doorgezet.  
De pakkans is – als er aangifte wordt gedaan – 
behoorlijk hoog. 

De meest klassieke en professionele vorm van afper-
sing is protectieafpersing, ofwel het opdringen van 
bescherming tegen geweld (door de dadergroep zelf 
of door anderen) in ruil voor protectiegeld. De 
Italiaanse maffia bedient zich al jaren van deze bron 
van inkomsten, maar ook in Nederland komt dit – zij 
het op een veel kleinere schaal – voor. Zo zijn er de 
laatste jaren berichten gekomen uit Zuid-Limburg, 
Utrecht en Amsterdam over vermeende afpersingen 
van kroegbazen. Daarnaast zouden ook Turkse 
 winkeliers en Chinese horecaondernemers uit 
 ver schillende delen van het land het slachtoffer zijn 
van deze confronterende vorm van afpersing, 
die gepaard kan gaan met een enorme gewelds-
dreiging. Protectieafpersing kan een structureel 
karakter hebben, omdat de dreiging, ook bij een 
eventuele betaling, niet wordt weggenomen. Door 
het kleinschalige en open karakter zijn de detail-
handel en de horeca – en specifiek allochtone 
ondernemers – kwetsbaar voor protectieafpersing. 

Cyberafpersing is een nieuwere vorm van afpersing 
die raakvlakken heeft met protectieafpersing. 
Hierbij wordt gedreigd websites ontoegankelijk te 
maken. Bedrijven die voor hun bedrijfsvoering gro-
tendeels afhankelijk zijn van internet, kunnen daar-

door schade oplopen. Met name kleinere internet- 
bedrijven zijn kwetsbaar, omdat zij niet beschikken 
over de beveiligings- en opsporingsmogelijkheden 
die grotere bedrijven vaak wel hebben. 

Een vierde vorm is de persoonsgerichte afpersing 
waarbij ondernemers onder druk worden gezet om 
financiële middelen, goederen of diensten af te 
staan. De zwakke plek van een onderneming wordt 
dan door daders meer op het persoonlijke vlak 
gevonden. De bedreigingen worden rechtstreeks 
geuit aan het adres van de vertegenwoordiger van 
een bedrijf en niet aan het bedrijf zelf. Bedreigingen 
kunnen ook gericht zijn op collega’s of familieleden 
van het slachtoffer. Naast het dreigen met geweld, 
kan ook de openbaarmaking van gevoelige infor-
matie – zakelijk dan wel persoonlijk – als pressie-
middel worden gebruikt. Zelfstandige onderne-
mers, hoge functionarissen binnen het bedrijfs leven 
en individuen met financiële belangen in onderne-
mingen zijn kwetsbaar voor deze vorm van afper-
sing. Daders zijn ofwel criminelen, ofwel ontevre-
den klanten, leveranciers of zakenpartners.
De laatste vorm is faciliteringsafpersing waarbij 
zakelijk dienstverleners (zoals advocaten of notaris-
sen) worden afgeperst voor het leveren van be paal-
de diensten. Deze vorm van afpersing kan zich 
begeven op de rand van immoreel zakendoen. De 
notaris die willens en wetens heeft meegewerkt aan 
malafide praktijken loopt het risico zich in een 
chantabele positie te werken. Faciliteringsafpersing 
wordt veelal toegepast door de meer georganiseer-
de criminelen. 

EEN VERBORgEN DElICT
Afpersing van het bedrijfsleven speelt zich voor een 
belangrijk deel onder de oppervlakte af. Vanwege 
het voortdurende karakter van afpersingspraktijken, 
de aanhoudende dreiging (represailles), of vanwege 
het feit dat men niet meer geconfronteerd wil wor-
den met wat is gebeurd, zullen slachtoffers niet snel 
aangifte doen. Schaamte, de angst voor imago-
schade of een wantrouwen in politie en justitie, 
kunnen daar ook redenen voor zijn. Veel afpersings-
praktijken blijven dan ook buiten beeld van de poli-
tie en andere partijen zoals brancheorganisaties, 
vertrouwenspersonen en Meld Misdaad Anoniem. 
Dit verborgen karakter maakt het onmogelijk een 
betrouwbare schatting van de werkelijke omvang 
van de afpersingsproblematiek te maken. Wel valt 

Bedreigingen kunnen ook gericht 
zijn op collega’s of familieleden 
van het slachtoffer
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uit zelfrapportagecijfers op te maken dat het gaat 
om ten minste enkele honderden bedrijven per jaar. 
Een zoektocht in de regionale politiesystemen laat 
zien dat er landelijk jaarlijks circa tachtig gevallen 
van afpersing van bedrijven en ondernemers ter 
kennis van de politie komen

AfpERSINg UIT DE TABOESfEER 
De beperkte aangiftebereidheid zorgt voor het 
gebrekkige zicht op afpersingspraktijken. Het ach-
terwege blijven van aangiften beïnvloedt tevens de 
opsporingskansen voor politie en justitie. Om die 
reden moet zowel het bedrijfsleven als de overheid 
gestimuleerd worden om de aangiftebereidheid te 
vergroten en de aanpak te verstevigen. Afpersing 
moet uit de taboesfeer worden gehaald. Van serieuze 
aandacht voor de problematiek gaat een preventieve 
werking uit richting potentiële daders. De minister 
van Justitie komt deze zomer met een plan om de 
afpersingsproblematiek terug te dringen. 

Het verbeteren van de aanpak van afpersing is in  
de eerste plaats mogelijk door te werken aan een 
betere routing voor aangiften van afpersing. 
Een slachtoffer dat na lang wikken en wegen besluit 
om toch de politie op de hoogte te stellen, loopt nu 
nog de kans dat er op het wijkbureau een onjuiste 
inschatting wordt gemaakt van de ernst van zijn 
relaas. Het delict wordt bijvoorbeeld niet als een 
strafbaar feit beschouwd, of de kwaliteit van de  
aangifteopname is onvoldoende. 

Vanwege het complexe karakter van het delict dient 
de politie te investeren in materiekennis en capaci-
teit. Daarnaast moet worden gegarandeerd dat 
zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens wordt 
omgegaan. Dit met het oog op het risico van imago-
schade voor het slachtofferbedrijf. De inzet van 
wijkagenten kan bijdragen aan een groter vertrou-
wen van ondernemers in de buurt. Wijkagenten 
zouden beter getraind moeten worden in het opvan-
gen van mogelijke signalen van afpersing.

Ook brancheorganisaties kunnen bijdragen aan  
het tegengaan van afpersing. Dit kan door het ver-
spreiden van informatie via cursussen, tijdens bij-
eenkomsten, met behulp van campagnes, websites 
of flyers. Diverse organisaties geven aan hierin te 
willen investeren. De boodschap moet in elk geval 
zijn dat aangifte loont. Daarnaast moeten deze 
organisaties zichzelf beter trainen in het signaleren 
van geluiden over afpersingspraktijken. 

Ten slotte hebben ook de bedrijven zelf een belang-
rijke taak om zichzelf te wapenen tegen afpersing. 
Zij moeten zich ervan bewust worden dat zij iets 
kunnen doen tegen afpersing. Dit kan enerzijds 
door aangifte te doen. Immers, in bijna driekwart 
van de zaken waarvan aangifte is gedaan, is op- 
sporingsinzet gepleegd en in ruim de helft van de 
gevallen heeft dit geleid tot aanhouding van een of 
meer verdachten. Anderzijds is er een mentaliteits-
verandering nodig. In Italië – waar afpersing van 
ondernemers van oudsher aan de orde van de dag 
is – wordt al langer geprobeerd de ‘cirkel van angst’ 
rondom afpersing te doorbreken. Slachtofferschap 
van afpersingspraktijken wordt er neergezet als een 
keuze. Daarnaast is er een harde lijn getrokken  
vanuit werkgeversorganisaties om ondernemers  
die nog ingaan op de eisen van afpersers niet meer 
te tolereren. Deze ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat steeds meer ondernemers weigeren  
beschermingsgeld aan de maffia te betalen. <<

Raadpleeg voor meer informatie het boek:  
Je bedrijf of je leven – Aard en aanpak van afpersing van het 
bedrijfsleven, Ilse van Leiden, Edo de Vries Robbé en Henk 
Ferwerda, Crimireeks, ISBN 978 90 6665 909 4. Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2007.

Of neem voor meer informatie contact op met de 
onderzoekers van Advies- en Onderzoeksgroep Beke:  
www.beke.nl

Vanwege het complexe karakter 
van het delict dient de politie te 
investeren in materiekennis en 
capaciteit
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het keurmerk Veilig Ondernemen (kVO) blijkt een effectief 
instrument om criminaliteit en onveiligheid in winkel-
gebieden tegen te gaan. Onveiligheidsgevoelens, vernieling 
en diefstal nemen substantieel af, zo blijkt uit onderzoek 
van het hoofdbedrijfschap Detailhandel (hBD). "Alleen al 
het feit dat een winkelcentrum aangeeft met het kVO aan 
de slag te gaan, blijkt een preventieve werking te hebben."

INTERVIEW hBD onderzoekt effectiviteit keurmerk Veilig Ondernemen

DE kRAChT 
VAN hET  
kVO-SIgNAAl 
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door Mariska Kruijff 
De auteur is werkzaam als journalist bij Tekstbureau Alfa 

te Amsterdam.

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd 
met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan 
flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms 
ver te zoeken. Winkels trekken kopers en kijkers aan, 
maar ook mensen met minder goede bedoelingen. 
Het KVO is ontwikkeld om ondernemers, gemeen-
ten, politie en brandweer te helpen om samen de 
veiligheid in winkelgebieden en op bedrijven- 
terreinen te verbeteren. In vier stappen worden de 
betrokken partijen samengebracht, de veiligheids-
problemen geanalyseerd en maatregelen geselec-
teerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëva-
lueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. 

Het HBD begon in 2003 met de begeleiding van 
KVO-projecten in winkelgebieden. Momenteel 
begeleidt het meer dan 200 projecten. Het HBD  
stimuleert en ondersteunt de projecten met een 
team van regionaal opererende adviseurs. Deze  
projectadviseurs kunnen kosteloos door winkel-

gebieden worden ingehuurd. Om zicht te krijgen op 
de effectiviteit van het KVO, voerde het HBD onlangs 
onderzoek uit in vijf winkelgebieden. Aan dit onder-
zoek werkten een kleine 500 ondernemers mee uit  
winkel centra in Delft, Tilburg, Alphen aan den Rijn, 
Arnhem en Enkhuizen.
 
NUl- EN 1-METINgEN 
“Voorafgaand aan een KVO-project wordt een  
zogenaamde 0-meting uitgevoerd”, legt HBD-
onderzoekster Alie Posthumus uit. “De 0-meting 
bestaat uit een enquête onder de ondernemers  
van het winkelgebied dat met het KVO aan de slag 
wil. Tijdens de meting wordt stilgestaan bij een aan-
tal veiligheidsthema's: onveiligheidsgevoelens,  
bedreiging, vernieling, overlast en diefstal.”
Deze ondernemersenquête, gecombineerd met de 
veiligheidsanalyse, waarvoor onder andere politie-
cijfers worden gebruikt, geeft een goed inzicht in de 
knelpunten op veiligheidsgebied. Vervolgens wordt 
een plan van aanpak opgesteld waarin wordt vast-
gelegd welke maatregelen getroffen worden en wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Hierbij kan gedacht 
worden aan trainingen voor het personeel, een >>

Winkeliers kunnen onder 
de vlag van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen 
deelnemen aan het 
collectief winkelverbod. 
Daarmee worden 
winkeldieven in alle 
winkels in het KVO
gebied geweerd / foto: 
Inge van Mill.

Winkeliers kunnen onder 
de vlag van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen deel
nemen aan het collectief 
winkelverbod. Daarmee 
worden winkel dieven in 
alle winkels in het KVO
gebied geweerd / foto: 
Inge van Mill.
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burenbelsysteem, camerabewaking en een collec-
tief winkelverbod. Als een winkelcentrum alle maat-
regelen heeft uitgevoerd, vindt meestal zo’n twee 
jaar na de 0-meting een 1-meting plaats. Deze 
1-meting moet uitwijzen of de acties effect hebben 
gehad. Aan de hand van de resultaten kunnen de 
maatregelen eventueel worden bijgesteld.

In het HBD-onderzoek werden resultaten van de 
0-metingen vergeleken met de uitkomsten van de 
1-meting. Dit leverde volgens Posthumus een aantal 
opmerkelijke bevindingen op. “Door de antwoorden 
van de ondernemers in de beide meetmomenten 
naast elkaar te leggen, werd duidelijk welke veran-
deringen er in het winkelcentrum zijn opgetreden. 
Je mag er van uitgaan dat een groot deel van de ver-
anderingen is toe te schrijven aan het KVO-project.”

VEIlIgER
Uit de 1-metingen blijkt dat ondernemers in winkel-
gebieden met een KVO zich veiliger voelen dan in de 
periode voor het keurmerk. 

“Bijna 80 procent van de ondernemers geeft aan dat 
er zich het afgelopen jaar vrijwel geen situaties in 
hun bedrijf hebben voorgedaan waarin zij zich 
on veilig voelden. Tijdens de 0-meting lag dit percen-
tage nog op 53 procent. Het percentage onderne-
mers dat aangeeft weleens bang te zijn als gevolg 
van bedreigingen geestelijk of lichamelijk is gehal-
veerd van 11 naar 5 procent.” Het veiligheidsgevoel in 
de directe omgeving nam toe van 60 procent naar 
80 procent. 

Het HBD-onderzoek wijst verder uit dat de criminali-
teit en overlast in de onderzochte winkelgebieden 
flink is afgenomen. Tijdens de 0-metingen gaf de 
helft van de ondervraagde ondernemers nog aan 
een of meerdere dieven op heterdaad betrapt te 
hebben. Twee jaar later is dit nog maar een derde 
van de ondernemers. Ook het aantal geslaagde 
inbraken is gedaald. Nu zegt 8 procent van de onder-
nemers dat een inbraak heeft plaatsgevonden, dit 
was twee jaar geleden nog 24 procent. Daarnaast 
blijkt uit de 1-metingen dat ondernemers minder 
last ondervinden van agressieve of baldadige (groe-
pen) personen in de winkel en de omgeving (13 pro-
cent tegenover 24 procent tijdens de nulmeting). 
Ook de overlast door vernieling en vervuiling is 
gedaald met respectievelijk 4 procent en 5 procent. 

pREVENTIEVE wERkINg
Hendrik-Jan Kaptein, projectadviseur Winkel-
criminaliteit bij het HBD, is blij met de uitkomsten 
van het onderzoek. 

“Winkelgebieden waar wordt gewerkt met het KVO 
hebben dus minder last van criminaliteit. Hierdoor 
voelen ondernemers, medewerkers en klanten zich 
veiliger. Dat heeft een positief effect op het hele 
winkelgebied.” 

Naast de maatregelen die worden doorgevoerd, 
heeft het werken met het KVO volgens Kaptein nog 
een aantal neveneffecten. “Je merkt dat de betrok-
ken veiligheidspartners elkaar beter weten te 
 vinden. De lijntjes tussen de ondernemers en de 
gemeenten en politie worden veel korter. Hierdoor 
kunnen er op veiligheidsgebied snelle slagen 

“Het percentage ondernemers  
dat aangeeft weleens bang te  
zijn als gevolg van bedreigingen  
is gehalveerd”

“De lijntjes tussen de ondernemers 
en de gemeenten en politie worden 
veel korter”
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worden gemaakt. Door de samenwerking, en de 
publiciteit die een KVO-project met zich mee-
brengt, merk je dat het thema veiligheid gaat leven. 
Zowel bij de ondernemers die alerter worden, als bij 
criminelen die denken: ‘In dat winkelgebied moet je 
niet zijn’. De preventieve voordelen vormen een 
mooi bij-effect van KVO. Uit ons onderzoek blijkt 
dat tussen de 0- en 1-meting het aantal inbraken 
substantieel afneemt. Dat is verrassend, omdat het 
KVO in die tussenliggende periode geen maatrege-
len uitvoert die gericht zijn op het terugdringen van 
inbraak.

Door als winkelgebied het signaal af te geven dat je 
met veiligheid bezig bent, zorgt dus al voor een 
 preventieve werking. Het KVO-signaal is eigenlijk al 
een maatregel op zich.”

Een maatregel die onderzoekster Posthumus graag 
nog eens verder onder de loep neemt. Volgens haar 
moet deze eerste analyse gezien worden als een 
 eerste stapje op weg naar meer onderzoek. “Het 
was de eerste keer dat we een analyse op onze 
bestanden hebben uitgevoerd. We willen de analyse 
in de toekomst vaker gaan uitvoeren. Er komen 
steeds meer KVO-projecten bij en we willen die 
 blijven monitoren. Doordat het aantal afgenomen 
enquêtes in de database groter wordt, kunnen we 
een volgende analyse straks nog verder specificeren. 
Dan moet je denken aan uitsplitsingen per regio, 
winkelgrootte, het type bedrijven en de genomen 
maatregelen. Zo krijgen we steeds meer inzicht in 
welke maatregelen voor welk probleem effect 
 sorteren. Uiteindelijk moet dat weer leiden tot nog 
betere adviezen richting de KVO-gebieden.” <<

WWW 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) heeft een digitaal stappen plan 
KVO ontwikkeld. Dit instrument leidt gebruikers 
stapsgewijs door het KVO-proces. Elke stap is 
voorzien van voorbeeldprojecten, enquêtes, 
checklists, maatregelen en achtergrond-
materiaal. Daarnaast zijn op de site het KVO-
certificatie schema en handboek te downloaden. 
Het KVO-stappenplan, handboek en certificatie-
schema zijn beschikbaar op:  
www.hetccv.nl/kvo 

Een overzicht van de KVO-projecten in winkel-
gebieden is beschikbaar via de site van het 
Hoofd bedrijfschap Detailhandel (HBD):  
www.hbd.nl/kvo

“Er komen steeds meer KVO-
projecten bij en we willen die  
blijven monitoren”
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het Regionale platform Criminaliteitsbeheersing kennemerland is nog 
geen jaar geleden opgericht. Toch timmert deze club al flink aan de weg. 
Door het stimuleren van bestaande en innovatieve veiligheidsconcepten, 
probeert het platform de veiligheid in kennemerland een steuntje in de 
rug te geven. programmamanager Marco Verschragen weet wel waarom 
de ontwikkelingen zo vlot verlopen. “Iedereen heeft hetzelfde belang: 
een veiliger kennemerland.”

 INTERVIEW RpC kennemerland timmert flink aan de weg 

REgIONAlE 
VEIlIghEIDSMAkElAAR
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door Mariska Kruijff 
De auteur is werkzaam als journalist bij Tekstbureau Alfa 

te Amsterdam.

Overheid, politie en ondernemers hebben ieder een 
eigen rol in het lokaal veiligheidsbeleid. De Regio-
nale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) 
brengen deze partijen samen. De samenwerking 
vindt plaats op regionaal niveau, en juist daarin 
schuilt volgens Verschragen een belangrijke kracht. 
“De regio is niet te breed, maar ook niet te lokaal  
om de bestrijding van criminaliteit effectief op te 
kunnen pakken. De regio biedt een goed platform 
om afspraken te maken en initiatieven te ont wikke-
len die hiertoe bijdragen.“

Vanuit de RPC’s worden initiatieven opgezet en  
veiligheidsprocessen in gang gezet. Zo spelen de 

platforms bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de 
implementatie van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO) en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU). Het platform moet gezien worden als stimu-
lator, facilitator en makelaar bij de bestrijding van 
criminaliteit. “Een RPC is geen formeel orgaan en 
heeft daarom ook geen formele taken en bevoegd-
heden”, legt Verschragen uit. “Een RPC zal ook geen 
rollen van de diverse partners overnemen. Een RPC 
kan echter wel partners om de tafel brengen om de 
criminaliteitsproblematiek aan te pakken. Partners 
die op een andere manier niet of zeer moeilijk bij 
elkaar te krijgen zijn.”

SIgNAlERINgSTAAk
RPC's hebben volgens Verschragen daarnaast ook 
een signaleringstaak. “Als in verschillende regio's 
hetzelfde criminaliteitsprobleem voorkomt, kan dit 

Het werkgebied van het 
RPC Kennemerland 
omvat elf gemeenten, 
waaronder Haarlem / 
foto: Inge van Mill.

>>
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een reden zijn om het landelijk aan te pakken. 
Lande lijk ontwikkelde concepten worden op hun 
beurt weer via de regionale platforms verspreid en 
gestimuleerd.” 

Het RPC Kennemerland is actief voor de regio Groot 
Kennemerland, dat wil zeggen: Kennemerland, 
IJmond en Haarlemmermeer. Het werkgebied strekt 
zich uit over elf gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 
Het RPC Kennemerland is formeel opgericht op  
8 november 2007. Aanleiding was de wens van met 
name de politie en de Kamer van Koophandel om 
gezamenlijk met publieke en private partijen de  
criminaliteit in de regio aan te pakken. Het RPC 
moet een verbinding maken tussen alle veiligheids-
initiatieven en -partijen in de regio. “Voor de komst 
van het RPC waren er in Kennemerland veel losse 
initiatieven op veiligheidsgebied. Maar het ontbrak 
aan een paraplu boven al die activiteiten. Daardoor 
was er ook geen overzicht”, vertelt Verschragen. 

pROJECTEN
De partijen stelden een convenant en een jaarplan 
op. Verschragen is als programmamanager van het 
RPC Kennemerland verantwoordelijk voor de uitvoer 
van dit jaarwerkplan. “Het RPC richt zich in de 
ge meenten op preventie en waar nodig bestrijding 
van de criminaliteit op bedrijventerreinen en in 
 winkelgebieden. Dit gebeurt in nauwe samenwer-
king met de ondernemers ter plaatse.  

Door het opzetten van projecten worden belangrijke 
thema’s in de praktijk aangepakt. In het jaarwerk-
plan staan alle punten die we willen aanpakken. 
Iedereen heeft daarbij hetzelfde belang: een veiliger 
Kennemerland.” Voor 2008 wordt vooral ingezet op 
de Criminaliteitsmonitor, de KVO-stimulering en 
een website met veelplegers. De Criminaliteits-
monitor, of Scorekaart Veilig Ondernemen 

Kennemerland, is een digitaal instrument waarmee 
ondernemers, beleidsmakers en anderen direct 
inzicht kunnen krijgen in de criminaliteit in hun 
gebied. De criminaliteitsmonitor geeft informatie 
over hoe het is gesteld met de criminaliteit en hoe 
het gebied is georganiseerd. Aan de hand van kleur-
onderscheiding kunnen verschillende gebieden in 
de regio Kennemerland worden vergeleken. “Het is  
een soort benchmark waarmee ondernemers hun 
gebied kunnen vergelijken met andere gebieden. 
Daarmee hopen we de ondernemers te attenderen 
op het niveau van hun gebied. Als je gebied knal-
rood is, zal je echt aan de slag moeten. Dit moet 
 leiden tot een verhoging van het veiligheidsbewust-
zijn bij publieke en private partijen en moet hen 
 stimuleren tot het ondernemen van activiteiten die 
het belang van een veilig en gezond ondernemers-
klimaat dienen. De te ontwikkelen criminaliteits-
monitor geeft een regionaal of zelfs lokaal beeld en 
is veel specifieker op de regio gericht dan andere 
monitors.” 

kVO-STIMUlERINg
Ook het stimuleren van het KVO is een speerpunt 
van het RPC Kennemerland. Ieder RPC heeft volgens 
Verschragen de ambitie om gebruik te maken van 
het KVO. De manier waarop wordt door ieder RPC  
op zijn eigen manier ingevuld. “We merkten dat een 
aantal gemeenten in de regio het KVO-traject nog in 
onvoldoende mate ondersteunt. We hebben vanuit 
het RPC een document aangeboden aan alle elf 
gemeenten van de Haarlemmermeer hoe je het KVO 
kunt gebruiken. Met dit document hopen we de 
gemeenten op weg te helpen, waardoor ze het keur-
merktraject makke lijker kunnen opstarten.” In het 
document staan de randvoorwaarden beschreven 
en hoe het instrument kan worden ingebed in het 
beleid. “Dan moet je denken aan zaken als minima-
le deelname van de betrokken partijen en de inzet 
van een regisseur. Het format is een advies en dus 
niet dwingend. Maar als gemeenten niet aan die 
randvoorwaarden kunnen voldoen, adviseren wij 
ze eigenlijk om niet met het KVO in zee te gaan. 
 Ze redden het dan waarschijn lijk niet om het traject 
succesvol af te ronden.”

“Iedereen heeft hetzelfde belang: 
een veiliger Kennemerland”
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Verschragen heeft de ambitie om tien KVO-project-
en in de regio op te zetten. “Mijn rol is vooral het 
enthousiasmeren van ondernemersverenigingen 
en er zorg voor dragen dat de wensen van onder-
nemers in het KVO-traject tot uiting komen. Op het 
moment dat de publieke en private partijen met een 
intentieverklaring hebben aangegeven dat ze met 
KVO aan de slag willen gaan, trek ik me weer terug.”

VEElplEgERS
Voor de aanpak van veelplegers ontwikkelde het 
RPC Kennemerland een uniek concept. Alle winke-
liers- en ondernemersverenigingen in Kennemer-
land kunnen gebruikmaken van de service. Aan-
gesloten ondernemers kunnen op een website zien 
welke veelplegers er in de regio actief zijn. Het is de 
eerste keer dat ondernemers in een dergelijk groot, 
regionaal verband in staat worden gesteld om veel-
plegers te herkennen. Via de website www.rpcken-
nemerland.nl kunnen zij inloggen op een afge-
schermd gedeelte waar de foto’s per gebied te 
bekijken zijn. 

Veelplegers zijn personen die voor minimaal tien 
delicten zijn veroordeeld, waarvan vijf in de laatste 
twee jaar zijn voorgekomen. Winkeliers onder- 
vinden veel hinder van deze terugkerende crimina-
liteit. Door het gebruik van deze site kunnen  
winkeliers en ondernemers nagaan of klanten die 
zich verdacht gedragen, wellicht bekend zijn als 
veelpleger. “Dat biedt de mogelijkheid hen extra in 
de gaten houden om diefstal te voorkomen. Onder-
nemers kunnen de politie waarschuwen als zij per-
sonen die zij herkennen van de site zich verdacht 
zien gedragen rond een bedrijfspand. Op deze wijze 
kan dan wellicht worden voorkomen dat er wordt 
ingebroken in het pand.”

Aan de toegang tot de website worden strikte eisen 
gesteld. Ondernemers moeten lid te zijn van een 
ondernemersvereniging en dienen zich collectief 
aan te melden om een wachtwoord te krijgen. Voor-
dat ze toegang krijgen tot de beveiligde website 
wordt ook een gebruikersovereenkomst voorgelegd. 
Deze houdt onder andere in dat de foto’s alleen 

bedoeld zijn voor gebruik door het winkelpersoneel 
en niet aan het publiek getoond mogen worden. Bij 
de foto’s wordt vermeld voor welke delicten de veel-
pleger is veroordeeld. Persoons gegevens worden 
niet vermeld. Het vroegtijdig aanspreken van ver-
dachte personen of melding maken van verdachte 
situaties heeft een preventieve werking en kan vol-
gens Verschragen misdrijven voorkomen. 

MEERwAARDE 
Het ontwikkelen van vernieuwende concepten op 
veiligheidsgebied vindt Verschragen een belangrijke 
meerwaarde van de RPC’s. 

“Veiligheid is voor individuele ondernemers geen 
core business, maar iedere ondernemer vindt het 
belangrijk dat het in de buurt van zijn onderneming 
veilig is. Ondernemers kijken in eerste instantie 
naar hun eigen bedrijf. Maar als dit zich bevindt in 
een onveilig winkelcentrum, hebben zij daar ook 
last van. De lokale overheid zit ook niet te wachten 
op zo’n winkelgebied met een slechte uitstraling. 
De veiligheid waaraan het RPC werkt, heeft natuur-
lijk een directe link met de economie van een 
gebied. Het RPC moet zorgen dat zij effectieve 
 instrumenten ontwikkeld voor ondernemersvereni-
gingen, waardoor het voor ondernemers interessant 
wordt om lid te worden van zo’n club. Hoe meer 
ondernemers lid worden, des te groter de slagkracht 
van de ondernemersvereniging. Die vereniging 
maakt deel uit van het RPC, die hierdoor ook weer 
meer kan bereiken.”  <<

“De lokale overheid zit ook niet te 
wachten op zo’n winkelgebied met 
een slechte uitstraling”
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Ondernemers in Amsterdam kunnen sinds enkele maanden 
gebruik maken van de subsidieregeling Veilig Ondernemen.  
Met deze regeling wil de gemeente ondernemers stimuleren om 
te investeren in de veiligheid van hun bedrijf. De gemeente richt 
haar pijlen vooral op kleine ondernemingen . “Met deze regeling 
dringen we door tot in de haarvaten van een buurt.”

INTERVIEW Amsterdamse subsidieregeling Veilig Ondernemen

‘STREETwISE’ 
MAATREgElEN VOOR 
klEINE ONDERNEMERS 
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door Robbie Keus

De Bijzondere Subsidieverordening Veilig Onderne-
men Amsterdam begon op 1 maart 2008 en loopt tot 
en met 31 december 2010. Het doel van de regeling is 
ondernemers te stimuleren om preventieve veilig-
heidsinvesteringen te doen. De subsidie bedraagt 
50 procent van de investeringskosten met een 
bepaald maximum per product. Ondernemers kun-
nen subsidie aanvragen voor de kosten van een aan-
tal geselecteerde veiligheidsproducten, zoals detec-
tiepoortjes, camera's en hang- en sluitwerk. Voor 
2008 is het subsidiebudget één miljoen euro. Dit 
bedrag wordt evenredig verdeeld over de 
Amsterdamse stadsdelen.

“Vorig jaar maart zijn we begonnen met de ontwik-
keling van deze regeling”, vertelt Ellen Oetelmans, 
senior beleidsmedewerker van de gemeentelijke 
dienst Economische Zaken. “De gemeente Amster-
dam is van mening dat veiligheid een essentiële 
voorwaarde is voor een goed ondernemingsklimaat. 
Directe aanleiding voor deze regeling was de toe-
name van het aantal overvallen op vooral kleinere 

winkels. Amsterdam koestert deze kleine winkels, 
zoals de sigarenzaak op de hoek, omdat ze van 
groot belang zijn voor de leefbaarheid in een wijk. 
We wilden niet afwachten of en wanneer er landelijk 
iets zou gebeuren om de overvallen tegen te gaan.  
We hebben het heft in eigen hand genomen.”

kETENDOSSIER
Voor Oetelmans was het direct duidelijk dat alle  
veiligheidspartners bij deze regeling betrokken 
moesten worden. “Veilig ondernemen is een keten-
dossier waarbij de som meer is dan de afzonderlijke 
delen. Voor een goed resultaat moet je, vanuit een 
gezamenlijke doelstelling, samen met alle veilig-
heidspartners nagaan welke stappen je kunt 
nemen.” Aangezien alle veiligheidspartners deel  
uitmaken van het Platform Criminaliteitsbeheersing
Amsterdam-Amstelland (PCA) was het logisch om 
de regeling hier te bespreken. “Door de ernst van de 
situatie waren alle partners doordrongen van het 
feit dat er vooral snel wat moest gebeuren”, vertelt 
Peter Hammecher, Veiligheidsmanager van het PCA. 
“We wilden snel ingrijpen. Op voorstel van de 
gemeente Amsterdam hebben we er daarom voor >>

De subsidieregeling 
Veilig Ondernemen  
richt zich ook op 
ondernemers buiten  
de grote winkelstraten 
 / foto: Inge van Mill. 
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gekozen om deze regeling onderdeel uit te laten 
maken van ons Actieprogramma.” 

DOElgROEp
De eerste stap was een gedegen analyse van de pro-
blematiek, die samen met de veiligheidspartners 
werd uitgevoerd. Hammecher: “Welke doelgroep 
heeft ondersteuning nodig en waar moet die onder-
steuning uit bestaan? Daaruit kwam naar voren dat 
we ons vooral moesten richten op kleine winkels 
zoals tabakszaken en avondwinkels, omdat hier het 
aantal overvallen toenam. Er is bewust gekozen om 
de regeling niet alleen te richten op winkelgebieden, 
maar ook op de ondernemers buiten de grote 
 winkelstraten. Door bijvoorbeeld een bloemenstal 
van een pinapparaat te voorzien, kunnen al veel 
 veiligheidsproblemen worden voorkomen.” 

Die problemen worden volgens Hammecher lang 
niet altijd door ondernemers onderkend. “Uiteraard 
spelen financiën een rol bij het wel of niet nemen 
van veiligheidsmaatregelen. Maar veel onder-
nemers zijn zich überhaupt niet bewust van hun 
veiligheidsproblemen. Daarnaast weten de meesten 
ook niet hoe ze deze problemen het beste kunnen 
aanpakken. We zijn daarom vooral uitgegaan van  
de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onder-
nemers de juiste veiligheidsmaatregelen nemen 
voor hun winkel. Binnen de regeling wordt daarom 
ook een veiligheidsscan gesubsidieerd. Ik denk dat 
we een regeling hebben die erg ‘streetwise’ is.  
De gemeente Amsterdam heeft goed geluisterd 
naar de wensen en suggesties van de veiligheids-
partners en de stadsdelen.” 

SNEllE SlAgEN
De stadsdelen werden niet alleen betrokken bij de 
analyse van de problematiek maar ook bij het 
opstellen van de regeling. Oetelmans ging na of er 
binnen de stadsdelen wellicht al een soortgelijke 
subsidieregeling was ontwikkeld. “Eén van de stads-
delen, Oost-Watergraafsmeer, had in het verleden 
ook met een regeling gewerkt om veilig onder-
nemen te stimuleren. Als centrale stad hebben we 
op deze regeling voortgeborduurd. We hebben  
gekeken wat de sterke punten waren en de knel-

punten aangepakt. Door deze snelle slagen kon de 
regeling al in april worden gepresenteerd. Daarna 
was het zaak om de regeling bekendheid te geven.”

“Dat was de belangrijkste stap”, geeft Hammecher 
aan. “Je kunt nog zo’n mooie regeling bedenken, 
maar als je doelgroep er geen notie van heeft, zal 
het nooit een succes worden.” Het was volgens 
Oetelmans een hele uitdaging om de individuele 
ondernemers te bereiken. “Wij namen aan dat het 
versturen van een folder weinig effect zou sorteren. 
Om de participatie van de ondernemers te stimule-
ren, zijn we uitgegaan van een tactiek gestoeld op 
drie B’s. Het Bereiken van de ondernemers, het 
Bewustmaken van de veiligheidsrisico’s en het in 
Beweging brengen van de doelgroep, zodat ze maat-
regelen gaan nemen.” 

DIRECTE AANpAk
Amsterdam koos voor een zeer directe aanpak. 
Tijdens de Amsterdamse Veiligheidsdagen in april 
hebben straatmanagers de bedrijven bezocht. 
Lodewijk Asscher, wethouder Economische Zaken, 
ging samen met vertegenwoordigers van het MKB, 
de Kamer van Koophandel en Koninklijk Horeca 
Nederland de wijk in om ondernemers te overtuigen 
van het nut en de noodzaak van de maatregelen. 
Tijdens de gesprekken kregen zij een veiligheidspak-
ket overhandigd, bestaande uit een veiligheids-
check voor winkels, een calamiteitenkaart en de 
subsidieregeling. 

In de periode april tot en met juni werden in totaal 
circa 8000 veiligheidspakketten uitgezet. In de  
veiligheidsmaand juni nam de Kamer van Koop-
handel het initiatief om de actie met PCA-partners 
voort te zetten. Een belangrijke rol hierbij was weg-
gelegd voor straatmanagers en buurtregisseurs. 
“Alle straatmanagers, buurt regisseurs en ook 

“Je kunt nog zo’n mooie regeling 
bedenken, maar als je doelgroep er 
geen notie van heeft, zal het nooit 
een succes worden”
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 mensen van de Kamer van Koop handel zijn op 
pad gegaan om pakketten uit te reiken,” geeft 
Oetelmans aan. “De ondernemers werden in hun 
eigen winkel of horecavestiging gewezen op de 
eventuele veiligheidsrisico’s. In buurten zonder 
straatmanagers werden de bedrijfsbezoeken door 
medewerkers van de Kamer van Koophandel afge-
legd in samenwerking met de politie. We zijn echt 
in de haarvaten van de straten gaan zitten. Dit face-
to-face-contact werkt enorm goed. Omdat je direct 
op locatie kan aangeven waarom de maatregelen 
nodig zijn en hoe makkelijk het is om voor de 
 subsidie in aanmerking te komen. De politie is ook 
begonnen met vervolgbezoeken om te kijken wat 
er met de pakketten wordt gedaan en ondernemers 
te stimuleren.”

gEMAk
’Gemak voor de ondernemers’ was een belangrijk 
uitgangspunt van de regeling. Oetelmans: “We voe-
ren de regeling vanuit één subsidieloket voor alle 
Amsterdamse stadsdelen uit. Ondernemers hoeven 
daar niet naar toe te gaan, maar kunnen op internet 
een digitaal formulier downloaden en opsturen.  
Bij het verzenden van de aanvraag is een offerte van 
de beoogde investering nodig. De aanvrager hoort 
vervolgens binnen acht weken of hij of zij voor  
subsidie in aanmerking komt. Zo simpel is het.”

De Amsterdamse aanpak lijkt flink aan te slaan.  
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat vooral  
kledingwinkels, tabakszaken, cafés, slijterijen en 
juweliers gebruik maken van de regeling. Het gros 
van de aanvragen komt van ondernemingen met 
minder dan 26 werknemers. De meeste aanvragen 
zijn van bedrijven met 1 tot 5 werknemers. Op dit 
moment zijn er 183 aanvragen binnen voor in totaal 
322 veiligheidsmaatregelen. In veel gevallen gaat 
het om aanvragen voor videobewaking en alarm-
systemen. Gemiddeld bedragen de kosten rond de 
2000 euro.

In het najaar zal een uitgebreide evaluatie plaats-
vinden. Aan de hand van die evaluatie wordt de 
regeling voor 2009 eventueel bijgesteld. “De evalua-
tie voeren we samen met de veiligheidspartners 

uit”, benadrukt Oetelmans. “Met de straatmanagers 
en de buurtregisseurs en andere deskundigen kijken 
we of we qua te subsidieren producten op het goede 
spoor zitten. Daarnaast kijken we naar de werkbaar-
heid van de procedure.”

ANDERE gEMEENTEN
De Amsterdamse regeling is bij andere gemeenten 
niet onopgemerkt gebleven. “Veilig ondernemen  
is een hot item, waar je als overheid wat mee wil”, 
meent Oetelmans. “Met deze regeling toon je als 
gemeente aan dat je een bijdrage wilt leveren aan 
een veiliger ondernemersklimaat. Ik denk dat wij 
hebben aangetoond dat je deze regeling snel kunt 
toepassen, waardoor je ook snel resultaat ziet. 
Inmiddels hebben we al bezoek gehad van verte-
genwoordigers van de gemeente Rotterdam en ook 
het ministerie van Economische Zaken is geïnte-
resseerd.”

Voor andere gemeenten die met de subsidierege-
ling aan de slag willen, heeft veiligheidsmanager 
Hammecher nog een aantal tips. “Het is heel 
be langrijk dat je stimuleert dat de juiste investe-
ringen worden gedaan. Dat is maatwerk per onder-
neming. Een veiligheidsscan is daarom erg zinvol. 
Van groot belang is om de regeling expliciet onder 
de aandacht te brengen van de ondernemer. Het 
best werkt persoonlijk contact. We moeten ons 
realiseren dat 80 procent van de veiligheidsmaat-
regelen van organisatorische aard is. Stimuleer 
daarom ook dat ondernemers meedoen aan 
 trainingen. Daar kunnen zij ook leren hoe zij met 
hun nieuwe veiligheidsinvesteringen om dienen te 
gaan. Je moet immers wel weten hoe je een camera 
instelt of hoe je dient te handelen als het detectie-
poortje afgaat.” <<

“Het is heel belangrijk dat je stimu-
leert dat de juiste investeringen 
worden gedaan. Dat is maatwerk 
per onderneming”

WWW
Meer informatie over de Subsidieregeling Veilig 
Ondernemen Amsterdam is beschikbaar via de 
website: www.amsterdam.nl/ondernemen
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 INTERVIEW Unieke combinatie van veiligheidsinstrumenten 

VEIlIg wINkElEN  
EN UITgAAN IN  
SChEVENINgEN-BAD 
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Scheveningen-Bad is de enige locatie in Nederland waar het keurmerk Veilig 
Ondernemen en de kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan worden gecombineerd. 
projectleider paul van Min van de gemeente Den haag verbaast zich erover dat 
de instrumenten nergens anders gezamenlijk worden opgepakt. “Ondernemers 
zijn ondernemers, of ze nu een winkel hebben of een strandtent. Door de 
combinatie kun je veel efficiënter werken.”

In ScheveningenBad werken horecaondernemers en 
winkeliers samen om de veiligheid van het hele 
gebied te vergroten / foto: Inge van Mill. 
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door Robbie Keus

Overheid en ondernemers in Scheveningen-Bad 
werken sinds 2004 samen om de veiligheid te  
verbeteren. De badplaats is het eerste en tot nog toe 
enige gebied in Nederland waar de werkwijze van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) gecombineerd 
worden. 

Het KVO maakt het mogelijk om op een gestructu-
reerde manier de veiligheid van winkelgebieden en  
bedrijventerreinen te verbeteren. De KVU heeft 
dezelfde insteek, maar dan gericht op de veiligheid 
in uitgaansgebieden. Beide instrumenten gaan uit 
van een krachtig samenwerkingsverband waarin 
partijen gezamenlijk doelstellingen formuleren, 
maatregelen vaststellen en deze vervolgens uit-
voeren. 

Van Min: “Begin 2004 ontstond bij de gemeente het 
idee om KVO en KVU in te zetten als instrumenten 
om onveiligheid en onveiligheidsgevoelens tegen te 
gaan. We hebben vrijwel direct ook de andere veilig-
heidspartners bij dit traject betrokken, zoals onder-
nemers, politie, de Kamer van Koophandel, HTM en 
de brandweer.” 

VEIlIghEIDSSCAN
Met een intentieverklaring verbonden de partijen 
zich aan een langdurige samenwerking met als doel 
het keurmerk en de kwaliteitsmeter te behalen en te 
behouden. “We zijn begonnen met een veiligheids-
scan van het gebied. We wilden precies weten welke 
problemen er speelden, zodat we gerichte maat-
regelen konden treffen. Het grootste probleem was 
om de ondernemers mee te laten doen met een 
enquête om de problemen in kaart te brengen.  
Voor de analyse hebben we een panel in het leven 
geroepen waarin alle partijen waren vertegenwoor-
digd. Uit deze inventarisatie bleek dat er geen grote 
problemen waren, al waren er wel zaken voor  
verbetering vatbaar. Denk aan incidenten met  
dronken bezoekers, vechtpartijen en fietsendiefstal. 
Om deze problemen te lijf te gaan, hebben we een 
actieplan opgesteld. De concrete maatregelen uit 
het actieplan, zoals het verbeteren van verlichting 

en het aanpakken van wildplassers en onveilige 
 verkeerssituaties, voerden de partijen samen uit.” 
Een ander punt dat uit de inventarisatie naar voren 
kwam, was het gebrek aan onderlinge communica-
tie. “Er was geen platform waarin zowel de winke-
liers als de strandtenthouders waren vertegen-
woordigd. Het KVO-KVU-overleg heeft deze rol op 
zich genomen. Het is een heel breed overleg waarin 
samen over veiligheid en andere zaken wordt 
gesproken. De nadruk ligt, wat Van Min betreft,  
op het woordje ‘samen’. “Je moet als gemeente niet 
denken dat je alle wijsheid in pacht hebt en dat je op 
eigen houtje zaken kunt regelen voor ondernemers. 
Dit project zorgt ervoor dat we met elkaar in contact 
treden en gezamenlijk kijken naar problemen en 
oplossingen. Ik vind het een kick om daar bij te zijn 
en daar mede richting aan te geven. Door elkaars 
verhaal aan te horen is er ook meer acceptatie voor 
elkaars belangen. Dat is een van de grote winst-
punten van deze samenwerking. De lijnen zijn veel 
korter geworden en je krijgt inzicht in elkaars knel-
punten. Dat zorgt voor wederzijds begrip. De partij-
en hebben hetzelfde belang, maar zaten nog niet bij 
elkaar aan tafel.”

EffICIëNTER
Door KVO en KVU te combineren worden de proble-
men waar winkeliers en horecaondernemers mee 
kampen gelijktijdig aangepakt. Een combinatietra-
ject KVO-KVU bespaart volgens Van Min bovendien 
tijd. “Het werkt een stuk efficiënter, omdat de 
publieke partners anders zowel met de ondernemers 
uit het winkelgebied als met de ondernemers uit 
het uitgaansgebied apart afspraken zouden moeten 
maken.” Naar de reden waarom de combinatie van 
KVO-KVU elders niet wordt toegepast, kan Van Min 
slechts gissen. “Misschien is men bang dat het een 
het ander bijt. Maar niets is minder waar. Het gaat 
prima samen, ik kan het iedereen aanraden en ik 
nodig andere gemeenten graag uit voor een kijkje 

“Je moet als gemeente niet denken 
dat je alle wijsheid in pacht hebt en 
dat je op eigen houtje zaken kunt 
regelen voor ondernemers”
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in onze keuken. De keuze voor een combinatie was 
voor ons logisch. Ondernemers zijn ondernemers, 
of ze nu een winkel hebben of een strandtent.  
De ondernemers in Scheveningen-Bad moeten alle-
maal hun brood in het gebied verdienen en hebben 
allemaal hetzelfde belang wat betreft veiligheid.  
Ik kan me voorstellen dat je bij een specifiek uit-
gaansgebied alleen met KVU aan de slag gaat, maar 
meestal is er toch een combinatie van horeca en 
andere ondernemingen. Neem bijvoorbeeld het 
Plein in Den Haag. Dat is een plek waar veel horeca 
is geconcentreerd. Maar er zijn ook tal van andere 
ondernemingen. Wij zijn nu aan het kijken of we 
daar ook met KVO-KVU aan de slag kunnen gaan.” 

EIgEN OMgEVINg
Van Min is van mening dat het wel belangrijk is  
dat het gebied overzichtelijk is. “Ondernemers zijn 
vooral geïnteresseerd in hun eigen omgeving. Een 
samenwerkingsverband voor de hele binnenstad 
werkt daarom minder goed dan een project voor een 
bepaald winkelcentrum of een uitgaansgebied.”
Daarnaast is bij het opzetten van een project KVO-
KVU de inzet van alle veiligheidspartners van essen-
tieel belang. Het betrekken van de ondernemers kost 
veel energie, zo leert de ervaring. “We proberen die 
betrokkenheid te garanderen door niet vaker dan 
vier à vijf keer per jaar te vergaderen. Daarnaast zor-
gen we altijd voor een interessante agenda. Als je 
alleen een actiematrix doorneemt zijn mensen snel 
geneigd om af te haken. We proberen een meer-
waarde te creëren door elke keer een thema te 
bespreken waar iedereen een belang bij heeft. Neem 
bijvoorbeeld problemen rondom de toevoer van 
bezoekers richting Scheveningen. De ondernemers, 
gemeente en HTM konden elkaars verhaal aan horen 
en gezamenlijk nadenken over oplossingen. In die 
kruisbestuiving schuilt de kracht van dit samenwer-
kingsverband. Een goed voorbeeld daarvan is de tas-
senhaak die we voor de horeca hebben ontwikkeld. 
Deze haak kunnen horecaondernemers aan de bar 
of terrastafels bevestigen. Bezoekers kunnen hier-
mee hun tas ophangen zonder dat deze makkelijk 
kunnen worden weggenomen door tasjesdieven.  
Toen we tijdens een vergadering lieten weten dat we 
al honderden haken hadden uitgezet, merkten de 
winkeliers op dat ze ook wel van deze preventieve 

maatregel gebruik wilden maken. Nu gaan kleding-
winkels deze haken, die eigenlijk voor de horeca 
waren ontwikkeld, ook gebruiken.” 

SlEChTE NAAM
Natuurlijk zijn er ook verschillen, erkent Van Min. 
“De strandtenthouders zijn bijvoorbeeld gebaat bij 
goed weer, terwijl de winkeliers van een overdekt 
winkelcentrum in een regenperiode de vlag  
uithangen. Maar de overeenkomsten zijn veel  
groter dan de verschillen. Iedereen is gebaat bij een 
grote toestroom van bezoekers. Om dat te bereiken 
moet je zorgen dat het gebied veilig, gezellig en 
goed bereikbaar is. Als er veel vechtpartijen in het 
horecagebied zijn, heeft dat een negatieve uitstra-
ling op heel Scheveningen. Door zo’n slechte naam 
blijven bezoekers van het winkelcentrum ook weg.” 

Eind 2006 werd het KVU-traject afgerond en ontving 
het samenwerkingsverband het KVO-certificaat. 
Volgens Van Min heeft het project de afgelopen 
jaren gezorgd voor een positieve impuls. “We hou-
den regelmatig een dag- en een avondschouw. Het 
is prettig om te zien hoeveel we al bereikt hebben, al 
blijven er altijd zaken voor verbetering vatbaar.”  
Het samenwerkingsverband leunt dan ook niet  
achterover. “Op een plek waar in het hoogseizoen 
zoveel mensen bijeenkomen, blijft veiligheid altijd 
een item. Iedereen is ervan overtuigd dat het nood-
zakelijk is om continu in gesprek te blijven. Alleen 
op die manier voorkom je dat problemen terugkeren 
en zorg je ervoor dat de zaken die goed gaan verder 
geoptimaliseerd worden.” <<

“Op een plek waar in het 
hoogseizoen zoveel mensen 
bijeenkomen, blijft veiligheid  
altijd een item”
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 REPORTAGE Collectief winkelverbod 

“hET COllECTIEVE 
wINkElVERBOD VAlT Of 
STAAT MET EEN gOEDE 
SAMENwERkINg” 

Een sticker op de deur laat zien dat 
ondernemers deelnemen aan het collectief 
winkelverbod / Foto: Inge van Mill
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij het communicatiebureau 

Klats+Poseidon in Delft.

landelijk worden er per jaar meer dan drie miljoen winkel-
diefstallen gepleegd. al die gestolen dvd’tjes, truien, over-
hemden, eyeliners, boeken en levensmiddelen leveren bij 
elkaar een schade op die tegen de 500 miljoen euro loopt. 
Vooral supermarkten, winkels in persoonlijke verzorging en 
kledingzaken blijken slachtoffer. Hoe groter de vestiging,  
hoe vaker een dief er zijn slag probeert te slaan. Uit cijfers van 
het Hoofdbedrijfschap detailhandel (HBd) blijkt dat zo’n vier 
procent van de grotere vestigingen meer dan honderd keer per 
jaar wordt getroffen.

om de criminaliteit tegen te gaan wordt in een groot aantal 
winkelgebieden gewerkt met het Keurmerk Veilig 
ondernemen (KVo). Het is een vrijwillige werkwijze die het 
mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te 
treffen. een duurzame samenwerking tussen ondernemers, 
gemeente, politie, brandweer, openbaar vervoer, vastgoed-
eigenaren en andere betrokken organisaties is het uitgangs-
punt. Uit onderzoek van het HBd blijkt dat het KVo zin heeft. 
ruim driekwart van de ondernemers zegt dat zij of hun  
personeel zich bijna nooit onveilig voelen in de winkel. twee 
jaar geleden was dat iets meer dan de helft. ook het veilig-
heidsgevoel in de directe omgeving is verbeterd, van 60 naar 
80 procent. Het aantal winkeldiefstallen en -inbraken is ook 
afgenomen.

zORgVUlDIg
“dat is zeker óók te danken aan het collectieve winkelverbod 
dat in veel KVo-winkelgebieden sinds een aantal jaren mag 
worden ingezet”, stelt Hendrik-jan Kaptein, hoofd project-
team Stop winkelcriminaliteit van het HBd. “door met elkaar 
notoire dieven in een heel gebied de toegang tot winkels te 
ontzeggen, wordt het de crimineel een stuk moeilijker 
gemaakt. Zorgt hij voor overlast en vernielingen of steelt hij 
bij de een, dan komt hij er ook bij de ander niet meer in.” 
omdat het bij het collectieve winkelverbod gaat om het  
registreren van persoonlijke gegevens en het verstrekken van 

foto’s van de dieven onder de ondernemers, vindt het HBd dat 
er heel zorgvuldig en professioneel met het instrument moet 
worden omgesprongen. “dat is tot nu toe in nederland niet 
altijd het geval”, weet Kaptein. “Zo komt het voor dat de  
winkeldief in bijvoorbeeld het oosten van het land twee waar-
schuwingen krijgt, terwijl hem elders in nederland al meteen 
na de eerste overtreding de toegang wordt ontzegd.” 

om aan die onduidelijkheid een einde te maken, heeft het 
HBd inmiddels een aantal pilots lopen waarbij in een duidelijk 
protocol is vastgelegd hoe ondernemers moeten omgaan met 
het collectieve winkelverbod. “Het protocol hebben we  
opgesteld in goed overleg met het college Bescherming 
persoonsgegevens”, vertelt Kaptein. “foto’s van notoire  
winkeldieven mogen bijvoorbeeld alleen in ruimtes worden 
opgehangen die alleen toegankelijk zijn voor het personeel. 
een dief krijgt altijd eerst een waarschuwing en daarmee een 
kans om zich te beteren. gaat hij binnen een jaar weer de fout 
in, dan krijgt hij een collectief winkelverbod opgelegd.”

lOkAlE SITE
Het zijn niet alleen afspraken op papier die het HBd in samen-
spraak met het college van Bescherming persoonsgegevens 
(cBp) heeft samengesteld. “nee, onze standaard voor het  
collectieve winkelverbod omvat veel meer. we hebben het de 
ondernemers makkelijker gemaakt door alles, dus zowel het 
systeem zelf als aangifte- en winkelverbodformulieren,  
digitaal beschikbaar te stellen. de eerste pilots lopen  
inmiddels zo goed dat we al in deze fase ruimte hebben voor 
meer projecten. winkeliersverenigingen kunnen zich dus  
nog bij ons aanmelden.”

Het HBd kan, dankzij een subsidie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de site gratis  
aanbieden. Het betreft een standaardinternetsite, die kan 
worden aangepast met het lokale logo. ondernemers kunnen >>

Bedrijfsleven

Een ondernemer mag iemand altijd de toegang ontzeggen. zijn winkel is 
privégebied. Een dief wegsturen haalt alleen weinig uit als deze een eindje 
verderop opnieuw z’n slag kan slaan. Met een collectief winkelverbod 
wordt toegang ontzeggen wél een machtig middel. het hoofdbedrijfschap 
Detailhandel vindt het tijd voor een standaard voor dit instrument.

“Een dief krijgt altijd eerst een 
waarschuwing en daarmee een kans om 
zich te beteren”
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inloggen en bekijken wie er bij hen in het winkelgebied een 
collectief winkelverbod heeft. “Bovendien kunnen de  
winkeliers elkaar via de site direct waarschuwen. Zo kan er 
een tekstbericht worden achtergelaten dat pietje is gesig-
naleerd, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van de 
geïntegreerde sms-alert”, aldus Kaptein. “als Keesje die 
eigenlijk geen winkel meer in mag, wordt gezien in de winkel-
straat, kan elke ondernemer onmiddellijk via zijn mobiele 
telefoon op de hoogte worden gesteld en dus extra opletten.”

BEVEIlIgD 
Volgens arie Vink, projectleider veelplegers bij de gemeente 
ede, lijkt de aanpak van het HBd veel op de manier waarop 
ondernemers in zijn gebied samenwerken met gemeente, 
politie, het openbaar ministerie en de Stichting 
Binnenstadsmanagement ede. “wij werken al enige tijd via 
de digitale snelweg. we zijn in september 2007 begonnen 
met een papieren versie, maar we kwamen er al snel achter 
dat het vrij bewerkelijk was. als een winkeldief een collectief 
winkelverbod kreeg opgelegd, moesten we posters maken 
om op te hangen in de personeelsruimten, maar als de dief 
een week later ineens rood haar of een baardje had, moesten 
we alles aanpassen. nu staan de meest recente beelden 
direct op internet.”

de website van de winkeliers in ede bestaat uit een openbaar 
en een gesloten gedeelte. in principe heeft elke burger toe-
gang tot de website. de aangesloten ondernemers kunnen er 
reclame maken en het publiek kan zien wat er allemaal in het 
centrum aan evenementen en acties is gepland. Het gesloten 
gedeelte is met inlognaam en -code alleen toegankelijk voor 
de winkeliers die deelnemen aan het collectieve winkel- 
verbod. “alleen zij kunnen zien welke mensen een verbod 
hebben”, aldus Vink. “de foto’s van de winkeldieven zijn 
afkomstig van de camerabewaking. gegevens en beeld-
materiaal worden niet door de politie verstrekt.” Volgens  

de oud-politiefunctionaris. wordt daarmee voldaan aan alle 
eisen van het college van Bescherming persoonsgegevens. 
“al geef ik toe dat we met de website wel de grenzen hebben 
opgezocht van wat is toegestaan. nee, we gaan zeker niet te 
ver. Het afgeschermde gedeelte van de site is heel goed  
beveiligd, al zijn er altijd mensen die beweren dat alles te  
kraken valt. daarom houden we precies bij welke onder-
nemer inlogt en wat hij op de site doet. daarnaast geldt de 
regel dat de winkeliers de gegevens en bestanden niet mogen 
kopiëren en zeker niet uitdraaien.”

in ede wordt volgens Vink gewerkt met gele en rode kaarten. 
“Zodra een klant bij ons in de gemeente een strafbaar feit 
pleegt, krijgt de overtreder een waarschuwing in de vorm van 
een gele kaart. wordt de overtreder binnen zes maanden 
opnieuw aangehouden, dan krijgt hij een rode kaart, ofwel 
een collectief winkelverbod. inmiddels doen zo’n honderd 
van de 160 winkeliers mee en we merken dat de belangstel-
ling nog steeds groeiende is.”

hERkENBAARhEID
ook in de binnenstad van arnhem zijn de ervaringen rond  
het collectieve winkelverbod bijzonder positief. in 2007 
begonnen tachtig winkeliers ermee en werden in totaal 189 
waarschuwingen en tien ontzeggingen uitgereikt.  
“we merken echt dat daarmee het aantal diefstallen is  
afgenomen”, zegt ton Kranenburg van de Stichting Binnen-
stadsmanagement arnhem. naar zijn idee zou het collectieve 
winkelverbod nog betere resultaten bereiken als meer onder-
nemers zich aansluiten. “want het effect van het winkel- 
verbod zit uiteindelijk in die gezamenlijke aanpak.”

een aantal detaillisten ziet er in arnhem echter het nut niet 
van in. “dat zijn voornamelijk juweliers die al hun eigen  
veiligheidsmaatregelen hebben genomen”, aldus 
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Platform DetailhanDel Pleit 
voor nationale Database 
een groot deel van de winkelcriminaliteit wordt veroorzaakt 
door een relatief kleine groep veelplegers, personen die een 
paar keer per maand diefstallen plegen. deze hardnekkige 
groep criminelen is volgens het platform detailhandel 
verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van alle 
winkeldiefstallen in nederland. Sinds 2005 wordt daar extra 
aandacht aan besteed door middel van de winkelverboden. 
Het platform detailhandel wil meer en pleit daarom al bijna 
twee jaar voor de oprichting van een landelijke databank, 
zodat winkelverboden beter kunnen worden gecontroleerd. 
winkeliers zouden daarbij toegang krijgen tot het systeem 
met politiegegevens, waarmee zij hun personeel kunnen 
informeren over bekende veelplegers. de database kan ook 
worden gekoppeld aan camera’s met gezichtsherkenning. 
de invoering van een landelijk winkelverbod is voor het 
kabinet, met het oog op de bescherming van de privacy, 
vooralsnog een brug te ver.

“Ik geef toe dat we met de website wel  
de grenzen hebben opgezocht van wat  
is toegestaan”



Secondant #3/4 | jUli-aUgUStUS 2008   55

Kranenburg. “je komt bij hen als klant niet zomaar binnen.  
je moet eerst aanbellen. Het is ook bekend dat winkeldieven 
eerder actief zijn in warenhuizen en kleding- en cosmetica- 
zaken. toch denk ik dat het goed is als alle ondernemers met 
elkaar opletten wie zich in de winkels en in de straten  
ophouden. op die manier kunnen we de dieven voor zijn.” 

Het aantal aangesloten winkels in arnhem bedraagt  
inmiddels 180. “Ze zijn allemaal voorzien van een sticker  
op de deur zodat herkenbaar is dat ze meedoen aan het  
collectieve winkelverbod”, aldus Kranenburg. “die herken-
baarheid is heel belangrijk, want zo weet de dief bij het  
betreden van de winkel precies wat hij kan verwachten en het 
winkelende publiek is ervan op de hoogte dat criminaliteit 
niet wordt getolereerd.” 

DATABANk 
Volgens Kranenburg kost het collectieve winkelverbod de 
ondernemers wel veel werk. “er moeten heel wat formulieren 
worden ingevuld voordat iemand een verbod krijgt opgelegd. 
er zijn zoveel regels en formaliteiten om aan te voldoen. dat 
zorgt er wel eens voor dat een ondernemer afziet van aangifte. 
we proberen dat hier in arnhem nu met een digitale versie 
van het collectieve winkelverbod makkelijker te maken.”

Zo is de Stichting Binnenstadsmanagement arnhem samen 
met de ondernemers druk bezig een databank aan te leggen 
met daarin de persoonsgegevens en foto’s van de winkel- 
dieven. “we zien het nu nog als een proef, maar we denken 
dat het uiteindelijk heel effectief is”, zegt Kranenburg. “Stel 
dat iemand een dvd’tje steelt bij de mediamarkt en wordt 
aangehouden, dan kan er in de databank meteen melding 
van worden gemaakt. probeert de dief het later weer bij de 
Bijenkorf, dan is direct duidelijk dat hij een collectief  
winkelverbod opgelegd moet krijgen en niet nog een waar-
schuwing. dat laatste gebeurt nu wel, ook in de rest van 
nederland, omdat gegevens nog niet zijn verwerkt.”

SAMENwERkINg
juist daarom is de standaard die het Hoofdbedrijfschap 
detailhandel heeft ontwikkeld, volgens Hendrik-jan Kaptein, 
dé oplossing om het collectieve winkelverbod eenduidiger, 
eenvoudiger, herkenbaarder en efficiënter te maken. maar het 
collectieve winkelverbod valt of staat wel met een goede 
samenwerking tussen de ondernemers, politie en justitie, 
vindt Harrie Kessels, hoofdinspecteur bij de regiopolitie en 
gedetacheerd bij het regionaal platform criminaliteits-
beheersing Zuid-limburg. “alleen op die manier heeft het 
instrument daadwerkelijk effect”, stelt hij. “als een winkeldief 
wordt aangehouden, moet er wel een agent zijn die hem komt 
ophalen. als iemand een verbod heeft gekregen, moet de poli-
tie ervoor zorgen dat hij zich ook daadwerkelijk niet meer in de 
winkels kan begeven. justitie legt uiteindelijk een straf op. 
in het verleden werden lichte zaken aan de kant geschoven, 
maar bij ons is het de afspraak dat elke winkeldief een reactie 
kan verwachten van het openbaar ministerie, of in de vorm 
van een transactie of in de vorm van een rechtszitting. alleen 
op die manier ziet de samenleving dat winkeldiefstal niet 
ongestraft blijft.”

dat zo’n samenwerking effect heeft, daarvan was Kessels al 
overtuigd. “dat het collectieve winkelverbod echt werkt, blijkt 
wel uit de eerste resultaten bij ons. in winkelcentrum ’t loon 
in Heerlen is het aantal winkeldiefstallen gereduceerd met 
maar liefst 80 tot 90 procent. we zijn nu ook in andere winkel-
gebieden bezig het collectieve winkelverbod in te stellen. 
overigens blijft een goede samenwerking tussen de onder-
nemers ook belangrijk. Het kan niet zo zijn dat een dief een 
verbod krijgt opgelegd, maar elders toch binnen mag komen, 
omdat het zo’n goed betalende klant is.” <<
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“Zo weet de dief bij het betreden van de 
winkel precies wat hij kan verwachten”
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 Verwijderingsbevelen en de overlastgebiedenaanpak 

EEN EffECTIEVE AANpAk 
VAN OVERlASTgEVEND 
gEDRAg 
Verwijderingsbevelen zijn een goed instrument om overlast tegen te gaan. 
Dit stellen onderzoekers Frank Kriek en Saskia Dekkers, die in opdracht van de 
gemeente Amsterdam onderzoek deden naar het gebruik van dit instrument. 
De bevelen blijken een essentieel onderdeel te zijn in de mix aan maatregelen 
om de overlast te reduceren.
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door Frank Kriek en Saskia Dekkers
De auteurs zijn werkzaam bij Regioplan Beleidsonderzoek 

te Amsterdam.

In bepaalde delen van Amsterdam zorgt een combi-
natie van factoren voor veel overlast voor bewoners 
en bezoekers. Gemeente en politie bestrijden deze 
overlast met een breed scala aan middelen.  
Dit gebeurt onder andere via de inzet van mede-
werkers ‘veiligheid en toezicht’ (MTV’ers), camera-
toezicht, extra politie-inzet en preventief fouilleren 
in zogenaamde veiligheidsrisicogebieden (VRG’s). 
Naast deze maatregelen wordt er ook extra ingezet 
op zorg en hulpverlening. 

Desalniettemin blijft de overlast in sommige 
ge bieden onaanvaardbaar hoog. Al sinds de jaren 
tachtig wordt het instrument verwijderingsbevelen 
(voorheen dijkverboden genoemd) ingezet om deze 
overlast terug te dringen. Dit instrument geeft de 
burgemeester, die daartoe de politie mandateert, 
de bevoegdheid overlast veroorzakende personen 
de toegang tot het gebied te ontzeggen. In april 

2006 is de reikwijdte van het instrument ‘verwijde-
ringsbevel’ uitgebreid: de verwijderingsbevelen 
kunnen voor een langere periode worden uitgereikt 
(minimaal 24 uur en maximaal drie maanden) en 
voor meer gedragingen: niet langer uitsluitend 
drugsgerelateerd gedrag. Het verwijderingsbevel is 
een bestuursrechtelijk instrument dat niet is 
bedoeld als straf, maar wordt ingezet om een einde 
te maken aan het overlastgevende gedrag en om 
herhaling te voorkomen. In de praktijk wordt dit 
instrument vooral toegepast bij personen die drugs-
gerelateerde overlast veroorzaken. 

Regioplan heeft in opdracht van de gemeente 
Amsterdam het instrument verwijderingsbevelen 
geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar het effect van 
het instrument op de overlast en criminaliteit en 
naar de gevolgen die het instrument heeft voor de 
zorgconsumptie van verwijderden. 

zORgCONSUMpTIE
Een deel van de zorg waar verwijderden gebruik van 
maken, wordt geboden op locaties die zijn gesitueerd 
in de overlastgebieden. Dit kan leiden tot problemen 
met de toegankelijkheid van de zorg. Om dit te 
voorkomen, is in het proces van uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen een zogenaamde zorgcheck 
ingebouwd voor personen die een bevel voor veer-
tien dagen of langer krijgen. Deze zorgcheck vindt 
plaats in samenwerking tussen de politie, de burge-
meester en de GGD. Hierbij wordt een enge definitie 
van zorg gehanteerd. Dit betekent dat onder zorg de 
medische zorg wordt verstaan voor psychiatrische 
problemen in combinatie met somatische aandoe-
ningen die een arts moet behandelen. 

Maatschappelijk werk of het benutten van gebrui-
kersruimten vallen niet onder deze definitie. Als uit 
de check blijkt dat de verwijderde is aangewezen op 
zorg in het gebied, dan wordt hem of haar een alter-
natief zorgaanbod buiten het gebied gedaan. Ook 
kan een corridor worden verleend waardoor de ver-
wijderde via de kortste route van en naar de zorgin-
stelling binnen het gebied mag gaan. Als er geen 
alternatief zorgaanbod of een corridor mogelijk is, 
kan de GGD een negatief advies uitbrengen voor het 
uitvaardigen van het gebiedsverbod.

VERwIJDERINgSBEVElEN IN DE pRAkTIJk
Het instrument verwijderingsbevelen is in eerste 
instantie toegepast in drie gebieden in Amsterdam 
(een deel van Amsterdam Centrum, de onder-
grondse metrostations en het Weesperplein en 
een deel van Zuid-Oost). In deze zogenaamde 
 overlast-gebieden zijn volgens politiecijfers >>Ill
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 (registratiesysteem X-Pol) in een jaar tijd (in de peri-
ode van april 2006 tot en met maart 2007) in totaal 
4904 24-uurs-bevelen uitgereikt aan 1877 personen. 
Van 1 januari 2007 tot en met half juni 2007 zijn er 
in totaal 289 bevelen voor 14 dagen of langer uit-
gevaardigd aan 220 personen. Verwijderingsbevelen 
worden hoofdzakelijk opgelegd vanwege drugs-
gerelateerde overlast en worden gemiddeld onge-
veer 80 keer per maand overtreden. 

De verwijderden zijn volgens de X-Polgegevens voor-
namelijk mannen. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar. 
29 procent van de verwijderden is in Nederland 
 geboren en de overige 71 procent elders, voorname-
lijk in Marokko, Suriname en de Nederlandse 
Antillen. Twee derde van de verwijderden heeft de 
Nederlandse nationaliteit. Bijna driekwart van de 
verwijderden heeft vier of meer verwijderingsbeve-
len gekregen binnen een jaar. Een groot deel van de 
verwijderden heeft een strafrechtelijk verleden en is 
verantwoordelijk voor meerdere overtredingen van 
het Wetboek van Strafrecht en APV-overtredingen. 
De verwijderden zijn vaak al langere tijd bekend bij 
de politie. Een groot deel van de verwijderden heeft 
naast een strafrechtelijk verleden ook een zorg-
verleden en is bekend bij de GGD. 

EffECTEN Op OVERlAST EN CRIMINAlITEIT
Uit de door de politie verstrekte veiligheidscijfers 
over de periode 2002-2007 blijkt een daling van de 
overlastgedragingen en drugsgerelateerde aan- 
giften in de overlastgebieden van Amsterdam (zie 
tabel, bron: X-pol politie Amsterdam-Amstelland). 

Deze daling kan echter niet zonder meer één-op-één 
worden toegeschreven aan het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen, omdat dit instrument een 
onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen 
dat in de overlastgebieden wordt genomen. Maar de 
dalende tendens is wel degelijk duidelijk zichtbaar. 
Dit blijkt ook uit veiligheidsschouwen van buurt-
bewoners. De door buurtbewoners geconstateerde 
overlast, zowel de ervaren overlast als de objectief 
waargenomen en geturfde manifestaties van deze 
overlast, laten een dalende lijn zien. Dit beeld 
strookt ook met hetgeen nagenoeg alle responden-
ten in dit onderzoek aangeven in de interviews die 
met hen zijn afgenomen. Er is binnen de overlast-
gebieden sprake van een afname van de overlast en 
daar levert het instrument ‘verwijderingsbevel’ een 
duidelijke bijdrage aan. Daarvoor zijn verschillende 
redenen.

• Ten eerste zijn de personen die de afgelopen jaren 
een of meerdere verwijderingsbevelen hebben  
ontvangen, vrijwel zonder uitzondering veelplegers 
die een groot aantal justitiële en APV-antecedenten 
op hun naam hebben staan. Het betreft daarbij 
antecedenten die refereren aan delicten en/of APV-
overtredingen die in de regel zijn begaan in het 
gebied waarvoor het verwijderingverbod geldt. 
Door deze personen tijdelijk de toegang tot dit 
gebied te ontzeggen, kunnen zij de met het plegen 
van bedoelde feiten gepaard gaande overlast  
(tijdelijk) niet meer veroorzaken. En dat scheelt wel 
degelijk, geven vrijwel alle geïnterviewden aan.

•	 Ten	tweede	zorgen	verwijderingsbevelen	er	voor	
dat een deel van de overlastgevers uit de stad of 
zelfs uit het land vertrekt. In het laatste geval gaat 
het om overlastgevende ‘Europese nomaden’. 
Amsterdam heeft hier veel mee te maken vanwege 
de liberale drugsscene. Als er in Amsterdam veel 
repressie is, gaan ze naar een andere stad. 

•	 Ten	derde	geeft	een	deel	van	de	overlastgevers	 
minder overlast, omdat men elkaar nu meer aan-

Er is binnen de overlastgebieden 
sprake van een afname van 
de overlast en daar levert het 
instrument ‘verwijderingsbevel’  
een duidelijke bijdrage aan

Tabel 1 > Ontwikkeling in drugsgerelateerde aangiften en overlast-
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spreekt bij onaangepast gedrag (vooral bij alcoho-
listen) om problemen met de politie te voorkomen. 

•	 Ten	slotte	komt	bij	een	repressief	beleid	een	deel	
van de overlastgevers in een penitentiaire inrich-
ting terecht en veroorzaakt voor de duur van de 
straf geen overlast. Overtredingen van een  
verwijderingsbevel (artikel 184 van het wetboek  
van Strafrecht: het niet voldoen aan een ambtelijk 
bevel) tellen mee in de stapeling van incidenten  
die er toe kan leiden dat een ISD-maatregel  
wordt opgelegd. 

De keerzijde van de medaille wordt ook gezien:  
de meeste respondenten wijzen op verplaatsing  
van de overlast. De overlast verplaatst zich volgens 
sommigen binnen de overlastgebieden, in het 
Centrum bijvoorbeeld van de openbare ruimte naar 
de winkels en horecagelegenheden. Politiecijfers 
laten zien dat de overlast zich ook verplaatst naar de 
randen van de overlastgebieden. De overlastgevers 
zijn door het uitreiken van verwijderingsbevelen in 
deze gebieden in de tussengelegen goed bereikbare 
Plantagebuurt/Weesperbuurt terechtgekomen.  
Dit gebied vormde ‘een gat in de verdediging’.  
Dit gebied is daarom voor de duur van drie maanden 
(juli – oktober 2007) ook aangewezen geweest als 
overlastgebied. 

EffECTEN Op zORgCONSUMpTIE
In de periode januari tot augustus 2007 is 136 keer 
een zorgcheck uitgevoerd (dit gebeurt alleen bij de 
uitreiking van bevelen van veertien dagen of meer, 
wat in die periode 289 keer is gebeurd). In vijf geval-
len is een corridor toegepast en in één geval heeft de 
GGD een negatief advies gegeven over het uitvaar-
digen van een verwijderingsbevel. 

In de overige 130 gevallen waarin een zorgcheck 
heeft plaatsgevonden, is voor slechts enkele perso-

nen een alternatief zorgaanbod geregeld. Voor de 
personen waarbij geen zorgcheck heeft plaatsge-
vonden, geldt dat zij of gegevensuitwisseling gewei-
gerd hebben of zelf bij de aanhouding hebben aan-
gegeven geen (medische) zorg in het overlastgebied 
te consumeren. 

De meningen over het effect van de verwijderings-
bevelen op hulpverleningstrajecten (in de zin dat de 
verwijderingsbevelen verwijderden stimuleert om 
hulp te aanvaarden) zijn verdeeld. Er zijn signalen 
dat hulpverleners hun cliënten kwijtraken, maar dit 
gaat niet op voor alle vormen van hulpverlening die 
worden geboden. Enkele respondenten hebben daar-
entegen gewezen op de positieve effecten van de 
verwijderingsbevelen. Bij het uitvaardigen van de 
bevelen worden de verwijderden telkens opnieuw 
gewezen op de zorgstructuur en de mogelijkheden 
van hulpverlening. Dit leidt tot een permanente druk 
op de overlastgevers die er voor kan zorgen dat zij 
sneller hulp zullen accepteren. 

TOEkOMST
De verwijderingsbevelen vormen een instrument in 
een breed palet aan maatregelen om overlast en  
criminaliteit tegen te gaan. Het succes schuilt in 
belangrijke mate in de gecombineerde toepassing 
van deze maatregelen. Desalniettemin heeft dit 
onderzoek laten zien dat ook de combinatie niet alle 
vormen van overlast en criminaliteit even effectief 
kan aanpakken. Het verdient aanbeveling continu 
alert te zijn op de mogelijkheden het instrumen-
tarium uit te breiden met nieuwe maatregelen en 
een strakke regie te voeren op de gecombineerde 
toepassing van maatregelen. <<

WWW 
Het rapport van het onderzoek dat Regioplan 
heeft uitgevoerd in opdracht van de Directie 
Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 
Amsterdam – Evaluatie verwijderingsbevelen  
overlastgebieden Amsterdam – is te downloaden 
van www.regioplan.nl en  
www.eenveiligamsterdam.nl

Er zijn signalen dat hulpverleners 
hun cliënten kwijtraken
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wijkgebonden politiezorg in kansarme wijken 

hET pREVENTIEVE 
kApITAAl VAN 
BUURTBEwONERS 
Een heroriëntatie op politieprogramma’s waarin wijkteams op systematische 
wijze vorm geven aan hun werk, zou het Nederlandse gebiedsgebonden 
politiewerk minder kwetsbaar kunnen maken, vindt Bas van Stokkom. 
politieprogramma’s in Chicago en in Engelse steden waarin burgers in het 
veiligheidsbeleid participeren, kunnen hierbij als voorbeeld dienen. 

Door naar de behoeften van bewoners van 
kansarme buurten te luisteren, kan de politie 
het vertrouwen van bewoners in de 
samenleving vergroten / foto: Inge van Mill.
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door Bas van Stokkom
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor Ethiek, 

Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs verscheen 

zijn boek Symbolen van orde en wanorde. Broken windows 

policing en de aanpak van overlast en buurtverval, 

Den Haag, Elsevier Overheid, 2008.

Terwijl de cijfers voor inbraak en diefstal al weer 
enkele jaren fors teruglopen, geven ernstige en aan-
houdende overlastproblemen, van dronken mensen 
op straat tot vandalisme, nog altijd veel reden tot 
zorg. Bewoners vinden dan ook dat de politie zich 
meer op de overlastproblematiek zou moeten rich-
ten. Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich allereerst 
zorgen maken over wanorde en overlast, en minder 
over misdaadproblemen. Overlastsituaties onder-
mijnen het veiligheidsgevoel, niet omdat ze allemaal 
zo ernstig zijn, maar omdat ze bij elkaar grote  
gevolgen hebben. Ze laten het idee postvatten dat 
de straat ‘niemandsland’ is en dat het samenleven 
zelf is aangetast. Vooral achterstandswijken hebben 
te maken met veel overlast en wanorde. Bewoners 

voelen zich vaak machteloos. Men worstelt met 
in grijpende problemen zoals intimidatie van 
 bewoners, verloederde straten, spijbelen, sluiten van 
winkels en een beschadigd vertrouwen in het stads-
bestuur. Kansarme buurten kunnen zelf moeilijk 
orde en veiligheid in hun gebieden aanbrengen. 
Bewoners zijn doorgaans wantrouwend en geven 
zelden gehoor aan verzoeken tot participatie.  
Er heerst een afwachtende cultuur en burgerschap is 
matig ontwikkeld.

In de Verenigde Staten en in Engeland zijn succes-
volle politieprogramma’s ontwikkeld om die 
 problematiek het hoofd te bieden. De politie en 
gemeentelijke instanties hebben structurele 
samen werkings verbanden met bewoners op-
gebouwd. Daarbij wordt deels voortgebouwd op de 
inzichten van de bekende broken windows-theorie. 
Deze theorie ontleent zijn naam aan het artikel 
‘Broken Windows’ van James Q. Wilson en George L. 
Kelling (Atlantic Monthly, 1982). Zij bepleiten daarin 
een preventiestrategie waarin het snel aanpakken >>
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van kleine buurtproblemen eraan kan bijdragen dat 
ernstiger (veiligheids)problemen worden voor-
komen. In de onlangs verschenen studie Symbolen 
van orde en wanorde. Broken windows policing en de 
bestrijding van wanorde en buurtverval zijn de moge-
lijkheden van die politieprogramma’s nader ver-
kend. Maar kunnen die politieprogramma’s ook in 
ons land etnische en kansarme groepen meer bij het 
lokale veiligheidsbeleid betrekken?

gEBIEDSgEBONDEN pOlITIEBElEID 
Het Nederlandse politiebeleid staat al weer jaren 
nadrukkelijk in het teken van rechtshandhavende 
functies, zoals opsporing en misdaadbestrijding. 
Ook binnen het stedelijke veiligheidsbeleid is de 
trend van repressiever optreden de laatste jaren 
sterk op de voorgrond getreden. Die trends zijn in 
veel opzichten te interpreteren als een inhaalslag.  
Met repressieve interventies wordt gepoogd door-
geslagen ontwikkelingen te keren. De Rotterdamse 
aanpak (‘herovering’) is daar een voorbeeld van. 
Positief is dat frontlijnwerkers het voortouw hebben 
genomen om tal van urgente problemen aan te  
pakken. Niettemin lijkt die voortvarende aanpak 
over de hoofden van burgers heen te gaan. De aan-
pak van onveiligheid wordt nauwelijks afgestemd 
op de specifieke behoeften van de bewoners. 

Ook benaderingen die zijn gebaseerd op samen-
werking en netwerkvorming zijn de laatste jaren in 
de verdrukking gekomen. De politie heeft zich in 
menig veiligheidsnetwerk een kleinere rol toebe-
deeld. De druk het politiewerk te concentreren op 
wetshandhaving, opsporing en vooral de interne 
prestatieafspraken zijn daar debet aan. In veel net-
werken en partnerschappen wordt dan ook 
geklaagd dat de politie opnieuw onbereikbaar en 
onzichtbaar is geworden. Door deze ontwikkelingen 
lijkt er weinig recht te worden gedaan aan de accen-
ten van het gebiedsgebonden politiewerk die in de 
jaren tachtig voorop werden gesteld: participatie 
van bewoners, samenwerking, kennen en gekend 
worden. Dat houdt natuurlijk ook verband met het 
capaciteitstekort. Zo moeten wijkagenten te veel 
werkzaamheden op het bureau vervullen en  
brengen ze relatief te weinig tijd op straat door.

BEhOEfTEN VAN BEwONERS 
Met die trends in het achterhoofd is het interessant 
na te gaan of de aanpak van community policing in 
Chicago en het Engelse reassurance policing (reassu-
re betekent letterlijk geruststellen) uitkomst 
 kunnen bieden. Opvallend is dat in deze program-
ma’s indirect wordt voortgebouwd op de broken 
windows-theorie. Die theorie wordt nogal eens 
 vereenzelvigd met het zerotolerancebeleid van 
New York. Grotendeels ten onrechte, want burgers 
in New York werden niet betrokken bij dat stringente 
politiebeleid. Terwijl participatie van bewoners juist 
een van de belangrijke elementen van broken win-
dows policing is. Wanorde de kop indrukken en het 
bestrijden van kleine quality of life-overtredingen 
zouden volgens de New Yorkse variant de beste  
middelen zijn om serieuze misdaad te bestrijden. 
Belangrijke aspecten van de broken windows- 
theorie – zoals het raadplegen van de bevolking, en 
kritiek op een politiebeleid dat louter in het teken 
van rechtshandhaving staat – worden daarbij terzij-
de geschoven. Om die reden laten we de New Yorkse 
aanpak voor wat hij is. 

Kenmerkend voor broken windows is nu juist dat 
het politiebeleid wordt afgestemd op de ‘collectieve 
behoeften’ van bewoners. De buurt geeft in het 
gedachtegoed van Wilson en Kelling aan wat de 
‘geëigende publieke orde’ zou moeten zijn. Zo zou 
ook het preventieve potentieel van burgers sterker 
kunnen worden benut. Vooral in de Verenigde 
Staten en in Engeland zijn de laatste decennia  
politieprogramma’s van start gegaan die zijn geënt 
op die gedachten. Zo wordt in Chicago vanaf begin 
jaren negentig met grote volharding een veilig-
heidsbeleid doorgevoerd waarin alle burgers 
nadrukkelijk worden uitgenodigd te participeren. 
Maandelijks worden in alle 279 wijken bijeenkom-
sten gehouden waarin burgers veiligheids- 
problemen bespreken. Samen met de politie en 
andere gemeentelijke professionals geven ze aan 
welke aanpakken prioriteit moeten krijgen. 
Evaluaties hiervan wijzen uit dat het vertrouwen in 
de politie en de relatie tussen politie en burgers  
aanzienlijk zijn verbeterd, vooral in de zwarte wij-
ken. Het programma lijkt doeltreffende methoden 
te hebben ontwikkeld om etnische minderheden bij 
het veiligheidsbeleid te betrekken. 

Het Engelse model bouwt voort op de werkwijze 
van Chicago: het beoogt het publieke vertrouwen 
in de politie te vergroten, vooral door na te gaan 
over welke lokale incidenten bewoners zich buiten-

De politie heeft zich in menig 
veiligheidsnetwerk een kleinere rol 
toebedeeld
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gewoon veel zorgen maken. Het programma staat 
in het teken van bestrijding van wanorde. Burgers 
voelen zich gesteund, wanneer ze weten dat wan-
orde en overlast door de politie worden aangepakt. 
Door bewoners te raadplegen kunnen zogenoemde 
signal events (gebeurtenissen die de meeste angst- 
en onvredegevoelens veroorzaken) worden 
benoemd. Vervolgens kunnen control signals  
worden ontwikkeld. Dit zijn acties waarmee het 
optreden tegen wanordelijk of crimineel gedrag 
naar de buitenwereld zichtbaar wordt gemaakt. 
Hiermee wordt aangegeven dat de vreedzame 
interactie op straat is hersteld, waaraan bewoners 
vervolgens vertrouwen kunnen ontlenen. De eerste 
resultaten van het nationale reassurance-politie-
programma zijn veelbelovend. 

NAAR EEN ‘MAxIMAlE’ wIJkpOlITIE?
De werkwijze van reassurance policing zou het 
Nederlandse gebiedsgebonden politiewerk minder 
kwetsbaar kunnen maken. De systematische 
manier van werken sluit beter aan op de eisen van 
het hedendaagse integrale veiligheidsbeleid en 
kan de professionaliteit van het politiewerk ver-
groten. Voorts kunnen enkele vooronderstellingen 
van het gebiedsgebonden politiewerk worden 
gerelativeerd. Zo kan erkend worden dat er een 
legitieme rol is voor repressieve interventies zoals 
preventief fouilleren (controlesignaal!) naast het 
‘gewone’ responsieve werk. Tegelijk kan het belang 
van sociale cohesie worden genuanceerd. Het gaat 
er niet om sociale bindingen te versterken (als de 
politie daar al invloed op kan uitoefenen) maar  
om het relatief schaarse aantal daadkrachtige 
bewoners te mobiliseren.

Natuurlijk stoot een dergelijke gebiedsgebonden 
politiezorg op moeilijkheden. Samenwerking met 
bewoners is veeleisend en afmattend. In heterogeen 
samengestelde buurten bestaat doorgaans veel 
onenigheid over wat ‘maatschappelijke orde’  
precies behelst. De politie zou de verleiding om 
alleen met voorbeeldige burgers in zee te gaan, 
moeten weerstaan, en zou juist ‘activisten’ uit 
slecht gerepresenteerde groepen bij het veiligheids-
overleg moeten betrekken. De politie zou te hoge of 
onrealistische verwachtingen van bewoners moeten 
temperen en vooroordelen moeten bestrijden.  
Als ‘wetsdienaar’ heeft de politie het gezag in huis 
om die taak te vervullen. 

Een ander probleem is dat het veiligheidsbeleid in 
sterke mate expansieve en proactieve trekken 
krijgt. Het gaat om een brede opvatting van de  
politietaak met het mogelijke risico dat de politie-
zorg te veel doordringt in het alledaagse sociale 
leven. Maar het lijkt alleszins te verdedigen dat juist 
gemarginaliseerde wijken een dergelijke ‘maximale’ 
politiezorg nodig hebben, zowel voor de zichtbaar-
heid van de politie als het aanpakken van proble-
men. Het gaat immers om wijken die met aan- 
houdende verloedering te maken hebben of met 
steeds terugkerende ongeregeldheden waarbij 
jeugdgroepen of etnische groepen betrokken zijn, 
zoals in Amsterdam-West. De betreffende wijken 
zijn doorgaans gefragmenteerd en ontberen sociale 
netwerken. Jeugdgroepen hebben er vrij spel om de 
openbare ruimte te ‘annexeren’. 

Een ‘maximale’ strategie zou echter niet stadsbreed 
moeten worden toegepast. Alleen die wijken waarin 
problemen zich zodanig hebben gestapeld dat een 
proces van buurtverval is ingetreden, lijken ervoor in 
aanmerking te komen. Dat alles vereist veel energie 
en mankracht: dagelijks toezicht, samenwerken 
met frontlijnwerkers, huis-aan-huis-bezoeken,  
stimuleren dat bewoners incidenten en problemen 
melden, en successen breed onder de aandacht 
brengen. Deze oplossingsrichting lijkt de aan- 
gewezen manier om onveiligheid effectief te  
bestrijden en tegelijk het gevoel van vervreemding 
en machteloosheid onder de bewoners tegen te 
gaan. Zeker in multi-etnische achterstandswijken 
waar bewoners snel het gevoel hebben eenzijdig 
mikpunt te zijn van repressief politieoptreden. 
Voorwaarde is wel dat zorginstanties bij het lokale 
veiligheidsbeleid worden betrokken. Als dat beleid 
niet geschraagd wordt door sociale programma’s 
om achterstanden te verhelpen, valt er weinig te 
winnen. <<

Meer informatie over onderzoek op dit gebied is op te vragen 
bij de auteur: b.v.stokkom@cve.ru.nl 

Samenwerking met bewoners  
is veeleisend en afmattend
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door Matti Baggerman en Guy Hermans
De auteurs zijn respectievelijk werkzaam bij bureau Delfíni 

en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Om meer reizigers te trekken moeten kleine sta-
tions aangenamer en veiliger worden. Het verbete-
ren van de leefbaarheid en sociale veiligheid van een 
stationsgebied is niet eenvoudig, maar het kan wel. 
Menselijk toezicht en een comfortabele inrichting 
van het stationsgebied blijken in de praktijk doel-
treffende maatregelen. In beide gevallen is de 
gemeente de regisseur. Dit is een van de vele 
 conclusies uit de twee handreikingen die zijn 
 ontwikkeld door het Nijmeegse bureau Delfíni in 
opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer 
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

SOCIAlE VEIlIghEID
In de laatste decennia van de vorige eeuw nam het 
aantal incidenten en (gewelds)delicten in het 
openbaar vervoer toe. In die periode begon men 
zich zorgen te maken over de veiligheid van reizi-
gers en personeel. Het begrip sociale veiligheid 
raakte in opmars. Hiermee worden de risico’s 
bedoeld die burgers lopen om slachtoffer te wor-
den van een incident of delict. Sociale veiligheid 
heeft een objectieve en een subjectieve compo-
nent. De objectieve veiligheid heeft betrekking op 
feitelijke incidenten, gericht tegen een persoon of 
zijn eigendom. Voorbeelden hiervan zijn: zakken-
rollen, fietsdiefstal, auto-inbraak, lichamelijk 
geweld. De werkelijke (statistische) kans om 
slachtoffer te worden van dergelijke feitelijke  
incidenten bepaalt de objectieve onveiligheid. 

De subjectieve component van sociale veiligheid 
heeft betrekking op ons veiligheidsgevoel ofwel 
onze beleving. Mensen voelen zich om uiteen-

 Inhaalslag stations door menselijk toezicht en aangename inrichting 

ANgSTIgE REIzIgERS 
Reizigers die in- of uitstappen op een klein, onbekend station, voelen zich 
daar lang niet altijd op hun gemak. het is vaak een kale, lege plek met donkere 
hoekjes en hier en daar een kapotte fiets of andere rommel. Dat nodigt niet 
uit tot het gebruik van deze stations. gemeenten kunnen daar wat aan doen.
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lopende redenen (on)veilig. Dit wordt veroorzaakt 
door aspecten als aanwezigheid van ‘enge’,  
onbekende personen, rondhangende groepen  
jongeren, rondslingerend vuil, reinheid van het 
materieel, verlichting, geluidsoverlast, wild- 
plassen, sfeer en overzicht. Deze zogenaamde  
subjectieve onveiligheid wordt vooral bepaald door 
de kans die wij denken te hebben om slachtoffer  
te worden van een misdrijf en door (on)bewuste 
invloeden op de gemoedstoestand. 

In 2006 hebben Janneke Oppelaar en Karin 
Wittebrood voor het Sociaal en Cultureel Planbureau 
deze gevoelens van onveiligheid nader onderzocht 
(Angstige Burgers? De determinanten van gevoelens 
van onveiligheid onderzocht). Of wij ons in bepaalde 
omstandigheden onveilig voelen of niet, hangt  
volgens hen samen met individuele, situationele en 
sociaal-culturele factoren. Binnen de individuele 
context spelen factoren als persoonlijkheid (de 
ge neigdheid om angstig te reageren), kwetsbaarheid 
(bepaald door onder andere geslacht, leeftijd en 
sociaaleconomische omstandigheden), individuele 
leefstijl en routineactiviteiten, en slachtoffer- 
ervaringen, zowel direct als indirect een rol.  
De situationele context betreft factoren als de 
inrichting van de publieke ruimte, de sociale samen-
stelling, de sociale samenhang en overlast, verloede-
ring en criminaliteit. Binnen de sociaal-culturele 
context gaat het ten slotte om factoren als ont- 
wikkelingen in de media, de individualisering en de 
internationalisering. Bij het verbeteren van de socia-
le veiligheid in de publieke ruimte richt men zich 
doorgaans op de situationele factoren. Dat geldt 
ook voor een stationsgebied, zo blijkt hierna. 
Factoren binnen de individuele sfeer, of op sociaal-
cultureel niveau, vallen buiten de invloedssfeer van 
maatschappelijke en private organisaties. 

Reizigers willen een leefbaar en aangenaam 
ingericht stationsgebied / foto: Inge van Mill.

>>
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TOEzIChT
De meeste interventies ter verbetering van de sociale 
veiligheid in het openbaar vervoer zijn gericht op 
schoon, heel en veilig. Ofwel: beheer, toezicht en 
handhaving. Zo sluiten openbaarvervoerbedrijven 
beheerconvenanten af met gemeenten. En stellen 
zij medewerkers aan voor extra service en controle 
in het voertuig en op de perrons. Ook zien we steeds 
meer veiligheidsarrangementen ontstaan. Zo'n 
arrangement bevat een geheel van afspraken tussen 
politie, gemeenten en ov-bedrijven, met het doel 
om het aantal incidenten te verminderen en het  
veiligheidsgevoel te verbeteren. Een andere  
opvallende trend is dat steeds meer gemeenten 
overgaan tot het aanstellen van toezichthouders  
in het stationsgebied. 

Het aanstellen van toezichthouders is een reactie op 
de versobering in het openbaar vervoer. De laatste 
jaren zijn tal van voorzieningen geschrapt. Denk aan 
toiletten, personeel en de sluiting van de loketten. 
Vooral de kleinere en middelgrote stations langs de 
regionale spoorlijnen − die door de decentrale over-
heden zijn overgenomen − hebben geleden onder 
deze tendens. Met de sluiting van de loketten is hier 
het toezicht verdwenen en daarmee ook de sociale 
samenhang. Steeds meer gemeenten met een klein 
of middelgroot station zagen zich dan ook gecon-
fronteerd met klachten van omwonenden, reizigers 
of politie. Voor enkele gemeenten was dit de aan-
leiding om toezichthouders aan te stellen op het 
station. In alle gevallen staat het verbeteren van de 
sociale veiligheid en leefbaarheid voorop. 

De meeste gemeenten hebben hun plannen voor 
menselijk toezicht zelf ontwikkeld. Er waren immers 
weinig voorbeelden voorhanden. Om hierin veran-
dering te brengen heeft Delfíni in opdracht van het 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer alle bestaande 
initiatieven in Nederland in kaart gebracht. Het 
resultaat is vastgelegd in de brochure Menselijk  
toezicht op een station, hoe realiseer je dat?

De brochure onderscheidt drie categorieën van  
toezicht. Dat zijn toezicht op fietsenstallingen,  
toezicht op het station en de stationsomgeving en 
gezamenlijk toezicht op meerdere stations aan een 
traject. Het menselijk toezicht wordt in de meeste 
gevallen gerealiseerd met vrijwilligers, uitkerings-
gerechtigden en langdurig werklozen, via bemidde-
ling van een reïntegratiebureau, Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) of Uitvoeringsinstituut 
Werknemers Verzekeringen (UWV). Soms wordt 
samengewerkt met een opleidingsinstituut zoals 
een ROC. Klein beginnen is een belangrijke succes-
factor. Goede begeleiding van de toezichthouders 
en een bescheiden takenpakket met ruimte voor 
groei, is een ander aandachtspunt. De brochure 
bevat naast een overzicht, veel tips en een stappen-
plan voor gemeenten met plannen voor menselijk 
toezicht in de stationsomgeving.

SAMENwERkINg
Ondanks dat er op het gebied van schoon, heel en 
veilig al veel resultaten zijn geboekt in het openbaar 
vervoer, is het op tal van plaatsen nog steeds niet 
voldoende. Uit diverse reizigersonderzoeken blijkt 
dat reizigers behalve toezicht ook behoefte hebben 
aan meer verblijfs- en gebruikscomfort, betere voor-
zieningen en meer uitstraling en sfeer. Een leefbaar 
en aangenaam ingericht stationsgebied wordt dan 
ook steeds vaker toegevoegd aan het palet van 
maatregelen ter verbetering van de sociale veilig-
heid van een stationsgebied. 

Als hulpmiddel daarbij verschijnt binnenkort de 
handreiking Hoe maak je van een station een leukere 
plek? Deze handreiking biedt gemeenten een hand-
vat om te komen tot een comfortabeler en leuker 
station waar de reiziger zich prettig en veilig voelt. 
Ook hier is de gemeente de regisseur. Geen eenvou-
dige taak, want bij de inrichting van een stations-
gebied zijn immers veel partijen betrokken. Denk 
aan NS Poort, ProRail, vervoerders en politie. Daar-
naast zijn er allerlei belanghebbenden zoals de 
 reizigers, omwonenden, scholen en aangrenzende 
bedrijven. Hoe krijg je die op een lijn? Samenwerking 
blijkt het sleutelwoord. 

De laatste jaren zijn tal van 
voorzieningen geschrapt
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Hiervoor is een aanpak ontwikkeld op basis van een 
pilot rond de spoorlijn tussen Dordrecht en 
Geldermalsen en een pilot rond het station 
Nijmegen. Het resultaat is een concreet stappenplan 
waarmee de gemeente samen met betrokken en  
verantwoordelijke partijen een inhaalslag kan 
maken op haar station(s). Dit kost tijd en dient zorg-
vuldig te gebeuren. De handreiking licht toe hoe dat 
moet. Belangrijk is bijvoorbeeld dat partijen die 
elkaar gevonden hebben gezamenlijk het veld in 
gaan en ter plaatse met eigen ogen zien wat er ver-
beterd kan worden. Dit legt de basis voor persoon-
lijke betrokkenheid van de deelnemers. Vervolgens 
stellen partijen gezamenlijk een visie op de stations-
inrichting vast. Nadat deze visie is geformuleerd  
is het belangrijk om samenwerkingsafspraken  
te maken en deze op bestuurlijk niveau te  
bekrachtigen. 

Om partijen enthousiast te houden, is het van 
be lang dat er snel resultaat wordt geboekt. Zo advi-
seert de handreiking om verbeterpunten die gemak-
kelijk en tegen geringe kosten kunnen worden uit-
gevoerd als eerste aan te pakken. Dit motiveert 
partijen om met elkaar verder te gaan, ook als de 
samenwerking verderop in het proces moeizamer 
verloopt. Tevens wordt aangeraden om goed in kaart 
te brengen wat vernieuwing in de weg staat. Men 
kan dan gezamenlijk actie ondernemen om de 
belemmeringen weg te nemen. De handreiking 
waarschuwt met de belangrijke stelregel: het is 
nooit af. Dat betekent dat partijen altijd open 
 moeten blijven staan voor de input van buitenaf. 
Het stationsgebied heeft een breed scala aan 
gebruikersgroepen, die een nuttige bijdrage kunnen 
leveren in de vorm van praktische ideeën. Dat maakt 
een adequate reactie op veranderingen mogelijk.

CONClUSIE
Het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van 
het lokale beleid voor sociale veiligheid. Als hoeder 
van de openbare orde en veiligheid heeft de 
gemeente de regie. In de praktijk blijkt beheer,  
toezicht en handhaving veelal niet voldoende. 
Reizigers hebben behoefte aan comfort, uitstraling 
en een bekend aanspreekpunt. Menselijk toezicht 
en een integrale aanpak ter verbetering van de 
inrichting waarbij zowel gebruikers als verantwoor-
delijke partijen betrokken zijn, is een belangrijke 
sleutel tot succes. <<

De brochures Menselijk toezicht op een station, hoe realiseer 
je dat? en Hoe maak je van een station een leukere plek zijn 
uitgaven van het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en 
Mobiliteit van het KpVV. De brochures zijn gratis te bestellen 
bij Guy Hermans; guy.hermans@kpvv.nl of via (010) 282 51 77.

WWW 
De publicatie Angstige Burgers? De determinanten 
van gevoelens van onveiligheid onderzocht is te 
downloaden van de website van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau: www.scp.nl

Belangrijk is dat partijen die elkaar 
gevonden hebben gezamenlijk 
het veld in gaan en ter plaatse met 
eigen ogen zien wat er verbeterd 
kan worden
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Column

In een paginagrote advertentie werd 
op geroepen een Onafhankelijke Revisie-
Raad in te stellen. De revisie van straf-
zaken kan kennelijk niet langer worden 
toevertrouwd aan de Hoge Raad. Ook 
niet nadat de wettelijke normen hiervoor 
– in verband met nieuwe onderzoeks-
technieken – zijn verruimd, zoals onlangs 
bepleit door de voorzitter van de Raad 
voor de Rechtspraak. De noodzaak voor 
een Onafhankelijke RevisieRaad zou 
 blijken uit het feit dat maar liefst 94 
“structurele fouten” zijn aangetroffen in 
de argumentatie van openbaar ministe-
rie en rechters. De advertentie is onder-
tekend door 21 min of meer bekende 
Nederlanders waarvan ongeveer de helft 
de doctors- dan wel hoogleraarstitel 
voert. Een ding viel mij onmiddellijk op: 
de onwetenschappelijke manier van 
redeneren. Wie zijn deze verontruste 
proffen? Het merendeel is reeds lang 
geleden afgezwaaid. Geen van hen is of 
was ooit hoogleraar strafrecht of crimi-
nologie. De schrijver Maarten ’t Hart 
tekent als Dr. Maarten ’t Hart. Hij is een 
voormalige medewerker op het Instituut 
voor Zoölogie in Leiden. Hij beweerde 
onlangs dat volgens hem de verpleegster 
Lucy de B. nooit de dader van een reeks 
moorden kan zijn geweest omdat ze, 

nadat hij het publiekelijk voor haar had 
opgenomen, zo attent was geweest om 
naar zijn gezondheid te informeren. Ook 
zag hij in het feit dat hij bij een bezoek 
aan een gevangenis grondig was gefouil-
leerd, bijkomend bewijs voor de verdor-
venheid van de Nederlandse justitie. 
Onnozelheid is kennelijk geen beletsel 
om in Leiden doctor in de zoölogie te 
worden. Maar een plek in een 
Onafhankelijke RevisieRaad zou ik zo 
iemand toch niet graag toevertrouwen. 

De advertentie beweert 94 structurele 
fouten te hebben geconstateerd. 
Afgezien van de vraag of het hier wel om 
duidelijke fouten ging, wat maakt de 
geconstateerde fouten structureel, dat 
wil zeggen een vast kenmerk van de 
strafrechtspleging in Nederland? De 
advertentie leert ons niet meer dan dat er 
in vijf spraakmakende strafzaken iets mis 
is gegaan. Nu worden er per jaar ruim 
100000 strafzaken door de Nederlandse 
rechters afgedaan. Dat zijn dus vijftig 
fouten per miljoen zaken. Hoeveel mis-
sers zouden er moeten worden gemaakt 
om van structurele problemen te kunnen 
spreken? Ter vergelijking, in Nederland 
worden per jaar ongeveer een miljoen 
chirurgische ingrepen uitgevoerd en in 
ongeveer 50000 gevallen gaat er door 
fouten iets mis. Het aandeel fouten in de 
gezondheidszorg is volgens deze infor-
matie dus duizend maal groter dan bij 
justitie. Relevant is ook de vergelijking 
met andere landen. Volgens het nieuwste 
rapport van het World Economic Forum 
staat Nederland wat betreft de kwaliteit 

van de rechtspleging op plaats drie van 
de 130 onderzochte landen. Misschien 
valt het met de kwaliteit van de rechts-
pleging in Nederland dus nog wel mee. 
Maar dit soort pogingen tot objective-
ring zal men in de advertentie niet aan-
treffen. We hebben hier dan ook, 
ondanks het vertoon van titels, niet te 
maken met een wetenschappelijk verant-
woorde publicatie maar met stemming-
makerij. 

Tot de ondertekenaars behoort ook 
Maurice de Hond. Deze invloedrijke 
zakenman is onlangs door een 
Nederlandse rechter gemaand ermee op 
te houden een medeburger publiekelijk 
als pleger van een moord aan te wijzen 
die daarvoor nimmer is veroordeeld. 
Goed dat er in Nederland een onafhanke-
lijke justitie is. 

De democratische rechtsorde staat in 
Nederland onder druk. De fractievoorzit-
ter van een potentieel grote politieke par-
tij toont haar minachting voor het parle-
ment door er praktisch nooit te 
verschijnen. Ze verscheen wel op de zit-
ting van een rechtbank die uitspraak 
deed in een strafzaak met de kennelijke 
bedoeling daarmee de rechters onder 
druk te zetten. Het gedrag van deze poli-
tica ondermijnt het vertrouwen in de 
democratische rechtsorde. Het is het 
type gedrag dat destijds de basis heeft 
gelegd voor de ondergang van de rechts-
staat in Duitsland. Ook de advertentie 
behoort tot deze zorgwekkende trend. << 

DON’T ShOOT ThE JUDgE

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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Het woord omkatten kennen we vooral 
van het aanbrengen van kenteken en 
chassisnummer van een autowrak op 
een gestolen auto van hetzelfde type, om 
de auto vervolgens door te kunnen ver-
kopen. omkatten van vissen blijkt echter 
ook te kunnen. Zo nam de algemene 
inspectiedienst (aid) in februari 2008 
180 ton vis in beslag, omdat de dienst 
meerdere visverwerkende bedrijven 
ervan verdacht om goedkope geïmpor-
teerde aziatische platvis (Yellow-fin Sole 
vis) na verwerking te willen verkopen als 
de duurdere schol uit de noordzee 
(omkatten). een ander voorbeeld van 

misstanden in de visserij is stroperij. de 
aid Zuid nederland nam in april 2008 
vistuig in beslag waarmee stropers 
snoekbaarzen wilden verschalken. deze 
vis is erg gewild in het illegale circuit, 
omdat het visvlees erg smakelijk is. maar 
de vangst ervan is tot eind mei verboden.
de grote vraag naar vis werkt fraude, 
stroperij en overbevissing in de hand. 
dat merken ze ook in australië, waar ille-
gale praktijken van sport- en beroepsvis-
sers op kleine schaal wel bekend waren. 
nu bestaan er zorgen over activiteiten 
van de georganiseerde misdaad. op ver-
zoek van de overheid heeft het 

australische onderzoeksinstituut aic 
(australian institute of criminology) 
onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit 
in de australische visserij (A national 
study of crime in the Australian fishing 
industry, judy putt en Katherine 
anderson, 2007). de georganiseerde mis-
daad probeert een graantje mee te pik-
ken van de stijgende welvaart in oost-
aziatische landen zoals china. daar is de 
vraag naar vis en visproducten (bijvoor-
beeld schelpdieren zoals de zeeoren die 
als delicatesse gelden), sterk gestegen. 
Vis behoort van oudsher al tot de 
aziatische maaltijd, maar nu is de vraag 
alleen maar groter geworden. Hong Kong 
functioneert voor de vishandel als toe-
gangspoort tot het vasteland van china. 
daar is veel geld mee gemoeid. Voor een 
maaltje zeeoren van de beste kwaliteit 
telt de chinese nouveau riche naar ver-
luidt een fortuin neer. 

de betrokkenheid van de georganiseerde 
misdaad is vooralsnog niet groot in de 
australische visserij. Zij blijft beperkt tot 
het vissen op dure, schaarse soorten 
zoals zeeoor en de handel in illegale haai-
envinnen. maar ‘kleinere criminaliteit’ is 
wijdverspreid in de australische sport- én 
beroepsvisserij, constateert het aic. dan 
gaat het bijvoorbeeld om allerlei vormen 
van fraude en een levendige zwarte han-
del in allerlei soorten, zoals zeeoor en 
rivierkreeft, die via een achterdeur in de 
keukens van horecagelegenheden belan-
den. wil daar ooit iets aan veranderen, 
dan moet eerst de heersende moraal in 
het land veranderen, aldus het aic. 
namelijk dat het met overtredingen in de 
visserij wel meevalt. << Alfred Hakkert

IS DE AUSTRAlISChE 
VISSERIJ zUIVER  
Op DE gRAAT? 

Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers

DON’T ShOOT ThE JUDgE
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CCV-nieuws

NIEUWE HANDBOEKEN PKVW  
De nieuwe handboeken Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Nieuwbouw en Bestaande Bouw zijn beschikbaar via de web site 
van het CCV. Op de site kunnen de handboeken besteld worden 
of gratis gedownload. Ook de ABC brochure voor consumenten 
is aangepast op basis van de informatie uit de nieuwe regeling 
PKVW. De brochure kan besteld en gedownload worden via de 
webwinkel van het CCV:  
www.hetccv.nl/webwinkel.

VER-AFSTUDEERDERS GEZOCHT  
Het CCV heeft recent de Veiligheidseffectrapportage (VER) 
vernieuwd. Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar 
de VER zijn wij op zoek naar afstudeerders die de VER op dit 
gebied VERder willen brengen. De VER is ontwikkeld om zowel 
de sociale als de fysieke veiligheidsrisico’s van ruimtelijke 
plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. Lijkt het je 
leuk om bij het CCV af te studeren op dit onderwerp of weet je 
iemand die op zoek is naar een dergelijke afstudeerstage? Kijk 
dan op de CCV-site voor een uitgebreide omschrijving van de 
opdracht. 

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl in de rubriek 
Het CCV.

HEIN ROETHOFPRIJS 2008  
De inschrijving van projecten voor de Hein Roethofprijs 2008 
is geopend. Ieder Nederlands project, initiatief of pakket aan 
maatregelen dat gericht is op het voorkomen van criminaliteit 
kan worden ingezonden. Aanmelden kan tot vrijdag 1 augustus 
2008. 

De Hein Roethofprijs is in 1987 door het ministerie van Justitie 
in het leven geroepen. Reden was om nationale bekendheid te 
geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie 
van criminaliteit. De minister van Justitie reikt de Hein 
Roethofprijs uit op maandag 27 oktober 2008. 

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

MODEL IBB VOOR BESLISSERS 
Het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) is een 
methode om een goede samenhang tussen verschillende 
brandveiligheidsmaatregelen te bereiken. De publicatie Model 
IBB voor beslissers is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij 
de totstandkoming en het gebruik van een brandveilig gebouw. 

Daaronder vallen onder andere adviseurs, brandweer, dienst 
Bouw- en Woningtoezicht, verzekeraar, ontwerper, installateur 
en de gebruiker en/of eigenaar. Al deze partijen hebben baat 
bij het Model IBB. Deze publicatie beschrijft de structuur en 
de werking van het model. Dit gebeurt aan de hand van de zes 
stappen uit het model. 

De brochure kan besteld en gedownload worden via de 
webwinkel van het CCV: www.hetccv.nl/webwinkel.

WEGWIJZER PROSTITUTIEBELEID 
Het CCV heeft een digitale Wegwijzer prostitutiebeleid 
gelanceerd die gemeenten ondersteunt bij het 
ontwikkelen of verbeteren van prostitutiebeleid. Ook de 
samenwerkingspartners van de gemeente, zoals politie 
en welzijnsorganisaties, kunnen bij deze wegwijzer voor 
informatie terecht. Naast het opstellen van beleid, besteedt 
de wegwijzer ook aandacht aan de verschijningsvormen 
van prostitutie, de handhavingsmogelijkheden en het 
bijbehorende (bestuurlijke) instrumentarium. Al deze 
onderwerpen worden ondersteund met zoveel mogelijk 
praktijkdocumentatie.

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

 

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 
Het CCV heeft deze maand de KVO-modules Publiek-privaat 
cameratoezicht en Overlast door jongeren afgerond. 
Deze modules zijn een aanvulling op het digitale KVO-
stappenplan. De modules zijn vooral bedoeld voor KVO-
samenwerkingsverbanden. Ze geven algemene informatie, 
praktijkvoorbeelden en tips. Eerder presenteerde het CCV al de 
modules Brand en Agressie en geweld.

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

 << 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 gewij-
zigd in secondant, waar mee het onder-
steunen van betrokke nen op het gebied 
van criminaliteits preventie en veiligheid 
en informeren over kennis en ontwikke-
lingen op het gebied van de criminali-
teitspreventie 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 des-
kundigheid 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 aan-
zien 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 arti-
kel in het tijdschrift bete kent niet dat de 
inhoud ervan het standpunt van het 
Centrum voor Criminaliteits preventie en 
Veiligheid weergeeft. secondant ver-
schijnt vijf maal per jaar (waaronder een 
dubbel dik zomer nummer) in een oplage 
van 20 000.
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Ongevraagde kopij kan plaatsing  
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Artikelen, bijdragen en/of reacties kun-
nen in overleg met de redactie worden 
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drage 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 bijdra-
gen getypeerd door inhoudelijke objecti-
viteit en kritische oordeelsvorming en is 
er ruimte voor diepgang en analyse. Waar 
nodig moeten onbekende begrippen 
worden uitgelegd. Voor de praktijk vormt 
de praktische bruikbaarheid de rode 
draad, ook in achtergrond beschou win-
gen. Dat betekent concreet dat auteurs in 
bijdragen erop gespitst moeten zijn om 
succes- en faalfactoren, leerervaringen, 
tips voor de praktijk (do’s and don’ts) en 
dergelijke te beschrijven. Omvang Crimi-
trends, interview en reportage in overleg, 
overige bijdragen: 1500 woorden. Noten 
alleen bij grafieken en tabellen. Voor de 
toegankelijkheid moeten inhoudelijke 
noten worden vermeden, evenals een 
bronnenoverzicht aan het eind van het 
artikel.
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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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Voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrieven. 
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.


