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Redactioneel

De meeste misdrijven 
rond de jaarwisseling 
vinden plaats in de 
openbare ruimte / foto: 
Pallieter de Boer. 

Schoolgebouwen en woningen die in vlammen 
op gingen, al dan niet door het gebruik van illegaal 
vuurwerk, gemolesteerde abri’s, gesneuvelde  
winkelruiten, brandweermannen en agenten die 
werden belaagd en bekogeld met stenen en vuur-
werk, ambulances die werden gehinderd – het was 
weer bal tijdens de jaarwisseling van 2007 op 2008. 
Ruim daarvoor, in september 2007, had de Politie-
academie al een onderzoek uitgebracht over de 
terugkerende ongeregeldheden tijdens de jaar-
wisseling: Hoezo rustig?! Een onderzoek naar 
het  verloop van jaarwisselingen in Nederland. 

De onderzoekers blikken daarin terug op de jaar-
wisselingen in de afgelopen decennia. Daarbij  
wijzen zij op het grote verschil tussen de zoet-
sappige beeldvorming over de jaarwisseling die 
lang opgeld heeft gedaan en de harde realiteit. 
De publicist Carel Brendel die zij in het onderzoek 
citeren, sprak in 1998 al van de “mythe van het  
rustige nieuwjaar”. Terugblikkend op de jaar-
wisselingen in de voorgaande twee decennia, zag 
hij ‘kerstboomoorlogen’ in de grote steden voor-
bijkomen, evenals grootschalige brandstichtingen, 
plunderingen en brandbommen die naar politie-

bureaus werden gegooid. Maar politievoorlichters 
repten steevast van een rustige jaarwisseling, 
viel hem op. De mythe over het rustige Nieuwjaar 
werd definitief doorgeprikt na de Oudejaarsnacht 
van 2007. De Volkskrant wond er geen doekjes om 
(“een grim mige nacht vol vuur en alcohol”). Met 
een nieuw onderzoek van de Politieacademie 
(Neder lands grootste evenement) en een rapport van 
de ‘Commissie overlast jaarwisseling’ werd 
het onderwerp stevig op de agenda van de overheid 
geplaatst. 

In het hoofdartikel vult Laura Moerenhout van 
de dienst IPOL de kennis over de jaarwisseling  
verder aan. Zij schetst hoe de criminaliteit rond 
de jaar wisseling zich heeft ontwikkeld in de laatste 
jaren. Ook vergelijkt zij het onderwerp met de 
‘gewone’ criminaliteit van alledag. Dan blijkt dat 
rond de jaarwisseling ongeveer twee maal zoveel 
aangifte wordt gedaan van geweldsmisdrijven 
tegen personen als tijdens een gemiddeld weekend. 
En van vernielingen ruim vier keer zoveel. 
Met zoveel kennis over de criminaliteit rond 
het Nieuwjaar hoeft niemand meer onvoorbereid 
te zijn. << Alfred Hakkert 

OuDJAArSbAl
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Snippers
Tekst Lynsey Dubbeld. 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

‘Ik ben al blij als er tijdens mijn dienst niet 
gevochten wordt en het servies na het eten 
nog heel is.’ Dat zegt een jongerenwerker 
in de bundel Werken met risicojongeren. 
Handboek voor sociale  professionals, een 
recente uitgave van het Expertisecentrum 
Veiligheid van de Avans Hogeschool. 
Interventies zoals Big Brother Big Sister, 
Triple P, Incredible Years en Minder boos 

en opstandig moeten zorgen voor een 
situatie die meer werkbaar is. 

Over het algemeen heerst er bij de profes-
sionals en cliënten die betrokken zijn bij 
zulke programma’s ‘een goed gevoel’, 
aldus een van de bijdragen in Werken 
met risicojongeren. Die feel good-waarde 
zorgt ervoor dat effectiviteitbeoordelin-
gen nogal eens achterwege blijven. 
Het handboek besteedt daarom speciale 
aandacht aan effectieve interventie-
programma’s. Ook zijn er bijdragen 
over de morele dilemma’s bij het werken 
met risicojongeren en over veilige werk-
omstandigheden.

Werken met risicojongeren richt zich in het 
bijzonder op de professionals die in direct 
contact staan met kinderen, tieners en 

jongvolwassenen die overlastgevend of 
crimineel gedrag vertonen. Als eerste-
lijnswerkers vervullen zij een poortwach-
terfunctie bij de aanpak van probleem-
jeugd, schrijven Ben Rovers en Maike 
Kooijmans in hun inleiding. De verschil-
lende sectoren die zich bezighouden met 
risicojongeren (van jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en  
justitie tot onderwijs) doen er dan ook 
goed aan om de jongerenwerkers bij 
hun aanpak te betrekken.

Werken met risicojongeren. Handboek voor sociale 
professionals, ben rovers en maike kooijmans 
(red.), Den bosch, Avans Hogeschool, 2008. 
iSbN 978 90 79320 02 8.

AAN DE SlAg mET riSiCOJONgErEN

Is een gevangenisstraf iets waar jongeren 
tegen hun vrienden stoere verhalen 
over vertellen, of leidt detentie tot 
 gevoelens van berouw? En bestaat er een 
verband tussen de emoties die twaalf- 
tot vierentwintigjarigen ervaren als ze 
in de bak zitten en de mate waarin ze 
daarna delicten plegen? Deze vragen 
staan centraal in de WODC-publicatie 
Ik zit vast. Een exploratieve studie naar 
emotionele verwerking van justitiële  
vrijheidsbeneming door jongeren.  

De aanleiding voor dit onderzoek is 
de constatering dat sommige jongeren 
met gevoelens van trots reageren op 
hun vrijheidsstraf. Die opschepperij en 
stoerdoenerij roept natuurlijk vragen op 
over gewenste en ongewenste effecten 
van vrijheidsbeneming. Bovendien blijkt 
uit internationaal onderzoek dat jonge-
ren hun komst in een opvanginrichting 
vaak als emotioneel verwarrend ervaren. 
Is het verheerlijken van een detentie-
verleden misschien ‘schijntrots’?

Ik zit vast bundelt kennis uit onderzoek 
en praktijk over de wijze waarop jonge 
gedetineerden hun verblijf achter slot 
en grendel ervaren. Uit internationale 
literatuur komt naar voren dat vrijheids-
beneming tot emoties zoals angst, 
schuld en schaamte leidt. Volgens 
het WODC-onderzoek ervaren jonge 
gedetineerden echter vooral woede, 

angst en trots. Berouw, schaamte en 
schuldgevoelens zijn − met name bij  
recidivisten − een zeldzaamheid.

Het WODC-onderzoek laat zien hoe  
weinig we nog weten over de coping-
strategieën van jonge gedetineerden 
en over de effecten van emotionele  
ervaringen tijdens de vrijheidsstraf op 
het functioneren na detentie. De enige 
concrete bevinding is dat het merendeel 
van de jongeren de eerste fase in de 
opvanginrichting als stressvol ervaart. 

Ik zit vast. Een exploratieve studie naar emotionele 
verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door 
jongeren, A.m. van der laan, l. Vervoorn, C.A. van 
der Schans, S. bogaerts, Den Haag, WODC, 2008. 
iSbN 978 90 5454 822 5.

EmOTiONElE VErWErkiNg VAN JEugDDETENTiE
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Het debat over moslimradicalisme 
wordt ad hoc, reactief en ongenuanceerd 
gevoerd. Door de huidige wijkenaanpak 
ontstaat een vertekend beeld van de 
lokale veiligheidsproblematiek. En jeugd-

interventies kunnen nog heel wat leren 
van het placebo-effect. Het zijn stellingen 
die Ben Rovers en Hans Moors verkon-
digen in de lectorale redes die ze in 2007 
uitspreken bij hun benoeming aan de 
Avans Hogeschool. Uitgewerkte versies 
van de oraties zijn gebundeld in Geloven 
in veiligheid. Tegendraadse perspectieven. 
Hans Moors pleit voor een cultuur-
historisch perspectief op lokale veilig-
heid, onder andere vanwege de eenzijdi-
ge focus op het hier en nu in probleem - 
buurten. Een breed historisch perspectief 
is volgens Moors ook nodig om het 
 ‘islamofobe gehalte van het debat 

over moslimradicalisme’ te vervangen 
door een ‘realistische aanpak van de  
serieuze problemen met polarisatie 
en radicalisering’. Volgens Bert Rovers 
schiet de gangbare benadering van 
jeugddelinquentie tekort door een 
 eenzijdige focus op evidence based 
 interventies. 

Geloven in veiligheid. Tegendraadse perspectieven, 
Hans moors en ben rovers, Den Haag, boom 
Juridische uitgevers, 2008. iSbN 978 90 5454 
841 6.

mOSlimrADiCAliSmE, PrOblEEmWiJkEN EN JEugDCrimiNAliTEiT

‘De scheidsrechter altijd een handje geven 
na de wedstrijd en je tegenstander, ook bij 
verlies!’ Dat bepleit een van de 
 respondenten van het SCP-onderzoek 
naar onwenselijk gedrag in de sport. 
De uitspraak is tekenend voor de teneur 
van Weinig over de schreef. Een onderzoek 

naar onwenselijk gedrag in de breedte-
sport. Het rapport relativeert de ernst van 
het onwenselijke gedrag in de breedte-
sport. Diefstal, vandalisme, bedreiging, 
geweld en overlast komen in de amateur-
sport weliswaar voor, maar nemen geen 
verontrustende vormen aan. Weinig over 
de schreef is een vervolg op het SCP-
rapport Een gele kaart voor de sport uit 
2007 en gaat dieper in op de mate waarin 
onwenselijk gedrag een probleem is in de 
breedtesport (sport die niet-professio-
neel en niet op topsport niveau wordt 
beoefend). Daarbij wordt onder andere 
gekeken naar interventies en campagnes 
om ongewenst gedrag te voorkomen en 
bestrijden. Hoewel voor veel beoefenaars 

van breedtesport de ‘derde helft’ van 
wezenlijk belang is, ervaren de onder-
vraagde sporters en  
toeschouwers vaker onwenselijk gedrag 
op straat en in het uitgaansleven dan in 
de sport. Ook kampt maar een klein deel 
(3 procent) van de bestuurders van sport-
verenigingen met problemen, en zijn 
agressie en discriminatie zelden een 
reden voor sporters om de handdoek 
in de ring te gooien. 

Weinig over de schreef. Een onderzoek naar 
onwenselijk gedrag in de breedtesport, Annet 
Tiessenraaphorst, Jo lucassen, remko van 
den Dool, Janine van kalmthout, Den Haag, SCP, 
2008. iSbN 978 90 377 0360 3.

ONWENSEliJk gEDrAg iN DE DErDE HElfT

Jan van Dijk, hoogleraar victimologie aan 
de Universiteit van Tilburg en columnist 
van secondant, is internationaal onder-
scheiden. Hij heeft voor zijn nieuwe boek 
The World of Crime. Breaking the Silence 

on Problems of Security, Justice, and 
Development Across the World de prestigi-
euze Amerikaanse Sellin-Glueck Award 
 ontvangen. In The world of crime kijkt 
Van Dijk vanuit een internationaal per-
spectief naar ontwikkelingen in misdaad, 
slachtofferschap, strafrecht en criminali-
teitspreventie. Hij verzamelde daarvoor 
uiteenlopende statistieken en inzichten 
over onder meer veelvoorkomende 
 criminaliteit en nieuwe veiligheids-
risico’s. Het lijvige boek geeft bijvoor-
beeld een overzicht van georganiseerde  
criminaliteit in verschillende landen. 
De Sellin-Glueck Award wordt sinds 1974 

uitgereikt aan onderzoekers die een 
belangrijke bijdrage leveren aan het  
vakgebied criminologie. Van Dijk houdt 
zich al sinds de jaren tachtig bezig met 
internationaal misdaadonderzoek, onder 
andere via de International Crime Victims 
Survey. Hij is, na Josine Junger-Tas en 
Willem Nagel, de derde Nederlandse  
winnaar van de Sellin-Glueck.

The World of Crime. Breaking the Silence on 
Problems of Security, Justice and Development 
Across the World, J.J.m. van Dijk, london, Sage, 
2008. iSbN 978 4129 5679 6.

AmErikAANSE PriJS VOOr NEDErlANDS bOEk
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Crimi-trends 
oud en nieuw gaat vanouds gepaard met uitbarstingen van feest

vreugde, maar wordt vaak ook ontsierd door ernstige overlast en 

criminaliteit. dat probleem verdient extra aandacht, vindt Laura 

Moerenhout. om te beginnen moeten we er meer van weten. 

typerende misdrijven rond de jaarwisseling zijn geweldsmisdrijven 

tegen personen en openbareordemisdrijven, waaronder brand 

stichting. maar vooral de vernielzucht grijpt om zich heen.

Criminaliteit en overlast rond de jaarwisseling 

mET OuD  
EN NiEuW  
TOTAl lOSS? 
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Criminaliteit en overlast rond de jaarwisseling 

mET OuD  
EN NiEuW  
TOTAl lOSS? 

Het afsteken van vuurwerk zorgt iedere 
jaarwisseling voor veel vernielingen en schade. 

Veel kleine en grote branden ontstaan door 
vuurwerk / foto: Pallieter de Boer. 
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Tabel 1> Vermenigvuldigingsfactor van het aantal aangiften tijdens 

de jaarwisseling, vergeleken met een gemiddeld weekend in het jaar 

volgend op de jaarwisseling

 

 
 

door Laura Moerenhout
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij de dienst IPOL  

van het Korps landelijke politiediensten.

De Commissie overlast jaarwisseling heeft in september  
2008, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, aanbevelingen geformuleerd voor de 
aanpak van overlast rond de jaarwisseling. Volgens deze com-
missie moet de jaarwisseling beschouwd worden als een 
grootschalig evenement waarbij ernstige risico’s ontstaan 
voor de openbare orde. De commissie pleit voor een gerichte 
communicatiecampagne waarin potentiële relschoppers, 
ouders en buurtgenoten worden aangesproken op hun verant-
woordelijkheid. Andere aanbevelingen die zij heeft gedaan, 
zijn het in kaart brengen van hotspots en het uit de anoni-
miteit halen van de daders. Deze aflevering van Crimi-trends 
haakt aan op dit thema en zal, aan de hand van politie-
registraties, de aard en omvang van de criminaliteit rond 
de jaarwisseling uitlichten.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie over aan-
giftecriminaliteit uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) 
van de Nederlandse politie. Deze informatie wordt verzameld 

en bewerkt door de dienst IPOL van het Korps landelijke politie-
diensten. Niet alle politieregio’s registreren hun aangiften  
volledig in het HKS. Van negentien regio’s zijn de gegevens 
betrouwbaar genoeg om de ontwikkeling van het aantal  
aangiften rond de jaarwisseling te beschrijven. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen verschillende gemeentegrootten. 
Van de G4 zijn in de landelijke database alleen gegevens 
beschikbaar over Den Haag en Utrecht. De gegevens die 
betrekking hebben op de overige gemeentecategorieën 
zijn wel representatief voor alle Nederlandse gemeenten. 

Het aantal aangiften wordt gebruikt als indicatie voor de  
criminaliteit, maar geeft natuurlijk geen volledig beeld, omdat 
van veel misdrijven geen aangifte wordt gedaan. Wel is het 
mogelijk met deze gegevens een representatief beeld te  
schetsen van de ontwikkeling van de criminaliteit rond  
de jaarwisselingen in Nederland.

Voor de analyse is gekeken naar aangiften van misdrijven 
die gepleegd zijn rond de jaarwisselingen van 2001/2002 
(31 december 2001 en 1 januari 2002) tot en met 2006/2007. 
De jaarwisseling 2007/2008 ontbreekt aangezien er nog geen 
landelijke data over het jaar 2008 beschikbaar zijn.

Figuur 1> Ontwikkeling van het aantal aangiften van misdrijven 

rond de jaarwisseling, index 2001/2002=100 
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 2003 2004 2005 2006 2007

geweld tegen personen 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8

openbare orde 3,5 3,7 4,0 4,4 5,6

vernielingen 3,2 3,2 3,6 4,2 4,5

totaal 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6
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Figuur 2> Ontwikkeling van het aantal aangiften voor een 

gemiddeld weekend, index 2003=100 

 

 
 

Geweldsmisdrijven tegen personen, openbareordemisdrijven 
en vernielingen zijn kenmerkende misdrijven voor de jaar-
wisseling. Om die reden zijn alleen de aangiften van deze  
misdrijfcategorieën meegenomen in de analyses. De categorie 
geweldmisdrijven tegen personen is samengesteld uit de  
misdrijven bedreiging, mishandeling, (poging) doodslag 
en dood/letsel door schuld. De categorie vernielingen omvat 
vernielingen van auto’s, openbare gebouwen, vernielingen in 
het openbaar vervoer en de restcategorie overige vernielingen. 
Onder openbareordemisdrijven vallen misdrijven tegen de 
openbare orde, tegen het openbaar gezag en gemeengevaar-
lijke misdrijven (bijvoorbeeld brandstichting).

De algehele ontwikkeling van de aangiften van deze misdrijven 
zal hier worden geschetst, maar ook zullen de aangiften per 
pleegruimte en gemeentegrootte worden besproken.

AANgifTEN rOND DE JAArWiSSEliNg
Van alle misdrijven die kenmerkend zijn voor de jaarwisseling 
vormen vernielingen rond de jaarwisseling 2006/2007 het 
grootste deel (64,3 procent), gevolgd door geweldsmisdrijven 
tegen personen (18 procent) en openbareordemisdrijven 
(17,7 procent).

In de negentien politieregio’s zijn met betrekking tot diezelfde 
jaarwisseling 4696 aangiften gedaan. Hiervan hadden 3020 
aangiften betrekking op vernielingen. Vernieling van auto’s 
kwam samen met de subcategorie overige vernielingen hierbij 
het meeste voor. Van geweldsmisdrijven tegen personen werd 
843 keer aangifte gedaan. Mishandeling en bedreiging zijn de 
meest voorkomende misdrijven in deze categorie. Van open-
bareordemisdrijven werden tijdens de jaarwisseling 2006/2007 
maar iets minder aangiften gedaan, namelijk 833. De sub-
categorie gemeengevaarlijke misdrijven komt het meeste 
voor in de categorie openbareordemisdrijven.

Het aantal aangiften van geweld tegen personen, openbare-
ordemisdrijven en vernielingen rond de jaarwisseling is de 
afgelopen jaren flink toegenomen. In figuur 1 is de ontwik-
keling van het aantal aangiften geïndexeerd weergegeven, 
de jaarwisseling 2001/2002 is hierbij op 100 procent gesteld. 
Het aantal geregistreerde openbareordemisdrijven is met 
66 procent het sterkst toegenomen ten opzichte van de jaar-
wisseling 2001/2002. De toename van het aantal aangiften 
van vernielingen en geweldsmisdrijven tegen personen is over 
de afgelopen vijf jaar vergelijkbaar en ligt op 55 procent. Het 
aantal aangiften van vernielingen lijkt sinds de jaarwisseling 
2005/2006 echter minder sterk toe te nemen. >>
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Tabel 2> Verdeling van aangiften naar pleegruimtes per 

misdrijfcategorie, jaarwisseling 2006/2007 

 
 

 geweld tegen 
personen

openbare orde vernielingen totaal 
aangiften

openbaar
59,4% 55,1% 53,8% 55,0%

semiopenbaar
19,2% 17,3% 16,4% 17,1%

privé
21,4% 27,6% 29,8% 27,9%

totaal
100% 100% 100% 100%
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De toename van het aantal aangiften betekent niet per  
definitie een toename van criminaliteit. De laatste jaren is er 
meer aandacht gekomen voor ongeregeldheden rond de jaar-
wisseling. Dat heeft ertoe kunnen leiden dat er meer prioriteit 
aan het fenomeen is gegeven. Dat kan een betere registratie 
van aangiften tot gevolg hebben. Ook kunnen burgers eerder 
aangifte hebben gedaan van misdrijven.

Hoe strookt deze ontwikkeling nu met de algehele ontwik-
keling van de aangiftecriminaliteit in Nederland? Uit de Lande-
lijke criminaliteitskaart 2007 blijkt dat de aangiftecriminaliteit 
na een jarenlange afname in 2007 stagneert. Geweldsmis-
drijven tegen personen en vernielingen nemen echter nog 
steeds toe de laatste jaren, maar wel in veel mindere mate 
dan hier wordt geschetst. Hier is vermoedelijk sprake van 
een registratie-effect, gelet op de stabilisering van geweld 
in slachtofferenquêtes (Politiemonitor Bevolking, Veilig-
heidsmonitor Rijk).

mEEr AANgifTEN TiJDENS DE JAArWiSSEliNg?
De aangiften rond de jaarwisseling zijn vergeleken met 
het gemiddelde aantal aangiften per weekend per jaar. 
De weekenden zouden namelijk de meeste overeenkomsten 
kunnen vertonen met de jaarwisseling (een uitgaansavond 

en een zondag). Uit de vergelijking blijkt dat er met betrekking 
tot de jaarwisseling veel meer aangiften worden gedaan dan 
gemiddeld in de weekenden per jaar. Van geweldsmisdrijven 
tegen personen wordt rond de jaarwisseling ongeveer twee 
maal zoveel aangifte gedaan, van vernielingen ruim vier keer 
en van openbareordemisdrijven wordt rond de jaarwisseling 
zelfs bijna zes keer zoveel aangifte gedaan.

De ontwikkeling van de aangiften in de weekenden laat,  
vergeleken met de jaarwisseling, ook een andere trend zien. 
Figuur 2 laat zien dat de toename van het aantal aangiften 
veel minder sterk is dan rond de jaarwisselingen. In 2007 is 
er zelfs sprake van een afname van het aantal aangiften 
van openbareordemisdrijven (-13 procent) en vernielingen 
(-5 procent), bij geweldsmisdrijven tegen personen is er  
sprake van een stabilisatie.

PlEEgruimTES
Rond de jaarwisseling 2006/2007 hadden de meeste aangiften 
(55 procent) betrekking op een misdrijf gepleegd in de open-
bare ruimte. In de privéruimte (bijvoorbeeld de woning, schuur 
of tuin) vindt bijna 28 procent van de aangegeven misdrijven 
plaats en in de semiopenbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan 
horecagelegenheden of winkels, vindt het kleinste deel van 

Figuur 3> Ontwikkeling van de verhouding van de aangiften rond 

de jaarwisseling naar pleegruimte 

Figuur 4> Ontwikkeling van het aantal aangiften van 

geweldsmisdrijven tegen personen rond de jaarwisseling naar 

pleegruimte, index 2001/2002=100
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Figuur 6> Ontwikkeling van het aantal aangiften van 

openbareordemisdrijven rond de jaarwisseling naar pleegruimte, 

index 2001/2002=100

 

de aangegeven misdrijven plaats (17 procent). Voor gewelds-
misdrijven tegen personen, openbareordemisdrijven en  
vernielingen liggen deze verhoudingen ongeveer gelijk. 
Alle vinden tijdens de jaarwisseling het meeste plaats in 
de openbare ruimte, gevolgd door respectievelijk de privé-
ruimte en de semiopenbare ruimte. Deze verhoudingen 
zijn weergegeven in tabel 2.

De ontwikkeling van de verdeling van de aangiften naar  
pleegruimte is in figuur 3 weergegeven. Zoals eerder al is  
aangegeven, vindt het grootste gedeelte van de aangegeven 
misdrijven tijdens de jaarwisseling in de openbare ruimte 
plaats. Het aandeel van de aangiften dat betrekking heeft 
op deze pleegruimte is vanaf de jaarwisseling 2005/2006 met 
bijna 5 procent afgenomen. Figuur 3 laat zien dat het aandeel 
dat betrekking heeft op de semiopenbare ruimte vanaf 
2001/2002 flink kleiner is geworden, namelijk bijna 5 procent. 
De laatste jaarwisselingen lijkt er echter een einde te komen 
aan deze afname. Vergeleken met de andere pleegruimtes, 
laat de ontwikkeling van het aandeel aangiften dat betrekking 
heeft op de privéruimte een ander beeld zien. Het aandeel 
van deze pleegruimte is sinds de jaarwisseling 2005/2006 
juist met bijna 4 procent toegenomen.

De afzonderlijke misdrijfcategorieën laten kleine verschillen 
zien in de ontwikkelingen naar pleegruimte. In figuur 4,5 en 
6 zijn deze ontwikkelingen geïndexeerd weergegeven naar  
misdrijfcategorie. Geweldsmisdrijven tegen personen nemen 
ten opzichte van de jaarwisseling 2005/2006 in de privéruimte 
licht af (-2 procent), in de overige pleegruimtes is nog wel  
sprake van een toename. Over de gehele periode 2001/2002 
tot en met 2006/2007 is er echter wel sprake van een forse  
toename in alle pleegruimtes. 

Vernielingen (figuur 5) laten een afname zien in de openbare 
ruimte (-11 procent) vanaf de jaarwisseling 2005/2006. Dat  
verklaart ook de afname van aangegeven misdrijven in figuur 3, 
omdat vernielingen nu eenmaal de grootste categorie vormen. 
Vooral het aantal aangiften van vernieling in de privésfeer 
neemt sterk toe (figuur 5). Hierbij kan men denken aan de  
vernieling van een ruit of brievenbus van een woning.

In alle pleegruimtes zijn de openbareordemisdrijven tijdens de 
jaarwisselingen toegenomen. In de privéruimte is, na een korte 
stabilisatie van het aantal aangiften, sinds 2005/2006 weer een 
flinke toename zichtbaar. Bij openbareordemisdrijven in de pri-
véruimte moet men bijvoorbeeld denken aan brandstichting in 
een woning of in een schuur die op privéterrein staat.

Figuur 5> Ontwikkeling van het aantal aangiften van vernielingen 

rond de jaarwisseling naar pleegruimte, index 2001/2002=100 
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Figuur 7> Ontwikkeling van het aantal aangiften van misdrijven 

rond de jaarwisseling per gemeentecategorie per 10 000 inwoners 

 

gEmEENTEgrOOTTE
Het aantal aangiften met betrekking tot de jaarwisseling is 
de afgelopen jaren in alle gemeentecategorieën toegenomen. 
Over het algemeen geldt dat hoe kleiner de gemeente is, hoe 
minder aangiften er worden gedaan per 10 000 inwoners.  
In de zeer grote gemeenten (Den Haag en Utrecht) worden 
de meeste aangiften gedaan van misdrijven gepleegd tijdens 
de jaarwisseling. Rond de jaarwisseling 2006/2007 lijkt er  
sprake van een afname, terwijl er in de kleinere gemeente-
categorieën nog wel een toename zichtbaar is.

De afzonderlijke misdrijfcategorieën vertonen wel wat onder-
linge verschillen. Geweldsmisdrijven tegen personen vinden 
tijdens de jaarwisseling relatief het meeste plaats in de grote 
en middelgrote gemeenten. Openbareordemisdrijven nemen 
het sterkst toe in de zeer grote gemeenten, ook gedurende 
de jaarwisseling 2006/2007. Vernielingen laten wel ongeveer 
een zelfde trend zien als het algemene beeld in figuur 7.

CONCluSiE
De aangiftecriminaliteit rond de jaarwisseling neemt de laat-
ste jaren sterk toe. Vernielingen voeren de boventoon, gevolgd 
door geweldmisdrijven tegen personen en openbareordemis-
drijven. De vraag of de toename nu veroorzaakt wordt door 
een registratie−effect of dat er daadwerkelijk meer misdrijven 
worden gepleegd, behoeft nader onderzoek. Op basis van 
de analyses in deze aflevering van Crimi-trends is wel duidelijk 
geworden dat de aanpak van overlast en criminaliteit rond 
de jaarwisseling meer aandacht nodig heeft; niet alleen in 
de grote steden, maar ook in de minder grote gemeenten 
in Nederland. Wellicht kunnen de aanbevelingen van 
de Commissie overlast jaarwisseling daaraan bijdragen. <<
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Tijdens Oud en Nieuw is er een 
grote politiemacht op de been / 
foto: Pallieter de Boer.
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Criminoloog Chris Rutenfrans: 
“Voor je het weet krijg je een 
totale controlestaat.” / foto: 

Pallieter de Boer.
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 INTERVIEW Criminoloog Chris rutenfrans over aanpak criminaliteit onder allochtonen:

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

Criminaliteit onder allochtonen blijft in Nederland 
een uitermate gevoelig vraagstuk. De landelijke 
discussie na de weigering van buschauffeurs in 
Gouda nog langer door een wijk te rijden die door 
Marokkanen werd geterroriseerd, heeft dat weer 
volop bewezen. Ook het gekibbel in politiek Den 
Haag over de registratie van de etnische achter-
grond van probleemjongeren, maakt dat duidelijk. 
PvdA-minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en 

Integratie werd half november zelfs gedwongen 
ontslag te nemen naar aanleiding van dit dossier. 
Toch is al in de jaren negentig vastgesteld dat  
relatief meer allochtonen betrokken zijn bij  
criminaliteit dan hun aandeel in de bevolking 
zou rechtvaardigen. Het staat te lezen in de nota 
Criminaliteit in relatie tot de integratie van  
etnische minderheden die in 1997 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van minister Winnie 
Sorgdrager (D66) van Justitie en verstuurd werd 
mede namens het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

mensen met een marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse of Turkse achter
grond zijn gezien hun aandeel in de bevolking relatief vaak betrokken bij 
criminaliteit. Criminoloog Chris rutenfrans zoekt een van de oorzaken in 
het falende overheidsbeleid dat te veel de nadruk heeft gelegd op preventie. 
“Preventie werkt niet zonder repressie. Je moet sancties opleggen want 
vrijblijvendheid slaat dood”, zegt hij in een interview met secondant. 
rutenfrans die als redacteur Opinie is verbonden aan de Volkskrant, pleit 
voor een harde aanpak van criminele allochtonen. “We moeten terug naar 
gewone repressie. ik weet zeker dat dat door allochtone jongeren wordt 
begrepen. Al het andere begrijpen ze niet.”

“ik bEN iN DE AfgElOPEN 
JArEN HEEl Erg gAAN 
gElOVEN iN rEPrESSiE”

>>
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Criminoloog Chris Rutenfrans was destijds samen 
met professor Jan van Dijk mede-opsteller van deze 
zogeheten CRIEM-nota die een mijlpaal is geweest 
bij het in kaart brengen van het criminaliteits-
probleem onder allochtonen, vooral onder alloch-
tone jongeren. “Voor het eerst werd ondubbel -
zinnig met cijfers gestaafd, vastgesteld dat bij vier 
etnische groepen in Nederland sprake was van een 
onevenredige betrokkenheid bij criminaliteit”, zegt 
Rutenfrans. “Marokkanen en Antillianen sprongen 
eruit met vijf keer meer delicten dan, gezien hun 
aandeel in de bevolking, zou mogen worden  
verwacht. Ook bij Surinamers en Turken was er 
een oververtegenwoordiging, maar niet in 
zo’n grote mate.”

SOCiAAlCulTurElE AfSTAND
Als tweede bijzonderheid van de CRIEM-nota 
noemt Rutenfrans dat voor het eerst de oorzaak van 
de hoge criminaliteit onder allochtonen ook werd 
gezocht buiten de traditionele sociaal-economische 
factoren zoals werkloosheid en armoede. Het  
verschil tussen de eigen cultuur en die van het  
nieuwe vaderland bleek ook een grote invloed te 
hebben op de integratie in de Nederlandse samen-
leving. Onderzoek in de jaren negentig toonde aan 
dat hoe groter de sociaal-culturele afstand tussen 
het land van herkomst en Nederland is, hoe moei-
lijker de integratie zal verlopen en hoe groter 
de kans is dat tweede en volgende generaties 
allochtonen op het criminele pad terechtkomen. 

“Kinderen op straat worden  
hier niet door de buurman 
gecorrigeerd”

Rutenfrans: “Niet alleen de economische achter-
stand veroorzaakt de hoge criminaliteitscijfers 
onder allochtonen, sociaal-culturele factoren  
spelen ook een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld 
Marokkanen. Cultureel gezien verschillen de 
Marokkaanse nieuwkomers sterk van de in Neder -
land gangbare cultuur. Bij Marokkanen is sprake van 
weinig samenhang in het gezin. Zo spelen jongens 
altijd buiten en zijn meisjes altijd binnen. Belangrijk 
verschil met Nederland is bovendien dat de opvoe-

ding in Marokko is gericht op sociale controle. 
In Marokko zelf treedt iedereen corrigerend op. 
Iedereen zal jongetjes op straat aanspreken op 
hun wangedrag. In Nederland is de opvoeding 
gericht op zelfcontrole. Kinderen op straat worden 
hier niet door de buurman gecorrigeerd. Marok-
kaanse jongens kunnen hier dus gewoon hun gang 
gaan, nog steeds. Dat zie je bijvoorbeeld in Gouda.”

NiETS uiTgEHAAlD
Minister Sorgdrager zette in de CRIEM-nota een 
driesporenbeleid op de rails dat was gericht 
op jonge allochtonen in drie verschillende leeftijds-
groepen. Bij heel jonge kinderen moest iets worden 
gedaan aan het wegwerken van de taalachterstand 
om hen zo beter voor te bereiden op school. Voor 
de groep scholieren zouden maatregelen worden 
getroffen die spijbelgedrag en schooluitval moes-
ten tegengaan. Allochtone jongeren die zich al 
met lichtere vormen van criminaliteit bezighielden, 
moesten worden begeleid naar een baan. “Er is 
heel veel in geïnvesteerd, alleen heeft het niets  
uitgehaald. Wat ze ook hebben geprobeerd, ruim 
tien jaar na de CRIEM-nota is de onevenredigheid 
van allochtonen in de criminaliteitsstatistieken 
nog steeds even groot, vooral bij Marokkanen en 
Antillianen.”

Dit blijkt bijvoorbeeld in 2005 uit een onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum (WODC) naar de omvang van  
verdachten onder autochtone en allochtone  
bevolkingsgroepen. Enkele conclusies uit het  
rapport Verdacht van criminaliteit, Allochtonen 
en autochtonen nader bekeken zijn: 
•	 	Het	hoogste	percentage	verdachten	ligt	bij	

de groep mannelijke niet-westerse allochtonen 
van de tweede generatie;

•	 	De	Dominicaanse	en	Antilliaanse	bevolkings-
groepen hebben het hoogste percentage  
geregistreerde verdachten;

•	 	Allochtone	jongeren	staan	vaker	als	verdachte	
geregistreerd bij de politie dan autochtone  
jongeren;

•	 	Het	algemene	beeld	dat	bij	Antillianen	en	
Marokkanen een probleemgroep voorkomt, 
wordt door de resultaten ondersteund; 
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•	 	Bij	de	Marokkanen	zijn	zowel	de	eerste	als	
de tweede generatie vaker dan autochtonen 
en de meeste andere herkomstgroeperingen  
verdachte van een misdrijf;

•	 	Bij	de	Antillianen	gaat	het	voornamelijk	om	 
de jongeren van de eerste generatie, met een 
opvallend hoog percentage verdachte meisjes.

POliTiEk
Het gebrek aan resultaat wijt Rutenfrans allereerst 
aan de politiek die zich onvoldoende heeft inge-
spannen om het probleem op te lossen. 

“De politiek heeft destijds eigenlijk 
nauwelijks op het CRIEM-rapport 
gereageerd”

“De politiek heeft destijds eigenlijk nauwelijks 
op het CRIEM-rapport gereageerd. Het kan zijn dat 
politici het probleem toen niet als urgent hebben 
ervaren, hoewel dat bij de ambtenaren op het 
ministerie van Justitie zeker wel het geval was.  
Maar er heerste in die tijd een sterk klimaat van 
politieke correctheid. Ik herinner me nog dat ik eind 
1997, als redacteur bij het dagblad Trouw, een artikel 
heb geschreven met als titel: ‘Hoe crimineel zijn 
allochtonen’ dat insloeg als een bom. Bij Trouw 
was het artikel langs vijf chefs geweest voordat het 
in de krant mocht. Op het ministerie van Justitie 
was sprake van een grotere openheid dan bij 
de vrije pers”, aldus Rutenfrans. 

Hij vindt dat het overheidsbeleid om allochtonen 
uit de criminaliteit te houden de afgelopen tien, 
vijftien jaar heeft gefaald. “De nadruk in het beleid 
lag steeds op preventie, op het voorkomen van  
crimineel gedrag bij allochtonen. Maar preventie 
werkt niet zonder repressie. Je moet sancties kun-
nen op leggen want vrijblijvendheid slaat dood.”  
De criminoloog zegt zich zeer te hebben verbaasd 
over het optreden van burgemeester Wim Cornelis 
van Gouda en korpschef Jan Stikvoort van de regio-
politie Hollands-Midden toen buschauffeurs  
weigerden nog langer door de wijk Oosterwei  
te rijden omdat ze vreesden voor hun leven. 

“De korpschef lijkt me een mooi 
voorbeeld van het doorgeslagen 
preventiedenken bij de politie”

Rutenfrans: “Burgemeester en korpschef deden 
alsof er niets aan de hand was, maar een paar weken 
later vroegen ze wel veel geld van het Rijk om de 
problemen op te kunnen lossen. De korpschef lijkt 
me een mooi voorbeeld van het doorgeslagen  
preventiedenken bij de politie. In de debatten over 
deze zaak kwam hij steeds maar met ‘we hebben 
een heel goede band met de Marokkaanse gemeen-
schap’. Dat heeft hij geleerd op de politie-opleiding. 
Maar een goede band met de Marokkaanse 
gemeenschap helpt niet. Hij vergeet dat 
Marokkaanse moeders niets hebben te vertellen 
over hun zonen en dat vaders het laten afweten 
omdat ze het te druk hebben met hun oude dag 
in Marokko.”

HuWEliJkSmigrATiE
Als een van de mogelijke oplossingen voor de hoge 
criminaliteit onder Marokkanen ziet Rutenfrans 
het paal en perk stellen aan huwelijksmigratie.  

“De enige oplossing is  
Marokkaanse vaders te bekeren 
tot het Neder landse opvoedings-
model van zelf  controle en zelf 
verantwoordelijkheid nemen 
voor je leven”

“De overheid moet er bijvoorbeeld voor waken dat 
heel veel Marokkaanse jongens trouwen met een 
vrouw uit Marokko. In de Marokkaanse cultuur 
moet de vrouw de kinderen opvoeden, maar als zij 
geen Nederlands spreekt, beginnen de kinderen 
met een taalachterstand op school. Dan kunnen 
ze niet mee, dan krijg je spijbelgedrag en voor je 
het weet belanden ze in de criminaliteit. De spiraal 
zal dan nooit worden doorbroken en voor de over-
heid is het dweilen met de kraan open bij de aanpak 
van crimineel gedrag onder allochtonen.”

>>
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Rutenfrans vreest dat zich een blijvende etnische 
onderklasse ontwikkelt die zichzelf in stand houdt. 
Hij volgt daarin de ideeën van de Britse psychiater 
Theodore Dalrymple van wie hij in 2004 het boek 
Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onder-
klasse in stand houdt vertaalde. “De kern van het 
 probleem met criminele allochtone jongeren zit in 
de cultuur die in de opvoeding wordt overgedragen. 
De enige oplossing is Marokkaanse vaders te  
bekeren tot het Nederlandse opvoedingsmodel 
van zelfcontrole en zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor je leven. Mensen zijn zelf verant-
woordelijk voor hun daden. Dat is ook de rode 
draad bij Dalrymple.”

rOlmODEllEN
Bij de terugdringing van criminaliteit onder  
allochtone jongeren kunnen positieve rolmodellen 
uit de eigen etnische gemeenschap zeker een rol 
spelen, meent Rutenfrans. 

“Marokkanen zien dat je iets kunt 
bereiken in de maatschappij als je 
goed je best doet in Nederland. 
Aboutaleb en Marcouch is het 
tenslotte ook gelukt”

Politicus Ahmed Aboutaleb, nu nog staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vanaf 
5 januari burgemeester van Rotterdam, is met zijn 
Marokkaanse afkomst zo’n man, evenals de stads-
deelvoorzitter van Slotervaart in Amsterdam, 
Ahmed Marcouch, ook van oorsprong een 
Marokkaan. “Marokkanen zien dat je iets kunt 
bereiken in de maatschappij als je goed je best 
doet in Nederland. Aboutaleb en Marcouch is 
het tenslotte ook gelukt. Zoals ook de verkiezing 
van Barack Obama tot president van de Verenigde 
Staten veel betekent voor de zwarte Amerikanen. 
Een etnisch rolmodel op een belangrijke post bete-
kent tegelijkertijd dat de minderheidsgroep in een 
achterstandssituatie zich niet meer kan verschuilen 
achter ‘dat komt omdat ze ons discrimineren’.” 

HArDE AANPAk
Rutenfrans is voorstander van een harde aanpak. 
Het Rotterdamse model waarbij de overheid zich 
steeds indringender met het privébestaan van haar 
burgers in achterstandsituaties bemoeit, komt naar 
zijn zeggen ‘in de buurt’ van zijn opvattingen. 

“Bij het achter de voordeur kijken 
door de overheid moet je wel 
oppassen”
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“Bij het achter de voordeur kijken door de overheid 
moet je wel oppassen. Voor je het weet krijg je een 
totale controlestaat. Maar als het uitgangspunt 
is iemand zelfcontrole te leren dan is het helpen 
van Antilliaanse tienermoeders bij de opvoeding 
van hun kind noodzakelijk. Een opmerkelijke  
overeenkomst tussen Marokkanen en Antillianen 
is overigens dat de vader geen rol speelt bij 
de opvoeding en in de opvoeding ligt juist het  
probleem. Dan moet je wel ingrijpen in het privé-
leven van mensen”, zegt Rutenfrans nadenkend.

De boodschap van Rutenfrans aan de overheid is: 
durf te straffen! Hij neemt afstand van de louter  
preventieve aanpak uit de CRIEM-nota. 

“De politie moet niet optreden als 
maatschappelijk werker”

“Ik ben in de afgelopen jaren heel erg gaan geloven 
in repressie, in het opleggen van gevangenisstraf-
fen. Want als je als overheid niets doet tegen crimi-
nele allochtonen of halfslachtig optreedt, dan maak 
je jezelf belachelijk en laat je de slachtoffers in de 
kou staan. In krantenberichten wordt steeds vaker 
melding gemaakt van politieagenten die passief 
toekijken bij crimineel gedrag of slachtoffers 
af raden aangifte te doen. Verder zijn de opgelegde 
straffen, als het daar al van komt, veel te licht. 
We moeten af van de taakstraf. Als je een taakstraf 
oplegt van 200 uur gangen dweilen in een zorg-
centrum, dan word je uitgelachen. Daar wordt het 
niet beter van. Forse vrijheidsstraffen opleggen is 
de enige remedie. Groot voordeel van opsluiten in 
de gevangenis is dat criminelen van de straat zijn 
en zolang ze vastzitten geen kwaad kunnen doen. 
Dat geeft ook een geweldige opluchting in de wijk 
die last had van het criminele gedrag. Bijkomend 
voordeel is dat de politie serieuzer wordt genomen. 
De politie moet niet optreden als maatschappelijk 
werker. De politie moet gezag inboezemen, laten 
zien dat ze niet met zich laat spotten. We moeten 
terug naar gewone repressie. Ik weet zeker dat dat 
door allochtone jongeren wordt begrepen. Al het 
andere begrijpen ze niet.” <<

“Mensen zijn zelf verantwoordelijk  
voor hun daden.” / foto: Pallieter de Boer.

www
Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische 
minderheden, tweede Kamer, vergaderjaar  
19971998, 25 726, nr. 1. de nota is te downloaden 
via: www.overheid.nl. Verdacht van 
criminaliteit. Allochtonen en autochtonen nader 
bekeken. m. blom, J. oudhof, r.v. bijl, b.f.m. 
bakker (red.). den haag, Centraal bureau voor 
de statistiek (Cbs) en wetenschap pelijk 
onderzoek en documentatiecentrum (WODC), 
2005. de publicatie is te downloaden van de 
websites van het Cbs en het wodC: www.cbs.nl 
en www. wodc.nl.
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FOTOSERIE Werken aan veilig voetbal

HElDEN TEgEN 
HOOligANS

Werkvloer
Supportersprojecten, die een preventieve werking kunnen hebben op 
voetbalvandalisme en voetbalgeweld, krijgen de laatste jaren steeds minder 
aandacht. Dat schrijft het Auditteam Voetbalvandalisme in zijn eindrapport. 
Dit rapport blikt terug op vijf jaar onderzoek naar incidenten, maatregelen en 
beleid rond betaald voetbal. Het Auditteam pleit voor structurele aandacht 
voor sociaal preventief supportersbeleid. Onverbeterlijke vandalen kunnen 
worden aangepakt op basis van een nieuwe voetbalwet.
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Fotografie: Pallieter de Boer
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Zijn er nog helden bij de voetbalvelden? Aan 
het supportersproject Helden rond de Velden, waar-
mee Leeuwarden probeert te voorkomen dat jonge 
voetbalfans in hooligans veranderen, komt in 2009 
in ieder geval een einde. Het initiatief staat inter-
nationaal bekend als best practice op het gebied 
van preventieve geweldsaanpakken. Het won in 
2002 de Hein Roethofprijs en was de inspiratiebron 
voor supportersprojecten in steden zoals Den Haag, 

Groningen en Utrecht. In Leeuwarden wordt 
nu ingezet op Hooligans in Beeld, een vorm van 
informatiegestuurde politiezorg die de pijlen 
richt op een persoonsgerichte daderaanpak.

In de jaren negentig heeft het sociaal preventief 
supportersbeleid punten gescoord, maar inmiddels 
lijken de supportersprojecten buitenspel te staan. 
Dat signaleert het Auditteam Voetbalvandalisme in 
zijn eindrapport Doorzetten! De balans opgemaakt 
na 5 jaar Auditteam Voetbalvandalisme. Uit een  
verkennend onderzoek dat het Auditteam in 2007 
bij zes voetbalclubs uitvoerde, blijkt dat sociaal  
preventief supportersbeleid de laatste jaren steeds >>

(Foto links)
Als supportersstromen 
binnen en buiten het 
stadion goed gescheiden 
worden, daalt het risico 
op ongeregeldheden. 

(Foto rechts)
In de huisregels van 
de club wordt uitgelegd 
met welke veiligheids
maatregelen supporters 
in het stadion rekening 
moeten houden.
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minder aandacht heeft gekregen. ‘Sociaal-preven-
tief beleid blijkt in de praktijk vooral reactief beleid 
te zijn’, schrijft het Auditteam in zijn eindrapporta-
ge. Met andere woorden: preventie komt pas op de 
agenda als het aantal incidenten toeneemt. En dan 
komt een intensieve trajectbegeleiding van risico-
jongeren dus te laat. Het Auditteam pleit daarom 
voor structurele aandacht voor preventief beleid 
bij alle 33 gemeenten met een Betaald Voetbal 
Organisatie (BVO). Dat de tijd rijp is voor een  
preventieve aanpak van vandalisme en geweld rond 
het voetbalveld, blijkt ook wel uit de onderzoeks-
resultaten die het Auditteam in de terugblik op 
zijn vijfjarige bestaan presenteert. Er kan ruimte 

komen voor sociaal-preventief supportersbeleid nu, 
zoals het Audditteam concludeert, de bestrijding 
van incidenten rond de eredivisie de afgelopen jaren 
handen en voeten heeft gekregen. Zo is het aantal 
ernstige incidenten in de afgelopen drie voetbal-
seizoenen gedaald, verloopt de samenwerking  
tussen ketenpartners op lokaal niveau steeds 
beter en is de veiligheidsorganisatie van de clubs 
geprofessionaliseerd. Ook is de informatiepositie 
van de politie verbeterd, waardoor confrontaties 
tussen supportersgroepen beter kunnen worden 
voorkomen, en neemt de politiemacht die bij  
voetbalwedstrijden wordt ingezet langzaam 
maar zeker af. 
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Wat betreft het sociaal preventief supportersbeleid 
valt er volgens het Auditteam nog wel een verbeter-
slag te maken. Doorzetten! ziet een coördinerende 
en aansturende rol weggelegd voor de burgemees-
ter, die kan zorgen voor een versterking van struc-
tureel preventief beleid. Het onderzoek van het 
Auditteam laat namelijk zien dat clubs op uiteen-
lopende manieren invulling geven aan sociaal  
preventief supportersbeleid, vaak zonder dat  
duidelijk is wie de regie voert, zonder dat aan 
de voorwaarden van het landelijke Beleidskader 
bestrijding voetbalvandalisme en -geweld wordt 
 voldaan en zonder dat beleid geëvalueerd wordt. 

Uit Doorzetten! blijkt dat partijen die zijn betrokken 
bij de supportersproblematiek ‘kennen en gekend 
worden’ als de belangrijkste maatregel voor de  
preventie van voetbalvandalisme zien. Door risico-
jongeren uit de anonimiteit te halen en positieve 
binding met de club te creëren, kunnen hooligans 
in de dop persoonlijk op hun gedrag worden aan-
gesproken en wordt voorkomen dat fanatiek 
enthousiasme ontspoort. Het ‘kennen en gekend 
worden’ is een uitgangspunt van vrijwel alle pre-
ventieve supportersprojecten die op dit moment 
aan de weg timmeren. 

>>

Een goede infrastructuur 
van het stadion en de 
omgeving kan bijdragen 
aan minder incidenten. 
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ADO Den Haag maakt bijvoorbeeld goede sier met 
ADO Kids, een lokale jeugdorganisatie voor jongens 
en meisjes tot 12 jaar die positieve binding met de 
BVO stimuleert. Kinderen die in de buurt van het 
stadion wonen, kunnen voor een aangepast tarief 
lid worden van deze juniorclub en vervolgens onder 
andere trainingen bijwonen, een wedstrijd 
 bezoeken en sportclinics volgen. Via informatie-
avonden voor ouders, een tijdschrift en voor-
lichtingsdagen worden persoonlijke contacten 
gelegd tussen schooljeugd en de voetbalclub. 
De verwachting is dat hierdoor in een vroeg stadium 
positieve en negatieve ontwikkelingen bij kinderen 
kunnen worden gesignaleerd en beïnvloed, bijvoor-

beeld door sporttalent te ontdekken, gedrags-
problemen op te sporen en bewustwording te 
 kweken van de gevolgen van pesten, zinloos geweld 
en racisme. Daarbij wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van de heldenstatus van voetballers om 
normen, waarden en respect onder de aandacht te 
brengen.

Ook in de veertig Vogelaarwijken dragen voetbal-
lende idolen hun steentje bij. Spelers van onder 
andere FC Twente, Vitesse, NEC en FC Utrecht stimu-
leren jongeren in de toekomstige prachtwijken tot 
sporten, gezond eten en respect -vol gedrag. De 
KNVB ondersteunt de strijd tegen ongewenst gedrag 

Clubs maken steeds 
meer gebruik van goed 
opgeleide stewards en 
beveiligingsmensen om 
de veiligheid in en rond 
stadions te verbeteren. 
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op de amateursportvelden met modelgedragscodes 
die zijn gericht op verenigingsbestuurders, spelers, 
trainers, scheidsrechters, journalisten, ouders én 
toeschouwers. Met regels zoals ‘Gedraag u op uw 
best’, ‘Veroordeel elk gebruik van geweld’ en ‘Toon 
respect voor tegenstanders/tegenspelers’ worden 
overenthousiaste toe schouwers op normen en 
waarden gewezen. Supporters die niet opvoedbaar 
blijken via huis regels, buddy-mentorbegeleiding en 
fancoach trajecten kunnen vanaf volgend jaar, als de 
‘Maat regelen bestrijding voetbalvandalisme en ern-
stige overlast’ in werking treden, een gebiedsverbod 
(al dan niet gekoppeld aan een meldingsplicht), 
contactverbod of verplichte therapie of agressie-

training tegemoet zien. Daarmee worden ze  
misschien alsnog helden rond de velden. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) verzamelt informatie over de aanpak 

van voetbal vandalisme en –geweld. Voor meer 

informatie: Vera Huijgens, telefoon 030 - 751 67 47, 

e-mail vera.huijgens@hetccv.nl. Meer informatie over 

Doorzetten! De balans opgemaakt na 5 jaar Auditteam 

Voetbalvandalisme is te lezen op www. minbzk.nl. 

De gedragscodes van de KNVB zijn beschikbaar via de 

website van het CCV: www.hetccv.nl.

De groeiende toepassing 
van technische hulp
middelen zoals camera’s 
vergemakkelijkt de 
identificatie en 
opsporing van daders 
van voetbalvandalisme.
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door Maarten Loopmans, Sybil van Oijen  
en Rob van den Hazel
Maarten Loopmans is docent bij STeR*-Afdeling 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Erasmus 

Hogeschool Brussel, Sybil van Oijen en Rob van den  

Hazel werken bij Seinpost Adviesbureau uit Arnhem.

In een televisiecommercial bezoeken Martine Bijl 
en mijnheer de Haan per tractor ‘een buurtje waar 
men wel weet wat verwennen is’. Bestemming 
van de reis: de Amsterdamse Wallen, waar een 
beschaafd uitziende prostituant besmuikt het  
product ‘verwenfruit’ in ontvangst mag nemen. 
Terwijl de tractor aan de horizon verdwijnt, sluit 
Martine af met de tekst “kan hij thuis ook eens 
iemand verwennen, die oude snoeperd”. Gewoon 
een leuke reclame? Blijkbaar vonden de makers 
de ‘look and feel’ van de Wallen goed passen bij 
de uitstraling van een product dat avond aan avond 
bij veel Nederlandse gezinnen op tafel staat. Typisch 
Hollands, een gemoedelijke sfeer, de zon schijnt en 
de ramen zijn gelapt. Kortom niets aan de hand.

Het clichématige beeld van de Wallen dat in Neder-
land nog steeds lijkt te overheersen is er inderdaad 
een van gemoedelijkheid, met madams, onschul-
dige stiekeme snoeperds en dames die onderling 
plezier makend wachten op de volgende klant. 
Een wat naïef en onverschillig beeld dat teruggrijpt 
naar een inmiddels ver verleden, waarbij het  

overigens maar de vraag is of het er toen inder - 
daad zo gemoedelijk aan toe ging. Hoe het ook zij, 
intussen is er heel wat veranderd in de wereld van 
de prostitutie.

Globalisering en de strengere immigratiewetten 
maken van prostitutie een lucratieve activiteit voor 
de internationale georganiseerde misdaad. Wereld-
wijd staan er jonge vrouwen te trappelen om toe-
gang te krijgen tot het rijke Westen. Prostitutie 
biedt hen deze kans.

Het heeft het leven in de traditionele rosse buurt 
danig veranderd. Zelfstandig werkende prostituees 
werden uit de markt geprijsd ten voordele van grote 
‘prostitutiebedrijven’ die buitenlandse vrouwen 
inzetten als goedkope, makkelijk uit te buiten werk-
krachten. Deze nieuwe praktijken zetten niet alleen 
de oude solidariteitsrelaties binnen rosse buurten 
onder druk, de prostitutiesector breidt zich ook uit 
naar andere (woon)gebieden en confronteert zo 
steeds grotere delen van de samenleving met de 
ermee verbonden problemen. Voorbeelden te over: 
de sterke toename van de tippelprostitutie in Italië, 
de grote groei van bordelen achter de façades van 
sauna’s en massage- en kapsalons in veel Britse  
steden, enzovoort. Bovendien ontwikkelt zich een 
nieuwe, meer verborgen markt door de mogelijk-
heden die internet biedt om klanten te lokken. Door 
deze ontwikkelingen is prostitutie in veel westerse 
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De prostitutiesector heeft de laatste jaren grote ontwikkelingen 
doorgemaakt. Neem bijvoorbeeld de invloed van de globalisering 
en het internet. Hierdoor staat prostitutie in veel westerse landen 
momenteel weer hoog op de politieke agenda. maar reageert 
men ook doordacht?

grENSOVErSCHriJDEN DE PrOSTiTuTiE
beleid nodig met drie i’s: inzicht, integraal en internationaal 
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landen terug op de agenda gekomen. Beleidsmakers 
reageren prompt, en er wordt weer heftig gesleuteld 
aan prostitutiebeleid. 

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in België, onderzochten wij de prostitutiesector en 
het prostitutiebeleid in verschillende Europese  
steden (Glasgow, Antwerpen, Stockholm, Zürich, 
Rotterdam) en brachten zo nauwkeurig mogelijk 
de Brusselse prostitutiebranche in beeld. Hierbij 
kwam een reeks gedeelde problemen aan het licht.

gEbrEk AAN gEgEVENS
Steden weten eigenlijk niet wat er precies omgaat in  
hun prostitutiebranche. Exacte cijfers gaan meestal 
niet verder dan de zichtbare vormen, zoals raam- 
en straatprostitutie en de ‘bekende’ bordelen. 
Over de omvang van, en problemen binnen de meer 
besloten vormen, zoals privéhuizen, sauna’s, escort - 
bureaus, internetprostitutie, massagesalons en 
kapsalons met vergaande service zijn vaak nauwe-
lijks gegevens bekend. Ook opvallend is dat er voor-
al aandacht uitgaat naar de vrouwenprostitutie. >>

grENSOVErSCHriJDEN DE PrOSTiTuTiE

Illustratie: Hans Sprangers
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Mannenprostitutie verschijnt helemaal niet 
in beeld. Terwijl dit bijvoorbeeld in Glasgow een 
prostitutiesector is waar zich zeer schrijnende  
wantoestanden voordoen. Het gebrek aan gegevens 
is zorgwekkend, temeer omdat professionals in alle 
steden spreken van een sterke verschuiving naar 
de besloten vormen (met name escort en internet), 
waardoor het zicht op de sector steeds minder 
wordt. 

Bovendien merken we snelle verschuivingen in  
herkomstlanden van de prostituees. Zo veranderde 
de bezetting in de Brusselse raamprostitutie in 
enkele jaren tijd van 80 procent Albanese vrouwen 
naar 85 procent Bulgaarse en Roemeense vrouwen. 
Nog sneller veranderen individuele vrouwen van 
werkplek. Vaak circuleren vrouwen tussen verschil-
lende steden, waar ze telkens maar enkele maanden 
blijven. Deze circuits zijn – omwille van de taal – 
regionaal georganiseerd. In Brussel komen twee  
circuits samen: een deel van de vrouwen circuleert 
in de Latijnse landen (Italië, Frankrijk en Spanje), een 
ander deel in Nederland, Duitsland en Vlaanderen. 

Het beleid loopt steevast achter op 
ontwikkelingen in de branche zelf

De dynamiek in de branche staat in schril contrast 
met de gelatenheid van het beleid. In geen enkele 
stad werd de sector proactief gevolgd. Maatregelen 
werden genomen naar aanleiding van concrete  
problemen of klachten van bewoners. De conse-
quentie is dat het beleid steevast achter loopt op 
ontwikkelingen in de branche zelf. Zo werden in 
Glasgow in 1998 zes straatprostituees vermoord, 
waarna een uitgebreid beleidsapparaat werd  
ontwikkeld gericht op straatprostitutie. Er is echter 
nauwelijks aandacht voor de nog steeds toenemen-
de prostitutie in massagesalons en sauna’s.

HOOg riSiCOPrOfiEl 
Wordt het risicoprofiel van een prostituee vergele-
ken met andere beroepen dan zijn er waarschijnlijk 
geen professies waar de kans om geestelijke en/of 
lichamelijke aandoeningen op te lopen zo hoog is. 
Hoewel de risico’s variëren per sector waarin men 
werkzaam is (raam- of bordeelprostitutie, als escort 
of op straat …), bestaat er geen prostitutievorm die 
niet een zware belasting is. Denk aan fysiek geweld 

van  pooiers, klanten en voorbijgangers waarmee 
straatprostituees te maken kunnen krijgen, of aan 
slechte en onhygiënische arbeids- en huisvestings-
situaties in de raamprostitutie. Buitenlandse 
 prostituees worden daarbij soms continu opgejaagd 
en verkeren vaak in een sociaal isolement en in 
onzekerheid over de dag van morgen. Het risico op 
onveilige seks en geslachtsziekten vormt bovendien 
een permanente zorg voor bijna elke prostituee. 
Geen enkele vakbond zou zoiets voor zijn leden 
accepteren. Zeker als daarbij bedacht wordt dat, 
zelfs in situaties waar geen sprake is van dwang, 
prostitutie zelden een positieve beroepskeuze is. 
Vaak liggen psychische of verslavingsproblemen, 
schulden of economische achterstelling (bijvoor-
beeld de onmogelijkheid om in het thuisland een 
goed loon te verdienen) aan de oorsprong of zijn 
er nauw mee verweven.

De zorgsector blijft voor deze groep in gebreke. 
Sinds de aidsproblematiek is in alle steden wel enige 
vorm van gespecialiseerd (gezondheids)zorgaanbod 
ontwikkeld, maar door het grote ‘dark number’ in 
de besloten prostitutie vermoedt men dat de reële 
behoefte vele malen groter is dan het aanwezige 
aanbod. Bovendien heeft de globalisering van de 
branche het moeilijker gemaakt om prostituees te 
bereiken. Zelfs in de meer toegankelijke publieke 
vormen wordt het contact bemoeilijkt als gevolg 
van taalproblemen door de snelle rotatie en het 
soms gedwongen isolement van prostituees.

Zonder goed inzicht in de dynamiek 
van de sector kunnen 
waterbedeffecten ontstaan, of 
kunnen maatregelen nadelig 
uitwerken

De steden waar sprake is van publieke prostitutie-
vormen hebben vaak al een geschiedenis met beleid 
gericht op het terugdringen of het beheersen van 
problemen. De overlast van straat- of raampros-
titutie (lawaai-, verkeer- en parkeeroverlast, verloe-
dering, vuile straten en randcriminaliteit) was dan 
de aanleiding om beleidsmaatregelen te nemen. 
In Antwerpen en Rotterdam leidde bewonersprotest 
tot de inzet van een breed scala aan instrumenten, 
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waardoor de prostitutiegerelateerde overlast er 
nu min of meer onder controle is. Maar zonder 
goed inzicht in de dynamiek van de sector kunnen 
waterbedeffecten ontstaan, of kunnen maatregelen 
nadelig uitwerken op het welzijn van de prostituee 
of de criminaliteitsbestrijding. Zo werd in 
 Antwer pen en Stockholm vastgesteld dat een een-
zijdige restrictieve aanpak van klanten weliswaar 
een aantal problemen met de openbare orde 
op loste, maar de veiligheid van de straatprostituees 
ondermijnde. Bijvoorbeeld omdat de prostituees 
minder tijd hadden om te onderhandelen en vooral 
‘dubieuze’ klanten overblijven.

TrANSNATiONAAl POOiErSCHAP
De tijd dat pooierschap een eenmanszaak was van 
‘macho’s’ die een vriendinnetje aan het werk zetten, 
is voorbij. Alle steden lijken het er over eens dat de 
internationale georganiseerde misdaad intussen 
een stevige greep op de prostitutiesector heeft. 
De sector is geprofessionaliseerd en door mensen-
handel is het mogelijk geworden om wereldwijd 
vrouwen te rekruteren en deze als goedkope werk-
krachten in de seksindustrie uit te buiten. Het is 
dus niet verbazingwekkend dat de mensenhandel-
problematiek zowel landelijk als in de diverse  
steden veel aandacht krijgt, en ook geleid heeft 
tot verschillende beleidsinitiatieven. De georgani-
seerde misdaad heeft echter de middelen om op 
zoek te gaan naar de lacunes in de wet, wat de grote 
lokale dynamiek verklaart, en evolueert naar een 
soort ‘transnationaal pooierschap’. Nadat de politie 
in België de mensenhandelwetgeving strikter ging 
toepassen en een aantal grote internationale pooi-
ernetwerken kon oprollen, veranderden deze van 
tactiek. Bij de nieuwe golf prostituees uit Roemenië 
en Bulgarije worden extreem geweld, ontvoering en 
duidelijk gedwongen tewerkstelling weliswaar 
geschuwd, maar de uitbuiting is blijven bestaan. 
De toetreding van deze landen tot de Europese Unie 
maakt zowel pooiers als prostituees er mobieler. 
Daardoor beperken netwerken zich nu ogenschijn-
lijk tot het ‘helpen’ van ambitieuze Bulgaarse prosti-
tuees die naar het westen willen (met het toegang 
krijgen tot een werkplek, met de onvermijdelijke 
ambtelijke papierwinkel en het vinden van onder-
dak) maar worden in werkelijkheid meer subtiele 
vormen van controle en afhankelijkheidsrelaties 
opgezet over de landsgrenzen heen om hen hun 
inkomsten te ontfutselen. Voor de opsporing en  

vervolging zijn dit complicerende factoren die alleen 
door intensieve samenwerking op internationaal 
niveau het hoofd kunnen worden geboden. 

mONiTOriNg
Het is moeilijk vat te krijgen op een hoogdynami-
sche sector zoals prostitutie, als het beeld over hoe 
de sector in elkaar zit en welke ontwikkelingen er 
spelen onvolledig is of zelfs ontbreekt. Zonder zicht 
op, en inzicht in de sector kan men niet anticiperen 
en proactief handelen, maar blijft men op achter-
volgen aangewezen. Daarom is degelijke monito-
ring noodzakelijk. We vonden wel aanzetten voor 
dergelijke monitorsystemen (bijvoorbeeld in 
Zürich), maar die richten zich vooral op de crimi-
naliteit en overlastproblemen en niet op het  
welzijn van de prostituee.

Prostitutiebeleid is geen lokale 
 aangelegenheid meer

Terwijl – en dit is een tweede belangrijke vaststelling 
– het beleid alleen maar kans van slagen heeft als 
de zorg voor de positie van de prostituee een veel 
meer centrale en dominante plaats krijgt. Integra-
liteit, in de zin dat de verschillende perspectieven 
op het fenomeen prostitutie (welzijn, leefbaarheid,  
criminaliteit) verweven worden, en gelijkwaardig 
‘meedoen’ bij de beleidsvorming en –uitvoering, 
is noodzakelijk. Het straatprostitutiebeleid in 
Glasgow lijkt daar op een goede manier in 
geslaagd te zijn.

Ten slotte: prostitutiebeleid is geen lokale aan-
gelegenheid meer. Meer dan ooit is een aanpak op 
meerdere niveaus nodig. Op dit moment, zo blijkt, 
wordt er internationaal, nationaal en lokaal niet in 
dezelfde richting aan de kar getrokken, en daar doet 
de criminele sector zijn voordeel mee. Ideologische 
tegenstellingen tussen of binnen landen, maken het 
op dit moment moeilijk om nationale wetgeving 
en internationale akkoorden aan te passen aan de 
veranderde context. Lokale overheden, die als eerste 
met de problemen worden geconfronteerd, zijn vaak 
op zichzelf aangewezen. Brussel, Glasgow, 
Antwerpen, Rotterdam, Zürich, Stockholm en 
a ndere Europese steden staan daardoor machteloos 
tegen een sector die steeds meer over stads- en 
landsgrenzen heen opereert. << 
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door Bart Custers en Lynsey Dubbeld
De auteurs zijn respectievelijk adviseur bij Capgemini 

Consulting Services en research fellow aan het Tilburg 

Institute for Law, Technology and Society (TILT) aan de 

Universiteit van Tilburg en trendanalist bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht.

In het geruchtmakende onderzoeksrapport Sociale 
veiligheid ontsleuteld concludeert het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) dat cameratoezicht niet 
effectief is om geweldscriminaliteit of onveilig-
heidsgevoelens terug te dringen (Van Noije en 
Wittebrood, 2008). Het verbeteren van straatverlich-
ting blijkt volgens het SCP wél een veelbelovende 
maatregel om sociale veiligheid te verbeteren. 

Het SCP maakt in zijn effectiviteitbeoordeling geen 
vergelijking tussen de effecten van camerabewa-
king en verbeterde straatverlichting. Dit artikel zet 
de kosten en baten van beide maatregelen wel op 
een rij. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het 

lastig is om afzonderlijke effecten te meten, omdat 
cameratoezicht en straatverlichting vaak in combi-
natie worden gebruikt. Maar ook als straatverlich-
ting en cameratoezicht onderdeel uitmaken van een 
mix van maatregelen is het − om tot een optimale 
veiligheidsinterventie te komen − van belang om 
hun afzonderlijke effectiviteit te bekijken. 

fiASCO
“Een totaal fiasco”. Zo noemde Mick Neville, hoofd-
inspecteur van de Metropolitan Police, de half  
miljoen camera’s in zijn stad in een interview met 
The Guardian. Hij kreeg bijval van beveiligingsexpert 
Bruce Schneier, die in dezelfde krant schreef dat 
camera’s criminaliteit niet substantieel verminde-
ren en burgers daardoor een ‘misleidend gevoel van 
veiligheid’ geven. Cameratechnologie laat nog veel 
te wensen over, interventies op basis van camera-
beelden zijn moeizaam en criminaliteit verplaatst 
zich zonder pardon naar gebieden zonder camera-
bewaking.

De effecten van straatverlichting en cameratoezicht vergeleken

iN HET liCHT 
Of iN HET ziCHT?
Cameratoezicht is al jarenlang een populaire veiligheidsmaatregel. 
Toch zijn er nauwelijks betrouwbare onderzoeksgegevens die een positief 
effect van camerabewaking op sociale veiligheid aantonen. Tegelijkertijd 
wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van verbeterde straatverlichting, 
die wel eens een veelbelovend, privacyvriendelijk en budgettair 
aantrekkelijk alternatief voor elektronische ogen zou kunnen zijn. 

>>
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Straatverlichting en 
cameratoezicht zijn meestal 

onderdeel van een mix van 
veiligheidsmaatregelen / foto: 

Pallieter de Boer.
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De verschillende evaluaties van 
camerabewaking in het openbaar 
vervoer, uitgaansgelegenheden en 
serviceflats laten een tegenstrijdig 
beeld zien

De recente kritiek op Engelands populairste veilig-
heidsmaatregel maakt duidelijk hoe omstreden het 
gebruik van cameratoezicht nog steeds is. Dat blijkt 
ook uit de eerdergenoemde SCP-studie, die consta-
teert dat er geen betrouwbare Nederlandse onder-
zoeksgegevens zijn die het effect van camera’s op 
sociale veiligheid aantonen. Daarnaast laten de  
verschillende evaluaties van camerabewaking in 
het openbaar vervoer, uitgaansgelegenheden en 
serviceflats een tegenstrijdig beeld zien. Uit onder-
zoeken naar veiligheid en veiligheidsgevoelens in 
het openbaar vervoer is bijvoorbeeld niet duidelijk 
of de gerapporteerde positieve effecten – voor  
zover die al significant zijn – kunnen worden toe-
geschreven aan de inzet van cameratoezicht. Ook 
het monitoronderzoek naar gemeentelijke camera-
bewaking, dat sinds de invoering van de Wet came-
ratoezicht openbare plaatsen jaarlijks plaatsvindt, 
geeft tot nu toe geen uitsluitsel over de effectiviteit 
van het elektronische toezicht.

Op basis van een analyse van internationale studies 
concludeert het SCP dat camera’s niet bruikbaar 
zijn voor het voorkomen van uitgaansgeweld en 
dat cameratoezicht ook geen effectief middel is om 
onveiligheidsgevoelens te verbeteren. Wel sorteren 
camera’s een positief effect bij vermogensdelicten, 
met name wanneer ze worden toegepast in gebie-
den met een gecontroleerde of beperkte toegang, 
zoals parkeerterreinen. Verschillende gezagheb-

bende studies hebben aangetoond dat camera-
toezicht op parkeerterreinen de criminaliteitscijfers 
significant doet dalen (zie voor een overzicht Welsh 
en Farrington, Closed Circuit Television Surveillance 
and Crime Prevention. A Systematic Review, 2007).
Gezien de omstreden effectiviteitsbeoordeling 
van camera’s, is het noodzakelijk om niet alleen te 
kijken naar (potentiële) veiligheidseffecten, maar 
ook naar de praktijk van camerabewaking in bredere 
zin. Empirische praktijkstudies (zoals Dubbeld, 
2004; McCahill, 2002; Norris en Armstrong, 1999) 
laten namelijk het belang zien van het technische 
ontwerp van het camerasysteem, de werkwijze in 
de control room en de organisatorische inbedding 
van het cameratoezicht. Zo neemt de effectiviteit 
van de elektronische ogen niet significant toe naar-
mate er meer camera’s worden gebruikt, zijn de 
werkpraktijken van operators in de toezichtcentrale 
een aandachtspunt bij live meekijken, en is een 
goede communicatie met de politie een voorwaarde 
voor effectieve opvolging.

Bij lage beeldresolutie en slechte 
lichtomstandigheden zijn 
verdachten simpelweg 
onherkenbaar

De preventieve en repressieve werking van camera’s 
wordt vooral beperkt wanneer de afstemming  
tussen cameratoezicht en de analyse van het beeld-
materiaal niet optimaal is. Bij het achteraf oplossen 
van criminaliteit werkt cameratoezicht maar moei-
zaam, omdat het juiste beeldmateriaal lastig is 
terug te vinden in de brij aan gegevens. Daarnaast 
zijn veel opnamen door slechte opnamekwaliteit 
onbruikbaar: bij lage beeldresolutie en slechte 
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lichtomstandigheden zijn verdachten simpelweg 
onherkenbaar. Ook komt het voor dat de camera 
onder de verkeerde hoek staat of dat er iemand (al 
dan niet opzettelijk) met de rug voor de lens staat. 
Doordat de pakkans in die gevallen uiteindelijk erg 
laag is, neemt ook de preventieve werking af. Een 
brutale overtreder kan bovendien door het opzetten 
van een petje of zonnebril makkelijk onherkenbaar 
blijven.

Ook het kostenplaatje is vermeldenswaardig. 
Hoewel de kosten van cameratechnologie elk jaar 
verder afnemen, is de financiële investering – 
zowel wat betreft implementatie als onderhoud – 

nog steeds aanzienlijk. Daarnaast zijn er ook  
immateriële kosten, die te maken hebben met het 
risico op misbruik (zoals het nodeloos observeren 
van opvallende personen en aantrekkelijke vrou-
wen), het gevaar van fouten (zoals het arresteren 
van onschuldige look-alikes) en de inbreuk op priva-
cy van burgers. Privacyproblemen zijn weliswaar 
afhankelijk van de wijze waarop het cameratoezicht 
wordt geïmplementeerd (hoe problematisch zijn 
beelden waar simpelweg niemand ooit naar kijkt?), 
maar worden urgent wanneer opnamen die  
individuen herkenbaar in beeld brengen – lang  -
durig – worden bewaard zonder dat daarvoor 
een noodzaak bestaat.

Tabel 1> De belangrijkste effecten van cameratoezicht en straatverlichting op sociale veiligheid

cameratoezicht straatverlichting

veiligheidsgevoelens geen effect onvoldoende onderzoek

vermogenscriminaliteit op parkeerterreinen positief effect onvoldoende onderzoek

voorkomen woninginbraak onvoldoende onderzoek positief effect

overlast door hangjongeren onvoldoende onderzoek onvoldoende onderzoek

voorkomen van geweld geen effect positief effect

bijdrage aan opsporing directe bijdrage indirecte bijdrage
(want de kwaliteit en bruikbaarheid van 
camerabeelden vereisen goede verlichting) 

afstemming met de politie vereist niet vereist

vandalismegevoeligheid hoog gering 

investeringskosten hoog gering 

onderhoudskosten hoog gering (hoewel de kosten kunnen toenemen  
door de stijgende energieprijzen)

juridische beperkingen ja 
(onder andere vanwege artikel 151 c gemeentewet)

nee

privacyinbreuken afhankelijk van implementatie nee

risico op misbruik ja nee

risico op fouten ja nee

technologische ontwikkelingen veel ontwikkelingen weinig ontwikkelingen

>>
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CAlAmiTEiTENVErliCHTiNg
In de strijd tegen herrieschoppers, hangjongeren en 
vandalen wordt steeds vaker naar straatverlichting 
gegrepen. Ook op bedrijventerreinen en in winkel-
gebieden is verlichting populair, bijvoorbeeld in 
het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Gemeenten kiezen vooral voor straatverlichting 
om vandalisme en overlast van hangjongeren terug 
te dringen. Het verbeteren van verlichting is in die 
gevallen een snel te realiseren en budgetvriendelijke 
veiligheidsmaatregel – hoewel de Mosquito, een 
apparaatje dat een voor jongeren irritante pieptoon 
verspreidt, nog altijd goedkoper is.

In verschillende stadscentra (waaronder Den Bosch 
en Almere) wordt in uitgaansgebieden zogenoemde 
calamiteitenverlichting ingezet tegen geweld,  
vernielingen en opstootjes. Met dit systeem kunnen 
politieagenten via hun mobiele telefoon extra lam-
pen inzetten als ze onraad bespeuren. Onderzoeken 
uit het verleden laten zien dat straatverlichting als 
alleenstaande maatregel ineffectief is (De Waard, 
1992). Recenter is verlichting wel effectief gebleken 
in woongebieden en ten aanzien van inbraken en 
geweldscriminaliteit. Sociale veiligheid ontsleuteld 
noemt straatverlichting dan ook ‘veelbelovend om 
de criminaliteit terug te dringen’. 

In Engeland blijken experimenten met verbeterde 
straatverlichting in achterstandsbuurten te leiden 
tot een daling van criminaliteitscijfers. Hiervoor zijn 
twee verklaringen. De verbeterde straatverlichting 
leidt tot extra observatie van potentiële overtreders, 
hetgeen een preventieve werking heeft. Daarnaast 
staat de nieuwe straatverlichting symbool voor een 
maatschappelijke investering in een probleemwijk. 
Dit leidt tot een toename van gemeenschapszin, 
sociale cohesie en sociale controle (Welsh en 

Farrington, Improved Street Lighting and Crime 
Prevention. A Systematic Review, 2007). 

Hoewel er – vanwege een (in vergelijking met het 
aantal evaluaties van cameratoezicht) gering aantal 
studies – nog betrekkelijk weinig te zeggen is over 
de mate en de situaties waarin straatverlichting 
positieve effecten heeft op criminaliteit en onveilig-
heidsgevoelens, blijven de (materiële en immaterië-
le) kosten van de maatregel in ieder geval beperkt. 
Met de stijgende elektriciteitsprijzen nemen  
de kosten voor verlichting wel toe. Maar de privacy-
bedreiging en risico’s van misbruik en fouten zijn 
verwaarloosbaar.

gOED VErHAAl
In Nederland lijkt er vooralsnog aan de populariteit 
van cameratoezicht op straat geen einde te komen. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de beloften 
van de steeds geavanceerder wordende technologie. 
Met slimme software wordt geprobeerd gezichts-
herkenning en het signaleren van geweld, agressie 
en autokraak te verbeteren. Er zijn inmiddels al 
camera’s in gebruik die uitgerust zijn met luid-
sprekers, zodat agressieve of gewelddadige figuren 
kunnen worden toegesproken. Om explosieven en 
drugs op te sporen zijn camera’s op de markt die 
door kleding heen kunnen kijken.

De effectiviteit van alle nieuwe hightechcamera-
systemen, die veelal in testomgevingen worden  
toegepast, is nog onbekend. De camera’s waarmee 
wél praktijkervaring is opgedaan, blijken het meest 
effectief als ze gericht worden opgehangen op  
specifieke, besloten locaties (zoals parkeergarages). 
Daarnaast zou het inzetten van mobiel cameratoe-
zicht op bepaalde risicovolle plekken en tijdstippen 
(bijvoorbeeld bij evenementen) de effectiviteit  
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kunnen vergroten, omdat daarmee het speld-in- 
de-hooiberg-probleem wordt gereduceerd. 
Bovendien is het privacy- en kostentechnisch  
aantrekkelijk om camera’s tijdelijk te plaatsen. 

Straatverlichting staat niet bekend 
als maatregel waarmee gemeente-
besturen hun daadkracht op 
veiligheidsgebied kunnen tonen

Het lauwe enthousiasme voor low-tech oplossingen 
zoals straatverlichting staat in schril contrast met 
de hooggespannen verwachtingen die rond de  
ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht 
heersen. Straatver lichting staat niet bekend als een 
maatregel waarmee ambitieuze gemeentebesturen 
hun daadkracht op veiligheidsgebied kunnen tonen: 
bij geweldsincidenten en explosieve veiligheidspro-
blemen wordt eerder geroepen om slimme camera’s 
dan om betere straatverlichting. Op basis van 
bestaand onderzoek kan echter niet geconcludeerd 
worden dat cameratoezicht effectiever is dan straat-
verlichting. Dat wil overigens niet zeggen dat straat-
verlichting altijd meer effect sorteert dan camera-
toezicht, want hierover kan alleen in specifieke, 
concrete situaties een uitspraak worden gedaan.

Wat in de discussie over de effectiviteit van camera-
toezicht veelal onderbelicht blijft, is dat het kosten-
plaatje van cameratoezicht er wat ingewikkelder 
uitziet dan dat van alternatieven zoals straatverlich-
ting. Het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ 
gaat bij cameratoezicht veel minder op dan bij 
straatverlichting. Straatverlichting brengt beperkte 
implementatiekosten en een (stijgende) energie-
rekening met zich mee. Maar cameratoezicht zorgt 

naast hoge investerings- en onderhoudskosten ook 
voor immateriële kosten op het gebied van privacy, 
misbruik en fouten. Vandaar dat cameratoezicht − 
veel meer dan straatverlichting − altijd een zorg-
vuldige afweging van nut, noodzaak en nadelen  
vereist. Bovendien hebben voorstanders van 
 camera’s op straat een goed verhaal nodig. Want 
als cameratoezicht noch straatverlichting een-
duidige resultaten oplevert, waarom zou je dan 
níet voor de privacyvriendelijke oplossing kiezen? <<

WWW 
het metaonderzoek naar cameratoezicht  
van de britse onderzoekers welsh en farrington 
is te downloaden van de website van de 
zweedse raad voor criminaliteitspreventie,  
brå: www.bra.se
het onderzoek naar straatverlichting is  
te vinden op dezelfde website.

Sociale veiligheid ontsleuteld kan worden 
gedownload via: www.scp.nl 

Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen: 
tweemeting, s.C.e.m. hissel en s. dekkers, 
regioplan, amsterdam, mei 2008, is online  
verkrijgbaar via: www.minbzk.nl 
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 INTERVIEW likopstukaanpak Amersfoort 

WEEkEND 
ArrANgEmENT  
VOOr gEWElD 
PlEgErS
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door Robbie Keus

De formele start van het weekendarrangement werd 
gegeven op 1 juli 2007. De aanpak richt zich op meer-
derjarige personen die in Amersfoort tussen vrijdag-
avond (vanaf 20.00 uur) tot en met zondagavond 
worden aangehouden op verdenking van het plegen 
van geweld of het dreigen daarmee. Het weekend-
arrangement houdt in dat deze geweldplegers in 
principe tot maandag in de cel blijven. In de tussen-
liggende tijd wordt het politieonderzoek gehouden. 
De laatste onderzoekshandelingen vinden plaats op 
maandagochtend: er wordt nagegaan of er sprake is 
van openstaande zaken of documentatie, eventueel 
wordt reclassering ingeschakeld en de officier van 
justitie neemt dan de beslissing: een boete, het 
vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om 
voor de rechter te verschijnen. In het geval van zeer 
ernstig geweld blijft de verdachte langer vastzitten.

WETTEliJkE mOgEliJkHEDEN
Volgens Renée Wernand, die als adviseur Veiligheid 
werkzaam is bij de gemeente Amersfoort, wordt 
met het weekendarrangement maximaal gebruik 
gemaakt van wettelijke mogelijkheden om verdach-
ten in voorlopige hechtenis te houden. “Het is een 
concept waarmee we de grenzen hebben afgetast. 
Daarmee wordt enerzijds een lik-op-stukaanpak 
mogelijk, zodat de verdachte op maandag met een 
concrete beslissing de deur verlaat. Nieuw is de 
ambitie om verdachten van relatief lichte gewelds-
feiten tot maandag vast te houden, om de impact 
voor geweldplegers te vergroten en bovendien een 
preventief effect te creëren. Een verdachte van 
geweld wordt zo direct geconfronteerd met de gevol-

gen van zijn gedrag. Bovendien wordt de verdachte 
met deze werkwijze zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht van de justitiële afdoening. Dat geweld-
plegers tot maandag in de cel blijven zitten heeft als 
bijeffect dat ze zich realiseren dat een geweldsin-
cident zich niet beperkt tot het weekend. Ze moeten 
op maandag uitleggen waarom ze niet op school 
of op hun werk verschenen. Zo heeft hun daad ook 
consequenties voor hun doordeweekse leven.”

“De reguliere aanpak van geweld 
had effect, maar er bleef een harde 
kern van geweldplegers bestaan”

Communicatieadviseur Herman Wiersema 
was vanaf het begin betrokken bij het weekend-
arrangement. “Amersfoort kampt, net als de rest 
van het land, met geweld op straat, in het verkeer, 
bij het sporten, in het uitgaansleven en thuis. In 
het voorjaar van 2007 werd in het driehoeksoverleg 
van politie, openbaar ministerie en de burgemeester 
geconstateerd dat de reguliere aanpak van geweld 
in Amersfoort effect had, maar dat er een harde kern 
van geweldplegers bleef bestaan. Voor deze groep 
moest er los van de reguliere aanpak, zoals toezicht, 
extra verlichting, aanpassing straatmeubilair en 
samenwerking met horecaondernemers een hardere 
en duidelijke aanpak worden ontwikkeld. Want 
het aantal geweldsfeiten bleef sinds 2004 weliswaar 
stabiel, maar onacceptabel hoog. Bovendien zagen 
we in de stad in de eerste zes maanden van 2007 
het aantal meldingen van geweldszaken weer licht 
stijgen.” Uit een analyse bleek dat het merendeel 

‘gewelddadig? meteen zitten!’, met deze slogan worden geweldplegers 
in Amersfoort gewezen op de consequenties van agressief gedrag. Sinds vorig 
jaar wordt in de gemeente gewerkt met het weekendarrangement waarmee 
geweldplegers in het weekend, direct worden vastgezet tot maandag. 
Volgens renée Wernand en Herman Wiersema van de gemeente Amersfoort 
willen de betrokken partijen hiermee een duidelijk signaal afgeven. 
“geweld wordt hier niet getolereerd.”

In Amersfoort blijven volwassen 
geweldplegers die tussen vrijdagavond en 
zondagavond worden aangehouden, tot 
maandag in de cel / foto: Pallieter de Boer.

>>
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van deze geweldsincidenten zich voordeed in 
het weekend. “Vandaar dat we ons daarop richten”, 
legt Wiersema uit. “Aan geweldsincidenten door-
deweeks besteden we vanzelfsprekend ook ruim 
aandacht, maar in deze aanpak is de focus op het 
weekend gelegd.” 

iNriCHTEN PrOCESSEN
De aanpak kon binnen een aantal maanden al  
geïmplementeerd worden. Volgens Wernand konden 
er snelle slagen gemaakt worden omdat alle betrok-
ken partijen het weekendarrangement vanaf het 
begin omarmden. “Op zich wordt gebruikgemaakt 
van de bestaande mogelijkheden voor voorlopige 
hechtenis, maar om die ten volle te kunnen benut-
ten, moesten politie en justitie hun processen 
anders inrichten. Dat is natuurlijk best ingrijpend. 
Maar omdat alle partijen het belang inzagen van 
deze aanpak, hebben we dit toch snel kunnen reali-
seren. Vervolgens zijn alle betrokkenen over deze 
aanpak geïnformeerd, zodat zij de juiste beslissin-
gen kunnen nemen tijdens het weekend. De agenten 
en hulpofficieren van justitie hebben een specifieke 
instructie gekregen met behulp van een stroom-
schema.” 

Niet alleen de driehoek stond volledig achter deze 
harde lijn, maar ook de horeca was enthousiast. “Het 
bood hen de mogelijkheid om aan te geven dat uit-
gaan gewoon gezellig moet zijn en dat het keiharde 
consequenties heeft als je dat verknalt.” Het is overi-
gens een misvatting dat het weekendarrangement 
alleen van toepassing is in uitgaansgebieden. Ook 
geweld in het verkeer, op sportvelden of in de open-
bare ruimte wordt met de maatregel aangepakt.

NiET ONOmSTrEDEN
Het weekendarrangement is zeker niet onom-
streden. Het ‘zo maar opsluiten van mensen’ en 
‘het laten ondergaan van een straf voordat een  
rechter naar de zaak heeft gekeken’, is veelgehoorde 
kritiek. De aanpak wordt ook kritisch gevolgd door 

de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. 
Deze gaf vorige maand in het tijdschrift Opportuun 
aan dat het weekendarrangement niet mag leiden 
tot het op oneigenlijke wijze oprekken van het 
onderzoek. “Als we kijken naar het gewicht van  
vrijheidsberoving van vrijdagavond tot en met de 
maandag, drie dagen, dan vormt dat in vergelijking 
tot door de rechter opgelegde straffen al een aan-
zienlijke straf, zonder dat de rechter eraan te pas  
is gekomen.”

Deze redenering wordt ook door advocaten aan-
gehaald. Begin 2008 betoogde de advocaat van 
een verdachte dat de inverzekeringstelling van zijn 
cliënt door het weekendarrangement onnodig werd 
gerekt, enkel en alleen om een dagvaarding uit te  
reiken. Hij meende dan ook dat er sprake was van 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en vroeg de  
rechter het openbaar ministerie niet ontvankelijk 
te verklaren. 

ONTVANkEliJk
Wiersema: “De rechter oordeelde echter dat de aan-
houding en inverzekeringstelling rechtmatig waren 
en verklaarde het openbaar ministerie ontvankelijk. 
De rechter vond wel dat de inverzekeringstelling in 
deze concrete zaak langer had geduurd dan strikt 
noodzakelijk. Om deze reden vonniste de rechter 
dat de taakstraf verminderd zou worden met  
veertig uur.” 

“We laten zien dat iemand die 
geweld gepleegd heeft, direct wordt 
aangepakt en niet binnen een paar 
uur later weer op straat staat” 

De snelheid van het onderzoek naar het incident 
en de afdoening, zou ook het risico van onzorg-
vuldigheid met zich mee kunnen brengen. Dit is  
volgens Wiersema ondervangen door te zorgen 
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voor voldoende politiecapaciteit in de weekenden. 
“De snelheid van afhandeling brengt ook belangrijke 
voordelen met zich mee. De indrukken van de getui-
gen zijn nog vers. Een verdachte weet enkele dagen 
na het plegen van het strafbare feit al wat de beslis-
sing in zijn zaak is en hoeft niet maanden af te wach-
ten welke vervolging hem boven het hoofd hangt. 
Ook voor een slachtoffer is het prettig dat er snel 
duidelijkheid is. We laten zien dat iemand die geweld 
gepleegd heeft, direct wordt aangepakt en niet een 
paar uur later weer op straat staat. En voor politie en 
openbaar ministerie betekent het geen extra, maar 
een andere inzet van mensen.”

VOOrziCHTigE DAliNg 
De resultaten van het weekendarrangement stelt 
de gemeente tevreden. Uit de evaluatie van het 
weekendarrangement blijkt dat in totaal 38 zaken 
voor de rechter zijn gekomen. In acht zaken is een 
gevangenisstraf opgelegd, acht keer een boete. 
Negen verdachten zijn veroordeeld tot een werkstraf 
en één keer werd een ISD-maatregel opgelegd. In één 
zaak werd de verdachte bij gebrek aan overtuigend 
bewijs vrijgesproken. De andere verdachten moesten 
ten tijde van de evaluatie nog voor de rechter  
verschijnen.

Uit een enquête onder 2250 inwoners van Amers-
foort blijkt dat merendeel van de ondervraagden 
het weekendarrangement kent. Ruim 83 procent 
van deze inwoners vindt de aanpak een goede zaak 
en 86 procent is van mening dat de aanpak zin heeft. 
De ontwikkeling van het aantal geweldsincidenten 
in Amersfoort laat een voorzichtige daling zien. Over 
de gehele periode vanaf de start van het weekend-
arrangement – in juni 2007 tot april 2008 – was er 
sprake van een daling van 2,9 procent van het aantal 
aangiften van geweld; het aantal meldingen nam af 
met 9 procent. Als er alleen gekeken wordt naar het  
eerste kwartaal van dit jaar neemt het aantal aangif-
ten af met 6 procent en het aantal meldingen met 
30 procent.Het gaat Wernand te ver om deze laatste 

ont wikkeling toe te schrijven aan het weekendarran-
gement. “Er kunnen immers meer factoren van 
invloed zijn geweest. Wel is het zo dat deze ontwik-
keling in lijn is met het doel van de aanpak: het 
terugdringen van het aantal geweldsincidenten en 
dan vooral in het weekend.”

“Alleen het weekendarrangement 
inzetten heeft geen zin. Het is geen 
wondermiddel, maar een sluitende 
harde aanpak op alle andere 
maatregelen”

Wernand is ervan overtuigd dat deze resultaten 
ook voor andere gemeenten haalbaar zijn. “Het 
weekendarrangement is door andere gemeenten 
heel goed te kopiëren.” Dat blijkt wel uit het feit 
dat inmiddels ook Maassluis, Schiedam, Tilburg, 
Vlaardingen en de stad Utrecht er inmiddels mee 
werken. Het overnemen van het weekendarrange-
ment heeft volgens Wernand alleen zin als alle 
betrokken partijen zoals politie, justitie, de gemeen-
te en de horeca achter de maatregel staan. “Als een 
van de partijen het niet ziet zitten, kun je er beter 
niet aan beginnen.” 

Daarnaast moet de maatregel volgens Wernand 
onderdeel uitmaken van een integrale aanpak tegen 
geweld. “Voorop staat dat het weekendarrangement 
een aanvulling is op andere afspraken rond veilig uit-
gaan en dat samenwerking tussen partners en met 
de plaatselijke horeca de sleutel tot het succes is. 
Alleen het weekendarrangement inzetten heeft geen 
zin. Het is geen wondermiddel, maar een sluitende 
harde aanpak op alle andere maatregelen die zijn 
genomen om geweld tegen te gaan.” <<
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door Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam als trendanalist bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

‘De overlast op het parkeerterrein aan de Albanoweg 
in Oudenbosch is zo uit de hand gelopen dat 
de gemeente camera’s heeft geplaatst die alles 
registreren. De meldingen van overlast namen 
de voorbije weken steeds grotere vormen aan.  
De politie heeft er zware drugsverslaafden gezien, 
er lagen vuile spuiten en steeds meer jongeren 
van buiten Oudenbosch bezochten de hangplek. 
Er werden vernielingen gepleegd, branden gesticht 
en er werd met personenauto’s geracet.’ Zo begint 
een artikel in regionaal dagblad BN De Stem over 
jongerenoverlast. Een andere regionale krant meldt: 
‘De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 
in Hellevoetsluis jongeren aangesproken op 
overlast gevend gedrag. De meeste bekeuringen 

werden uitgedeeld voor het drinken van alcohol op 
de openbare weg. Op de Martin Luther Kinglaan zijn 
drie jongeren aangehouden voor het spuiten van 
graffiti en voor alcoholgebruik. Een 15-jarige jongen 
is opgepakt, omdat hij niet naar de agenten 
 luisterde.’ Wie dit soort berichten volgt, zal zich niet  
verbazen over het arsenaal aan maatregelen tegen 
jongerenoverlast dat momenteel in de belang-
stelling staat: van groene hangplekken en avond-
klokken tot straatcoaches en gebiedsverboden.

iNziCHT iN OVErlAST 
Om te bepalen welke interventies kansrijk zijn, 
is inzicht gewenst in de soorten jongerenoverlast 
waarmee Nederlandse gemeenten, die verantwoor-
delijk zijn voor de lokale aanpak van overlast en  
verloedering, te maken hebben. Daarom heeft 
het CCV in de zomer van 2008 een quickscan 
onder gemeenten uitgevoerd. 

baldadige hangjeugd die op platgetrapte voetbalveldjes aan bier lurkt, 
het hufterproof straatmeubilair voorziet van graffiti en met opgevoerde 
scootertjes de wijk onveilig maakt. De probleemjeugd houdt de gemoederen 
bezig. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
vroeg gemeenten naar hun ervaringen met jongerenoverlast. Wat blijkt?  
Het beeld van de klassieke hangjongere is nog steeds actueel.

Jongerenoverlast in Nederlandse gemeenten 

VAN VErNiEliNg  
TOT VuurWErk 

>>
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De quickscan begon met een bureauonderzoek dat 
in kaart bracht welke vormen van sociale onveilig-
heid in recente veiligheidsplannen, onder-
zoeksrapporten en nieuwsberichten worden  
geasso cieerd met overlast door jongeren. 

Het literatuuronderzoek laat zien 
dat jeugdoverlast functioneert als 
containerbegrip dat vaak niet nader 
wordt omschreven

Het literatuuronderzoek laat zien dat jeugdoverlast  
functioneert als containerbegrip dat vaak niet nader 
wordt omschreven en waaronder (impliciet of expli-
ciet) uiteenlopende gedragingen en verschijnselen 
worden geschaard. Een analyse van deze gedrag-
ingen en verschijnselen levert een overzicht van 
21 categorieën jongerenoverlast op, variërend van 
graffiti en wildplassen tot illegaal crossen in bos-
gebieden en groepen die rommel laten rondslingeren 
(zie tabel 1). 

In juli 2008 is vervolgens aan een selectie van 
101 Nederlandse gemeenten een vragenlijst gestuurd. 
Er zijn willekeurig 35 grote of middelgrote (meer dan 
20000 inwoners) en 35 kleine gemeenten (minder 
dan 20000 inwoners) geselecteerd. Daarnaast is 
de vragenlijst gestuurd aan de G31-gemeenten, 
die veel ervaring hebben met deze problematiek. 

De vragenlijst is volledig ingevuld geretourneerd 
door 44 gemeenten, wat betekent dat de quickscan 
een goed beeld geeft van zo’n 10 procent van de 
Nederlandse gemeenten. Hoewel de quickscan 
geen representativiteit pretendeert, kan worden 

opgemerkt dat zich onder de terugontvangen 
vragen lijsten ongeveer even veel grote, middelgrote 
als kleine gemeenten bevinden. Ook zijn de mee-
werkende gemeenten tamelijk evenredig verspreid 
over het land: ze zijn afkomstig uit 23 van de  
25 politieregio’s. De vragenlijsten zijn ingevuld 
door medewerkers met uiteenlopende functies 
zoals veiligheidscoördinator, beleidsmedewerker 
openbare orde en veiligheid, beleidsadviseur jeugd 
en veiligheid, veiligheidsregisseur, coördinator  
integraal veiligheidsbeleid en regisseur jeugd-
overlast.

De gemeenten is gevraagd om bij elk van de 21 in het 
bureauonderzoek onderscheiden soorten jongeren-
overlast, aan te geven of deze in de gemeente vaak, 
soms of nooit voorkomt (of dat men het niet weet). 
Via een open vraag is gevraagd in hoeverre gemeen-
ten, naast ‘dagelijkse’ overlast, te maken hebben 
met soorten overlast die aan specifieke tijden van 
het jaar gebonden zijn (zoals Oud en Nieuw, school-
vakanties, carnaval enzovoort). Vervolgens konden 
gemeenten aangeven op welke soorten plekken in 
de stad de overlast plaatsvindt die men vaak of soms 
ervaart (of dat men dit niet weet) en welke oorzaken 
de overlast naar hun mening heeft. 

gEluiDSHiNDEr EN zWErfVuil 
Ruim de helft van de respondenten (55 procent) 
geeft aan dat de jongerenoverlast in hun gemeente 
vaak te maken heeft met groepen jongeren die 
geluidshinder veroorzaken en die rommel laten 
rondslingeren. Groepen die rondhangen en door 
de omgeving als bedreigend worden ervaren, veroor-
zaken volgens iets minder dan de helft (48 procent) 
van de respondenten vaak overlast. 
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Vuurwerkoverlast staat met stip 
op nummer één als het gaat om 
overlast die aan specifieke perioden 
van het jaar gebonden is

Ook openbaar alcohol- en drugsgebruik, vernieling 
van straatmeubilair en vernieling van speeltoestel-
len worden door een aanzienlijk deel van de onder-
vraagden genoemd als vormen van jongerenover-
last die vaak voorkomen. Vuurwerkoverlast staat 
met stip op nummer één als het gaat om overlast 
die aan specifieke perioden van het jaar gebonden 
is. Bijna de helft van de responderende gemeenten 
(47 procent) ondervindt hier last van.

Gemeenten lijken dus vooral te kampen met wat 
de Beke-methodiek omschrijft als ‘hinderlijke  
jeugdgroepen’ en ‘overlast gevende jeugdgroepen’, 
dat wil zeggen jongerengroepen die luidruchtig 
zijn, nogal eens vernielingen aanbrengen en (begin-
nende) alcohol- en drugsproblemen hebben. Zo zijn 
groepen die openlijk agressie vertonen en mensen 
lastigvallen op straat – kenmerken van de overlast-
gevende jeugdgroepen – volgens 11 procent van 
de respondenten vaak een probleem.

De acties tegen overlast en verloedering die het 
kabinet voorstelt in het project Veiligheid begint 
bij Voorkomen (VbbV) en het daaruit voortvloeiende 
Actieplan overlast en verloedering, richten zich in 
belangrijke mate op de kwaliteit van de leefomge-
ving in stadswijken. Ook uit de CCV-quickscan blijkt 
dat overlast zich vooral afspeelt in de woonbuurt: 
een ruime meerderheid van de ondervraagde 

Tabel 1> Soorten jongerenoverlast die naar voren komen uit 
bureauonderzoek en waarover gemeenten zijn ondervraagd

graffiti op muren en gebouwen

vernieling van auto’s

vernieling van speeltoestellen

vernieling van straatmeubilair

andere vormen van vernieling

wildplassen

overlast op en rond het water 
(bruggenspringen, hard varen, aan boten hangen enzovoort)

illegaal crossen in bosgebieden

groepen die rondhangen en door de omgeving als bedreigend worden ervaren

groepen die geluidsoverlast veroorzaken 
(met brommers, mobieltjes, harde muziek enzovoort)

groepen die rommel rondslingeren

groepen die openlijk agressie vertonen en mensen lastigvallen op straat

tasjesroof

oneigenlijk gebruik van speelplek voor (kleine) kinderen

openbaar alcohol- en drugsgebruik

te hard rijden

agressief verkeersgedrag

aanrijdingen

illegaal vuurwerk afsteken

fietsen en skaten op het trottoir

overig (te denken valt aan vuurwerkoverlast, geluidsoverlast door honden, 
parkeeroverlast)

>>
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gemeenten (57 procent) komt jeugdoverlast vooral 
tegen op niet-toegewezen hangplekken in woon-
wijken. Ook speelveldjes in woonwijken worden 
vaak (door 43 procent van de respondenten) 
genoemd als plek waar jongeren overlast veroor-
zaken. Uitgaans gebieden, de routes er naar toe en 
winkelgebieden zijn volgens significante percen-
tages van de bevraagde gemeenten ook brand-
haarden van jeugdoverlast. 

De multiprobleemgezinnen waarover in de media 
de nodige griezelverhalen de ronde doen, duiken 
ook op in de CCV-enquête. Volgens een kwart van 
de ondervraagde gemeenten vormt een dergelijke 
gezinssituatie de achtergrond van de overlast die 
jongeren veroorzaken. Maar alcoholgebruik en het 
gebruik van softdrugs worden vaker (door respectie-
velijk 45 procent en 27 procent van de gemeenten) 
genoemd als oorzaak.

VANDAliSmE VErgOEDEN
De CCV-quickscan onderbouwt het idee dat de  
klassieke hangjongere nog steeds actueel is. Maar 
de quickscan biedt – doordat gevraagd wordt naar 
de ervaringen van gemeentelijke veiligheidsprofes-
sionals – ook een aanvulling op bestaande over-
laststudies, die gebruikmaken van slachtofferen-
quêtes of politieregistraties. Bovendient levert 
de quickscan – door jeugdoverlast in verschillende 
gedragingen en verschijnselen uit te splitsen - een 
rijker beeld van jeugdoverlast op dan de niet nader 
gespecificeerde categorie ‘overlast door groepen 
jongeren’ uit de Veiligheidsmonitor Rijk, of de  
algemene omschrijvingen van ‘overlastgevende 
jeugdgroepen’ waarnaar gemeentelijke veilig-
heidsplannen vaak verwijzen. 

Dat maatregelen zoals verbeterde 
straatverlichting nog betrekkelijk 
weinig populariteit genieten, is 
gezien de problematiek wel 
verrassend

Tabel 2> Vormen van jongerenoverlast die volgens responderende 
gemeenten (n=44) vaak voorkomen in hun jurisdictie

soort overlast percentage gemeenten  
dat deze overlast als  
vaak voorkomend noemt

groepen die geluidsoverlast veroorzaken 55% 

groepen die rommel laten rondslingeren 55%

groepen die rondhangen en als bedreigend  
worden ervaren

48%

openbaar alcohol- en drugsgebruik 36% 

vernieling van straatmeubilair 30%

vernieling van speeltoestellen 25% 

te hard rijden 20%

oneigenlijk gebruik van speelplekken 20%

graffiti 18%

illegaal vuurwerk 16%

wildplassen 14%

agressief verkeersgedrag 11%

overlast op en rond het water 11%

groepen die openlijk agressie vertonen  
en mensen lastig vallen op straat

11%

fietsen en skaten op het trottoir 7%
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De quickscan biedt een vertrekpunt voor het 
 (verder) ontwikkelen van strategieën en instrumen-
ten die gemeenten kunnen inzetten om jeugd-
overlast tegen te gaan. Volgens een groot deel van 
de bevraagde gemeenten heeft jeugdoverlast 
te maken met groepen jongeren die op onofficiële 
hangplekken in woonwijken rondhangen, rommel 
laten rondslingeren en geluidsoverlast veroorzaken. 
De groeiende populariteit van (jongeren)buurt-
bemiddeling, alcoholverboden en verwijderings-
bevelen is vanuit dit perspectief begrijpelijk – dat 
zijn interventies die het rondhangen ontmoedigen 
of, in het geval van gebiedsverboden, simpelweg 
onmogelijk maken. Dat maatregelen zoals ver-
beterde straatverlichting nog betrekkelijk weinig 
populariteit genieten (zoals de SCP-studie Sociale 
veiligheid ontsleuteld ook opmerkt), is gezien 
de  problematiek wel verrassend. Dat soort fysieke 

interventies is volgens het SCP juist een veel be-
lovend instrument in de strijd tegen hangjongeren. 
Gemeenten zoals Amsterdam zijn met het verhalen 
van kosten van (vuurwerk)vandalisme op daders en 
jongerengroepen in ieder geval actueel bezig, zeker 
gezien de stijgende kosten van ernstige ongeregeld-
heden tijdens de jaarwisseling en van het zwaarder 
wordende illegale vuurwerk. <<

Jeugdgroepen in beeld. Stappenplan en rand
voorwaarden voor de shortlistmethodiek, 
henk ferwerda en arend Kloosterman,  
uit gegeven in de reeks Politiekunde van 
het Programma Politie en wetenschap, 2007  
(oorspronkelijk 2004).

Tabel 3> Locaties waar jongerenoverlast volgens responderende 
gemeenten (n=44) vaak plaatsvindt

locatie overlast percentage gemeenten dat 
deze locatie noemt als plek 
waar overlast vaak voorkomt 

niet-toegewezen hangplekken in woonwijken 57%

speelveldjes in woonwijken 43%

routes van en naar uitgaansgebieden 32%

uitgaansgebieden 20%

winkelgebieden 20%

toegewezen hangplekken in woonwijken 9%

rond gebieden waar sloop plaatsvindt met het oog 
op nieuwbouw

7%

rond grote evenementen 5%
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“WiJ gAAN VOOr DE 
ONDErNEmEr ACHTEr 
HET gElD AAN”
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM creatieve 

communicatie.

boven de paskamers, achter de kassa en bij een berg nieuwe 
spijkerbroeken hangen duidelijke aankondigingsborden: 
‘van elke winkeldiefstal doen wij aangifte bij de politie. boven
dien brengen wij de dader € 151, in rekening voor op onthoud 
en overlast!’ voor de duidelijkheid: dit bedrag is niét de straf 
die een winkelcrimineel krijgt. het openbaar ministerie komt 
met de strafrechtelijke vervolging. de overlastdonatie is 
‘slechts’ een civiel instrument en bedoeld om de schade die 
gemaakt wordt bij een winkeldiefstal, namens de ondernemer 
te verhalen op de dader. want het vasthouden van een winkel
dief, het wachten op de politie en aangifte doen kost tijd, 
en tijd is geld.

OverlastDonatie moet onderdeel zijn van een 
pakket aan beveligingsmaatregelen tegen 

winkeldiefstal / foto: Inge van Mill.

Bedrijfsleven

Televisies die verdwijnen, een potje pindakaas 
dat in een tas glijdt. Hoe groot of klein de buit 
ook is, diefstal geeft oponthoud en overlast in 
menig winkel. Het kost de ondernemer veel tijd 
 én daarmee geld  om een winkeldiefstal af te 
handelen. Via de Stichting Overlastdonatie kan 
de tijd die de ondernemer kwijt is, voortaan in 
rekening worden gebracht bij de winkeldief. 
Niet alleen levert dat bij het slachtoffer 
genoegdoening op, menig dief wordt ook nog 
eens afgeschrikt.

>>
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maar dat het ‘slechts’ een civiel instrument is, wil niet zeggen 
dat het geen groot effect heeft. “het lijkt misschien niet zo’n 
groot bedrag, 151 euro. toch denkt een groot aantal dieven bij 
de winkelier die overlastdonatie int, wel degelijk drie keer 
na voor hij iets in zijn jaszak stopt of in zijn tas laat glijden”, 
weet arie van os van de stichting overlastdonatie (soda). 
hij begon vier jaar geleden samen met het openbaar 
 ministerie, de politie, Kamer van Koophandel en ondernemers 
een proefproject met het nieuwe civiele instrument in een 
winkelcentrum in amsterdam osdorp. “een derde van 
de winke liers deed mee en binnen een jaar na invoering 
constateer den we een daling van het aantal winkeldiefstallen 
met maar liefst 43 procent. Klaarblijkelijk schrikt deze extra 
boete behoorlijk af.”

DEurWAArDEr
het bedrag van 151 euro is volgens van os gebaseerd op 
een reële berekening. “we zijn uitgegaan van het gemiddelde 
uurloon van ondernemers en de tijd die ze gemiddeld kwijt 
zijn aan het afhandelen van een diefstal. als stichting gaan 
wij voor de aangesloten ondernemer achter het geld aan. 
het enige wat een winkelier naast aangifte hoeft te doen, is 
het overlastdonatieformulier invullen. daarom is het belang
rijk dat de politie op de hoogte is van deze procedure, zodat 
zij de ondernemers er bij de aangifte op kunnen wijzen. 
ook moeten de agenten controleren of de naamopgave juist 
is, zodat de rekening daadwerkelijk bij de juiste persoon 
terechtkomt.” 

na overleg met de politie stuurt de soda de winkeldief een 
brief waarin hij wordt verzocht het bedrag van 151 euro over te 
maken. zonodig volgt een herinnering. betaalt de winkeldief 
dan nog niet, dan schakelt de stichting een deurwaarder in. 

“In de praktijk is gebleken dat nagenoeg 
alle winkeldieven het geld overmaken”

“blijft de dief alsnog in gebreke, dan vragen we de rechter 
om een veroordeling tot betalen”, zegt van os. “maar in 
de praktijk is gebleken dat nagenoeg alle winkeldieven 
het geld overmaken.” de winkelier krijgt in dat geval negentig 
euro bijgeschreven op zijn rekening, 35 euro gaat naar 
het fonds overlastdonatie. daarmee worden collectieve zaken 
op het gebied van criminaliteitspreventie in het desbetref
fende winkelcentrum bekostigd. de stichting overlastdonatie 
vraagt voor haar bemoeienis 26 euro. het geld wordt mede 
gebruikt om op andere plekken in nederland overlastdonatie
projecten van de grond te krijgen. inmiddels wordt de aanpak 
al toegepast in deventer, alle gemeenten in de provincie 
groningen, amsterdam en omstreken en utrecht. “de voor
bereiding, de vergaderingen met de betrokken partijen en 
derge lijke, kosten veel geld”, vertelt van os. “voor het project 
in amsterdam was bijvoorbeeld een budget van 100  000 euro 
beschikbaar, maar bij de uitvoering bleken we 165  000 euro 
nodig te hebben.”

SuCCESVOl iNSTrumENT
er zit volgens van os wel een financieel addertje onder het 
gras. “overlastdonatie blijkt een zeer succesvol instrument 



om het aantal winkeldiefstallen tegen te gaan. zo succesvol 
dat er door de inmiddels aangesloten ondernemers steeds 
minder vaak een beroep op ons wordt gedaan en er dus steeds 
minder geld binnenkomt. dat we als stichting nogal armlastig 
zijn is aan de ene kant een goed teken, aan de andere kant 
is het niet handig als we het civiele instrument op meerdere 
plekken willen gaan inzetten. daarvoor hebben we toch 
echt geld nodig.”

de stichting overlastdonatie is momenteel druk bezig in 
de binnenstad van utrecht en hoopt met de resultaten die 
daar worden behaald het ministerie van Justitie zover te  
krijgen dat overlastdonatie via bijvoorbeeld het Convenant 
Aanpak Winkelcriminaliteit verder wordt uitgerold. van os: 
“het moet gewoon een onderdeel worden in de bestrijding 
van winkeldiefstal.” dat het wel eens moeilijk kan worden 
om dat voor elkaar te krijgen, blijkt uit het feit dat de partijen 
Cda, vvd en Pvda zich in 2006 al wel positief uitlieten over 
de eerste resultaten van overlastdonatie in amsterdam, 
maar er niets mee deden. zij spraken toen de verwachting uit 
dat door het instrument de aangiftebereidheid zou groeien. 
landelijke invoering stond dan ook op hun prioriteitenlijstje, 
maar is uiteindelijk nooit daadwerkelijk van de grond  
gekomen.

toch zou landelijke invoering volgens projectleider Joop 
siepel van het regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
groningen (rPC) geen slecht idee zijn. ook hij heeft in zijn 
eigen provincie gemerkt dat overlastdonatie een behoorlijk 
doeltreffend instrument is. “we zijn pas in mei van dit jaar 
regiobreed begonnen met overlastdonatie toe te passen, 

maar we merken nu al effect. en dat gaat verder dan alleen de 
genoegdoening die de ondernemer duidelijk voelt. we hebben 
nog geen officiële cijfers, maar uit de contacten die ik met 
de aangesloten winkeliers heb, blijkt nu al dat er minder 
winkel diefstallen worden gepleegd.”

“Er moet altijd sprake zijn van een pakket 
aan maatregelen om winkeldiefstal goed te 
bestrijden”

eén groningse ondernemer liet siepel zelfs weten dat hij 
norma al gesproken al 40 tot 50 procent van zijn goederen 
zou zijn kwijtgeraakt aan dieven. “nu heeft hij alles nog. 
dat wil toch iets zeggen.” toch gelooft de projectleider van 
het rPC niet dat overlastdonatie nu hét wondermiddel is. 
“er moet altijd sprake zijn van een pakket aan maatregelen 
om winkeldiefstal goed te bestrijden.”

bEVEiligiNgSbEOOrDEliNg
dat is volgens arie van os juist zo mooi aan de overlast
donatie. “ondernemers kunnen zich pas bij onze stichting 
aansluiten als ze voldoen aan onze beveiligingsbeoordeling. 
deze is gebaseerd op de individuele ondernemersmaatregelen 
zoals bepaald in het Keurmerk veilig ondernemen.” dat onder
nemers eerst hun eigen winkel goed moeten beveiligen voor 
ze geld kunnen gaan innen van de dief, is volgens van os de 
achterliggende preventieve gedachte van de overlastdonatie. 
“tot nu toe wordt er altijd buiten de ondernemer om gewerkt 
aan de randverschijnselen van winkeldiefstal”, vindt van os. >>
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“gemeente, politie en andere partijen zijn druk met bijvoor
beeld zwerfvuil, parkeergelegenheid, verlichting en hangjon
geren aan te pakken, maar de ondernemer zelf is niet tot veel 
verplicht. terwijl het toch echt begint met voldoende beveili
ging op de plek waar de spullen voor het grijpen liggen. wil een 
ondernemer recht hebben op overlastdonatie, dan moet zijn 
winkel bijvoorbeeld zijn uitgerust met poortjes, camera’s en 
oplettend personeel, afhankelijk van de winkelgrootte en 
wat er wordt verkocht.”

VErPlAATSiNgSEffECT
in de ogen van arie van os is overlastdonatie dan ook een 
perfe ct middel om de strijd met de winkeldief aan te gaan, 
maar: “inderdaad altijd in combinatie met andere maat
regelen.” Joop siepel is het met van os eens dat overlast
donatie werkt, maar volgens hem moet er wel worden 
gewaakt voor een mogelijk verplaatsingseffect. “het wordt 
net als bij een collectief winkelverbod pas echt effectief als 
alle ondernemers meedoen”, stelt hij. “anders bestaat de 
kans dat een dief bij het zien van het waarschuwingsbord zich 
omdraait en elders zijn slag gaat slaan, daar waar hij géén 
kans maakt om die 151 euro te moeten betalen.” siepel zegt 
in zijn eigen regio nog geen duidelijk beeld te hebben van een 
verplaatsingseffect. “daar is het nu nog te vroeg voor, maar 
het is wel iets dat we goed in de gaten houden bij onze 
 eerste monitoring.”

wat volgens siepel al wel duidelijk is, is dat het vooral de 
‘beginnende winkeldiefjes’ zijn die zichzelf bij het zien van 
de waarschuwingsborden van overlastdonatie achter de oren 
krabben. “een veelpleger laat zich veelal toch minder snel 

afschrikken. dat is ook waarom we hier in groningen hard 
werke n aan een collectief winkelverbod. de politie houdt 
een website van overtreders bij. als iemand twee keer wordt 
betrapt, levert dit hem een winkelverbod voor heel de 
binnenst ad op.” 

mOOiE TOEVOEgiNg
ook in deventer maakt de overlastdonatie onderdeel uit 
van een pakket van maatregelen dat is genomen om winkel
diefstal tegen te gaan. “het aantal diefstallen is hier flink  
afgenomen”, vertelt marco Kok van het mKb deventer. 
“in 2003 hadden we nog te maken met 1350 gemelde diefstal
len in het winkelcentrum Colmschate, dat is in 2007 terug
gebracht naar 200.” toch wil en kan hij het succes niet alleen 
toeschrijven aan de overlastdonatie. “nee, in deventer doen 
we veel meer op het gebied van diefstalbestrijding.” 

“De bedrijfsleider heeft van de 
OverlastDonatie een soort spelletje 
gemaakt, waardoor zijn personeel veel 
alerter is geworden”

een van de ingrijpendste maatregelen is de invoering van 
een intern camerasysteem geweest. dit is gekoppeld aan een 
onderling waarschuwingssysteem. het camera en buren
belsysteem draait op een speciaal voor het winkelcentrum 
aangelegd glasvezelnetwerk. “daarnaast hangen er kleuren
foto’s van bekende winkeldieven in afgesloten personeels
ruimten en hebben ondernemers speciale trainingen gevolgd”, 
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aldus Kok. “de overlastdonatie is een mooie extra toevoeging 
aan ons pakket van maatregelen. zo weten we dat het bedrag 
van 151 euro onder de stelende scholieren flink rondgaat. sinds 
die tijd is het in een aantal winkels dan ook een stuk rustiger. 
een supermarkt had hier vooral te maken met de diefstal 
van bacardiColablikjes; ze vlogen de winkel uit. nu blijven 
ze keurig in het schap staan of worden ze gekocht. de onder
nemer was verbaasd dat hij niet hoefde bij te bestellen.” 

op 1 januari 2009 gaat deventer ook nog eens het collectieve 
winkelverbod invoeren. “we staan niet stil op het gebied van 
de bestrijding van winkeldiefstal.” Kok ziet de overlastdonatie 
vooral als een stimulans voor de ondernemer om goed op 
te letten en aangifte te doen. “de albert heijn bij ons in de 
binnen stad heeft dagelijks last van winkeldiefstal. de bedrijfs
leider heeft van de overlastdonatie een soort spelletje 
gemaakt, waardoor zijn personeel veel alerter is geworden. 
elke negentig euro die wordt binnengehaald door het 
op pakken van een winkeldief gaat naar het personeelspotje. 
uiteindelijk gaan ze daar met elkaar wat leuks voordoen. 
in twee maanden tijd hadden ze al zes keer de overlast  
donatie te pakken.” <<

‘Het voelt als een genoegdoening’
vanaf het eerste moment dat tonja minor haar 
kledingzaak minor original Clothing in amsterdam 
osdorp opende, had ze te maken met winkeldiefstal. 
“het was om gek van te worden. vaak had ik het niet 
ineens in de gaten dat er iets werd weggenomen. die 
dieven zijn zo gehaaid.” toen ze hoorde van het project 
overlastdonatie deed ze graag mee. in haar ogen viel 
het  te proberen. “twee dieven heb ik sindsdien 
aangehouden. zij hebben ook daadwerkelijk de 
overlastdonatie betaald. het ging vrij makkelijk; 
aangifte doen en een formuliertje invullen. ach, weet 
je, het gaat niet om het geld dat je als ondernemer 
krijgt. het is meer een soort genoegdoening. normaal 
gesproken hoor je nooit meer iets van een aangifte en 
nu weet je tenminste dat de dief in elk geval heeft 
moeten betalen.” bovendien merkt minor duidelijk dat 
de waarschuwingsborden die ze bij de paskamers heeft 
opgehangen effect hebben: “er wordt een stuk minder 
gestolen. blijkbaar is het bedrag van 151 euro opvallend 
genoeg om dieven af te schrikken!” 
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Volgens een groeiend aantal insiders 
heeft ontwikkelingshulp nergens tot 
duurzame ontwikkeling geleid en is het 
dikwijls zelfs contraproductief. In veel 
ontwikkelingslanden is de regering in 
handen van dieven. Ontwikkelingsgelden 
spekken de buitenlandse bankrekenin-
gen van de machthebbers en hun 
 trawanten en versterken zo hun positie. 
Minister Koenders heeft mede vanwege 
deze kritiek besloten zijn geld vooral te 
 besteden aan hoogstnoodzakelijke 
humanitaire hulp in oorlogsgebieden. 
Maar uit een kritische analyse van 
 journaliste Linda Polman blijkt helaas dat 
ook dit soort goedbedoelde hulp vaak 
averechts werkt. Het beloont beestachtig 
gedrag zoals het afhakken van lede-
maten, met extra media-aandacht en 
financiële steun. Dergelijk gedrag wordt 
daardoor juist in de hand gewerkt, 
 bijvoorbeeld in de Congo.

De afgelopen jaren heeft Afghanistan 
zich ontwikkeld tot een narcostaat. 
De Amerikaanse geheime dienst heeft 
deze ontwikkeling uiteraard zien aan-

komen. In Afghanistan is doelbewust 
dezelfde strategie gevolgd die destijds in 
Sicilië werd toegepast. Daar is de sociale 
orde in 1944 hersteld door de door 
Mussolini verslagen Italiaanse maffia 
weer in het zadel te helpen. Sicilië - en 
daarmee geheel Italië - plukt tot op de 
dag van vandaag de wrange vruchten van 
deze cynische strategie. Het ziet er naar 
uit dat Afghanistan hetzelfde lot is 
beschoren. De narco-Taliban heeft nu het 
heft in handen en zal dat niet gemakke-
lijk meer uit handen geven. Meer ontwik-
kelingshulp zal hierin geen verandering 
brengen.

Moeten we de begroting voor ontwikke-
lingssamenwerking dan maar afschaffen 
en onze handen van de Congo en 
Afghanistan aftrekken? Gezien de verwe-
venheid van veiligheid en economie in de 
huidige wereld zou dat een gevaarlijk 
staaltje van struisvogelpolitiek zijn. Wat 
wel nodig is, is een strategische heroriën-
tatie van het ontwikkelingsbeleid. 
Ontwikkelingsgeld zou in hoofdzaak 
moeten worden besteed aan rechts-
statelijke ondersteuning. De maffia’s van 
de wereld moeten niet worden gedoogd, 
maar met buitenlandse hulp keihard 
worden bestreden.

Singapore was 50 jaar geleden een speel-
tuin voor de Chinese maffia en straat-
arm. De Nederlandse econoom 
Winsemius sr. zou hebben aanbevolen de 
vrije markt zijn werk te laten doen. Dat is 
nu weer typisch zo’n onnozele, door 
waanwijze economen verzonnen mythe. 
Wat de regering van Singapore werkelijk 
heeft gedaan, is zwaar investeren in de 
rechtsstaat. De Chinese Triaden werden 
keihard aangepakt en corruptie zwaar 
bestraft. Pas toen is de economie gaan 

groeien. Niet dus door minder, maar juist 
door méér regulering. Hetzelfde recept 
heeft ook in Hong Kong gewerkt. Het 
daar opgezette anticorruptiebureau is 
het duurste en beste ter wereld. In Afrika 
heeft het minilandje Botswana plotselin-
ge inkomsten uit de diamantwinning 
geïnvesteerd in een van de beste politie-
korpsen ter wereld. Botswana is sedert-
dien economisch een van de meest 
 succesvolle landen in de regio. De weg 
naar welvaart verloopt via investeringen 
in opsporing en vervolging van georgani-
seerde misdadigers en corrupte politici.

Hoeksteen van het nieuwe Zuid-Afrika 
was de gespecialiseerde en onafhankelij-
ke antimaffia-eenheid, de Schorpioenen. 
Een zakenpartner van de nieuw gekozen 
voorzitter van regeringspartij ANC, de 
heer Zuma, zit in de bak wegens het 
arrangeren van een corrupte wapendeal. 
De Zuid-Afrikaanse regering heeft inmid-
dels besloten dat de Schorpioenen wor-
den opgeheven. Dit is een ramp voor 
Zuid-Afrika, maar een kans voor 
Koenders. Laat hij de ontslagen 
Schorpioenen aanbieden allemaal naar 
Nederland te komen. Zij kunnen het 
ministerie van Ontwikkelingssamen-
werking leren hoe duurzame ontwik-
keling kan worden bevorderd door 
 effectieve opsporing en vervolging van 
criminele politici. Deze expertise kan 
 vervolgens in de vorm van technische 
hulpprogramma’s aan ontwikkelings-
landen worden aangeboden. De Derde 
Wereld heeft dringend behoefte aan 
meer Schorpioenen. <<

HET mONDiAlE  
SCHOrPiOENENTEkOrT

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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onrust over zwakke scholen, een slepend 
debat over gratis schoolboeken en 
onderwijsinspecteurs die op schiphol 
spijbelende kinderen uit de rij voor de 
incheckbalie plukken. alsof het allemaal 
nog niet genoeg is, moeten scholen zich 
ook nog bezighouden met integrale vei
ligheidsplannen, extremisme, discrimi
natie en pesten. toch hebben scholen de 
laatste jaren flink werk gemaakt van hun 
veiligheidsbeleid, concludeert de 
nederlandse inspectie voor onderwijs in 
haar meest recente onderwijsverslag 
(zie: www.onderwijsinspectie.nl). 
veiligheidsincidenten worden steeds 
vaker geregistreerd en er zijn preventieve 
en curatieve maatregelen genomen. 
maar er valt volgens de inspectie ook nog 
wel wat te verbeteren. zo is het school

beleid niet altijd bekend bij de leerlingen 
en het personeel, is het thema veiligheid 
niet overal in het leerstofaanbod opge
nomen, en betrekken nog maar weinig 
scholen leerlingen bij hun veiligheidsbe
leid.

dat leerlingen maar beter een rol kunnen 
spelen in het veiligheidsbeleid van hun 
school, is ook een stelling van Beveiliging 
scholen. Preventie van inbraak, diefstal en 
vandalisme van het belgische ministerie 
van binnenlandse zaken. hoewel de 
handreiking zich vooral richt op school
directies en personeelsleden die veilig
heid tot hun takenpakket rekenen, kun
nen leerlingen ook hun steentje 
bijdragen, schrijft minister Patrick 
dewael in zijn voorwoord. een veilig

heidsbeleid kan immers alleen slagen als 
het gedragen en gestimuleerd wordt 
door alle betrokkenen. bovendien is een 
reeks van relatief eenvoudige maatrege
len vaak al voldoende om beveiligingsri
sico’s te verminderen. daarbij hoeven 
scholen niet uitsluitend een beroep te 
doen op ‘technopreventief adviseurs’, 
maar kunnen ook leerkrachten, conciër
ges en leerlingen een rol spelen. 

het draaiboek staat vol met concrete 
maatregelen: van veiligheidspinnen, 
beschermingsprofielen en gepantserde 
deurblokken tot sluitplaten en cilinder
bescherming. ook sleutelbeheer, sluit
procedures, bewegwijzering en sfeerbe
paling passeren de revue. aangezien 40 
procent van de inbraken in scholen 
plaatsvindt via een raam, vormt veilig 
hang en sluitwerk een centraal onder
deel van het gepropageerde veiligheids
beleid. alarmsystemen en camerabewa
king worden gezien als ‘bijkomende 
beveiliging’ waaraan pas in laatste 
instantie moet worden gedacht. 

inbraakcijfers suggereren dat de 
belgische aanpak werkt. registreerde de 
politie in 2000 nog ruim 12000 diefstal
len uit scholen, de afgelopen drie jaar is 
dat aantal gedaald naar 10000. omdat 
27 inbraken per dag nog steeds niet mis 
is, is in 2008 het actieplan ‘beveiliging 
scholen – preventie inbraak, diefstal en 
vandalisme’ van start gegaan, met de 
gelijknamige handreiking als eerste tast
bare resultaat. of nederland nog iets wil 
leren van het draaiboek, is nog wel de 
vraag. in het onderwijsverslag 
2006/2007 constateert de nederlandse 
inspectie voor onderwijs namelijk een 
geruststellende daling van diefstal uit 
scholen. << Lynsey Dubbeld is werkzaam bij 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid

lErEN VAN DE bElgiSCHE 
bEVEiligiNg VAN SCHOlEN?

Buitenlandse berichten

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s



CCV-nieuws

HANDBOEK KVO

Het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen is sinds deze 
maand ook als papieren uitgave beschikbaar. De papieren uit-
gave is een licht gewijzigde versie van het digitale handboek 
dat begin 2008 door het CCV werd gepresenteerd. Het hand-
boek beschrijft alle fasen van het KVO en reikt maatregelen 
aan die KVO-verbanden kunnen nemen. 

Het handboek is kosteloos te bestellen via de webwinkel van 
het CCV: www.hetccv.nl/webwinkel

DENKTANK ZINTUIGBEïNVLOEDING 

Welke invloed hebben reuk, zicht, gehoor of tast op gedrags-
verandering? Het CCV is op zoek naar gemeenten, politiekorp-
sen en woningcorporaties die mee willen denken over de wijze 
waarop met zintuigbeïnvloeding overlastgevend gedrag kan 
worden voorkomen of aangepakt. Gemeenten en andere  
organisaties die over dit onderwerp mee willen praten, worden 
uitgenodigd deel te nemen aan een aantal bijeenkomsten en 
eventueel een pilot. 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site van het 
CCV: www.hetccv.nl

REGIONALE SAMENWERKING

Welke vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid spelen 
er op regionaal niveau? In de CCV-infosheet Regionale samen-
werking leest u alles over de trendanalyse waarmee het CCV-
programma Integraal Veiligheidsbeleid antwoord geeft op deze 
vraag. Het blijkt dat regionale samenwerking zich richt op uit-
eenlopende veiligheidskwesties, maar er is wel een aantal 
onderwerpen te onderscheiden dat door de regionale samen-
werkingsverbanden het meest genoemd wordt. De infosheet 
besteedt ook aandacht aan de relatie tussen de Veiligheids-
huizen en de regionale samenwerkingsverbanden. 

De infosheet Regionale samenwerking is beschikbaar via 
de CCV-themawebsite: www.veiligegemeenten.nl

PKVW-INNOVATIEPRIJS 2008

SelectaDNA van de Rhine Consulting Group heeft de PKVW-
innovatieprijs 2008 in de wacht gesleept. Het doel van deze 
prijs is om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren, die 
 aantoonbaar bijdragen aan vermindering van criminaliteit en 
overlast. SelectaDNA is een lijmachtige stof die hard en 
 transparant opdroogt en onder UV-licht helder oplicht. In de 
stof is synthetisch DNA-materiaal opgenomen met een unieke 
en niet te vervalsen code. Winnaar Rhine Consulting Group 
ontving een prijs en een bedrag van 5000 euro. Rhine 
 Consul ting Group wil dit geldbedrag inzetten om een 
 gemeente te helpen het aantal inbraken terug te dringen en 
de veiligheidsgevoelens van bewoners te verhogen.

Kijk voor meer informatie op: www.politiekeurmerk.nl/
nieuws

AANPAK HENNEPKWEKERIJEN

Welke mogelijkheden het bestuursrecht biedt om hennep-
kwekerijen aan te pakken, wordt uitgelegd in de CCV-infosheet 
Bestuursrechtelijke aanpak van hennepkwekerijen. Om de  
ontwikkeling en uitvoering van deze integrale aanpak te ver-
beteren, is een overzicht gemaakt van de toepasbare juridische 
instrumenten. Op de site zijn zoveel mogelijk praktijkvoor-
beelden, voorbeeldbesluiten en relevante jurisprudentie  
opgenomen. 

De infosheet Bestuursrechtelijke aanpak van hennep-
kwekerijen is beschikbaar via de CCV-themawebsite  
www.bestuurlijkhandhaven.nl (in de rubriek  
‘Verschijnings vormen’).

BURGERPARTICIPATIE

Het CCV houdt op donderdag 15 januari een Uitgelicht-
bijeenkomst over het thema Burgerparticipatie. Met deze  
bijeenkomsten wil het CCV een platform bieden voor de  
uitwisseling van ervaringen, kennis en informatie. Hoe gaat 
uw gemeente om met deze problematiek? Wat werkt wel 
of wat werkt juist niet? Het CCV nodigt u uit om te komen  
luisteren, uw ervaringen te delen en uw vragen over dit thema 
in te brengen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site  
van het CCV: www.hetccv.nl/agenda << 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 criminaliteitspre-
ventie. Met ingang van 2005 is de naam 
gewijzigd in secondant, waarmee het 
ondersteunen van betrokkenen op het 
gebied van criminaliteitspreventie en 
veiligheid en informeren over kennis 
en ontwikkelingen op het gebied van 
de criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor  
eenieder die werkzaam is op het terrein 
van de criminaliteitspreventie en veilig-
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van criminaliteitspreventie. Ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van  
criminaliteitspreventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de im -
plementatie van criminaliteitspreventie 
in brede zin, door te informeren over  
initiatieven en ontwikkelingen op het 
brede terrein van de criminaliteitspre-
ventie. Hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onderzoeksbevindingen ten aan-
zien van bewezen effectieve methoden, 
best practices en evaluatieonderzoek de 
leidraad. Bijdragen staan in het teken van 
inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. Opname van een  
artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 20 000.

rEDACTiErAAD
A.C. Berghuis (ministerie van Justitie, 
DGRR), M.G.W. den Boer (Politie-
academie), H.B. Boutellier (Verwey-
Jonker Instituut), R. Crommelin (Verbond 
van Verzekeraars), I. Haisma (Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid, voorzitter), B. Jansen (ministerie 
van Justitie, DSP), P.H. van der Laan 
(NSCR), Hans Nelen (Universiteit 
Maastricht), C. de Ruiter (Trimbos 
Instituut), K. Wittebrood (SCP).

kErNrEDACTiE
F. Beijaard (WODC), M. Eysink Smeets 
(Hogeschool inholland), P.P.H.M. Klerks 
(Politieacademie), M.M. Veelders 
 (ministerie van BZK, DGV/IV), P. Versteegh 
(Politie Haaglanden), A.B. Volkers 
 (VNO-NCW), M. de Vroege (Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid), 
J.J. de Waard (ministerie van Justitie, 
DGRR).
 
rEDACTiE
A. Hakkert (uitgever/redacteur).
R. Keus (eindredacteur)

Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid 
Redactie secondant 
Postbus 14069
3508 SC Utrecht
Telefoon (030) 751 67 21
Fax (030) 751 67 01
E-mail: secondant@hetccv.nl

VOrmgEViNg
VormVijf, Den Haag.

Druk
Drukkerij Artoos Nederland BV. 

SluiTiNgSDATum kOPiJ
Kopij voor secondant 23-1 (februari 
2009) dient uiterlijk 7 januari 2009  
in het bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing  
worden geweigerd.

AAN DiT NummEr WErkTEN mEE
Jan van Dijk, Bart Custers, Lynsey 
Dubbeld, Rob van den Hazel, Yvonne van 
der Heijden, Maarten Loopmans, Laura 
Moerenhout, Sybil van Ooijen, Sandra 
Put.

Artikelen, bijdragen en/of reacties  
kunnen in overleg met de redactie  
worden geplaatst. Auteurs die een  
bij drage leveren, geven tevens toe-
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCV. 

Er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een fotobij-
schrift uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWiJziNgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminali-
teitspreventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa-
tie over de praktijk van criminaliteitspre-
ventie. Bijdragen moeten daarom prettig 
leesbaar zijn – zij zijn in heldere en voor 
eenieder toegankelijke bewoordingen 
gesteld. Tegelijk worden bijdragen gety-
peerd door inhoudelijke objectiviteit en 
kritische oordeelsvorming en is er ruimte 
voor diepgang en analyse. Waar nodig 
moeten onbekende begrippen worden 
uitgelegd. Voor de praktijk vormt de prak-
tische bruikbaarheid de rode draad, ook 
in achtergrondbeschouwingen. Dat bete-
kent 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 toegan-
kelijkheid moeten inhoudelijke noten 
worden vermeden, evenals een bronnen-
overzicht aan het eind van het artikel.

ISSN 1574-5732

Colofon

abonnementenadministratie
abonnementen zijn gratis. aan vragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van nawgegevens als  
mede 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 vnonCw, de 
vereniging van nederlandse gemeenten en de raad van hoofdcommissarissen.


