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Redactioneel

Het actieprogramma 
Veilige Publieke Taak 
richt zich op de bescher
ming van werknemers 
die een publieke taak 
vervullen in dienst van 
de samen leving, waar
onder brandweer lieden  
/ foto: Inge van Mill. 

In sommige gebieden rukken ambulances tegen
woordig gewapend met camera’s uit om het perso
neel tegen klappen van heetgebakerde omstanders 
te beschermen. Van de aanwezigheid van camera’s 
moet een preventieve werking uitgaan. De gedachte 
is dat potentiële daders zich wel twee keer beden
ken voor zij voor het oog van de camera pontificaal 
het ambulancepersoneel nog durven aan te vliegen. 
Of er zoveel nagedacht wordt op momenten dat 
emoties hoog oplaaien, is de vraag. Wel kunnen 
de camera’s een handje helpen om geweldplegers 
te achterhalen en te straffen. 

Deze maatregel is onderdeel van de aanpak van 
agressie en geweld tegen werknemers met een 
publieke taak. Tot deze brede groep behoren bij
voorbeeld ambulancepersoneel, politie en brand
weer, toezichthouders, baliemedewerkers, onder
wijs en ziekenhuispersoneel en politici. Twee derde 
is wel eens geconfronteerd met ‘ongewenst gedrag’ 
zoals schelden en treiteren maar ook lichamelijk 
geweld, zo bleek uit onderzoek in 2007. Het zwaarst 
hadden ambulancepersoneel, trein conducteurs en 
gevangenispersoneel het te  verduren. Vrijwel alle 

werknemers in deze beroepsgroepen hadden er wel 
eens mee te maken gehad. 

Eind 2007 besloot het kabinet dat geweld en agres
sie tegen deze groep in 2010 met 15 procent gedaald 
moet zijn ten opzichte van 2007. Daartoe werd het 
programma Veilige Publieke Taak gelanceerd. Dat 
moet vooral maatregelen ter bescherming van 
werknemers stimuleren. Aan de doelstelling van het 
kabinet om geweldscriminaliteit in het algemeen te 
bestrijden – zoals verwoord in het beleidsprogram
ma van het kabinetBalkenende IV ‘Samen werken 
samen leven’ – moet het programma óók bijdragen. 
Daarbij wordt een substantiële daling (in 2010 ten 
opzichte van 2002) van 19 procent beoogd. Ook het 
programma ‘Geweld in de (semi)publieke ruimte’ 
moet een steentje bijdragen. Ondertussen daalt 
de geweldscriminaliteit niet, constateert Jessica 
van Mantgem in het hoofdartikel. De aanpak van 
een ernstig probleem, dat diep ingezonken ligt in 
de samenleving, is een kwestie van lange adem. 
De kwaliteit van de aanpak is daarbij interessanter 
dan allerlei streefdoelen. << Alfred Hakkert

lANgE ADEM
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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

Hans Werdmölder strijdt al sinds de jaren 
tachtig voor aandacht voor crimineel 
en hinderlijk gedrag van Marokkaanse 
jongeren. Binnen de academische wereld 

konden Werdmölders publicaties op 
de nodige afkeuring rekenen. Inmiddels 
lijkt de politieke correctheid voorbij: 
de criminoloog ontving voor zijn boek 
Marokkaanse lieverdjes de publicatieprijs 
van de Stichting Maatschappij Veiligheid 
en Politie.

In Problemen rond Marokkaanse jongeren, 
een bundeling van de lezingen die wer
den gehouden tijdens de prijsuitreiking, 
spreken uiteenlopende deskundigen zich 
uit over Marokkaanse jongeren op straat, 
op school en in het gezin. Ze identifice
ren risicofactoren voor de ontwikkeling 
van probleemgedrag, betogen dat de 
oorzaken voor ordeproblemen dertig 

jaar geleden niet wezenlijk anders waren 
dan nu, en pleiten voor vroegtijdig ingrij
pen in gezinssituaties. Gerrit Langerak, 
wijkagent in de Staatsliedenbuurt in 
Culemborg, vertelt bijvoorbeeld het suc
cesverhaal van een Marokkaanse jongere 
met criminele antecedenten, die eerste 
monteur is geworden bij een Mercedes
dealer. Hans Werdmölder roept in zijn 
slotwoord op tot een specifiek op de 
doelgroep toegesneden aanpak.

Problemen rond Marokkaanse jongeren,  
lodewijk gunther Moor (red.), Dordrecht, 
Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, 
2008. iSbN 978 90 72652 40 9.

PrijS VOOr MArOkkAANSE liEVErDjES 

Er is een stichting bekend die honderd
duizenden euro’s overheidssubsidie 
 verduisterde door vervalste facturen te 
schrijven voor consultancy en training. 
En het vermoeden bestaat dat charitatie
ve instellingen met een religieus oog
merk geld inzamelen om dat vervolgens 
door te sluizen naar terroristische organi
saties in het MiddenOosten. Maar over 
de feitelijke betrokkenheid van vereni
gingen en stichtingen bij illegale activi
teiten – zoals fraude, witwassen, zwart
wassen en financiering van terroristische 

organisaties – is nog weinig bekend. In 
Stichtingen, verenigingen en criminaliteit 
doet onderzoeksbureau Intraval verslag 
van een omvattende inventarisatie van 
de problematiek.

De veiligheidsrisico’s van maatschap
pelijke instellingen en financieel beheer
ders die de stichtingsvorm hebben, 
wordt al sinds de jaren negentig onder
kend. De auteurs van Stichtingen, vereni
gingen en criminaliteit concluderen op 
basis van expertmeetings en onderzoek 
naar politieregistraties dat er nog steeds 
geen typische patronen zijn te vinden 
waaruit blijkt in welke hoedanigheid 
stichtingen en verenigingen nu daad
werkelijk worden ingezet bij criminele 
activiteiten en netwerken. Wel zijn er 
 risicoindicaties van criminaliteit bij 
stich tingen te bedenken, zoals het fail
lissement van een stichting met een 
klein bestuur of bemiddeling van stich
tingen bij beleggingen. Ook geven de 
auteurs een impressie van de verschil

lende rollen die stichtingen kunnen ver
vullen in louche zaakjes. Zo blijken nogal 
wat stichtingen aandeelhouder te zijn 
van malafide bv’s of te functioneren als 
vehikel voor belastingontduiking. 

Uit Stichtingen, verenigingen en crimi
naliteit komt naar voren dat nog steeds 
weinig bekend is over de omvang van 
 criminele activiteiten waarvoor stichtin
gen en verenigingen het toneel vormen. 
Zelfs van de geldstroom die jaarlijks in 
de sector omgaat, is alleen een schatting 
(‘miljarden euro’s’) te geven. Vaststaat 
dat bv’s en buitenlandse rechtspersonen 
aanzienlijk vaker worden gebruikt voor 
criminaliteit dan verenigingen of stich
tingen. 

Stichtingen, verenigingen en criminaliteit, 
b. bieleman, j. Snippe, r. van der Stoep, N. Tromp 
en M. van zwieten, groningen, intraval, 2007. 
iSbN 978 90 8874 021 3.

zWArTWASSEN iN VErENigiNgSVErbAND 
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Politiemensen bejegenen hun ‘collega’s 
met vier poten’ met respect en liefde. 
Dat blijkt niet alleen uit het geknuffel 
met Duitse herders in televisieseries 
zoals Wolff en Commissaris Rex, maar 
ook uit een historische terugblik op de 
Haagse hondenbrigade. In Hondenbaan. 

100 jaar honden bij politie Haaglanden 
schetst korpscriminologe Janine Janssen 
een beeld van de wondere wereld van 
speur, reddings, bewakings en sur
veillancehonden.

Doordat allerlei verschillende facetten 
van het werk van diensthonden worden 
besproken, houdt Hondenbaan het 
 midden tussen plaatjesboek en 
geschiedschrijving. Fictieve interviews 
met politiehonden worden afgewisseld 
met verhalen over bijvoorbeeld dieren
rechten, hondenrassen en trainingspro
gramma’s. Daarnaast heeft Janssen uit
eenlopende anekdotes verzameld, die 
laten zien hoe ingewikkeld – en vaak ook 
omstreden – het werk van de viervoeters 
is. Zo zijn politiekorpsen, als het om 
diensthonden gaat, pas sinds kort 
vrouwvriendelijk en roepen speur 

honden in Engelse moskees nogal eens 
vragen op omdat de ‘onreine dieren’ 
gelovigen voor het hoofd zouden stoten.

Aan het begin van de twintigste eeuw 
werden politiehonden ingezet vanwege 
personeelstekorten bij de korpsen. Anno 
2009 is de vraag naar dienders niet min
der. Dat voorspelt een mooie toekomst 
voor de speurneuzen van Bureau Levende 
Have – de dienst waar de hondenbrigade 
is ondergebracht.

Hondenbaan. 100 jaar honden bij politie Haag
landen, janine janssen, Politie Haaglanden, 
2008, iSbN 978 90 78853 06 0. Het boek is te 
bestellen via: www.politie.nl/haaglanden

HONDENbAAN iN HET zONNETjE gEzET

De invoering van cameratoezicht in 
de binnenstad van Leeuwarden heeft niet 
geleid tot een verandering in uitgaans
geweld. Ook het preventieve effect van 
de maatregel is niet zichtbaar. Dat zijn 
de slotconclusies van onderzoekers die 
de proef met camerabewaking in de 
Friese hoofdstad evalueerden. Wie niet 
weg is, is gezien. Gevalstudie over een proef 
met cameratoezicht in de Leeuwarder 

 binnenstad doet verslag van de evaluatie, 
waarmee ook algemene kennis over 
de effecten van maatregelen tegen uit
gaansgeweld is verzameld.

Het cameratoezicht in de Leeuwarder 
binnenstad werd primair ingezet om 
geweld tijdens uitgaansuren terug te 
dringen en onveiligheidsgevoelens te 
verminderen. Die doelstelling werd maar 
gedeeltelijk gerealiseerd, concluderen 
onderzoekers van de Noordelijke Hoge
school Leeuwarden in hun evaluatie van 
het maatregelenpakket ‘Nee! tegen 
geweld’, waar het cameratoezicht deel 
van uit maakt. Uit de analyse van de poli
tiestatistiek blijkt bijvoorbeeld dat op 
een van de cameratoezichtlocaties het 
aantal door de politie geregistreerde 
geweldsdelicten toenam. En hoewel 
het veiligheidsgevoel van het uitgaans
publiek is verbeterd, voelen horeca

personeel, politie en bewoners zich niet 
veiliger. Het onderzoek, dat is gebaseerd 
op onder meer mediaanalyse, obser
vaties, interviews, enquêtes en licht
metingen, maakt de complexiteit van 
de aanpak van uitgaansgeweld duidelijk. 
Zo worden meer geweldsdelicten geregi
streerd als gevolg van vaker ingrijpen bij 
incidenten die op camerabeelden te zien 
zijn, maar nemen bedreigingen af dank
zij vroegtijdige politieinterventies. 
Volgens de auteurs van Wie niet weg is, 
is gezien heeft uitbreiding van camera
toezicht in Leeuwarden dan ook alleen 
zin als er voldoende politie op straat is.

Wie niet weg is, is gezien. Gevalstudie over 
een proef met cameratoezicht in de Leeuwarder 
binnenstad, j. kerstens, M. Toutenhoofd en 
W.Ph. Stol, Den Haag, boom juridische uitgevers, 
2008. iSbN 978 90 5454 970 3.

NiEuWE kENNiS OVEr CAMErATOEziCHT



Bijna de helft van de geweldsmis
drijven wordt in de openbare ruimte 
gepleegd / foto: Inge van Mill. 
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Crimitrends
in 2010 is het aantal geweldsdelicten met negentien procent 

gedaald ten opzichte van 2002. Althans als het aan kabinet ligt. 

zo’n grote daling is te hoog gegrepen, constateert Jessica van 

Mantgem. Volgens bevolkingsonderzoek daalt het slachtoffer-

schap van geweldsdelicten niet, maar is het stabiel de laatste jaren. 

in de politieregistratie is het aantal geweldsdelicten zelfs gestegen. 

geweldsdelicten tussen 2002-2007 

 DAliNg VAN 
gEWElD kOMT 
NiET uiT DE VErf 
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door Jessica van Mantgem
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij de dienst IPOL van  

het Korps landelijke politiediensten.

Regelmatig worden we opgeschrikt door gevallen van geweld 
in de media, zoals geweld op straat, huiselijk geweld en toe
nemend geweld bij overvallen. Het lijkt alsof de samenleving 
steeds gewelddadiger wordt. Het kabinet besteedt in de nota 
Samen werken, samen leven veel aandacht aan veiligheid en 
daarbij ook aan geweld. In de nota wordt onder andere de doel
stelling geformuleerd dat het aantal geweldsdelicten in 2010 
met 19 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 2002. Met 
het oog op dat streven, wordt in dit artikel de ontwikkeling 
van de geweldscriminaliteit onder de loep genomen. 

Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van het aantal 
geweldsmisdrijven is gekeken naar politieregistraties van aan
giften en verdachten van geweldsdelicten in het Herkennings
dienstsysteem van de Nederlandse politie (HKS). Deze gege
vens worden jaarlijks verzameld bij de dienst IPOL van het 
Korps landelijke politiediensten. Niet alle politieregio’s hebben 
de aangifteregistraties in het HKS even goed op orde. Van 
negentien politieregio’s wordt de invoer in het HKS als vol
doende betrouwbaar beschouwd. Die registraties geven in 
principe een representatief beeld op landelijk niveau. Alleen 

als specifiek naar de vier grote steden wordt gekeken, 
moet rekening worden gehouden met het feit dat er twee – 
Amsterdam en Rotterdam – in de registraties ontbreken. 
De gegevens over verdachten zijn overigens wel van alle 
 politieregio’s beschikbaar. Gezien de beleidsdoelstellingen 
wordt gekeken naar de periode 20022007. Over het jaar 2008 
zijn nog geen cijfers beschikbaar.

ONTWikkEliNg VAN DE AANgifTEN 
In 2007 werden in de negentien onderzochte politieregio’s 
681198 aangiften van misdrijven geregistreerd. Bijna 12 procent 
van die aangiften had betrekking op een misdrijf waarbij 
geweld gebruikt werd. In 2007 ging het om 79879 aangiften. 

Het totale aantal aangiften van misdrijven is in Nederland 
de afgelopen zes jaar afgenomen (zie figuur 1). Het gaat om 
een afname van 16 procent. In tegenstelling tot de dalende 
 ontwikkeling van het totale aantal aangiften, is het aantal door 
de politie geregistreerde misdrijven met geweld sinds 2002 
juist met 16 procent toegenomen. 

In het HKS kan een aantal hoofdcategorieën van gewelds
misdrijven worden onderscheiden: vermogensmisdrijven met 
geweld, seksueel geweld en (overig) geweld tegen personen. 
Het aantal aangiften van (overig) geweld tegen personen ligt 

Tabel 1> aantal aangiften per categorie over de periode 2002-2007 in 19 politieregio’s

2002 2003 2004 2005 2006 2007

misdrijven zonder geweld 737723 714381 670171 627205 601557 601319

geweldsmisdrijven 69101 73928 76 337 79485 78755 79879

totaal 806824 788309 746508 706690 680312 681198

Tabel 2> aantal geregistreerde geweldsmisdrijven naar type geweld per jaar over de periode 2002-2007 in 19 politieregio’s

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(overig) geweld tegen personen 55265 59572 63413 67967 68821 70387

vermogensmisdrijven met geweld 11683 11998 10717 9258 8055 7854

seksueel geweld 2153 2355 2203 2257 1874 1638

geweld totaal 69101 73928 76337 79485 78755 79879
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in 2007 op 70387 in de negentien onderzochte politieregio’s. 
Dat betekent dat op elke 10000 inwoners ruim 58 keer aangifte 
is gedaan van een dergelijk geweldsmisdrijf. 

Vermogensmisdrijven met geweld en seksueel geweld worden 
veel minder vaak geregistreerd. In 2007 betreft het respectie
velijk 7854 en 1638 registraties. Per 10000 inwoners werd er 
6,5 keer een aangifte van een vermogensmisdrijf met geweld 
geregistreerd en 1,4 keer een aangifte van seksueel geweld. 

Uit figuur 2 blijkt dat alleen het aantal geregistreerde gewelds
misdrijven tegen personen is toegenomen. Het gaat om een 
toename van 27 procent. Het aantal aangiften van seksueel 
geweld is afgenomen met 24 procent. Het aantal vermogens
misdrijven waarbij geweld gebruikt werd nam met 27 procent 
nog iets sterker af. 

gEWElDSMiSDrijVEN TEgEN PErSONEN
Van geweldsmisdrijven tegen personen wordt veel vaker aan
gifte gedaan dan van vermogensmisdrijven met geweld en sek
sueel geweld. Ook is van dit type geweldsmisdrijven het aantal 
registraties de afgelopen jaren toegenomen. Daarom gaat dit 
artikel specifiek in op de ontwikkeling van het aantal gewelds
misdrijven tegen personen. Allereerst is het interessant om te 

achterhalen om wat voor soort misdrijven het hier gaat. 
Vervolgens zal ingegaan worden op de locatie van het geweld. 

Van alle aangiften van deze geweldsmisdrijven heeft in 2007 
veruit het grootste deel betrekking op bedreigingen en mis
handelingen. In ongeveer een derde (32,6 procent) van de 
gevallen gaat het om een bedreiging en in 62,9 procent gaat 
het om mishandeling. Daarnaast heeft een deel betrekking 
op poging tot doodslag (4,3 procent). De overige aangiften 
betreffen doodslag of dood door schuld. Figuur 3 laat zien dat 
het aantal aangiften van bedreiging de laatste zes jaar fors is 
toegenomen. Het gaat om een toename van 35 procent.

Ook het aantal gevallen van mishandeling steeg behoorlijk, 
met 26 procent. Het aantal gevallen van (poging tot) doodslag 
ligt, na een aanvankelijke toename, op een vergelijkbaar niveau 
als in 2002. De stijging van het aantal aangiften heeft zich in 
eerste instantie nadrukkelijker voorgedaan bij de bedreigin
gen. Het aantal aangiften van dit delict nam vooral in de 
 periode tot 2005 toe. Daarna is het min of meer gestabiliseerd. 
Het aantal geregistreerde mishandelingen lijkt nog altijd toe 
te nemen. 

>>

Figuur 1> Ontwikkeling van het totale aantal aangiften en het aantal 

aangiften van geweldsmisdrijven over de periode 2002-2007 in 19 

politieregio’s (index 2002=100)

 

 
 

Figuur 2> Ontwikkeling van het aantal aangiften van 

geweldsmisdrijven naar type geweldsmisdrijf over de periode 2002-

2007 in 19 politieregio’s (index 2002=100)
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gEMEENTEgrOOTTE
Figuur 4 laat zien dat in grote gemeenten relatief meer aangif
ten van geweld worden geregistreerd dan in kleine gemeenten. 
Zo ligt in 2007 het aantal geweldsmisdrijven in gemeenten met 
meer dan 100 000 inwoners op iets meer dan 80 per 10 000 
inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde op nog geen 60 ligt. 
Van de twee grootste gemeenten van Nederland zijn de cijfers 
in onderstaande grafiek niet meegenomen. Uit andere 
 registraties komt naar voren dat het aantal geweldsmisdrijven 
per 10000 inwoners daar nog hoger ligt. In alle gemeente
categorieën is het aantal geweldsmisdrijven de afgelopen 
zes jaar  toegenomen. 

lOCATiE
Om een beter beeld van het geregistreerde geweld te krijgen, 
is onderzocht op welke locaties het geweld heeft plaatsge
vonden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de openbare 
ruimte (bijvoorbeeld de openbare weg of het marktplein), 
de semiopenbare ruimte (bedrijven en instellingen, zoals 
 horecagelegenheden en scholen) en de privéruimte (het huis 
en de tuin). Als onderscheid gemaakt wordt naar de pleeg
plaats van het misdrijf, valt op dat geregistreerde geweldsmis
drijven vaak plaatsvinden in de openbare ruimte. In 2007 gaat 
het om 46 procent van deze geweldsmisdrijven. In 30 procent 
van de gevallen betreft het misdrijven die in de privéruimte 

gepleegd zijn en in een kwart van de gevallen gaat het om mis
drijven die in de semiopenbare ruimte gepleegd zijn. Aangiften 
van geweld in de semiopenbare ruimte hebben vaak betrek
king op de horeca, maar scholen, winkels en bedrijven worden 
ook relatief veel als pleegruimte genoemd. 
 
In vergelijking met andere typen misdrijven is het aandeel van 
de misdrijven dat in de privéruimte gepleegd wordt opvallend 
groot. Dit aandeel is de afgelopen zes jaar dan ook behoorlijk 
toegenomen. In 2002 lag het nog op 25 procent. Dat betekent 
dat, hoewel de toename van het aantal aangiften van geweld 
zich in alle typen pleegruimtes heeft voorgedaan, deze zich 
wel veruit het sterkst laat zien in de privéruimte (zie figuur 5). 
Het gaat om een toename met 49 procent sinds 2002, waarbij 
de grootste stijging zich in de periode 20022005 heeft voor
gedaan. 

Mogelijk heeft de extra aandacht voor huiselijk geweld geleid 
tot meer aangiften en/of registraties van geweldsmisdrijven 
in de privéruimte. De toename van het aantal aangiften van 
geweldsmisdrijven in de openbare en semiopenbare ruimte 
bedraagt respectievelijk 19 en 20 procent. 

Figuur 4> De ontwikkeling van het aantal geweldsmisdrijven  

tegen personen per 10000 inwoners naar gemeentegrootte over  

de periode 2002-2007 in 19 politieregio’s

 
 

Figuur 3> De ontwikkeling van het aantal geweldsmisdrijven  

tegen personen naar subcategorie over de periode 2002-2007  

in 19 politieregio’s (index 2002=100)
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>>

AANgifTEN EN SlACHTOffErSCHAP
Een hogere registratie van aangiften van geweld betekent niet 
per definitie dat er ook sprake is van een feitelijke toename van 
geweld. Van alle delicten wordt volgens de Veiligheidsmonitor 
Rijk 2008 – een onderzoek door onder meer het CBS naar 
slachtofferschap onder burgers – een beperkt deel gemeld bij 
de politie. Een nog geringer aantal wordt uiteindelijk omgezet 
in een aangifte. Voor geweldsmisdrijven geldt dit nog sterker 
dan voor veel andere delicten. Het aantal geweldsdelicten 
wordt op meer dan een miljoen per jaar geschat. Het zou gaan 
om 8 misdrijven per 100 inwoners. In de politieregistraties zien 
we daar ongeveer een tiende van terug. 

De kans dat men aangifte doet, neemt toe naarmate het delict 
ernstiger gevonden wordt. Dat blijkt ook uit het feit dat het 
aantal ondervonden bedreigingen in bevolkingsonderzoek 
hoger ligt dan het aantal ondervonden mishandelingen, terwijl 
in de politieregistraties juist mishandeling bijna twee keer zo 
vaak voorkomt als bedreiging. Van mishandeling wordt dus 
logischerwijs (gezien de ernst van het delict) relatief vaker aan
gifte gedaan dan van bedreiging. 

Opvallend is dat uit bevolkingsonderzoek geen sterke toename 
van het aantal geweldsmisdrijven naar voren komt. Daarin 
wordt geconstateerd dat het slachtofferschap van gewelds

delicten sinds 2002 ongeveer gelijk is gebleven. Het aantal 
ondervonden bedreigingen lijkt zelfs iets te zijn afgenomen. 
Het aantal ondervonden mishandelingen is min of meer 
 stabiel gebleven. 

Zowel bevolkingsonderzoek als politieregistraties kennen 
beperkingen als het gaat om het meten van het voorkomen 
van criminaliteit. Het feit dat – met name in de periode 2002
2005 – het aantal bedreigingen volgens bevolkingsonderzoek 
afnam en in de politieregistraties juist sterk toenam, kan dui
den op een registratieeffect. Opvallend is dat gedurende deze 
periode juist van de relatief minder ernstige geweldsdelicten 
meer aangiften werden opgenomen en geregistreerd. Een ver
klaring kan zijn dat door een grotere prioriteit voor gewelds
misdrijven het aantal opgenomen en geregistreerde aangiften 
is toegenomen. Een voorbeeld is het eerder genoemde huiselijk 
geweld. Er is meer aandacht voor dit onderwerp gekomen, ook 
bij de politiekorpsen. Een deel van de forse toename van het 
aantal geregistreerde geweldsmisdrijven in de privéruimte kan 
hier mogelijk door verklaard worden. Om vast te stellen in hoe
verre er sprake is van een registratieeffect en in hoeverre er 
daadwerkelijk sprake is van een toename van geweldsmis
drijven is echter nader onderzoek nodig. 

Tabel 3> aantal aangiften van geweldsmisdrijven naar pleegruimte over de periode 2002-2007 in 19 politieregio’s

 2002 2003 2004 2005 2006 2007

openbaar 26072 27448 27909 30379 30662 30996

semiopenbaar 13968 13815 14906 15552 15884 16725

privé 13494 15877 17707 19269 19722 20126

totaal 53534 57140 60522 65200 66268 67847

onbekend 1731 2432 2891 2767 2553 2540
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AANgEHOuDEN VErDACHTEN
Om enig beeld van de intensiteit van de opsporing te krijgen, 
kan nagegaan worden of de politie inderdaad meer verdachten 
voor geweldsmisdrijven heeft aangehouden. Het oplossings
percentage voor geweldsmisdrijven is – in vergelijking met 
andere misdrijven – relatief hoog. Van alle geregistreerde aan
giften in 2007 had ongeveer 10 procent betrekking op een 
geweldsmisdrijf tegen personen. Van alle aangehouden 
 verdachten in 2007 werd 37 procent van zo’n geweldsmisdrijf 
verdacht. In de afgelopen jaren is een toename van meer dan 
50 procent te zien van het aantal aangehouden verdachten van 
geweldmisdrijven tegen personen. Het aantal misdrijven waar
voor zij werden aangehouden nam eveneens toe (zie figuur 6).

Het aantal verdachten dat werd aangehouden is de afgelopen 
zes jaar sterker gestegen dan het aantal aangiften. Dit geldt 
voor alle misdrijven. Met andere woorden: er lijkt wel sprake 
van een intensivering van de opsporing, maar niet specifiek 
op geweldsdelicten.

Het kabinet wil een daling van het aantal geweldsdelicten in 
de periode 20022010 bewerkstelligen. Gestreefd wordt naar 
een afname van negentien procent. Van zo’n grote afname lijkt 
– als naar de cijfers gekeken wordt – vooralsnog geen sprake. 
Bevolkingsonderzoek laat eerder een stabilisatie van het aantal 

ondervonden geweldsmisdrijven zien en uit de politieregi
straties blijkt zelfs dat er sprake is van een toename. Een deel 
van deze toename kan wellicht verklaard worden door een 
betere registratie. Een grotere aandacht voor geweld – bijvoor
beeld huiselijk geweld – heeft vermoedelijk geleid tot een toe
name van het aantal aangiften en registraties. Met name in 
de jaren 20022005 zien we een toename van het aantal geregi
streerde bedreigingen en geweldsmisdrijven in de privéruimte, 
die op zo’n registratieeffect zou kunnen duiden. De vraag blijft 
in welke mate de toename van het aantal geregistreerde 
geweldsmisdrijven door dit soort registratieeffecten is te 
 verklaren en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een 
 toename van het geweld. <<

Figuur 6> De ontwikkeling van het totale aantal aangehouden 

verdachten en het aantal verdachten van geweld tegen personen  

en het aantal misdrijven waarvoor zij aangehouden werden over de 

periode 2002-2007 (index 2002=100)

 

 
 

Figuur 5> de ontwikkeling van het aantal aangiften van geweld 

tegen personen naar pleegruimte over de periode 2002-2007 in  

19 politieregio’s (index 2002=100) 
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Het aantal aangiften van geweld  
in de privéruimte is sterk gestegen in  
de afgelopen jaren / foto: Inge van Mill. 
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Onderzoeker Kees Keizer: “Als je je buren niet 
kent, is het gemakkelijker om een blikje op 

straat te gooien in plaats van in een afvalbak.” 
/ foto: Inge van Mill.
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door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“Beter geen regel, dan een regel waarvan mensen 
zien dat hij niet wordt nageleefd.” Gedragsweten
schapper Kees Keizer van de Rijksuniversiteit 
Groningen zegt er meteen achteraan dat zijn 
op merking een open deur lijkt. “Maar in de praktijk 
zie je dat deze wetmatigheid het menselijke gedrag 
op nog grotere schaal beïnvloedt dan gedacht. 
Beleidsmakers  zouden er bij de aanpak van bijvoor

beeld vanda lisme en ander normovertredend 
gedrag veel meer rekening mee moeten houden.” 
Keizer heeft samen met professor Siegwart 
Lindenberg en dr. Linda Steg onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen wanorde en de manier waar
op mensen zich gedragen. “Uit zes experimenten 
die wij hebben uitgevoerd, blijkt heel duidelijk dat 
mensen minder geneigd zijn zich aan normen en 
regels te houden in een omgeving waar anderen al 
regels hebben over treden”, aldus Keizer.

“beleidsmakers moeten de invloed van de omgeving niet uitvlakken. zeker 
op wijkniveau kunnen ze het gedrag van mensen beïnvloeden, vooral door 
de juiste omgeving te scheppen voor regels die zij willen doorvoeren”, zegt 
onderzoeker kees keizer van de rijksuniversiteit groningen in een interview 
met secondant. De resultaten van experimenten die hij heeft gedaan om 
de relatie tussen wanorde en normovertredend gedrag aan te tonen, vertaalt 
hij daarmee naar de dagelijkse praktijk. keizer is niet somber over de leef-
baarheid van de samenleving in de toekomst. “De positieve boodschap van 
het onderzoek is dat mensen zich wel aan regels houden, als je er maar 
voor zorgt dat de omgeving op de normen en regels is afgestemd.”

INTERVIEW gedragswetenschapper kees keizer over relatie wanorde en misdaad:

“MENSEN blijkEN iN 
EEN VErlOEDErDE 
OMgEViNg VEEl EErDEr 
TOT STElEN gENEigD”

>>
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Al in het eerste experiment bleek deze regel opgeld 
te doen. De onderzoekers vergeleken daarin de 
 situatie in een steeg met een muur die met graffiti 
was beschilderd, met die van een steeg met een 
schone muur. 

“Graffiti heeft kennelijk heel 
veel invloed op het naleven 
van andere normen”

Keizer: “In beide gevallen hing er een graffiti 
verbodsbord op de muur. Aan het stuur van fietsen 
die in de steeg gestald stonden, hebben we op een 
middag een reclamefoldertje gehangen. In de steeg 
van de met graffiti bespoten muur gooide 69 pro
cent van de fietsers de folder op de grond, bij een 
schone muur was dat maar 33 procent. Dat is toch 
een noemenswaardig verschil. Graffiti heeft ken
nelijk heel veel invloed op het naleven van andere 
normen.”

Om te beoordelen of hetzelfde effect ook voor 
andere regels gold, deden de Groningse weten
schappers een experiment op een parkeerplaats 
die was afgesloten met een half openstaand hek
werk. Aan het hek hing een bord ‘geen doorgang, 
omlopen voor de ingang’ plus een bord ‘geen fiet
sen vastmaken aan het hek’. Dit leverde volgens 
Keizer eenzelfde soort resultaat op. “Als er toch 
 fietsen aan het hek vaststonden, glipte 82 procent 
van de mensen door het hek om snel bij hun auto te 
zijn en niet 200 meter om te moeten lopen. Zonder 
vastgemaakte fietsen was dat slechts 27 procent. 
Het werkt dus kennelijk zo dat veel mensen die 
komen aanlopen en zien dat anderen zich niet heb
ben gehouden aan het ene verbod, zich ook niet 
gehouden achten aan de regel op het andere bord.”

AlgEMEEN MECHANiSME
Dat het niet alleen om regels van de politie gaat 
maar om een algemeen mechanisme in het mense
lijke gedrag, bleek uit een experiment in een par
keergarage met een bord om de winkelwagentjes 

terug te brengen. “Als er her en der winkelwagentjes 
in de garage staan die niet zijn teruggebracht, 
 gooien mensen eerder rommel op de grond, dan 
wanneer er geen winkelwagentjes te bekennen zijn. 
Onze vraag was vervolgens hoever gaat het nega
tieve effect van een wanordelijke omgeving op het 
optreden van mensen. Dat bleek behoorlijk ver te 
zijn. Mensen blijken in een verloederde omgeving 
veel eerder tot stelen geneigd. In een experiment 
hebben we een vensterenvelop half uit een brieven
bus laten hangen met daarin duidelijk zichtbaar een 
briefje van vijf euro. Bij graffiti op en rond de 
brieven bus steekt 27 procent van de voorbijgangers 
het geld in eigen zak, met rommel op de grond is 
dat 25 procent. Zonder graffiti neemt slechts 13 pro
cent de envelop mee. Het is toch een veelbeteke
nend verschil als in een omgeving die niet schoon 
en opgeruimd is, twee keer zoveel mensen overgaan 
tot stelen.”

brOkEN-WiNDOWSTHEOriE
Het experimentele onderzoek van Keizer, Linden
berg en Steg levert de theoretische onderbouwing 
en het bewijs op voor wat in vakkringen de Broken 
windows theory wordt genoemd. “Het is niet zozeer 
een theorie, dan wel een idee dat twee Amerikaanse 
wetenschappers begin jaren tachtig hebben 
beschreven. De essentie ervan is dat sporen van 
 verloedering in een wijk leiden tot verdere verloede
ring. Midden jaren negentig hebben beleidsmakers 
in New York het idee omarmd met het doel de kleine 
criminaliteit aan te pakken. Ze lieten graffiti verwij
deren, gebroken ruiten vervangen en straatvuil 
opvegen. Ze boekten succes: de misdaadcijfers voor 
kleine criminaliteit daalden. Een causaal verband 
tussen de aanpak en het resultaat was echter nog 
niet eerder wetenschappelijk aangetoond.”

Overigens is het uitgangspunt van het Groningse 
onderzoek veel algemener geweest dan de Broken 
windows theory. “De experimenten waren bedoeld 
om aan te tonen dat menselijke gedragingen in 
belangrijke mate worden beïnvloed door het doel 
dat ze nastreven. De zogeheten doelframingtheorie 
die professor Lindenberg heeft geformuleerd, stelt 
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dat mensen niet alleen handelen op basis van 
 normatieve doelen waarbij ze streven naar het 
 vertonen van het juiste gedrag. Mensen handelen 
ook op basis van hedonistische of winstdoelen, 
 waarbij ze zich primair laten leiden door plezier 
of kostenbatenafwegingen.

“Het zien van normovertredend 
gedrag leidt ertoe dat normatieve 
doelen naar de achtergrond worden 
geschoven ten gunste van 
hedonistische of winstdoelen”

De theorie voorspelt dat normatieve doelen 
ge makkelijk naar de achtergrond worden gescho
ven, bijvoorbeeld als mensen in hun omgeving zien 
dat anderen zich niet volgens de regels gedragen. 
In dat geval zullen zij zich zelf ook minder gelegen 
laten liggen aan regels en normen. Ander psycho
logisch onderzoek had al uitgewezen dat mensen 
gemakkelijker rommel op straat gooien als er al vuil 
ligt. De verklaring was dat mensen het gedrag van 
anderen imiteren. Ons onderzoek laat zien dat er 
meer aan de hand is. Het zien van normovertredend 
gedrag leidt ertoe dat normatieve doelen naar 
de achtergrond worden geschoven ten gunste van 
hedonistische of winstdoelen. We hebben dat aan
getoond met experimenten in een levensechte 
omgeving en daarmee hebben we het idee van de 
Broken windows een theoretische onderbouwing 
gegeven.”

‘SCHOON, HEEl EN VEilig’
Het onderzoek dat vanuit gedragswetenschappelijk 
perspectief is uitgevoerd, bewijst in grote lijnen 
de juistheid van de integrale aanpak van omgeving 
en onveiligheid in het veiligheidsbeleid van veel 
gemeenten, die is samen te vatten in: ‘schoon, heel 
en veilig’. Toch valt voor beleidsmakers voor de aan
pak van criminaliteit en vandalisme nog lering te 
trekken uit de resultaten van het onderzoek, meent 
Keizer. “Beleidsmakers moeten de invloed van 

de omgeving niet uitvlakken. Zeker op wijkniveau 
kunnen ze het gedrag van mensen beïnvloeden, 
vooral door de juiste omgeving te scheppen voor 
regels die zij willen doorvoeren. Om te beginnen 
is het heel belangrijk dat mensen zich onderdeel 
voelen van de gemeenschap waarvoor een regel 
geldt. Als je je buren niet kent, is het gemakkelijker 
om een blikje op straat te gooien in plaats van 
in een afvalbak, dan wanneer je weet wie er in 
de straat wonen. Zo simpel ligt het. Er is een 
 sociale context nodig willen mensen zich aan 
regels houden. Benadruk als beleidsmaker dus 
de gemeenschapszin. De aanwezigheid van 
 anderen zorgt automatisch voor correctie van 
 normovertredend gedrag.”

Om regels in de praktijk effectief te laten zijn, is 
het verder minstens zo belangrijk om het doel van 
de regel duidelijk te maken aan de mensen die 
de regel moeten naleven, stelt Keizer. Hij geeft als 
voorbeeld de verplichting licht op je fiets te hebben. 
Keizer: “Als je weet dat de politie alleen tussen 18 en 
19 uur controleert op fietsverlichting en dat je als je 
later op de avond politie tegenkomt toch geen bon 
krijgt voor fietsen zonder licht, dan laat je het 
kapotte licht niet snel maken. 

“De Nederlandse overheid is niet 
zo happig op het onderschrijven 
van het belang van regels, omdat 
het te moraliserend zou zijn”

Als overheid wil je dat mensen het juiste doen, ook 
als er geen agenten op straat zijn. Dan moet je als 
overheid heel goed duidelijk maken welk doel de 
regel heeft en wat de overkoepelende waarde is voor 
de gemeenschap. Het achterliggende doel in het 
geval van de fietsverlichting is de veiligheid van de 
medeweggebruikers te verhogen. De Nederlandse 
overheid is niet zo happig op het onderschrijven van 
het belang van regels omdat het te moraliserend 
zou zijn, maar het is wel noodzakelijk als je wilt dat 
mensen zich uit zichzelf aan regels houden. Als de >>
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link naar de waarde achter de regel ontbreekt, zien 
de mensen de regel eerder als pesterij.”

Een ander belangrijk element is volgens Keizer 
om de verantwoordelijkheid voor een vriendelijk 
leefklimaat in een wijk bij de bewoners te leggen. 
“Het is een bekend gegeven dat mensen zich meer 
betrokken voelen bij hun omgeving als zij zelf ver
antwoordelijk zijn voor het leefbaar houden van die 
omgeving. Als de gemeente een voetbalveldje aan
legt, zal het langer in goede staat zijn als de buurt
bewoners het moeten onderhouden. Er zijn genoeg 
maatregelen die prima op buurtniveau zijn te 
nemen. Voor de effectiviteit van de uitvoering van 
de maatregelen is het dan ook van belang om een 
groepsidentiteit te creëren. Het moet duidelijk zijn 
dat het gaat om een prettige omgeving ‘voor ons 
allemaal’. De buurtbewoners moeten ervan over
tuigd zijn dat het naleven van een regel of afspraak 
in ieders belang is”, licht Keizer toe. 

WiSSElWErkiNg
Het onderzoek, dat afgelopen november werd 
 gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad 
Science, bracht veel reacties uit binnen en buiten
land teweeg. Wetenschappers, maar ook gemeen
ten, politie en bedrijven reageerden. Keizer en zijn 
 collega’s zijn uiteraard verguld met alle aandacht. 
“Het geeft een goed gevoel dat er iets gebeurt met 
de kennis die we hebben vergaard; dat we als 
wetenschappers niet in een ivoren toren zitten. In 
grote steden als Amsterdam en Rotterdam hebben 
we ons onderzoek toegelicht. Met de politie hebben 
we contact over hoe het onderzoek aansluit bij 
de huidige aanpak van criminaliteit en vandalisme. 
De politie voelt zich bevestigd in het uitgangspunt 
dat snel ingrijpen belangrijk is, omdat herstel bij 
een verdere aftakeling in een wijk steeds moeilijker 
wordt. Er ontstaat een wisselwerking met partijen 
die werken in de dagelijkse praktijk.” 

Samenwerking tussen wetenschappers en beleid
makers is in Nederland niet vanzelfsprekend. Keizer 
houdt een warm pleidooi om daarin verandering te 
brengen. “Er zijn heel veel onderzoekskansen op het 

terrein van de samenleving waarbij een combinatie 
van beleidsmakers en wetenschappers tot het beste 
resultaat leidt. Wij doen onderzoek naar maat
schappelijke problemen. Vanuit onze hoek is 
de  uitdaging de resultaten te kunnen vertalen naar 
de praktijk. Het experimentele onderzoek naar 
de doelframingtheorie is daarvan een goed voor
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beeld. Ik heb gemerkt dat samenwerking met 
beleidsmakers erg vruchtbaar kan zijn. Zij kunnen 
gegevens voor het onderzoek leveren en wij kunnen 
de resultaten in de praktijk toetsen. 

Dat er weinig samenwerking is tussen beleids
makers en universiteiten is geen kwestie van onwil.

“Beleidsmakers en gedrags
wetenschappers zouden een 
dialoog moeten aangaan”

Er wordt vaak gewoon niet aan gedacht om een uni
versiteit te benaderen als partner in een onderzoek. 
Zonde, want hier in Groningen wordt en is bijvoor
beeld al veel onderzoek gedaan naar maatschappe
lijke problemen waar beleidsmakers op dit moment 
mee worstelen. Deze kennis biedt een prachtige 
basis voor succesvol beleid. Beleidsmakers en 
gedragswetenschappers zouden als eerste stap snel 
een dialoog moeten aangaan om te bekijken wat ze 
voor elkaar kunnen betekenen. Ook het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zou daar
in een rol kunnen spelen.”

POSiTiEVE bOODSCHAP
Het onderzoek naar de doelframingtheorie kan als 
voorbeeld dienen voor de waarde die wetenschap
pelijk onderzoek kan hebben in de dagelijkse prak
tijk. De gemeenten Groningen en Amsterdam heb
ben inmiddels besloten dat graffiti moet worden 
weggehaald. Keizer juicht dat vanuit het perspectief 
van het onderzoek toe, maar plaatst er meteen 
een kanttekening bij. “Ons onderzoek moet niet zo 
worden gelezen dat, als in een gemeente alle graffiti 
wordt weggehaald, meteen ook minder oma’s 
 worden bestolen. Alleen één probleem aanpakken 
is niet zaligmakend. Wij laten wel zien dat normen 
omgevingsafhankelijk zijn. Daarom zullen overlast, 
vandalisme en criminaliteit minder voorkomen als 
bij normovertredend gedrag meteen wordt opgetre
den om de omgeving weer schoon en netjes te 
maken.” Keizer is niet somber over de leefbaarheid 
van de samenleving in de toekomst. “De positieve 
boodschap van het onderzoek is dat mensen zich 
wel aan regels houden, als je er maar voor zorgt dat 
de omgeving op de normen en regels is afgestemd”, 
benadrukt Keizer. <<

 “Ons onderzoek moet niet zo worden 
gelezen dat, als in een gemeente alle 

graffiti wordt weggehaald, meteen 
ook minder oma’s worden bestolen.” 

/ foto: Inge van Mill.
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FOTOSERIE Werken aan minder geweld

bONT EN blAuW 
OP STrAAT

Werkvloer
De laatste jaren zijn verschillende onderzoeken naar geweld en agressie tegen 
politiepersoneel verschenen. Ook de arbeidsomstandigheden van andere 
werknemers met een publieke taak die nogal eens slachtoffer worden van 
bedreiging en mishandeling, zoals ambulancemedewerkers en buschauffeurs, 
kunnen op de nodige aandacht rekenen. Met het programma Veilige Publieke 
Taak geeft het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties een 
extra impuls aan de aanpak van de problematiek. 
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Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De economische malaise gaat tot nog toe niet ten 
koste van de aanpak van geweld. In februari kondig
de minister Ter Horst aan dat ze, net als vorig jaar, 
in 2009 een miljoen aan subsidies beschikbaar stelt 
voor maatregelen tegen agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak. De regeling is 
bedoeld om werkgevers in de publieke sector te sti
muleren om effectieve en vernieuwende initiatieven 
te ontwikkelen ter bescherming van het personeel.

De subsidie maakt onderdeel uit van Veilige Publieke 
Taak, een meerjarig programma waar  mee het minis
terie van Binnenlandse Zaken en Konink rijksrelaties 
agressie en geweld tegen werknemers met een 
publieke taak in 2011 met 15 procent wil  verminderen 
ten opzichte van 2007. Daartoe is onder meer een 
landelijke norm opgesteld die alle organisaties met 
een publieke taak – niet alleen de rijksoverheid maar 
ook bijvoorbeeld sociale diensten, onderwijsinstel
lingen, brandweer, belastingdienst, woningcorpora
ties en OVbedrijven – in huisregels kunnen vertalen. 
Het basisuitgangspunt is dat agressief of geweld
dadig gedrag tegen werknemers met een publieke 
taak – zoals verkeers regelaars, buschauffeurs, >>

(Foto links) 
Aanhoudingen of 
controles, waarbij het 
publiek wordt terechtge
wezen of overtredingen 
worden geconstateerd, 
leiden vaak tot schelden 
en intimidatie. Op de 
foto afgebeelde personen 
hebben geen relatie met 
het verhaal. 
 

Ook verkeersregelaars behoren tot de doelgroep van Veilige 
Publieke Taak. Na een aantal incidenten met geweld tegen 

verkeersregelaars besloot het openbaar ministerie te 
Amsterdam de strafeis daarvoor te verdubbelen. 
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ambulancepersoneel, wethouders en Kamer  
leden – nooit wordt getolereerd.

In het kader van Veilige Publieke Taak zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd die inzicht moeten bieden 
in de aard, omvang en oorzaken van de problema
tiek. Een van de eerste onderzoeken betrof de quick
scan Aard en omvang agressie en geweld tegen werk
nemers met een publieke taak van de Universiteit 
Tilburg. Deze literatuurstudie geeft een overzicht 
van kennis over de achtergronden van agressie en 
geweld bij werknemers in de publieke sector en over 
de beschikbare interventiemethoden. De onderzoe
kers concluderen onder meer dat risicosituaties 

 ontstaan door de aard van het werk (het voeren 
van slechtnieuwsgesprekken), diensttijden (in 
de avonduren), de werkgevers (die de laatste jaren 
schaalvergroting hebben ondergaan) en dagelijkse 
werkomgeving (op straat). Gezondheids werkers 
en politieagenten lopen dan ook een  relatief 
groot  risico om slachtoffer te worden van werk
gerela teerde agressie en geweld.

Veilige Publieke Taak ging als uitwerking van het 
actieprogramma ‘Aanpak agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak’ in 2007 officieel 
van start. Het grootste deel van de geweldsonder
zoeken die sindsdien verschenen, richt zich op 



secOndant #2 | april 2009   23

de situatie onder politiepersoneel. Onderzoek van 
de Vrije Universiteit in Amsterdam uit 2008 baarde 
veel opzien vanwege de zorgwekkende cijfers over 
gewelddadige incidenten tegen politiefunctionaris
sen. In de periode van 1997 tot 2005 verdrievoudigde 
het geregistreerde geweld tegen blauw op straat en 
uit de enquête onder tweeduizend politieagenten 
bleek dat negen van de tien dienders wel eens 
geconfronteerd waren met agressie of geweld. 
Hoogleraar Jan Naeyé vermoedt dat onder andere 
de politieke druk om strenger te handhaven de poli
tie parten speelt: naarmate agenten vaker interveni
eren, corrigeren en beboeten, nemen de kansen op 
verbaal of fysiek geweld toe.

Onderzoek uit 2007 laat zien dat de risicofactoren 
bij geweld tegen agenten die in uitgaansgebieden 
surveilleren moeilijk te bepalen zijn. Het kan politie
beambten van allerlei leeftijden, rangen en erva
ringsdeskundigheid overkomen en de dadertypolo
gie onderscheidt zich nauwelijks van de kenmerken 
van het algemene uitgaanspubliek, aldus de auteurs 
van Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden. Op 
basis van situationele factoren kunnen wel hotspots 
– waar een verhoogd risico op geweld is te verwach
ten – worden geïdentificeerd. Zo ligt escalatie van 
geweld op de loer in uitgaanslocaties waar vaker 
problemen plaatsvinden en waar veel publiek aan
wezig is. Het gedrag van omstanders is daarbij een >>

De brandweer wordt 
soms gehinderd in haar 
taakuitoefening, 
bijvoorbeeld door het 
dichtdraaien van kranen 
en andere pesterijen. 
Maar ook ernstige 
vormen van geweld 
komen voor. Bijna de 
helft van de brandweer
lieden heeft het afgelo
pen jaar te maken gehad 
met allerlei vormen van 
ongewenst gedrag door 
het publiek, blijkt uit 
onderzoek. 
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onberekenbare factor: verdachten die deel uitmaken 
van een groep lokken geweld onder omstanders uit, 
terwijl de aanwezigheid van getuigen ook deesca
lerend kan werken.

Een positief onderzoeksresultaat is dat de strafrech
telijke aanpak van geweld tegen werknemers met 
een publieke taak inmiddels vorderingen maakt. Zo 
werken alle politiekorpsen met een geweldsprotocol 
waarin is beschreven hoe gehandeld wordt als een 
politieambtenaar slachtoffer wordt van een agres
sie of geweldsincident. Deze norm is in 2005 vast
gelegd in de Handreiking voor Protocol Geweld 
tegen de politie. Dat blijkt uit Bont en blauw, een 

recent onderzoek naar de manier waarop zaken van 
agressie en geweld tegen politiefunctionarissen 
worden afgehandeld. Hoewel de afspraken en proce
dures uit het geweldsprotocol in de praktijk niet 
altijd worden nagevolgd, is de aangiftebereidheid 
van politiepersoneel wel hoog en wordt het grootste 
deel van de zaken voorgelegd aan de rechter, aldus 
de onderzoekers. 

Daarnaast vraagt het OM bij de rechter beduidend 
hogere straffen bij geweldsdelicten tegen ambtena
ren in functie. Dat blijk uit de eerste evaluatie van de 
strafvorderingsrichtlijn op basis waarvan een sterk 
verhoogde straf wordt geëist bij geweld tegen werk

Niet alle reizigers blijven 
beleefd en vriendelijk 
tegen treinconducteurs. 
10 procent van de 
conducteurs heeft zich 
het vorige jaar ziek 
gemeld naar aanleiding 
van contacten met 
reizigers.
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nemers met een publieke taak. Uiteindelijk krijgen 
agentenmeppers in de meeste gevallen een zwaar
dere straf dan daders die geweld plegen tegen een 
ander type slachtoffer. Aangezien ongeveer een 
derde van deze zaken een politiefunctionaris 
betreft, bieden de strafrechtelijke maatregelen 
tegen geweld een beetje soelaas voor het bont
geslagen blauw op straat. <<

Op de website van het CCV is in een aantal webdossiers 

informatie verzameld over de aanpak van geweld, bijvoor

beeld in relatie tot veilig uitgaan en werknemersveiligheid. 

Voor meer informatie over de activiteiten van het CCV 

op het terrein van geweld: Marjolijn van Hest,  

telefoon 030  751 67 16, email marjolijn.hest@hetccv.nl. 

Meer informatie over het programma Veilige Publieke Taak 

– inclusief een aantal van de hier besproken onderzoeken  

is te lezen op www.veiligepublieketaak.nl.

Op buslijnen vinden 
regelmatig geweldsinci
denten tegen chauffeurs 
plaats. Maatregelen 
zoals de inzet van 
politieagenten en 
jongerenwerkers moeten 
het geweld terugdringen. 
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Hebben preventieve maatregelen van burgers voor een daling 
van de vermogenscriminaliteit gezorgd? Ger Homburg, Maikel 
Groenewoud en Ronnie Maathuis toetsten dit vraagstuk aan de hand 
van gegevens over het delict fietsdiefstal. Het gaat in dit onderzoek 
weliswaar slechts over één delictvorm. Maar als de stelling voor 
fietsdiefstal al niet opgaat, waarom dan wel voor andere delicten? 

>>

Preventieve maatregen niet de oorzaak van daling fietsdiefstal 

TWijfEl OVEr  
 iNVlOED VAN 
 CriMiNAliTEiTS- 
 PrEVENTiE 
 DOOr burgErS 

door Ger Homburg, Maikel Groenewoud  
en Ronnie Maathuis
Ger Homburg en Maikel Groenewoud zijn verbonden aan 

Regioplan Beleidsonderzoek, Ronnie Maathuis was er ten 

tijde van het onderzoek stagiair. 

In secondant van april vorig jaar bespraken Sandra 
Kalidien en Sunil Choenni de voornaamste ontwik
kelingen in de geregistreerde criminaliteit in de 
afgelopen jaren. Zij laten zien dat het aantal ver

mogensdelicten al geruime tijd daalt. Over de oor
zaken van de daling bestaan verschillende opvattin
gen. Zo zou het langdurig vastzetten van verslaafde 
daders een flink aantal actieve daders uit de roulatie 
hebben gehaald. Tom van Dijk benadrukt in dezelfde 
uitgave het belang van preventieve inspanningen 
van burgers voor de daling van de criminaliteit, 
naast blauw op straat en preventie door de over
heid. Prof. dr. J.J.M. van Dijk, pleitbezorger bij uitstek 
van de criminaliteitspreventie, gaat een stap verder. 
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>>

Om diefstal te voorkomen, moeten 
fietsen met meer dan één slot worden 

afgesloten en aan de ‘vaste wereld’ 
worden bevestigd / foto: Inge van Mill.
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Hij merkt uitsluitend de preventie door burgers aan 
als de oorzaak van daling van de vermogenscrimina
liteit. Dit is een sympathieke gedachte voor een
ieder die criminaliteitspreventie een warm hart 
 toedraagt. Maar is het echt waar? 

PrEVENTiE EN VErPlAATSiNg 
De effectiviteit van criminaliteitspreventie lijkt vaak 
evident. Het waardeloos of minder bruikbaar maken 
van buit (door het merken van voorwerpen of door 
plofkoffers bij geldtransporten), de toepassing van 
verbeterd hang en sluitwerk (in woningen, bedrij
ven of voertuigen) en de intensivering van toezicht 
op risicolocaties maken het plegen van delicten 
minder profijtelijk, moeilijker en risicovoller. Dit 
is de gedachte achter de gelegenheidstheorieën in 
de criminologie, vooral de situationele preventie 
en de technopreventie. 

Een neveneffect van preventie is dat er verplaatsing 
kan optreden. Daders kunnen hun aandacht naar 
andere delicten, andere slachtoffers, andere plaat
sen, andere tijden of andere werkwijzen verleggen. 
Het effect van preventieve maatregelen op de totale 
criminaliteit neemt daardoor mogelijk af. Onder
zoek heeft desalniettemin aangetoond dat verplaat
singseffecten wel bestaan, maar dat ze zelden of 
nooit volledig zijn. Per saldo heeft preventie daar
door een positief effect, in de zin dat de criminaliteit 
erdoor kan verminderen. 

Hoe collectiever de toepassing,  
hoe minder verplaatsingsgedrag 
kan optreden 

Verplaatsing blijft echter een belangrijke factor 
bij de beoordeling van preventie. Als verplaatsings
effecten omvangrijk zijn, heeft een preventieve 
maatregel per saldo weinig invloed op de criminali
teitscijfers, ook al werkt hij in individuele gevallen 
prima. Voor afzonderlijke delicten zal in het alge
meen gelden: hoe individueler de toepassing van 
de maatregel, hoe groter de kans dat er verplaatsing 
van delictgedrag optreedt. En omgekeerd: hoe col
lectiever de toepassing, hoe minder verplaatsings
gedrag kan optreden. Een illustratie hiervan wordt 
gevormd door een bekend voorbeeld uit de geschie
denis van de technopreventie. In landen waar de 
introductie van stuursloten in auto’s verplicht en 
collectief gebeurde, was het effect op de daling van 
autodiefstal veel groter dat bij de individuele en vrij
willige invoering. In het tweede geval konden auto
dieven immers hun gang blijven gaan; ze moesten 
alleen andere auto’s uitkiezen. Een tweede voor
beeld is het merken van goederen in de jaren tachtig 
in de VS. Uitgebreide evaluatie liet zien dat individu
ele en vrijwillige toepassing nauwelijks effect had 
op de criminaliteit. Alleen een massale toepassing, 
waarbij bijna iedereen meedoet, werd zinvol geacht. 
Als niet iedereen deelneemt, blijven inbrekers actief, 
ofwel omdat ze het risico aanvaarden dat ze 
gemerkte spullen meenemen, ofwel omdat er 
genoeg woningen zijn zonder gemerkte spullen. 

In het algemeen zullen maatregelen waar de indivi
duele toepassing voorop staat veel minder goed in 
staat zijn om bepaalde delicten terug te dringen dan 
collectieve maatregelen. Collectieve maatregelen 
maken dat verplaatsing naar andere slachtoffers 
moeilijker wordt. Bij individuele maatregelen is dat 
veel minder het geval. Het is deze constatering die 
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twijfel oproept over de vraag of criminaliteitspre
ventie door burgers zo’n grote invloed kan hebben 
op de criminaliteit. Preventie door burgers zal 
immers veel vaker individueel en incidenteel zijn 
dan preventie door overheden en er zullen daardoor 
gemakkelijker verplaatsingseffecten optreden. Dit 
maakt het niet zo aannemelijk dat vooral preventie
ve maatregelen van burgers verantwoordelijk zou
den zijn voor een flinke daling van de criminaliteit. 

iNVENTAriSATiE
Het is moeilijk om de stelling over de bijdrage van 
burgers aan de vermindering van de criminaliteit 
exact te toetsen. Op een bescheiden niveau kunnen 
we proberen hierover meer duidelijkheid te krijgen. 
Dit doen we voor het delict fietsdiefstal, omdat we 
hiervoor beschikken over gegevens uit een onder
zoek naar preventief gedrag in 1995. Dit onderzoek 
hebben we voor 2008 op dezelfde wijze herhaald. 

De cijfers uit 1995 zijn afkomstig uit een onder  
zoek in het kader van het Masterplan Fiets van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder 
onderzoek van het ministerie van Justitie naar de 
modus operandi van fietsendieven wees uit dat veel 
slachtoffers van fietsdiefstal zeiden dat ze veel 
 preventieve maatregelen hadden genomen. Ze 
gebruikten goede fietssloten, bevestigden hun fiets 
aan de ‘vaste wereld’ en sloten hun fiets met meer 
dan één slot af. Desondanks was hun fiets gestolen. 
De effectiviteit van de preventieve maatregelen leek 
dus gering. 

Om meer vergelijkingsmateriaal te creëren, is ver
volgens een inventarisatie gemaakt van de manier 
waarop fietsen op straat zijn afgesloten. Dit is in 

drie verschillende gemeenten gebeurd, waaronder 
Amsterdam. Met een random steekproefdesign zijn 
coördinaten op de stadsplattegrond geselecteerd, 
waarna op die plaatsen is nagegaan hoeveel fietsen 
daar waren geparkeerd en hoe ze waren afgesloten 
(aantal sloten, type sloten, ongebruikte sloten, wel 
of niet aan de vaste wereld bevestigd). Hiermee is 
een representatief beeld van het preventiegedrag 
gevormd. Daarnaast zijn, buiten de steekproef, ook 
nog enkele locaties in het onderzoek betrokken 
waar zeer veel fietsen worden gestald (met name 
NSstations).

HErHAliNg VAN HET ONDErzOEk
De data uit het onderzoek zijn nog beschikbaar. 
Voor Amsterdam hebben we het onderzoek met 
dezelfde steekproef van locaties en dezelfde item
lijst in 2008 herhaald. Bij de beide metingen zijn 
gegevens verzameld over de gebruikte sloten en 
over de manier waarop de fietsen ermee zijn bevei
ligd. Er is met name gekeken naar de twee belang
rijkste preventieadviezen: gebruik meer dan één slot 
en bevestig de fiets aan de vaste wereld. Daardoor 
kunnen we vaststellen in hoeverre het preventieve 
gedrag van Amsterdamse fietsbezitters in een 
 periode van dertien jaar is veranderd. Amsterdam 
vormt vooral een mooie casus, omdat het slachtof
ferschap van fietsdiefstal er tussen 1995 en 2008 
fors is gedaald, van 21,1 procent naar 12,4 procent. 
Weliswaar zijn deze cijfers door definitieverander
ingen niet helemaal vergelijkbaar, maar dat er een 
grote afname is, staat buiten kijf. Als de fietsbezit
ters tussen 1995 en 2008 veel meer preventieve 
maatregelen zijn gaan nemen, is dat een aanwijzing 
dat de stelling over de grote invloed van preventie 
door burgers zou kunnen kloppen. Als zij daarente >>
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gen niet veel meer aan preventie doen dan dertien 
jaar eerder, is er reden voor twijfel. Dan moeten 
vooral andere factoren verantwoordelijk zijn voor 
de (bijna)halvering van het slachtofferschap in 
deze periode.

In tabel 1 worden de uitkomsten van de beide 
 metingen samengevat.

De uitkomsten laten zien dat op de verschillende 
gemeten onderdelen het preventiegedrag van de 
fietsbezitters maar weinig is veranderd. Fietsen 
 worden iets minder vaak met meer dan één slot 
afgesloten en ze worden wat vaker aan de vaste 
wereld bevestigd. De verschillen zijn echter niet 
groot (en statistisch niet significant). 

Op de stationslocatie NS Amsterdam Centraal, een 
plaats die traditioneel als hotspot voor fietsdiefstal 
geldt, zijn afzonderlijke tellingen uitgevoerd. Daar 
is het aantal fietsen dat met meer dan één slot is 
afgesloten toegenomen. De fietsen worden echter 
niet vaker aan de vaste wereld bevestigd. Dat 
gebeurde altijd al erg veel, met name door de aan
wezigheid van fietsenrekken met aanbindmogelijk
heid. Tabel 2 vat de uitkomsten samen.

NiET VEEl VErSCHil
Per saldo zijn de verschillen in preventiegedrag 
 tussen 1995 en 2008 niet groot. Alleen het aantal 
fietsen dat met meer dan één slot is afgesloten is in 
2008 op de locatie Amsterdam Centraal duidelijk 
groter dan in 1995. Het is daar voor een fietsendief 
 echter nog steeds gemakkelijk om fietsen te vinden 
die maar met één slot zijn afgesloten. De gedachte 
dat dat minder aantrekkelijke fietsen zouden zijn, 
gaat niet op. Er is geen verband tussen de kwaliteit 
van de fiets en het aantal sloten.

Fietsbezitters deden al veel aan 
preventie en staken er veel geld in, 
maar de sloten bleken desondanks 
niet goed opgewassen tegen 
fietsendieven

Behalve naar het gebruik van de sloten is ook naar 
de typen sloten gekeken. Daarin zijn zeker verande
ringen opgetreden. Beugelsloten worden bijvoor
beeld in 2008 veel minder gebruikt dan in 1995. Maar 
al in 1995 viel op dat er erg veel ARTgoedgekeurde 
sloten werden toegepast. Fietsbezitters deden al 
veel aan preventie en staken er veel geld in, maar 
de sloten bleken desondanks niet goed opgewassen 
tegen fietsendieven; een waarneming die in inter
views met fietsendief werd bevestigd.

Al met al is het niet erg aannemelijk dat de beperkte 
veranderingen in het preventieve gedrag van fiets
bezitters tot zo’n sterke daling van het slachtoffer
schap kunnen hebben geleid. Dit versterkt de twijfel 

Tabel 1> Preventieve maatregelen bij in Amsterdam op straat  

geparkeerde fietsen 

1995 (n = 155) 2008 (n = 200)

fietsen afgesloten met meer dan één slot 55% 52%

fietsen aan vaste wereld bevestigd 57% 63%
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aan de juistheid van de stelling dat vooral maatre
gelen van burgers verantwoordelijk zijn voor de 
daling van de criminaliteitscijfers. Natuurlijk gaat 
dit onderzoek maar over één delictvorm in één 
gemeente, maar de stelling is algemeen geldig. 
Als hij voor fietsdiefstal al niet opgaat, waarom 
dan wel voor andere delicten?

AANPAk VEElPlEgErS
Als preventie door burgers niet de oorzaak is, blijft 
het de vraag welke factoren dan tot de afname van 
de criminaliteit hebben geleid. Voor fietsdiefstal 
moeten we dan toch zeker naar veranderingen aan 
de kant van de daders kijken. In de afgelopen jaren 
zijn vooral de verslaafde veelplegers aangepakt. 
Hiermee is een categorie daders van de straat 
gehaald die voor een groot deel van de fietsdief
stallen verantwoordelijk is. Het is bovendien 
de categorie die steeds in een wapenwedloop 
met de slotenfabrikanten verwikkeld is geweest 
en die meer dan andere daders door specialisatie 
in staat bleek om dure, goedgekeurde sloten te 
doorgronden en te openen. Een aanzienlijk deel 
van de meest gespecialiseerde dieven is dus uit de 
circulatie verdwenen. De resterende fietsendieven 
zijn gemiddeld minder goed in staat om de betere 

sloten te forceren. Paradoxaal genoeg betekent dit 
dat het belang van preventieve maatregelen voor 
fietsbezitters alleen maar is toegenomen, niet 
zozeer doordat de sloten beter zijn geworden, maar 
juist omdat de fietsendieven gemiddeld minder 
vaardig zijn.

Dit suggereert dat de stelling waarmee we dit artikel 
zijn begonnen kan worden omgedraaid. Niet de 
 preventie zorgt voor een vermindering van de crimi
naliteit, maar de vermindering van de criminaliteit 
zorgt in dit geval voor een versterkt effect van 
 preventie. <<

Tabel 2> Preventieve maatregelen bij geparkeerde fietsen NS-station  
Amsterdam Centraal 

1995 (n = 229) 2008 (n = 314)

fietsen afgesloten met meer dan één slot 56% 72%

fietsen aan vaste wereld bevestigd 62% 63%
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Naar een betere balans tussen privacy- en veiligheidsbelangen

 PriVACy EN 
VEiligHEiD iN 
zES STAPPEN 

Gewoon doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer is 
de titel van het rapport dat de Commissie Veiligheid en Persoonlijke 
levenssfeer begin dit jaar uitbracht over de omgang met persoons-
gegevens. Om de werkvloer op weg te helpen, ontwikkelde de commissie 
een richtinggevend kader, bestaande uit zes grondslagen. De strekking 
in een notendop: ‘Houd het eenvoudig, faciliteer en zorg dat veiligheid 
en persoonlijke levenssfeer elkaar zo veel mogelijk versterken.’ 

>>

door Corien Prins
De auteur is raadslid van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar Recht en 

Informatisering, Tilburg Institute for Law, Technology, 

and Society (TILT), Universiteit van Tilburg.

Eind januari was het weer zover: voor de derde 
keer was het Internationale Privacydag. In Europa, 
de Verenigde Staten en Canada werd evenals voor
gaande jaren met publiekscampagnes, bijeenkom
sten en andere initiatieven gehoor gegeven aan 

de oproep om het thema privacy in het zonnetje 
te zetten. Overigens niet  toevallig: in 1981 werd op 
28 januari het belangrijkste internationale privacy
verdrag, Conventie 108 van de Raad van Europa, 
vastgesteld. In ons land presenteerde het College 
bescherming persoonsgegevens (CPB) op de betref
fende dag een onderzoek naar de privacybeleving 
van burgers. De centrale conclusie was dat burgers 
die zeggen ‘niets te verbergen te hebben’, uiteinde
lijk toch schrikken als zij worden geconfronteerd 
met voorbeelden van de verwerking van hun 
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 persoonsgegevens. Op dat moment blijken ze 
 privacy wel degelijk belangrijk te vinden. Burgers 
accepteren de steeds ruimere gegevensverwerking 
omdat zij het gevoel hebben dat het onvermijdelijk 
is en steken daarom de kop in het zand, aldus het 
onderzoek. “Burgers willen weten wie, waarom, 
welke gegevens over hen bewaart en zo controle 
houden over de verwerking van hun persoonsgege
vens. Dit vergt van publieke en private instellingen 
dat zij mensen helderheid geven over de aard van 
de persoonsgegevens die zij verwerken en het doel 
waarmee zij dit doen. Alleen dan kunnen burgers 
hun rechten op dit gebied uitoefenen”, aldus 
de voorzitter van het CBP, Jacob Kohnstamm, bij 
de presentatie van het onderzoek. 

Privacy wordt veelal in  
een hoek gezet

Aan de vooravond van Internationale Privacydag 
verscheen het rapport van de Commissie Veiligheid 
en Persoonlijke Levenssfeer. De commissie, onder 
voorzitterschap van oudburgemeester Brouwer 
Korf, was eind 2007 ingesteld door de ministers 
Hirsch Ballin van Justitie en Ter Horst van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties en kreeg als 
opdracht advies uit te brengen over de omgang met 
persoonsgegevens op een manier dat de veiligheid 
van personen daarmee gediend is. In essentie kreeg 
de commissie daarmee de moeilijke klus een betere 
balans te vinden tussen privacybelangen enerzijds 
en  veiligheidsbelangen anderzijds. Niet alleen een 
moeilijke opdracht, maar ook een belangrijke. 

Als we op de berichten van de laatste jaren mogen 
afgaan, is er alle aanleiding om op zoek te gaan naar 
aan knopingspunten om beide belangen minder 
als uitersten tegenover elkaar te plaatsen. Privacy 
wordt veelal in een hoek gezet. Degene die het in 
deze tijd nog waagt of de moeite neemt om het 
 fundamentele belang van privacybescherming aan 
te kaarten, wordt steevast afgeschilderd als een 
zeurpiet die een naïeve blik op onze huidige maat
schappij heeft en de kop in het zand steekt voor 
dreigingen als terrorisme en criminaliteit of het 
belang van preventie en het voorkomen van risico’s. 
Andersom trekken ook de voorvechters van privacy 
de barricaden veelal hoog op en blijkt de discussie 
over een balans met veiligheid moeilijk te realiseren. 

De allergrootste bedreiging is echter dat men elkaar 
niet meer serieus wenst te nemen in een discussie 
die over grondrechten en grote maatschappelijke 
belangen gaat. De belangen vallen immers niet in 
hokjes te plaatsen. Het is deze uitdaging – de hokjes 
verlaten en elkaar daadwerkelijk op inhoud trachten 
te vinden – die de commissie in het advies met de 
veelzeggende titel: Gewoon doen, beschermen van 
veiligheid en persoonlijke levenssfeer heeft getracht 
te adresseren. Tijdens de vele gesprekken die de 
commissie met een groot aantal betrokkenen heeft 
gevoerd, kwam een aantal opvallende zaken naar 
voren. Duidelijk was allereerst dat er een geheel 
eigen dynamiek ontstaat op het snijvlak van tech
nologische ontwikkelingen enerzijds, en uitbreiding 
van bevoegdheden voor opsporing en handhaving 
anderzijds. Een blik op de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren laat zien dat met iedere nieuwe 
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technologie die het traceren en identificeren 
van personen optimaliseert, ook het arsenaal aan 
 wettelijke bevoegdheden voor de inzet van die 
 technologie wordt uitgebreid. Deze tendens wordt 
bovendien versterkt door diverse op internationaal 
niveau (en veelal onder druk van de VS) gemaakte 
(Europese) afspraken, waar ons land vervolgens 
gehoor aan heeft te geven. 

Burgers kunnen steeds  
moeilijker overzien wat er met  
hun persoonsgegevens gebeurt

Een ander punt dat de commissie opviel is dat het 
juridische systeem voor de zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens vrijwel geen vertaling heeft 
gekregen naar de werkvloer. Professionals blijken 
vaak onvoldoende toegerust om handen en voeten 
te kunnen geven aan een zorgvuldige afweging tus
sen privacy en veiligheid met het oog op de veilig
heid van personen. Privacybescherming wordt daar
door ervaren als een moeilijk, vervelend en vooral 
lastig belang. Eenzelfde conclusie werd al in 1995 
getrokken in de sociaalwetenschappelijke evalua
tie van de vorige privacywet, de Wet persoonsregi
straties (Wpr). Ook de recente evaluatie van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) laat dit 
 probleem zien. Een van de gevolgen van de huidige 
situatie is dat burgers steeds moeilijker kunnen 
overzien wat er nu precies met hun  persoons   
gegevens gebeurt, wie daarvan gebruik maakt 
en voor welke doeleinden. 

riCHTiNg gEVEN
Een centrale conclusie van de commissie is daarom 
dat de organisaties waar ‘professionals’ werken 
aan de veiligheid, beter toegerust moeten worden 
om handen en voeten te kunnen geven aan het 
 juridische systeem en de afwegingen die gemaakt 
moeten worden tussen privacy en veiligheid. 
Aanpassing van wetgeving is vooralsnog niet aan 
de orde. Prioriteit heeft een betere verankering van 
handvatten die het maken van de complexe afwe
gingen in concrete gevallen faciliteren. De bood
schap daarbij is: ‘gewoon doen’ over veiligheid en 
privacy. Met de titel wil de commissie benadrukken 
dat het gaat om een ‘normaal beleidsterrein’, waar 
niet alleen juridische, maar ook professionele, eco
nomische en politieke afwegingen een rol moeten 
spelen. Om de werkvloer alvast op weg te helpen 
ontwikkelde de commissie een richtinggevend 
kader. Belangrijk daarbij is dat dit kader niet alleen 
op de werkvloer toegepast kan worden, maar ook 
bij beleidsaf wegingen rondom veiligheid en privacy 
en daar waar wetgeving dit beleid legitimeert. 

In de ogen van de commissie is een stevig toezicht 
absoluut sluitstuk van een betere verankering. Daar 
waar organisaties en de daarbinnen werkzame 
 professionals het desondanks niet nauw nemen 
met het maken van een zorgvuldige afweging en 
het handelen daarnaar, moet immers strikt hand
havend worden opgetreden. Dat betekent ook dat 
er veel meer werk gemaakt moet worden van verant
woordelijkheid voor en naleving van de zorgvuldig
heid bij de omgang met persoonsgegevens bij het 
 werken aan veiligheid. >>
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zES grONDSlAgEN
De rode draad door het richtinggevende kader, 
dat bestaat uit zes grondslagen met bijbehorende 
handreikingen, is: ‘houd het eenvoudig, faciliteer 
en zorg dat veiligheid en persoonlijke levenssfeer 
elkaar zo veel mogelijk versterken.’ Kort samengevat 
spelen de navolgende overwegingen een rol bij 
de verschillende grondslagen:

‘Transparantie, tenzij’. Burgers moeten in beginsel 
weten wie wat met hun persoonsgegevens doet. 
Ook wanneer het om gebruik van gegevens binnen 
informatieketens van organisaties gaat. Cruciaal 
is daarom dat er, veel serieuzer dan nu het geval is, 
werk gemaakt wordt van transparantie. Uiteindelijk 
draagt dit bij aan een ‘samenleving van vertrouwen’ 
en meer praktisch de juistheid van de gegevens. 

‘Selecteer voor je verzamelt en houd het sober’. Met 
deze grondslag geeft de commissie het signaal af 
dat het verzamelen en verwerken van persoons
gegevens tot het noodzakelijke minimum beperkt 
moet blijven. De commissie stelt bovendien dat een 
risicobeoordeling (welke gegevens hebben we nodig 
voor het doel dat we op het oog hebben?) de stan
daard wordt, alvorens tot het verzamelen van 
 gegevens over te gaan.

‘Indien noodzakelijk voor de veiligheid, moet je delen’. 
Met deze grondslag geeft de commissie de praktijk 
een duidelijk signaal: wanneer risicobeoordeling 
 uitwijst dat de veiligheid van individuen concreet 
wordt bedreigd en het delen van persoonsgegevens 
dat risico kan wegnemen, móet de professional 

de persoonsgegevens ook daadwerkelijk delen. 
De commissie erkent dat professionals in een 
kwetsbare positie kunnen komen en adviseert het 
kabinet daarom te bevorderen dat zij zich kunnen 
wenden tot een externe vertrouwenspersoon voor 
hun beroepsgroep: een gezaghebbende persoon 
die fungeert als vraagbaak en klankbord met wie 
zij twijfels kunnen bespreken over hun risicobeoor
deling of over de noodzaak persoonsgegevens 
te delen.

Zorg voor integriteit van gegevens, systemen en het 
handelen van gebruikers. Voor de commissie staat 
vast dat privacyoverwegingen in de technologie zelf 
verankerd kunnen worden. De commissie beoogt 
met deze grondslag een signaal af te geven tot ver
der onderzoek naar deze mogelijkheid. Bovendien is 
het essentieel om bij de ontwikkeling van systemen 
tijdig privacyrisico’s te ondervangen. 

Zorg voor voorlichting en facilitering. Wil de praktijk 
daadwerkelijk handen en voeten aan de balans tus
sen privacy en veiligheid kunnen geven, dan zal ze 
daarbij gefaciliteerd moeten worden. Modelcodes, 
good and best practices en protocollen voor de werk
vloer zijn dan onmisbaar. De verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen hiervan ligt primair bij 
de instanties die met persoonsgegevens omgaan, 
maar in de ogen van de commissie speelt de over
heid absoluut een faciliterende rol. 

Zorg voor naleving en intern toezicht. Permanente 
prikkels in de organisatie om de afwegingen binnen 
privacy en veiligheid, waaronder risicoanalyses en 
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risicobeoordelingen op adequaat niveau te brengen 
en te houden, zijn van groot belang. Het is in de visie 
van de commissie daarom noodzakelijk in iedere 
instelling of binnen ieder bedrijf een functionaris 
aan te wijzen die met voldoende gezag tot naleving 
kan aanzetten. Uit de praktijkevaluatie van de Wbp 
blijkt inmiddels dat de aanwezigheid in een organi
satie van een dergelijke functionaris een positief 
effect heeft op privacybescherming. Om de grond
slagen en handreikingen kracht bij te zetten is het, 
naar de mening van de commissie, nodig dat er 
bovendien een onafhankelijke externe toezichthou
der actief is. Indien nodig, dient deze handhavend 
op te treden met instrumenten als dwangsommen, 
bestuursdwang, naming en shaming en bestuurlijke 
boetes. In de huidige situatie verricht het CBP zijn 
toezichtstaak naast andere taken zoals advisering 
over wetgeving, toetsing van gedragscodes en regle
menten, voorlichting, bemiddeling, klachtbehande
ling en internationale taken. Deze situatie is volgens 
de commissie niet gewenst. De taak van advisering 
zal gescheiden moeten worden van die van toezicht, 
zoals dat op andere maatschappelijke domeinen al 
eerder is gebeurd. 

In zijn aanbiedingsbrief van 16 februari 2009 bij de 
praktijkevaluatie van de Wbp, heeft de minister van 
Justitie laten weten met een inhoudelijke reactie te 
komen op zowel deze evaluatie, het eerder gepubli
ceerde Wbpliteratuuronderzoek en het rapport van 
de Commissie BrouwerKorf. De boodschap uit de 
diverse rapporten is grotendeels duidelijk: maak van 
privacy een domein en belang dat de praktijk, de 
burger, de politiek – kortom iedereen – aangaat. <<

 WWW
Niets te verbergen en toch bang. Nederlandse 
burgers over het gebruik van hun gegevens in 
de glazen samenleving. J. koffijberg, s. dekkers, 
G. Homburg en B. van den Berg, regioplan, 
2009. Het onderzoek is te downloaden via 
de website van het cpB: www.cpbweb.nl
 
Gewoon doen, beschermen van veiligheid en 
persoonlijke levenssfeer, commissie veiligheid 
en persoonlijke levenssfeer, den Haag, 2009. 
Het rapport is te downloaden via de website 
van het ministerie van Bzk: www.minbzk.nl
 
Wat niet weet, wat niet deert. Een evaluatie
onderzoek naar de werking van de Wet 
bescherming persoonsgegevens in de praktijk, 
H.B. winter e.a., rijksuniversiteit Groningen, 
2009. Het onderzoek is te downloaden van 
de website van het wOdc: www.wodc.nl

Zon, Maan of Ster? In het licht van de Wet 
persoonsregistraties, J.e.J. prins, w.B.H.J. van 
de donk e.a., den Haag, ministerie van Justitie, 
15 december 1995.
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OPINIE Criminogene factoren van de kredietcrisis 

STilTE VOOr  DE STOrM? 

langzaam maar zeker worden de effecten van de kredietcrisis ook zicht-
baar binnen andere sectoren van de maatschappij. Welke consequenties 
heeft deze crisis voor de criminaliteit en de criminaliteitspreventie? 
secondant stelde deze vraag aan jaap de Waard van het ministerie van 
justitie en de lectoren Marnix Eysink Smeets en Peter klerks. “Als door 
de kredietcrisis bezuinigd wordt op criminaliteitspreventie, werpt dat 
de aanpak van criminaliteit tien jaar terug.” 
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door Robbie Keus

De deskundigen lijken het momenteel niet eens 
te zijn over de consequenties die de kredietcrisis 
kan hebben voor de criminaliteit in Nederland. Er 
tekenen zich twee stromingen af die ver schillend 
tegen de mogelijke consequenties aankijken. 
De eerste stroming wijst op wetenschappelijk 
 materiaal dat aantoont dat verminderd arbeids
perspectief (massaontslagen) een toename van 
 criminaliteit tot gevolg heeft.

De tweede groep kijkt terug naar vergelijkbare 
 situaties in het verleden, zoals de crisisjaren in 
de jaren dertig (the Great Depression) van de vorige 
eeuw. Deze groep beroept zich op wetenschappelijk 
materiaal dat aangeeft dat zich minstens zoveel fac
toren tégen de ontwikkeling van criminaliteit zullen 
keren. Zo hebben mensen minder geld en is er dus 
minder buit. En er is meer sociale controle (omdat 
er meer mensen werkloos thuis komen te zitten).

Volgens Marnix Eysink Smeets, als lector Public 
Reassurance verbonden aan de Hogeschool INHol
land Rotterdam, zouden beide scenario’s  waarheid 
kunnen worden. “Door met álle scenario’s rekening 
te houden, zorg je dat je niet overvallen wordt.”

MiSVATTiNg
Jaap de Waard, kennisactivist bij het ministerie van 
Justitie, ziet het niet zo somber in. “Het gaat goed 
met de aanpak van de criminaliteit. Het plafond 
is een paar jaar geleden bereikt en de criminaliteit 
loopt sindsdien fors terug. Onderzoek dat de Uni
versiteit van Tilburg, samen met de politie Haag
landen en het CBS, heeft uitgevoerd, concludeert 
dat het kabinet ruim op koers ligt om de ambitieuze 
doelstelling (25 procent minder criminaliteit in 2010 
vergeleken met 2002) te halen.” 

Dat de economische neergang direct van invloed 
is op de criminaliteit is volgens De Waard een  mis   
vatting. “Mensen gaan niet méér stelen omdat het 
economisch slecht gaat. Sterker nog: niet armoede 
maar welvaart is een belangrijke bron van de mis
daad. Ik denk niet dat de kredietcrisis de criminali
teit negatief zal beïnvloeden en ik verwacht zelfs 
een verdere afname van vermogenscriminaliteit 
en geweld.” 

Die neergaande trend is volgens De Waard het 
gevolg van een aantal factoren. “Zo heeft de afname 
en de vergrijzing van het aantal (heroïne)verslaafde 
veelplegers een drukkend effect op de criminaliteit 
gehad. Ook de preventiebereidheid onder de bevolk
ing en bedrijfsleven is enorm toegenomen, hetgeen 
voor een flinke daling van de criminaliteit heeft 
gezorgd. Ten slotte is er een goede juridische infra
structuur in Nederland. Criminaliteit wordt flink 
aangepakt; gedogen mag niet meer. Er wordt niet 
strenger gestraft, maar wel vaker geïntervenieerd.” 

juriDiSCHE iNfrASTruCTuur
Hij vervolgt: “Ik ga er niet vanuit dat het aantal 
(heroïne)verslaafde veelplegers sterk zal toenemen 
en ik verwacht ook geen daling van de preventie
bereidheid. Waar ik me wel zorgen over maak, is 
het behoud van de goede juridische infrastructuur. 
Daar zou de kredietcrisis wel eens een verwoestende 
uitwerking op kunnen hebben. Een goed werkend 
justitieel systeem en vertrouwen daarin is van grote 
invloed op de economie en de welvaart van een 
land. Bij economische neergang zie je vaak dat men 
bezuinigt op de juridische infrastructuur. Dat zou 
een grote fout zijn met enorme gevolgen. Dat werpt 
de aanpak van criminaliteit tien jaar terug. Beknib
beling nu, betaal je in de toekomst tien keer terug 
om het criminaliteitspeil weer op het huidige niveau 
te krijgen.” 

OPINIE Criminogene factoren van de kredietcrisis 

STilTE VOOr  DE STOrM? 

De kredietcrisis heeft 
wereldwijd beurzen, 
waaronder die op Wall  
Street, zwaar getroffen 
/ foto: Inge van Mill. >>
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Marnix Eysink Smeets knikt. “De verleiding zal groot 
zijn om te bezuinigen op het veiligheidsapparaat. 
Dat doen, terwijl de criminogene factoren volgens 
mij wel degelijk stijgen, is funest. De criminaliteit 
zal stijgen en het publieke vertrouwen kan een 
enorme opdonder krijgen. Burgers hebben het 
gevoel dat de onveiligheid toeneemt, terwijl de 
 veiligheidszorg door politie en justitie afneemt. 
Politie en Justitie zijn immers bezig met hun eigen 
organisatie waar het ook onrustig is omdat er in 
de budgetten wordt gesneden.”

Ook als er niet bezuinigd wordt op veiligheidszorg, 
denkt Eysink Smeets dat de crisis de criminaliteit 
negatief zal beïnvloeden. “Ik zeg met nadruk ‘denk’ 
want niks is zo moeilijk als de toekomst voorspel
len. Daarbij kan het ook mogelijk zijn dat bepaalde, 
op het oog negatieve, factoren op elkaar zullen 
inwerken en wellicht iets heel positiefs teweeg
brengen. Misschien krijgen we opeens een nieuw 
gemeenschapsgevoel over ons heen, dat als 
krachtig tegengif werkt? We weten het niet.  
Alleen … je moet wel met verschillende mogelijk
heden  rekening houden.”

bElANgrijkE fACTOrEN
“We weten dat criminaliteit afhankelijk is van 
een aantal belangrijke factoren”, vult Peter Klerks 
aan. Klerks is lector Criminaliteitsbeheersing en 
Recherchekunde aan de Politieacademie. “Dat zijn 
armoede, binding en fysieke beschikbaarheid. 
De crisis beïnvloedt al deze factoren in negatieve 
zin, dus ik denk dat het wel tijd wordt om ons 
 zorgen te maken. Mensen dreigen hun baan en 
dus hun inkomen kwijt te raken. Hierdoor wordt 
de binding met hun werkgever en de maatschappij 
minder. De fysieke beschikbaarheid wordt groter, 
omdat mensen thuis komen te zitten en alle tijd 
hebben.”

“Ik denk dat de snelgroeiende 
werkloosheid de criminaliteit  
zal opstuwen”

De invloed van de kredietcrisis op de criminaliteits
cijfers is volgens Eysink Smeets momenteel al merk
baar. “Er zijn al tekenen dat de daling in de crimi
naliteit is afgevlakt. Nederland heeft momenteel 
te maken met een explosie van faillissementen. 
Daarbovenop komen nog eens zware bezuinigingen 
door de overheid. Ik denk dat de snelgroeiende 

werkloosheid de criminaliteit zal opstuwen.  
Het is een gegeven dat een afname van het arbeids
perspectief een toename van criminaliteit tot 
gevolg heeft. Op sommige punten, zoals diefstal uit 
auto’s, is de criminaliteit al weer aan het stijgen.” 

Mensen raken volgens Klerks gefrustreerd omdat 
ze onvrijwillig thuis zitten. “Dat, in combinatie met 
de economische stress, maakt de kans op bijvoor
beeld huiselijk geweld groter. Omdat mensen met 
de ziekte in hun lijf rondlopen, verwacht ik ook dat 
in het sociaal verkeer meer irritatie zal ontstaan.”

WEiNig PErSPECTiEf
In tegenstelling tot De Waard gaat Klerks er niet 
vanuit dat het drugsgebruik op hetzelfde niveau 
zal blijven of zelfs zal dalen. “Bij de crisis in Groot
Brittannië in de jaren negentig zag je een flinke 
 toename van het drank en drugsgebruik. Men zit 
de hele dag thuis. Dat betekent niet dat iedereen 
direct aan de drank en drugs gaat, maar de kans is 
groter dan bij mensen die de hele dag aan het werk 
zijn. Drank en drugs werken normvervagend en 
moeten bekostigd worden. De keuze voor crimi
naliteit is dan eerder gemaakt.”

Klerks maakt zich vooral zorgen om mensen die 
weinig perspectief hebben op een maatschappelijke 
carrière. “De groep voor wie dit geldt, zal door de cri
sis alleen maar groeien. Er komen dus steeds meer 
mensen beschikbaar voor een criminele carrière. 
Er zijn twee redenen waarom mensen voor een cri
minele carrière kiezen. Ten eerste omdat ze er meer 
geld mee kunnen verdienen dan met legaal werk. 
Een tweede reden is het ontbreken van legaal werk.” 

Terwijl de legale werkgelegenheid terugloopt, zou 
de kredietcrisis volgens Klerks wel eens voor extra 
werkgelegenheid in de criminaliteit kunnen zorgen. 
“Mensen zullen eerder geneigd zijn om goedkopere 
producten te kopen, ook als de herkomst daarvan 
niet helemaal zuiver is. Een goed voorbeeld is de 
sigarettenmarkt. Mensen blijven roken, ook als ze 
hun baan kwijtraken, misschien dan zelfs wel meer. 
Wie minder te besteden heeft, kiest eerder voor 
goedkope, illegale sigaretten uit OostEuropa. 
Een goudmijn en groeimarkt voor de georgani
seerde misdaad.”

OVErlEVEN
Eysink Smeets vreest dat criminaliteitspreventie 
het kind van de rekening wordt. “Als er bezuinigd 
moet worden, geldt bij zowel de individuele 
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 winkelier, het winkelgebied als de landelijke 
 overheid, dat er geschrapt wordt in het preventie
budget. Domweg omdat de noodzaak ervan te 
 weinig wordt ingezien op het moment dat bedrijven 
over de kop gaan.” 

“Ik verwacht ook dat het toezicht zal afnemen. 
Winkeliers die moeten vechten om te overleven, 
hebben minder oog voor de verloedering buiten 
hun winkel. Winkelcentra krijgen daarnaast steeds 
meer te maken met leegstand waardoor het sociale 
toezicht van winkeliers onderling en de beveiliging 
van de verschillende winkels zal afnemen.” 

Het vrijkomen van bedrijfspanden creëert volgens 
Klerks ook nog een ander probleem. “Om binnen de 
criminaliteit je geld te verdienen, heb je een locatie 
nodig. De afgelopen jaren is flink geïntervenieerd 
om er voor te zorgen dat er geen panden gebruikt 
konden worden voor criminaliteit zoals hennep
plantages en xtclaboratoria. Nu er veel vastgoed 
vrijkomt, kunnen criminelen zich eenvoudiger een 
locatie verschaffen voor hun  activiteiten.”

De Waard schudt heftig met zijn hoofd. “Ik kan 
me dit niet voorstellen. De controle op bijvoorbeeld 
hennepplantages neemt nog steeds toe. Ik ver
wacht dat de verplaatsing van de hennepkweek 
naar OostEuropa en landen als Noorwegen zich zal 
voortzetten. Ik kan me wel voorstellen dat bepaalde 
branches rare bokkensprongen gaan maken. 
Bijvoorbeeld bedrijven uit de transportsector zullen, 
als ze in zwaar weer terechtkomen, eerder geneigd 
zijn illegale producten te vervoeren.”

WEAk SigNAlS
“Klopt”, zegt Klerks. “Ik verwacht dat dit ook in 
de vastgoedsector gaat spelen. Veel grote projecten 
gaan door de kredietcrisis niet door. Ontwikkelaars 
werken het liefst voor betrouwbare opdrachtgevers, 
maar als deze wegvallen, gaan ze wellicht ook met 
andere, minder bonafide partijen in zee.”

De vraag blijft in hoeverre deze verwachtingen ook 
daadwerkelijk uitkomen. Tot nog toe lijkt de crisis 
nog niet echt van grote invloed op de criminaliteit. 
“Stilte voor de storm”, zegt Klerks beslist. “Er lijkt 
op dit moment ogenschijnlijk weinig aan de hand, 
maar als je een weak signalsbenadering toepast, 
zie je wel degelijk dat de invloed van de krediet 
crisis merkbaar is. Volgens Deloitte bezuinigt het 
bedrijfs leven momenteel al flink op veiligheid, 
signaleren managers meer wangedrag van mede

werkers, zoals interne criminaliteit en bestaat er 
over de hele linie onzekerheid over het behoud van 
banen.”

“Het aantal verdachte zaken bij 
brandverzekeringen stijgt”

Volgens Eysink Smeets moeten we sensibel worden 
voor dit soort indicatoren. “Ik denk dat het zaak is 
om zo snel mogelijk alle beschikbare indicatoren in 
kaart te brengen en deze vervolgens goed te moni
toren.” Een dergelijk indicatorensysteem ziet Eysink 
Smeets liever vandaag dan morgen. “Veel indicato
ren slaan momenteel de verkeerde kant uit. Het 
aantal verdachte zaken bij brandverzekeringen 
 stijgt bijvoorbeeld.” Een indicatorensysteem dat 
als alarm werkt is niet uniek. “Er is al een dergelijk 
systeem ontwikkeld voor het herkennen van radi
calisering”, weet Klerks. “Dat zou er ook moeten 
komen voor de consequenties van de kredietcrisis.” 

iNfOrMATiE-uiTWiSSEliNg
“Het is moeilijk, maar je moet kennis opbouwen 
en vooral je ogen open houden”, vindt Eysink 
Smeets. “‘Be prepared’ zou het motto moeten 
zijn. Op landelijk niveau zou je een strategische 
 verkenning moeten maken en zorgen voor infor
matieuitwisseling zowel binnen de overheid als 
daarbuiten. Het Plat form Veiligheid van de gemeen
te moet dit thema structureel op de agenda hebben 
staan, zodat de ontwikkelingen bewaakt en aan
gestuurd kunnen worden. De veiligheidszorg zou 
naar mijn mening proactief moeten zijn. Je moet 
dus nu alle consequenties in kaart brengen en 
 vervolgens ingrijpen.”

Dat dit op lokaal noch op landelijk niveau gebeurt, 
verbaast Klerks ten zeerste. “Het valt mij vooral 
op dat het in Nederland zo stil is rondom dit onder
werp. Ik heb een overzicht gemaakt van de verwach
tingen die gezaghebbende organisaties hebben 
naar aanleiding van de economische crisis. Ameri
kaanse inlichtingendiensten, de World Trade 
Organisation, het Internationaal Monetair Fonds 
en de Wereldbank geven allemaal aan dat de 
krediet crisis een enorme, wereldwijde impact zal 
hebben. Dan is het naïef om te denken dat dit geen 
effect heeft op de criminaliteitontwikkeling. Neder
land moet niet denken dat het bij ons alleen gaat 
om wat verdwenen spaartegoeden of oplopende 
werkloosheid. De rest van de wereld lijkt de pro
blemen een stuk serieuzer te nemen.” <<
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door Collin Hoogeveen en René van Vianen
De auteurs zijn werkzaam bij adviesbureau Van 

Montfoort/Collegio te Woerden.

Nederland telt inmiddels ruim dertig veiligheids
huizen, voortgekomen uit enkele kleine kantoren 
van Justitie in de Buurt en frontoffices. Hier bezetten 
gemiddeld zo’n tien organisaties een of meer werk
plekken. Professionals van zorg en justitieorgani
saties werken aan gemiddeld vijf verschillende 
 thematisch georganiseerde onderwerpen. Dat zijn 

onder meer de centrale thema’s jeugd, huiselijk 
geweld en veelplegers. Per thema is er een of meer 
casus overleg(gen), waar alle informatie over cliënten 
wordt samengebracht en op maat een zogenoemde 
persoonsgerichte aanpak wordt afgesproken. 

Dit betekent soms een uitgewerkt plan van aanpak. 
Vaker gaat het om concrete afspraken over wie welke 
acties onderneemt. De cliënten zijn vooral plegers 
van delicten, maar ook meer en meer (met name bij 
huiselijk geweld) de slachtoffers. 

Werkwijze veiligheidshuizen onder de loep

 DE krACHT VAN 
VErbiNDENDE  
 NETWErkEN

De veiligheidshuizen hebben een hoge vlucht genomen. 
De mening dat veiligheidshuizen werken wordt breed gedeeld. 
De wijze waarop de veiligheidshuizen werken is minder goed 
bekend, aldus Collin Hoogeveen en René van Vianen die in opdracht 
van justitie onderzoek deden naar dit nieuwe fenomeen. 
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Werkwijze veiligheidshuizen onder de loep

 DE krACHT VAN 
VErbiNDENDE  
 NETWErkEN

>>

VErSCHillENDE VAriANTEN 
In hoog tempo worden nieuwe veiligheidshuizen 
geopend, zodat in 2010 het door Balkenende IV 
beoogde landelijk dekkende netwerk in zicht komt. 
Het bereik van de veiligheidshuizen neemt toe, zowel 
geografisch (grotere gebieden) als wat betreft het 
aantal thema’s. Ook neemt de klantenkring toe. In 
een middelgroot arrondissement beloopt het  aantal 
besproken casussen binnen een thema op jaar basis 
al gauw tussen de 500 en 1000. Het aantal partners 
waarmee samengewerkt wordt, heeft zich bovendien 

sterk verbreed naar (lokale) partners in de zorg. In ons 
onderzoek onderscheiden we  verschillende varian
ten. De eerste variant (‘sectorale veiligheidshuizen’) 
bestaat sinds 1 januari 2009 niet meer. Hier werkten 
alleen justitiepartners met reclassering vooral op 
kleinere geografische schaal en met een relatief ster
ke focus op het verkorten van doorlooptijden. Deze 
eerste variant is vooral over gegaan in ‘intersectorale 
veiligheidshuizen’: de meest voorkomende variant. 
We zien dat hier veel met  justitie en zorgpartners 
wordt samengewerkt.  
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Er is vaak sprake van gedeelde regie over de straf
rechtketen (OM) en zorgketen (gemeente). Soms 
voert het OM alleen de regie. De derde variant zijn 
de ‘integrale veiligheidshuizen’. Dit zijn gemeentelijk 
aangestuurde veiligheidshuizen met een focus op 
het verbinden van straf, zorg, toezicht en bestuurlijke 
handhaving. Zij hebben een sterke koppeling met 
het lokaal veiligheidsbeleid. Andere lokale partners, 
zoals woningcorporaties of de gemeentelijke dienst 
Werk en Inkomen, doen actief mee. Wellicht door de 
nog jonge leeftijd van het fenomeen veiligheidshui
zen komt deze laatste variant nog niet veel voor. 

Het succes van de veiligheidshuizen drijft op een  
uitvoeringsgerichte samenwerking. Centraal staat 
de persoongerichte aanpak die leunt op informatie
deling rondom het casusoverleg. Doordat profes
sionals van verschillende organisaties bij elkaar in 
een gebouw werken, leren ze elkaar kennen en groeit 
het vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen en respect 
voor elkaar wordt gemakkelijk en snel informatie 
gedeeld. Informatie over een casus wordt bijeen 
gebracht, gewogen op relevantie en bediscussieerd 
tussen verschillende betrokkenen (zoals politie, 
reclassering, maatschappelijk werk, Bureau Jeugd
zorg). Hierdoor vindt in dit casusoverleg een open 
en actieve informatieuitwisseling plaats, waarbij 
de grenzen worden opgezocht van wat mogelijk is. 
Het belangrijkst is de uitwisseling in facetoface 
contact. Zo creëren de professionals samen zicht 
op de context van een casus en hierop kan een 
 persoonsgerichte aanpak worden afgestemd. Alleen 
de afgesproken acties worden digitaal vastgelegd. 
Dit maakt dat professionals zich richten op de cliënt 
en op elkaar, niet op regels en registratiesystemen.

Dan de professional: deze is de tweede succesfactor. 
Dit zijn vooruitgeschoven posten die afgesproken 
acties deels zelf uitvoeren. Als collegaprofessionals 
acties moeten uitvoeren zijn deze vooruitgeschoven 
posten afhankelijk van hun informele autoriteit. 
Vaak ontbreekt namelijk een hiërarchische relatie 
met deze uitvoerders. Het lijkt erop dat de meeste 

organisaties die in het casusoverleg deelnemen 
 hiervoor vaak de betere professionals afvaardigen. 
Met de groei van veiligheidshuizen zijn de ont
wikkelmogelijkheden voor professionals een aan
dachtspunt om de drive te behouden. Ook moeten 
de casusoverleggen bemenst blijven met echte pro
fessionals, dus met medewerkers die op de inhoud 
en grenzen van hun werk kunnen reflecteren.  Dit is 
voorwaarde om van elkaar te kunnen leren.

Veel veiligheidshuizen  
hanteren als uitgangspunt  
‘geen regel, tenzij’

Alle professionals hebben weliswaar te maken 
met de kaders van de eigen organisatie, maar over 
de werkwijze in het casusoverleg worden afspraken 
doorgaans niet dichtgeregeld. Het gaat er steeds om 
in de volle breedte een probleem in kaart te brengen 
en dan te handelen om dit probleem op te lossen. 
De ruimte hiervoor wordt maximaal benut. Een 
 aanpak op maat is mogelijk omdat veel veiligheids
huizen als uitgangspunt hanteren ‘geen regel, tenzij’ 
in plaats van het vaak gebruikelijke ‘in principe een 
formele regel’. Nu hebben we niet onderzocht hoe
veel regelruimte professionals werkelijk hebben, 
maar gezien de creatieve oplossingen die worden 
gekozen, lijkt deze ruimte er tot op zekere hoogte te 
zijn. Het is wel van belang aandacht te besteden aan 
het leren van praktijkgevallen. Een begin zou kunnen 
zijn om (een deel van de) casussen systematisch 
terug te laten komen op de agenda. Dat geeft weder
zijds inzicht in het nakomen van afspraken (goed en 
tijdig) en in effecten. Nu gebeurt dat nog te weinig 
en is de agendasetting nog vaak vrij sterk incident
afhankelijk.

bElEiD? uiTVOEriNg!
Op beleidsniveau leidt het constateren van inhou
delijke overlap al snel tot de reflex taken te willen 
afbakenen. Het succes van veiligheidshuizen is 



secOndant #2 | april 2009   45

 wellicht dat er bij de start vooral een visie van 
Justitie lag: het beleid was niet uitgewerkt tot achter 
de komma. Wellicht heeft een zekere inhoudelijke 
overlap van taken ook stimulerend gewerkt in plaats 
van storend. Hierdoor ontstaat ruimte voor profes
sionals om per case acties te kiezen redenerend van
uit een probleem. Het commitment van deelnemen
de organisaties is ontstaan vanuit het besef van 
wederzijdse afhankelijkheid en niet omdat samen
werking werd voorgeschreven. De uitvoering is het 
startpunt. Doordat het primaat bij de uitvoering 
ligt, verwijzen professionals voor een verklaring van 
de gekozen aanpak ook niet naar regels, maar direct 
naar de oplossing van een probleem. Vastpakken en 
niet meer loslaten, is het uitgangspunt. Beleid is 
tenslotte niet nodig als iedereen het met elkaar eens 
is: in casusoverleg wordt gezamenlijk een aanpak 
vormgegeven.

HET METEN VAN EffECTEN
Waaruit blijkt nu concreet het succes van de veilig
heidshuizen? Het effect dat wordt nagestreefd is 
veelal het verminderen of voorkomen van recidive 
door een persoonsgerichte aanpak. Wordt dit ook 
bereikt? We willen natuurlijk graag ‘harde cijfers’ 
en die zijn er in de meeste veiligheidshuizen nog 
niet. Deels komt dat omdat nog niet is geïnvesteerd 
in gedegen effectonderzoek. Anderzijds is het ook 
lastig de effecten te meten. Vaak is een lange periode 
nodig om structureel effect te kunnen laten zien. 

Het systematisch meten van 
effecten staat nog nauwelijks  
in de aandacht

Ons onderzoek betrof een procesevaluatie, op 
de bereikte effecten is dus niet ingegaan. Ons 
onderzoek bevestigt de conclusie uit eerder onder
zoek van COT en IVA Beleidsonderzoek en Advies 
dat de samenwerking is verbeterd door de werkwijze 
in veiligheidshuizen. Maar het systematisch meten 

van effecten staat nog nauwelijks in de aandacht. 
Wellicht komt dit ook door het eerder genoemde 
ontbreken van een duidelijk beleidskader, of positie
ver gesteld: het ontbreken van teveel ‘beleidsdrukte’ 
rond de veiligheidshuizen. De nadruk lag niet direct 
op het meten van effecten. Veiligheidshuizen 
 kregen ruimte zich te ontwikkelen. Daardoor is 
ook niet in de val gestapt van het scheppen van te 
hooggespannen verwachtingen, hetgeen bij sociale 
interventies als deze snel gebeurt. Tom van Dijk 
(Intomart GfK) betoogt in secondant (april 2008) 
niet voor niets dat de mogelijkheden die de over
heid heeft om het veiligheidsgevoel van burgers 
positief te beïnvloeden zeer gering zijn. Slechts 
enkele veiligheidshuizen blijken zich expliciet te 
richten op verbetering van het veiligheidsgevoel van 
burgers. Over matiging van verwachtingen werd in 
één van de gesprekken in de veiligheidshuizen 
gezegd: “We zijn blij als een veelpleger minder 
snel recidiveert, minder  ernstig of minder vaak.”

Om voortdurend de focus te blijven richten op 
gewenste effecten van maatregelen en hiervan te 
leren is het nu nodig dat samen met professionals 
onderzoek wordt opgezet. Niet van boven – maar 
van onderaf (practicebased evidence). Het scherpt 
de geesten door uitkomstmaten scherp en meet 
baar te formuleren, het dwingt tot evaluatie van 
het handelen in de persoonsgerichte aanpakken. 
En het maakt eindelijk echt duidelijk hoe en in welke 
mate veiligheidshuizen werken zoals we nu denken 
dat ze  werken. <<



Door acquisitiefraude lijden ondernemers, 
stichtingen en overheden jaarlijks meer 
dan een half miljard euro schade / foto: 
Inge van Mill.



REPORTAGE Acquisitiefraude

“zO’N briEf iS 
EEN VOOrbEElD VAN  
EEN SPOOkNOTA” 
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Bedrijfsleven

Ondernemers, stichtingen en (semi)overheden hebben er dagelijks mee 
te maken. Vaak zonder dat ze het doorhebben. Acquisitiefraude. Het gaat 
om aanbiedingen die lijken op facturen, nota’s voor diensten die niet zijn 
geleverd en advertenties die in niet-bestaande magazines verschijnen of 
op internet worden weggemoffeld. Alles bij elkaar goed voor een jaarlijkse 
schadepost van ruim 500 miljoen euro. Project 20 van het Actieplan Veilig 
Ondernemen deel 3 pakt het probleem aan.

>>

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM creatieve 

communicatie

De acceptgiro van het Nederlandse Instituut voor milieu en 
bedrijf LBCO2 ziet er professioneel uit. Hij oogt als een factuur 
en de opmaak doet sterk denken aan een belastingaanslag. 
Ware het niet dat de brief vele taalfouten bevat. De aangeschre
ven ondernemer wordt vriendelijk verzocht 83,30 euro over te 
maken. Reden: de landelijke bijdrage ondernemingen 2009. 
De begeleidende brief verwijst naar het ministerie van Volks
huisvesting Ruimtelijke Ordering en Milieu (VROM) en de 
Nederlandse Emissieautoriteit. Voor de gemiddelde onder
nemer zijn de brief en de bijgevoegde acceptgiro ondanks de 
taal en stijlfouten overtuigend genoeg. Dus gaat in de haast 

al snel de handtekening erop en de acceptgiro op de post. 
Niet wetende dat aan de andere kant een slimme partij 
genoegzaam in zijn handen wrijft. 

“Zo’n brief is een voorbeeld van een spooknota. Een mooi 
staaltje acquisitiefraude”, zegt Els Prins, secretaris Auteur s
recht, Betalingsverkeer en Criminaliteit bij MKBNederland 
en trekker van het project Acquisitiefraude van het Actieplan 
Veilig Ondernemen 3 (AVO3). “We hebben in de loop van de tijd 
nog veel meer voorbeelden verzameld. De taalfouten wijzen 
er in dit geval op dat het geen officiële nota is, maar het is 
ongelooflijk hoe vaak deze praktijken toch succesvol worden 
uitgevoerd. Een ondernemer wordt er dagelijks mee geconfron
teerd, veelal onbewust.” Op tafel verschijnen een al even echt 
uitziende brief en acceptgiro van DC Incasso. Dit keer gaat 
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het om een bedrag van 295 euro, goed voor het MKB Incasso 
Keurmerk. “Dat bestaat helemaal niet”, aldus Prins. “Als je 
de brief goed leest, zie je ook dat het hier niet om een factuur 
gaat, maar om een aanbod. Het staat er in kleine letters op, 
maar de meeste mensen zien die niet. Het feit dat de afzender 
DC Incasso heet, jaagt ze al genoeg schrik aan om snel tot 
betaling over te gaan. Je wilt tenslotte geen deurwaarder op 
de stoep. Dit soort misleiding is ontzettend geraffineerd.”

SCHADE
Door acquisitiefraude worden Nederlandse ondernemers, 
stichtingen en (semi)overheden voor meer dan een half   miljard 
euro per jaar opgelicht. In 2007 bedroeg de schade alleen al in 
de sectoren bouw, detailhandel, horeca, transport en zakelijke 
dienstverlening 500 miljoen euro. Dat stelt Fleur van Eck, 
 directeur van de Stichting Aanpak FinancieelEconomische 
Criminaliteit in Nederland (SAFECIN). “Waarschijnlijk is 
het echte schadebedrag nog vele malen hoger, omdat niet 
iedereen aangifte doet of weet dat hij wordt opgelicht.” 

“De oervorm is fraude waarbij 
de tegenprestatie waardeloos is. 
Het spreekwoordelijke knollen voor 
citroenen verkopen”

Volgens Van Eck zijn vooral ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf het slachtoffer van acquisitiefraude. “Maar ook 
stichtingen en bijvoorbeeld ministeries zijn de dupe. Het gaat 

onder meer om spookfacturen, om fraude met domeinnamen 
of oplichting via een vertegenwoordiger die, keurig in pak, een 
ingewikkelde en volkomen nutteloze dienst voor een proefjaar 
goedkoop komt aanbieden. De oervorm is fraude waarbij de 
tegenprestatie waardeloos is. Het spreekwoordelijke knollen 
voor citroenen verkopen. Het krantje of tijdschrift waar 
de advertentie in komt bestaat helemaal niet.”

Bij het Steunpunt Acquisitiefraude in Apeldoorn liggen echter 
ook stapels magazines die wel bestaan. “Stuk voor stuk waar
deloos”, stelt Van Eck. “De tijdschriften zijn in minioplage 
gedrukt als bewijsexemplaar voor de adverteerder. Hiermee 
wordt een rookgordijn opgetrokken. De ondernemer heeft 
geen argwaan, want hij heeft een bewijsexemplaar gekregen 
waar zijn advertentie in staat. In werkelijkheid zijn het niet 
meer dan schertsuitgaven, imitaties vol plagiaatartikelen en 
verfraaid met logo’s van bekende koepelinstanties en zelfs 
ministeries. Menig ondernemer heeft zo getekend voor een 
lange periode adverteren. Bij ons alleen al staat voor ruim 
16 miljoen euro aan betwiste contracten geregistreerd”, aldus 
Van Eck. “Dat dit slechts het topje van de ijsberg is, weten 
we zeker.”

NEgATiEVE iNVlOED
Acquisitiefraude heeft volgens procureurgeneraal Han Moraal 
een negatieve invloed op het ondernemingsklimaat. Tijdens 
zijn speech op de Fraudeconferentie Teamwork, georganiseerd 
door SAFECIN in Apeldoorn eind vorig jaar, wees hij erop dat 
 criminaliteit tegen bedrijven leidt tot omzetderving, extra 
 kosten voor het verplaatsen van bedrijven en problemen bij 
het werven van nieuw personeel. “Dat is onacceptabel”, aldus 



Moraal. “Ook omdat bedrijven een belangrijke bijdrage leveren 
aan de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de sociale controle 
in een buurt.”

De overheid en het bedrijfsleven zijn volgens de procureur
generaal al langere tijd bezig het tij te keren. In 1992 werd 
 gezamenlijk het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
opgericht waaraan ook het openbaar ministerie deelneemt. 
Het AVO3 is een van de instrumenten waarmee wordt gepro
beerd de financieeleconomische criminaliteit én acquisitie
fraude tegen te gaan. “Als openbaar ministerie gaan we, 
als onderdeel van ons Intensiveringprogramma Financieel
economische Criminaliteit, de komende jaren extra investeren 
in fraudemeldpunten”, aldus Moraal. “Deze meldpunten 
 krijgen meer mensen én we gaan de verwerking van meldingen 
verbeteren. Zo steken we nog meer energie in het bundelen 
en analyseren van aangiftes om daarmee de achterliggende 
netwerken bloot te leggen. Het wetenschappelijk bureau van 
Justitie, het WODC, gaat onderzoek doen naar acquisitiefraude 
en besteedt daarbij speciale aandacht aan de mogelijke 
 ver betering van het proces van opsporing en vervolging.” 

TEAMWOrk
Fleur van Eck heeft door de uitspraken van de procureur 
generaal meer hoop voor de toekomst gekregen. “Om fraude 
aan te kunnen pakken is absoluut teamwork nodig”, zegt zij. 
“Overheden, brancheorganisaties, ondernemers en wij als 
Steunpunt Acquisitiefraude moeten met elkaar samenwerken. 
Daarbij mag een actief openbaar ministerie absoluut niet ont
breken. Het OM moet laten zien dat dit soort praktijken niet 
geduld worden. Onlangs kregen twee mannen voor het ver

zenden van spooknota’s een werkstraf van 180 uur plus drie 
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Zij had
den nota’s verzonden namens het Structuur Fonds Regio
stimulering dat door de Europese Unie gefinancierd zou zijn. 
Dat deze mannen veroordeeld zijn, verheugt ons zeer.”

Tot voor kort had Van Eck het gevoel samen met onder meer 
MKBNederland, VNONCW en de Kamers van Koophandel een 
‘eenzame’ strijd te voeren. “Bij acquisitiefraude vloeit geen 
bloed en dus heeft het bij politie en justitie nooit de belang
rijkste prioriteit gekregen. Maar acquisitiefraude is zeer nadelig 
voor onze economie en schaadt het vertrouwen in het normale 
handelsverkeer. Het mag dan ook niet ongestraft blijven. Zeker 
niet omdat de acquisitiefraude waar we tegenwoordig mee te 
maken hebben inmiddels óók wordt uitgevoerd door Europese 
criminele bendes. Zweden, Zwitsers, Duitsers en sinds kort 
ook Amerikanen, ze zijn al jaren bezig Nederlandse onder
nemers te misleiden. Het is in Nederland namelijk nogal 
 makkelijk om daarmee aan de slag te gaan. Je hebt zo een 
postbus en rekeningnummer in handen, ook al zit je niet 
in Nederland.”

 “Je wordt door de crimineel in een 
hoek gedrukt en dan is betalen meestal 
makkelijker dan het voor laten komen. 
We moeten daar echt met elkaar positie 
over innemen”

>>
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Wat Van Eck misschien wel het meest frustreert, is dat je 
als slachtoffer de crimineel wel voor de rechter kunt dagen, 
maar dat je dan altijd moet zorgen voor bewijs van oplichting. 
“Dat vind ik de omgekeerde wereld. Het is te gek voor woorden. 
Acquisitiefraude zit zo slim in elkaar. Je wordt als ondernemer 
bewust structureel misleid, maar eenmaal voor de rechter 
moet je aantonen dat je bent opgelicht. Je wordt door de crimi
neel in een hoek gedrukt en dan is betalen meestal makkelijker 
dan het voor laten komen. We moeten daar echt met elkaar 
positie over innemen. Er zou een financieel rechercheur moe
ten komen die rekeningen gaat traceren en onderzoek doet. 
En binnen de EU kunnen de regels strakker. In België zijn deze 
vormen van misleiding bijvoorbeeld strafbaar. Daar zijn al 
enkele grote bedrijven veroordeeld. In Nederland is alleen 
oplichting strafbaar, iemand bewust misleiden niet.”

AANgifTEbErEiDHEiD
Moraal wees er tijdens de fraudeconferentie op dat het ook 
belangrijk is dat de ondernemers eerst zelf aan de slag gaan 
door goed op te letten en manieren te bedenken om de fraude 
te voorkomen. “De aangiftebereidheid van ondernemers is 
nu laag en neemt zelfs af. In 2007 deed slechts 9 procent van 
de bedrijven die getroffen waren door criminaliteit, aangifte 
bij de politie. Een verbijsterend laag percentage. Zeker als je 
bedenkt dat politie en OM voor een gerichte inzet afhankelijk 
zijn van die aangiftes. De lage aangiftebereidheid zie ik als 
een serieus probleem. De kans is groot dat de politie haar 
 prioriteiten daardoor verkeerd legt.”

Els Prins van MKBNederland begrijpt wel waarom onder
nemers niet zo snel aangifte doen. “De meeste ondernemers 

 hebben simpelweg niet door dat ze zijn opgelicht. Wordt 
dat wel duidelijk, dan is tijdgebrek een van de belangrijkste 
redenen om geen aangifte te doen. Daarnaast zal justitie 
 moeten laten zien dat dit soort praktijken strafbaar zijn. 
Dan krijgen ondernemers ook het idee dat het zin heeft 
om aangifte te doen.”

 “De fraudeurs gaan zo geraffineerd 
te werk dat zelfs voor degene die heel 
goed oplet het moeilijk te achterhalen 
is dat iets niet klopt”

Schaamte speelt volgens Prins ook zeker mee. Want hoe heb 
je nu in zo’n truc kunnen trappen? “De fraudeurs gaan zo geraf
fineerd te werk dat zelfs voor degene die heel goed oplet het 
moeilijk te achterhalen is dat iets niet klopt. Nee, wie er intrapt 
is zeker niet naïef geweest. We zijn in het verleden zelfs ons 
eigen MKBlogo op brieven en in magazines tegengekomen. 
Logisch dat partijen met zulke uitingen te goeder trouw 
 zouden zijn. Daar is onze handelseconomie ook op gestoeld: 
op vertrouwen.”

AArD EN OMVANg
Als trekker van het project Acquisitiefraude van AVO3 zet 
Prins dan ook in op een goede voorlichting voor en met alle 
betrokken (ondernemers)organisaties. “We moeten er zeker 
voor zorgen dat iedereen alerter wordt, al zie ik dat niet als de 
garantie dat daarmee niemand meer wordt opgelicht. Daarom 
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is het ook belangrijk dat we een informatienetwerk opzetten 
tussen de partijen die een rol spelen bij preventie, repressie en 
het faciliteren van acquisitiefraude. Om de acquisitiefraude aan 
te pakken, is inmiddels een onderzoek opgestart naar de aard 
en omvang van deze vorm van criminaliteit. “De Erasmus 
Universiteit is daar druk mee bezig”, vertelt Van Eck. “De onder
zoekers lopen al bij ons rond, omdat wij als steunpunt, sinds 
onze oprichting zes jaar geleden, heel wat documentatie heb
ben verzameld. Zo weten we bijvoorbeeld een aantal vaste 
adressen waarvandaan criminelen werken en hebben we de bij 
ons gemelde acquisitiefraude zelf al onderverdeeld in soorten.” 

De bedoeling is dat uiterlijk in 2010 met AVO3 ook een over   
zicht gereed is van alle wetten en regels en daarbij optredende 
lacunes die van toepassing zijn op de verschillende vormen 
van acquisitiefraude. “Want deze fraudeurs fietsen langs alle 
mazen van de wet”, zegt Prins. “Het wordt tijd dat we met elkaar 
die gaten gaan dichten, overigens zonder de goedwillende 
ondernemers met meer regels op te zadelen.” Het ministerie 
van Justitie gaat samen met de AVOpartners bekijken hoe de 
speelruimte van de fraudeurs kan worden beperkt. “Denk aan 
het samenstellen van een zwarte lijst”, zegt Van Eck, “maar ook 
aan blokkades die kunnen worden opgeworpen door bijvoor
beeld banken en telefoonmaatschappijen. Als zij niet meer 
meewerken, geen telefoonlijnen en huisvestingsmogelijkhe
den beschikbaar stellen, wordt het de crimineel moeilijk 
gemaakt.” Als het aan procureurgeneraal Moraal ligt, delen 
politie en OM straks vaker grote klappen uit om netwerken op 
te rollen. “Maar”, zegt hij, “het blijft een feit dat onderzoek veel 
tijd kost. Kostbare recherchetijd, die dit kwaad moet delen 
met andere, eveneens ernstige vormen van criminaliteit.” <<
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Column

De redactie van NRC/Handelsblad besloot 
onlangs dat het tijd was om de crimino
loog Buikhuisen te rehabiliteren. De 
krant wees erop dat het onderzoek naar 
de biosociale achtergronden van chroni
sche delinquentie inmiddels internatio
naal een hoge vlucht heeft genomen. 
Hierbij werd onder meer verwezen naar 
de zeer omvangrijke onderzoekslijn naar 
de relatie tussen Attention Deficit Hyper
activity Disorder (ADHD) en gedragspro
blemen. Gewezen werd ook op de studies 
van Terry Moffitt. Hieruit blijkt dat de 
vraag of een kind blijvende psychische 
schade oploopt van kindermishandeling 
– en daardoor later zelf wellicht geweld
dadig gedrag gaat vertonen – afhankelijk 
is van de aanwezigheid van een specifie
ke, genetisch bepaalde eigenschap. 
Moffitt ontving voor dit onderzoek vorig 
jaar de Stockholm prijs voor criminolo
gie. Zonder de door Brandt Corstius en 
anderen destijds tegen Buikhuisen 
gevoerde hetze, zou hij volgens Moffitt 
zeker voor deze prijs in aanmerking zijn 
gekomen. 

In de NRC verschenen vervolgens enkele 
ingezonden brieven met negatieve oor
delen over Buikhuisen, waaronder één 
van Brandt Corstius. In reactie hierop 
schreven enkele deskundige onderzoe
kers dat Brandt Corstius geen benul heeft 
van natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Deze schreef daarop gepikeerd dat hij 
toch echt ooit bij een faculteit van wis 
en natuurkunde is gepromoveerd. 
Oftewel, hier sprak een echte doctor, en 
nog wel in de natuurwetenschappen. Ik 
zou menen: des te erger!

In het weekblad Vrij Nederland is deze 
doctor Brandt Corstius namelijk 
omstreeks 1978 maandenlang tekeer 
gegaan tegen Buikhuisen en diens luttele 
verdedigers waaronder ondergetekende. 
Hij vergeleek ons daarin met Hitler en 
Goebbels alsmede met Pinochet en 
Videla. Ook beweerde hij dat Buikhuisen 
“het verzamelpunt” vormde van “het fas
cisme in Nederland” en dat hem daarom 
hardhandig de mond moest worden 
gesnoerd. Buikhuisen zou volgens Brandt 
Corstius maar het beste in een inrichting 
kunnen worden opgesloten. Vervolgens 
riep hij de lezers op om de oratie van 
Buikhuisen te verstoren, hetgeen vervol
gens ook prompt gebeurde. De redactie 
van Vrij Nederland was zo ingenomen met 
dit initiatief dat ze zijn columns bundel
de en als boekje uitgebracht onder de 
fijnzinnige titel Buikhuisen is Dom en 
Slecht. Het door Buikhuisen voorgestelde 
onderzoek ondervond vervolgens derma
te veel tegenwerking dat hij en zijn vrouw 
na enkele jaren besloten dan maar een 
antiekzaak te beginnen. 

Hoe is mogelijk dat in Nederland een 
internationaal goed bekendstaande 
onderzoeker, die in zijn proefschrift over 
hangjongeren de Nederlandse taal ver
rijkte met het begrip provo, door een col
legaonderzoeker van de universiteit kon 
worden weggepest? Waarom sprong nie
mand in de bres voor de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek ? Er zijn drie 
antwoorden te geven op deze klemmen
de vraag. Het eerste is dat de doorsnee 
Nederlandse intellectueel destijds als de 
dood was voor dr. Brandt Corstius. Pas 
toen Theo van Gogh de moed had om 
hem aan te vallen, is aan dit terreurregi
me een einde gekomen. De tweede reden 
is de toenmalige hoge sociologendicht
heid in Nederland. Sociologen stonden 
destijds in meerderheid fel afwijzend 
tegenover een biosociale benadering van 
menselijk gedrag – het zogenoemde ver
geestelijke mensbeeld van de sociologie 
– en zij vormden toen een invloedrijke 
groep. 

De derde reden kan worden gevonden in 
het boek van Jan Blokker en zonen over 
de Nederlandse identiteit, geïllustreerd 
aan de hand van twaalf moorden op 
bekende Nederlanders. In het door hen 
behandelde rijtje slachtoffers van hyste
rische lynchpartijen, onder wie Boni
fatius en de gebroeders De Wit, zou 
Buikhuisen niet hebben misstaan. 
De Nederlandse identiteit bestaat wel 
degelijk en vatbaarheid voor hetzes 
maakt er helaas deel vanuit. Wij wensen 
Buikhuisen en zijn vrouw nog vele geluk
kige jaren toe in zonnig Spanje. <<

DE AffAirE brANDT COrSTiuS

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.



  

in tegenstelling tot gangbare ideeën over 
criminele carrières, is een late opstart 
van de loopbaan bij daders van georgani
seerde criminaliteit geen zeldzaamheid. 
dat concluderen vere van koppen en 
andere onderzoekers in het Tijdschrift 
voor Criminologie (nr. 1, 2009) op basis 
van een analyse van de persoonskenmer
ken en justitiële voorgeschiedenissen 
van 1407 verdachten van georganiseerde 
criminaliteit in nederland. Het grootste 
deel van de onderzochte daders heeft 
een criminele carrière die zich vrijwel uit
sluitend op volwassen leeftijd afspeelt. 
en slechts 6 procent van de daders is jon
ger dan 25 jaar.

dat de gevorderde leeftijd van de leiders 
en medewerkers van criminele samen
werkingsverbanden geen belemmering 
vormt, blijkt uit Brits onderzoek naar de 
schade die ondernemers in high crime

woonwijken ondervinden van georgani
seerde criminaliteit. in drie woonwijken 
worden door de bevraagde ondernemers 
diverse vormen van georganiseerde cri
minaliteit gerapporteerd. voor onderne
mingen in deze woonwijken zijn er plen
ty mogelijkheden om actief deel te 
nemen aan criminele activiteiten.

de meeste misdrijven waarmee de 
420 ondernemers die aan het woord 
komen in Business views on organised 
crime (nick tilley en matt Hopkins, zie: 
www.homeoffice.gov.uk) naar eigen 
 zeggen in hun dagelijkse werk worden 
geconfronteerd, zijn het resultaat van 
relatief ongeorganiseerde criminaliteit. 
met de echt zware jongens, die zich van
uit netwerken schuldig maken aan mis
drijven die we gewoonlijk associëren met 
georganiseerde criminaliteit (zoals 
afpersing en intimidatie), komt maar 

een klein percentage van de bevraagde 
ondernemingen in aanraking, zo blijkt 
uit het enquêteonderzoek. 

toch vermoedt een aanzienlijk deel van 
de respondenten dat misdrijven waarvan 
ze slachtoffer zijn geweest (zoals winkel
diefstal, fraude en overvallen) het werk 
waren van criminele organisaties. daar
naast denkt een groot deel van de bedrij
ven die wordt benaderd met gestolen, 
vervalste of gesmokkelde goederen, te 
maken te hebben met georganiseerde 
criminaliteit. vooral bedrijven met min
der dan tien werknemers ontvangen 
nogal eens een uitnodiging om deel te 
nemen aan heling en andere illegale han
del. Of de ondernemers op dit soort ver
zoeken ingaan, kunnen de onderzoekers 
om begrijpelijke redenen niet vaststellen.

De auteurs van de Nederlandse studie 
naar georganiseerde criminaliteit conclu
deren dat vroegtijdig signaleren in het 
geval van georganiseerde criminaliteit 
niet vanzelfsprekend is. Bij de zware jon
gens in criminele samenwerkingsverban
den worden criminele activiteiten vaak 
pas op volwassen leeftijd – en vanuit een 
legale beroepsachtergrond  ontwikkeld. 
Dat betekent dat preventieve maatrege
len voor deze doelgroepen niet alleen 
zouden moeten focussen op vroegtijdig 
signaleren, maar ook op doorstromers en 
zijinstromers. Op basis van de Britse stu
die naar slachtofferschap van georgani
seerde criminaliteit kan hieraan toege
voegd worden dat daarnaast aandacht 
voor weerbaarheid van ondernemers in 
buurten met hoge criminaliteitscijfers 
geen overbodige luxe is. << Lynsey Dubbeld is 
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CCVnieuws

CONGRES VEILIG ONDERNEMEN 2009
Het CCV houdt op donderdag 28 mei een congres over veilig 
ondernemen. Bij het congres ‘Veilig Ondernemen; schakel(t) 
in de veiligheidsketen’ staan vraagstukken en preventieve 
 aanpakken over veilig ondernemen centraal. Het congres is 
bedoeld voor gemeenten, overheden, KVOsamenwerkings
verbanden, ondernemers en brancheorganisaties, politie en 
brandweer.

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

BESTE PKVWPROJECT 2008 

Het CCV heeft de prijs ‘Beste Politiekeurmerk Veilig Wonen
project 2008’ toegekend aan de gemeente HendrikIdo
Ambacht. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een gemeente 
die een voorbeeldfunctie heeft vervuld bij de invoering van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). De jury meent dat de 
gemeente HendrikIdoAmbacht met de wijk De Volgerlanden 
het beste heeft aangetoond hoe het PKVW een integraal onder
deel is van het gemeentelijk stedenbouwkundig ontwerp. 

Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

TRENDSIGNALEMENT 2009 

Het CCV geeft in het Trendsignalement 2009 een overzicht van 
de uitdagingen waarvoor de veiligheidspraktijk zich gesteld 
ziet. Die uitdagingen variëren van aanhoudende commotie 
rond drankketen, de aanpak van prachtwijken en overlast van 
OostEuropese arbeidsmigranten tot toenemende criminaliteit 
onder meisjes en nieuwe methoden voor fietsdiefstal. 

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

BEVEILIGINGSRICHTLIJN EN 
PRODUCTENLIJST  

De PKVWwerkgroep heeft de Beveiligingsrichtlijn en 
Productenlijst versie 2009 opgesteld. Deze versie is tot stand 
gekomen naar aanleiding van feedback op de productenlijst 
van 2008. Het CCV gaat ervan uit dat alle betrokken veiligheids
partners deze Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst goed kun
nen hanteren bij hun werkzaamheden. 

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

COFFEESHOPS EN SCHOLEN
Alle gemeenten moeten in 2011 voor coffeeshops een afstands
criterium van minimaal 250 meter tot scholen voor voortgezet 
onderwijs hanteren. Het CCV heeft een infosheet opgesteld 
die ingaat op deze beleidswijziging en de consequenties qua 
sluitingstijden en APVbepalingen.

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

VERNIEUWDE VRKIKAART 

Naar aanleiding van de nieuw verschenen attractiviteitslijst 
Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI) heeft het CCV de VRKI
kaart vernieuwd. Deze kaart is een handig hulpmiddel waarop 
in het kort de belangrijkste informatie over de VRKI staat 
beschreven. Op de voorkant staan de beveiligingsmatrices 
voor woningen en bedrijven met een korte uitleg van alle 
 maatregelen. Op de achterkant staat de attractiviteitslijst.

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

WEBSITE VEILIGHEIDSHUIZEN

Staatssecretaris Albayrak van Justitie heeftt vorige 
maand in Utrecht het startsein gegeven voor de website  
www.veiligheidshuizen.nl. Het initiatief voor de website is 
 ontstaan vanuit de behoefte aan één landelijk communicatie
punt voor coördinatoren van de veiligheidshuizen. Naast 
 algemene informatie, nieuws, convenanten en samenwer
kingsprotocollen biedt de site ruimte voor informatie over 
de lokale Veiligheidshuizen. 

CONGRES VEILIGHEID BEGINT BIJ 
VOORKOMEN

Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) houdt op maandag 22 
juni 2009 samen met het CCV een landelijk congres over Veilig
heid, onder het motto ‘Ontdekken, Uitwisselen, Toepassen’. 
Tijdens het congres staat het voortbouwen aan een veiliger 
samenleving centraal. Het congres vindt plaats in het World 
Forum Convention Center in Den Haag. 

Kijk voor meer informatie op 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), A.H. Westerman 
(Verbond van Verzekeraars), I. Haisma 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veilig heid, voorzitter), B. Jansen (ministe
rie 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 
 (VNONCW), 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
Email: secondant@hetccv.nl

VOrMgEViNg
VormVijf, Den Haag.

Druk
Artoos Communicatiegroep bv. 

SluiTiNgSDATuM kOPij
Kopij voor secondant 233/4 (juli 
augustus 2009) dient uiterlijk 14 mei 
2009 in het bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing worden 
geweigerd.

AAN DiT NuMMEr WErkTEN MEE
Jan van Dijk, Lynsey Dubbeld, Maikel 
Groenewoud, Yvonne van der Heijden, 
Ger Homburg, Collin Hoogeveen, Ronnie 
Maathuis, Corien Prins, Sandra Put,  
René van Vianen.

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 websites 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 Crimitrends, 
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 15745732

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



SECONDANT 
tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

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

Op de websites van het ccv vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.

stichting centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is een initiatief van het  
ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties,  
het verbond van verzekeraars, werkgeversorganisatie vnOncw, de vereniging van  
nederlandse Gemeenten en de raad van Hoofdcommissarissen.


	Inhoud
	Redactioneel
	Snippers
	Crimi-trends: geweldscriminaliteit
	Interview Kees Keizer: broken-windowstheorie
	Fotoserie 'Werken aan minder geweld'
	Preventie door burgers
	Privacy en veiligheid
	Opinie: Kredietcrisis en veiligheid
	Werkwijze Veiligheidshuizen
	Bedrijfsleven: Acquisitiefraude
	Column
	Buitenlandse berichten
	CCV-nieuws
	Colofon

