
Jonge veelplegers
Hoogleraar recHt en informatisering corien prins over tecHnologie 

en criminaliteit | polarisatie | BestriJding van skimming

SECONDANT#5
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
oktober 2009 | 23e jaargang | www.hetccv.nl



2 secondant #5 | oktoBer 2009 

Inhoud

Jonge veelplegers 

Jonge veelplegers plegen vooral 
vermogensmisdrijven zonder 
geweld. Niet meer zo veel als 
voorheen: het aantal dat jonge 
veelplegers voor hun rekening 
nemen, is tussen 2002 en 2008 
gekelderd. Het aantal vernielingen 
door deze groep stijgt echter. 

14
TECHNOlOgiE EN CrimiNAliTEiT 
Interview Hoogleraar Recht en 
informatisering Corien Prins:  
“De inzet van technologie verandert 
de positie van de burger.”

34
POlAriSATiE 
Projecten die een brug moeten slaan 
tussen bevolkingsgroepen zijn alleen 
zinvol als ze gecombineerd worden met 
een strenge aanpak van overlastgevend 
gedrag.

46
BEDriJfSlEVEN> PiNPASfrAuDE 
Reportage Winkeliers moeten stilstaan 
bij de risico’s van skimmingpraktijken. 
Die kunnen voor imagoschade en 
daardoor voor inkomstenderving zorgen. 

6 Crimi-trends

20
WErkVlOEr> VEilig uiTgAAN
Fotoserie Met de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan kiezen partijen in een 
uitgaansgebied samen voor effectieve 
maatregelen, zoals een uniform 
deurbeleid.

26
kiNDErEN EN HuiSEliJk gEWElD
Kinderen die getuige zijn van huiselijk 
geweld kunnen probleemgedrag op 
korte en lange termijn ontwikkelen. 

30
BAr VEilig-PrOJECT
Interview Iris Koningstein, gemeente 
Utrecht: “Alles dat kan bijdragen aan 
het terugdringen van agressie pakken 
we aan.” 

38
kVO TilBurg
Interview Erwin van Erve, politie Tilburg: 
“In het kernwinkelgebied van Tilburg is 
een hoop ten goede veranderd.”

42
kiJkWiJzEr
Classificatiesystemen moeten jongeren 
beschermen tegen geweld in dvd’s en 
games. Maar leeftijdsgrenzen worden 
in de verkoop nauwelijks nageleefd. 

>> vAsTe rUBrIeKen
03 Redactioneel
04 Snippers
52 Column
53 Buitenlandse berichten
54 CCV-nieuws
55 Colofon

Omslag: Onder jongvolwassen 
veelplegers neemt het aantal 
geweldsmisdrijven toe  
/ foto: Inge van Mill. 



secondant #5 | oktoBer 2009  3

De Amsterdamse 
Diamantbuurt kampt 
al jaren met overlast 
en criminaliteit van 
probleemjongeren  
/ foto: Inge van Mill. 

De aanhoudende overlast en criminaliteit door 
 probleemjongeren in de Amsterdamse Diamant-
buurt is al jaren in het nieuws. De sarrende hang-
jongeren van weleer zijn volgens de politie uit-
gegroeid tot regelrechte criminelen. Zware delicten 
zoals overvallen waarbij vuurwapens gebruikt 
 worden, schuwen zij niet. In hun kielzog worden 
hun jongere broertjes meegesleurd op het criminele 
pad. “En je kunt je voorstellen dat die nieuwe aan-
was ook weer zal doorgroeien. Zo droogt de stroom 
niet op”, zei commissaris Leen Schaap in Het Parool 
van 11 mei 2009. Gemeente, OM, politie en hulp-
verlening zitten ondertussen, met een combinatie 
van repressie en preventie (gezinsaanpak), heus 
niet stil. Maar een voet tussen de deur bij alle 
 probleemgezinnen  krijgen ze niet. Een aantal 
 jongeren heeft wellicht gedragsstoornissen die 
behandeld zouden moeten worden. 

Het voorbeeld illustreert hoe taai het probleem van 
recidiverende jonge criminelen is. De groep jong-
volwassen veelplegers groeit, constateert Dorien 
van Nobelen (dienst IPOL) in het hoofdartikel. Door 
preventieve maatregelen en de ingezette persoons-

gerichte aanpak bij risicojongeren en veelplegers 
zou het aantal veelplegers eigenlijk moeten dalen. 
Maar die afname blijft uit, stelt ze vast. 

Naar de groep recidiverende jonge criminelen 
is al veel onderzoek gedaan. Beke en Kleiman 
 con stateerden al in 1993 dat een kleine groep 
 jongeren veelvuldig ernstige delicten pleegde. 
Waar het bij de gemiddelde jeugddeliquent om 
spontaan  wangedrag ging, gingen deze jongeren 
berekenend te werk. De onderzoekers noemden 
deze groep jonge daders de ‘harde kern’. 

Een intensieve begeleiding en controle op allerlei 
gebieden, zoals school, werk en vrije tijd kon 
 volgens de auteurs de kans op een criminele carrière 
verminderen. Hoogleraar Jeugdrechtspleging 
Ido Weijers schat de kansen van elke interventie 
bij  jongeren die al meermaals over de schreef zijn 
gegaan en meestal ook diverse problemen onder-
vinden, als zeer beperkt in. Hij brak in 2006 nog eens 
een lans voor hun idee in het Tijdschrift voor Familie- 
en Jeugdrecht. Maar er dan ook echt bovenop zitten, 
vindt hij. Het móét een keer lukken. << Alfred Hakkert

EEN VOET  
TuSSEN DE DEur

Redactioneel
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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

In 2030 wonen er waarschijnlijk 350000 
mensen in Almere en heeft de new town 
Utrecht van haar positie als vierde stad 
van Nederland verstoten. Omdat het de 
vraag is of de grootste gemeente van 
Flevoland het relatief gunstige veilig-
heidsniveau van nu kan behouden, is 
een onderzoek naar de toekomstige 

 ontwikkeling van criminaliteit en veilig-
heid uitgevoerd. 

Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-
2030. Ontwikkelingen en opgaven gaat 
weliswaar over één specifieke gemeente, 
maar bevat inzichten die ook voor andere 
steden relevant kunnen zijn. Zo laat het 
onderzoek zien hoe criminaliteitsbevor-
derende ontwikkelingen, zoals een toe-
name van niet-westerse allochtonen en 
een toename van bedrijvigheid, impact 
kunnen hebben op de toekomstige veilig-
heidssituatie. Daarnaast doen de onder-
zoekers aanbevelingen om die negatieve 
trends te keren en om het integrale veilig-
heidsbeleid flexibel in te vullen. 

Voor veel gemeenten zal de in het 
Almeerse rapport gesignaleerde dreiging 
van een projectencarrousel herkenbaar 

zijn. Het kost de onderzoekers bijna tien 
pagina’s om de veiligheidsmaatregelen 
op te sommen die de gemeente in de 
periode 2000 tot 2008 toepaste. Het 
overzicht maakt duidelijk dat de samen-
hang tussen de uiteenlopende interven-
ties en instrumenten beperkt is. Boven-
dien blijkt er maar weinig inzicht in de 
resultaten van alle uitgevoerde maatre-
gelen. Criminaliteit en veiligheid in Almere, 
1984-2030 adviseert dan ook om beleid te 
intensiveren door projecten te clusteren 
rond concrete delicten, specifieke dader-
populaties die actief zijn en de locaties 
die gevoelig blijken voor criminaliteit.

Hans moors, Ben rovers, monique Bruinsma 
en Cyrille fijnaut, Criminaliteit en veiligheid in 
Almere, 1984-2030. Ontwikkelingen en opgaven, 
Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2009, 
iSBN 978 90 8974 092 2.

CrimiNAliTEiT iN AlmErE iN 2030

Van de wijkagent wordt veel verwacht. 
Als informatiemakelaar houdt de klas-
sieke politieman een oogje in het zeil 
bij buurtproblemen en wijkveiligheid. 
En als netwerker zorgt hij dat veiligheids-
partners zoals recherche, jongerenwerk, 
woningcorporaties en GGZ criminaliteits-
problemen aanpakken. In Bij de tijd: wijk-
agenten in Hollands Midden. Beschrijving 
en analyse van dagelijkse praktijken 

brengt het COT in kaart hoe wijkagenten 
deze kerntaken – informatie verwerken 
en netwerken – in de dagelijkse praktijk 
vormgeven en uitvoeren.

Op basis van empirisch onderzoek bij 
het politiekorps Hollands-Midden 
 concluderen de COT-onderzoekers dat 
de wijkagent een enorme beleidsvrijheid 
kent. Dat heeft tot gevolg dat het 
gebiedsgebonden politiewerk uiteen-
lopende werkstijlen kent. Dominant is 
de werkstijl van de wegenwachter, de 
pragmatische diender met een toevallige 
of grillige taakinvulling. Deze werk-
methode heeft het voordeel dat de wijk-
agent door betrokkenen snel wordt 
gewaardeerd. De keerzijde is dat de agent 
in de wijk dreigt te worden geleefd door 
de werkomgeving, die voortdurend 
 ad-hoc-incidenten op zijn bord schuift 
en daardoor de tijd opsnoept die eigenlijk 

aan structurele problematiek zou moeten 
worden besteed.

Volgens het onderzoek zijn wijkagenten 
dan ook het effectiefst als ze een duide-
lijke opdracht krijgen. Anders komen de 
vaak reactief opererende politiemensen 
er niet aan toe om anderen te activeren 
ten dienste van de korpsopdracht en de 
lokale veiligheid. Het beeld van de wijk-
agent als zelfsturende, vooruitgeschoven 
post van het korps is werkelijk onrealis-
tisch, aldus Bij de tijd: wijkagenten in 
Hollands Midden. 

E. Bervoets, E.J. van der Torre, A. Besselink en 
V. van Bolhuis, Bij de tijd: wijkagenten in Hollands 
Midden. Beschrijving en analyse van dagelijkse 
praktijken, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 
2009, iSBN 978 90 8974 079 3.

HET DAgEliJkS WErk VAN DE WiJkAgENT
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Ervaringen in Engeland en de Verenigde 
Staten wijzen uit dat criminaliteitscijfers 
dalen in politiekorpsen die informatie-
gestuurd werken. Deze korpsen maken 
gebruik van een veelheid aan bronnen 
en analyses om inzicht te genereren in 
 criminaliteitsproblemen en oplossings-
richtingen die het publiek graag ziet. 
De probleemgerichte aanpak vervangt 
de traditionele incidentgerichte werk -
stijl.

Het is de bedoeling dat in 2012 alle politie-
korpsen in Nederland informatie gestuurd 
werken. Sinds 2005 werken de korpsen 
dan ook aan de invoering van het  concept 
Informatiegestuurde Politie (IGP). 
De Inspectie voor Openbare Orde en 
Veiligheid peilde in 2008 hoe die invoe-
ring er nu voor staat. De conclusie: de 
instrumenten voor IGP zijn ontwikkeld 
en in gebruik, maar de praktische toepas-
sing van het volledige concept is nog niet 
gerealiseerd.

Het rapport Informatiegestuurde politie 
maakt inzichtelijk waarom de Raad voor 
Hoofdcommissarissen zo’n voorstander 
van deze nieuwe manier van werken is. 
De belofte is dat bedrijfsvoering efficiënter, 
resultaten meetbaarder en informatie-
uitwisseling beter worden. Voor de korp-
sen betekent IGP dat op basis van actuele 
en betrouwbare informatie rationele 
keuzes kunnen worden gemaakt. 

Daardoor kunnen mensen en middelen 
optimaal worden ingezet. 

Het informatiebewustzijn van mede-
werkers moet worden verhoogd en de 
verschillende instrumenten voor IGP 
moeten op elkaar afgestemd raken en 
geborgd worden, betoogt Informatie-
gestuurde politie op basis van interviews, 
data-analyses en een diepgaand onder-
zoek naar de aanpak van veelplegers. 
Een positieve attitude ten opzichte van 
informatiegestuurd werk is in ieder geval 
al wel bereikt, want alle korpsen melden 
dat ze de meerwaarde van IGP inzien.

Informatiegestuurde politie, inspectie voor 
openbare orde en veiligheid, Den Haag, 
december 2008, iSBN 978-90-5414-176-1.

iNfOrmATiEgESTuurDE POliTiEzOrg

Wat zijn de maatschappelijke kosten van 
een straatroof? Hoe zijn de immateriële 
kosten van een misdrijf te berekenen? 
Welke immateriële baten zijn er voor 
de dader van een delict? Dit soort vragen 
maakt duidelijk dat veiligheidsdeskun-
digen wel wat (bedrijfs)economische 
kennis kunnen gebruiken. 

In Basisboek veiligheid en economie. 
Bedrijfseconomische beginselen voor 
 veiligheidsdeskundigen komen 

de  economische begrippen, financiële 
 processen en kostenvraagstukken aan 
bod waarmee veiligheidsprofessionals 
te maken kunnen krijgen. Jack Bergman, 
docent aan de opleiding Integrale Veilig-
heid van de Avans Hogeschool in Den 
Bosch, behandelt basisbegrippen uit de 
bedrijfseconomie, zoals de jaarrekening, 
balans, winst- en verliesrekening. Ook 
risicoanalyses bij publiek-private samen-
werking en kosten-batenanalyses voor 
veiligheidsbeleid passeren de revue. 
Want veiligheidsdeskundigen, zoals 
gemeentelijke veiligheidscoördinatoren 
of beleidsmakers in het Haagse, worden 
onvermijdelijk geconfronteerd met 
 economische kwesties. Denk aan vragen 
zoals: Hoe ziet de begroting van een 
Veiligheidshuis er uit? Hoe verzekert een 
gemeente zich tegen terrorismerisico’s? 
Op welke financiële voorwaarden doen 
bedrijven en burgers mee aan publiek-
private samenwerking op het gebied 
van sociale veiligheid?

Het Basisboek veiligheid en economie is 
geschreven voor hbo-studenten Integrale 
Veiligheid en Integrale Veiligheidskunde, 
maar kan ook dienen als naslagwerk voor 
veiligheidspartijen die hun economische 
kennis willen ophalen of bijspijkeren. 
Ieder hoofdstuk legt basisbegrippen uit, 
bespreekt een praktijkvoorbeeld en stelt 
vragen die helpen om de stof onder de 
knie te krijgen. Daarbij staat de veilig-
heidsketen – van proactie tot nazorg – 
steeds centraal en worden financiële 
facetten verduidelijkt aan de hand van 
thema’s in het veiligheidsdomein. Op die 
manier wordt bijvoorbeeld duidelijk dat 
publiek-private samenwerking in veilig-
heidszorg alleen structureel kan worden 
vormgegeven als alle betrokken partijen 
er financieel enig voordeel bij hebben.

Jack Bergman, Basisboek veiligheid en economie. 
Bedrijfseconomische beginselen voor veiligheids-
deskundigen, Boom Juridische uitgevers, 
Den Haag, 2009, iSBN 978 90 8974 077 9.

BEDriJfSECONOmiE VOOr VEiligHEiDSPrOfESSiONAlS



De aanpak van jonge veelplegers door 
politie en justitie heeft al jaren prioriteit 
/ foto: Inge van Mill.
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Crimi-trends
Jonge veelplegers staan extra in de belangstelling van politie 

en justitie. zij zorgen immers voor veel criminaliteit en overlast. 

De duimschroeven aandraaien bij deze groep moet veel criminaliteit 

van de straat halen. lukt dat? Het gaat moeizaam, constateert Dorien 

van Nobelen. Het aantal misdrijven waarvoor ze worden aangehouden, 

neemt af. maar ondanks preventie en een persoonsgerichte aanpak 

loopt het aantal jonge veelplegers niet terug. 

Jeugdige verdachten 2002-2008 

JONgE VEElPlEgErS  
BliJVEN lASTPAkkEN 
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door Dorien van Nobelen
De auteur is werkzaam bij de dienst IPOL van het Korps landelijke 

politiediensten.  

Sinds 2002 heeft het kabinet de aanpak van veelplegers en 
risicojongeren als prioriteit gesteld (zie de programma’s 
Naar een veiliger samenleving uit 2002 en Samen werken, 
samen leven uit 2007). Met het aanpakken van deze groepen 
wil men meer criminaliteit van de straat halen, waardoor de 
publieke ruimte veiliger wordt. In dit artikel wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van het aantal jonge verdachten – en 
meer specifiek de jonge veelplegers – sinds 2002. Ook komt 
aan bod wie ze zijn en van wat voor soort misdrijven ze 
 worden verdacht. 

De gegevens die voor de analyses zijn gebruikt, komen uit het 
Herkenningsdienstsysteem (HKS). Hierin registreren alle politie-
korpsen de gegevens van verdachten. Het gaat hierbij om 
 personen van 12 jaar of ouder tegen wie een procesverbaal 
is opgemaakt, omdat er een redelijk vermoeden bestaat dat 
zij een misdrijf hebben gepleegd. Een persoon die in meerdere 
regio’s voorkomt, wordt maar één keer in de landelijke data-
base opgenomen en wordt toegewezen aan de politieregio 
waar deze verdachte de meeste antecedenten heeft. In het 

 landelijke bestand komen alle verdachten dus maar één 
keer voor. Verdachten tegen wie ten onrechte proces–verbaal 
is opgemaakt, worden verwijderd. Het landelijk HKS-archief-
bestand wordt beheerd door de dienst IPOL van het Korps 
 landelijke politiediensten.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar vormen een 
groot deel van de totale Nederlandse verdachtenpopulatie 
(39 procent). In vergelijking met hun aandeel in de bevolking 
van 12 jaar en ouder (18 procent), zijn zij oververtegenwoordigd 
in de verdachtenpopulatie. In 2008 ligt het aantal (ingezeten) 
verdachten per 10000 inwoners van 12 jaar en ouder op  
155 verdachten. In de leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar 
zijn dit er 337. Er valt dus veel te zeggen voor maatregelen 
om  jongeren op het rechte pad te krijgen én te houden.

Het aantal aangehouden verdachten moet altijd in het licht 
gezien worden van de ontwikkeling van de criminaliteit. De 
afgelopen jaren is het aantal geregistreerde aangiften gedaald. 
De aangiftebereidheid bleef min of meer gelijk. Terwijl het aan-
tal aangiften daalde, nam het aantal aangehouden verdachten 
in die periode juist alsmaar toe. In 2008 daalt voor het eerst 
sinds lange tijd het aantal verdachten (-4 procent). Deze daling 
kan het gevolg zijn van geslaagd preventiebeleid maar kan ook 

Grafiek 1> Ontwikkeling van het aantal minderjarige en 

jongvolwassen verdachten en het totale aantal verdachten  

(index 2002=100)
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Grafiek 3> Ontwikkeling van het aantal minderjarige en 

jongvolwassen meerplegers en (zeer actieve) veelplegers 

(index 2002=100)

 
 

 

 
 

 
 

het effect zijn van bijvoorbeeld verminderde politiecapaciteit. 
Wat precies de redenen zijn, is niet bekend. 

JONgE VErDACHTEN
Het aantal minderjarige en jongvolwassen verdachten nam 
in de periode 2002-2007 jaarlijks toe (zie grafiek 1). Vooral 
het aantal minderjarige verdachten steeg in deze periode fors 
met 48 procent. In 2008 neemt het aantal minderjarige en 
jongvolwassen verdachten voor het eerst af. De daling is 
het sterkst bij de minderjarige verdachten. Toch is het aantal 
jongeren dat van een misdrijf wordt verdacht nog altijd 30 
 procent hoger dan in 2002. Wat weten we nu eigenlijk over deze 
groep jonge verdachten die zijn aangehouden door de politie?

SOOrT miSDriJVEN
In 2008 zijn 235631 verdachten aangehouden voor 388517 
 misdrijven. Let wel: het gaat hier om de in 2008 opgehelderde 
misdrijven en dit zegt dus niets over de omvang van de crimi-
naliteit. Jongeren nemen 42 procent van deze misdrijven voor 
hun rekening. De misdrijven waar jonge verdachten voor 
 worden aangehouden zijn vooral vermogensmisdrijven  
zonder geweld (30 procent van de misdrijven), openbareorde-
mis drijven (25 procent) en geweldsmisdrijven tegen personen 
(20 procent). Grafiek 2 laat voor deze drie misdrijven 

de  ontwikkeling van het aantal misdrijven per 100 verdachten 
zien. Ten opzichte van 2002 is het aantal geweldsmisdrijven 
tegen personen met 15 procent gestegen. Het aantal open bare-
ordemisdrijven is met 3 procent gestegen. Daar staat tegenover 
dat het aantal vermogensmisdrijven zonder geweld is afgenomen, 
dit waren er 77 per 100 verdachten. Ook uit slachtofferenquêtes 
blijkt dat het percentage slachtoffers van vermogensmisdrijven 
duidelijk is gedaald. 

rECiDiVE
Uit de cijfers over 2008 blijkt dat van de jonge verdachten iets 
meer dan de helft voor de eerste keer verdacht werd van een 
misdrijf. Ook als we kijken naar de verdachte 25-plussers, is 
bijna de helft een first offender. Van de jonge verdachten 
behoort verder 5 procent tot de veelplegers en 43 procent tot 
de meerplegers (voor uitleg van de begrippen, zie kader). 
We zien wel dat onder de minderjarige verdachten meer first 
offenders (60 procent) en minder meerplegers (35 procent) 
zijn dan onder de jongvolwassen verdachten (beide 47 procent). 
Dit heeft te maken met hun leeftijd; als er al sprake is van een 
criminele carrière staan zij aan het begin daarvan. Om dezelfde 
reden is het percentage veelplegers zowel bij  minderjarige als 
jongvolwassen verdachten kleiner (5 procent) dan onder 
 verdachten van 25 jaar en ouder (14 procent). >>

Grafiek 2> Ontwikkeling van het aantal vermogensmisdrijven 

zonder geweld, openbareordemisdrijven en geweldsmisdrijven 

tegen personen per 100 verdachten, 12 t/m 24 jaar (index 2002=100)
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Tabel 1> Aantal ingezeten verdachten per 10000 inwoners van betreffende herkomst/leeftijdsgroep (2008) 

 

12 t/m 17 jaar 18 t/m 24 jaar 25 jaar en ouder

nederland 194 318 88

turkije 475 619 306

suriname 577 849 414

nederlandse antillen + aruba 855 1068 661

marokko 907 1273 395

totaal 263 401 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gESlACHT
Onder de minderjarige verdachten zien we meer meisjes dan 
bij de jongvolwassene verdachten en de verdachten van 25 jaar 
en ouder. Van de minderjarige verdachten is één op de vijf een 
meisje. Bij de jongvolwassen verdachten is 15 procent vrouw 
en bij de 25-plussers 17,5 procent. Sinds 2002 neemt het 
 aandeel vrouwen onder alle verdachten langzaam toe. Van 
de jonge verdachten was in 2002 14,4 procent vrouw, nu is 
dit 16,5 procent. 

HErkOmST
Niet alleen jongeren zijn oververtegenwoordigd in de verdachten-
populatie, ook verschillende herkomstgroepen komen meer 
dan gemiddeld voor in de verdachtenstatistieken. We hebben 
voor de verschillende leeftijdscategorieën het aantal ingezeten 
verdachten gerelateerd aan het aantal inwoners van de betref-
fende bevolkingsgroep in Nederland. Tabel 1 laat zien dat bij 
zowel de minderjarige als de jongvolwassen verdachten het 
relatieve aantal Marokkaanse verdachten het grootst is. 
Zo worden op 10000 Marokkaanse inwoners van 12 tot en met 
17 jaar er 907 verdacht van een misdrijf. Van de Marokkaanse 
jongvolwassenen worden maar liefst 1273 personen aange-
houden. Daarnaast zijn Antillianen onder jonge maar ook 
oudere verdachten oververtegenwoordigd.

JONgE VEElPlEgErS 
In grafiek 3 is de ontwikkeling sinds 2002 in het aantal jonge 
meer- en veelplegers weergegeven. Opmerkelijk is dat we 
de daling van het afgelopen jaar in het aantal minderjarige en 
jongvolwassen verdachten niet terugzien in het aantal jong-
volwassen (zeer actieve) en jeugdige veelplegers. In tegendeel: 
het aantal jongvolwassen veelplegers en zeer actieve veel-
plegers neemt juist toe. Het aantal minderjarige veelplegers is 
het afgelopen jaar weliswaar gestabiliseerd maar de groei sinds 
2002 is enorm. Gezien de prioriteit die de – deels repressieve 
– aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers al enige jaren 
heeft, was een toename van het aantal verdachten te verwach-
ten. Preventieve maatregelen en de ingezette persoonsgerichte 
aanpak bij risicojongeren en veelplegers zouden op een zeker 
moment moeten leiden tot een afname van het aantal veel-
plegers. Deze kentering blijft onder de jonge veelplegers voor-
alsnog uit. We gaan nu specifiek in op de jonge (zeer actieve) 
veelplegers, waarbij we de minderjarigen van de jongvolwasse-
nen onderscheiden.

miSDriJVEN
Terwijl het aantal aangehouden (zeer actieve) veelplegers 
van 18 tot en met 24 jaar toeneemt, daalt het totale aantal 
 misdrijven waarvoor ze worden aangehouden. Bij de zeer 
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Grafiek 4> Aantal opgehelderde misdrijven per 100 verdachten bij jonge veelplegers (2002/2008)  

 
 

 

 
 

 
 

>>

 actieve  veelplegers is het aantal misdrijven per 100 verdachten 
met 30 procent gedaald, bij de jongvolwassen veelplegers 
met 19 procent. Overigens neemt ook bij de minderjarige 
 veel plegers het aantal misdrijven per 100 verdachten af 
(-22 procent).

In grafiek 4 wordt het aantal opgehelderde misdrijven per 
100 verdachten weergegeven voor de meest voorkomende 
 misdrijfcategorieën. Alle veelplegers worden het meest aan-
gehouden voor vermogensmisdrijven zonder geweld waarbij 
de zeer actieve veelplegers het meest actief zijn. Per 100 zeer 
actieve veelplegers worden 218 vermogensmisdrijven zonder 
geweld gepleegd. Ten opzichte van 2002 is dit aantal wel 
 gehalveerd. Ook bij de andere twee groepen veelplegers is het 
aantal vermogensmisdrijven per 100 verdachten fors gedaald. 
Daar staat tegenover dat jeugdige veelplegers vaker worden 
aan gehouden voor openbareordemisdrijven. Onder de jong-
volwassen (zeer actieve) veelplegers neemt het aantal gewelds-
misdrijven tegen personen toe.

rECiDiVE
Door de jaren heen schommelt het gemiddelde aantal antece-
denten per jaar. Bij de zeer actieve veelplegers daalt het aantal 
sinds 2002 enkele keren sterk waardoor het gemiddelde aantal 

antecedenten per jaar nu met 3,1 antecedent duidelijk 
onder het niveau van 2002 (4,0) ligt. Het gemiddelde aantal 
antecedenten per jaar is voor de jeugdige en jongvolwassen 
veelplegers het afgelopen jaar pas gedaald ten opzichte van 
2002. Voor hen is dit nu achtereenvolgens 2,5 en 1,8.

gESlACHT
De populatie veelplegers bestaat voor het overgrote deel uit 
mannen. Vrouwen behoren veel vaker tot de first offenders en 
bouwen minder vaak een criminele carrière op. Bij de jeugdige 
veelplegers is het aandeel vrouwen wel iets groter dan bij 
de jongvolwassen veelplegers. Ondanks dat het hier een zeer 
kleine groep betreft, valt op dat bijna de helft van de misdrijven 
waarvoor deze meisjes zijn aangehouden een vermogens-
misdrijf zonder geweld is. Een kwart valt in de categorie 
geweldsmisdrijven tegen personen. 

HErkOmST
Grafiek 5 toont de verdeling naar herkomst voor de verschil-
lende veelplegergroepen, in 2002 en 2008. Onder de jeugdige 
veelplegers is het percentage autochtonen gegroeid. Bij alle 
veelplegergroepen overstijgt het aandeel allochtonen dat van 
de Nederlanders (dit in tegenstelling tot de meerplegers en 
de first offenders). De verdachten van Marokkaanse herkomst 
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Grafiek 5> Procentuele verdeling van jonge veelplegers naar herkomst (2002/2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn na de Nederlanders verreweg de grootste groep. 
Wel neemt vooral onder jeugdige veelplegers het aandeel 
Marokkanen af. 

CONCluSiE
In 2002 heeft het kabinet nadrukkelijker ingezet op repressie: 
de aanpak van veelplegers en risicojongeren door langduriger 
detentie of toezicht. Dit heeft mogelijk geleid tot de toename 
van het aantal aangehouden (jonge) verdachten in de periode 
2002-2007. Zolang deze verdachten gedetineerd zijn, kunnen 
zij geen misdrijven plegen. We zien dat in deze periode het 
 aantal geregistreerde aangiften afneemt. Om vast te kunnen 
stellen of deze daling het gevolg is van de repressieve aanpak 
is nader onderzoek nodig. Het resultaat van preventieve maat-
regelen en een persoonsgerichte aanpak van veelplegers 
en risicojongeren is vooralsnog niet zichtbaar in een daling 
van het aantal jonge (zeer actieve) veelplegers. <<

Veelpleger (18-24 jaar): een persoon die in zijn gehele 
 criminele verleden meer dan tien processen-verbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in 
het peiljaar. 

Jeugdige veelpleger (12-17 jaar): een persoon die in zijn 
gehele criminele verleden meer dan vijf processen−verbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in 
het peiljaar.

Zeer actieve veelpleger (18-24 jaar): een persoon die 
de afgelopen vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar 
vormt) meer dan tien processen−verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.

Meerpleger: een persoon die in zijn gehele criminele 
 verleden tussen de twee tot en met tien processen-verbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in 
het peiljaar.
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Onder jonge verdachten zijn 
Antillianen oververtegenwoordigd 
/ foto: Inge van Mill.
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Hoogleraar Recht en informatisering 
Corien Prins: “Wie kan worden afgerekend op 
de kwetsbaarheid van de maatschappij?” 
/ foto: Inge van Mill.
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door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

Niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen 
 beïnvloeden de relatie tussen overheid en burger. 
Ook technologische ontwikkelingen zorgen voor 
veranderingen. “Je ziet bijvoorbeeld steeds vaker 
dat zowel de private als de publieke sector risico’s 

naar de burger schuift”, signaleert professor 
Corien Prins een trend in onze informatiesamen-
leving. “Als iemand fraude pleegt met jouw pinpas 
dan moet jij als burger bewijzen dat je je pincode 
goed hebt beschermd”, noemt Prins als voorbeeld 
in een interview met secondant op haar werk-
kamer op de Universiteit van Tilburg. 

De overheid schiet tekort bij het voorkomen van internetfraude. Sterker 
nog de overheid werkt identiteitsfraude deels ook in de hand door geen paal 
en perk te stellen aan de informatiehonger van de overheid zelf en van het 
bedrijfsleven. Dat stelt professor Corien Prins in een interview met secondant 
over de risico’s van de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor 
de relatie tussen burgers en overheid. De hoogleraar recht en informatisering 
aan de universiteit van Tilburg pleit voor institutionele veranderingen om 
de aanpak van cybercrime effectiever te maken. “Cybercrime is alles om vattend 
en beïnvloedt de organisatie van de samenleving. De huidige instituties zijn 
niet berekend op bestrijding van hightech crime.” 

INTERVIEW Hoogleraar recht en informatisering Corien Prins over risico’s in 
de informatiesamenleving:

“CyBErCrimE iS 
AllESOm VATTEND”

>>
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De hoogleraar Recht en informatisering reageert 
geprikkeld op de overheidscampagne Veilig Inter-
netten waarvan minster Hirsch Ballin van Justitie 
deze zomer de aftrap heeft gegeven. Er ligt in haar 
ogen te veel de suggestie in besloten dat burgers 
veilig internetten volledig zelf in de hand hebben. 
Prins: “Het is goed dat de overheid op grote schaal 
informatie geeft over technologie en over de gevolgen 
van misbruik van technologie, want burgers zijn 
veel te naïef op dat vlak. Suggereren dat de oplos-
sing bij de burger ligt, gaat echter veel te ver. De 
overheid heeft de plicht haar burgers te beschermen, 
ook tegen misbruik van nieuwe technologieën die 
het burgerschap aantasten. Bovendien heeft de 
overheid zelf ook een aandeel in de kwetsbaarheid 
en dus het terugdringen ervan.”

“Wat betekent het als data-
bestanden worden gekoppeld 
of door criminelen gekraakt?” 

Professor Prins onderzoekt als lid van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
hoe het gebruik van technologie de relatie tussen 
overheid en burger beïnvloedt. “De inzet van 
 technologie verandert de positie van de burger. 
Het elektronisch kinddossier, het patiëntendossier 
en de OV-chipkaart zijn enkele willekeurige voor-
beelden waarbij de overheid digitaal persoonlijke 
gegevens opslaat. Welke gevolgen kan het hebben 
voor de burgers als de overheid op grote schaal 
informatie over ons allemaal verzamelt en bewaart? 
Wat betekent het als databestanden worden gekop-
peld of door criminelen gekraakt? De kern van het 
probleem is dat we onvoldoende kritisch nadenken 
of we de berg informatie die wordt gecreëerd wel 
willen en hoe we informatie die daadwerkelijk 
nodig is, goed kunnen beveiligen tegen criminelen”, 
stelt Prins. 

iNfOrmATiEHONgEr
De overheid schiet volgens Prins onder meer tekort 
bij het voorkomen van internetfraude. Sterker nog, 
de overheid werkt volgens haar identiteitsfraude 
deels in de hand door geen paal en perk te stellen 
aan de informatiehonger van de overheid zelf en 

van het bedrijfsleven. Prins: “Het is gewoon geworden 
om een kopie van een paspoort te maken, zoals in 
hotels. Het is in strijd met de wet, maar wordt oog-
luikend toegestaan. Daardoor komen naast naam 
en woonplaats, ook paspoortnummer, geboorte-
datum en burgerservicenummer in het computer-
systeem van het hotel. Misdadigers die op internet 
actief zijn vegen alle persoonlijke gegevens die ze 
links en rechts vinden bij elkaar en kunnen hun 
 criminele gang gaan.” 

“De oorspronkelijke betekenis van 
privacy is: ik wil met rust gelaten 
worden. Maar we worden al lang 
niet meer met rust gelaten”

Prins deelt de kritiek van het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP) dat gemeenten, provincies 
en andere overheden vaak te lichtzinnig omgaan 
met persoonsgegevens en vindt het goed dat het 
CBP richtlijnen heeft gepresenteerd voor de publicatie 
van persoonsgegevens door overheden op internet. 
“De oorspronkelijke betekenis van privacy is: ik wil 
met rust gelaten worden. Maar we worden al lang 
niet meer met rust gelaten. Onder beschermen van 
privacy waartoe ook de overheid gehouden is, valt 
in onze huidige samenleving ook het terug dringen 
van de kwetsbaarheid die voortvloeit uit het verza-
melen van informatie. Privacy en identiteitsfraude 
hangen namelijk met elkaar samen.”

SlOrDig
Bij dit alles wil Prins wel de kanttekening maken 
dat burgers veel te slordig omspringen met hun 
persoonlijke gegevens en daardoor gemakkelijker 
slachtoffer worden van identiteitsfraude. “Mensen 
hebben over het algemeen geen idee wat allemaal 
kan gebeuren met hun persoonlijke gegevens als 
criminelen er de hand op weten te leggen. Het is 
niet zo moeilijk via internet aanvullende informatie 
te vinden over een persoon, zeker niet nu mensen 
zich massaal aansluiten bij netwerksites als Face-
book en Hyves. Uiteindelijk is het vrij gemakkelijk 
om de identiteit van iemand anders aan te nemen. 
De campagne Veilig Internetten is in die zin wel 
degelijk zinvol om burgers bewuster te maken 
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van de risico’s van identiteitsfraude. Want als je  
 gegevens eenmaal op internet staan, komen ze 
er nooit meer af.” 

Prins beaamt dat vóór de komst van computers en 
internet ook identiteitsfraude werd gepleegd met 
gestolen identiteitspapieren. “Maar de gevolgen 
daarvan waren veel minder verstrekkend. Het gaat 
nu niet meer zozeer om het stelen van persoons-
gegevens op zich, maar veel meer om de technische 
mogelijkheden die er zijn om persoonlijke gegevens 
te combineren. Als je wordt gebeld door iemand die 
je voornamen weet en weet waar je woont en ook 
nog eens je paspoortnummer en BSN noemt, dan 
denk je toch op zijn minst dat je iemand van je bank 
aan de lijn hebt en niet dat je met iemand van doen 
hebt die nog meer persoonlijke gegevens van je wil 
lospraten, zoals de pincode van je bankpas.” 

DOOrlOPEND SlACHTOffErSCHAP
Ook de vorm van het slachtofferschap bij identiteits-
fraude is door nieuwe technologieën ingrijpend 
veranderd. De digitalisering van allerlei systemen 
zoals in de zorg, op de arbeidsmarkt en bij de fiscus 
leidt er toe dat een geslaagde identiteitsfraude in 
een van de ketens zich bijvoorbeeld ongemerkt 
kan verspreiden naar andere ketens. Ook weet je 
als slachtoffer niet onmiddellijk dat bijvoorbeeld 
de gegevens van je bankpas of creditcard zijn 
ge kopieerd. Prins: “Het is voor slachtoffers volstrekt 
onmogelijk geworden inzicht te krijgen in wat er 
is gebeurd. Als je creditcardgegevens zijn verkocht 
naar Oost-Europa zul je niet weten waar het ooit is 
begonnen en hoe je gegevens zich als een olievlek 
hebben verspreid. Er is sprake van doorlopend 
slachtofferschap.”

De daadwerkelijke aanpak van cybercrime laat vol-
gens Prins veel te wensen over. Op de eerste plaats 
heeft de politie onvoldoende kennis en capaciteit 
om internetcriminelen op te sporen en te vervolgen. 
Bovendien staat deze capaciteit bij de politie niet in 
verhouding tot de enorme toename van het gebruik 
van technologie. De achterstand in cyberspace kan 
de politie zelf niet worden aangerekend, benadrukt 
Prins. “Het is een politiek vraagstuk. Het oplossen 
van internetcrime is een tijdrovend proces waarmee 
de politie niet snel kan scoren. Als het kabinet 

 werkelijk misbruik van internet wil verminderen, 
dan zal het op een andere manier met de politie-
organisatie moeten omgaan. Dan moet het kabinet 
afstappen van de bonnenschrijfcultuur waarbij 
financiering onder meer gekoppeld is aan quota 
voor het uitschrijven van bonnen. Dan moet geld 
worden gestoken in uitbreiding van capaciteit bij 
de politie en in opleiding en training op het gebied 
van e-crime. Bovendien moet de samenwerking 
anders worden georganiseerd want internet houdt 
niet op bij de grens van een politieregio.” 

WiJDVErTAkT
In het WRR-rapport dat in het najaar van 2010 moet 
verschijnen zullen aanbevelingen staan over onder 
meer aanpassingen die noodzakelijk zijn binnen 
instituties om de kwetsbaarheid terug te dringen. 
De ideeën die professor Prins daarover heeft, zijn 
nog niet uitgekristalliseerd. Ze geeft voorzichtig 
aan wat allemaal meespeelt bij de gedachte-
bepaling over dit omvangrijke vraagstuk.

“Overal liggen deeltjes van de 
informatie, van de bevoegdheden 
en van de verantwoordelijkheden”

“Kenmerkend voor het gebruik van nieuwe 
 tech nologieën is dat ze wijdvertakt zijn, zowel in 
de publieke, als in de private sector. Cybercrime is 
allesomvattend en beïnvloedt de organisatie van 
de samenleving. De huidige instituties zijn niet 
berekend op bestrijding van hightech crime. Overal 
liggen deeltjes van de informatie, van de bevoegd-
heden en van de verantwoordelijkheden. Daarom 
vereist de aanpak van internetfraude ook institu-
tionele veranderingen.” 

Prins: “Verder moeten we van onderop duidelijk 
zien te krijgen waarom iemand slachtoffer wordt 
van cybercrime. We moeten een scherp beeld heb-
ben van de realiteit van alledag. Hoe wij als burgers 
en als overheid met informatie omgaan in de 
samenleving, speelt ook mee. Het is veel meer 
dan een juridische kwestie of een privacyaange-
legenheid. De houding die wij aannemen tegenover 
informatie is cultureel bepaald en niet onbelangrijk >>
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als het gaat over de implicaties van de inzet van 
technologie in onze relatie met de overheid.”

mEEr DAN iCT
Professor Prins, die zich in Tilburg bezighoudt met 
actuele juridische problemen rond nieuwe techno-
logieën, beklemtoont dat de vraagstukken die zij 
onderzoekt veel breder liggen dan ICT. Ook humane 
biotechnologie, nanotechnologie en neurotechno-
logie gecombineerd met het vermogen van de mens 
kennis te vergaren, behoren tot haar onderzoeks-
veld. “Ook deze technologieën raken de relatie 
 tussen overheid en burger. Als de overheid recidive 
wil terugbrengen, kan dat door een misdadiger 
 therapie te laten ondergaan. Maar als er sprake is 
van een gekend probleem in de hersenen, kunnen 
medicijnen een oplossing bieden. De vraag is welke 
gevolgen die aanpak heeft op de lange termijn en 
wie daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
Hoe ver gaat de zorgplicht van de overheid voor 
de burgers?”, geeft Prins een voorbeeld uit de 
 neurotechnologie.

PuBliEk DEBAT ONTBrEEkT
Ondanks de gevaren die het gebruik van techno-
logie met zich meebrengt voor de samenleving 
in haar geheel en de burgers in het bijzonder 
 ontbreekt in Nederland een publiek debat over de 
digitalisering van de samenleving. Onzichtbaarheid 
van wat zich afspeelt en onkunde, geeft Prins aan 
als twee bepalende factoren voor de stilte die hangt 
rond de maatschappelijke invloed van technologi-
sche ontwikkelingen. 

“De toenemende kwetsbaarheid 
van de samenleving door gebruik 
van nieuwe technologieën blijft 
onbesproken” 

“Met nieuwe technologieën creëren we een wereld 
die niet wordt gezien en de kwetsbaarheid ervan 
evenmin. Ook is er bij burgers en overheid een groot 
gebrek aan kennis over de gevolgen van de inzet van 
technologie op allerlei terreinen. En iedereen is met 
zijn eigen toko bezig. Er is niemand die de optelsom 
van de toko’s maakt. De toenemende kwetsbaarheid 

van de samenleving door gebruik van nieuwe 
 technologieën blijft daardoor juist vanuit de 
 optelsom onbesproken”, aldus Prins.

Bovendien is ‘publiek belang’ een ongrijpbaar 
begrip. “In het bedrijfsleven is bescherming tegen 
kwetsbaarheid meer ingeregeld. Je wordt afgere-
kend op financieel verlies als de beveiliging van 
het netwerk niet op orde was. Iemand moet hangen. 
Maar wie kan worden afgerekend op de kwetsbaar-
heid van de maatschappij?”, stelt Prins een retorische 

“Er is bij burgers en overheid een groot 
gebrek aan kennis over de gevolgen van 
de inzet van technologie op allerlei 
terreinen.” / foto: Inge van Mill.
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vraag. Ze neemt als voorbeeld de nationale data-
bank biometrie die in de maak is en waarin alle vinger-
afdrukken en gezichtscans worden  opgeslagen.  
“De biometrische databank is in  beginsel alleen 
 toegankelijk voor misdaad bestrijders en inlichtingen-
diensten. Maar stel dat de  databank wordt gekraakt, 
dan krijgen  misdadigers de beschikking over unieke 
kenmerken van mensen. De vraag wie verantwoor-
delijk is voor de kwetsbaarheid door technologische 
ontwik kelingen staat hiermee direct in verband.”

kWETSBAArHEiD
De stelling van Prins is dat we leven in een kwets-
bare samenleving. Dat is alleen al af te leiden uit 
actuele problemen, zoals de financiële crisis en de 
dreiging van de Mexicaanse griep. “De digitalisering 
van de samenleving vormt een onderdeel van die 
kwetsbaarheid. Je wilt niet weten wat er gebeurt als 
er iets mis gaat met de systemen in de petrochemi-
sche industrie in Pernis. Als overheid kun je techno-
logie inzetten om kwetsbaarheid buiten de deur te 
houden, zoals bij terrorismebestrijding. Maar aan 
de andere kant neemt de kwetsbaarheid van de 
samenleving toe door gebruik van technologie. 
Als er bij wijze van spreken één gek de stekker eruit 
trekt, weten we niets meer in dit land. Mijn bood-
schap aan de overheid is: denk ook eens na over 
andersoortige kwetsbaarheden en schep de juiste 
randvoorwaarden.”

Tot slot betoogt Prins dat de rol van de burger niet 
alleen verandert omdat de overheid technologie 
inzet. Technologie geeft burgers zelf instrumenten 
in handen om de overheid te controleren en ter 
 verantwoording te roepen. Bijvoorbeeld met inter-
actieve toepassingen op internet, aangeduid met 
de term Web 2.0, kunnen burgers informatie 
 ver zamelen en hun eigen kennisplatform oprichten. 
Prins: “Web 2.0 stelt burgers in staat zelf content te 
creëren. Daarmee kunnen burgers een eigen vorm 
van invloed scheppen om van overheid en bestuur 
transparantie te verlangen. Zo is er een site waarop 
het stemgedrag van gemeenteraadsleden wordt 
bijgehouden en zijn er sites waarop burgers kunnen 
invullen wat er mis is in hun stad. Er kan daar een 
kennisniveau ontstaan dat iemand in z’n eentje 
nooit zou kunnen bereiken en dat betekent in 
potentie een versterking van de positie van  
de burger.” <<
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FOTOSERIE Werken aan veilige uitgaansgebieden

DrONkEN EN 
DEliNquENT
Werkvloer
Bij uitgaansgeweld, vernielingen en overlast door rondhangende jongeren-
groepen wordt alcohol nogal eens aangewezen als de boosdoener. maar over 
de relatie tussen drinken en delinquentie is eigenlijk nog heel weinig bekend. 
Een trendanalyse over alcoholconsumptie en criminaliteit die het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid recent uitvoerde, zet de beschikbare 
kennis op een rij. Effectieve maatregelen tegen alcoholgerelateerde onveilig heid 
blijken niet voor het oprapen te liggen.
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Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Na een aantal ernstige geweldsincidenten in het 
uitgaansleven ontwikkelde de gemeente Rotterdam 
begin deze eeuw extra initiatieven om de veiligheid 
in de uitgaansgebieden te verbeteren. De toepassing 
van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), waar-
mee langdurige samenwerking tussen gemeente, 
politie en horecaondernemers wordt gestimuleerd, 
vormde de eerste stap, vertelde Bjorn Dirkse van 
de gemeente in het vorige nummer van secondant 

(juli/augustus, 2009). Vanuit de KVU zijn in 
Rotterdam uiteenlopende veiligheidsmaatregelen 
ingevoerd, waaronder een strenge beboeting 
van wildplassen, stringente handhaving van 
de  sluitingstijden in de horeca, betere verlichting 
in donkere steegjes en meer camerabewaking op 
straat. Het Panel Deurbeleid zorgt bovendien voor 
een gezamenlijk, transparant deurbeleid met veertig 
duidelijk gecommuniceerde huis- en gedragsregels. 
Bij de aangesloten horecabedrijven wordt bezoekers 
die zich bijvoorbeeld agressief gedragen of duidelijk 
alcohol of drugs  hebben gebruikt, de toegang 
 geweigerd. 

>>

(Foto links)
Met een metaaldetector 
wordt op de aanwezig-
heid van verborgen 
wapens gecontroleerd.

(Foto rechts) Bezoekers 
hebben zich te houden 
aan de huis- en gedrags-
regels die in de horeca-
gelegenheid gelden.
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Ook veel andere Nederlandse gemeenten nemen 
met het oog op veilig uitgaan verschillende maat-
regelen tegen bovenmatig alcoholgebruik onder 
(met name) jongeren. Want binnen uitgaansgebieden, 
maar ook op de straathoeken van stadswijken en in 
de hokken en keten rond dorpskernen gaat excessief 
drinken nogal eens gepaard met overlast, geweld en 
vernielingen.

Hoe vanzelfsprekend de relatie tussen alcohol-
consumptie en veiligheidskwesties ook lijkt, over 
de aard van de verbanden tussen drinkgedrag en 
bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, sloop-
routes rond uitgaansgebieden en knokken in 

 kroegen is nog tamelijk weinig bekend. Dat komt 
naar voren in de trendanalyse die het Centrum voor 
Criminaliteits preventie en Veiligheid (CCV) onlangs 
uitvoerde. De wetenschappelijke literatuur over 
alcoholgebruik biedt verrassend weinig inzichten 
in het hoe en waarom van alcoholgerelateerde 
jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast, blijkt uit 
de verkenning van recent onderzoek. Het CCV bekeek 
in het voorjaar van 2009 een honderdtal weten-
schappelijke studies over de verbanden tussen 
 alcoholgebruik en veelvoorkomende criminaliteit, 
buurtproblemen en onveiligheid. De focus lag op 
redelijk recente literatuur (vanaf 1999) uit binnen- en 
buitenland over alcoholconsumptie door jongeren 

Een duidelijk en  transparant  deurbeleid van 
horecagelegen heden kan de veiligheid vergroten 
en klachten van bezoekers voor komen.  
(zie paneldeurbeleidrotterdam.nl)
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en geweld, vermogenscriminaliteit, vandalisme, 
overlast en verloedering. Ook reviews en effect-
evaluaties van maatregelen tegen alcoholgerela-
teerde (jeugd)criminaliteit zijn bij de trendanalyse 
betrokken.

Veiligheidsprofessionals die zich afvragen wat er 
gedaan kan worden tegen bijvoorbeeld bingedrinkers 
(jongeren die in korte tijd veel alcohol tot zich 
nemen) die na het stappen de slooproute naar huis 
nemen, kunnen helaas weinig handvatten ontlenen 
aan de wetenschappelijke literatuur over alcohol-
gebruik en criminaliteit. Over de relatie tussen drinken 
en delinquentie is namelijk nog veel onduidelijk. 

Jongeren die geen alcohol gebruiken, plegen meestal 
geen delicten, blijkt uit onderzoek van het Trimbos 
Instituut. Jongeren die wél alcohol drinken, maken 
zich vaker schuldig aan (veelal lichte) vergrijpen en 
jongeren die bingedrinken plegen relatief de meeste 
en de meest ernstige misdrijven. Maar of de effecten 
van alcoholconsumptie op criminaliteit causaal zijn, 
wordt doorgaans (bijvoorbeeld door onderzoekers 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau) betwijfeld. 
Het CCV kon geen onderzoeken vinden die inzicht 
bieden in de invloed van alcoholgebruik op veilig-
heidskwesties zoals inbraak, fietsendiefstal, auto-
diefstal, zakkenrollerij, tasjesroof, brandstichting, 
drugsoverlast, burenoverlast, graffiti en zwerfvuil. >>
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Er is gelukkig aanzienlijk meer kennis over de relatie 
tussen alcoholgebruik en geweld. In brede kring 
wordt erkend dat alcoholconsumptie niet de enige 
factor is die geweldsescalaties bepaalt: ook persoons-
kenmerken van de dader en omgevingsfactoren spelen 
een rol. Daar naast onderschrijven  verschillende 
onderzoeken de wederkerigheid van de relatie: 
 alcoholgebruik kan resulteren in (meer) geweld, 
maar geweld kan ook leiden tot boven matig 
 drinken. Bovendien is de kans op gewelddadig 
gedrag groter bij personen met  agressieve neigingen. 
En vaststaat dat drinken niet alleen van invloed is op 
daderschap, maar ook op slachtofferschap.

De uitkomsten van de CCV-trendanalyse leveren dus 
een aantal bruikbare inzichten op voor de aanpak 
van uitgaansgeweld. Zo kan uit het onderzoek naar 
geweld onder jongeren met agressieve neigingen 
worden geconcludeerd dat een doelgroepspecifieke 
benadering nodig is. Zo’n benadering is ook sensibel 
gezien de studies die laten zien dat alcoholgerelateerd 
geweld vooral voorkomt bij subgroepen waarin 
geweld acceptabel wordt gevonden en waarin een 
sterke behoefte aan onderlinge bonding bestaat. 
Daarnaast lijkt een locatiespecifieke benadering een 
must, aangezien diverse onderzoeken aantonen dat 
agressie zich sneller voordoet in openbare ruimtes 
dan binnen horecagelegenheden. Bovendien is 

Wapens en drugs die 
bij bezoekers worden 
aangetroffen, worden 
bewaard om later aan 
de politie overgedragen 
te kunnen worden.
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 aandacht voor indrinken (bijvoorbeeld in hokken 
en huiskamers) vereist, omdat alcoholconsumptie 
voor het uitgaan de kans vergroot op vechtpartijen 
tijdens het stappen.

Toch liggen de kosteneffectieve maatregelen op 
deze terreinen niet voor het oprapen. Nieuwe maat-
regelen zoals het collectieve horecaverbod, weekend-
arrangement en horecapreventieteam – die in 
Rotterdamse uitgaansgebieden zullen worden 
in gevoerd – zijn niet of nauwelijks wetenschappelijk 
bestudeerd. En de effecten van vroege of flexibele 
sluitingstijden zijn omstreden, terwijl bij het toepas-
sen van alcoholverboden op hotpots een reëel risico 

op verplaatsing bestaat. Van voorlichting – via 
schooleducatie, frisfeesten of kroegentochten voor 
ouders – is in ieder geval weinig heil te verwachten. 
Wetenschappelijke studies roepen zonder uitzonde-
ring dat naast voorlichting ook andere maatregelen 
noodzakelijk zijn om alcoholgerelateerde criminali-
teit tegen te gaan. <<

De CCV-trendanalyse over alcohol en informatie over 

de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn beschikbaar 

op de website van het CCV. Voor meer informatie over 

de  activiteiten van het CCV op het gebied van veilig 

 uitgaan: Pim van Dijk, telefoon 030 – 751 67 31,  

e-mail pim.dijk@hetccv.nl.

In het Rotterdamse 
uitgaansgebied zijn 
maatregelen getroffen 
om de veiligheid te 
verhogen en overlast 
zoals wildplassen, 
te verminderen.
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Het gezin moet voor kinderen een veilige basis zijn. maar dit is 
lang niet altijd het geval. uit het onderzoek Huiselijk geweld op 
het netvlies gebrand blijkt dat in Nederland bij minimaal een kwart 
van de geregistreerde gevallen van huiselijk geweld sprake is van 
kinderen als getuige. kinderen die getuige zijn, lopen een verhoogd 
risico om zelf probleemgedrag te ontwikkelen. Tijdig en goed 
interveniëren is daarom noodzakelijk.

door Annemiek Nieuwenhuis 
De auteur is werkzaam bij Bureau Beke in Arnhem 

Selma is een meisje van 10 jaar oud. Ongeveer een 
keer per week wordt zij ’s avonds wakker van het 
geschreeuw van haar ouders. Zij hebben dan weer 
ruzie, Selma weet niet waarom. Soms gaat ze 
 stiekem naar beneden om te kijken of haar moeder 
de ruzie wel overleeft. Ze ziet dan dat haar moeder 
door haar vader wordt geslagen. Zodra het geweld 
stopt, gaat ze weer naar haar eigen kamer, maar 
slapen kan ze niet meer. De beelden van het geweld 
staan op haar netvlies gebrand. 

Voor het onderzoek Huiselijk geweld op het netvlies 
gebrand van Bureau Beke werden kinderen die 
 getuige van huiselijk geweld zijn aan de hand van 

verschillende bronnen (literatuur, empirische 
 gegevens en interviews) in beeld gebracht. Op 
basis van literatuur is gekeken of de veronder-
stelling ‘de overdracht van geweld’ voor kinderen 
als getuige opgaat. De vraag is of deze kinderen 
later ook zelf dader worden van geweld. Voor het 
empirische deel zijn 1000 incidenten van huiselijk 
geweld uit 2006 geanalyseerd, die in opdracht van 
het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en 
de Politietaak zijn verzameld. Dit zijn 40 incidenten 
per politieregio. Hierbij zijn de  incidenten met 
 kinderen als getuige afgezet tegen de incidenten 
waarbij geen kinderen in het spel zijn. Aanvullend 
zijn er interviews gehouden met een aantal 
 des kundigen van onder andere de politie, de Raad 
voor de Kinderbescherming en hulpverlenings-
organisaties. 

kinderen als getuige van huiselijk geweld 

JONg gEziEN, 
OuD gEDAAN 
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>>

ONDErrAPPOrTAgE
Bij ruim de helft (57 procent) van de 1000 incidenten 
van huiselijk geweld maken kind(eren) deel uit van 
het gezin. Bij slechts 23 procent van het totale 
 aantal incidenten staan kinderen geregistreerd 
als getuige. Dit percentage is als ondergrens te 
beschouwen, aangezien er sprake is van onder-
rapportage in de politieregistratie. Aan het moment 
dat een incident bij de politie terechtkomt, gaat 
namelijk vaak al een cyclus van gewelddadige 
 incidenten vooraf. De kans bestaat dus dat een kind 
al eerder en vaker getuige is geweest van huiselijk 
geweld.

Kinderen hoeven niet daad  -
werkelijk bij de ruzie aanwezig 
te zijn om aan huiselijk geweld 
te worden blootgesteld

Bovendien moet ‘getuige zijn’ veel breder worden 
gedefinieerd dan alleen het zien of horen van 
geweld. Deskundigen spreken daarom over bloot-
steling aan huiselijk geweld; kinderen hoeven niet 

daadwerkelijk bij de ruzie aanwezig te zijn om aan 
huiselijk geweld te worden blootgesteld. Zij kunnen 
ook met spanning en dreiging van geweld worden 
geconfronteerd of te maken krijgen met de directe 
consequenties van geweld. De politie kan bijvoor-
beeld aan huis komen of er treden veranderingen 
op in de woon- en/of gezinssituatie. Volgens de 
 deskundigen zijn kinderen die opgroeien in een 
gezin waar sprake is van huiselijk geweld, per definitie 
getuigen. Ook al zijn zij niet daadwerkelijk bij 
het gewelddadige incident aanwezig. Het percen-
tage kinderen als getuige zal daarom meer naar 
de 57 procent neigen dan naar de ondergrens van 
23 procent.

ACHTErgrONDkENmErkEN
De incidenten waarbij kinderen staan geregistreerd 
als getuige van huiselijk geweld, zijn in het onder-
zoek nader geanalyseerd. Het blijkt dat in twee 
derde van de gevallen kinderen getuige zijn van 
lichamelijk geweld, zij worden in mindere mate 
geconfronteerd met geestelijk (27 procent) of 
 seksueel geweld (4 procent). Het geweld is in twee 
derde van de gevallen gericht tegen de (stief)moeder 
van de kinderen, maar andere gezins- of familie-
leden kunnen ook het slachtoffer worden.  

kinderen als getuige van huiselijk geweld 

JONg gEziEN, 
OuD gEDAAN 

Illustratie: H
ans Sprangers
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Bij een op de vijf incidenten zijn kinderen getuige 
van geweld dat is gericht tegen andere kinderen; 
meestal een broer of zus. Incidenten waarbij 
 kinderen getuige zijn van geweld waarvan de vader 
het slachtoffer is, komen in de politieregistratie 
nauwelijks voor. 

Van de totale groep slachtoffers is het merendeel 
tussen 25 en 44 jaar oud. Afgezet tegen de landelijke 
populatie is het aandeel slachtoffers van Marok-
kaanse, Antilliaanse, Surinaamse of een andere 
niet-Europese etniciteit oververtegenwoordigd. 
De helft van de slachtoffers staat eerder geregi-
streerd in de systemen van de politie als slachtoffer 
van huiselijk geweld, twee derde komt een tot 
drie keer voor, de rest zelfs vaker. Daarnaast staat 
ruim een op de vijf slachtoffers geregistreerd  
als verdachte van voornamelijk gewelds- en 
 ver mogensmisdrijven. 

De achtergrondkenmerken van 
verdachten en slachtoffers komen 
grotendeels overeen

In de meeste gevallen is de (stief)vader van de 
 kinderen de verdachte. De achtergrondkenmerken 
van verdachten en slachtoffers komen grotendeels 
overeen. Twee derde van de verdachten is tussen 
de 25 en 44 jaar oud en bijna 40 procent is in het 
buitenland geboren. Net als bij de slachtoffers, 
komen de verdachten met een buitenlandse achter-
grond voornamelijk uit niet-Europese landen. 
Het blijkt dat niet alleen herhaald slachtofferschap 
aanzienlijk vaak voorkomt, ook is er sprake van 
een hoog percentage recidive van de verdachte: 
een op de drie verdachten staat geregistreerd als 
recidivist van huiselijk geweld. 

TWEE BEDrEigiNgEN 
Als incidenten met kinderen als getuige worden 
afgezet tegen incidenten zonder kinderen, dan 
komen twee opvallende risicofactoren naar voren 
die bij de aanpak van huiselijk geweld van belang 
zijn. Ten eerste is dit de afwezigheid van het delicts-
besef van psychisch geweld. Het blijkt dat psychisch 
geweld minder vaak wordt geregistreerd bij de 
gezinnen met kinderen dan bij de incidenten zonder 
kinderen. Dit wil volgens de deskundigen niet 

 zeggen dat psychisch geweld in deze gezinnen 
 minder vaak voorkomt. Moeders lijken minder snel 
aangifte te doen van alleen psychisch geweld, 
omdat dit niet als aangiftewaardig wordt gezien. 
Deze gezinnen raken vaak pas bekend bij de politie 
wanneer het geweld al langer speelt en de fase van 
het gebruik van alleen psychisch geweld al is gepas-
seerd. Kennelijk verleggen de moeders hun grenzen 
steeds verder. 

Moeders blijven bij hun geweld-
dadige partner omdat zij hun 
kinderen niet uit hun vertrouwde 
omgeving willen halen

De tweede risicofactor is dat kinderen de relatie 
tussen slachtoffer en dader, vaak buiten de macht 
van het slachtoffer, in stand houden. Maar liefst de 
helft (51 procent) van de moeders staat eerder gere-
gistreerd als slachtoffer van huiselijk geweld versus 
ruim een derde (37 procent) van de slachtoffers 
 zonder kinderen. Deskundigen zeggen dat deze 
moeders bij hun gewelddadige partner blijven, 
omdat zij hun kinderen niet uit hun vertrouwde 
omgeving willen halen of van hun vader willen 
scheiden. Praktisch gezien, is het ook lastiger voor 
moeders met kinderen om bij hun partner weg 
te gaan. Slachtoffers die geen kinderen hebben, 
kunnen makkelijker elders onderdak vinden en 
daarnaast zijn zij vaak zelfstandiger en emotioneel 
en financieel minder afhankelijk van hun partner. 
Daarnaast kan het volgens deskundigen zo zijn dat 
ouders, nadat zij uiteindelijk uit elkaar zijn, meer 
risico lopen op herhaaldelijk geweld omdat zij door 
voogdij, omgangsregelingen en opvoeding nog met 
elkaar verbonden zijn. 

OVErDrACHT VAN gEWElD
Uit de literatuur blijkt dat kinderen als getuige, 
zowel op de korte als lange termijn, meer problemen 
in hun leven ondervinden dan kinderen uit niet-
gewelddadige gezinnen. Op de korte termijn laten 
kinderen als getuige meer antisociaal gedrag zien 
en kampen ze vaker met internaliserende 
 problemen zoals depressie en angststoornissen. 
Ook vertonen zij meer symptomen van een post-
traumatische stresstoornis, beschikken ze over 
minder verbale vaardigheden en kunnen ze minder 
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goed cognitief functioneren. Op de lange termijn 
kunnen kinderen die getuige zijn geweest van 
 huiselijk geweld ook zelf dader worden, de zoge-
naamde ‘overdracht van geweld’. Het zijn van getuige 
van huiselijk geweld hangt namelijk samen met 
toekomstig crimineel en gewelddadig gedrag. Naast 
toekomstig daderschap worden deze kinderen ook 
vaker slachtoffer van huiselijk geweld in de eigen 
relatie, dit geldt alleen voor vrouwen. 

Bij deze bevindingen is echter een kritische kant-
tekening op zijn plaats. Het merendeel van deze 
gezinnen kent, naast huiselijk geweld, ook andere 
problemen, zoals armoede, alcohol- en drugs-
gebruik van ouders, huwelijks- en psychische 
 problemen bij ouders. Deskundigen spreken in deze 
 context dan ook van ‘multiproblemgezinnen’. Het is 
daarom lastig om de impact van het zijn van getuige 
van huiselijk geweld te isoleren. Het kan ook zo zijn 
dat deze andere risicofactoren het ontstaan van 
crimineel en gewelddadig gedrag veroorzaken. 
De overdracht van geweld is in deze context dan 
ook niet altijd met zekerheid vast te stellen. Wel is 
het zo dat deze kinderen opgroeien in een omgeving 
die schadelijk kan zijn voor hun ontwikkeling, met 
een verhoogd risico op toekomstig gewelddadig en 
crimineel gedrag.

AANPAk 
De taak om huiselijk geweld een halt toe te roepen, 
rust niet alleen op de schouders van de politie en 
hulpverleningsorganisaties, maar juist ook bij 
daders en slachtoffers zelf. Met name slachtoffers 
moeten zich meer bewust worden van hun proble-
matiek, de ernst hiervan en de gevolgen die dit kan 
hebben voor hun kinderen. Het moet duidelijk zijn 
dat psychisch geweld een strafwaardig delict is waar 
slachtoffers aangifte van moeten doen. 

Het huisverbod lijkt een goede en 
adequate maatregel voor met name 
slachtoffers met kinderen

Daarnaast is het ook belangrijk dat slachtoffers uit 
hun slachtofferrol kruipen en voor zichzelf en de 
kinderen opkomen. Huiselijk geweld, en helemaal 
het herhaalde karakter hiervan, mag door de slacht-
offers niet worden geaccepteerd. 

Een nieuwe maatregel bij de aanpak van huiselijk 
geweld is het huisverbod. In het licht van het 
 huidige onderzoek lijkt dit een goede en adequate 
maatregel voor met name slachtoffers met kinde-
ren. Bij een huisverbod wordt de dader, voor een 
bepaalde periode, de woning ontzegd. De dader 
wordt uit huis geplaatst en het slachtoffer kan met 
haar kinderen thuis blijven wonen. Dit is belangrijk, 
want juist in gezinnen met kinderen is het voor 
moeders moeilijk om aan het huiselijk geweld te 
ontvluchten. De afhankelijkheidspositie van deze 
moeders kan er een reden voor zijn dat zij geen 
 stappen ondernemen en huiselijk geweld zich blijft 
voordoen. Bij een huisverbod heeft het slachtoffer 
niet de praktische rompslomp om een ander onder-
komen te zoeken. De vrouwen zijn hierdoor minder 
afhankelijk van hun partner en kunnen de regie over 
hun leven weer in eigen handen nemen. Daarnaast 
is misschien nog wel belangrijker dat de kinderen in 
hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen.

Voor Selma en vele andere kinderen wordt door 
 verschillende organisaties in Nederland hard 
gewerkt om huiselijk geweld een halt toe te roepen. 
Het is hierbij van belang dat de ketenpartners 
samenwerken oftewel dat er sprake is van een 
 multidisciplinaire aanpak. Dit onderzoek laat 
zien dat, naast dadergerichte maatregelen, er ook 
aandacht moet zijn voor de slachtoffers en hun 
 kinderen. Door zowel slachtoffers als de kinderen 
een helpende hand te bieden, maar ze ook te wijzen 
op hun eigen verantwoordelijkheden kan het 
geweld worden gestopt en de overdracht van 
geweld worden voorkomen. <<

de publicatie Huiselijk geweld op het netvlies 
gebrand kan worden besteld via www.beke.nl
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in menige gemeente werken verschillende 
partijen samen om met behulp van de kwaliteits-
meter Veilig uitgaan het uitgaans leven veiliger 
te krijgen. Vanaf 2010 krijgen zij er een preventie -
middel bij: Bar Veilig. Daarmee worden onder-
nemers gestimuleerd na te denken over hun 
bedrijf en krijgen horecamedewerkers hand -
vatten aangereikt om agressie te beperken.

INTERVIEW Nieuw preventiemiddel Bar Veilig 

“PErSONEElSlEDEN mOETEN 
DEzElfDE rEgElS HANTErEN” 

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

Creatieve Communicatie.

Voor de deur staat een stevige portier met een 
 donkere zonnebril. Hij kijkt niet vrolijk, hij heet 
 niemand welkom en vraagt direct om een legitimatie-
bewijs. Gasten die niet voldoen aan de huisregels, 
stuurt hij zonder pardon en zonder uitleg weg. 
Nergens is te lezen aan welke eisen je moet voldoen 
om het danscafé wél binnen te komen. Binnen 
is het donker en zo druk dat de gasten zich niet 
 kunnen bewegen zonder elkaar aan te raken.  
De barmedewerkers zijn vooral met elkaar bezig 
en letten niet zo op hun gasten. In de tafels staan 
scheldwoorden gekrast, de grond plakt van het 
gemorste bier en de toiletten zijn smerig. 

“Als ondernemer kun je een hoop agressie in het 
uitgaansleven voorkomen of beperken door met 
een kritische blik naar je eigen zaak te kijken”, stelt 
Aukje Sannen, projectmedewerker bij het Trimbos-
instituut. Het landelijke kennisinstituut voor 
 geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en 

In de cursus Bar Veilig komen 
de basisprincipes voor een 
gastvrije omgang met klanten 
aan bod / foto: Inge van Mill. 
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INTERVIEW Nieuw preventiemiddel Bar Veilig 

“PErSONEElSlEDEN mOETEN 
DEzElfDE rEgElS HANTErEN” 

maatschappelijke zorg is de ontwikkelaar van Bar 
Veilig: een nieuwe instrument voor agressiepreventie. 
Bovengenoemde schets van een horecagelegenheid 
is in de meeste gevallen een overdrijving van de 
 werkelijkheid, maar volgens Sannen kan in een 
groot aantal uitgaansgelegenheden wel degelijk 
met aanpassingen in het beleid en de inrichting 
agressie worden beperkt en soms zelfs worden voor-
komen. “Het is een feit dat in een schone en veilige 
omgeving minder agressie optreedt. Ook wanneer 
de huisregels bij het publiek bekend zijn en er een 
duidelijk sluitingsritueel en alcoholschenkbeleid 
zijn, komen opstootjes minder vaak voor.”

BEST PrACTiCES
Agressie in het uitgaansleven was voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
– waar integraal veiligheidsbeleid een van de 
belangrijkste speerpunten is – reden om een paar 
jaar geleden onderzoek te doen naar effectieve 
 preventiemaatregelen. Literatuur over preventie-
middelen werd bestudeerd en er werd gekeken naar 
de best practices wereldwijd. 

In Canada bleek het succesvolle Safer Bars te 
bestaan. “Dat is echter een programma dat niet 
zomaar integraal in Nederland kon worden over-
genomen”, vertelt Sannen. “Het is in Canada ont-
wikkeld voor portiers die niet meer vaardigheden 
hebben dan iemand in de kraag grijpen en twintig 
meter verderop weer laten vallen. Safer Bars leert 
hen onder meer sociale en psychologische vaardig-
heden om agressie te beperken. In Nederland 
 hebben  portiers al een opleiding gevolgd. Safer Bars 
zou voor hen te simpel zijn.”

Het ministerie van BZK vroeg daarom het Trimbos-
instituut een aangepaste interventie voor de 
Nederlandse situatie te ontwikkelen. “Samen met 
het trainings- en coachingsbedrijf HIPEPE Group zijn 
we in maart 2008 aan de slag gegaan”, zegt Sannen. >>
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Ze legt uit dat Bar Veilig uit twee onderdelen 
bestaat. “Het begint met een gesprek waarin de 
ondernemer met de gemeente een checklist door-
loopt om te kijken wat er in zijn bedrijf kan worden 
gedaan om agressie zoveel mogelijk te voorkomen 
en te beperken. Daarna wordt in een cursus, die 
bedoeld is voor het horecapersoneel, aandacht 
besteed aan het herkennen van beginnende 
 agressie, het voorkomen ervan en het omgaan 
met  ongepast gedrag.”

PilOT
Utrecht, Doetinchem en Deventer deden als eerste 
gemeenten mee aan de pilot van Bar Veilig. De proef-
periode werd onlangs naar tevredenheid afgerond. 
Aangetoond is dat de opzet aansluit op de behoefte 
en werkwijze van de horeca en past binnen bestaande 
samenwerkingsverbanden als de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan (KVU). Het ministerie wil Bar Veilig 
dan ook verder uitrollen. Het Trimbos-instituut 
zorgt daar samen met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor 
(zie kader). “Als gemeente Utrecht hebben we een 
convenant Veilig Uitgaan, dat vergelijkbaar is met 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan”, vertelt Iris 
Koningstein, gebiedsmanager veiligheid bij Wijk-
bureau Binnenstad. “Met verschillende partijen, 
zoals de politie en de ondernemers, werken wij 
samen aan het bevorderen van de veiligheid in het 
uitgaansleven. Toen het Trimbos-instituut ons over 
Bar Veilig vertelde, zagen we dat als gemeente direct 
als een mooi extra preventiemiddel dat we kunnen 
inzetten. We wilden dan ook graag meedoen, want 
alles dat kan bijdragen aan het terugdringen van 
agressie pakken we aan.”

De gemeente Utrecht benaderde voor de pilot 
van Bar Veilig als eerste popcentrum Tivoli. “Deze 
uitgaansgelegenheid is een van de grootste van 
Utrecht en bevindt zich op twee locaties: in de 
 binnenstad en net daarbuiten”, zegt Koningstein, 
die het adviesgesprek met de ondernemer voerde. 
“We hebben een checklist met vier thema’s bespro-
ken: hoe comfortabel de omgeving is, hoe de uit-
gaansgelegenheid uitstraalt dat agressie niet wordt 
 getolereerd, hoe dronkenschap wordt voorkomen 
en hoe wordt tegengegaan dat mensen na sluitings-
tijd blijven rondhangen. Binnen een uur was alles 
aan de orde geweest.”

Zowel Iris Koningstein als Aukje Sannen geeft aan 
dat sommige adviezen - zoals niet meer mensen 
toelaten dan de ruimte kan hebben - voor sommige 
horecaondernemers heel logisch zullen zijn, maar 
toch is het volgens hen goed dat er met Bar Veilig 
weer even extra aandacht voor is. “Zo denken veel 
ondernemers er bijvoorbeeld niet over na om de 
huisregels ook op andere plekken in de gelegenheid 
op te hangen dan alleen bij de deur”, zegt Koning stein. 
“Terwijl zoiets simpels wel kan bijdragen aan een 
beter gedrag van de gasten. Ook is het belangrijk 
om eens na te gaan of alle personeelsleden dezelfde 
regels hanteren.”

CurSuS
Het adviesgesprek met de horeca-uitbater vormt 
samen met een anonieme internetintake van de 
cursisten de basis voor deel twee van Bar Veilig. 
“De cursus die het personeel van een uitgaans-
gelegenheid volgt, duurt maar vier uur waarvan 
één uur rollenspel is om ‘nieuw’ gedrag te oefenen”, 
vertelt Nicole de Been, directeur van trainings- 
en coachingsorganisatie HIPEPE Group. “Daarom 
is het goed om vooraf te bekijken waaraan we 
het beste aandacht kunnen besteden. Welke 
 onder werpen zijn volgens de ondernemer en 
het per soneel belangrijk? Tegen welke problemen 
lopen zij aan? We vragen altijd om voorbeelden 
uit de praktijk te geven.”

“Een lastige gast die niet wordt 
genegeerd, vervalt minder snel 
in agressief gedrag”

Wat in elke cursus standaard aan bod komt, zijn 
de basisprincipes van gastvrijheid. “Een lastige gast 
die niet wordt genegeerd, die recht in de ogen wordt 
aangekeken, die de aandacht krijgt waarom hij 
vraagt en wordt uitgelegd waarom hij bijvoorbeeld 
geen biertje meer krijgt, vervalt minder snel in 
agressief gedrag.” Tijdens de cursus wordt ook 
 aandacht besteed aan de Nederlandse wet- en 
 regelgeving. “Wat tijdens de pilot opviel, is dat het 
horecapersoneel zich niet bewust is van wat je wel 
en niet mag als je te maken hebt met een agressief 
persoon. Zo mag je bijvoorbeeld best op iemand 
gaan zitten om hem in bedwang te houden tot 
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de politie komt. Zolang er maar geen sprake is 
van onnodig geweld.” 

“Belangrijk is het om rustig te 
blijven, het niet persoonlijk aan 
te trekken”

Een ander belangrijk onderdeel van de Bar Veilig-
cursus is het herkennen van het ABCD-gedrag. 
“Agressie kun je onderverdelen in verschillende 
categorieën”, legt De Been uit. “Als je het kunt 
 herkennen, dan kun je ook leren hoe je erop moet 
reageren om verdere escalatie te voorkomen.” 
De Been vertelt dat het A-gedrag agressie is die 
regelmatig voorkomt. “De gast vindt zichzelf 
belangrijker dan een ander en heeft tegenover 
de horecamedewerker altijd een excuus voor zijn 
gedrag. Het is belangrijk hier rustig op te reageren 
en uit te leggen waarom iets niet kan.” Het B-gedrag 
richt zich op de gehele uitgaansgelegenheid. “Het 
woordje ‘jullie’ valt vaak, met uitspraken als ‘jullie 
bepalen ook alles hier’. Door aan te geven dat je 
merkt dat iemand boos is en vervolgens uit te leggen 
waarom je iets niet kunt doen, ebt de agressie 
meestal weg.” Het C-gedrag gaat volgens De Been 
een stap verder. “De gast heeft niet alleen meer 
 kritiek op het beleid, maar richt zich verbaal op de 
persoon met woorden als ‘wat ben jij een zeikerd’. 
Denigrerende opmerkingen en scheldpartijen horen 
daarbij. Belangrijk is het dan om rustig te blijven, 
het niet persoonlijk aan te trekken, kordaat aan te 
geven dat je daar niet van gediend bent en wederom 
uit te leggen waarom je iets niet toestaat of doet. 
Als het C-gedrag niet kan worden gestopt, kom je 
uit in D-gedrag, dat staat voor fysiek geweld. Die 
categorie behandelen we niet, omdat Bar Veilig 
bedoeld is om juist dit gedrag te voorkomen.”

BETEr rEAgErEN
Daan Smeltzer, bedrijfsleider van het Belgische Bier 
Café Olivier in Utrecht, volgde onlangs met een deel 
van zijn personeel de cursus Bar Veilig. “Door je 
ervan bewust te zijn met welke type agressie je te 
maken hebt, kun je veel beter reageren”, zegt hij. 
“Actie zorgt voor reactie. Het was dus voor ons heel 
goed om te horen hoe je het beste met agressief 
gedrag om kunt gaan. Tijdens de cursus hebben we 

verschillende situaties in rollenspellen nagespeeld 
en dan zie je toch wel wat een verschil jouw eigen 
manier van reageren kan opleveren.” Zelf zegt 
Smeltzer over het algemeen weinig problemen 
in zijn zaak te hebben. “Dat komt waarschijnlijk 
omdat wij een wat ouder publiek trekken, maar 
ook doordat we op andere manieren de veiligheid 
in onze zaak proberen te bevorderen. Zo hebben 
wij een duidelijk deurbeleid en duidelijke huisregels 
die bij iedereen bekend zijn. We hebben ook wel 
een portier, maar die staat bij ons niet buiten. Dat 
wil ik niet, want dat geeft meteen zo’n uitstraling 
aan je zaak van ‘daar gebeurt vast vaak wat’. Ik 
noem onze portier ook liever gastheer. Hij heet 
iedereen vriendelijk welkom en dat schijnt een 
goede start van een avondje uit te zijn.” << 

OffiCiëlE lANCEriNg BAr VEilig
Bar veilig wordt 2 december gelanceerd tijdens 
het congres Uitgaan onder invloed in nieuwe gein. 
Het congres wordt georganiseerd door het 
trimbos-instituut en het ccv. vanaf 1 januari 
2010 begint de uitvoering van Bar veilig. tegen 
die tijd is een groot aantal nieuwe  cursusleiders 
opgeleid. in Utrecht heeft Bar veilig al wel een 
vervolg gekregen. drie horecaondernemers 
hebben zichzelf na de pilot aangemeld bij de 
gemeente en twee uitgaansgelegenheden doen 
mee nadat ze door de gebiedsmanager veiligheid 
zijn benaderd.

neem voor meer informatie over het  congres 
Uitgaan onder invloed en Bar veilig contact 
op met pim van dijk, programma leider 
veilig  Uitgaan en recreëren van het ccv 
(pim. dijk@ hetccv.nl) of kijk op  
www.uitgaanonderinvloed.nl.
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Oorzaken én oplossingen voor polarisatie zijn vooral in de buurten 
te vinden, zo blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut. 
Onderzoeker Ron van Wonderen pleit voor een directe, integrale 
aanpak waarbij het thema veiligheid wordt verbonden met andere 
beleidsterreinen. Wat hem betreft, is anticiperen en voorkomen 
beter dan afwachten tot er incidenten gebeuren.

Polarisatie in buurten

SPANNiNgEN ONDEr DE OPPErVlAkTE
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>>

door Ron van Wonderen 
De auteur is verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut.

Na ingrijpende gebeurtenissen zoals de moord 
op Theo van Gogh én door de verharding van het 
integratiedebat is het waarborgen van de sociale 
samenhang in het lokale beleid centraal komen te 
staan. Het kabinet beschouwt polarisatie en radica-
lisering als brede maatschappelijk problemen die 
de  sociale samenhang bedreigen en die voorkomen 
en ingedamd moeten worden. Het Verwey-Jonker 
Instituut onderzoekt de verschijningsvormen, 
 oorzaken en aanpakken van polarisatieprocessen. 
Deze studies wijzen uit dat er veel misverstanden 
bestaan over polarisatie. Polarisatie wordt vaak 
geassocieerd met radicalisering en veiligheids-
problemen (incidenten), terwijl het in de praktijk 
meestal gaat om spanningen onder de oppervlakte. 
Om effectiever beleid te kunnen ontwikkelen, is het 
belangrijk inzicht te verwerven in de factoren die 
polarisatie kunnen tegengaan of juist aanwakkeren. 
In dit artikel worden deze factoren geïdentificeerd. 

AfBAkENiNg
Polarisatie laat zich definiëren als een proces: 
“de verscherping van tegenstellingen tussen 
 groepen in de samenleving die kan resulteren in 
spanningen tussen deze groepen en toename van 
 segregatie langs etnische en religieuze lijnen”. In dit 
artikel ligt de focus op polarisatie tussen bevolkings-
groepen in buurten. Bevolkingsgroepen denken 
steeds negatiever over elkaar en ontwijken elkaar. 
Dit kan resulteren in spanningen. Deze spanningen 
zijn niet direct zichtbaar in de vorm van incidenten; 
eerder is sprake van onderhuidse spanningen. 
Uiteindelijk kan polarisatie zichtbaar worden door 
gedrag. Denk aan bekladding, intimidatie en bedrei-
gingen. Maar ook subtieler gedrag zoals stigmati-
seren en pesten. Incidenten in buurten komen 
 geregeld in de lande lijke media en voeden zo 
het landelijk debat. Polarisatie in buurten is een 

aanjager van een mechanisme dat de sociale 
samenhang en solidariteit in de gehele Nederlandse 
samenleving bedreigt. De aanpak van polarisatie in 
buurten is ook hierom bijzonder beleidsrelevant. 

riSiCOfACTOrEN
In de afgelopen jaren hebben in verschillende 
 steden incidenten plaatsgevonden die wijzen op 
afnemend vertrouwen en toenemende spanningen 
tussen inwonersgroepen. Omdat onduidelijkheid 
bestond over oorzaken en omvang van polarisatie 
heeft het Verwey-Jonker Instituut een methodiek 
ontwikkeld die vertrouwen en polarisatie tussen 
bevolkingsgroepen meet evenals de onderliggende 
risicofactoren. De methodiek is toegepast in 
Amsterdam Oud-Zuid waarbij 1100 bewoners zijn 
geïnterviewd. Polarisatie en sociaal vertrouwen 
zijn gemeten aan de hand van stellingen zoals 
“In deze buurt gaan mensen uit verschillende bevolkings-
groepen prettig met elkaar om” en “Ik voel wel eens 
spanningen met buurtgenoten die uit een andere 
cultuur dan ikzelf afkomstig zijn”. De stellingen zijn 
inmiddels overgenomen in de Amsterdamse 
Veiligheidsmonitor. 

Polarisatie in buurten kan 
niet worden versimpeld tot 
‘autochtoon versus allochtoon’

Uit de onderzoeksresultaten (2006 en 2007) blijkt 
dat wantrouwen en polarisatie sterk samenhangen 
met een persoonlijke beleving van overlast en 
 intimidatie. Latere studies in andere gemeenten 
ondersteunen deze Amsterdamse uitkomsten. Een 
als hinderlijk of intimiderend ervaren aanwezigheid 
van kinderen en jongeren op straat is een belang-
rijke risicofactor voor polarisatie. Buurtbewoners 
ontwikkelen een negatieve houding tegenover de 
bevolkingsgroepen waartoe de jongeren behoren. 

Spanningen tussen 
bevolkingsgroepen 
in buurten kunnen 
zichtbaar worden in 
bekladding, intimidatie 
en bedreigingen  
/ foto: Inge van Mill. 

Polarisatie in buurten

SPANNiNgEN ONDEr DE OPPErVlAkTE
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In de tweede plaats kunnen ook conflicterende 
ideeën en gedragingen van bevolkingsgroepen over 
het gebruik van zowel semiprivate (trappenhuizen 
en portieken) als openbare ruimten (parken en 
 pleinen) voor spanningen zorgen. Veel voorkomende 
problemen gaan over het schoonhouden van 
de  ruimten, geluidsoverlast, te vroeg buitengezette 
vuilniszaken en tot ‘s avonds laat buiten spelende 
kinderen. Polarisatie in buurten kan niet worden 
versimpeld tot ‘autochtoon versus allochtoon’. 
Bij allochtone bevolkingsgroepen worden polarisatie-
processen op vergelijkbare wijze aangewakkerd door 
ervaren overlast en irritaties over gedrag  s tijlen.  
In de casus van Amsterdam Oud-Zuid denken 
Nederlanders, Turken en Surinamers het minst 
 positief over Marokkanen, wat is gerelateerd aan 
de etniciteit van de overlastgevende jongeren 
op straat. 

Het maakt mensen weinig uit 
wat het geloof is van hun buurt-
genoten en of buurtgenoten 
een hoofddoekje dragen

Interessant is om te constateren welke potentiële 
risicofactoren niet (rechtstreeks) bijdragen aan 
het ontstaan van polarisatie. Dit zijn onder meer 
sociaaleconomische omstandigheden, opleiding, 
gevoelens van achterstelling en angst voor terro-
risme of islam. Vooral de afwezige relatie tussen 
polarisatie en angst voor de islam is opvallend, 
 aangezien dit verband in de politiek en media vaak 
wordt gelegd. In werkelijkheid maakt het mensen 
weinig uit wat het geloof is van hun buurtgenoten 
en of buurtgenoten een hoofddoekje dragen. Religie 
is in buurten juist eerder een beschermende factor 
voor polarisatie dan een risicofactor. Religieuze jon-
geren, zeker moskeebezoekende jongeren, veroor-
zaken namelijk minder problemen op straat. Mede 
hierom vergt het tegengaan van polarisatie andere 
oplossingen dan het tegengaan van radicalisering.

OPlOSSiNgSriCHTiNgEN
In gemeenten waar tegenstellingen spelen tussen 
bevolkingsgroepen is het tegengaan hiervan in de 
regel ófwel typisch incidentenbeleid (repressieve 
actie na incidenten), ófwel regulier beleid verdeeld 

over verschillende beleidsterreinen met een nadruk 
op veiligheid. Een effectieve aanpak van polarisatie 
is daarentegen integraal, aangezien oplossings-
richtingen zich uitstrekken tot verschillende 
beleidsterreinen. Veel mogelijkheden voor preven-
tieve aanpakken bestaan binnen beleidsterreinen 
als welzijn, jeugd, sociale zaken en onderwijs. 
Buurten waar tendensen van polarisatie zichtbaar 
zijn, dienen een gebieds- of buurtgerichte aanpak 
te krijgen, waarbij wordt samengewerkt tussen 
 wijkagenten, jeugdwerkers, scholen, opbouw/  
wel zijnswerk, corporaties en opvoedingsonder-
steuning. Veel initiatieven die gericht zijn op 
het verbinden van bevolkingsgroepen kunnen 
 worden ingepast in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 

Spanningen tussen bevolkingsgroepen sluimeren 
voornamelijk onderhuids voort. Het is belangrijk 
dat lokale bestuurders en professionals deze polari-
satieprocessen vroegtijdig signaleren. Anticiperen 
en voorkomen in plaats van wachten tot er inciden-
ten gebeuren. Daarom is het verstandig in buurten 
zowel de mate van polarisatie als gerelateerde 
risico- en beschermingsfactoren te monitoren 
in bevolkingsonderzoek. Een mogelijkheid is het 
toevoegen van vragen aan reeds lopende surveys, 
zoals de veiligheidsmonitor. In buurten met hoge 
polarisatiescores kan vervolgens nader onderzoek 
plaatsvinden door middel van buurtinterviews. 

HArD EN zACHT 
Spanningen die voortkomen uit overlast en con-
flicterende leefstijlen zijn moeilijk bespreekbaar 
omdat buurtbewoners, zeker in achterstandsbuurten, 
vooral bezig zijn met hun eigen leven en zich minder 
interesseren voor buurtproblemen. Deze fragiele 
sociale samenhang in buurten maakt het moeilijk 
gezamenlijk iets te doen aan de problemen. 

Mensen voelen zich machteloos en zijn daardoor 
eerder geneigd andere bevolkingsgroepen verant-
woordelijk te stellen voor de problemen. Dat bevolk-
ingsgroepen elkaar nauwelijks kennen en dat ze 
elkaar voornamelijk beoordelen op basis van voor-
oordelen, speelt hierbij een rol. In buurten kan het 
stimuleren van dialoog en sociaal vertrouwen 
 zorgen voor meer verbinding tussen bevolkings-
groepen. Meer contact leidt echter niet altijd tot 
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meer tolerantie. Frequentere contacten kunnen bij 
verschillende leefstijlen en opvattingen leiden tot 
meer onbegrip. Ook buurtbarbecues en toevallige 
maar kortstondige ontmoetingen versterken eerder 
het gevoel van ‘anders zijn’. Het stimuleren van dialoog 
heeft alleen zin als deze duurzaam is en uitgaat van 
een gezamenlijk belang. Dit betekent niet dat buurt-
bewoners elkaar persoonlijk beter moeten leren 
kennen. Mensen verwachten van hun buren wel dat 
zij ‘goede’ buren zijn, maar dat is niet het zelfde als 
intensief met elkaar contacten aangaan. 
Buurtbewoners vinden het veel belangrijker dat zij 
onbekenden kunnen vertrouwen en dat er overeen-
stemming bestaat over de ongeschreven regels die 
men dient na te leven (‘publieke familiariteit’). 

STrAATETiquETTES 
Het meest effectief is het stimuleren van  gezamen - 
lijke initiatieven met thema’s die culturele scheids-
lijnen overstijgen en die draaien rondom gemeen-
schappelijke belangen zoals overlast,  veiligheid, 
opvoeding, sport- en spelmogelijkheden. Het is 
daarbij belangrijk de frustraties die voortkomen uit 
botsende leefstijlen en overlast bespreekbaar te 
maken. Hierdoor kunnen spanningen worden 
voorkomen. Het gezamenlijk met bewoners opstel-
len van portiek- en straatetiquettes kan hieraan 
ondersteunend zijn. Ook kan veel worden verwacht 
van buurtbemiddeling. Door het uitpraten van 
burenruzies onder begeleiding van vrijwilligers 
 worden spanningen in buurten tegengegaan. 

Projecten gericht op het verbinden van bevolkings-
groepen zijn alleen zinvol als deze gecombineerd 
worden met een strikte aanpak van overlastgevend 
gedrag. Dit is een vereiste omdat voor dialoog en 
contact een basis van vertrouwen nodig is, die bij 
voortdurende overlast telkens gefrustreerd zou 
 worden. Indien bijvoorbeeld sprake is van voort-
durende overlast door jongeren, dan zijn initiatieven 
om meer contacten te bevorderen minder kansrijk. 
Eerst dient dan een prettiger buitenklimaat te 
 worden gerealiseerd door de aanpak van overlast 
en het tegelijkertijd aanbieden van activiteiten 
en meer speel-, sport- en vrijetijdsvoorzieningen 
voor kinderen en jongeren. 

ONDErSTEuNiNg BiJ AANPAk
Gemeenten willen graag ondersteuning bij 
de aanpak van polarisatie. In het kader hiervan is 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in samenwerking met zeven 
andere departementen het landelijk actieplan 
 polarisatie en radicalisering 2007-2011 opgesteld. 
Het kabinet wil met dit actieplan ten strijde trekken 
tegen tendensen van segregatie en spanningen 
tussen etnische en religieuze bevolkingsgroepen. 
In het actieplan krijgen gemeenten de opdracht 
naar eigen inzicht beleid op te stellen. In het actie-
plan, en in de daarop volgende operationele actie-
plannen, wordt aandacht besteed aan de preventie 
en aanpak van radicalisering en polarisatie (inciden-
ten) met een focus op veiligheid en jongeren. 
Cruciale onderdelen betreffen de stimulerings-
maatregelen Democratische Rechtsstaat, aandacht 
voor ouders en opvoedingsondersteuning en 
 trainingen voor professionals. Specifieke analyse 
van- en actielijnen voor de in dit artikel beschreven 
problematiek van onderhuidse tegenstellingen en 
spanningen zijn echter nog niet uitgewerkt. 
Het actieplan lijkt volgens onze inventarisaties in 
gemeenten bovendien meer bekend te zijn bij 
af delingen veiligheid dan bij afdelingen die zich 
bezig houden met sociale cohesie, leefbaarheid en 
integratie. Dit kan ertoe bijdragen dat gemeenten 
hun lokale actieplannen eerder vormgeven vanuit 
het veiligheidsdomein en minder vanuit andere 
beleidsterreinen. Dit is een gemiste kans voor 
de buurten. Om gemeenten aan te sporen daad-
werkelijk integraal beleid op te zetten, zou het 
actieplan meer verbindingen moeten leggen tussen 
veiligheidsbeleid en preventieve interventies in 
buurten gericht op de onderlinge verhoudingen 
tussen bevolkingsgroepen. <<
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Onveiligheid is een gemeenschappelijk probleem en kan alleen 
door middel van samenwerking worden aangepakt. Het instrument 
keurmerk Veilig Ondernemen helpt daarbij. in het centrum van Tilburg 
zijn ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante 
partijen na twee certificaten alweer bezig met de volgende stap, want 
de gezamenlijke aandacht mag niet verslappen. Het terugdringen van 
het onveiligheidsgevoel is daarbij een van de belangrijkste zaken.

>>

INTERVIEW keurmerk Veilig Ondernemen in Tilburg

“mENSEN VOElEN 
ziCH VEiligEr iN 
DE BiNNENSTAD” 

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM 

Creatieve Communicatie.

Wie langs de winkels aan de Schouwburgring, 
in de Heuvelstraat, de Nieuwlandstraat en de 
Emmapassage in het Brabantse Tilburg slentert, 
krijgt een prettig gevoel: hier wordt duidelijk aan 
vergroting van het veiligheidsgevoel gewerkt. 
De meeste ondernemers hebben hun zaak voorzien 
van beveiligingscamera’s of -poortjes en zichtbare 
stickers op de toegangsdeuren wijzen erop dat dief-
stal of agressief gedrag kan leiden tot een collectief 
winkelverbod. Wie bij de HEMA een rookworst steelt 
of de kassabediende bedreigt, komt er dus óók bij 
Bakker Bart voor langere tijd niet meer in. Dat is 
l astig boodschappen doen.

Ook de gemeente heeft op haar beurt duidelijk iets 
aan verbetering van de veiligheid gedaan. De open-
bare ruimte is zichtbaar veranderd. Er is nieuwe 
 buitenverlichting, de straten zijn opgeknapt, fietsen 

kunnen in keurige stallingen worden geplaatst, 
op verschillende strategische plekken hangen 
 beveiligingscamera’s en een groep toezichthouders 
is speciaal opgeleid om een extra oogje in het zeil te 
houden. Tilburg ziet er vergeleken met een aantal 
jaren geleden een stuk verzorgder – en daarmee veiliger 
– uit. De politie heeft ook – mede op initiatief van de 
gemeente – haar bijdrage geleverd met het vestigen 
van een politiepost in de binnenstad: altijd open als 
de winkels open zijn. Ook zijn er speciale visitekaart-
jes verspreid met daarop een telefoonnummer dat 
gebeld kan worden als cameratoezicht en/of politie 
iets kunnen betekenen voor de veiligheid in het 
 winkelgebied. Wie naar de criminaliteitscijfers kijkt, 
ziet dat al de inspanningen van de verschillende 
 partijen de afgelopen jaren duidelijk effect hebben. 
“De cijfers zijn flink naar beneden gegaan”, weet 
Erwin van Erve, wijkagent van Tilburg Centrum. 
“Sinds we met behulp van het instrument Keurmerk 
Veilig Ondernemen – KVO – intensief met elkaar zijn 
gaan samenwerken, is er hier in het kernwinkel-
gebied van Tilburg een hoop ten goede veranderd. 
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In de binnenstad van Tilburg 
zijn de straten en gevels van 
winkels opgeknapt  
/ foto: Inge van Mill.
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Het aantal overvallen van winkels in het centrum 
is bijna nul. Dat was vroeger anders. Er wordt nog 
steeds dagelijks gestolen, maar we staan niet meer 
in de top tien van Nederlands onveiligste steden.”

ONDErzOEk
Volgens Sabine Swaak, Gebiedsmanager Veiligheid 
Binnenstad bij de gemeente Tilburg, waren de hoge 
mate van criminaliteit en het gebrek aan regie in 
de aanpak ervan voor de gemeenteraad reden om 
criminoloog Fijnaut te laten onderzoeken hoe het 
met de sociale veiligheid in de stad was gesteld. 
“We hadden in die tijd ook te maken met een moord 
die veel teweegbracht onder de bewoners, maar 
vooral ook onder politiek Tilburg. Er werd constant 
over gesproken.” 

“Het kernwinkelgebied is tot 
een van de prioriteitsgebieden 
van Tilburg aangewezen” 

De commissie kwam met een opsomming van 
 problemen die er speelden: er was sprake van sterke 
onveiligheidsgevoelens, de ophelderingsgraad was 
gebrekkig en de aanpak van probleemjongeren en 
van veelplegers van inbraken en diefstal verliep 
slecht. “Het kernwinkelgebied is daarna wat betreft 
veiligheidsurgentie tot een van de prioriteitsgebieden 
van Tilburg aangewezen.” De Commissie Fijnaut 
maakte de Tilburgse politiek duidelijk dat het 
 destijds gehanteerde veiligheidsbeleid niet 
 voldoende was om de problemen de baas te worden. 
De gemeente moest de regie nemen en er moest 
meer worden aangepast. Volgens de crimi noloog 
was er jarenlang geen coherente bijstelling en evalu-
atie van projecten geweest, was er geen gerichte 
bundeling van activiteiten en was er sprake van ‘een 
oerwoud aan overleg’, wat de aanpak niet ten goede 
kwam. 

“Ook de ondernemers in Tilburg waren in die 
tijd meer individueel bezig dan met elkaar”, zegt 
Arie den Bleker, voormalig bedrijfsleider van V&D 
in Tilburg en oud-voorzitter van de Vereniging 
Preventief. “Er bestond wel een overkoepelend 
orgaan van de verschillende ondernemersverenigin-
gen, maar dat ging meer over het afstemmen van 
commerciële activiteiten dan over de aanpak van 
vandalisme, agressiviteit, overlast en criminaliteit. 
Uit een enquête bleek echter dat er ook onder 
de winkeliers een groot onveiligheidsgevoel heerste. 
Er was veel overlast van hangjongeren en er werd 

een groot aantal diefstallen gepleegd. Met 
een groep van vijftig ondernemers hebben we de 
Vereniging Preventief opgericht. We hebben contact 
gezocht met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
(HBD) en kwamen zo uit bij het Keurmerk Veilig 
Ondernemen.”

BiNDENDE fACTOr
Het KVO heeft er volgens Den Bleker voor gezorgd 
dat in 2004 de juiste mensen rond de tafel kwamen 
te zitten. “Daarvoor ondernamen de verschillende 
partijen ook het een en ander om Tilburg veiliger te 
krijgen, maar er was nergens een bindende factor. 
Iedereen deed wat hij juist achtte, maar als onder-
nemer ben je er bijvoorbeeld niet alleen met het 
plaatsen van een beveiligingspoortje. Het is ook 
belangrijk dat de straat waarin jouw zaak is geves-
tigd er aantrekkelijk uitziet en goed bereikbaar is, 
of dat de politie makkelijk te bereiken is als je een 
dief in de kraag hebt gevat.”

“Voordat het KVO er was, werd er 
nog wel eens naar elkaar gewezen”

Swaak vult aan: “Niemand kan in zijn eentje voor 
veiligheid zorgen. Elke burger die hier woont en 
werkt en gebruikmaakt van de stad heeft een eigen 
verantwoordelijkheid die hij ook moet nemen. 
Voordat het KVO er was, werd er nog wel eens naar 
elkaar gewezen. De gemeente zou  volgens de onder-
nemers haar verantwoordelijkheid niet nemen. Dat 
ze zelf ook een verantwoordelijkheid hadden – hun 
eigen winkel preventief beveiligen – werd toen 
gemakshalve vergeten.” Inmiddels is die houding 
tegenover elkaar volgens Swaak totaal veranderd. 
“Het KVO heeft wat dat betreft niet alleen voor 
de benodigde samenwerking gezorgd, maar ook 
voor begrip over en weer. We begrijpen veel beter 
van elkaar tegen welke  problemen wij afzonderlijk 
aanlopen.” Zodoende wordt er volgens Swaak 
 minder met het beschuldigende vingertje naar 
elkaar gewezen, maar eerder gezamenlijk naar 
een oplossing gezocht.

iNTENTiEVErklAriNg
De succesvolle aanpak van overlast en criminaliteit 
begon in Tilburg dan ook met het ondertekenen 
van een intentieverklaring om samen te werken, 
een vereiste om het eerste certificaat van het KVO 
te behalen. “We moesten eerst met elkaar tot een 
 duidelijke samenwerking komen”, aldus Den Bleker. 
“Daarvoor hebben de belangrijkste partijen – 
de gemeente, het openbaar ministerie, politie en 
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de ondernemers – een intentieverklaring getekend.” 
Stap twee van het KVO bestaat uit het maken van 
een veiligheidsanalyse. “Een nulmeting”, verduide-
lijkt wijkagent Van Erve. “Op die manier konden we 
zien welke problemen moesten worden aangepakt 
en konden we later ook meten of onze gezamenlijke 
aanpak effect had.” De analyse leidde uiteindelijk 
tot een aantal concrete zaken die moesten worden 
aangepakt. Den Bleker: “Ons plan van aanpak leverde 
ons de eerste certificering op en de eerste ster die 
het HBD hanteert.”

Een van de belangrijkste zaken die met de uit-
voering van het plan van aanpak gezamenlijk werd 
opgepakt, was het terugdringen van het onveilig-
heidsgevoel. “Daar hebben we allemaal onze bij-
drage aan geleverd”, zegt Den Bleker. “De gemeente 
heeft ervoor gezorgd dat de randvoorwaarden van 
veiligheid werden behaald. De straten zijn opge-
knapt, er is voor betere verlichting gezorgd en een 
betere bereikbaarheid. De ondernemers hebben op 
hun beurt hun gevels opgeknapt en de politie heeft 
het toezicht op bepaalde gebieden en groepen 
hangjongeren uitgebreid. Al die maatregelen samen 
hebben ervoor gezorgd dat mensen zich veiliger 
voelen in de binnenstad.”

iNTErNE VEiligHEiD
Het tweede certificaat werd behaald in 2007. 
“Dat kregen we toen we fysieke maatregelen had-
den genomen in het openbaar gebied”, verduidelijkt 
Swaak. “Nu zijn we bezig met de hercertificering en 
daarna volgt de volgende stap: verbetering van de 
interne veiligheid.” Den Bleker verduidelijkt dat het 
daarbij vooral gaat om wat de ondernemer zelf kan 
doen. “Hoe kun je de winkel zo preventief mogelijk 
inrichten, hoe loop je zo min mogelijk risico? Het 
zijn simpele dingen die het leven al een stuk veiliger 
maken. Breng bijvoorbeeld niet altijd op hetzelfde 
tijdstip je dagomzet naar de bank.”

“Als je ziet welk effect crimi - 
naliteit heeft op mensen, dan 
moet je echt heel wat doen om 
hen dat traumagevoel weer te 
laten kwijtraken” 

Van Erve geeft aan dat de politie de ondernemers 
inmiddels al van menige tip en wetenswaardigheid 
heeft voorzien. Samen met bijeenkomsten waarin 
de ondernemers leren hoe ze het beste kunnen 

omgaan met agressief gedrag, moet dit Tilburg in 
de toekomst nóg veiliger maken. Sabine Swaak, 
Erwin van Erve en Arie den Bleker zijn het er over 
eens dat het KVO hét noodzakelijke instrument is 
om tot die nog veiliger omgeving te komen. Den 
Bleker: “De uiteindelijke certificering is de slag-
roomtoef op de taart.”

Het enige dat de partijen volgens Den Bleker nog wel 
moeten doen is volop naar buiten communi ceren dat 
het KVO is behaald. “Dat gebeurt hier in Tilburg te 
weinig”, meent hij, “terwijl dat juist zo belangrijk is. 
De consument is namelijk heel gevoelig. Als je ziet 
welk effect criminaliteit heeft op mensen, dan moet 
je echt heel wat doen om hen dat traumagevoel 
weer te laten kwijtraken. Je moet als gemeente, 
maar ook als politie en ondernemers, laten zien 
dat je heel hard bezig bent. Ook al is er nog steeds 
sprake van criminaliteit en overlast, mensen krijgen 
toch een beter gevoel als ze simpelweg weten dat er 
wat gebeurt.” <<

kVO iN HET kOrT
Het instrument kvo is door de overheid in 
het leven geroepen om de samenwerking 
 tussen het bedrijfsleven en overheidsinstel-
lingen als gemeente en politie te stimuleren. 
door samen te werken kan de veiligheid van 
bedrijventerreinen en winkelgebieden worden 
verbeterd en gewaarborgd. Het kvo is een keur-
merk dat werkt met certificaten. Het bestaat 
uit acht stappen. allereerst wordt de samen-
werking vormgegeven met een intentieverkla-
ring. daarna wordt een veiligheidsanalyse (een 
nulmeting) uitgevoerd. na het opstellen van 
een plan van aanpak, waarin de doelstelling en 
de maatregelen staan gedefinieerd, wordt het 
certificaat Basis samenwerken aangevraagd, 
dat twee jaar geldig is. daarna begint de daad-
werkelijke uitvoering van het plan van aanpak. 
na een evaluatie en een nieuwe veiligheids-
analyse wordt de aanpak verder verscherpt. 
daarmee wordt het certificaat continu 
samenwerken behaald (twee jaar geldig). 
Belangrijk is om het samenwerkingsverband 
ook na het behalen van de nagestreefde 
 resultaten in stand te houden. verdieping 
en uitbreiding kan een kvo versterken en een 
winkelgebied en bedrijventerrein nóg veiliger 
maken.
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kan het kijken naar geweld of seks op televisie schadelijk zijn voor 
de jeugdige kijker? Veel internationale onderzoekers achten dat wel 
bewezen. Ook de entertainmentindustrie lijkt zich bewust te zijn 
van een schadelijke invloed. in veel landen zijn daarom classificatie-
systemen geïntroduceerd die ouders, jongeren en de branche zelf 
informeren over de mogelijk schadelijke gevolgen van bepaalde 
media. maar werken die systemen?

Negeren kijkwijzer-code kinderspel

BEkiJk HET mAAr?

door Jordy Gosselt, Joris van Hoof  
en Menno de Jong 
De auteurs zijn verbonden aan de afdeling Technische en 

Professionele Communicatie van de Universiteit Twente. 

Om ouders te informeren over schadelijke media-
inhouden, kent Nederland sinds 2001 het classificatie-
systeem Kijkwijzer. Dit systeem dient er tevens voor 
om jongeren te beschermen tegen schadelijke 
media. Kijkwijzer kent leeftijds- en inhoudelijke 
classificaties toe aan televisie-uitzendingen en 
films. Deze pictogrammen worden geplaatst op 
verpakkingen, posters en andere reclame-uitingen 
en worden weergegeven bij de aanvang van een 
filmvertoning of televisie-uitzending. Twee jaar na 
de introductie van Kijkwijzer werd het Europese PEGI 
geïntroduceerd; een vergelijkbaar systeem, maar 
dan specifiek gericht op games.

PEGI is een voorbeeld van zelfregulering door de 
entertainmentindustrie, bij Kijkwijzer gaat het om 
co-regulering (dit vanwege de betrokkenheid van 
de overheid). De entertainmentindustrie bestaat 

in dit geval uit televisieomroepen, bioscopen, 
 videotheken, bibliotheken, warenhuizen, speel-
goed winkels, cd/dvd-winkels en gameshops. In 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documen tatiecentrum (WODC) van het ministerie 
van Justitie onderzocht de Universiteit Twente 
in hoeverre beide systemen effectief zijn in het 
beschermen van jongeren tegen schadelijke media. 
Speciale aandacht ging hierbij uit naar de mate van 
naleving van de leeftijdsclassificaties van Kijkwijzer 
en PEGI. Oftewel: kan een jongere aan dvd’s, games 
of bioscoopkaartjes komen die hij of zij eigenlijk 
niet zou mogen kopen? 

mySTErySHOPPiNg 
Om de naleving op de winkelvloer te onderzoeken 
is gebruik gemaakt van de methode  mystery shopping. 
Jongeren deden in totaal 528 kooppogingen waarbij 
zij niet voldeden aan de leeftijdsclassificatie van de 
beoogde dvd’s en games. Wanneer de ver koper om 
de leeftijd vroeg, antwoordde de jongere naar waar-
heid. Werd om een identiteitsbewijs gevraagd, dan 
liet de jongere zijn of haar echte  identiteitsbewijs 
aan de verkoper zien.  
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Indien de verkoop werd geweigerd, dan drong 
de jongere niet verder aan, maar verliet de winkel. 
De deelnemende jongeren werden geselecteerd 
door eigen docenten en een leeftijdverificatietest 
met tachtig respondenten bevestigde de (te jonge) 
 leeftijd van de mysteryshoppers. Er werd een breed 
scala aan aanbieders van audiovisuele media 
bezocht, waaronder warenhuizen, speelgoed-
winkels, cd/dvd-winkels, gameshops, videotheken, 
bibliotheken en bioscopen. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat  
de jongeren doorgaans weinig moeilijkheden 
ondervonden bij het aanschaffen van een dvd, 
game of bioscoopkaartje voor een film waarvoor 
ze eigenlijk te jong waren (zie tabel 1). 

De naleving over het geheel was 14 procent. In 
86 procent van alle koop- en huurpogingen kregen 
jongeren het product gewoon mee, ondanks hun 
te lage leeftijd. Vooral wanneer de afstand tussen de 
leeftijdsclassificatie van het product en de leeftijd 
van de jongere klein was (11 jaar/12+ en 15 jaar/16+), 
bleek de naleving laag (respectievelijk 7 procent en 
4 procent). Wanneer de 11-jarigen een 16 jaar-product 

probeerden te kopen was de naleving wat beter, 
namelijk 31 procent. De resultaten per sector laten 
grote verschillen zien: bioscopen scoorden het best, 
warenhuizen het slechtst. Meestal konden de jonge-
ren de dvd of game meekrijgen zonder dat de ver-
koper vroeg naar hun leeftijd of identificatie. Ook 
wanneer dit laatste wel gebeurde (in 11 procent van 
de gevallen), was naleving van de leeftijdsgrenzen 
van Kijkwijzer en PEGI echter nog niet vanzelf-
sprekend (zie tabel 2). 

ADViESfuNCTiE BrANCHE
Hoe gaan verkopers om met de adviesfunctie die zij 
hebben? Zien ze zelf nut in de systemen Kijkwijzer 
en PEGI? Om de naleving van leeftijdsgrenzen bij 
de advisering aan ouders te onderzoeken, is in een 
andere deelstudie gebruik gemaakt van mystery-
calls. Dit houdt in dat verkopers van diverse 
 verkooppunten door een onderzoeksmedewerker 
zijn gebeld. Onderzoeksmedewerkers deden zich in 
die gesprekken voor als bezorgde vader (75 gesprek-
ken door een mannelijke onderzoeksmedewerker) 
of moeder (74 gesprekken door een vrouwelijke 
onderzoeksmedewerker) die een verkoper tele fonisch 
om advies wilde vragen. 

Tabel 1> Correcte naleving per type aanbieder naar leeftijd en classificatie

percentage correcte naleving

11/12 jaar* 11/16 jaar** 15/16 jaar*** Totaal

bioscoop 0% 69% 16% 28%

cd/dvd-winkel 25% 25% 6% 19%

videotheek (huur) 0% 56% 0% 19%

videotheek (koop) 13% 38% 0% 17%

gameshop 0% 25% 6% 10%

speelgoedwinkel 13% 13% 0% 8%

bibliotheek 6% 19% 0% 8%

warenhuis 3% 6% 0% 3%

totaal 7% 31% 4% 14%

* 11-jarige koopt/huurt een product met classificatie ‘12 jaar’.
** 11-jarige koopt/huurt een product met classificatie ‘16 jaar’.
*** 15-jarige koopt/huurt een product met classificatie ‘16 jaar’. 

>>
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De eigen kennis van verkopers 
over de inhoud van films en 
games lijkt zeker zo belangrijk 
als de leeftijdsclassificaties van 
Kijkwijzer en PEGI

Advies werd gevraagd naar aanleiding van de 
 aanwezigheid van leeftijdsclassificaties op een dvd, 
game of bioscoopfilm. De ‘ouders’ wilden in deze 
gevallen weten of ze hun kind met een gerust hart 
een te hoog geclassificeerde dvd, bioscoopfilm of 
game konden laten kijken of spelen. Ook bij de 
 mysterycalls werd er gewerkt met drie condities 
(ouder vraagt advies over een 11-jarig kind en een 
classificatie van 12 jaar, over een 11-jarig kind en 
een classificatie van 16 jaar en over een 15-jarig 
kind  en een classificatie van 16 jaar).

De resultaten van de mysterycalls bevestigen 
in grote lijnen de bevindingen van de eerder 
beschreven mysteryshopbezoeken. De systemen 
Kijkwijzer en PEGI lijken, ook wanneer het gaat om 
het adviseren van ouders, voor verkopers weinig 
gewicht in de schaal te leggen. Slechts 35 procent 
van de telefoongesprekken eindigde in een advies 
conform de Kijkwijzer- of PEGI-classificaties. Van 
deze negatieve adviezen werd slechts iets meer dan 
de helft expliciet gebaseerd op de Kijkwijzer- of 
PEGI-leeftijdsclassificatie. In de overige gevallen 
werd advies gegeven op grond van andere over-
wegingen. Het kijken of spelen van een dvd/film 

of game werd eerder geadviseerd, wanneer 
de afstand tussen de leeftijd van de jongere en 
de leeftijdsclassificatie klein was. Wanneer deze 
afstand groter was, was ook de naleving van Kijk-
wijzer/PEGI door de verkopers hoger. In de over-
wegingen van verkopers lijken de eigen kennis over 
de inhoud van films en games zeker zo belangrijk 
als de leeftijdsclassificaties van Kijkwijzer en PEGI. 
Ook gaan verkopers vaak uit van de eigen verant-
woordelijkheid van ouders, zelfs als die ouders 
de verkopers expliciet om hulp vragen.

kENNiS EN DrAAgVlAk 
Met schriftelijke vragenlijsten is vervolgens achter-
haald hoe het komt dat verkopers zich al dan niet 
houden aan de leeftijdsclassificaties van Kijkwijzer 
en PEGI. Het onderzoek is afgenomen onder mede-
werkers van bibliotheken, videotheken, verkoop-
punten en bioscopen. In de schriftelijke vragenlijst 
zijn de verkopers bevraagd op hun kennis over de 
systemen Kijkwijzer en PEGI, het draagvlak voor 
beide systemen en de redenen om de leeftijds-
classificaties van Kijkwijzer en/of PEGI wel of niet 
na te leven. 

Verkopers gaven aan dat   
niet-naleving over het algemeen 
niet snel wordt ontdekt

De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat 
de verkopers meer kennis van Kijkwijzer hadden 
dan van PEGI. Ook bleek dat zij niet de betekenis 

Tabel 2> Interventies tijdens de aankooppogingen naar leeftijd en classificatie

 

11 jaar koopt 12 jr. 11 jaar koopt 16 jr. 15 jaar koopt 16 jr. totaal 

niet-
naleving

naleving niet- 
naleving

naleving niet- 
naleving

naleving abs. (%)

geen interventie 155 5 120 28 163 0 471 (89%)

alleen leeftijd 9 7 2 21 0 6 45 (9%)

alleen id 0 0 0 2 6 1 9 (2%)

leeftijd en id 0 0 0 3 0 0 3 (1%)

totaal 164 12 122 54 169 7 528
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van alle waarschuwingspictogrammen goed kenden 
en was het de verkopers niet helemaal duidelijk op 
welke typen producten zij een Kijkwijzer- dan wel 
PEGI-classificatie konden verwachten. Daarnaast 
leverde de wettelijke status van de leeftijdsgrenzen 
problemen op. Zo wisten verkopers vaak niet wat de 
wettelijke status is van de 12 jaargrens. Verkopers 
gaven aan dat niet-naleving over het algemeen niet 
snel wordt ontdekt. Een bezoek van externe contro-
leurs werd niet verwacht. Ook dachten de verkopers 
dat jongeren een dvd of game wel in een andere winkel 
konden kopen als de verkoop in de eigen winkel 
werd geweigerd, omdat ze verwachtten dat de leef-
tijdsclassificaties van Kijkwijzer en PEGI daar minder 
zouden worden nageleefd. Verder blijkt uit het vragen-
lijstonderzoek dat verkopers zich niet persoonlijk 
verantwoordelijk voelen voor de aankopen van 
 jongeren. Winkels en winkelketens achten zij daar-
voor evenmin verantwoordelijk. De verkopers vinden 
vooral de ouders van de jongere en, in mindere 
mate, de jongeren zelf verantwoordelijk. Verkopers 

vinden het soms ook lastig om de leeftijd van een 
jongere te schatten en de leeftijd te controleren. 

NAlEViNg
Uit de vragenlijst komen drie factoren naar voren 
die van invloed lijken op de naleving van de leef-
tijdsgrenzen. In de eerste plaats is dat de persoon-
lijke acceptatie van de systemen. De individuele 
opvattingen van verkopers, en niet de opvattingen 
die binnen een bepaald verkooppunt gelden, zijn 
van invloed op de bereidheid van verkopers om zich 
te houden aan de leeftijdsrestricties. In de tweede 
plaats is dat de inschatting van de wettelijke grond-
slag voor de leeftijdsbeperkingen. De bereidheid 
van verkopers om zich aan de leeftijdsgrenzen te 
houden, is groter wanneer ze weten dat daar een 
wettelijke grondslag voor is. In de derde plaats is 
ook de controle van invloed. Verkopers houden zich 
beter aan de leeftijdsgrenzen als ze serieuzer rekening 
houden met (externe) controles op de naleving. 
Factoren als sancties en praktische bezwaren (bij-
voorbeeld: het voorkomen van ruzie of onenigheid 
met klanten en de moeilijkheid van het inschatten 
van de leeftijd van jongeren) spelen in de huidige 
situatie nog geen rol. In de spontaan genoemde 
redenen voor niet-naleving komen de praktische 
bezwaren echter wel naar voren. 

zWAkSTE SCHAkEl
Uit de onderzoeken blijkt dat de zwakste schakel in 
beide systemen ligt bij het daadwer kelijke verkoop-
moment. Winkelketens, winkels, en individuele 
verkopers lijken onvoldoende doordrongen van 
de noodzaak om zich te houden aan de leeftijds-
grenzen bij de verkoop van media producten. Gezien 
het maatschappelijk belang dat gemoeid is met 
het beschermen van jongeren tegen schadelijke 
media-inhouden, is het noodzakelijk dat verkopers 
een actievere rol gaan spelen bij de naleving van 
leeftijdsgrenzen. <<

WWW
Het rapport van het volledige onderzoek 
dat de Universiteit twente heeft uitgevoerd 
in opdracht van het ministerie van Justitie 
(Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar 
het functioneren van Kijkwijzer en PEGI ter 
bescherming van jongeren tegen schadelijke 
mediabeelden) is te downloaden via:  
www.wodc.nl

Illustratie: Hans Sprangers



REPORTAGE Skimming 

“HET lEEgrOVEN VAN DE rEkENiNg gEBEurT 
VriJWEl AlTiJD rOND miDDErNACHT”

Bedrijfsleven

Voer uw pasje in. Toets uw pincode. Neem uw geld en pasje uit 
de automaat. Bedankt voor uw bezoek en tot ziens. zo simpel is 
het. Het lijkt alsof er niks aan de hand is, maar het is niet alleen 
de pinautomaat die bedankt. Ook de crimineel die zich met skimming 
bezighoudt – jaarlijks duizenden gevallen in Nederland – is tevreden. 
De totale schade als gevolg van pinpasfraude bedroeg vorig jaar 
31 miljoen euro. Hoogste tijd om het kat- en muisspel verder op 
te voeren. met een EmV-chip en, als het even kan, een centraal 
coördinatiepunt van de politie. 
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REPORTAGE Skimming 

“HET lEEgrOVEN VAN DE rEkENiNg gEBEurT 
VriJWEl AlTiJD rOND miDDErNACHT”

>>

Bij pinpasfraude worden met een leeskop en 
minicamera gegevens van klanten gecopieerd 
en opgeslagen om een nieuw pasje te kunnen 
maken / foto: Inge van Mill.

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

Communicatie.

Het is al eeuwenlang een gegeven: daar waar zich geld bevindt, 
liggen criminelen op de loer. Menige bank werd in het verleden 
dan ook overvallen. Maar de beveiliging werd opgevoerd en 
de Nederlandse banken werden onneembare vestingen.  
De crimineel ging zich richten op de klant van de bank. Over-
schrijvingskaarten werden met lijmstokjes uit de brievenbus 
gehengeld. Na het aanpassen van bedrag en rekeningnummer 
stroomde het geld bij de dieven binnen. Brievenbussen met 
zwanenhalzen verschenen. Weer was het de crimineel moei lijker 
gemaakt.

“En toen kwam het elektronische betaalverkeer op gang”, 
zegt Gijs Boudewijn, hoofd betalingsverkeer en criminaliteits-
beheersing bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 
“Nu hebben we te maken met skimming. Criminelen kopiëren 
en misbruiken de gegevens van de betaalpas om geld op te 
nemen uit de geldautomaat. We zagen het verschijnsel voor 
het eerst in de jaren negentig. In eerste instantie zaten wij als 
Nederlandse banken volstrekt in de ontkenningsfase. Dat je 
de pas kon kopiëren, geloofden we wel, maar we hadden 
als een van de weinige landen in Europa een online-realtime-
betaalsysteem mét pincode. In Engeland hadden ze een 
systeem met handtekening. Dat leidde veel makkelijker 
tot fraude. Wij hadden toen nog geen idee dat de pincodes 
 achterhaald werden.”

secondant #5 | oktoBer 2009  47



“Tot rond de millenniumwisseling de eerste skimming-
apparatuur op geldautomaten werd aangetroffen. We zagen 
het letterlijk voor onze eigen ogen gebeuren. De magneetstrip 
werd gekopieerd en de pincode over de schouder meegekeken 
of met een cameraatje geregistreerd. Inmiddels zijn we zover 
dat we te maken hebben met georganiseerde misdaad en is 
skimming ingeburgerd. De totale schade bedroeg vorig jaar 
31 miljoen euro. De ontkenningsfase zijn we dan ook ver voorbij. 
We weten dat skimmers bestaan en dat ze hondsbrutaal zijn. 
Dus nemen we onze maatregelen.”

lEESkOP EN CAmErA
Bob Goulooze van Currence – merkeigenaar en licentieverstrek-
ker van de collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Accept-
giro, Incasso/Machtigingen en iDEAL – beaamt dat skimmers 
een brutale werkwijze hanteren. “In 80 tot 90 procent van 
de gevallen wordt skimmingapparatuur geplaatst op geld-
automaten en onbemande betaalautomaten bij onder meer 
benzinestations en treinstations”, vertelt hij. “Met magneten 
of een plakstrip bevestigen ze een nauwelijks van echt te 
onderscheiden voorstuk met daarin een leeskop en een mini-
camera. De nietsvermoedende klant steekt zijn pas in de auto-
maat en de gegevens worden direct gekopieerd en opgeslagen. 
Het cameraatje, vaak een mobiel telefoontje dat achter het 
voorstuk zit, registreert de pincode door een minuscuul gat 
boven het toetsenbord. Als klant merk je niks.” De criminelen 
maken met de verkregen gegevens nog dezelfde dag een nieuwe 
pas aan. Een stuk plastic en een magneetstip, bijvoorbeeld een 
stuk videotape, zijn voldoende. De kaart wordt geladen met de 

gegevens en samen met de pincode kan het leegtappen van 
de geldautomaat beginnen. “Het leegroven van de rekening 
gebeurt vrijwel altijd rond middernacht”, aldus Goulooze.  
“Elke pas kent een daglimiet, dus ze pinnen iets voor en iets 
na twaalven.”

TASk fOrCE SkimmiNg
Voor Currence en de NVB reden om een gezamenlijke Task 
Force Skimming op te richten. Die onderzoekt welke maat-
regelen mogelijk zijn om skimming (en de schade bij geslaagde 
pogingen) te beperken. De Task Force overlegt regelmatig met 
politie en justitie. “Kijkend naar de totale omzet van de banken 
hebben we het met 31 miljoen euro fraude door skimming over 
een schadebedrag van slechts 0,023 procent”, zegt Boudewijn. 
“Daarnaast wordt het slachtoffer van skimming in beginsel 
schadeloos gesteld. De bank betaalt het geld terug. Voor veel 
partijen is skimming op het eerste gezicht dan ook niet zo 
belangrijk. Maar skimming schaadt het vertrouwen in het 
 elektronische betaalverkeer en dat moeten we voorkomen.”

“Wat je ook doet, criminelen weten 
het nieuwe verdedigingsmechanisme 
altijd weer te omzeilen”

Currence verdiept zich dagelijks in nieuwe anti-skimming-
technieken. “Maar wat je ook doet en wat je ook bedenkt, 
 criminelen weten het nieuwe verdedigingsmechanisme altijd 
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weer te omzeilen”, zegt Goulooze. Zo besloten de Nederlandse 
Spoorwegen in overleg met Currence bobbels aan te brengen 
op de kaartjesautomaat, zodat het nepvoorstuk niet meer was 
te bevestigen. “Binnen anderhalve maand kwamen de skim-
mers met twee aparte units die geen last hadden van het 
on gelijke oppervlakte.”

Goulooze geeft aan dat het kat- en muisspel gewoon verder 
wordt gespeeld. “Moeilijker maken moeten we het de crimineel 
altijd.” Dus komt de NS in september met een robuuste voor-
zetmond. De pas schuift hiermee niet meer in een gleuf, maar 
je legt je pasje erop en de machine haalt het naar binnen. “Het 
idee van deze oplossing is dat er niets meer in de leesopening 
kan worden geplaatst. Wij hebben hem veilig bevonden, maar 
we zullen zien hoelang het duurt.”

OVErlAyS
Volgens Goulooze is inmiddels ook een andere vorm van 
 skimming bijzonder lucratief. Steeds vaker maken criminelen 
gebruik van overlays: valse omhulsels met neptoetsenborden 
van slechts enkele millimeters dik. “De overlays worden in 
 winkels binnen enkele seconden over het toetsenbord of 
over de betaalautomaat geplaatst. De overlays kopiëren de 
pasgegevens en slaan de ingetoetste pincode op. Binnen nog 
kortere tijd halen ze het omhulsel weer weg.” Er zijn gevallen 
bekend van personen die zich verstoppen in de bezemkast om 
na  sluitingstijd aan de betaalapparaat te knoeien. “Maar ze 
doen het ook middels inbraak”, zegt Goulooze. “Of ze staan in 
de winkel en zorgen dat de caissière even geen zicht meer 

heeft op de betaalautomaat. In een groot aantal winkels loopt 
de goederenband tussen de kassa en de automaat door. Er zijn 
verhalen bekend van drie Roemenen die een kast komen kopen 
en deze tussen de caissière en betaalautomaat plaatsen. 
Twee van hen krijgen onenigheid en tijdens de verwarring 
die ontstaat, plaats de derde een overlay. Niemand die het 
merkt.”

Met onder meer het ontwikkelen van speciale stickers, die 
 verkleuren zodra wordt geprobeerd ze eraf te halen, probeert 
Currence de winkeliers te helpen bij het herkennen van hun 
eigen betaalautomaat. “We kunnen met oplettendheid veel 
skimmingpraktijken voorkomen”, zegt Goulooze. “De winkelier 
moet daarom minstens drie keer per dag zijn apparaat bekijken 
en zich afvragen of dit niet groter is geworden, qua kleur niet 
afwijkt en of de sticker er nog opzit. Bij twijfel moet direct 
de stekker eruit.” 

EmV-CHiP
Ilya Bruggeman, secretaris betalingsverkeer bij Detailhandel 
Nederland, geeft aan dat het bestrijden van skimming bij zijn 
organisatie topprioriteit heeft. Winkeliers moeten volgens hem 
zich nog bewuster worden van de gevaren die ze lopen. “Wan neer 
je als ondernemer slachtoffer wordt van skimming, hoef je het 
geld niet aan de klant te vergoeden, want dat doet de bank. Je 
bedrijf loopt alleen wel forse imagoschade op. Dat kan tot 
 flinke inkomstenderving leiden.”

>>
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“Winkeliers moeten hun geld automaat 
echt als onderdeel van de kassa zien”

Bruggeman vertelt dat Detailhandel Nederland zijn leden 
 informeert hoe de geldautomaat het beste kan worden gecon-
troleerd. “Winkeliers moeten hun geldautomaat echt als 
onderdeel van de kassa zien, ook deze kan worden beroofd. 
Daarnaast moeten ze extra alert zijn bij inbraak, in veel geval-
len is er dan met het apparaat geknoeid. We wijzen de winke-
liers ook op de stickers van Currence. Deze zijn geschikt voor 
een bepaald type betaalautomaat en moeilijk te vervalsen of 
te verwijderen. We bereiden ze tevens voor op de komst van 
de EMV-chip.” Vooral dat laatste is waar Bruggeman zijn hoop 
op vestigt: de komst van de nieuwe internationale standaard 
voor betalingen en geldopnamen met creditcards en bankpas-
sen. “Dankzij de chip wordt de magneetstrip straks niet meer 
gebruikt en kunnen de gegevens niet worden gekopieerd.” 
De komst van de nieuwe EMV-chip vraagt volgens Bruggeman 
om een investering van de winkeliers. “Het is de bedoeling dat 
alle betaalpassen eind 2011 zijn voorzien van deze chip. In 2013 
moeten alle betaalautomaten zijn aangepast. Als Detailhandel 
Nederland proberen we de winkeliers daarin tegemoet te 
komen. Zo hebben we in mei een convenant afgesloten waarin 
de Nederlandse banken over een periode van vier jaar 24 miljoen 
euro beschikbaar stellen via de Stichting Bevorderen Efficiënt 
Betalen. Het geld wordt onder meer ingezet om de toonbank-
instellingen tegemoet te komen in de extra kosten die gepaard 
gaan met de versnelde overgang naar EMV.”

gEkrAAkT
Of de EMV-chip (Eurocard Mastercard Visa) daadwerkelijk 
de skimmingpraktijken tot nul terugbrengt, wordt echter 
zowel door Ilya Bruggeman, Bob Goulooze van Currence als 
Gijs Boudewijn van de NVB betwijfeld. “Het aantal skimming-
gevallen gaat zeker afnemen”, vermoedt Goulooze, “want 
de chip is in principe veilig en wij zullen niet wachten om deze 
te blijven verbeteren. We kunnen er tenslotte van uitgaan dat 
de crimineel zich ook door de EMV-chip niet laat afschrikken.”

Ook Gijs Boudewijn twijfelt er niet aan dat skimming niet 
wordt uitgeroeid. “Zeker zolang de magneetstrip op de betaal-
pas zit. We hebben binnen Europa afgesproken dat we over-
gaan op de EMV-chip, maar zodra je naar Amerika gaat, moet 
je weer de magneetstrip gebruiken. Over zulke problematiek 
bezinnen we ons nu. We zouden bijvoorbeeld een pas met 
enkel een chip kunnen uitgeven die alleen in Europa is te 
gebruiken. Wie naar Amerika gaat, moet dan een tweede 
pas met magneetstrip aanvragen.”

Maar dat de EMV-chip uiteindelijk ook wordt gekraakt, dat 
weet Boudewijn vrijwel zeker. “We moeten niet vergeten dat 
de techniek die achter deze chip zit, alweer tien jaar oud is. 
Hadden we dan niet wat sneller moeten zijn? Eigenlijk wel, 
maar dat gaat simpelweg niet. We zouden nu ook voor de 
nieuwste technieken, bijvoorbeeld een irisscan, kunnen kiezen, 
maar daarvoor moet je eerst wel in Europees of wereldwijd 
verband een standaard voor af zien te spreken. Zulke afspraken 
duren onvermijdelijk lang en daarna begint de ontwikkeling 
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van de apparatuur en het vastleggen van afspraken over hoe 
het nieuwe systeem wordt ingevoerd.”

“We weten allemaal dat het vooral om 
Roemenen uit de stad Bacau gaat, die 
georganiseerd naar Nederland toe komen”

Voor een betere aanpak van skimming zou Boudewijn graag 
zien dat de politie zich meer richt op het probleem. “Er zou 
een centraal coördinatiepunt moeten komen. Justitiële onder-
zoeken kunnen dan effectiever worden gecoördineerd en de 
informatie-uitwisseling met buitenlandse politiediensten 
wordt beter. Want we weten nu allemaal dat het vooral om 
Roemenen uit de stad Bacau gaat, die georganiseerd naar 
Nederland toe komen. ‘Skimcity’ wordt Bacau al in de volks-
mond genoemd. Dan is het toch gek dat we daar met elkaar 
niet meer bovenop zitten.” 

SkimONDErzOEk
Dat skimming een probleem is, ziet ook Harry Jongkind die zich 
bij de bovenregionale recherche bezighoudt met financiële en 
economische fraude. “Skimming is een landelijk probleem, het 
zou inderdaad goed zijn als we het binnen de politie landelijk 
konden aanpakken. Op die manier kunnen we een centrale 
database ontwikkelen, waardoor opsporing makkelijker wordt. 
We hebben er zelfs een plan voor geschreven, maar dat heeft 
de prioriteitenlijst niet gehaald.”

Jongkind verbaast zich daar niet over. “De politie heeft met 
grotere problemen te maken. Door mankrachttekort moeten 
we keuzes maken.” Dat wil volgens hem niet zeggen dat er 
niets gebeurt. “We hebben in de periode 2008-2009 een landelijk 
skimmingonderzoek gedaan bij de geldautomaten van 
één bepaalde bank. Daaruit kunnen we concluderen dat de 
opsporing van skimmers een moeilijk verhaal is. Het gaat om 
een grote groep Oost-Europeanen die, aangestuurd vanuit hun 
eigen land, in Nederland aan het werk is. Zodra ze de grens over 
zijn, houdt onze opsporingsbevoegdheid op.”

Jongkind meent dat skimming door de andere partijen 
 inmiddels goed wordt aangepakt. “De banken en Currence 
doen er alles aan om met de nieuwste technieken de geld- 
en betaalautomaten te beschermen. Dat moet ook, want het 
publiek moet vertrouwen in de pinpas houden. We moeten 
voorkomen dat we terugvallen naar de middeleeuwen en 
 allemaal met cash over straat gaan. Want daarmee neemt 
het aantal overvallen op burgers en winkeliers geheid weer 
toe. Voor de politie reden om, zo goed en kwaad als het kan, 
bij te dragen aan de aanpak van skimming.” <<
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Column

In 2007 heeft de burgemeester van 
Amsterdam een convenant gesloten 
met de minister van Justitie om de 
 georganiseerde criminaliteit in het Wal len-
gebied (postcode 1012) aan te pakken. 
Aangekondigd wordt dat de recherche 
strafrechtelijke onderzoeken gaat uitvoe-
ren naar de praktijken in de buurt. Ook 
wordt vermeld dat de fiscus er belasting 
gaat innen. Gebeurde dat tot nu toe dan 
niet, zult u zich verbaasd afvragen, en 
hoe is dat mogelijk? Dat zal ik u uitleg-
gen. Rond 1995 zijn kopstukken van de 
Nederlandse politie en justitie geênque-
teerd over de zogenoemde IRT-affaire. 
Met deze affaire bleek het uiteindelijk 
mee te vallen maar inmiddels was het 
kwaad geschied. Sindsdien laboreert de 
Nederlandse politietop aan het Post van 
Traa Stress Syndroom (PTSS). Lijders aan 
dit syndroom herbeleven nog regelmatig 
de parlementaire ondervraging die hun 
collega’s destijds hebben ondergaan. 
Het syndroom gaat gepaard met chronisch 
vermijdingsgedrag. De animo om in de 
strijd tegen de georganiseerde  misdaad 
de nek uit te steken, is gering. 

Maar nu wordt door een nieuwe generatie 
recherchechefs het bestrijden van de 
structurele wantoestanden op de Wallen 
gelukkig weer opgepakt. Men neemt 
hierbij een voorbeeld aan New York. 
Burgemeester Giuliani, bekend om zijn 
no-nonsense-aanpak van de criminaliteit 
op straat, heeft destijds ook de Tony 
Soprano’s van Manhattan de wacht aan-
gezegd. Zo ook heeft het Amsterdamse 
gemeentebestuur nu de strijd aangebon-
den met de verhuftering van het publieke 
domein in het algemeen en met het al te 
vrije ondernemerschap op de Wallen in 
het bijzonder. Eindelijk weer zicht op een 
gemeente waar de wet geldt voor ieder-
een en de toeristeneconomie uit meer 
bestaat dan tappen voor hooligans. 
Wat zullen de Kamer van Koophandel en 
de gemeenteraad blij met deze ontwik-
keling zijn! Nou nee, dat valt tegen. De 
ondernemers zijn muisstil en de raad eist 
dat er eerst overleg komt met de plaatse-
lijke prostituees. Amsterdam heeft vorig 
jaar de wereldpers gehaald met onthullin-
gen over zwaar-mishandelde seks-
werkers in de legale sector maar de raad 
gelooft kennelijk nog steeds in de happy 
hooker. 

Sinds enige tijd hangt de binnenstad 
vol aanplakbiljetten waarin wordt 
gewaarschuwd tegen de vertrutting van 
Amsterdam. Met minder coffeeshops 
en raamprostituees zou Amsterdam 
Staphorst aan de Amstel worden. Ai 
Amsterdam, zegt een andere poster. 
Laat Amsterdam weer Amsterdam zijn! 
Amsterdam, zo wordt er nog bij verteld, 
de stad van Descartes, Spinoza, 
Rembrandt en Michiel de Ruyter. Ben 
ik de enige die zich afvraagt wie deze 
schijnheilige acties financiert? 

Inmiddels hebben de plaatselijke colum-
nisten Jan Blokker en Youp van ‘t Hek ook 
een duit in het zakje gedaan. Blokker 
vindt het in 1012 niet meer zo gezellig 
als vroeger. Hij mist de slachtoffers van 
vrouwenhandel! Van ‘t Hek steekt de 
draak met het verbod op staand bier 
drinken op de openbare weg. Dat zou 
volgens Van ’t Hek een on-Amsterdamse 
maatregel zijn. Staand bier drinken is 
echter, naar ik als geboren Amsterdam mer 
kan getuigen, helemaal geen oud 
Amsterdams volksgebruik. Simon 
Carmiggelt ooit staand met een biertje 
op de gracht gezien? Flaneren met een 
biertje in je hand is een gewoonte van 
Easy Jetters uit de krochten van Noord 
Engeland. Laat die Van ’t Hek maar terug-
gaan naar waar hij vandaan komt, een of 
andere hockeyclub in de provincie. Daar 
kan hij iedere zondagmiddag in het club-
huis staand biertjes drinken zonder dat 
iemand er last van heeft. 
 
Met de nu lopende projecten heeft 
Amsterdam een uitgelezen kans de 
 his torische binnenstad te redden uit de 
greep van de maffia. Dan kan de stad 
de plaats op de UNESCO-lijst krijgen die 
zij  verdient. Weg met de vage souvenir-
winkels, illegale pensions, stomdronken 
Engelsen, zogenaamde massagesalons, 
witwassende shoarmatenten, quasi-
onschuldige raamverhuurders,  
www.beerbikes.uk, louche belwinkels, 
criminele coffeeshops en head- en 
smartshops. Wees Wijs met de Wallen! 
Redt het Oudekerksplein van de pooiers. 
Laat Amsterdam de Big Apple aan de 
Amstel zijn! << 

WiJS mET DE WAllEN 

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



in maart 2009 dreigde in nederland even 
een terroristische aanslag. na een telefo-
nische melding werden de amsterdamse 
arenaboulevard en ikea ontruimd omdat 
drie mannen er een aanslag met explo-
sieven zouden gaan plegen. Het bleek 
loos alarm. toch blijft het dreigingsniveau 
in nederland volgens de nationaal 
coördinator terrorismebestrijding 
(nctb) ‘substantieel’. internationale 
jihadistische organisaties, zoals groep-
eringen die in de pakistaans-afghaanse 
regio opereren, hebben nog steeds de 
intentie om terroristische aanslagen te 
plegen tegen nederlandse belangen, 
blijkt uit het dreigingsbeeld dat in april 
2009 naar de tweede kamer is gestuurd. 
omdat nederlandse militairen in 
afghanistan zijn gelegerd, blijft 
nederland een ‘legitiem’ doelwit voor 
islamitische terroristische groepen, 

aldus de nctb. van de situatie in 
afghanistan gaat niet alleen voor 
nederland een terroristische dreiging 
uit. ook in andere West-europese landen 
hebben de ontwikkelingen langs 
de pakistaanse grens – en in andere 
instabiele regio’s, zoals somalië, irak en 
Jemen – gevolgen voor terrorismerisico’s. 
dat is te lezen in de meest recente editie 
van het European Union Terrorism 
Situation and Trend Report (te-sat) dat 
europol jaarlijks uitbrengt. islamitische 
terroristen blijven hun acties legitimeren 
met verwijzing naar westers beleid ten 
aanzien van moslims, zoals de militaire 
aanwezigheid in conflictgebieden, blijkt 
uit de trendanalyse over de jaren 2006 
tot en met 2008. tegelijkertijd maakt 
europols overzicht van feiten en cijfers 
rond terroristische aanvallen, arrestaties 
en activiteiten in de europese Unie 

 duidelijk dat islamitisch terrorisme in 
de praktijk niet de meeste slachtoffers 
maakt. in 2008 vond maar één islamitisch 
georiënteerde aanslag plaats: in een 
 restaurant in het Britse exeter raakte de 
dader van een geplande aanslag gewond 
toen zijn zelfgemaakte bom te vroeg 
ontplofte. en niet meer dan zeven 
europese lidstaten rapporteerden in 
2008 een concrete dreiging van islamiti-
sche terroristen.

de eU wordt het meest getroffen door 
separatistisch terrorisme, zoals groepen 
uit Baskenland en corsica. Het aantal 
separatistische aanvallen is in 2008 welis-
waar gedaald ten opzichte van 2007, 
maar vormt met bijna 400 gevallen wel 
een aanzienlijk deel van het totaal gerap-
porteerde incidenten, dat in dat jaar op 
ruim 500 neerkwam. een vergelijkbare 
trend doet zich voor bij de rechtszaken 
over terroristische strafbare feiten. Bijna 
40 procent van de terrorismeverdachten 
die in 2008 voor de rechter verschenen, 
werd geassocieerd met separatistisch 
terrorisme.

Wordt islamitisch terrorisme ten onrechte 
nog steeds als onze grootste bedreiging 
gezien? dat lijkt een te snelle conclusie. 
Zo voorspelt europol dat het aantal 
 personen dat is geassocieerd met 
‘home-grown’ islamitische terroristische 
groepen in de eU zal toenemen. deze 
 terroristen zijn niet alleen actief binnen 
moskeeën, maar ook in gevangenissen 
en op andere plekken waar mensen 
gevoelig zijn voor rekrutering en radicali-
sering. en zolang ‘onze jongens’ in 
afghanistan zijn, zien de jihadisten 
reden genoeg om hier mee door te gaan. 

<< Lynsey Dubbeld is werkzaam bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
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CCV-nieuws
HEIN ROETHOFPRIJS 2009

Het Bossche voetbalproject ‘Doelbewust’ is de winnaar van 
de Hein Roethofprijs 2009. Dit werd op maandag 19 oktober 
bekend gemaakt in Den Haag. 

Doelbewust zet sport in als middel voor gedragsverbetering 
bij  jongeren van tien tot zestien jaar. Negentig jongeren 
zijn inmiddels bij het project betrokken. Het gaat om risico-
jongeren met gemeenschappelijke delers: grenzeloos gedrag, 
moeilijk aanspreekbaar, weinig respect voor autoriteit. Doel-
stelling van het project is het bevorderen en benutten van 
talenten op een stimulerende wijze, waarbij teamgeest en 
 individuele benadering hand in hand gaan. En met positieve 
effecten: inmiddels is ‘Doelbewust’ uitgerold over de hele 
stad Den Bosch waar nu in totaal negen teams actief zijn.

Kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/hein-roethofprijs

BRANDVEILIGHEID IN EN ROND 
SCHOLEN

Om bij te dragen aan de bewustwording van de gevaren van 
brand heeft het CCV een dossier ‘Brandveiligheid in en rond 
scholen’ ontwikkeld. Jaarlijks vinden gemiddeld 300 branden 
in onderwijsgebouwen plaats. 

Het dossier geeft een overzicht van wat brandveiligheid in 
schoolgebouwen inhoudt, wat de cijfers zijn en wat de regel-
geving voorschrijft. Bovendien bevat het een deel dat ingaat 
op wat een school zelf kan doen aan brandveiligheid.

Kijk voor meer informatie op: 
www.hetccv.nl/brandveiligescholen

VRKI VOOR BEDRIJVEN  

Het CCV heeft een brochure over de Verbeterde Risicoklas - 
sen indeling (VRKI) voor bedrijven vervaardigd. De VRKI voor 
 bedrijven is een methode om het inbraakrisico van een bedrijf 
te meten en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om 
inbraak te bemoeilijken. 

In de brochure wordt beschreven wat VRKI inhoudt, hoe 
een optimaal beveiligingsconcept kan worden samengesteld 
en welke rol een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf 
 daarbij kan spelen. De VRKI wordt onder meer gebruikt door 
verzekeraars en beveiligingsbedrijven. 

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

TRENDANALYSE JEUGD EN ALCOHOL  

Het CCV heeft een trendanalyse over jeugd en alcohol uit-
gevoerd. Deze analyse ontsluit wetenschappelijke inzichten 
in de relaties tussen alcoholgebruik en veelvoorkomende 
 criminaliteit, buurtproblemen en onveiligheid. 

Met de resultaten kunnen veiligheidspartners worden 
 ondersteund bij het ontwikkelen van beleid en maatregelen. 
Er kunnen uit de trendanalyse een aantal oplossings- 
richtingen voor de praktijk worden afgeleid. Een locatie-
specifieke benadering lijkt bijvoorbeeld een must, aangezien 
diverse onderzoeken aantonen dat agressie zich sneller voor-
doet in openbare ruimtes dan binnen horecagelegenheden.

Kijk voor meer informatie op: www.hetccv.nl

LICENTIETARIEVEN 2010  

Het CCV heeft de tarieven voor het uitvoeren van certificatie-
schema’s en inspectieschema’s voor 2010 gepubliceerd. 
De tarieven gelden vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2010. 

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met 
het CCV een licentieovereenkomst hebben, betalen licentie-
vergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad. 
De tarieven die gelden vanaf 1 januari 2010 zijn niet meer 
 gebaseerd op de tarieven van voorgaande jaren. Er zijn aan -
pas singen doorgevoerd als resultaat van overleg met  
de certifi catie- en inspectie-instellingen. 

Kijk voor meer informatie op: www.hetccv.nl

PKVW-SITE VERNIEUWD  

De website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)  
is vernieuwd. De site is nu nog overzichtelijker en project-
ontwikkelaars hebben een eigen rubriek gekregen.

Projectontwikkelaars spelen een belangrijke rol bij het toepas-
sen van het PKVW. Zij zitten bij het begin van een nieuwbouw-
project al om tafel met de gemeente. Beide partijen kunnen 
elkaar stimuleren om het PKVW toe te passen. Voor gemeenten 
is een stappenplan ontwikkeld waarmee ze het PKVW kunnen 
implementeren in de eigen organisatie en de uitvoering 
 kunnen af stemmen met externe partners.

Kijk voor meer informatie op: www.politiekeurmerk.nl

<< Robbie Keus

54 secondant #5 | oktoBer 2009 



secondant #5 | oktoBer 2009  55

secondant is een uitgave van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is 
een voortzetting van SEC: tijdschrift 
over samenleving en criminaliteits-
preventie. Met ingang van 2005 is de 
naam gewijzigd in secondant, 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 criminaliteits - 
pre 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.
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SluiTiNgSDATum kOPiJ
Kopij voor secondant 23-6 (december 
2009) dient uiterlijk 3 november 2009 in 
het bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing worden 
geweigerd.

AAN DiT NummEr WErkTEN mEE:
Lynsey Dubbeld, Jan van Dijk, Jordy 
Gosselt, Joris Van Hoof, Yvonne van 
der Heijden, Menno de Jong, Annemiek 
Nieuwenhuis, Dorien van Nobelen, 
Sandra Put, Ron van Wonderen.

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 fotobijschrift 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWiJziNgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminaliteits-
preventie en veiligheid een medium zijn 
voor praktische en actuele informatie 
over de praktijk van criminaliteitspreventie. 
Bijdragen moeten daarom prettig lees-
baar zijn – zij zijn in heldere en voor 
 eenieder toegankelijke bewoordingen 
gesteld. Tegelijk worden bijdragen gety-
peerd door inhoudelijke objectiviteit en 
kritische oordeelsvorming en is er ruimte 
voor diepgang en analyse. Waar nodig 
moeten onbekende begrippen worden 
uitgelegd. Voor de praktijk vormt de prak-
tische bruikbaarheid de rode draad, ook 
in achtergrondbeschouwingen. Dat bete-
kent concreet dat auteurs in bijdragen 
erop gespitst moeten zijn om succes- 
en faalfactoren, leerervaringen, tips voor 
de praktijk (do’s and don’ts) en dergelijke 
te beschrijven. Omvang Crimi-trends, 
interview en reportage in overleg, overige 
bijdragen: 1500 woorden. Noten alleen 
bij grafieken en tabellen. Voor de toegan-
kelijkheid moeten inhoudelijke noten 
worden vermeden, evenals een bronnen-
overzicht aan het eind van het artikel.

ISSN 1574-5732

ABONNEmENTENADmiNiSTrATiE
abonnementen zijn gratis. aan vragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van naW-gegevens als  -
mede functie en organisatie/instelling. 

centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid, redactie secondant, 
postbus 14069, 3508 sc Utrecht. 
e: abonnementensecondant@hetccv.nl

Colofon
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SECONDANT 
tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrieven. 
meldt 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 vno-ncW, de vereniging van  
nederlandse gemeenten en de raad van Hoofdcommissarissen.
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