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In het Coalitieproject 1012, gericht op het 
postcodegebied van de Wallen, bindt de gemeente 
de strijd aan met de plaatselijke criminele 
infrastructuur. Modeateliers komen in de plaats 
van raam prostitutie. / foto: Liesbeth Dingemans.
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Redactioneel

De uitgaven van de rijksoverheid voor criminaliteits
bestrijding en strafrechtshandhaving zijn vanaf de 
jaren zeventig flink gestegen: van 2,2 miljard euro 
in 1972 naar 7,6 miljard euro in 2009. Aan preventie 
alleen al, gaf de overheid in 2009 2,5 miljard euro 
uit. Dat blijkt uit het hoofdartikel, waarin Debora 
Moolenaar (WODC) de uitgaven voor de veiligheids
zorg in de afgelopen decennia tegen het licht houdt. 
Het meeste geld wordt besteed aan preventie, 
 tenuitvoerlegging van straffen en opsporing, zo 
blijkt. De grootste stijger was de gesubsidieerde 
rechtsbijstand, waarbij verdachten tijdens het 
 justitiële traject juridisch kunnen worden onder
steund. Deze uitgaven zijn explosief gestegen, 
van 4 miljoen in 1972 naar 110 miljoen in 2009. 
De stijging is voor een groot deel het directe gevolg 
van de sterke nadruk op handhaving in de periode 
20032007 onder invloed van het Veiligheids
programma, aldus Moolenaar. 

Of de kosten voor de veiligheidszorg zo royaal 
 blijven stijgen, is nog maar de vraag. De recessie 
houdt de economie immers al maandenlang in een 
wurggreep. Uit bezorgdheid dat de Amsterdamse 
aanpak van het Wallengebied getroffen wordt door 
de bezuinigingen, trok waarnemend burgemeester 
Asscher daarom in mei 2010, voorafgaand aan 
de verkiezingen, al aan de bel. In het gebied van 
de Wallen werken gemeente, politie, justitie en 

Belastingdienst in verschillende projecten nauw 
samen om er de invloed van de georganiseerde 
 criminaliteit terug te dringen. Bepaalde branches, 
die in het Wallengebied rijkelijk zijn vertegenwoor
digd, zoals coffeeshops, prostitutie en smartshops, 
zijn kwetsbaar voor vormen van criminaliteit zoals 
mensenhandel, witwassen en fiscale fraude. 
Daar bestaat het gevaar dat onder en bovenwereld 
zich vermengen. Om die vermenging tegen te gaan, 
wordt de criminele infrastructuur nauwgezet in 
kaart gebracht en met strafrechtelijke, bestuurlijke 
en fiscale middelen onttakeld. De komst van 
 andersoortige branches, zoals modeateliers, moet 
het gebied een fris aanzien te geven. Dit is een 
schoolvoorbeeld van een ambitieuze bestuurlijke 
benadering waarbij partijen van verschillende 
 signatuur omwille van een integrale aanpak nauw 
samenwerken en onderling informatie uitwisselen. 
Die ambities vallen alleen maar te prijzen. Ernstige 
problemen, zoals mensenhandel en uitbuiting, 
moeten met volle inzet worden aangepakt. Een 
 integrale, bestuurlijke aanpak leent zich daar goed 
voor. In dit themanummer van secondant wordt 
een aantal voorbeelden beschreven, uit Amsterdam 
maar ook elders. Hopelijk inspireren die andere 
 steden om ook zo’n aanpak te ontwikkelen, om 
de verstrengeling van boven en onderwereld te 
lijf te gaan. << Alfred Hakkert

SCHOOlVOOrBEElD
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Een armoedige jeugd, een verlangen naar 
een flitsend leven aan de arm van een 
rijke man en een onstuitbare neiging om 
geweld en hartstocht aan elkaar gelijk te 
stellen. Dat zijn de klassieke kenmerken 
van vrouwen van Italiaanse maffiabazen. 
De levensverhalen van deze vrouwen 
doen hoogleraar Marion van San denken 
aan hedendaagse Curaçaose vrouwen 

die zich aangetrokken voelen tot man
nen die betrokken zijn bij internationale 
drugshandel. Ook deze vrouwen, die 
zich vaak in een weinig rooskleurige 
 leefsituatie bevinden, voelen zich vaak 
aangetrokken tot ‘gevaarlijke’ mannen 
die hen de belofte van een beter bestaan 
voorschotelen. 

In haar oratie, ter aanvaarding van het 
hoogleraarschap Jeugd en Educatie van 
Antillianen aan de Universiteit Utrecht, 
laat Marion van San zien dat Curaçaose 
vrouwen die zich inlaten met gevaarlijke 
mannen uiteindelijk zelf bij de criminali
teit betrokken raken. Die ontwikkeling 
heeft niet alleen te maken met de die
nende rol van de vrouw, die de man bij
voorbeeld ondersteunt bij drugssmokkel. 
Het gaat ook om de opvoeding die de 
vrouwen hun zonen bieden.  

Zo blijken de door Van San onderzochte 
moeders hun zonen waarden bij te 
 brengen die de kans vergroten dat zij  
zich tot gevaarlijke mannen ontplooien. 
De moeders hebben er namelijk belang 
bij dat hun zonen hun mannetje staan in 
het criminele circuit: dat levert het gezin 
status, bescherming en een inkomen op.

De oplossing van dit intergenerationele 
criminaliteitsprobleem zoekt Van San 
logischerwijs in het versterken van 
de kracht van de Curaçaose vrouwen. 
Ze heeft bijvoorbeeld een robuust sociaal 
programma voor ogen dat moeders kan
sen biedt op opvoedingsondersteuning, 
scholing en statusverhogend werk. 

marion van San, De aantrekkingskracht van 
‘gevaarlijke’ mannen, Boom juridische uitgevers, 
Den Haag, ISBN 978-9089742575.  

GEVAArlIjKE mANNEN

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. 
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Stankoverlast, lekkages, kortsluiting, 
brandgevaar en katvangers die in de wijk 
rondhangen. Het is duidelijk dat de thuis
teelt van wiet niet te vergelijken is met 
het kweken van Kaapse viooltjes. 
Nederlanders die een hennepkwekerij 
in een huurwoning uitbaten, lopen dan 
ook het risico hun huis kwijt te raken. 
Dat concludeert Wijnanda Lok in haar 
analyse van de rechtspraak over  hennep  

teelt in huurwoningen. Uit  rechterlijke 
uitspraken over de  ont ruiming van huur
woningen en de ontbinding van huur
overeenkomsten is volgens Lok een 
 duidelijke beleidslijn af te leiden. Het 
telen van hennep in huurwoningen wordt 
door de rechter meestal gezien als een 
activiteit die het verzoek van verhuurders 
en woningcorporaties om de huurder uit 
te zetten, rechtvaardigt. Bij de heden
daagse thuisteelt is, vanwege de gevaren 
die de bedrijfsmatige kweek met zich 
meebrengt, namelijk al snel sprake van 
een overtreding van goed huurderschap 
en de woonbestemming van het vast
goed.

Hennepteelt en huurrecht laat zien dat 
de rechtspraak over de exploitatie van 
wietkwekerijen in huurpanden in de 
afgelopen decennia een belangrijke 
 ontwikkeling heeft doorgemaakt.  

In de jaren negentig, toen zich de eerste 
rechtszaken voordeden, werd wietteelt 
gezien als een – al dan niet uit de hand 
gelopen – hobby. Pas als de kweek leidde 
tot overlast of brandjes, kon een verhuur
der met succes bij de rechter een ontrui
ming of ontbinding van de huurover
eenkomst vorderen. Sinds het nieuwe 
millennium erkennen rechters dat alleen 
de exploitatie van een hennepkwekerij al 
een reden kan zijn om de huurovereen
komst te beëindigen. Aan het woon
belang van de thuisteler en beloften 
van kwekers dat ze hun zaakjes voor 
altijd zullen stoppen, hechten zij maar 
weinig waarde.

W.D. lok, Hennepteelt en huurrecht. Een analyse 
van rechterlijke uitspraken over hennepkwekerijen 
in huurwoningen, Celsus juridische uitgeverij, 
Tilburg, ISBN 978-9088630521.

HENNEpTEElT IN HuurWONINGEN
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De conclusie van ‘Al eeuwenlang een 
 gastvrij volk’ dreunt nog lang na, schrijft 
burgemeester Ronald Bandell in zijn 
voorwoord bij het boek. Want auteur 
Rob Witte laat zien dat racistisch geweld 
een hardnekkig, structureel probleem 
is in ons land en dat strookt niet met 
het heersende Nederlandse zelfbeeld. 
Witte laat in de bewerking van zijn 
 proefschrift over racisme in Nederland, 

Frankrijk en GrootBrittannië niet alleen 
zien hoeveel racistisch geweld er sinds 
de Tweede Wereldoorlog in onze samen
leving plaatsvindt. Hij analyseert ook 
de overheidsreacties op incidenten. 
Daaruit blijkt onder andere dat het 
 probleem zelden op de politieke agenda 
terechtkomt. Het bagatelliseren of zelfs 
ontkennen van racistisch geweld blijkt 
in de afgelopen zestig jaar een al even 
constante factor als de problematiek zelf. 
Rita Verdonks uitspraak dat Nederlanders 
helemaal niet discrimineren, omdat we 
‘al eeuwenlang een gastvrij volk’ zijn, 
spreekt boekdelen.

Dat de Nederlandse geschiedenis van 
racistisch geweld een hoge actualiteits
waarde bezit, blijkt wel uit de discussie 
over de vervolging van Geert Wilders 
wegens haatzaaien en discriminatie. 
Volgens Witte valt in deze debatten 

de impliciete veronderstelling te beluis
teren dat het label racistisch tegenwoor
dig niet meer bruikbaar is. Er is weliswaar 
een breed gedragen idee dat gedrag en 
uitspraken niet tot geweld mogen oproe
pen. Maar er wordt over het hoofd gezien 
dat racistische uitspraken een klimaat 
creëren waarin meer ruimte ontstaat 
voor geweldsuitingen en bovendien op 
zichzelf ook al een onacceptabele vorm 
van geweld zijn. Vanuit deze achtergrond 
is het geen wonder dat expliciete debat
ten en concrete beleidsmaatregelen 
gericht op de erkenning en aanpak van 
het probleem veelal zijn uitgebleven.

rob Witte, ‘Al eeuwenlang een gastvrij volk’. 
Racistisch geweld en overheidsreacties in 
Nederland 1950-2009, Aksant, Amsterdam, 
ISBN 978-9052603681.

rACISTISCH GEWElD IN NEDErlAND

De evenementenagenda van Rotterdam 
is overvol, het Rotterdamse hooliganis
me verplaatst zich steeds vaker naar 
plekken en tijdstippen buiten voetbal
wedstrijden en er bestaan reële risico’s 
dat evenementenbeveiliging routinema
tig wordt afgehandeld. Dat zijn enkele 
bevindingen uit het verdiepende onder
zoek naar de strandrellen in Hoek van 
Holland van vorig jaar. Bureau Beke en 
COT Instituut voor Veiligheids en 
Crisismanagement reconstrueerden wat 
er gebeurde voor, tijdens en na Veronica 
Sunset Grooves, het gratis dancefestival 

waarbij een bezoeker overleed nadat 
politieagenten kogels afvuurden omdat 
ze door gewelddadige hooligans werden 
belaagd.

Het onderzoek waarvan Strandrellen in 
Hoek van Holland. Dancefestival Veronica 
Sunset Grooves, 22 augustus 2009 verslag 
doet, gaat niet in op de vraag of het 
 politieoptreden rechtmatig was. Wel 
beschrijft het de voorbereiding van het 
evenement, het handelen van verschil
lende betrokken partijen (waaronder 
vergunningverlener, hulpdiensten, 
NS en particuliere beveiliging) en de 
afhandeling van het incident. Ook 
 worden er aanbevelingen gedaan om 
toekomstige problemen te voorkomen.

Strandrellen in Hoek van Holland schetst 
een huiveringwekkend beeld van wat 
er fout ging tijdens de avond waarop 
politieagenten met een uitzonderlijke 
gewelddadigheid werden belaagd. 
Gedurende het hele feest deden zich 
opstootjes en vechtpartijen voor die 

gerichte hitandrunacties bleken om 
beveiliging en politie te testen. Bij de 
relschoppers was sprake van overvloedig 
gebruik van alcohol en cocaïne of speed. 
Uiteindelijk werden politiemensen onder 
levensbedreigende omstandigheden van 
het festivalterrein verdreven. 

De onderzoekers constateren onder 
andere dat de informatieuitwisseling 
tijdens het evenement gebrekkig was, 
het communicatiesysteem overbelast 
raakte en de aanwezigheid van politie
ondersteuning ontoereikend was. 
Desondanks wordt niet aanbevolen 
om gratis grootschalige evenementen 
voortaan te verbieden. 

E.r. muller, u. rosenthal, m. Zannoni, 
H. ferwerda, S.D. Schaap, Strandrellen in Hoek 
van Holland. Dancefestival Veronica Sunset 
Grooves, 22 augustus 2009, Boom juridische 
uitgevers, Den Haag, ISBN 978-9089742490.

STuDIE NAAr STrANDrEllEN
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Kosten van criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving, 1972-2009

WAT DE OVErHEID 
OVEr HEEfT VOOr 
ONZE VEIlIGHEID

Volgens schattingen besteedt de politie 44 procent 
van haar budget aan preventieactiviteiten, zoals 
surveilleren / foto: Inge van Mill.
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Crimitrends
De overheid tast steeds dieper in de buidel om de veiligheid 

van haar burgers te vergroten. De uitgaven voor criminaliteits-

bestrijding en strafrechtshandhaving zijn vanaf de jaren zeventig 

gestegen en niet zo’n beetje ook – van 2,2 miljard euro in 1972 

naar 7,6 miljard euro in 2009. Daarvan was ruim 2,5 miljard euro 

in 2009 bestemd voor preventie. Debora Moolenaar legt uit 

waar al  het geld naartoe gaat. 



door Debora Moolenaar
De auteur is werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek 

en Documentatiecentrum (WODC) in Den Haag. 

Op de derde dinsdag van mei was het weer gehaktdag: 
alle ministeries presenteerden hun jaarverslagen over het 
 afgelopen jaar. Een mooi moment om eens naar de uitgaven 
voor strafrechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding te 
kijken. Hierbij moet worden gedacht aan de uitgaven van 
 allerlei overheidsinstanties die zich op een of andere manier 
met slachtofferzorg, preventie, opsporing, vervolging, 
 berechting, tenuitvoerlegging en ondersteuning bezighouden. 
Dit artikel beperkt zich tot de rijksoverheidsuitgaven in de 
 periode 19722009. Dus de uitgaven aan overtredingen en 
 overlast, uitgaven aan preventiemaatregelen van bedrijven 
en particulieren, geleden schade door burgers en bedrijven, 
uitgaven van gemeenten en provincies en de baten van 
 strafrechtshandhaving blijven buiten beschouwing.  
De hier gepresenteerde cijfers zijn  gecorrigeerd voor inflatie 
en de cijfers over 2009 zijn nog  veelal voorlopig.

TOTAlE uITGAVEN 
De overheidsuitgaven voor criminaliteitsbestrijding en 
 strafrechtshandhaving zijn naar schatting gegroeid van 
2,2 miljard euro in 1972 tot 7,6 miljard euro in 2009. Dit 
is een stijging van 238 procent. In 2009 komt dit neer op 
458 euro per hoofd van de bevolking. Dit is 290 euro meer 
dan in 1972, een stijging van 172 procent. Uit figuur 1 blijkt hoe 
de uitgaven in de afgelopen vier decennia zijn toegenomen. 
De uitgaven die expliciet herleid kunnen worden naar jeugd
criminaliteit zijn gegroeid van 64 miljoen euro in 1972 tot 
bijna 454 miljoen euro in 2009. Het aandeel van de jeugd
criminaliteit in de totale uitgaven is gestegen van 3 procent 
in 1972 naar 6 procent in 2009. Figuur 2 laat duidelijk zien 
dat verhoudingsgewijs steeds meer wordt uitgegeven aan 
de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Hierna worden de  
 afzonderlijke beleidsterreinen nader belicht.

prEVENTIE
Onder preventie wordt hier verstaan: alle activiteiten met 
het oog op het voorkomen van criminaliteit. Preventie is 
een activiteit die zich moeilijk laat onderscheiden van andere 

Figuur 1> Uitgaven van de rijksoverheid aan rechtshandhaving en criminaliteitspreventie, 1972-2009 (in mrd €)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

0

2009*20082007200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972 20
09

*

20
08

20
07

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

19
88

19
87

19
86

19
85

19
84

19
83

19
82

19
81

19
80

19
79

19
78

19
77

19
76

19
75

19
74

19
73

19
72

preventie slachtofferzorg opsporing vervolging rechtspleging tenuitvoerlegging ondersteuning 

slachtofferzorg o%

ondersteuning 4%

tenuitvoerlegging 27%

rechtspleging 3% 

vervolging 6%

opsporing 25%

preventie 33%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* voorlopige cijfers

10 Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2010 



activiteiten. Ook is het lastig om vast te stellen welke concrete 
resultaten bereikt worden met specifieke preventieactiviteiten. 
Dit verklaart wellicht waarom preventie pas sinds 2002 als 
apart beleidsartikel op de begroting van het ministerie van 
Justitie te vinden is. 

In 2009 gaf de rijksoverheid ruim 2,5 miljard euro aan preventie 
uit. Ten opzichte van 1972 is dit een stijging van 239 procent. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
(BZK) geeft het meeste geld uit aan preventie, namelijk 
2,3  miljard euro. Zo’n 87 procent hiervan gaat naar de politie. 
Naar schatting is de politie ongeveer 44 procent van haar 
 totale budget kwijt aan preventieve activiteiten, zoals net
werken en preventie, surveilleren en interveniëren, advies en 
ver gunningen en vreemdelingentoezicht. Andere preventie
activiteiten die door BZK gefinancierd worden, zijn onder 
 andere de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en 
de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Het ministerie van 
Defensie besteedde in 2009 in de vorm van de Koninklijke 
Marechaussee ook het nodige aan preventie, namelijk 
95  miljoen euro. Tot slot gaf het ministerie van Justitie in 

2009 55 miljoen euro uit aan preventieactiviteiten. Met name 
door het  grotestedenbeleid, het programma Jeugd Terecht, 
de Nota Criminaliteitsbeheersing, het Veiligheidsprogramma 
en de instelling van de Nationaal Coör dinator Terrorisme
bestrijding is meer geld uitgegeven aan preventieactiviteiten.

SlACHTOffErZOrG
In 2009 gaf de overheid 43 miljoen euro uit aan slachtoffer 
zorg. Hoeveel er in 1972 aan slachtofferzorg werd uitgegeven 
is niet bekend. Slachtofferzorg is pas sinds de begroting 1986 
een  duidelijk te onderscheiden uitgavenpost. In de afgelopen 
jaren is er in financieel opzicht steeds meer aandacht voor 
het slachtoffer. Recentelijk kondigde de minister van Justitie 
aan dat slachtoffers van een overval in aanmerking kunnen 
komen voor een vergoeding van de kosten van beveiligings
maatregelen. In Nederland houden diverse organisaties zich 
bezig met slachtofferzorg, zoals Slachtofferhulp Nederland 
en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarnaast verzorgt 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de inning van 
de  schadevergoedingsmaatregelen die aan slachtoffers van 
 strafbare feiten zijn toegekend. >>

Figuur 2> Uitgaven aan de bestrijding van jeugdcriminaliteit als percentage van de totale uitgaven
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OpSpOrING
De uitgaven aan opsporing stegen in totaal met 112 procent, 
namelijk van ruim 900 miljoen euro in 1972 tot een bedrag 
van bijna 2 miljard euro in 2009. Een grote verscheidenheid 
aan overheidsinstanties houdt zich bezig met activiteiten op 
het terrein van opsporing. De belangrijkste actor is de politie. 
Uit de literatuur blijkt dat ongeveer een derde van het budget 
van de politie kan worden toegerekend aan opsporing van 
 misdrijven. Dat kwam in 2009 neer op zo’n 1,6 miljard euro. 
Andere organisaties die zich bezighouden met opsporing zijn 
de Koninklijke Marechaussee, de kustwacht en de bijzondere 
opsporingsdiensten, zoals de Sociale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst/
Economische Controledienst (FIODECD), Algemene Inspectie
dienst en de Inlichtingen en Opsporingsdienst van het minis
terie van VROM. De  gezamenlijke uitgaven van de bijzondere 
opsporingsdiensten staan met 119 miljoen euro op de tweede 
plaats van de opsporingsuitgaven. Hiervan neemt de FIOD
ECD de grootste brok voor zijn rekening. Ook het Nederlands 
Forensisch Instituut levert met 174 miljoen euro in 2009 een 
belangrijke bijdrage aan opsporingsonderzoek.

Als een verdachte in verzekering wordt gesteld, komt een 
reclasserings medewerker op bezoek om de verdachte te 
 informeren over de hulp die de reclassering kan bieden. 
Naar schatting is hiermee in 2009 bijna 11 miljoen euro 
gemoeid. Als een verdachte in verzekering wordt gesteld, 
heeft hij tevens recht op een advocaat. Voor deze vorm van 
eerste hulp door een advocaat kan de verdachte, ongeacht 
zijn inkomen, een beroep doen op de piketdienst. Dit wordt 
gefinancierd uit de middelen voor de gesubsidieerde rechts
bijstand. Hiermee is in 2009 bijna 20 miljoen euro gemoeid 
tegenover 800 000 euro in 1972.

VErVOlGING
De totale uitgaven aan vervolging van misdrijven kwamen in 
2009 uit op ruim 486 miljoen euro. Dit is ruim zes keer zo hoog 
als in 1972. De vervolging van verdachten is de exclusieve taak 
van het openbaar ministerie (OM). Het OM kan in het vervol
gingsstadium advies vragen aan de reclassering of de Raad 
voor de Kinderbescherming (RvdK). De kosten hiervan bedra
gen ruim 20 procent van de totale vervolgingskosten. Deels is 
de stijging in de uitgaven aan vervolging het gevolg van het 

Figuur 3> Uitgaven van de rijksoverheid aan rechtshandhaving en criminaliteitspreventie naar beleidsterrein – 1972
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Veiligheidsprogramma, waarin is afgesproken om in de periode 
20032006 de instroom van rechtbankstrafzaken bij het OM 
geleidelijk te laten oplopen met 40 000 extra zaken. Bovendien 
bevat het Veiligheidsprogramma tal van andere maatregelen 
waarbij een actieve bemoeienis van het OM wordt verwacht.

BErECHTING
In 2009 bedroegen de totale uitgaven voor de berechting van 
misdrijven 255 miljoen euro. Deze uitgaven zijn in de periode 
19722009 met ruim 1000 procent gestegen. De uitgaven voor 
berechting in misdrijfzaken kunnen in drie categorieën worden 
gesplitst, namelijk de misdrijfzaken bij de Hoge Raad der 
Nederlanden, misdrijfzaken bij de gerechtshoven en misdrijf
zaken bij de rechtbanken. De laatste twee categorieën vallen 
onder de verantwoording van de Raad voor de rechtspraak 
(Rvdr). Procentueel gezien deed de kleinste  stijging zich voor 
bij de Hoge Raad. In 2009 gaf de Hoge Raad naar schatting 
14 miljoen euro uit aan misdrijfzaken tegenover 2 miljoen euro 
in 1972. De uitgaven voor misdrijfzaken bij de gerechtshoven 
zijn in 2009 62 miljoen euro. In 1972 bedroegen deze uitgaven 
nog slechts 5 miljoen euro. Bij de rechtbanken zijn de uitgaven 

aan misdrijfzaken in de periode 19722009 gestegen van  
14 tot 179 miljoen euro. Bijkomende uitgaven, zoals de uitgaven 
voor reclasseringsactiviteiten of  gesubsidieerde rechtsbijstand 
ten behoeve van een rechtszaak, zijn hier niet meegenomen 
omdat deze niet altijd aan een specifieke rechtszaak kunnen 
worden toegerekend. 

TENuITVOErlEGGING
De totale uitgaven voor tenuitvoerlegging komen in 2009 
uit op 2 miljard euro. Dit is een stijging van 330 procent 
ten opzichte van 1972. De tenuitvoerlegging van de diverse 
maat regelen en straffen is verspreid over een groot aantal 
 uitvoeringsorganisaties. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
is  verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van vrijheids
straffen. Met ruim 1,1 miljard euro in 2009 is het gevangenis
wezen voor volwassenen (exclusief vreemdelingenbewaring 
en uitzet centra) de grootste uitgavenpost. Deze uitgaven zijn 
in de  periode 19722009 ruim zes keer zo groot geworden. 
Op de tweede plaats staan de forensischpsychiatrische centra 
(voorheen tbsklinieken). De uitgaven hieraan zijn 381 miljoen 
euro in 2009. 

Figuur 3> Uitgaven van de rijksoverheid aan rechtshandhaving en criminaliteitspreventie naar beleidsterrein – 2009
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Deze sector heeft van alle intramurale voorzieningen de 
 kleinste groei doorgemaakt in de periode 19722009, namelijk 
‘slechts’ een verviervoudiging. Qua omvang van de uitgaven 
staan de justitiële jeugdinrichtingen op de derde plaats met 
ruim 174 miljoen euro in 2009. Deze uitgaven zijn bijna acht 
keer zo groot als in 1972. Daarnaast zijn de uitgaven voor extra
murale voorzieningen (elektronisch toezicht/elektronische 
detentie,  penitentiaire programma’s) het afgelopen decennia 
sterk gegroeid.

Het CJIB is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van 
de boetes, transacties en ontnemingsmaatregelen en voor 
de administratieve afhandeling van taakstraffen en nog 
niet uitgezeten vrijheidsstraffen. Vanwege de grote mate 
van automatisering van bovengenoemde activiteiten zijn 
de uitgaven relatief laag, namelijk 12 miljoen in 2009. De 
groei in de uitgaven van het CJIB is enerzijds het gevolg van 
toegenomen werklast, anderzijds van een steeds moeizamer 
verloop van het inningstraject, waarbij vaker dan voorheen 
een deurwaarder moet worden ingeschakeld.

Naast DJI en CJIB is er nog een aantal andere instellingen 
actief op het terrein van tenuitvoerlegging. Zo is Halt Nederland 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Halt
verwijzing door de politie. In 2009 werd hieraan bijna 13 miljoen 
euro uitgegeven. De tenuitvoerlegging van taakstraffen voor 
minderjarigen valt onder de verantwoordelijkheid van de RvdK. 
De uitgaven hiervoor zijn 2009 zo’n 30 miljoen euro. Dit is met 
name het gevolg van de forse groei van het aantal OMtaak
straffen voor minderjarigen. De tenuitvoerlegging van taak
straffen voor meerderjarigen valt onder de verantwoordelijk
heid van de reclassering. De uitgaven hiervoor zijn in 2009 
toegenomen tot 37 miljoen euro. Tot slot wordt er steeds meer 
uitgekeerd voor onrechtmatige detentie. Dit betreft verdachten 
die ten onrechte zijn gedetineerd, bijvoorbeeld omdat er na een 
voorlopige hechtenis geen onherroepelijke vrijheidsstraf is 
opgelegd. Deze post bedraagt circa 9 miljoen euro in 2009.

ONDErSTEuNING VAN VErDACHTEN
In totaal werd in 2009 317 miljoen euro uitgegeven aan 
 ondersteuning van de verdachte tijdens het justitiële traject. 
Tijdens het gehele justitiële traject kan de verdachte op diverse 
manieren worden ondersteund, bijvoorbeeld door de (jeugd)
reclassering of door middel van gesubsidieerde rechtsbijstand. 
In 1972 bedroegen de uitgaven aan ondersteuning van 
de  verdachte slechts 19 miljoen euro. De grootste kostenpost 
en tevens de grootste stijger is de gesubsidieerde rechts
bijstand. Deze uitgaven stegen van 4 miljoen euro in 1972 naar 
bijna 110 miljoen euro in 2009 (exclusief de piketdiensten ten 
behoeve van inverzekeringgestelden en exclusief toevoegingen 
in het kader van bijzondere opnames in psychiatrische zieken
huizen (BOPZ) en vreemdelingenbewaring). Dit is voor een 
groot deel een direct gevolg van de sterke focus op hand  
having in de periode 20032007 onder invloed van het 
 Veilig heidsprogramma. 

SAmENVATTING
De overheidsuitgaven voor criminaliteitsbestrijding en straf
rechtshandhaving zijn naar schatting gegroeid van 2,2 miljard 
euro in 1972 tot 7,6 miljard euro in 2009. Het meeste geld gaat 
naar preventie, tenuitvoerlegging en opsporing (zie figuur 3). 
Als gevolgd van de sterke focus op handhaving van de afgelo
pen jaren zijn de uitgaven voor ondersteuning van verdachten 
de afgelopen vier decennia het sterkst gestegen, gevolgd door 
strafrechtspleging. De afgelopen tien jaar was slachtofferzorg 
echter de grootste stijger. De uitgaven aan opsporing zijn in 
de afgelopen vier decennia het minst gestegen en het relatieve 
aandeel van opsporing in de totale uitgaven is afgenomen. 
In financieel opzicht heeft zich een verschuiving van opsporing 
naar bestraffing voorgedaan. <<
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De overheid geeft de laatste jaren relatief 
meer geld uit aan de bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit / foto: Inge van Mill.  
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Raadadviseur Bert Berghuis: “Het beroep van de 
burger op de overheid in het veiligheidsdomein 
is niet ongelimiteerd.” / foto: Inge van Mill.



door Yvonne van der Heijden 
De auteur is freelancejournalist.

Een nieuw kabinet bevindt zich bij het bepalen 
van eventuele bezuinigingen op de veiligheidszorg 
in een spagaat. Dat is volgens raadadviseur Bert 
Berghuis terug te voeren op de veiligheidsparadox. 
Berghuis: “De criminaliteit is de afgelopen jaren 
sterk afgenomen. Als je mensen naar hun eigen 

veiligheidsgevoel vraagt, geven ze aan zich 
 veiliger te voelen dan rond de eeuwwisseling. 
Vraag je hen echter naar de veiligheidssituatie in 
Nederland in het algemeen, dan stellen ze dat 
het daarmee slecht is gesteld. Deze paradox leidt 
tot grote omzichtigheid in het publieke debat. 
Dat zag je ook tijdens de verkiezingscampagnes. 
Praten over minder blauw op straat en dergelijke 
is niet populair.”

De financiële crisis zal ook de veiligheidszorg niet ongemoeid laten. 
De ambtelijke werkgroep Veiligheid en terrorisme heeft, als onderdeel 
van de brede heroverwegingen, een inventarisatie gemaakt van 
mogelijke besparingen. raadadviseur Bert Berghuis van het ministerie 
van justitie en co-secretaris van de zogeheten werkgroep-Vijlbrief 
vindt de aanstaande bezuinigingsronde bij uitstek een gelegenheid 
voor een maatschappelijk debat over de vraag hoever overheidszorg 
moet gaan. “We moeten een evenwicht zien te vinden tussen de taak 
van de overheid en wat in deze tijd tot de verantwoordelijkheid van 
de burger of bedrijven mag worden gerekend.”

 INTERVIEW raadadviseur Bert Berghuis over bezuinigingen en veiligheid:

“ BEZuINIGING 
NOOpT TOT HArDE 
KEuZES IN DE 
VEIlIGHEIDSZOrG”

>>
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Berghuis was cosecretaris van de ambtelijke 
 werkgroep Veiligheid en terrorisme, die onder 
 leiding van Hans Vijlbrief (directeurgeneraal 
Economische Politiek van het ministerie van 
Economische Zaken) mogelijke besparingen 
in de veiligheidszorg heeft geïnventariseerd. 
De werkgroepVijlbrief had tot taak om 20 procent 
aan besparingsmogelijkheden te zoeken op het 
beleidsterrein Bevordering van (sociale) veiligheid 
en rechtspleging, waaraan het Rijk elk jaar ruim 
10 miljard euro uitgeeft. 

“Wij hebben een neutraal palet aan keuzemogelijk
heden samengesteld”, benadrukt Berghuis aan het 
begin van het interview met secondant. “Het is aan 
de politiek om, naar gelang de politieke voorkeur en 
de gewenste omvang van de bezuinigingen, keuzes 
te maken. Dat past ons als ambtenaren niet. Veilig
heidszorg onaangetast laten, zou ook een keuze 
kunnen zijn.” In haar rapport dat op 1 april aan de 
Tweede Kamer is aangeboden, beschrijft de werk
groep een breed scala aan besparingsmogelijkhe
den die in totaal op ruim 2 miljard euro uitkomen. 
De voorstellen variëren van de vorming van 
één nationaal politiekorps tot doorberekening 
van  overheidskosten aan organisatoren van 
 evenementen en decriminalisering van softdrugs. 

GErICHTE BESpArINGEN
De werkgroep verwacht meer heil van gerichte 
besparingen, dan van generieke ingrepen. Berghuis 
legt uit waarom: “Bij het gericht invullen van 
 besparingen is het mogelijk te kiezen voor maat
regelen die maatschappelijk het minste kwaad 
 kunnen. 

“Als je overal blind een schijf 
afsnijdt, loop je het risico dat 
de overheidszorg over het geheel 
genomen minder effectief wordt”

Goedkopere straffen opleggen, zoals een geldboete 
in plaats van een taakstraf, is een mogelijkheid in 
zaken waar dat uit het oogpunt van maatschap

pelijke effectiviteit niet veel uitmaakt. Het traject 
voor veelplegers en de zorg voor de georganiseerde 
misdaad kunnen dan op peil blijven. Als je overal 
blind een schijf afsnijdt, loop je het risico dat de 
overheidszorg over het geheel genomen minder 
effectief wordt. Dat leidt tot minder veiligheid. 
De werkgroep heeft zijn voorstellen zo geformu
leerd dat de politiek de achterliggende redenering 
kan volgen en daarop haar keuzes kan maken. 
Helder is wel dat de bezuiniging noopt tot harde 
keuzes in de veiligheidszorg.”

EEN NATIONAAl pOlITIEKOrpS
De werkgroepVijlbrief heeft als eerste besparingen 
gezocht in de richting van doelmatigheid: hoe kan 
de overheid dezelfde taken blijven uitvoeren tegen 
minder kosten? Het meest in het oog springende 
voorbeeld in deze categorie is de vorming van 
één nationaal politiekorps, een politiek heikel 
onderwerp dat al jaren tot verhitte debatten leidt. 
“Bij de substantiële ombuigingen die nodig zijn, 
kun je niet om de politie heen”, stelt Berghuis 
onomwonden. “Van de 10 miljard euro die jaarlijks 
naar het veiligheidsbeleid gaat, is de helft voor 
de politie. Met één politieconcern kan de politie
organisatie efficiënter worden ingericht. De grotere 
doelmatigheid kan honderden miljoenen euro aan 
besparingen opleveren. Dat is een bezuiniging 
 zonder de politiezorg aan te tasten”, licht 
Berghuis toe. 

Overigens sluit Berghuis niet uit dat bij de 
 bezuinigingen ook optimalisering van de opera
tionele sterkte van de politie aan de orde komt. 
“De vraag is of dat per se tot minder politiezorg 
moet leiden. Herschikking van taken kan leiden 
tot minder versnippering en daarmee tot behoud 
van slagkracht bij minder capaciteit. Dat kan 
 bijvoorbeeld door fusie van de recherchetaak van 
de Koninklijke Marechaussee met die van de politie 
en in ruil daarvoor andere taken overhevelen van 
politie naar marechaussee.” Ook tussen de politie 
en de vier bijzondere opsporingsdiensten, waar
onder de FIOD, ziet de werkgroep een overlapping 
in taken en verantwoordelijkheden. Berghuis: 
“Er valt te bezuinigen door de historisch gegroeide 
versnippering over de verschillende organisaties 
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op te heffen en de diensten op te schonen. Maar 
je kunt niet beginnen aan de herverkaveling als 
er geen nationale politie is.” 

Niet alleen het realiseren van een nationaal politie
korps en in het verlengde daarvan het terugbrengen 
van het aantal veiligheidsregio’s van 25 naar 10, 
leidt tot een grotere doelmatigheid. Ook met het 
samenvoegen van de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zaken kan door grotere efficiëntie 
aanzienlijk worden bespaard. “Op het ogenblik is 
veel overleg nodig voordat knopen kunnen worden 
doorgehakt. Neem de hele discussie over de aanpak 
van overlast door jongeren. De burgemeester heeft 
zijn eigen bevoegdheden en het OM ook. Vaak zijn 
er drie of vier departementen bij betrokken. Er zijn 
grote besparingen mogelijk door dicht tegen elkaar 
aanliggende beleidsfuncties aan elkaar te knopen. 
Mogelijk leidt dat tot fusies tussen departementen”, 
aldus Berghuis. 

KOSTEN DOOrBErEKENEN
De kosten van overheidstaken verschuiven naar 
de burger, ofwel het profijtbeginsel toepassen, is 
ook een mogelijkheid om het huishoudboekje in 
de veiligheidszorg meer in evenwicht te brengen. 
Het doorberekenen van de inzet van de politie 
bij massaal bezochte evenementen aan de organi
serende partijen is daarvan een sprekend voorbeeld. 
Daarbij kan het mes nog wel eens aan twee kanten 
gaan snijden, denkt Berghuis.

“Waarom mag de overheid niet de 
echte prijs op evenementen zetten, 
in plaats van dat we deze met zijn 
allen collectief betalen?”

“Aan de ene kant zijn er dan meer inkomsten voor 
de overheid. Maar het kan ook heel goed zijn dat er 
minder evenementen worden georganiseerd omdat 
het voor potentiële initiatiefnemers te duur wordt. 
Dan heb je minder agenten nodig. Nu betalen alle 
burgers de politiezorg voor grote evenementen. 
Waarom mag de overheid niet de echte prijs op 

 evenementen zetten, in plaats van dat we deze met 
zijn allen collectief betalen?”  Berghuis erkent dat er 
een collectief belang kan zitten in het organiseren 
van evenementen. “Het gaat erom dat we een 
 andere balans kunnen zoeken tussen collectieve 
bijdragen en eigen bijdragen. Het is aan de politiek 
om te bepalen of dat kan en hoever je daarin wilt 
en kunt gaan.” 

KENTEKENHErKENNING
Meer en beter gebruikmaken van moderne informa
tie en communicatietechnologieën biedt volgens 
de werkgroep ook kansen voor het verbeteren van 
de efficiency. Zo lijkt het benutten van de automati
sche nummerplaatherkenning (ANPR) de overheid 
profijt op te kunnen leveren. Met automatische 
kentekenherkenning kan de politie gescande kente
kens op automatische wijze vergelijken met de ken
tekens die al in bestanden zijn opgeslagen. De poli
tie kan op die manier onbetaalde boetes vaststellen 
en nog verschuldigde belastingen. De grove schat
ting mede op basis van enkele experimenten, is dat 
structureel gebruikmaken van deze controletechniek 
15 miljoen euro extra oplevert aan strafrechtelijke 
inkomsten en leidt tot 160 miljoen euro minder 
belastingontduiking. 

Er ligt hierbij wel het probleem dat het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft 
bepaald dat de politie automatisch gescande 
 kentekens niet zomaar mag bewaren. Alleen als 
een kenteken direct voor een ‘hit’ zorgt mag de 
 politie het opslaan, in alle andere gevallen moet 
zij de gescande kentekens direct vernietigen. Het 
opslaan van ‘onschuldige’ kentekens leidt volgens 
de privacywaakhond tot een nietgerechtvaardigde 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en is in strijd 
met de wet. Berghuis gaat niet in op de privacy
kwestie. Hij merkt alleen op dat de grootste winst 
van de methode in de preventie lijkt te liggen. 
“Automobi listen willen niet het grote risico lopen 
te worden geknipt. Daarom zijn ze veel meer bereid 
hun motorrijtuigenbelasting te betalen.” 

mEEr GElDBOETES
Zonder de effectiviteit ervan substantieel te onder
mijnen, valt ook bij het opleggen van straffen en >>
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maatregelen geld te besparen, meent de werkgroep. 
Bijvoorbeeld door in meer gevallen dan nu geld
boetes op te leggen in plaats van taakstraffen.  
Taakstraffen zijn met 1500 euro per geval relatief 
duur, betoogt Berghuis. “Het is efficiënter duurdere 
sancties te reserveren voor personen bij wie moet 
worden voorkomen dat ze in herhaling vallen bij het 
plegen van delicten. Dus om te proberen criminelen 
met recidivegevaar op het rechte pad te krijgen. Het 
is maar een minderheid bij wie de recidivekans fors 
is. Voor de meesten zal een geldboete als tik op de 
vingers voldoende zijn. Bovendien levert het geld 
op voor de overheid”, beargumenteert Berghuis. 
Omdat de taakstraf de laatste tien jaar grote 
opgang heeft gedaan, kan volgens hem een 
 vervanging van slechts een kwart daarvan  
door geldboetes, al vele miljoenen besparen. 

prIVATISErING GEVANGENISWEZEN
Bij besparingen op overheidsuitgaven komt ook 
altijd privatisering van overheidstaken om de hoek 
kijken. De werkgroep Veiligheid en terrorisme 
vormt daarop geen uitzondering. Berghuis wijst 
onder meer op privatisering van de brandweerzorg 
en een deel van het gevangeniswezen. Hij legt uit 
dat het een misverstand is dat de overheid in dat 
geval haar handen daarvan aftrekt. “Bij privatisering 
blijft de overheidstaak in stand, maar de uitvoering 
gebeurt door particuliere organisaties. Het is niet 
anders dan wat nu al gebeurt bij uitbesteding aan 
particuliere bedrijven van het vuil ophalen en van de 
milieustraten. Ook bij het inhuren door gemeenten 
van toezichthouders via particuliere beveiligings
diensten blijft de verantwoordelijkheid nadrukkelijk 
bij de gemeente. Datzelfde geldt ook voor de nu al 
geprivatiseerde tbs en jeugdinrichtingen.” 

OVErHEIDSZOrG
De aanstaande bezuinigingsronde is bij uitstek 
de gelegenheid, vindt Berghuis, voor een maat
schappelijk debat over de vraag hoever overheids
zorg moet gaan. “Het beroep van de burger op 
de overheid in het veiligheidsdomein is niet onge
limiteerd. Burgers en bedrijven hebben een grote 
eigen verantwoordelijkheid op het gebied van het 
voorkomen van criminaliteit. We moeten een 
 evenwicht zien te vinden tussen de taak van 

de overheid en wat in deze tijd tot de verantwoor
delijkheid van de burger of bedrijven mag worden 
gerekend.”

Als burgers hun verantwoordelijkheid niet nemen 
waar ze dat wel goed zouden kunnen, dan zou de 
overheid kunnen zeggen: ‘dan zijn wij er niet voor 
jou’, stelt Berghuis. Hij geeft een concreet voor
beeld: “Een pomphouder kan tegen het zwart 
 tanken bij een benzinepomp zeer wel preventieve 
maatregelen treffen. Als hij dat niet wil, dan is 
het zijn eigen verantwoordelijkheid als mensen 
ervandoor gaan zonder te betalen. Oorspronkelijk 
gold zwart tanken als benzinediefstal die vooral 
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door politie en justitie moest worden aangepakt. 
Nadat het mogelijk is gemaakt door kenteken
registratie via een deurwaarder de zwartrijder 
te achterhalen en het geld alsnog te innen, is 
het primair een  civiele kwestie.” 

Berghuis vraagt zich in dit verband hardop af of 
de politie bijvoorbeeld wel altijd in actie moet 
komen op bedrijventerreinen die geen enkele 
beschermingsmaatregel tegen criminaliteit hebben 
genomen. “De keerzijde van de medaille is wel dat 
degene die voldoende heeft gedaan om criminali
teit tegen te gaan, op een snelle en forse bediening 
van politie en justitie moet kunnen rekenen.” 

De afspraken die zijn gemaakt over de behandeling 
van criminaliteit binnen bedrijven, zijn een mooi 
voorbeeld over de wijze waarop de verantwoorde
lijkheid tussen de private sector en de overheid 
evenwichtig is geregeld, zegt Berghuis. “In het 
 convenant staat omschreven welke maatregelen 
genomen moeten zijn om een actieve inzet van 
politie en justitie te krijgen.”

DAlING CrImINAlITEIT
In de afgelopen vijftien jaar waren de maatschap
pelijke zorgen over veiligheid groot en was de over
heid bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. 
De uitgaven voor veiligheidszorg verdubbelden in 
die tijd naar 10 miljard euro per jaar. Sinds het aan
treden van het eerste kabinetBalkenende in 2002 is 
de criminaliteit over een breed front sterk gedaald, 
zowel de lichte vormen van criminaliteit als bero
ving, verkrachting en moord. “Maar”, zegt Berghuis, 
“er is geen éénopéénrelatie van geld en beleid 
met de daling van criminaliteit. Ook andere ontwik
kelingen hebben eraan bijgedragen dat het kabinet 
zijn doelstelling heeft gehaald om de criminaliteit 
met 25 procent terug te dringen.”

“Er wordt al lang niet meer van 
uitgegaan dat het veiligheidsbeleid 
alleen een zaak van de politie is”

Berghuis noemt als eerste de veranderde drugs
modes en de demografische ontwikkelingen 
die ervoor hebben gezorgd dat de heroïnejunk 
goeddeels is verdwenen. Verder is het preventie
bewustzijn bij burgers en bedrijven sterk toege
nomen en wordt er al lang niet meer van uitgegaan 
dat het veiligheidsdomein alleen een zaak van de 
politie is, zoals tot in de jaren tachtig. Bovendien 
is de daling van de criminaliteit niet alleen een 
Nederlands fenomeen. Berghuis: “Ook in vele 
 andere landen zie je die trend zonder dat het te 
 verklaren is uit demografische of economische 
 ontwikkelingen. Criminaliteit lijkt gewoon voor 
velen uit de mode geraakt. Dat is iets van de  
huidige cultuur.” <<
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“Er is geen éénopéén
relatie van geld en beleid 
met de daling van 
criminaliteit.” / foto: 
Inge van Mill.



FOTOSERIE Werken aan veilig ondernemen 

BEZuINIGEN mET 
HET KEurmErK 
VEIlIG ONDErNEmEN
Werkvloer
Het Keurmerk Veilig Ondernemen kan helpen om overheidsuitgaven 
aan criminaliteit terug te dringen, stelt het Rapport brede heroverwegingen 
over terrorisme en veiligheid. In winkelcentra en bedrijventerreinen die 
in het bezit zijn van het keurmerk neemt de onveiligheid af, blijkt uit 
recent onderzoek. Binnen de samenwerkingsprojecten wordt dan ook 
een uitgebreid pakket aan veiligheidsmaatregelen genomen. 
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Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De vervuiler betaalt. Dat lijkt het adagium van 
de ambtelijke werkgroep die het kabinet dit voor
jaar een aantal bezuinigingsvoorstellen op het 
gebied van veiligheid en terrorisme voorschotelde. 
Vanuit bezuinigingsoogpunt kan de overheid zich 
beter opstellen als dienstverlener dan als handhaver 
van de rechtsorde, aldus het vijftiende Rapport 
brede heroverwegingen. Door de kosten voor het 

garanderen van onze veiligheid over te dragen 
van de  belastingbetaler naar de private sector, 
kan namelijk een flinke budgetbesparing worden 
gerealiseerd.

Klinkt dit bezuinigingsvoorstel vergezocht, of 
 misschien zelfs doodeng? Dat valt reuze mee, als we 
kijken naar de concrete voorstellen die de ambtelijke 
werkgroep beschrijft. Zo wordt het idee geopperd 
om aan bedrijventerreinen en winkelgebieden die 
niet in het bezit zijn van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO), kosten in rekening te brengen 
voor de inzet van politie en brandweer.  >>

(Foto links) 
Bedrijventerreinen en 
winkelcentra die aan het 
KVO deelnemen, kiezen 
meestal voor een pakket 
van allerlei veiligheids   
maat regelen, waaronder 
het verbeteren van de ver
lichting met LEDlampen.

(Foto rechts) 
Het voorkomen van leeg
stand staat in veel KVO
gebieden hoog op de  
agenda. 
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Volgens schattingen van de commissie zou dat 
enkele  tientallen miljoenen euro’s kunnen opleve
ren. In gebieden die wel KVOgecertificeerd zijn, is  
de veiligheid beter gewaarborgd en hoeven politie 
en justitie dus minder vaak assistentie te verlenen. 
Wie de gecertificeerde samenwerking op het gebied 
van veilig ondernemen achterwege laat en daardoor 
geconfronteerd wordt met brand of criminaliteit, 
mag van de ambtelijke werkgroep de rekening voor 
assistentie van de hulpdiensten dus zelf betalen.

Het Rapport brede heroverwegingen staat niet alleen 
in zijn positieve oordeel over het KVO, dat dit jaar 

precies een decennium bestaat. Het is een werkwijze 
waarmee partijen die betrokken zijn bij beheer en 
onderhoud van winkelcentra of bedrijventerreinen 
– zoals de ondernemers(verenigingen), gemeente, 
politie, brandweer en het Regionale Platform 
Criminaliteitsbeheersing – structurele samen
werking organiseren om veiligheid te vergroten. 
En die manier van werken vermindert criminaliteit 
en onveiligheidsgevoelens, blijkt uit de Monitor 
Keur merk Veilig Ondernemen 20072009, een onder
zoek dat begin 2010 door de DSPgroep werd afgele
verd. Volgens de analyse van 69 KVOprojecten daalt 
het percentage ondernemers dat slachtoffer wordt 
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van criminaliteit na invoering van het keurmerk 
met gemiddeld 5 tot 10 procent. Ook ondernemers 
tonen zich tevreden over het gebruik van het KVO, 
laat deze monitor zien. Een meerderheid van de 
bijna 200 ondervraagde ondernemers ervaart 
dat samen werken aan veiligheid effectiever is 
dan beveiliging op eigen houtje regelen. Ook 
geven zij aan tevreden te zijn over de werkwijze 
die het keurmerk stimuleert. Die werkwijze houdt 
bijvoorbeeld in dat de samenwerkende partijen 
een veiligheidsplan opstellen en de resultaten hier
van regelmatig  evalueren. Ondernemers vinden wel 
dat de samenwerking, communicatie en onderlinge 

afstemming binnen een KVOproject verbeterd 
kan worden. Een KVOcertificaat is twee jaar geldig: 
daarna kan een project het keurmerk niet meer 
 voeren, tenzij hercertificering is aangevraagd. Om 
in aanmerking te komen voor een nieuw certificaat, 
geeft het samenwerkingsverband in een veiligheids
matrix aan welke initiatieven in het betreffende 
gebied zijn en worden genomen. Op basis van 
 veiligheidsmatrices uit 2007, 2008 en 2009 heeft 
het CCV eerder dit jaar in een trendanalyse verkend 
welke ontwik keling zichtbaar is in de veiligheids
inspanningen die  hercertificerende KVOgebieden 
zich getroosten. >>

Zorgen voor een heldere 
bewegwijzering wordt in 
KVOgebieden steeds 
belangrijker gevonden. 
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Het proces van samenwerking blijkt een terugkerend 
aandachtspunt te zijn voor het merendeel van de 
winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO
certificaat. Activiteiten zoals regulier werkoverleg, 
een regeling voor het omgaan met onderlinge 
 klachten en interne nieuwsbrieven zijn bedoeld 
om de samenwerking in goede banen te leiden. 
De opvallendste bevinding van de CCVtrendanalyse 
heeft te maken met de veiligheidsinvesteringen die 
in de bijna tachtig onderzochte projecten worden 
gedaan. In KVOgebieden wordt namelijk een 
divers en uitgebreid pakket initiatieven genomen. 
Gemiddeld gaat het om zo’n 25 beveiligingsmaat

regelen per winkel of kantoorgebied. Deze variëren 
van gelegenheidsbeperkende tot organisatorische 
en procedurele maatregelen, waaronder camera
toezicht, collectieve winkelverboden en periodieke 
schouwen. Door de jaren heen keren brandpreventie, 
het stimuleren van aangiftebereidheid en regulier 
onderzoek naar de veiligheidssituatie in het eigen 
winkelcentrum of bedrijventerrein steeds terug als de 
meest populaire interventies. Het doen van melding 
of aangifte bij de politie is dan ook een heikel punt in 
ondernemersland. Volgens de meest recente Monitor 
Criminaliteit Bedrijfsleven is de aangiftebereidheid 
van bedrijven die slachtoffer worden van criminaliteit 

Ondernemers doen 
relatief zelden aangifte. 
Het vergroten van hun 
bereidheid om aangifte 
te doen is dan ook een 
veelgebruikte maatregel. 
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uiterst beperkt: in de periode 2004 tot en met 2009 
doet steeds ongeveer een kwart van de getroffen 
ondernemers aangifte.

Uit de trendanalyse kan worden afgeleid dat KVO
gebieden het in deze economisch zware tijden ook 
niet makkelijk hebben. Zo was leegstand in 2007 en 
2008 nauwelijks een issue voor de hercertificerende 
gebieden, terwijl de verloedering en onveiligheid 
die gepaard gaan met leegstaande panden, in 2009 
hoog op de agenda kwamen te staan. Wat dat betreft 
is er geen aanleiding voor KVOgebieden om te 
bezuinigen op hun veiligheidsinspanningen. <<

De CCVtrendanalyse veiligheidsmaatregelen Keurmerk 

Veilig Ondernemen 2010 en de Monitor Keurmerk Veilig 

Ondernemen 20072009 zijn beschikbaar via  

www.hetccv.nl/instrumenten.

Het CCV ondersteunt veiligheidsprofessionals bij het 

implementeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Kijk voor meer informatie op de website of neem 

 contact op met Rodney Haan, programmaleider Veilig 

Ondernemen, via telefoon (030) 751 67 33 of email  

rodney.haan@hetccv.nl.

In vergelijking met 
voorgaande jaren was 
de inzet van camera
toezicht het afgelopen 
jaar minder populair 
in KVOgebieden. 
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 INTERVIEW uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel

“ GEmEENTE IS 
ONmISBAAr 
BIj EffECTIEVE 
BESTrIjDING”

mensenhandel is een ernstige vorm van georganiseerde 
criminaliteit. De aanpak ervan is door justitie en politie tot 
prioriteit benoemd. De twee instanties kunnen het probleem 
echter niet samen oplossen. Samenwerking en informatie-
uitwisseling met andere partijen zijn van cruciaal belang. 
Het regionaal Informatie en Expertise Centrum rotterdam-
rijnmond bracht in maart de Uitvoeringsmap bestuurlijke 
aanpak mensenhandel uit, want juist gemeenten kunnen 
bijdragen aan de bestrijding van mensenhandel.
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 INTERVIEW uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel

“ GEmEENTE IS 
ONmISBAAr 
BIj EffECTIEVE 
BESTrIjDING”

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

Creatieve Communicatie.

Jonge vrouwen uit OostEuropa die naar Nederland 
komen met het idee dat ze een goede baan krijgen 
in de horeca, maar in werkelijkheid gedwongen 
worden in de prostitutie te werken. Chinezen 
die Nederland worden binnengesmokkeld en 
 vervolgens onder erbarmelijke omstandigheden 
in restaurantkeukens aan de slag moeten. 
Roemenen die enthousiast komen werken in 
de land en tuinbouw en te maken krijgen met 
schrijnende arbeidsomstandigheden: paspoort 
afgepakt, minder salaris dan beloofd, slapen in 
vieze en brandonveilige ruimten zonder ramen. 
Het zijn slechts een paar voorbeelden van 
 mensenhandel in Nederland.

“De precieze aard en omvang zijn eigenlijk niet 
bekend”, zegt Bob Peters, beleidsmedewerker bij 
het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC) RotterdamRijnmond. “Veel van dit soort 
 criminaliteit speelt zich buiten ons gezichtsveld af. 
Keiharde cijfers zijn er niet, maar we weten wel dat 
in deze vorm van criminaliteit miljarden omgaan. 
Je kunt mensenhandel vatten in één term: uitbui
ting. Het is een vorm van criminaliteit waarbij 
 sprake is van een hoog slachtofferschap en veel 
fysieke en economische schade. De schaal waarop 
het zich afspeelt, is grenzeloos. Bij mensenhandel 
wordt geen rekening gehouden met gemeente, 
regio of landsgrenzen. Daarom is het ook moeilijk 
om er grip op te krijgen.”
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BArrIèrES
Gemeenten spelen volgens het RIEC Rotterdam
Rijnmond een cruciale rol in de aanpak van 
 mensenhandel. “Maar wij hebben geconstateerd 
dat de lagere overheden op dit moment nog, 
 meestal onbewust, een faciliterende rol spelen 
bij dit soort criminele activiteiten. Dat zou niet 
moeten gebeuren. 

Het raakt ook aan de integriteit van de overheden. 
Het is echt van groot belang dat de gemeenten 
gaan beseffen dat zij de middelen hebben op het 
gebied van preventie, signalering en hulpverlening, 
maar ook voor het opwerpen van barrières om 
 mensenhandel tegen te gaan. Vooral dat laatste is 
belangrijk. Het zijn de gemeenten die vergunningen 
afgeven, bestemmingsplannen maken, dwang
sommen kunnen opleggen en panden kunnen 
 sluiten.” Peters wijst erop dat een criminele 
 organisatie die zich bezighoudt met mensenhandel, 
een aantal hindernissen moet nemen om met 
 criminele  activiteiten te kunnen starten en daarna 
om het verdiende geld te kunnen gebruiken. 
“Hiervoor is contact met de bovenwereld nodig. 
Zo’n eerste  contactmoment begint al zodra de 
slachtoffers het land binnenkomen. Ze hebben 
een visum of een verblijfsvergunning nodig. Als 
ze eenmaal in het land zijn, moeten ze ergens 
wonen. Ze worden veelal ondergebracht in 
 particuliere woningen, maar het gebeurt ook 
in de sociale woningbouw. 

Op zo’n moment hebben de criminelen een contact
moment met de woningcorporaties, maar tevens 
met de gemeenten, want er is een huisvestingsver
gunning nodig. Uiteindelijk moeten de slachtoffers 
ook ergens gaan werken. Is dat bijvoorbeeld in een 
seksclub, dan is voor die gelegenheid een vergun
ning nodig van de burgemeester.”

INfOrmATIE
Zo zijn er een heleboel raakmomenten met de 
gemeenten, stelt Peters. “De slachtoffers schrijven 
zich bijvoorbeeld ook in bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie van Persoonsgegevens – GBA. 
Er zijn gevallen bekend waarbij de gemeentemede
werker elke week verschillende dames voor zich 
krijgt die zich komen inschrijven, terwijl achter hen 
telkens dezelfde brede meneer staat. Als we al die 
contactmomenten met de bovenwereld in beeld 
kunnen brengen en kunnen verstoren, dan is het 
voor de gemiddelde crimineel een stuk minder mak
kelijk om succesvol te zijn. Ze hebben er echt last 
van als een burgemeester besluit hun pand voor 
een jaar te sluiten.”

“Gemeenten zijn heel waarde  
vol en zelfs onmisbaar bij een 
effectieve bestrijding en voor
koming van mensenhandel”

>>
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>>

nederland heeft sinds 2000 een onafhankelijke 
nationaal rapporteur mensenhandel. corinne 
dettmeijer-vermeulen vervult deze taak sinds 
2006. “ik monitor wat de overheid doet ter bestrij-
ding van mensenhandel en kijk of dat op een effec-
tieve manier gebeurt en waar er verbeterpunten 
zijn. ik kijk naar de gehele breedte. Wij noemen dat 
de drie p’s: prevention, protection and prosecution. 
dat houdt in dat ik aanbevelingen geef over preven-
tieprojecten, bescherming van slachtoffers, zowel 
voor wat betreft adequate opvang alsook vreemde-
lingrechtelijke aspecten, effectieve opsporings-
modaliteiten, vervolging en berechting. mijn 
 aanbevelingen gaan over beleid en wetgeving, 
maar ook over capaciteit en prioritering en het 
effectueren van vastgesteld beleid.” 

Weten wat mensenhandel inhoudt, signalen 
 herkennen en de problematiek erkennen. dat zijn 
volgens de nationaal rapporteur mensenhandel 
voor wat betreft de bestuurlijke taak bij de gemeen-
ten de belangrijkste verbeterpunten om tot een 
effectieve aanpak te komen. “de aanpak van men-
senhandel is niet een taak voor politie en justitie 
alléén, ook de lokale overheid speelt hierin een 
belangrijke rol. in een aantal grote gemeenten is er 
wel kennis en besef over de ernst en omvang van de 
problematiek, maar dat is lang niet overal het geval. 
Soms is er onvoldoende kennis over de problema-
tiek. ik heb met een burgemeester gesproken die 
zei: ‘nee, mensenhandel komt bij mij niet voor.’ 
en toen ik vroeg: ‘en loverboys, heeft u daar last 
van?’, was het antwoord: ‘oh ja, dat is wel een 
groot probleem.’ loverboys zijn gewoon mensen-
handelaren. gebrek aan kennis leidt dan ook tot 
gebrek aan perceptie van de urgentie van het 
 probleem.” Sinds 2005 is uitbuiting buiten de 
 prostitutie –  bijvoorbeeld het onder zeer slechte 
omstandig heden laten werken van mensen – ook 
in de wet opgenomen. ook die link met mensen-
handel wordt volgens dettmeijer-vermeulen nog 
niet altijd gelegd. “en daardoor zien veel burge-
meesters  mensenhandel ook niet als hun probleem. 
logisch, want als je er niet naar kijkt, zie je het niet.” 
de rapporteur vertelt dat ze dit jaar voor het eerst 

haar meer dan 700 pagina’s tellende rapportage 
naar alle burgemeesters heeft gestuurd. “ik heb er 
twee teruggekregen. die burgemeesters vonden het 
ongepast dat ik hen mijn rapportage stuurde. mijn 
bedoeling was uiteraard niet dat ze het boek van a 
tot z zouden lezen, maar wel om ze alert te maken 
op het feit dat mensenhandel een probleem is en 
dat het ook hún probleem is. in de rapportage is een 
hoofdstuk gewijd aan bestuurlijke hand having. 
daar zouden gemeenten hun voordeel mee kunnen 
doen.” op bestuurlijk gebied kan er heel wat worden 
gedaan. dettmeijer-vermeulen wijst naar de zaak 
met de aspergeteler in Someren vorig jaar. die 
vrouw liet haar oost-europese werknemers onder 
erbarmelijke omstandigheden werken. “daar 
waren echt signalen van misstanden op meerdere 
terreinen, zoals huisvesting, brandveiligheid en 
overtredingen van de arbeidswetgeving. die mis-
standen waren ook bekend bij meerdere gemeente-
lijke instellingen. de arbeidsinspectie heeft aan 
deze aspergeteler zelfs in totaal voor 566250 euro 
aan boetes opgelegd. de signalen hadden echt veel 
eerder kunnen en moeten worden opgepikt. het 
gaat om bewustwording, en het herkennen van 
 signalen. gemeenteambtenaren moeten beseffen 
dat het toch heel gek is wanneer twaalf mensen 
op tachtig vierkante meter wonen.” de rapporteur 
geeft aan dat het belangrijk is om het bewustzijn 
te vergroten door middel van voorlichting en 
 trainingen. “daarbij gaat het uiteraard ook om het 
onderkennen van de problematiek – het wíllen  zien. 
het is niet alleen het probleem van de grote 
gemeente met een omvangrijk prostitutiegebied. 
het gaat ook om kleine gemeenschappen, gewoon 
om de hoek.

ook moet informatie worden gedeeld tussen 
de instanties, bijvoorbeeld door middel van 
bestuur lijke rapportages. de riec’s kunnen daar 
een belangrijke rol in spelen, maar het is ook een 
taak die bij de gemeenten ligt. met informatie- 
uitwisseling kun je bijvoorbeeld voorkomen dat 
iemand die in de ene gemeente geen vergunning 
krijgt om een seksinrichting te exploiteren, alsnog 
aan de slag gaat in een andere gemeente.” 

 Nationaal rapporteur mensenhandel

“ HErKENNEN EN ErKENNEN 
IS NOODZAKElIjK” 
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De gemeente kan volgens Peters nog veel meer 
doen: een goede intake bij vergunningaanvragen, 
een goede controle van identiteitspapieren bij de 
publieksbalie, controle van woningen en logemen
ten, het goed en consequent toepassen van de 
mogelijkheden die de wet BIBOB (Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) biedt en een strikte toepassing van het 
sanctioneringsinstrumentarium. “Gemeenten heb
ben op hun beurt ook weer veel informatie die voor 
de regionale partners van belang is”, aldus Peters. 
“Zo helpt de informatie uit de GBA, in combinatie 
met informatie van de Belastingdienst en uitke
ringsinstanties, bij het opsporen van inkomens, 
uitkerings en indentiteitsfraude. Dat kan weer van 
pas komen bij horecacontroles en het verlenen van 
vergunningen. Gemeenten zijn dus heel waardevol 
en zelfs onmisbaar bij een effectieve bestrijding en 
voorkoming van mensenhandel.” 

uITVOErINGSmAp
Om de gemeenten duidelijk te maken op welke 
manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de 
 aanpak van mensenhandel, is het RIEC in maart 
2010 met de Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak 
mensenhandel Rotterdam-Rijnmond gekomen. 
“Daarmee komt een sluitende bestuurlijke aanpak 
voor mensenhandel binnen bereik”, vertelt Peters. 
“De map bevat handvatten die een gemeente nodig 
heeft om mensenhandel effectief aan te pakken. 

In het eerste deel geven we algemene informatie 
en achtergronden van mensenhandel. Het blijkt 
dat niet voor iedereen duidelijk is wat mensen 
handel nu precies is.”

“Mensenhandel is niet 
alleen een probleem van  
de grote steden”

Peters legt uit dat er vaak wordt gedacht aan men
sensmokkel – die ook kan leiden tot mensenhandel. 
“Mensensmokkel hebben we niet, is dan vaak de 
redenatie. Daarna denken ze aan de seksindustrie 
en de land en tuinbouw. Als ze die sectoren ook niet 
binnen hun gemeentegrenzen hebben, dan gaan ze 
ervan uit dat er binnen hun gebied geen sprake is 
van mensenhandel. Maar dan vergissen ze zich vaak 
toch. Het is een miljardenbusiness. 

Leerplichtambtenaren zouden best kunnen zien 
dat er meisjes worden geronseld door loverboys 
en buitengewoon opsporingsambtenaren kennen 
misschien wel adresjes waar een enorme aanloop 
van mannen is die na een half uurtje weer buiten 
staan. Mensenhandel is niet alleen een probleem 
van de grote steden.”
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mODElDOCumENTEN
Naast een duidelijke beschrijving van mensen
handel bevat de uitvoeringsmap alle denkbare 
modeldocumenten voor het vormgeven van het 
gemeentelijke mensenhandel en prostitutiebeleid. 
Van het toezichts en handhavingsinstrument 
Algemene Plaatselijke Verordening tot een besluit 
tot sluiting. De beleidsmedewerker van het RIEC 
geeft aan dat het bijzonder effectief zou zijn als 
alle gemeenten de uitvoeringsmap zo zouden 
 overnemen. “Daar mee voorkomen we meteen het 
probleem van de shoppende crimineel. Het gemeen
telijke landschap is op dit moment zo versnipperd 
dat als een  crimineel in de ene gemeente geen ver
gunning krijgt voor zijn seksclub, hij simpelweg 
naar de andere gemeente gaat. Gemeenten hebben 
tenslotte allemaal hun eigen autonomie. Daar 
 kunnen we niet aan tornen. Ze zijn echter wel de 
partij die echt een stap kan zetten om op hetzelfde 
niveau te komen waarop andere partijen, zoals de 
FIOD, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, het 
openbaar ministerie en de politie, deze vorm van 
criminaliteit al bestrijden. Gemeenten moeten 
onderdeel worden van de ketenaanpak.”

ImplEmENTATIE
De uitvoeringsmap is inmiddels aangeboden 
aan het Regionaal College en daarna toegestuurd 
aan alle twintig colleges van burgemeester en 
 wethouders in het gebied RotterdamRijnmond. 

“De reacties zijn positief. Nu is het aan de gemeen
ten om er ook daadwerkelijk intern mee aan de slag 
te gaan”, aldus Peters. “De map kan in de andere tien 
RIECregio’s dienen als blauwdruk.” Voor het RIEC 
RotterdamRijnmond is er op dit moment nog een 
andere belangrijke taak weggelegd. “We zijn nu 
voornamelijk bezig om de gemeenten een bepaald 
basisniveau aan paraatheid mee te geven over hoe 
zij hun instrumentarium kunnen inzetten en hoe zij 
aan het begin van de ketenaanpak staan, maar even 
belangrijk is de bewustwording. De gemeenten 
moeten zich allereerst bewust zijn van de proble
matiek. Zo’n pak papier als onze uitvoeringsmap is 
leuk, maar er moet wel wat mee gebeuren. We zijn 
ook al bezig met een vervolgtraject: het RIEC gaat 
de gemeenten faciliteren en adviseren bij de imple
mentatie en uitvoering van deze regionale aanpak.”
Toch denkt Peters dat, zelfs met een uniforme 
implementatie van de uitvoeringsmap en een 
 effectieve informatieuitwisseling tussen de 
 verschillende partners in de keten, de aanpak van 
mensenhandel ‘lastig’ blijft. “Het gaat uiteindelijk 
ook om het herkennen van mensenhandel. Slecht 
werkgeverschap ligt bijvoorbeeld heel dicht bij 
mensenhandel en geloof je een dame die zegt 
 vrijwillig te werken in de prostitutie? Maar als de 
gemeenten aan de slag gaan met een versterking 
van de bestuurlijke aanpak, zijn we al wel een 
heel eind.” <<
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Hennepteelt in woningen of bedrijfspanden. Een kapsalon of massageshop 
als dekmantel voor mensenhandel of illegale prostitutie. Investeringen  
in een café of sporthal om zwart geld wit te wassen. Alle gemeenten in 
Nederland hebben te maken met criminele praktijken. De georganiseerde 
misdaad maakt altijd gebruik van lokale infra structuren en faciliteiten. 
Hét instrument om daar iets tegen te doen, is de bestuurlijke aanpak. 
Volgens het ministerie van BZK zijn er nog steeds gemeenten die hiervoor 
de ogen sluiten.
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mISDAAD WOrTElT 
AlTIjD IN lOKAlE 
GEmEENSCHAp

Met de wet BIBOB kunnen burgemeesters 
onderzoek doen naar bedrijven waarvoor 
geen vergunning nodig is zoals belwinkels. 
Het belhuis op de foto komt niet in het 
verhaal voor / foto: Inge van Mill. 



>>

door Paul Kattestaart
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

Creatieve Communicatie.

134 vastgoedpanden waarvan sommige met een 
hennepplantage, 25 luxe auto’s, verschillende schil
derijen en een muntenverzameling, met een totale 
waarde van zo’n 17 miljoen euro. Het onroerend goed 
dat het openbaar ministerie in Maastricht in juni 
2009 in beslag nam van Joep J. en zijn familie, was 
waarschijnlijk de grootste justitiële inbeslagname 
ooit in Nederland. Het OM verdenkt J. van het facili
teren van hennepteelt, valsheid in geschrifte, belas
tingfraude en het witwassen van crimineel geld. 

Hij is de belangrijkste verdachte in een groot onder
zoek in ZuidLimburg naar criminele activi teiten 
rond vastgoedhandel. Hierbij zijn behalve verschil
lende opsporingsinstanties ook gemeenten en 
de Belastingdienst betrokken.

Volgens Karel Schuurman, projectleider Crimi
naliteitsbestrijding van het ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), toont 
de Joep J.zaak aan hoe goed de bestuurlijke aanpak 
van georganiseerde misdaad kan werken. “Het 
bewijst weer eens dat criminelen hun geld dichtbij 
huis beleggen en niet op de Bahama’s, zoals lange 
tijd werd gedacht. Het zijn mensen van vlees en 
bloed die in onze gemeenschap leven, maatschap
pelijke behoeftes hebben en langs legale lijnen 
 proberen iets met hun illegale verdiensten te doen. 
Ze wassen hun vermogen wit door bijvoorbeeld te 
investeren in vastgoed en maken daarbij gebruik 
van de notaris, de advocaat en de bank. Zo zorgen 
zij ervoor dat onder en bovenwereld zich met elkaar 
vermengen. De bestuurlijke aanpak is het middel 
bij uitstek om dat tegen te gaan.”

OVErlAST
De bestuurlijke aanpak is een goed instrument, 
omdat de georganiseerde misdaad wortelt in 
de lokale gemeenschap. De kans dat de gewone 
burger daar iets van merkt, is groot. Overlast als 
gevolg van drugshandel en prostitutie, panden 
die in handen van criminelen komen, straten en 
buurten die verloederen. Daarbij maken criminelen 
gebruik van plaatselijke faciliteiten en dienstver
lening. Uitgangspunt van de bestuurlijke aanpak 
is dat gemeenten beschikken over het juiste 
 instrumentarium om de vermenging van onder 
en bovenwereld tegen te gaan. Zo kunnen ze al dan 
niet vergunningen verlenen, verlengen of intrekken, 
maar ook panden waar criminele activiteiten plaats
vinden sluiten, opkopen of voorkomen dat ze in 
handen van criminelen vallen.

Bij de bestuurlijke aanpak gaat het om een pre
ventieve, lokale of regionale aanpak onder regie van 
het bestuur, als onderdeel van een geïntegreerde 
aanpak. De geïntegreerde aanpak beslaat een breed 
terrein: bestuurs, straf, fiscaal, privaat en tucht
rechtelijk. Vier thema’s hebben prioriteit: vastgoed, 
mensenhandel, hennepteelt en witwassen. 
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Om gemeenten hiermee vertrouwd te maken en 
de weg te wijzen, introduceerde het ministerie van 
BZK begin 2007 het programma Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde misdaad (zie kader), dat in 2008 werd 
vastgesteld. Dit programma wordt momenteel 
 uitgevoerd.

VErGuNNINGSplICHT
Het belangrijkste instrument van de bestuurlijke 
aanpak is de Wet BIBOB (bevordering integriteits
beoordelingen door het openbaar bestuur). Daar
mee kunnen gemeenten en provincies de integriteit 
toetsen van houders en aanvragers van vergunnin
gen en subsidies. Het principe is eenvoudig, stelt 
Schuurman: “Iemand koopt een café of bedrijf en 
als daar een vergunningsplicht aan verbonden is 
– zoals bij de horeca – kun je door de aanvraag goed 
te toetsen, kijken of hij dat café wellicht gaat 
gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld 
witwaspraktijken. Krijg je die indruk, dan geef je 
de vergunning niet af. Zo kunnen gemeenten voor
komen dat ze de misdaad onbedoeld faciliteren.”

“De directeur van een woning
corporatie moest zelfs onderduiken 
omdat, vanwege hennepteelt, de 
huurovereenkomst was opgezegd”

Er zijn meer voorbeelden denkbaar. Een gemeente 
denkt een goede deal te sluiten met een project
ontwikkelaar, terwijl ze in feite meehelpt aan wit
wassen. Er is een geval bekend van een coffee
shopexploitant die van zijn opbrengst een voor 
de gemeente zeer welkome sporthal liet bouwen. 
Of een manege voor gehandicapte kinderen, die 
de burgemeester opende en een maand later alweer 
sloot, omdat de exploitant verdacht werd van 
 wiswas praktijken. Later bleek er hennepteelt 
 achter te zitten.

Schuurman noemt dit ‘aantasting van de integriteit 
van de bestuurder’. Hij wijst ook op een andere ont
wikkeling. “Je leest de laatste tijd over schietpartijen 
op huizen van wethouders die criminelen dwars
bomen. Ook BIBOBambtenaren, die de screening 
voor het verlenen van vergunningen doen, worden 
soms bedreigd. De directeur van een woning cor

poratie moest zelfs onderduiken omdat, vanwege 
hennepteelt, de huurovereenkomst was opgezegd.”

INfOrmATIE-uITWISSElING
De regionale samenwerking bij de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit krijgt inmiddels vorm 
in een landelijk dekkend netwerk van elf RIEC’s. Zo’n 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum is het 
informatieknooppunt tussen gemeenten, provin
cies, politie, OM, Belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD 
en andere overheden. De informatieuitwisseling 
moet criminele zaken aan het licht brengen die 
anders verborgen blijven. Verder ondersteunen de 
RIEC’s gemeenten en provincies bij de toepassing 
van de Wet BIBOB, geven ze advies over andere 
mogelijkheden van bestuurlijke aanpak en houden 
ze elkaar op de hoogte. Tachtig procent van de 
Nederlandse gemeenten doet hieraan mee en 
erkent daarmee het nut van de bestuurlijke aanpak. 
Niettemin is er dus ook nog een aantal dat de ogen 
hiervoor sluit. “Onvoorstelbaar”, vindt Schuurman.
De RIEC’s hebben contactpersonen in de verschil
lende gemeenten met wie ze periodiek overleggen. 
“De noodzaak daarvoor kan van twee kanten 
komen”. legt de projectleider uit. “De ene keer zit de 
gemeente met een probleem en vraagt of het RIEC 
kan helpen. De andere keer krijgt het RIEC informa
tie van politie, justitie of het bedrijfsleven over een 
misstand in de gemeente en vraagt of die gemeente 
maatregelen wil nemen.”

Hoewel nog niet alle RIEC’s volledig functioneren, 
zijn de resultaten volgens Schuurman nu al veelbe
lovend. “We zien een belangrijke spinoff die zonder 
bestuurlijke aanpak nooit gerealiseerd zou zijn. Bij 
bepaalde problemen, zoals mensenhandel, ontstaat 
een uniforme werkwijze met uniforme systemen. 
Hierdoor verbetert tevens de informatieuitwisse
ling tussen gemeenten, zodat iemand die bijvoor
beeld iets uitvreet in Groningen, niet ongemerkt in 
Maastricht opnieuw kan beginnen. Ook best practi
ces worden uitgewisseld. Rotterdam had voor de 
aanpak van mensenhandel een bewezen efficiënte 
ketenaanpak, helemaal uitgewerkt en gedocumen
teerd. Die wordt nu via de RIEC’s uitgewisseld met 
alle participerende gemeenten. Ook informeren 
RIEC’s elkaar over mensen die bijvoorbeeld in 
Amsterdam bij een BIBOBtoets zijn afgewezen en 
het elders opnieuw proberen. Kortom, we zijn er nog 
lang niet, maar de eerste stap is gezet.”
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SAmENWErKEN
“Dat tachtig procent van de gemeenten nut en 
noodzaak van de bestuurlijke aanpak inziet, 
wil vaak niet meer zeggen dan dat ze de intentie 
hebben om op bestuurlijk niveau samen te werken.” 
Dat zegt Luuk Olsthoorn, programmaleider 
Bestuurlijke aanpak van het CCV. “Nu moeten 
 binnen de gemeente nog de raadsleden, veiligheids
coördinatoren, ambtenaren Openbare Orde en 
Veiligheid en dergelijke, te weten komen welke 
 vormen van criminaliteit zich in hun gemeente 
voordoen en wat ze ertegen kunnen doen. Diensten 
moeten gaan samenwerken, er moeten lokale 
teams gevormd worden die daadwerkelijk aan 
de slag gaan.”

Als handreiking aan gemeenten geeft het CCV 
 binnenkort een handboek uit, waarvan Olsthoorn 
medeauteur is. Het wordt een naslagwerk en weg
wijzer op basis van de website bestuurlijkhand
haven.nl. “In het handboek staat wat de verschij
ningvormen zijn van met name de vier landelijke 
prioriteiten, maar ook van bijvoorbeeld autodiefstal 
en wapenhandel. Bij drugs behandelen we niet 
alleen hennepteelt, maar ook xtclaboratoria, cof
feeshops, growshops en smartshops. Aan de hand 
van casussen laat het handboek zien hoe je als 
gemeente samen met je veiligheidspartners kunt 
optreden. Soms kan dat met de Belastingdienst 
of de Arbeidsinspectie, soms juist met politie en 
justitie. Het gaat om de mix. Een geïntegreerde 
 aanpak bestaat uit verschillende onderdelen, 
 waarvan de bestuurlijke aanpak er één is. Men moet 
samen goed kijken wie de beste kaarten in handen 
heeft om te spelen. De ene keer zal dat leiden tot 
bestuurlijk, de andere keer tot strafrechtelijk optre
den. De bestuurlijke aanpak is dus geen alternatief 
voor de opsporing, maar een aanvulling.”

rEGIOBIjEENKOmSTEN
De RIEC’s gaan het handboek, dat ook een middel 
is om het onderwerp onder de aandacht te brengen, 
verspreiden. De website bestuurlijkhandhaven.nl 
wordt een digitale versie, maar is uiteraard beter 
geschikt om te actualiseren, nieuwe trends te sig
naleren en nieuwe casussen uit te werken. “Het CCV 
gaat ook, samen met de RIEC’s, het verhaal in de 
gemeenten verkondigen, ondersteund door het 
ministerie van BZK”, kondigt Olsthoorn aan. 
“Vanaf september zullen we regiobijeenkomsten 

organiseren, wellicht met workshops. We gaan 
vooral ook naar kleinere gemeenten, want die zijn 
vaak het afvalputje: daar kunnen zich juist mensen 
gaan vestigen die in de grote stad niet meer aan de 
bak komen. Vaak is de expertise in die kleine 
gemeenten geringer, omdat niemand zich fulltime 
met veiligheid kan bezighouden.”

“Al met al valt er nog een wereld te winnen”, 
zegt Karel Schuurman. “Veel gemeenten zien de 
georganiseerde misdaad nog steeds zoals die in de 
jaren tachtig was: Klaas Bruinsma, Willem Endstra, 
grote organisaties met divisies. Maar het gaat juist 
om het sluiten van dat ene criminele café of belwin
keltje, die ene coffeeshop of Chinese massageshop 
waar prostitutie bedreven wordt. Als alle gemeenten 
zich zouden realiseren welk effect het optreden 
tegen dat soort relatief kleine zaken, op de leefom
geving, maar ook op de bestrijding van de georgani
seerde misdaad, dan zouden ze veel harder lopen. 
Dat bewustzijn mag groter en daar wordt hard aan 
gewerkt.” <<

OVErHEIDSprOGrAmmA IN VOGElVluCHT
in het overheidsprogramma Bestuurlijke 
 aanpak georganiseerde misdaad is de organi-
satie van de bestuurlijke aanpak een van de 
speerpunten. de riec’s spelen daarbij een 
belangrijke rol. verder wil de overheid ervoor 
zorgen dat de middelen die het bestuur ter 
beschikking heeft, optimaal zijn. te denken 
valt aan de Wet BiBoB, bestuurlijke dossiers, 
rapportages die politie en om maken naar 
 aanleiding van opsporingsonderzoek, waarin 
het bestuur gewaarschuwd wordt voor zwakke 
schakels in hun bestuurlijke keten, zoals te 
weinig toezicht op vergunningen. een ander 
speerpunt is het verbeteren van de europese 
samenwerking. dankzij nederland is de 
bestuurlijke aanpak in de plannen van de 
europese commissie voor de komende vijf 
jaar tot prioriteit benoemd: het zogeheten 
Stockholm-programma. verder gaat aandacht 
uit naar de implementatie en ‘awareness’ bij 
gemeenten. daarbij spelen het ccv en de vng 
een belangrijke rol, bijvoorbeeld met het orga-
niseren van regiobijeenkomsten en het beheer 
van www.bestuurlijkhandhaven.nl.
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misdaad en vastgoed zijn nauw met elkaar 
verbonden. Hennepteelt, mensenhandel, witwassen: 
criminelen hebben panden nodig om hun illegale 
praktijken te huisvesten of hun zwarte geld in te 
investeren. met de bestuurlijke aanpak kunnen 
gemeenten daar iets tegen doen. Ze kunnen 
vergunningen weigeren of intrekken, panden 
sluiten, maar ook vastgoed opkopen en een  
andere bestemming geven. In het Amsterdamse 
Wallen gebied zet de gemeente zo een deel van 
de stad naar eigen hand.
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BOrDEEl EN 
COffEESHOp 
WOrDEN 
BOETIEK EN 
BOEKWINKEl



In het Amsterdamse Wallengebied 
koopt de gemeente bordelen en 
coffeeshops op om ze een nieuwe 
bestemming te geven, bijvoorbeeld 
als boetiekjes en boekwinkels. 
Daarmee krijgt het gebied een 
kwaliteitsimpuls / foto: Liesbeth 
Dingemans.

>>



door Paul Kattestaart
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

Creatieve Communicatie. 

Bordelen, coffeeshops, smartshops, seks  
inrich tingen, geldwisselkantoren, gokhallen, 
 minisupermarkten, horeca. In het Amsterdamse 
Wallengebied zitten al dit soort bedrijfjes dicht op 
elkaar. Samen maken ze de Wallen aantrekkelijk 
voor een groot nationaal en internationaal publiek. 
De bedrijven vormen met elkaar echter ook 
zo geheten ‘criminogene sectoren’: ze zijn kwets
baar voor criminaliteit en zorgen voor overlast. 
De gemeente Amsterdam doet er daarom alles aan 
om het gebied leefbaarder en veiliger te krijgen. 
“We hanteren daarvoor de bestuurlijke aanpak in 
brede zin. Vastgoed is daar een belangrijk onderdeel 
van”, zegt Bart de Graaf, senior projectleider bij 
het Van Traateam, dat eind jaren negentig werd 
opgericht en gezien mag  worden als de pionier 
van de bestuurlijke aanpak. “We onderzoeken 
het gebruik en misbruik van  panden, kijken naar 
de investeringen die gedaan worden in gebouwen 
en helpen met het opkopen ervan.”

VAN TrAA-TEAm
Het Van Traateam – voortgekomen uit het Wallen
project, waarmee de gemeente Amsterdam al door 
middel van het bestuurlijke instrumentarium het 
gebied veiliger wilde maken – heeft verschillende 
activiteiten onder zijn hoede. Het team werkt mee 
aan het Regionale Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC) van de regio NoordHolland. Het Coördinatie
team BIBOB, dat de screening voor het verlenen van 
vergunningen en subsidies doet, is onderdeel van 

het team. Ook coördineert het Van Traateam 
 integrale handhavingsacties. “Zo controleren we 
bijvoorbeeld met de politie, de Belastingdienst en 
Bouw en Woningtoezicht in een industriegebied 
of de regels wel worden nageleefd.” Samen met 
partners, als de stadsdelen, de politie, justitie en het 
openbaar ministerie, voert het Van Traateam 
gebieds of branchegericht projecten uit. “Elk pro
ject begint met het doen van onderzoek. Doordat 
we met elkaar samenwerken, kunnen we informatie 
afkomstig van verschillende bronnen met elkaar 
combineren. Soms weet de Belasting dienst bijvoor
beeld iets wat bij de gemeente of politie niet bekend 
is. Na het onderzoek kijken we hoe we de problemen 
met een integrale aanpak te lijf kunnen gaan”, 
legt De Graaf uit. “Zo hebben wij in het verleden 
het project Doorzon gehad. Dat was gericht tegen 
het criminele gebruik van Amster damse woningen. 
Met het project Belhuizen hebben we de tele
comfraude, illegale geldtransacties en belasting
ontduiking in deze winkeltjes aangepakt. Op dit 
moment loopt het project Westpoort, waarmee 
we dit haven en industriegebied veiliger en 
 aantrekkelijker willen maken. Dat betekent dat 
we problemen als milieudelicten, inbraak en dief
stal, opslag en productie van verboden goederen 
en smokkel aanpakken.”

BOrDElEN GESlOTEN
Het project Emergo, waarvan Bart de Graaf zelf 
namens de gemeente Amsterdam projectleider 
is, bestrijdt de georganiseerde criminaliteit in 
het Wallengebied. “Hierbij gaat het onder meer 
om het witwassen van zwart geld, vrouwen 
en drugshandel. 
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Een aantal vrouwenhandelaren en pooiers 
is  inmiddels opgepakt, een aantal bordelen hebben 
we kunnen sluiten. Het is een mooi voorbeeld van 
samenwerking binnen de bestuurlijke aanpak. De 
politie deed strafrechtelijk onderzoek, de Belasting
dienst deed fiscaal onderzoek en de gemeente keek 
of we de vergunningen van die  bordelen konden 
afhalen en ze konden sluiten. We gebruiken alle 
mogelijk heden die we als bestuur hebben om te 
voorkomen dat we criminelen  faciliteren.”

“Het is een miljoenenproject 
geworden om het gebied op 
de schop te nemen”

Een van de omvangrijkste projecten waarvoor het 
Van Traateam de aanzet heeft gegeven, is project 
1012, vernoemd naar de postcode van ongeveer het 
gehele middeleeuwse centrum van Amsterdam. 
Basis voor project 1012, is het rapport Grenzen aan 
de handhaving, Nieuwe ambities voor de Wallen, 
dat Bart de Graaf samen met een collega in 2007 
schreef. Daarin concluderen zij dat het gebied met 
zijn raambordelen, coffeeshops en sommige horeca 
‘een criminele infrastructuur kent die alleen goed 
doorbroken kan worden als een aantal criminogene 
sectoren wordt teruggedrongen en hervormd. 
De economische structuur in het gebied zal daarbij 
tegelijkertijd moeten worden gediversifieerd en 
versterkt’. Kortom, minder bordelen en coffeeshops 
en daarvoor in de plaats meer ‘kwalitatief betere en 
hoogwaardige’ functies. 

“Eigenlijk is het een  antiverloederingsproject”, 
zegt Tabitha Visscher, projectleider van ‘1012’ bij het 
Van Traateam. “Om de infrastructuur te kunnen 
veranderen, moet je het bestemmingsplan wijzigen, 
panden opkopen, investeerders en nieuwe onderne
mers trekken. Het is een miljoenenproject geworden 
om het gebied op de schop te nemen.” Een en ander 
leidde in 2009 tot de Strategienota, waarin de 
gemeente Amsterdam bepaalt dat de prostitutie 
beperkt moet blijven tot twee zones: het Singel en 
de Oudezijds Achter burgwal met enkele zijstegen. 
“In de rest van het gebied moet de prostitutie ver
dwijnen. Dat gebeurt via een bestemmingsplanwij
ziging, middellijke aankoop en als dat niet lukt, via 
onteigening. Er moeten nog 31 panden van zo’n tien 
bordeelhouders worden gekocht. De eerste gesprek
ken hierover zijn we in september vorig jaar gestart.”

GEDOOGVErKlArINGEN INTrEKKEN
Behalve de bordelen mogen ook de coffeeshops 
zich nog maar in een beperkt aantal straten  vestigen 
“In het betrekkelijk kleine gebied zitten op dit 
moment nog 76 coffeeshops, tegenover zo’n twee
honderd in heel Amsterdam. We willen dat aantal 
terugbrengen naar vijftig, dus moeten er 26 dicht”, 
rekent Visscher voor. “Dat gaan we doen door hun 
gedoogverklaringen in te trekken. De eigenaren 
krijgen nog één gedoogtermijn van drie jaar. 
 Hier door zal in september 2012 de eerste en in 
2015 de laatste vertrekken.” De coffeeshops zijn 
niet gelegaliseerd, zoals bordelen, maar worden 
gedoogd. Met gedogen kan je zonder meer stoppen. 
“Coffee shop houders hebben daardoor minder rech
ten dan de exploitanten van bordelen en hoeven 
niet schadeloos te worden gesteld.” >>
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“Bij onteigening moet je de prijs 
van het bordeel betalen, maar kun 
je het pand voor veel minder geld 
in de markt zetten”

Voor het aankopen van de panden heeft het Van 
Traateam vanaf het begin, al vóór het project 1012, 
samengewerkt met twee vastgoedontwikkelaars: 
NV Stadsgoed en NV Zeedijk. Tussen 1997 en 
 september 2007 kocht de gemeente in het gebied 
120 panden, waarvan de twintig van bordeelkoning 
Charles Geerts de bekendste waren. De gemeente 
vraagt de vastgoedontwikkelaars om panden te 
kopen en levert een financiële bijdrage om dit 
mogelijk te maken. Een bordeel omvormen tot 
een boetiek of boekwinkel, zorgt namelijk voor een 
flinke waardedaling, legt Visscher uit. “Eén raam op 
de Wallen is al snel drie ton waard. Met drie ramen 
in een pand ga je dus al richting een miljoen. 

Terwijl het pand als vastgoed maar drie of vier ton 
waard is. Bij onteigening moet je de prijs van het 
bordeel betalen, maar kun je het pand dus voor veel 
minder geld in de markt zetten. Daarom investeren 
onze partners de reële taxatiewaarde en betaalt 
de gemeente het prijsverschil. Dat is dus geen 
 aankoopsubsidie, maar een planschaderegeling 
om de functie te kunnen veranderen. Een normale 
vastgoedontwikkelaar zal nooit een bordeel kopen 
om er een boekwinkel van te maken, dat kan 
alleen met steun van de overheid.”

uITruIlpANDEN
Wat het volgens Visscher extra gecompliceerd 
maakt, is dat de gemeente ook een aantal panden 
heeft gekocht waarin prostitutie mag blijven, de 
zogeheten ‘uitruilpanden’. “Dus nu vragen we die 
bordeelhouders of ze interesse hebben om een of 
meer panden van ons – Stadsgoed – over te nemen, 
terwijl wij hún panden kopen? Dan sluiten we daar 
hun bordeel en kunnen zij hun business op een 
andere plek voortzetten. Daar blijken velen belang
stelling voor te hebben, ze willen graag terugkomen 
in het gebied waar prostitutie is toegestaan. Het 
lastige is dat wij moeten bedenken wat die panden 
stuk voor stuk waard zijn en op welke prijs we uit
eindelijk uitkomen.” De Graaf vult aan: “En zowel de 
politiek als de media kijken mee of het wel eerlijk 
gebeurt. We liggen onder een vergrootglas.”

“Het project is niet gericht tegen 
prostitutie of coffeeshops, maar 
tegen criminaliteit en die kun je 
ook aantreffen in horecapanden, 
woningen of kantoren”

De gemeente probeert nu meer partners bij project 
1012 te betrekken. Visscher: “Er zijn twee corporaties 
die gaan meedoen en Stadsherstel, dat ook monu
menten opkoopt. Ook aan hen vragen we: investeer 
nou in het gebied, koop panden aan om te zorgen 
dat ze in bonafide handen komen.” De Graaf: 
“Bordelen en coffeeshops krijgen de meeste aan
dacht, maar vanaf 1997 heeft de gemeente panden 
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gekocht met allerlei functies. Het project is niet 
gericht tegen prostitutie of coffeeshops, maar tegen 
 criminaliteit en die kun je ook aantreffen in horeca
panden, woningen of kantoren. Een andere aan
leiding voor aankoop kan zijn dat we horen dat 
 criminelen een oogje op een pand hebben en 
we hen voor willen zijn. Of een pand is alleen erg 
verloederd en wij kopen het om uiteindelijk de 
buurt  een betere uitstraling te kunnen geven.”

ECONOmISCHE CrISIS
Voor ‘1012’ is geen einddatum vastgesteld, maar 
naar verwachting gaat het project nog minstens 
tien jaar duren. Aankoop en onteigening verlopen 
volgens tijdrovende procedures. Dan zijn er nog een 
aantal vastgoedeigenaren in het gebied, zoals de 
Bijenkorf en Fortis Bank, die bereid zijn zelfstandig 
in hun eigendom te investeren. Het duurt jaren 
voordat de gemeente hun plannen heeft goedge
keurd en deze zijn uitgevoerd. Bovendien gooit de 
economische crisis roet in het eten. Eind mei luidde 
interimburgemeester Asscher de noodklok over de 
Wallenaanpak, omdat hij bang is dat die gaat lijden 
onder de bezuinigingen. “Het project loopt goed, 
maar kost wel veel tijd en geld. Als het economisch 
blijft tegenzitten, wordt dat nog erger”, voorziet 
ook De Graaf. Visscher: “Toen we begonnen wilde 
iedereen – vastgoedontwikkelaars, maar ook parti
culieren en woningcorporaties – nog wel investeren. 
Nu stellen zij zich terughoudender op. In het begin 
konden onze partners ook altijd wel een lening 
 krijgen, nu zeggen banken vrijwel meteen dat er 
gemeentegarantie moet bijkomen. Bij de aankoop 
van de Geertspanden – die zonder prostitutie een 
waarde van zo’n tien miljoen hadden, maar door 

de gemeente voor 25 miljoen zijn gekocht – was 
dat nog geen enkel probleem.” Hoe dan ook, het Van 
Traateam gaat de komende jaren door om via de 
bestuurlijke aanpak de georganiseerde criminaliteit 
op alle terreinen te bestrijden. De besluiten over 
welke projecten het team oppakt en welke partijen 
eraan meedoen, worden genomen in de subdrie
hoek zware criminaliteit, bestaande uit het hoofd 
van het Van Traateam, het hoofd van de 
Amsterdamse recherche en de officier van justitie 
die hoofd is van de afdeling Zware criminaliteit. 
“Mede dankzij deze opzet hebben wij ook speciale 
bevoegdheden om informatie uit te wisselen. 
Normaal gesproken zullen politie en justitie niet 
zo snel vertrouwelijke informatie met de gemeente 
delen, maar in onze projecten wel. Omdat ze die 
kennen, omdat ze ons kennen en omdat wij hebben 
bewezen dat we betrouwbaar zijn.” <<
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

Creatieve Communicatie

Menige hennepkwekerij in Nederland is in handen 
van de georganiseerde misdaad. Logisch, want er 
is op een vrij makkelijke manier veel geld mee te 
 verdienen. Doordat de hennepteelt in handen is 
gekomen van grote criminele samenwerkings ver
banden, zijn de problemen omvangrijker dan ooit. 
Het gaat niet meer om een onschuldige kweker die 
op zolder vijf plantjes voor eigen gebruik heeft groei
en, het gaat om kwekerijen met enorme  oogsten. 

En is er sprake van veel bijkomende  criminaliteit: 
ripdeals, het witwassen van crimineel verkregen 
geld, afpersing, uitbuiting van illegale werknemers, 
afdreiging en zelfs moord en doodslag.

“Nee, je kunt niet meer zeggen dat hennepteelt 
een relatief onschuldige vorm van criminaliteit is”, 
stellen Gerard Hertsenberg, projectsecretaris 
 Inten siveringsprogramma Georganiseerde Misdaad, 
en Mariëtte Horstink, officier van justitie en pro
grammamanager Inten siveringsprogramma’s van 
het Parket Generaal. “Dat is ook de reden dat wij 
met de Intensiveringsprogramma’s deze vorm van 
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 INTERVIEW Samenwerken om crimineel hard te pakken

“ NIEuWE WET GAAT 
HENNEpTEElT 
mOEIlIjK mAKEN”



Hennepteelt: er is veel geld mee te verdienen, 
de strafdreiging is lager dan bij harddrugs, het 
is makkelijk te kweken en er is gegarandeerd 
een flinke afzet. De vriendelijke, goedmoedige 
thuiskweker die voor eigen gebruik een paar 
hennepplantjes teelt, heeft dan ook al jaren 
geleden het veld geruimd. De Nederlandse 
hennepteelt is in handen van de georganiseerde 
criminaliteit. Het openbaar ministerie stuurt 
aan op een programmatische aanpak.

>>

criminaliteit anders willen aanpakken dan op de 
klassieke manier. Met de politie en het OM achter 
de boeven aangaan, oppakken en achter de tralies 
zetten, is niet meer voldoende. Want voor elke drie 
criminelen die wij achter de tralies zetten, krijgen 
we er drie nieuwe terug.”

prOGrAmmATISCHE AANpAK
Hertsenberg en Horstink geven aan dat met een 
programmatische aanpak van de bestrijding van 
illegale hennepteelt – waarmee het OM in diverse 
proeftuinen experimenteert – meer wordt bereikt. 

“Bij deze aanpak werken wij met alle mogelijke 
partners samen. Denk aan de Nederlandse gemeen
ten, de Belastingdienst, woningbouwverenigingen, 
energiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen. 
Op die manier pak je het probleem niet alleen 
repressief aan, maar ook preventief en bestuurlijk”, 
legt Hertsenberg uit. “Als iedereen vanuit zijn eigen 
rol en met zijn eigen instrumentarium opereert en 
er sprake is van een samenstel van maatregelen, 
dan kan het de crimineel heel moeilijk worden 
gemaakt.” 

De bestuurlijke aanpak van gemeenten speelt 
 daarbij een belangrijke rol. “Preventief kun je al 
heel  veel doen om de hennepteelt binnen je eigen 
gemeentegrenzen tegen te gaan. Je kunt er als 
gemeente bijvoorbeeld voor zorgen dat de zoge
noemde growshops, winkels met producten en 
artikelen ten behoeve van het thuis of in kassen 
kweken, onder een vergunningstelsel vallen.  Je 
kunt onderzoek doen naar de antecedenten van de 
eigenaar en mogelijk, op basis van die informatie, 
geen  vergunning verlenen of de zaak sluiten. Een 
groot aantal van dit soort ondernemingen heeft 
contacten met criminelen en criminele organisaties 
die zich bezighouden met de georganiseerde hen
nepteelt. Er worden bij de winkels wel eens stekken 
en volgroeide planten aangetroffen. Growshops 
verkopen die stekken en nemen de geteelde oogst 
in. Dan is er echt sprake van strafbare feiten en kan 
actie worden ondernomen.”
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Gemeenten kunnen hennepteelt 
binnen de gemeentegrens preventief 

bestrijden door growshops, waar 
producten voor het kweken van 

hennep worden verkocht, onder een 
vergunningstelsel te brengen / foto: 

Pallieter de Boer. 



Het sluiten van growshops en het aanpakken van 
allerlei vormen van facilitering van de georgani
seerde hennepteelt zou een grote stap voorwaarts 
zijn in de aanpak. “De winkels zijn nu heel facilite
rend aan de hennepteelt”, zegt Horstink. “Ze leveren 
groeimiddelen, bakken, lampen, noem maar op. 
Tot nu toe is het zo dat ze officieel geen illegale 
 goederen leveren, maar we weten natuurlijk wel 
dat hun producten vaak voor illegale praktijken 
 worden gebruikt.” 

NIEuWE WET
Inmiddels is het zover dat, met inbreng van het OM 
en andere partijen, het ministerie van Justitie een 
wetsvoorstel heeft ingediend. Het voorstel ligt 
momenteel bij de Raad van State. “In het voorstel is 
de facilitering van de hennepkweek ook strafbaar 
gesteld”, verduidelijkt Hertsenberg. “Als je goederen 
verkoopt, terwijl je weet of kunt vermoeden dat ze 
bestemd zijn voor de hennepkweek, dan maak je je 
in de toekomst schuldig aan een strafbaar feit. Dat 
betekent in de praktijk dat het moeilijk hard te 
maken zal zijn wanneer een growshopeigenaar 
één keer een groeimiddel verkoopt aan een klant. 
Maar als hij grote hoeveelheden verkoopt waarvan 
hij weet dat ze in combinatie eigenlijk alleen maar 
bestemd kunnen zijn voor de hennepkweek, dan 
mag hij zich in de toekomst eerst wel achter zijn 
oren krabben voor hij overgaat tot verkoop. Hij kan 
op dat moment worden vervolgd voor het faciliteren 
van de hennepkweek.”

“Ook een elektricien die er een 
bijbaan op nahoudt door in zijn vrije 
tijd twintig stopcontacten op een 
zolderkamertje aan te leggen, moet 
met deze nieuwe wet oppassen”

Horstink en Hertsenberg vermoeden dat de nieuwe 
wet tot een fikse daling leidt van de growshops in 
Nederland, want: “Dit soort winkels bestaan voor
namelijk ten behoeve van de hennepteelt. Een 
 hobbypaprika of tomatenteler gaat naar de 
Intratuin of de Boerenbond, de professionele 
 tuinbouwer heeft zijn eigen kanalen, beiden gaan 

niet naar de growshop, zo simpel is het. Economisch 
gezien gaan deze winkels het in de toekomst dan 
ook niet meer redden. Maar ook een elektricien die 
er een bijbaan op nahoudt door in zijn vrije tijd 
twintig stopcontacten op een zolderkamertje aan 
te leggen, moet met deze nieuwe wet oppassen. 
Zeggen dat het voor een spoorbaantje bedoeld is 
met een flinke airco, gaat straks niet meer op.”

BArrIèrES 
De nieuwe wet werpt feitelijk een barrière op voor 
een fors aantal mensen dat de hennepteelt een 
lucratieve bezigheid vindt en ook maar wat gaat 
telen, of bijdraagt aan het opzetten van een 
 kwekerij. “En dat is precies wat we met onze pro
grammatische aanpak willen: barrières opwerpen”, 
zegt Hertsenberg. “Om veel geld te kunnen verdie
nen in de hennepteelt, moeten de criminelen op 
verschillende punten in contact komen met de 
bovenwereld. Daarom is er ook juist op bestuurlijk 
niveau een hoop mogelijk – wat naar ons idee op dit 
moment nog altijd beter kan. Er zijn overigens al 
wel  gemeenten die heel voortvarend werken. 
Bijvoorbeeld door actief te handelen richting de 
coffeeshops en de tent te sluiten als daar dingen 
gebeuren die niet mogen. De verkoop van softdrugs 
aan jongeren onder de achttien bijvoorbeeld of het 
in de coffeeshop hebben van een voorraad van 
meer dan vijfhonderd gram.”

Gemeenten zouden ook de Wet BIBOB (Wet bevor
dering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) kunnen inzetten. Daarmee kunnen ze de 
achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoe
ken bij een af te geven of afgegeven vergunning, 
een te verstrekken subsidie, of de gunning van 
een overheidsopdracht. “Alle maatregelen samen 
zorgen ervoor dat er alleen al op bestuurlijk niveau 
een flinke barrière kan worden opgeworpen”, zegt 
Horstink. “Maar de meest effectieve manier van 
samenwerken kan worden bereikt als vooraf, in de 
driehoek van bestuur, politie en OM, wordt besloten 
tot een gezamenlijk plan van aanpak om de georga
niseerde hennepteelt tegen te gaan. Dat begint met 
het in kaart brengen van het probleem in een 
bepaalde regio of wijk waarbij de inzet van het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum een 
belangrijke rol kan spelen. De informatieuitwis
seling aan de voorkant is erg belangrijk.” 
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“De brandweer kan panden 
controleren op brandveiligheid 
en dat kan een reden zijn om 
spoedeisende bestuursdwang 
toe te passen”

Vervolgens kunnen andere partijen  worden 
gevraagd zich aan te sluiten. “Woning corporaties, 
energiebedrijven, de brandweer, ze  spelen allemaal 
een belangrijke rol”, aldus Hertsenberg. “De brand
weer kan panden controleren op brandveiligheid en 
dat kan een reden zijn om spoedeisende bestuurs
dwang toe te passen. Maar ook de Belastingdienst 
kan bijdragen door financiële gegevens van bewo
ners in een bepaalde wijk te delen. Een elektriciteits
bedrijf kan naar het energieverbruik van de afgelo
pen maanden kijken en bij de volgende eigenaar van 
het pand besluiten een slimme meter te plaatsen en 
periodiek de elektriciteitsinstallatie te controleren. 
Het zal menig crimineel afschrikken.” 

STrAfrECHT
Inmiddels is de programmatische aanpak met 
 succes getest in een aantal proeftuinen. “In juli 
startte in ZuidNederland – Zeeland, Brabant en 
Limburg – een pilot waarin onder andere is geregeld 
dat bij het aantreffen van een kwekerij gegevens 
worden uitgewisseld tussen verzekeraars, energie
bedrijven, politie, OM en Belastingdienst. 
De  minister van Justitie tekende samen met 
de  partners begin juli een convenant dat deze 
 informatieuitwisseling regelt. Uit de proeftuinen 
blijkt dat in de ideale situatie de partijen aan 
de voorkant al met elkaar rond de tafel zitten en tot 
een effectieve preventieve aanpak komen”, zegt 
Hertsenberg. “Maar om de programmatische aan
pak volledig te krijgen, zijn we ook vanuit het straf
recht aan zet. Als er een kwekerij wordt opgerold, 
moeten we er alles aan doen om de crimineel zo 
hard mogelijk te raken. Dat gaat verder dan een 
 celstraf. Het belangrijkste is dat een groot deel 
van het crimineel verkregen vermogen wordt 
 afgenomen. Dat kan onder meer via de ontnemings
wetgeving, verbeurdverklaring van inbeslaggeno
men goederen en via de fiscus door het opleggen 
van aanslagen. Wij moeten duidelijk maken dat je 

in Nederland niet ongestraft rijk kunt worden van 
de verkoop van hennep.” Repressie wordt effectiever 
door samen te werken met andere partijen: “Op 
het moment dat een kwekerij wordt opgerold, start 
naast een strafrechtelijk ook een financieel onder
zoek om zo zicht te krijgen op de vermogenspositie 
van de dader. Je kunt inschatten hoe vaak de 
 kwekerij gedraaid heeft en hoeveel oogsten er 
zijn geweest. Aan de hand van die gegevens kun 
je berekenen wat er verdiend moet zijn. Een energie
bedrijf kan zien wanneer het energieverbruik 
omhoog is gegaan en een gemeentelijke woning
bouwvereniging kan nagaan sinds wanneer het 
pand is verhuurd. Wie niet betaalt, blijft langer zit
ten en de Belastingdienst kan op zijn beurt nog even 
kijken hoe het kan dat iemand 20000 euro als jaar
inkomen opgeeft en ondertussen in een dikke 
Mercedes rondrijdt.”

Informatieuitwisseling lijkt daarmee het sleutel
woord van een effectieve aanpak van de hennep
teelt. “Zeker”, zegt Horstink, “zo zouden wij als OM 
er niet alleen voor moeten zorgen dat de boef voor 
de rechter komt, maar naderhand ook met een 
bestuurlijke rapportage moeten komen waarin 
we melden waar we tegenaan zijn gelopen en welke 
risico’s een gemeente naar ons idee loopt. Daarmee 
wordt in de toekomst een hoop hennepcriminaliteit 
voorkomen.”<<
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Omdat opslagplaatsen zelden worden 
gecontroleerd, kunnen criminelen gestolen 
goederen daar makkelijk opslaan / foto: 
Pallieter de Boer.
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 REPORTAGE Bestuurlijk Dossier Opslagplaatsen

“ HET IS mIS IN DE 
OpSlAG BrANCHE” 
Bedrijfsleven

Criminelen gaan er vaak vandoor met waardevolle spullen. Helers 
schaffen de gestolen spijkerbroeken, bromfietsen of juwelen op een 
later tijdstip aan. Waar bevinden die goederen zich in de periode gelegen 
tussen diefstal en afzet? met die vraag kwam de divisie recherche van 
de regio utrecht tot het Bestuurlijk Dossier Opslagplaatsen. Belangrijkste 
conclusies: opslagplaatsen zijn voor criminelen een veilig onderkomen 
én vormen een gevaar voor de directe omgeving.

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

Communicatie.

het begon allemaal met nederlandse jongeren die in 
duitsland scooters ontvreemdden en daarmee in de regio 
utrecht overvallen pleegden. de jonge criminelen waren 
zoveel spullen aan het verzamelen dat bij de divisie recherche 
utrecht de vraag ontstond waar al die gestolen goederen 
 bleven. ook de scooters werden nergens teruggevonden. 
“vanuit die verwondering zijn we verder gegaan”, vertellen 
adviseurs rené van der vliet en ger van eijk van het team 
tegenhouden van de divisie recherche, dat zich inzet om 

op een innovatieve manier criminaliteit te bestrijden. 
“gestolen goederen kun je in je eigen kelderbox opslaan, 
maar op een gegeven moment is die toch vol.” het team 
tegenhouden boog zich daarom in 2007 al over de vraag 
waar de gestolen artikelen in de periode tussen  diefstal en 
afzet bleven. het resultaat: het Bestuurlijk dossier opslag-
plaatsen waarmee nu voor het eerst in de media naar buiten 
wordt getreden. “professionele opslagbedrijven blijken dé 
plekken te zijn waar een groot deel van de criminelen zijn 
 goederen opslaat”, aldus van der vliet. “uit ons onderzoek 
kunnen wij de conclusie trekken dat deze opslagplaatsen, 
die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten, 
door criminelen worden gezien als een veilig onderkomen. >>
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ze kunnen er opslaan wat ze willen, want ze worden niet 
gecontroleerd. niet door de eigenaar van het pand, maar 
ook niet door de douane, politie of brandweer, want de 
 opsporingsinstanties hebben niet de bevoegdheid om 
zomaar binnen te komen.” 

 “er kunnen in die ruimten allerlei 
gevaarlijke stoffen en goederen 
worden opgeslagen zonder dat 
iemand daar van afweet” 

van eijk: “Behalve om criminaliteit gaat het ook om 
de  algemene veiligheid. er kunnen in die ruimten allerlei 
gevaarlijke stoffen en goederen worden opgeslagen zonder 
dat iemand daar van afweet. van jerrycans vol benzine tot 
grote partijen illegaal vuurwerk. realiseer je daarbij goed 
dat de opslagplaatsen veelal in een woonwijk staan.  
de gevolgen kunnen dramatisch zijn.”

INVENTArISATIE
het Bestuurlijk dossier opslagplaatsen heeft alleen betrek-
king op de utrechtse situatie, maar van der vliet en van eijk 
zijn ervan overtuigd dat de conclusies ook voor de rest van 
het land gelden. “We hebben met diverse collega’s in het land 
over deze problematiek gesproken en die gaven aan dat zij 
niet  verwachten dat het bij hen anders is”, zegt van eijk. 
voor het onderzoek in utrecht heeft het team tegenhouden 
in eerste instantie in een aantal openbare bronnen, 

zoals de gouden gids en internet, gezocht naar bedrijven in 
de regio die zich bezighouden met het opslaan van goederen 
en het aanbieden van opslagfaciliteiten. dat resulteerde in 
een lijst van 89 bedrijven. de divisie informatie van de politie 
regio utrecht deed vervolgens onderzoek naar de eigenaren 
van de opslagplaatsen en hun eventuele criminele verleden. 
Sommige exploitanten bleken bekenden van de politie de zijn.
van der vliet wijst daarnaast op de inventarisatielijst van 
strafbare feiten. “We hebben in onze systemen gekeken of 
we in het verleden daders hebben gepakt die goederen in een 
opslagplaats hadden. met die inventarisatie kwamen tiental-
len losstaande feiten naar boven. er was sprake van ongewens-
te, brandgevaarlijke situaties en een groot aantal criminele 
activiteiten. We vonden compleet ingerichte xtc-laboratoria 
en opgeslagen gas- en zuurstoftanks, verdovende middelen, 
explosieven, vuurwerk en gestolen auto’s. vroeger vond de 
opslag van dit soort goederen plaats in boerenschuren, 
maar tegenwoordig bevinden ze zich binnen de muren van 
professionele bedrijven waar opsporingsinstanties niet 
zomaar binnenkomen.”

GEEN CONTrOlE
daar schuilt volgens het Bestuurlijk dossier nu precies het 
grote gevaar. “de controlebevoegdheid in opslagplaatsen lag 
in het verleden bij de douanedienst. de douane kon altijd en 
overal in het land controleren. een aantal jaren geleden heeft 
de hoge raad een eind gemaakt aan die bevoegdheid. de 
 douane mag niet meer landsbreed controleren en handhaven, 
maar mag dat alleen doen op locaties als lucht- en zeehavens 
waar de goederen nog in beweging zijn. daarmee is er geen 
instantie meer die controle kan uitoefenen in de opslag-
plaatsen.” 
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de Belastingsdienst mag op zijn beurt alleen de bedrijven 
 controleren na een langdurig en intensief vooronderzoek 
waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van ontduiking van 
de belastingwetgeving. het periodiek houden van hand  
havingcontroles is wettelijk niet toegestaan. de opsporings-
ambtenaren van de politie zijn eveneens niet bevoegd om 
ter controle opslagplaatsen binnen te gaan. “dat mag alleen 
als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit”, 
legt van eijk uit. “zelfs als de wijkagent – en dat is voorge-
komen – een bekende wapenhandelaar uit een opslagplaats 
ziet komen, kan de politie niks doen. periodiek controleren 
mag niet. de brandweer, het ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieubeheer, de gemeentelijke 
 afdelingen Bouw- en Woningtoezicht en milieu en de provincie 
kunnen ook weinig. verzekeraars houden geen voorinspectie 
en de kamer van koophandel heeft onvoldoende zicht op het 
volume van bedrijven die zich bezighouden met het verhuren 
van opslagruimten. kortom, er is door niemand een reële 
inschatting te maken van hoeveel opslagplaatsen er 
 überhaupt zijn en wat er binnen de muren gebeurt.”

rISICO’S
jon van der linden, preventiemedewerker bij de Brandweer 
utrecht, geeft aan dat zijn organisatie alleen op basis van 
de bouwverordening en/of gebruikbesluit kan controleren 
hoe de opslagplaatsen worden gebruikt. “eenmaal binnen 
mogen we bijvoorbeeld de infrastructuur, de vluchtroutes, 
de brandwerendheid en de compartimentering controleren. 
We mogen vaak niet in de opslagunits zelf kijken. dat kan 
alleen als we het directe vermoeden hebben dat zich er 
 toxische, ontvlambare of brandverhogende stoffen  
bevinden. 

handhavingscontroles zijn hierdoor zeer moeilijk  
uitvoerbaar. Wij hebben eigenlijk geen idee wat zich in  
de bergingen bevindt.”

“Omdat we van de inhoud van  
dit soort panden weinig tot niets 
weten, brengt het blussen extra  
risico’s met zich mee”

toch zijn voor van der linden de conclusies uit het 
Bestuurlijk dossier opslagplaatsen niet heel verrassend. 
“vroeger werden gestolen goederen en gevaarlijke stoffen 
opgeslagen in schuurtjes. daar wisten de opsporings-
instanties ook van. tegenwoordig is de opslag echter profes-
sioneel en daarmee nog onoverzichtelijker geworden. daarin 
zie ik wel een zorgelijke ontwikkeling, omdat er nog steeds 
opslagplaatsen bijkomen.” het dossier zet volgens hem wat 
dat betreft zeker aan het denken. “als bevelvoerende bij de 
brandweer kies je bij een brandmelding altijd voor een strate-
gie die gebaseerd is op het risico dat je kunt verwachten. 
omdat we van de inhoud van dit soort panden weinig tot niets 
weten, brengt het blussen extra risico’s met zich mee. ja, dat 
zou kunnen betekenen dat wij er als brandweer in sommige 
situaties voor zullen kiezen een opslagplaats gecontroleerd te 
laten uitbranden. ik houd het brandweerpersoneel liever 
 buiten als ik het gevaar niet ken.”

>>
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STruCTurEEl prOBlEEm
het dilemma is echter dat de brandweer niet zomaar altijd 
buiten kan blijven. “We moeten in de eerste plaats altijd 
 uitzoeken of zich geen mensen meer in het pand bevinden.  
op de tweede plaats zul je ook naar binnen moeten om bij-
voorbeeld een beginnende brand te kunnen blussen, omdat 
je niet weet wat er gebeurt als je heel het pand laat afbranden. 
er kan in een van de opslagunits wel iets heel explosiefs 
 liggen. dan zijn de gevaren groter bij het niet blussen, dan 
bij het wel blussen van de brand.”

“eigenaren van dergelijke opslag - 
plaatsen zouden de brandweer een 
overzicht moeten kunnen overhandigen 
van wat zich waar bevindt”

van der linden ziet de opslagplaatsen absoluut als ‘een 
 structureel probleem’. “Waaraan naar mijn idee alleen iets 
gedaan kan worden als de regelgeving wordt veranderd. 
Waarom weet ik als brandweerman bijvoorbeeld wel wat er 
bij een bedrijf als dSm ligt opgeslagen, maar niet in een 
opslagplaats? eigenaren van dergelijke opslagplaatsen zouden 
de brandweer een overzicht moeten kunnen overhandigen 
van wat zich waar bevindt. nu gebeurt dat niet, omdat 
de bedrijven de inhoud van de units niet als hun verantwoor-
delijkheid zien en ook niet kennen. zij wijzen naar de huurder, 
maar het is de verhuurder die moet worden aangesproken, 
die daar wettelijk gezien aansprakelijk voor moet zijn. 

daarnaast zouden de opsporingsinstanties makkelijker 
 toegang tot dit soort bedrijven moeten krijgen.”

TWEEDE KAmEr
politieadviseurs van der vliet en van eijk delen de mening van 
de Brandweer utrecht. “er moet, zeker op het gebied van de 
wetgeving, iets veranderen. de enige oplossing die wij zien is 
de tweede kamer. Want wij hebben het dossier in november 
2008 al gepresenteerd tijdens een bestuursconferentie met alle 
burgemeesters van de regio utrecht, maar tot op heden hebben 
wij hiervan nog geen resultaten gezien.” de twee  adviseurs 
geven aan dat een aantal burgemeesters heel enthousiast was 
over hun bevindingen, maar er was ook  sprake van verontwaar-
diging en ongeloof. “Burgemeesters vroegen zich ook af wat 
ze ermee moesten doen. Stel dat je een onrendabele sporthal 
hebt ergens in je gemeente en er komt iemand langs die zegt: 
‘ik hang er twee verdiepingen en garagedeuren in en maak er 
een opslagplaats van’, dan ben je van dat onrendabele pand af. 
maar als jij dan van de politie hoort dat daar van alles mis kan 
gaan, blijf je met zo’n gebouw zitten.”

VErANTWOOrDElIjKHEID
van eijk en van der vliet menen dat het grootste probleem 
is dat niemand zijn verantwoordelijkheid wil nemen. 
“gemeenten vragen niet altijd meer duidelijkheid van het 
bedrijf dat zich wil vestigen en eigenaren van opslagplaatsen 
zien de units als een verlengstuk van de huurder zijn woning en 
daarmee als onaantastbaar. ze vertellen de huurder wat hij wel 
en niet mag opslaan, maar controleren het niet. het zou goed 
zijn als partijen samen zouden gaan werken om te komen 
tot een brancheprotocol, een keurmerk veilige opslag.” 
zelf hebben de adviseurs voor hun dossier gesproken met 
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de toenmalige directeur van Shurgard Self Storage. “die 
 vertelde ons dat er in vijf jaar, tot 2012, nog zo’n vierhonderd 
vestigingen van alleen al Shurgard in nederland zouden bij-
komen. dat geeft wel aan hoe grootschalig het probleem is. 
die opslagplaatsen zijn er echt niet alleen om stoelen en 
 banken in op te slaan.” van eijk: “je kunt in die panden zelfs 

een kubieke meter huren. Wie huurt er nu voor tien euro per 
maand een kubieke meter? een medewerker van de branche 
stelde: ‘de huizen zijn tegenwoordig klein, dus je kunt er je 
kerstspullen in kwijt.’ dan zitten we elkaar toch voor de gek te 
houden? zulke gesprekken hebben onze gedachten gesterkt: 
het is hartstikke mis in de opslagbranche.” <<

Bij de nederlandse Self Storage association (nSSa) is 
het Bestuurlijk dossier opslagplaatsen niet bekend. 
zodoende kan en wil marloes kleine Snuverink, bestuurs-
lid van de nSSa en directeur van het opslagbedrijf Space 
Winner in enschede en zwolle niet reageren op de conclu-
sies. Wel geeft ze aan dat de nSSa een aantal jaren geleden 
een douaneprotocol heeft opgezet waardoor de samen-
werking tussen nSSa en de douane soepeler verloopt. 
“zo’n protocol willen we nu ook met de politie. er moet 
een duidelijk beleid worden afgesproken over hoe zowel 
de politie als de opslagcentra moeten omgaan met crimi-
naliteit en de opslag van gevaarlijke goederen. Wij hebben 
inmiddels al als regel dat wanneer bedrijven lid willen wor-
den van onze brancheorganisatie, zij moeten voldoen aan 
een aantal criteria. We houden ‘mystery calls/visits’ om te 
controleren of iedereen zich ook inderdaad aan de gestel-
de eisen houdt.” als eigenaar van Space Winner is kleine 
Snuverink van mening dat de onderzoeksinstanties de 
mogelijkheid moeten hebben om de ruimten te bekijken. 
“het is echter wel zo dat een opslagcentrum niet in het 

bezit is van een moedersleutel van de units, dat is ook 
een van de criteria van nSSa. de huurder is zelf verant-
woordelijk voor de goederen die zich in zijn opslagruimte 
bevinden. als je de sleutel als eigenaar wel hebt, dan is 
het geen opslag, maar bewaring. als er drugs worden 
gevonden in een ruimte, kan de klant zeggen dat de 
 verhuurder van de opslagruimte die erin heeft gelegd. 
het is dus uiteindelijk de politie zelf die ervoor moet 
 zorgen dat ze toegang krijgt tot een unit. dat moeten 
de agenten met onze klanten zelf regelen en niet laten 
opknappen door onze medewerkers.”

om de veiligheid binnen haar eigen bedrijven in enschede 
en zwolle te vergroten, heeft kleine Snuverink haar 
 panden uitgerust met alarmmelders. “zonder toegangs-
pas is het niet mogelijk om op het terrein of bij de opslag-
ruimten te komen. je kunt als klant ook alleen bij je eigen 
unit. daarnaast hebben we de panden voorzien van 
 camera’s die opnamen maken zodra er beweging is. 
iedereen die dus bij de ruimten komt, wordt gezien.”

SELF SToragE aSSocIaTIon wErKT aan PoLITIEProTocoL
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politiestatistieken wijzen uit dat er sinds het jaar 2000 steeds 
meer ‘onbevoegde doorrijders’ gepakt worden. Dit zijn personen die 
ondanks een opgelegde rijontzegging willens en wetens achter het 
stuur kruipen. Wie zijn deze onbevoegde doorrijders en wat is er aan te 
doen? Een nadere blik op deze groep wijst uit dat er verschillende typen 
te onderscheiden zijn. Bovendien liggen er kansen op de korte en 
middellange termijn voor het aanpakken van deze groep.

Vraag om aanpak onbevoegde doorrijders

rIjDEN ZONDEr rEm
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door Jos Kuppens en anton van wijk
De auteurs zijn werkzaam bij Bureau Beke te Arnhem.

De Vereniging Verkeersslachtoffers wijst de politiek 
regelmatig op de gevolgen die het negeren van 
opgelegde rijontzeggingen kan hebben. Zij zien 
in het aanpakken van doorrijders een belangrijk 
middel om verkeersdoden tegen te gaan, in de 
veronderstelling dat deze groep allemaal verkeer
sasocialen zijn. Ook de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aan
dacht voor agressie in het verkeer en het typeren 
van verkeersdeelnemers die ondanks eerdere, al 
dan niet verkeersgerelateerde delicten over de 
schreef blijven gaan.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 
de signalen van deze instanties opgepakt door 
onderzoek te laten verrichten naar het profiel 
van onbevoegde doorrijders. Daarnaast richt het 
ministerie zich op onderzoek waaruit mogelijke 
maat regelen tegen deze personen voortvloeien.

AlGEmENE DOOrrIjDErSCIjfErS
De basis voor het doorrijdersprofiel ligt in het 
 verdachtensysteem HKS van de politie, specifiek 
artikel 9 van de Wegenverkeerswet (‘Onbevoegd 
besturen van een motorrijtuig’). Over de gehele 
onderzoeksperiode (van 2000 tot 2008) zijn in 
totaal 18445 personen met op hun naam 29218 
doorrijddelicten in HKS geregistreerd. De alcohol
component onder deze groep onbevoegde door
rijders is groot: maar liefst twee derde (66,3 procent) 
is in de onderzoeksperiode minimaal één keer 
gepakt voor rijden onder invloed. Daarnaast komt 
roekeloos en te hard rijden veelvuldig voor.

Het aantal keren dat deze groep voor een door  
rijd incident staat geregistreerd, loopt uiteen van 
1 tot 25 keer. Ruim twee derde (69,5 procent) van de 
groep rijdt voor het eerst door; bij twee (17,8 procent) 
en drie (6,5 procent) keer doorrijden neemt het 
 aandeel zienderogen af. Dit is ook logisch, 

omdat  onbevoegde doorrijders die in 2008 
voor het eerst een  rijontzegging krijgen opgelegd, 
korter de tijd  hebben gehad om weer achter het 
stuur te kruipen. Wat betreft de herkomst van 
de groep komt het merendeel (58,5 procent) uit 
Nederland en de rest uit Suriname (7,6 procent), 
Turkije (7,7 procent), Marokko (6,9 procent), West
Europa (4,7 procent), de Antillen (4,6 procent) 
of elders (10,0 procent).

prOfIElEN 
Om tot het profiel te komen, zijn analyses 
 uitgevoerd op de achtergrondkenmerken van 
3302 personen die in 2008 stonden geregistreerd 
voor een (laatste) rijontzegging. Daarvan is  
95,7 procent man, 23,5 procent komt uit een van 
de vier grote steden en de gemiddelde leeftijd 
ligt op 36,7 jaar. Iets meer dan de helft heeft een 
autochtoon Nederlandse achtergrond. Van de 
 nietWesterse allochtonen komen Surinamers, 
Turken en Marokkanen in vergelijkbare mate voor 
in HKS vanwege doorrijden (rond de 8 procent).

In ieder geval valt te concluderen 
dat een doorrijddelict vaak 
onderdeel vormt van een breder 
crimineel gedragspatroon

De HKSanalyse levert eveneens zicht op de 
 antecedenten van onbevoegde doorrijders. Zo ligt 
de gemiddelde leeftijd ten tijde van het eerste delict 
op 26,5 jaar. Verder bedraagt het gemiddelde aantal 
antecedenten per persoon ruim achttien stuks. 
Maar dit gemiddelde wordt scheefgetrokken door 
een kleine groep personen met zeer veel delicten. 
In ieder geval valt te concluderen dat een door
rijddelict vaak onderdeel vormt van een breder 
 (verkeers)crimineel gedragspatroon (slechts  
6.7 procent van de doorrijders is te typeren als 
 eenmalige pleger van een delict). Ill

us
tr

at
ie

: H
an

s 
Sp

ra
ng

er
s

Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2010 55



Figuur 1> Profielen van onbevoegde doorrijders

 
 
 
 
 

 

Natuurlijk kan deze groep na 2008 ook nog in 
 delictherhaling vallen of andere delicten plegen. 
Veelvoorkomende delicten zijn gewelds misdrijven, 
vermogensdelicten, vernielingen en delicten tegen 
de openbare orde. Ook heeft een kwart van de totale 
groep een of meer antecedenten in verband met 
overtreding van de Opiumwet. Met behulp van 
 clusteranalyses is een profiel van de groep 
 geconstrueerd. Dit resulteert in de volgende vijf 
deel profielen (zie figuur 1).

Profiel 1: Veelplegers
De ‘veelplegers’, voornamelijk mannen uit 
zowel  de G4 als nietG4, hebben gemiddeld ruim 
60 antecedenten, zij beginnen hun criminele 
 carrière op nog geen zeventien jaar en hebben 
de langste criminele carrière van de vijf groepen. 
In vergelijking met de overige groepen begaan 
 veelplegers weinig verkeers misdrijven (ook niet als 
eerste delict), maar vooral vermogensdelicten en 
geweldsmisdrijven. Ook zedendelicten zijn aan de 
groep toe te wijzen. Het merendeel van deze groep 
heeft een of meer keer onder invloed van alcohol 
gereden. Van de onderscheiden groepen weigeren 
zij ook het vaakst een bloedonderzoek.

Profiel 2: Oudere doorrijders uit niet-G4
De ‘oudere doorrijders’ komen pas op late leeftijd 
voor het eerst in HKS voor (gemiddeld op ruim 
43 jaar). Hun criminele carrière bestaat voor
namelijk uit verkeersgerelateerde misdrijven en, 

in mindere mate, vermogensdelicten. In deze groep 
zitten de meeste vrouwelijke doorrijders, namelijk 
een op de zeven. Het betreft vrijwel uitsluitend 
autochtone Nederlanders en WestEuropeanen die 
voornamelijk in een nietG4gemeente wonen. 

Profiel 3: Jonge grootsteedse criminelen
Deze groep begint haar criminele carrière betrek
kelijk vroeg (twintig jaar) en doorloopt vervolgens 
een criminele carrière van gemiddeld elf jaar. Er is 
sprake van veel verkeersgerelateerde antecedenten. 
Van alle groepen start deze groep het vaakst met 
een geweldsmisdrijf. Ongeveer de helft ervan 
 bestaat uit allochtonen, met name Surinamers 
en Marokkanen. Naar verhouding komen zij vaak 
uit een van de G4steden.

Profiel 4: Beschonken jongeren uit niet-G4  
Ook deze groep begint haar criminele carrière op 
betrekkelijk jonge leeftijd en heeft een vergelijkbare 
criminele carrière. Alleen is men crimineel actiever, 
vooral wat betreft verkeersdelicten, vernielingen 
en delicten tegen de openbare orde. Het gaat 
om mannen van Nederlandse komaf uit nietG4
steden. Alle personen in deze groep hebben een 
of  meer registraties voor het rijden onder invloed.

Profiel 5: Verkeerscriminelen uit de G4
Deze groep wordt voor het eerst geregistreerd op 
een leeftijd van bijna dertig jaar en doorloopt de 
kortste criminele carrière (gemiddeld nog geen 
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vier jaar). Op naam van deze verkeerscriminelen 
staat dan ook het minste aantal antecedenten 
(gemiddeld vijf); deze zijn bijna allemaal verkeers
gerelateerd. Het merendeel heeft een nietNeder
landse, met name Turkse of Antilliaanse achter
grond. Relatief veel personen wonen in een van 
de G4steden. 

NAAr EEN AANpAK
Naast de Vereniging Verkeersslachtoffers, vraagt 
ook de politiek om maatregelen om de pakkans 
van onbevoegde doorrijders te vergroten. De HKS
analyse wijst op een toename van het aantal 
 delicten van ongeveer 1800 in het jaar 2000 naar 
ongeveer 3300 in het jaar 2008. Deze ontwikkeling 
geeft aan dat het opleggen van een rijontzegging 
alléén, kennelijk niet volstaat.

De deskundigen dragen een 
aantal maatregelen aan, maar 
betwijfelen of deze voor de groep 
veelplegers afdoende zullen zijn

Daarom is in opdracht van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat een inventariserend 
onder zoek naar mogelijke alternatieve maatregelen 
uitgevoerd. Primair gaat het in het onderzoek 
om de potentie van de maatregel, minder om 
de haalbaarheid ervan. In samenspraak met 
de geraad pleegde deskundigen (onder andere 
van politie, OM, RDW, CBR, SWOV, Veilig Verkeer 
Nederland en het KLPD) is toegewerkt naar vier 
soorten vernieuwende maatregelen: technische, 
juridische, preventieve en repressieve maatregelen. 
Daarbij is eveneens gekeken in hoeverre deze 
 maatregelen specifiek kunnen worden ingezet 
opbepaalde typen doorrijders.

De deskundigen dragen een aantal maatregelen 
met potentie aan, maar betwijfelen of deze voor 
de groep veelplegers afdoende zullen zijn. Met 
name van preventieve maatregelen zal deze groep 
zich amper wat aantrekken. Daarentegen zien 
 deskundigen goede langetermijneffecten voor 
de jonge grootsteedse criminelen (profiel 3) en 
de beschonken jongeren uit de nietG4 (profiel 4). 
De verwachtingen op korte termijn zijn hiervoor 
alleen niet hooggespannen.

De deskundigen zien voor de gehele groep 
 onbevoegde doorrijders mogelijkheden voor 
Automatic Numberplate Recognition (ANPR, kente
kenherkenning), hoewel er bewijstechnische haken 
en ogen zitten: zat de doorrijder bijvoorbeeld zelf 
achter het stuur tijdens de registratie?. Om dit hiaat 
op te vullen, zou ANPR minimaal gekoppeld moeten 
 worden aan gezichtsherkenning, iets wat op korte 
termijn niet  realiseerbaar is in Nederland. Daar naast 
zijn de  deskundigen over enkele juridische 
en  preventieve maatregelen positief, vooral als het 
gaat om mogelijkheden op de korte tot middellange 
termijn. Op juridisch gebied gaat het dan om: een 
verbod op het aanvragen van een nieuw  kenteken na 
een rijontzegging; het laten deel nemen van de door
rijder én de partner van de  doorrijder in bijvoorbeeld 
het verplichte alcohol programma van het CBR.

Als het gaat om repressieve maatregelen, zien 
de deskundigen een belangrijke rol weggelegd voor 
de wijkagent en het OM. Tot op heden is het voor 
de wijkagent niet mogelijk om rijontzeggingsinfor
matie van de RDW op het postcodeniveau van zijn 
wijk in te zien, terwijl dit technisch wel mogelijk is. 
Deze verbeterde informatiepositie van de wijkagent 
zou in de brief die personen met een ontzegging 
van de rijbevoegdheid van het OM ontvangen, 
 kunnen worden vermeld. 

Ook pleit een enkele deskundige voor het buiten
gebruikstellen van het voertuig van personen die 
deze uitlenen aan een doorrijder. Maar mogelijk 
kan ook de rol van de burger in de omgeving van 
de doorrijder zelf worden vergroot, in het kader 
van sociale controle. Deskundigen zijn namelijk 
van mening dat juist sociale controle op dit delict 
goed kan werken. Of deze maatregelen haalbaar 
en, bij eventuele invoering, daadwerkelijk effectief 
 zullen zijn, is nog de vraag, maar het zal in ieder 
geval de moeite waard zijn om via dergelijke 
 maatregelen te proberen een blokkade voor 
 doorrijders op te werpen. <<

www
het onderzoek Na de rijontzegging. 
Kenmerken en achtergronden van doorrijders 
en mogelijkheden voor een aanpak is te 
 downloaden via www.beke.nl
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door ad Schreijenberg 
de auteur is werkzaam bij Regioplan Beleidsonderzoek in 

Amsterdam

Sinds de eerste camera’s in 1998 op de openbare 
ruimte werden gericht, lijkt het alsof niets de uit
breiding van het aantal camera’s tegenhoudt. 
De metingen Cameratoezicht in de openbare ruimte, 
die Regioplan de laatste vijf jaar voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) uitvoerde, laten ieder jaar een toename zien 
van het aantal gemeenten met cameratoezicht 
en van het aantal camera’s per gemeente.  

Met de inwerkingtreding in 2006 van de Wet 
 cameratoezicht op openbare plaatsen, is de 
 beslissing om cameratoezicht in te stellen in 
 principe aan een bepaalde periode gebonden.  
Na die periode zal een nieuwe beslissing genomen 
moeten worden. Dit is een andere beslissing dan 
het besluit om (nieuw) cameratoezicht in te stellen. 
Bij de invoering van nieuw cameratoezicht is er een 
gebied met  ernstige problemen waar andere maat
regelen niet (voldoende) helpen en waar het vertrou
wen bestaat dat cameratoezicht zal helpen om 
deveiligheids problemen te verminderen. 

Gemeenten die bestaande  
camera’s weghalen zijn op de 
vingers van één hand te tellen.

Bij een continueringsbeslissing zijn er in principe 
ervaringsgegevens: door evaluatie kan vastgesteld 
worden of het cameratoezicht effectief is geweest 
en of het verstandig is om ermee door te gaan.  
In de praktijk blijkt het lastig om het cameratoe 
zicht te beëindigen. Gemeenten die bestaande 
camera’s weghalen zijn op de vingers van één 
hand te tellen.

CAmErA’S WEGHAlEN
Het geringe aantal plaatsen waar camera’s worden 
weggehaald, lijkt vanzelfsprekend. Vooral vanuit 
de gedachte dat cameratoezicht altijd een positieve 
bijdrage levert aan de veiligheid. Nederlands en 
internationaal evaluatieonderzoek toont echter aan 
dat dit zeker niet altijd het geval is. Per saldo is er een 
bescheiden positief effect van cameratoezicht, dat 
gemeten kan worden door veel cameragebieden 
samen te nemen. 

Dat betekent dat er waarschijnlijk zowel gebieden 
zijn waar het cameratoezicht echt effectief is, als 
gebieden waar het cameratoezicht niet (of niet 
meer) bijdraagt aan de veiligheid. In de laatst
genoemde gebieden zou het cameratoezicht beter 
aangepast of weggehaald  kunnen worden, gezien 
de kosten die ermee gemoeid zijn (in termen van 
geld en privacy). Of camera’s zouden verplaatst 
 kunnen worden van gebieden waar ze niet of 
 weinig effectief zijn naar gebieden waar meer 
effect wordt verwacht.

Beslissen over cameratoezicht 

WAAr DE NOODZAAK 
ONTBrEEKT, KuNNEN 
CAmErA’S WIjKEN

>>

Cameratoezicht is 
een hoge kostenpost 
en heeft gevolgen 
voor de privacy. Maar 
gedegen onderzoek of 
cameratoezicht werkt, 
vindt nauwelijks plaats 
/ foto: Liesbeth 
Dingemans.
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Beslissen over cameratoezicht 

WAAr DE NOODZAAK 
ONTBrEEKT, KuNNEN 
CAmErA’S WIjKEN

Cameratoezicht vindt bij gemeenten nog altijd gretig 
aftrek. maar of de camera’s daadwerkelijk de beoogde 

resultaten opleveren, is lang niet altijd duidelijk. 
Het BeslisInstrument Continueren Cameratoezicht 
(BICC) zorgt voor een systematische afweging over 

het voortzetten, aanpassen, afbouwen of beëindigen 
van cameratoezicht.



In veel gemeenten lijkt het erop 
dat de beslissing om camera
toezicht in te stellen voor de 
eeuwigheid wordt genomen

De beslissing om camera’s weg te halen, ligt erg 
gevoelig en wordt niet gemakkelijk genomen. Als 
het cameratoezicht effectief is gebleken, zal er zeker 
weerstand bestaan bij burgers om het te beëindigen 
of te verminderen en, als gevolg daarvan, ook bij het 
gemeentebestuur. Immers: wie wil van een effectief 
instrument af? Wanneer het cameratoezicht niet 
effectief is gebleken, bestaat vaak de neiging om 
het te intensiveren, vanuit het idee dat het wel móet 
werken. In veel gemeenten lijkt het er daardoor op 
of een beslissing om cameratoezicht in te stellen 
voor de eeuwigheid wordt genomen. En dat terwijl 
het eerste lid van artikel 151c Gemeentewet stelt dat 
de burgemeester voorafgaand de duur van de plaat
sing van het cameratoezicht dient te bepalen. Naast 
een kostenpost en een potentiële bedreiging van 
de privacy, is eeuwig cameratoezicht dus ook nog 
eens in strijd met de wet.

EffECTIVITEIT EN EVAluATIEONDErZOEK
Of cameratoezicht effectief is, kan eigenlijk alleen 
met goed opgezet evaluatieonderzoek worden vast
gesteld. De ontwikkeling van de veiligheid in een 
cameragebied moet dan worden afgezet tegen 
de veiligheid in vergelijkbare gebieden waar geen 
camera’s zijn opgehangen. Dit is een evaluatie op 
niveau 3 van de zogenaamde Maryland Scientific 
Methods Scale (MSMS), een internationaal 
 geaccepteerde maatstaf voor de validiteit van 
 effectevaluaties. De metaevaluatie, die deel is van 
het eerder genoemde BZKmonitoringonderzoek, 
laat zien dat weinig gemeenten een dergelijke 
betrouwbare evaluatie van cameratoezicht laten 
uitvoeren. In de gemeenten waar dit wel gebeurt, 
blijft overigens het probleem bestaan van de 
beleidsconsequenties van de evaluatie. Moet 
 cameratoezicht altijd gehandhaafd worden als 
het in het verleden effectief was? Moet het 
 geïntensiveerd of juist beëindigd worden als  
het in het verleden niet werkte?

Om de besluitvorming over het voortzetten of 
 beëindigen van cameratoezicht te ondersteunen, 
heeft Regioplan het Beslisinstrument Continueren 
Cameratoezicht (BICC) ontwikkeld.  

Het BICC kan worden gebruikt als kapstok voor 
 evaluatieonderzoeken van cameratoezicht in een 
cameragebied. Het kan ook worden gebruikt in 
gemeenten met diverse cameragebieden, waar 
niet steeds opnieuw uitgebreide evaluaties 
 worden gehouden. Met behulp van gegevens uit 
bestaande registraties en onderzoeken, aangevuld 
met beperkte aanvullende dataverzameling, zorgt 
het BICC voor een system atische afweging over 
voortzetten, aanpassen, afbouwen of beëindigen 
van cameratoezicht. 

Een daling van het aantal 
winkeldiefstallen zegt niets  
over de effectiviteit van 
cameratoezicht 

Het BICC start vanuit de vraag of cameratoezicht 
effect heeft op de objectieve veiligheid in een 
gebied. Daarbij wordt op basis van politiegegevens 
gekeken naar de situatie vóór en na de plaatsing van 
cameratoezicht. Als er geen daling is van het aantal 
incidenten, is het advies om een de inzet van 
 camera’s aan te passen (plaatsing, type, uitkijk
regime, opvolging). Als dat niet mogelijk is en er 
geen reden is om verslechtering te verwachten, 
ligt (gefaseerd) afbouwen het meest voor de hand. 
Veelal zal er wel een effect zijn op de objectieve 
 veiligheid. Dan wordt met behulp van de politie
cijfers beoordeeld of dat effect voldoende groot 
is en de juiste delicten betreft. 

Een daling van het aantal winkeldiefstallen of 
 meldingen van huiselijk geweld zegt bijvoorbeeld 
niets over de effectiviteit van cameratoezicht. 
Aan de hand van (combinaties van) vier indicatoren 
wordt vervolgens beslist of het continueren van 
cameratoezicht in een bepaald gebied gewenst is. 

Deze vier indicatoren zijn: 
  (een verandering in) het aantal incidenten;
  factoren en omstandigheden die ertoe zouden 

 leiden dat de veiligheidssituatie verslechtert 
indien het cameratoezicht wordt beëindigd 
of verminderd;

  de veiligheidsbeleving van bewoners en/of 
 onder nemers; 

  de opvolging van waarnemingen met 
 cameratoezicht door politie en justitie.
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TOEpASSING IN DE prAKTIjK
Het BICC is voor het eerst toegepast op dertien 
cameragebieden in Rotterdam, ten behoeve van de 
Jaarrapportage cameratoezicht 2008. Van de dertien 
geanalyseerde cameragebieden zijn er acht waar
voor voortzetting van het cameratoezicht niet ter 
discussie hoefde te staan. Er werden (nog steeds) 
veel incidenten geregistreerd, bewoners voelden 
zich er niet altijd veilig en/of er werd verslechtering 
van de situatie verwacht als de camera’s er wegge
haald of verplaatst zouden worden. Voor de overige 
vijf gebieden bleek dit niet het geval. Met name 
de gebieden waar het cameratoezicht al langer 
wordt toegepast en de veiligheidssituatie intussen 
veranderd is, vragen om een aanpassing van het 
cameratoezicht. In één gebied is het cameratoezicht 
pas korter operationeel, maar werd toch een pro
portionaliteitsafweging gewenst.

mEErWAArDE BESlISINSTrumENT
Wat biedt een evaluatie met behulp van het BICC 
dat bestaande evaluaties niet bieden? Een analyse 
waarbij gebruik gemaakt wordt van het instrument 
leidt tot een gefundeerde uitspraak over het al dan 
niet continueren van cameratoezicht. Daarbij gaat 
het niet per definitie over effectiviteit. Meer gaat 
het er om of de nagestreefde doelen gehaald zijn, 
of de noodzaak en de wenselijkheid van camera
toezicht nog bestaat en of politie en justitie vol
doende gebruik maken van het cameratoezicht. 
Op basis daarvan kan ook de politieke besluit
vorming ten aanzien van een beslissing over 
 cameratoezicht plaatsvinden. 

Een evaluatie met behulp 
van het beslisinstrument  
biedt een beperkte ruimte  
voor interpretatie

De reactie op bestaande, minder gestructureerde 
evaluaties van cameratoezicht is doorgaans dat 
het cameratoezicht gecontinueerd of uitgebreid 
dient te worden, ongeacht de uitkomsten. Want 
neemt het aantal geregistreerde incidenten af, 
dan heeft cameratoezicht effect. Neemt het aantal 
 geregistreerde incidenten toe, dan wordt dat toe
geschreven aan het feit dat camera’s meer inciden
ten oppikken, die de politie vervolgens registreert. 
Een evaluatie met behulp van het beslisinstrument 

biedt een beperkte ruimte voor interpretatie, 
omdat de consequenties van uitkomsten vastliggen.  
De uiteindelijke beslissing over cameratoezicht is 
daardoor niet afhankelijk van de politieke wens 
om cameratoezicht te behouden.

HElDEr DOCH EffECTIEf
Daarnaast biedt het instrument een overzichtelijke, 
maar effectieve manier van evalueren. Cijfer mate
riaal en interviews over een of meerdere camer
agebieden bieden genoeg input om met behulp van 
het instrument een afweging te maken, ook al wordt 
niveau 3 van de MSMS niet gehaald. Hopelijk trekt 
een dergelijke manier van evalueren meer gemeen
ten over de streep om bestaand cameratoezicht te 
evalueren en daar consequenties aan te verbinden. 
In de praktijk blijkt dat gemeenten wel willen 
 evalueren, maar dit te duur of te veel gedoe vinden. 
Ook daardoor blijven camera’s soms onterecht 
 hangen.

Cameratoezicht evalueren met een helder 
doch effectief instrument is mogelijk. Door in een 
evaluatieonderzoek de vragen van het instrument 
te doorlopen, en dit waar mogelijk tegelijkertijd 
voor alle cameragebieden in een gemeente te doen, 
is het mogelijk onderbouwde uitspraken te doen 
over de noodzaak van bestaand cameratoezicht in 
afzonderlijke cameragebieden. Waar deze noodzaak 
ontbreekt, kunnen camera’s wijken. <<
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Het Goudse veiligheidsbeleid 

fOCuS DWINGT TOT pOlITIEKE KEuZES 
De marokkaanse-jeugdproblematiek in Gouda 
domineert al jaren, lokaal en soms landelijk, het 
politiek-bestuurlijke debat. Het Goudse beleid is 
inmiddels duidelijk uit de pioniersfase, concludeert 
het COT in zijn onderzoek naar het Goudse veilig-
heidsbeleid. meetbare doelstellingen hebben het 
beleid concreter gemaakt. maar cijfers mogen niet 
afleiden van het uiteindelijke doel: een veilige 
stad, stelt criminoloog Eric Bervoets. 

>>

door Eric Bervoets 
De auteur is zelfstandig bestuurskundige en criminoloog 

en was tot begin dit jaar werkzaam voor het COT te 

Den Haag. Het onderzoek in Gouda vond plaats door 

het COT, in 2009.

Tien jaar geleden ontvingen de inwoners van 
Gouda een kaart in hun brievenbus. Daarop konden 
zij aangegeven wat de prioriteiten moesten zijn 
om de stad veiliger te maken. De geest van de zoge
heten interactieve beleidsvorming waarde ook door 
het Groene Hart en de reacties werden verwerkt in 
de definitieve nota Integrale veiligheid. Het veilig
heidsbeleid in die dagen had geen duidelijke doelen. 
Hoe doelen en maatregelen zich tot elkaar verhiel
den was ook allerminst duidelijk en wat nu wel of 
geen veiligheidsbeleid was, bezorgde de lokale 
beleidsmakers hoofdbrekens. 

Dat er wat moest gebeuren stond vast: de stad werd 
met tussenpozen geplaagd door incidenten met 
(Marokkaanse) jeugd. De politie bereikte resultaten 
met een tweesporenbeleid dat neerkwam op hand
having en actief in gesprek gaan met jongeren en de 
gemeenschap. Die resultaten werden versterkt met 
corrigerend en perspectiefgevend jongerenwerk. 
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Het Goudse veiligheidsbeleid 

fOCuS DWINGT TOT pOlITIEKE KEuZES 

In de binnenstad van Gouda is de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 

veiligheidsmaatregelen zoals toezicht / 
foto: Pallieter de Boer.
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In 2000 en begin 2001 waren er desalniettemin 
 incidenten tussen politiemensen en jongeren, 
 waarbij het er aan beide kanten hard aan toe ging. 
Samen met het onveiligheidsgevoel van bewoners, 
vroegen de incidenten om veiligheidsbeleid en – 
bovenal – concrete maatregelen. De conclusies en 
aanbevelingen uit het COTonderzoek moesten die
nen als dualistische basis voor een door de raad vast 
te stellen Uitvoeringskader integrale veiligheid. 
Een teveel aan doelen trekt een grote wissel op de 
beschikbare uitvoeringscapaciteit. Daarom is focus 
nodig en dat dwingt het nieuwgekozen gemeente
bestuur tot politieke keuzes.

VEIlIGHEIDSANAlySE
Vergeleken met de pionierstijd, heeft het veilig
heidsbeleid in Gouda inmiddels concrete(re) doelen 
en zijn maatregelen duidelijker benoemd. Doel
stellingen zijn er op vier terreinen: ‘een veilige 
  woon en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid en veilig
heid’, ‘jeugd en veiligheid’ en ‘fysieke veiligheid’. 
Zij dateren grotendeels al uit 2003, maar werden 
later uitgewerkt in de Kadernotitie Gouda Veilig 
(20052009). Jaarlijks rapporteerde de gemeente 
over het beleid. In 2009 wilde de gemeente een 
externe evaluatie om te zien wat er was bereikt en 
waarop de komende jaren het accent moest liggen. 
Daartoe werd een strategische veiligheidsanalyse 
gebruikt: een gecombineerde analyse van de veilig
heidssituatie en beleid op basis van kwantitatieve 
en kwalitatieve  dataverzameling. 

Er werden politieregistraties en beleidsdocumenten 
bestudeerd en (groeps)interviews gehouden met 
organisaties en betrokken burgers in het lokaal 
 veiligheidsnetwerk. Met de strategische veiligheids
analyse was er zowel aandacht voor lokale veilig
heidstrends en misdaadprofielen als voor de 
feitelijke uitvoering. Het COTonderzoek beperkt 
zich tot de looptijd van de kadernota. 

ONVEIlIGHEIDSGEVOEl BlIjfT
Uit de trendanalyse van het COT blijkt dat 
de  criminaliteit in Gouda sinds 2005 stevig is 
 afgenomen: met dertig procent. Meldingen 
van jeugdoverlast zijn afgenomen met ruim tien 
procent. Het verhoogde (camera)toezicht heeft 
daar volgens geïnterviewden een aandeel in gehad. 
Desondanks nam de jeugdoverlast op bepaalde 
plekken juist toe, bijvoorbeeld rondom een 
 winkelcentrum. 

Politiemensen spraken van 
‘Gouds grind’ wanneer zij 
verbrijzeld glas van autoruiten 
aantroffen

Ook geweld nam in Gouda toe. Met deze toename 
van geweld en de afname van veelvoorkomende 
criminaliteit, volgde Gouda een landelijke trend. 
Autokraak nam sterk af, mede vanwege de gerichte 
acties van politie en OM. Autoinbraak is jarenlang 
beeldbepalend geweest voor de jeugdproblematiek 
in Gouda. Politiemensen spraken van ‘Gouds grind’ 
wanneer zij verbrijzeld glas van autoruiten 
aantroffen. 

Het onveiligheidsgevoel is sinds 2005 relatief 
 stabiel, maar erg hoog vergeleken met het regionale 
en landelijke percentage. Volgens de Veiligheids
monitor Hollands Midden 2008 was het percentage 
Gouwe naars dat zich wel eens onveilig voelde 32, 
vergeleken met 22 procent voor HollandsMidden 
en landelijk 25. Volgens respondenten verklaart 
de jeugdoverlast, maar eigenlijk alleen al de aan
wezigheid van grote groepen MarokkaansNeder
landse jongeren op straat, een groot deel van 
deze gevoelens.   
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DADErS
De meeste daders van veelvoorkomende crimi
naliteit in Gouda wonen in de stad zelf. Daders van 
Marokkaanse afkomst zijn oververtegenwoordigd: 
hun aandeel in de criminaliteit is naar verhouding 
groter dan hun aandeel in de bevolking. In onze 
steekproef heeft bijna dertig procent van de 
daders een Marokkaanse achtergrond. 
 
In 2009 is negen procent van de Goudse bevolking 
Marokkaans. Ook andere onderzoeken signaleren 
een oververtegenwoordiging in Gouda, zoals het 
KLPDrapport over Marokkaanse daders. Vooral 
berovingen en autokraak blijken jongerendelicten, 
met een gemiddelde daderleeftijd van ongeveer 20 
jaar. Bij mishandeling en woninginbraak is de dader 
een stuk ouder: respectievelijk 26 en 24 jaar. Veruit 
de meeste daders zijn mannen, hoewel de afgelopen 
jaren ook een groep meisjes actief is geweest met 
tasjesroof. Veelplegers vinden we vooral bij auto
krakers en het minst bij mishandeling. De auto
inbreker heeft in Gouda gemiddeld vijfentwintig 
antecedenten in HKS, de woninginbreker dertien, 
de dader van berovingen twaalf en daders van 
 mishandeling gemiddeld zeven. 

jEuGDprOBlEmATIEK 
Gouda werd de afgelopen jaren opgeschrikt door 
incidenten die, met name in Oosterwei in 2008, 
werkten als een heus policy window. Beleidsplannen 
en op stapel staande maatregelen werden versneld 
ingevoerd. Denk aan de gezinsmanagers, de straat
coaches en het Veiligheidshuis.   

Er is vermenging tussen jeugdproblematiek en 
de andere veiligheidsterreinen. Denk aan de veilige 
woon en leefomgeving. Het hoge onveiligheids
gevoel bij wijkbewoners wordt vooral bepaald door 
de aanwezigheid van (groepen) jongeren. Jeugd
problematiek is ook geregeld een onderwerp bij 

de wijkteams: buurtplatforms waarin bewoners 
meedenken over wijkaangelegenheden. Bewoners
participatie is een van de bestanddelen van de vei
lige woon en leefomgeving. Ook daarbij deed zich 
een policy window voor als gevolg van de incidenten 
in Oosterwei. Kort na de incidenten riep de gemeen
te een Doetank in het leven met daarin actieve 
(Marokkaanse) sleutelfiguren om te adviseren 
over de jeugdproblematiek. Daarmee zijn veel 
 burgerinitiatieven op veiligheidsgebied in Gouda 
mede ingegeven door jeugdproblematiek. 

Ook op het dossier veiligheid en bedrijvigheid is 
er sprake van vermenging. Gouda heeft tijdens 
het onderzoek een Keurmerk Veilig Ondernemen 
behaald voor een bedrijventerrein en een voor 
een winkelcentrum. Verder kent de binnenstad 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Volgens onder
nemers is de Goudse binnenstad veiliger geworden, 
maar is de onveiligheid in de wijken toegenomen. 
Het betreft daarbij vooral jeugdoverlast in de winkel
centra. Politiecijfers bevestigen die toename. 

Organisatieprincipes in de 
rampenbestrijding, bijvoorbeeld 
werken met een crisisstaf, 
kunnen ook vruchten afwerpen 
bij sociale spanningen

In de binnenstad is de afgelopen jaren veel 
 geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Behalve 
het cameratoezicht is er ook extra toezicht: door 
politie, jongerenwerkers en door Stadstoezicht 
 tijdens grote evenementen. De tijden waarin 
 groepen Goudse autochtonen, Marokkaanse 
en Molukse jongeren met elkaar op de vuist >>
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Figuur 1> Totaal incidenten BPS per jaar

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 gingen, lijken een ver verleden. Het veiligheids
beleid is in Gouda vooral gericht op sociale veilig
heid. Toch wordt fysieke veiligheid niet vergeten. 
Een treinontsporing of een kettingbotsing op de 
snelweg is voldoende om de focus te verleggen naar 
fysieke veiligheid. In Gouda is allerminst sprake van 
gescheiden werelden. Met ‘Oosterwei’ heeft de stad 
ervaring opgedaan met een draaiboek Maatschap
pelijk Onrust. Organisatieprincipes in de rampen
bestrijding, bijvoorbeeld werken met een crisisstaf, 
kunnen ook vruchten afwerpen bij  sociale 
 spanningen. 

OVErZICHT EN fOCuS 
Er is in Gouda veel gerealiseerd dat ook interessant 
is voor andere gemeenten. Vergeleken met de 
 pionierstijd, is het beleid concreter en wordt 
de  output gemeten. Daar raken we echter aan een 
probleem in de 22 ‘Marokkanengemeenten’. Nog 
nergens is het meetinstrumentarium optimaal en 
is duidelijk welke effecten beleid heeft. De aan
wezigheid van een Veiligheidshuis zegt niets over 
feitelijke gedragsverandering. Nergens hebben 
gemeenten echt overzicht: er is te veel informatie, 
er zijn te veel lagen, te veel instanties, te veel 
 onduidelijke bevoegdheden en verantwoordelijk
heden. Nobody knows. 

Inmiddels zijn de 22 gemeenten bezig om in hun 
landelijke samenwerkingsverband indicatoren te 
ontwikkelen om beter zicht te krijgen op resultaten. 
De kans bestaat wel dat cijfers afleiden van het 
hogere einddoel: een veiliger gemeente.

Voor gemeenteraden is  
prioriteren een knap lastig  
karwei

Net als elders dreigt in Gouda het gevaar van (veel) 
te veel doelen, waardoor een groot beslag wordt 
gelegd op de schaarse uitvoeringscapaciteit en 
maatregelen niet worden gerealiseerd. Wie meent 
dat dit simpel een kwestie is van prioriteren, 
kent de wereld van het lokaal bestuur niet. Voor 
gemeenteraden is prioriteren een knap lastig karwei. 
De pionierstijd was in Gouda nodig om eerst eens te 
wennen aan het idee van integraliteit en samen
werking. Net als overal moet de gemeentelijke regie 
verder worden ingevuld. Niet door de nadruk te leg
gen op meer beleid en meer doelen. De nadruk dient 
te liggen op de rol van opdrachtgever en ‘strenger’ 
te zijn op het besteden van publieke middelen. 
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Figuur 2> Incidenten BPS per jaar voor enkele incidentsoorten

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bijvoorbeeld op subsidieafspraken voor het wel
zijnswerk. Ook het aanbrengen van inhoudelijke 
focus (minder doelen) is in gemeenten belangrijk, 
gemeenteraden dienen daarbij ondersteund te 
 worden. Bijvoorbeeld door hen te confronteren met 
nuchtere wetenschappelijke resultaten over wat 
werkt en wat niet. Het WODC en Nicis Institute 
maken momenteel stappen op dat terrein. Wat in 
Gouda ook helpt, is dat de focus zich er als het ware 
opdringt, met een jeugdproblematiek waarvan 
de echo’s ook op andere delen van het veiligheids
beleid te horen zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de 
(jeugdige) daders in Gouda woont en dus goed uit 
de anonimiteit kan worden gehaald en gehouden. 
Dat zal ook in andere gemeenten vaak de aange
wezen strategie zijn. Een efficiënte registratie, door 
bijvoorbeeld een Veiligheidshuis, waarbij jongeren 
langer en beter in beeld blijven, helpt daarbij. Maar 
dat mag en kan niet de enige strategie zijn. Uit de 
anonimiteit halen en houden betekent ook dat 
 contactfunctionarissen (politie, Stadstoezicht, 
onderwijs, huismeesters, jongerenwerkers) de 
 jongeren kennen, op de huid zitten en er eenduidige 
afspraken mee maken (‘niet met twee monden 
 spreken’) en probleemsignalen door mogen, 

www
in dit artikel worden op hoofdlijnen de 
 conclusies gepresenteerd van een onderzoek 
naar het goudse veiligheidsbeleid.  
de uitgebreide rapportage met een verdere 
onderbouwing staat op de website van 
de gemeente gouda: www.gouda.nl
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 kunnen en durven zetten naar bijvoorbeeld  
een signaleringsoverleg. Voorkomen moet 
 worden dat jongeren hun eigen mogelijkheden, 
talenten en kracht niet leren zien en zich wentelen 
in slachtoffergedrag (‘alles ligt aan anderen’) en 
de lokale overheid probleemjongeren (onbedoeld) 
afhankelijk maakt en houdt van overheidsvoor
zieningen.<< 
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Een gemeentelijke verantwoordelijkheid 

DE AANpAK VAN 
HOKKEN EN KETEN 

Hokken en keten zijn in sommige gemeenten een veel voorkomend 
verschijnsel met verschillende vormen. Ze voorzien in een behoefte 
van jongeren maar voldoen niet altijd aan wet- en regelgeving. 
Daarom is het belangrijk dat gemeenten ketenbeleid maken en 
handhaven. De aanpak van illegale keten draagt bij aan een betere 
omgang met alcohol en minder overlast en verbetert daarmee 
de veiligheid van jongeren en hun omgeving, aldus Mathilde Smit.



door Mathilde Smit 
De auteur is werkzaam bij het ministerie van  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hokken en keten zijn zelfgecreëerde ontmoetings
plekken waar jongeren samenkomen. Uit een 
 inventarisatie van Bureau Intraval blijkt dat in  
32 procent van de Nederlandse gemeenten zich 
 hokken en keten bevinden. Een keet (bijvoorbeeld 
een caravan) staat vaak los op een erf en wordt daar 
speciaal neergezet met als doel het bezoek door 
jongeren. Een hok bevindt zich in een bestaande 
locatie, bijvoorbeeld een omgebouwde schuur. 
De leeftijd van de bezoekers varieert van ongeveer 
12 tot 25 jaar. Naast een positieve functie, namelijk 
het sociale aspect van vriendengroepen die samen
komen op een eigen plek, bestaat er een aantal 
nadelige aspecten bij deze hokken en keten. 

Er wordt in vrijwel alle keten (veel) alcohol verstrekt, 
al dan niet legaal. En in veel gevallen voldoen 
de keten niet aan bouw regelgeving, bestemmings
plannen en voorschriften voor brandveiligheid. 
Keten beschikken niet over een Drank en Horeca
vergunning, dus drank mag alleen maar ‘om niet’ 
verstrekt worden. Dat wil zeggen dat er niet betaald 
wordt voor de drank. Veel keten fungeren echter als 
(semi)commerciële cafés en overtreden daarmee de 
Drank en Horecawet. Afgezien van het overtreden 
van deze wet, is het gezondheidsaspect een belang
rijke reden om hokken en keten aan te pakken. 

jONGErEN EN AlCOHOl
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die alcohol 
 drinken, vaak en veel drinken. Van de Nederlandse 
twaalfjarigen heeft 56 procent ooit alcohol 
 gedronken en onder zestienjarigen is dit 93 procent. 
Naast het vermogen van de hersenen dat aangetast 
wordt, bestaat door overmatig drankgebruik het 
risico dat jongeren betrokken raken bij gevechten en 
ongevallen. Ook is het risico op alcoholvergiftiging 
groter. De afgelopen jaren is het aantal jongeren 
dat met een alcoholvergiftiging behandeld moest 
worden in het ziekenhuis gestegen. In 2008 steeg 
het aantal met 13 procent ten opzichte van 2007 en 
in de eerste helft van 2009 was het aantal ruim 
25 procent hoger dan in 2008. Omdat jongeren 
niet in alle gevallen van alcoholvergiftiging in het 
ziekenhuis worden opgenomen, is het werkelijke 
aantal alcoholvergiftigingen vermoedelijk onder 
jongeren veel hoger.

ONDErSTEuNING VAN GEmEENTEN
De aanpak van hokken en keten maakt een 
 belangrijk onderdeel uit van het alcoholbeleid van 
het kabinet. In dat kader heeft het kabinet met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
in het bestuursakkoord Rijkgemeenten afspraken 
gemaakt. Daarbij is onder meer afgesproken dat de 
VNG bevordert dat gemeenten lokaal alcoholbeleid 
voeren en dat gemeenten de commerciële hokken 
enketen stevig aanpakken. >>
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Een gemeentelijke verantwoordelijkheid 

DE AANpAK VAN 
HOKKEN EN KETEN 

Hokken en keten zijn er in allerlei soorten en maten. 
Variërend van huiskamers tot grootschalige settings zoals 
loodsen en schuren waar tegen betaling alcohol wordt 
geschonken. De jongeren op de foto komen niet in het 
verhaal voor / Inge van Mill. 



De ministeries van BZK en VWS en het ministerie 
voor Jeugd en Gezin hebben gemeenten opgeroepen 
om actief ketenbeleid te ontwikkelen en hokken 
en keten te sluiten die niet aan de wettelijke en 
gemeentelijke voorschriften voldoen. Om gemeen
ten daarbij te ondersteunen, hebben zij een hand
leiding ontwikkeld die in  februari 2010 naar alle 
gemeenten en de Tweede Kamer is verstuurd. 

De insteek van de handleiding  
is dat er meer eenduidigheid komt 
in de toepassing en handhaving van 
de geldende wet en regelgeving

Gemeenten hebben het beste zicht op de lokale 
 problematiek en hebben daarom de regie bij de 
 aanpak van hokken en keten. Enkele gemeenten 
hebben al ketenbeleid geformuleerd en handhaven 
actief, andere gemeenten zijn bezig met de ontwik
keling van beleid. Maar er zijn ook gemeenten die 
terughoudend zijn als het gaat om het maken van 
ketenbeleid of het handhaven daarvan.

De handleiding helpt gemeenten bij het  
formuleren, implementeren en handhaven van 
hun beleid. De handleiding is geschreven door 
het VerweyJonker Instituut in samenwerking met 
STAP. Naast een stappenplan bevat de handleiding 
praktijk voorbeelden van gemeenten en het 
bestuurlijk juridisch kader voor de aanpak van 
 hokken en keten. 

Figuur 1> Kenmerken verschillende soorten keten

 

Categorie: Huiskamerkeet Buurtkeet (Semi)commerciële keet

Bezoekers: Besloten, vaste bezoekers, 
vaste vriendenkring

Vaste bezoekers en derden, 
lossere vriendenkring

Vrij toegankelijk voor het 
publiek (geopend voor 
publiek)

Opzet en  
bedrijfsvoering:

Kleinschalig, incidenteel/
lage frequentie, geen 
professionele uitstraling 

Kleinschalig, structureel Grootschalig, structureel/
hoge frequentie, 
professionelere uitstraling, 
voorraden, promotie 

locatie: Binnenshuis of in garage Buitenshuis (schuur, loods, 
caravan), op privéterrein 

Buitenshuis (schuur, loods, 
caravan), op privéterrein of 
elders

Drankgebruik: Geen betaling, eigen of 
meegebrachte drank

Tegen betaling, kostendeling 
of  verrekening (anders dan 
om niet) van de kostprijs

Tegen betaling, kosten deling 
of verrekening (anders dan 
‘om niet’) van de marktprijs
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De insteek van de handleiding is dat er meer een
duidigheid komt in de toepassing en handhaving 
van de geldende wet en regelgeving en dat 
 gemeenten actiever worden op dit terrein.

WAT IS TOEGESTAAN?
De handleiding maakt onderscheid tussen drie 
 soorten keten. Deze keten verschillen van elkaar in 
hoe zij de toegang tot de keet geregeld hebben en of 
er alcohol tegen betaling verstrekt wordt. Van deze 
drie soorten keten is alleen de zogeheten huiskamer
keet toegestaan binnen de huidige wet en regel
geving (zie figuur 1). In de praktijk kunnen de 
 verschillende soorten keten elkaar overlappen. 
Gemeenten kunnen, op basis van de handleiding, 
lokaal beleid formuleren waarin rekening wordt 
gehouden met het type keet en de hoeveelheid keten 
in de gemeente. (Semi)commerciële keten moeten 
gesloten worden en voor buurtketen kan een over
gangsperiode ingesteld worden waarin de buurtkeet 
wordt omgevormd tot huiskamerkeet. Tijdens deze 
overgangsperiode moeten buurtketen zich houden 
aan het gemeentelijke ketenbeleid.

VOOrlICHTING 
Naast de handleiding voor gemeenten heeft 
het TrimbosInstituut een handreiking voor ouders 
en keeteigenaren ontwikkeld. Deze handreiking 
informeert ouders over de risico’s van alcohol
gebruik door jongeren in hokken en keten. De 
 handreiking bevat tips voor ouders met uitgaande 
kinderen en wijst keeteigenaren op hun wettelijke 
verantwoordelijkheden. Het TrimbosInstituut heeft 
ook een landelijke gedragscode voor ouders en keet
eigenaren ontwikkeld. Deze gedragscode bevat 
onder andere voorbeelden voor huisregels over 
brandveiligheid en alcoholgebruik in de keet. Daar
naast zal het TrimbosInstituut ouders informeren 
door middel van zogeheten homeparties. Tijdens 
een homeparty krijgen ouders informatie over 
de gezondheids risico’s van alcoholgebruik en veilig
heidsrisico’s in keten.

rEGIOBIjEENKOmSTEN
De komende anderhalf jaar organiseert het 
CCV regiobijeenkomsten voor gemeenten en 
 ketenpartners rond het thema ‘Jeugd en alcohol’, 
waarbij kinderarts Nico van der Lely een indringende 
presentatie houdt over de gevaren van alcohol voor 
jongeren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan
dacht besteed aan de gemeentelijke rol in het alco
holbeleid, de veiligheidsaspecten, de  meerwaarde 
van (regionale) samenwerking en de wijzigingen die 
voortvloeien uit de gewijzigde Drank en Horecawet 
(op voorwaarde dat deze door het parlement wordt 
aangenomen). <<

MEEr InForMaTIE
de handleiding ketenbeleid en de handreiking 
en gedragscode voor ouders en  keeteigenaren 
zijn te downloaden op www.minbzk.nl/ 
ketenbeleid. voor meer informatie over 
 verantwoord  alcoholgebruik, zie de websites 
van het trimbos instituut, www.trimbos.nl 
en van  Stap, www.stap.nl.

kijk voor meer informatie over hokken en keten 
op de website van het ccv, www.hetccv.nl.
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Column

Veiligheid speelt nauwelijks een rol bij 
de formatie maar kan in de slotfase als 
smaakmaker gaan fungeren. Wat zijn de 
opties? VVD en CDA zijn voor een ruimere 
toepassing van de vrijheidsstraf. Hiervoor 
kunnen zij rekenen op de onvoorwaarde
lijke steun van de PVV. Probleem is echter 
dat een dergelijk beleidsaccent veel geld 
gaat kosten. Een verhoging van het aan
tal gedetineerden met 50 procent kost 
al gauw een miljard. Waar gaat men dat 
vinden? Het beleid van steeds zwaarder 
straffen is een van de oorzaken van 
de nijpende begrotingstekorten van 
veel Amerikaanse staten. Dit lijkt me 
geen wenkend perspectief. 

Er zijn ook nieuwe accenten in het veilig
heidsbeleid denkbaar die geen geld 
 hoeven te kosten maar zelfs geld kunnen 

opleveren. Veel partijen zijn bijvoorbeeld 
voorstander van meer slachtofferrechten. 
De VVD is er een uitgesproken voorstander 
van (vandalen gaan betalen). Maar ook 
de verkiezingsprogramma’s van D66 
en CDA zijn slachtoffergezind. Daders 
moeten ook volgens hen vaker schade
vergoeding gaan betalen. De ChristenUnie 
kwam met het voorstel om het slacht
offerbeleid voortaan te financieren met 
een nieuw in te voeren ‘slachtoffertax’ te 
betalen door veroordeelde daders. De VS, 
Zweden en België gingen Nederland 
 hierin voor. Het ministerie van Financiën 
houdt niet van zulke aparte heffingen 
maar ik zeg: doen! De vervuiler betaalt. 
En dan met Boris Dittrich op Justitie. 

De PvdA pleit voor een wijkgericht veilig
heidsbeleid en de aanstelling van meer 
straatcoaches. In De Telegraaf heeft de 
heer Nordholt daags voor de verkiezingen 
laten weten dat de PvdA nooit iets aan 
veiligheid doet. Graag herinner ik het 
orakel – uit Vleuten – eraan dat de 
Amsterdamse Wallen door de PvdA zijn 
gesaneerd. In Amsterdam regeert de 
PvdA inmiddels eendrachtig samen met 
de VVD en GroenLinks. Oftewel, de PvdA 
samen met de VVD voor veilige wijken 
in geheel Nederland. Met Teeven op 
Justitie? Een Paarse combinatie in 
Den Haag kan in ieder geval ook wat 
het drugsbeleid betreft nieuwe wegen 
inslaan. D66 heeft regulering van de aan
voer van de coffeeshops ook deze keer 
weer pontificaal in haar verkiezings
programma staan. Ook de PvdA is er voor. 

Idem GroenLinks en SP. Met zulk beleid 
zou door oudmaffiabestrijder Teeven 
aan de georganiseerde misdaad in 
Nederland een gevoelige klap kunnen 
worden toegebracht. In Californië hoopt 
gouverneur Schwarzenegger met een 
vergunningensysteem voor de teelt en 
verkoop van cannabis het begrotings
tekort van zijn staat te kunnen terug
dringen (over het zogenoemde Proposition 
19 wordt in november gestemd). Er zijn 
ook in Nederland grote structurele 
 belastingopbrengsten binnen te halen 
met regulering van de cannabisteelt. 
Kan de VVD met dit budgettaire argument 
over de streep worden getrokken?  

Maar is bij zo’n Paarse combine ook het 
alcoholontmoedigingsbeleid in goede 
handen ? Onder het vorige kabinet zijn 
de accijnzen op alcohol niet verhoogd. 
Een forse accijnsverhoging kan geld 
 opleveren voor de schatkist en op den 
duur leiden tot minder alcoholmisbruik. 
In het vorige kabinet was de PvdA ertegen. 
Van de liberalen valt evenmin steun voor 
een alcoholontmoedigingsbeleid te 
 verwachten. De Nederlandse VVD is 
 destijds op de burelen van Heineken 
opgericht en D66 in een Amsterdamse 
kroeg. De enige kans om aan het coma
zuipen van Nederlandse tieners een 
einde te maken, is deelneming aan de 
Paarse coalitie van de ChristenUnie. 
Die hebben daar als enige Nederlandse 
partij duidelijke taal over laten horen. 
Paars met den Bijbel!  <<

DE VEIlIGHEIDS- 
pArAGrAAf

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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  als het aan de minister van justitie ligt, 
worden binnenkort alle schakels in de 
hennepproductieketen hard aangepakt. 
in zijn voorstel voor wijziging van de 
opiumwet worden bijvoorbeeld gevan-
genisstraffen tot drie jaar genoemd voor 
growshophouders die zich bezighouden 
met ongeoorloofde commerciële activi-
teiten. ook elektriciens en transport-
bedrijven die betrokken zijn bij groot-
schalige hennepteelt zouden straks 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. 
de voorgestelde wetswijzigingen vloeien 
voort uit het besef dat de illegale hen-
nepteelt het hobbyniveau is ontstegen 
en verweven is geraakt met georgani-
seerde criminaliteit. daarom zou het 
nodig zijn om niet alleen op te treden 
tegen individuele telers, maar ook tegen 
de gelegenheidsstructuren die groot-
schalige kweek faciliteren. 
 

hoe complex de hedendaagse wereld 
van de georganiseerde drugshandel in 
elkaar steekt, blijkt wel uit de National 
Drug Threat Assessment 2010 van het 
amerikaanse ministerie van justitie. de 
beschikbaarheid van illegale drugs in de 
verenigde Staten stijgt gestaag, blijkt uit 
de jaarlijkse rapportage van de national 
drug intelligence center (ndic). dat 
heeft volgens het rapport in belangrijke 
mate te maken met groeiende productie 
in mexico, van waaruit internationaal 
opererende criminele bendes drugs-
markten in amerika en azië bedienen. 
mexicaanse drugskartels maken het hun 
noorderburen dan ook behoorlijk lastig. 
zo zijn deze criminele organisaties de 
enige die in elke regio van de verenigde 
Staten zaken doen en hebben ze stevige 
samenwerkingsverbanden ontwikkeld 
met amerikaanse straatbendes. 
Bovendien worden vanuit de verenigde 

Staten jaarlijks duizenden wapens de 
grens over gesmokkeld, die hun diensten 
bewijzen in de mexicaanse weerstand 
tegen de war on drugs. 

de handel en het gebruik van drugs 
levert de amerikaanse samenleving ieder 
jaar een schadepost van 215 miljard euro 
op, becijfert de ndic. die kosten komen 
voort uit een overbelasting van de 
rechtshandhavingsketen, aanspraken op 
gezondheidszorg, verliezen van arbeids-
productiviteit en milieuschade. in het 
verleden konden handhavingsorganisa-
ties de drugsmarkt in belangrijke mate 
beperken door de lokale handelaren in de 
kraag te grijpen. maar anno 2010 kunnen 
de flexibele, invloedrijke en goed geoutil-
leerde organisaties met behulp van hun 
lokale netwerken uiterst stabiele drugs-
voorraden leveren. onder de miljoen 
bendeleden die de verenigde Staten rijk 
is, bevinden zich de nodige loopjongens 
van mexicaanse drugsbaronnen. de 
 verwachting van de ndic is dan ook dat 
de meeste soorten drugs in 2010 hun 
marktaandeel blijven behouden.

om de strafrechtsector enigszins te 
 ontlasten, heeft een groot aantal 
amerikaanse jurisdicties inmiddels 
drug courts ontwikkeld. daar krijgen 
 veroordeelden als alternatief voor 
 reguliere detentie een volledige afkick-
behandeling voorgeschoteld, inclusief 
veelvuldige urinecontroles op drug-
gebruik en strikte monitoring na 
 detentie. in het voorstel voor aanpas - 
sing van de nederlandse opiumwet 
wordt niet gerept over deze aanpak. <<

Lynsey Dubbeld is werkzaam bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

AmErIKAANSE DruGS- 
HANDEl GrOEIT GESTAAG

Buitenlandse berichten
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CCVnieuws

NAZORG ExGEDETINEERDEN     

Het CCV heeft een webdossier over het thema Nazorg 
 ex gedetineerden gelanceerd. Het dossier geeft gemeenten 
en andere partijen algemene informatie en handvatten om 
met dit onderwerp aan de slag te gaan.  

Nazorg aan (ex) gedetineerden is ook het centrale thema 
van vier regionale bijeenkomsten die het CCV samen met 
het ministerie van Justitie, de VNG en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen in oktober organiseert. 

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

JEUGD EN ALCOHOL  

Het CCV verzorgt sinds kort bijeenkomsten op maat om lokale 
partijen te informeren over jeugd en alcohol. Alcoholgebruik 
onder jongeren is een groot probleem. Om te onderstrepen 
dat alcoholbeleid een veiligheids én gezondheidsthema is, 
werkt het CCV bij de bijeenkomsten samen met kinderarts 
Nico van der Lely, medeinitiator van de eerste polikliniek 
voor  Jeugd en Alcohol in Nederland.

Kijk voor meer informatie  op: www.hetccv.nl

LOKAAL VEILIGHEIDSBELEID

Het CCV houdt op 27 september 2010 samen met de Stichting 
Maatschappij, Veiligheid en Politie een congres over het goed 
afwegen van lokaal veiligheidsbeleid: mag het een onsje 
meer zijn of juist minder?

Dit congres biedt deelnemers inzicht in de besluitvorming 
rondom het integrale veiligheidsbeleid en de consequenties 
van de mogelijke bezuinigingen. Er worden onder andere 
 workshops verzorgd over het Kernbeleid Veiligheid, burge
meestersbevoegdheden en regionale samenwerking.
 
Kijk voor meer informatie  op: www.hetccv.nl/agenda

CONGRES VEILIG WONEN 2010 

Het CCV houdt op 6 oktober 2010 het tweejaarlijkse congres 
Veilig Wonen. Deze keer heeft het congres als werktitel: ‘Wat 
heeft u in huis?’ Het congres is bedoeld voor veiligheidspart
ners als gemeenten, politie, brandweer, woningcorporaties, 
adviseurs en partners vanuit de commerciële sector. 

Kijk voor meer informatie  op: www.hetccv.nl/ 
congreswonen2010 

JONGERENBUURTBEMIDDELING    

Het CCV heeft een stappenplan jongerenbuurtbemiddeling 
ontwikkeld. Jongerenbuurtbemiddeling is een aanpak waarbij 
jonge vrijwilligers bemiddelen bij conflicten in de buurt.

Dit kunnen conflicten zijn tussen jongeren onderling, maar 
ook tussen een of meer jongeren en volwassen buurtbewoners. 
De kracht van jongerenbuurtbemiddeling is dat jongeren zelf 
ingezet worden als bemiddelaars. Jongeren spreken dezelfde 
taal als andere jongeren waardoor de kans groter is dat ze 
 meewerken en dat de bemiddeling effectief is.  

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

BELEIDSCyCLI AFSTEMMEN  

Het CCV heeft samen met het ministerie van BZK en de VNG 
een stappenplan ontwikkeld waarmee gemeenten, politie en 
openbaar ministerie hun beleidscycli kunnen afstemmen. 

Gemeenten, politie en openbaar ministerie (OM) hebben ieder 
hun eigen taak en beleid op het gebied van maatschappelijke 
veiligheid. Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren, 
is regionale samenwerking tussen de partijen en afstemming 
onderling van belang. Om dit proces meer te stroomlijnen is 
het raadzaam om de verschillende beleidscycli op elkaar af 
te stemmen. 

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

WOONOVERLAST     

Om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen 
bij de aanpak van woonoverlast heeft het CCV een dossier 
Woonoverlast ontwikkeld. CCV wil gemeenten en corporaties 
met dit dossier ondersteunen bij het opzetten van een effec
tieve aanpak van woonoverlast. 

Er zijn verschillende (juridische) instrumenten om woon
overlast aan te pakken. Maar uit onderzoek blijkt dat veel 
gemeenten niet alle mogelijkheden kennen.  In het dossier 
zijn diverse instrumenten en praktijkvoorbeelden opgenomen. 

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

<< Robbie Keus
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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 (ccv)  
draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van  
publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk  
en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

www.hetccv.nl  
www.hetccv.nl  
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