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WONING INBRAAK 
KRIJGT PRIORITEIT

In de jaren tachtig steeg het 
 aantal geregistreerde woning-
inbraken sterk. Na een piek in 1994, 
namen de  inbraken fors af. Maar 
recent is er opnieuw sprake van 
een stijging. Woninginbraak 
geniet dan ook weer prioriteit 
bij de politie.6 Crimi-trends
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Omslag: De suggestie dat bewoners 
aanwezig zijn, ontmoedigt potentiële 
inbrekers / foto: Inge van Mill.

De inzet van toezicht-
houders in wooncom-
plexen, zoals huismees-
ters, kan eraan bijdragen 
dat het aantal inbraken 
vermindert / foto: Inge 
van Mill.  

waarbinnen besmette inbraken worden gepleegd 
– extra surveillance laten plaatsvinden in zulke 
hotspots. 

Surveilleren in  een hotspot geldt als een succes-
volle manier om woninginbraak te bestrijden, 
memoreert Jaap de Waard in de Crimi-trends. Daar-
in beschrijft hij de ontwikkeling van het aantal 
woninginbraken over langere termijn en zet hij 
gebleken succesvolle manieren om woninginbraak 
te bestrijden, handzaam op een rij. Dat overzicht 
komt goed van pas, want volgens de jongste poli-
tiecijfers (afkomstig van de GIDS-landelijke data-
base) is het aantal woninginbraken in de eerste 
helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode 
van het vorige jaar met 7 procent toegenomen: van 
39397 naar 42113 aangiften. Succesvolle aanpakken 
zijn er dus wel degelijk. Nu nog vaker gebruiken. 

Tot besluit, in november werd bekend dat hoog-
leraar Victimologie Jan van Dijk, tevens columnist 
van secondant, de prestigieuze Stockholm prijs 
voor criminologie heeft gewonnen. Een grote 
 prestatie, die op waarde geschat moet worden. 
Zijn voortrekkersrol in het opzetten van de inter-
nationale slachtofferenquête werd geroemd. Daar-
door kunnen we bijvoorbeeld de omvang van 
woninginbraak in internationaal perspectief zetten, 
zoals in de Crimi-trends gebeurt. << Alfred Hakkert

Toen ik deze zomer thuiskwam van een korte 
 vakantie, vond ik een folder van de politie in de 
bus. In de buurt waren inbrekers actief geweest. 
Bewoners moesten hun woning secuur afsluiten 
en alert zijn op mogelijke inbraken. De afgelopen 
tijd hebben gemeenten en politie op tal van plaat-
sen campagne gevoerd om bewoners op dat gevaar 
gespitst te maken. Zij verstrekten goede raad en 
informeerden bewoners over preventieve maat-
regelen. Een bekend voorbeeld is de zogenoemde 
voetjesactie, waarbij de politie de wijk doorkruist 
op zoek naar openstaande ramen en deuren. Bij 
bewoners die hun ramen of deuren open laten 
staan, laat de politie een kartonnen voetje achter. 
Dat symboliseert de voetafdruk van een inbreker en 
moet bewoners met de neus op de feiten drukken. 

Sommige campagnes verlangen van burgers 
 oplettendheid en een actieve bijdrage in de 
 opsporing van woninginbraken. Daar bewijzen 
de bewoners zichzelf een dienst mee. Want burgers 
die vlakbij een locatie wonen waar pas is ingebro-
ken, lopen een grotere kans om zelf bezoek van een 
inbreker te krijgen. Dit verschijnsel wordt ‘besmette 
woninginbraken’ genoemd. Voor de politie biedt 
dit gegeven aan knopingspunten, constateren 
onderzoekers van de Vrije Universiteit (Evidence-
based aanpak van woninginbraak, 2011). Zij kan 
 bijvoorbeeld – rekening houdend met de schaal 
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De Cosa Nostra in New York bewijst het: 
de overheid kan gemakkelijke kansen 
bieden voor de georganiseerde criminali-
teit. Het criminele netwerk zorgt er met 
een forse dosis afpersing en intimidatie 
voor dat in the Big Apple veel wordt 
gebouwd. En dat is het gevolg van 
 falende handhaving door de overheid  
en tekortschietend overheidstoezicht, 

schrijft Emile Kolthoff in het recent ver-
schenen Basisboek criminologie. Ook 
door producten te verbieden waar veel 
vraag naar bestaat, creëren overheden 
een uitstekende positie voor fraudeurs 
en illegale ondernemers. De droogleg-
ging in de Verenigde Staten en de huidige 
drugshandel zijn daar bekende voor-
beelden van.

Emile Kolthoff werkte vijftien jaar als 
politieofficier in de opsporingspraktijk 
en is momenteel verbonden aan de Open 
Universiteit, Hogeschool Avans-Fontys 
en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij 
schreef het Basisboek criminologie speci-
fiek voor bacheloronderwijs in de crimi-
nologie. Ook voor anderen biedt het boek 
een handzaam naslagwerk en een toe-
gankelijk overzicht van de stand van 
zaken in de criminologie.

Het Basisboek criminologie, waaraan 
een website is gekoppeld  
(www.basisboekcriminologie.nl), is rijk 
geïllustreerd met klassiek en hedendaags 
beeldmateriaal. Het bevat tekeningen 
van het  panopticon van Jeremy Bentham 
en van hersenstructuren zoals de pre-
fontale cortex. Een portret van Cesare 
Beccaria, een foto van Willem Bonger en 
figuren met de concentrische cirkels van 
de  Chicago School en de criminaliteits-
piramide van Marnix Eysink Smeets. 

Emile Kolthoff, Basisboek criminologie,  
Boom Lemma uitgevers, Den Haag,  
ISBN: 978 90 5931 733 8.

BASISBOEK CRIMINOLOGIE

Snippers
Tekst Lynsey Dubbeld. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd  
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht. 
E-mail secondant@hetccv.nl

Scholieren die spijbelen, geweld 
 volkomen normaal vinden en een kort 
lontje hebben. Leerlingen die diefstallen 
plegen, docenten met de dood bedreigen 
of beschuldigen van seksueel geweld. 
Volgens Hans Kaldenbach is het glas-
helder dat de straatcultuur in de Neder-
landse scholen oprukt. In Machoman-
netjes. 99 tips om de straatcultuur terug te 

dringen uit uw school laat de pedagoog 
en trainer zien dat docenten en beleids-
makers vandaag nog actie kunnen 
ondernemen.

Accepteer geen scheldwoorden en schut-
tingtaal, want dat werkt groot geweld in 
de hand. Zorg ervoor dat alle kinderen 
het gevoel hebben dat ze erbij horen. 
Stimuleer dat leerlingen lid worden van 
een (sport)club. Schakel het bedrijfsleven 
in, bijvoorbeeld om in een rollenspel te 
oefenen met sollicitatiegesprekken. Dat 
zijn enkele aanwijzingen waarmee Hans 
Kaldenbach op de proppen komt in 
Machomannetjes. Eerder schreef Kalden-
bach boeken over het omgaan met hang-
jongeren en – voor expats – met Neder-
landers. Volgens Kaldenbach kent 
Nederland, ondanks de groeiende proble-
men op scholen, nog altijd een ‘straat-

cultuur light’. Het gaat om jongeren met 
gedrag dat zich kenmerkt door een mix 
van antigezagshouding en een gebrek 
aan zelfbeheersing. Het goede nieuws? 
Het gedrag is veranderbaar, zeker als 
 leraren, schoolbestuurders en ouders 
kiezen voor een zogenoemde contac-
taanpak in plaats van de nadruk te 
 leggen op verbieden en bestraffen. Het is 
volgens Kaldenbach namelijk effectiever 
om energie te besteden aan het creëren 
van een leer klimaat waarin goede 
omgangsvormen en positieve leer-
houding vanzelfsprekend worden.

Hans Kaldenbach, Machomannetjes. 99 tips 
om de straatcultuur terug te dringen uit uw 
school, Uitgeverij Prometheus, Amsterdam,  
ISBN 978 90 446 1813 6.

STRIJD TEGEN STRAATCULTUUR

Twitterende wijkagenten en websites 
zoals Politieonderzoeken.nl zijn hipper 
dan ooit. Maar heeft de Nederlandse 
politie sociale media anno 2011 al op 
brede schaal ingezet voor opsporing, 
recherche en crisisbeheersing? Twitter, 
YouTube en blogs hebben een nieuwe 
dimensie toegevoegd aan het politievak, 

maar de kansen worden nog niet ten 
volle benut. Dat is de conclusie van de 
artikelen in de bundel Een wereld te win-
nen. Sociale media en de politie, een eerste 
verkenning. 

Nicolien Kop constateert bijvoorbeeld in 
haar bijdrage, dat de huidige toepassing 
van sociale media bij opsporingsonder-
zoeken is gericht op het ontfutselen van 
informatie aan burgers als getuige. Het 
gaat dan eigenlijk om oude wijn in nieu-
we zakken: een klassieke opsporingsstra-
tegie krijgt een nieuw jasje door burgers 
via mobiele telefoon of internet informa-
tie aan te bieden of vragen te stellen. Dat 
is een gemiste kans, want sociale media, 
zoals het al genoemde Politieonderzoe-
ken.nl, kunnen ook bruikbaar zijn om 
burgers binnen de opsporing actief in te 

SOCIALE MEDIA BIJ DE POLITIE

Niet alleen op scholen, ook in criminele 
netwerken is een relatief hoog aandeel 
zij-instromers te vinden. Plegers van 
zware misdaad blijken in veel gevallen 
pas op latere leeftijd te kiezen voor een 
criminele carrière, schrijft Edward Kle-
mans in zijn oratie Georganiseerde mis-
daad en de zichtbare hand. Vóór een 

bepaalde leeftijd missen ze namelijk de 
contacten die nodig zijn voor betrokken-
heid bij deze winstgevende vorm van 
criminaliteit.

Volgens Klemans spelen sociale relaties 
en netwerken dan ook een cruciale rol in 
de georganiseerde criminaliteit in Neder-
land. Vanwege de grote financiële belan-
gen en de illegaliteit van de uitgevoerde 
handelingen wordt in deze sector vooral 
samengewerkt met familie, vrienden en 
bekenden. Zij zullen minder geneigd zijn 
de boel te flessen, omdat ze een verleden 
delen en weten dat de kans groot is dat 
ze elkaar in de toekomst zullen blijven 
ontmoeten. De samenwerking met 
bekenden biedt bovendien mogelijkhe-
den om gebruik te maken van elkaars 

geld, kennis en netwerken en om een 
lokale illegale markt te creëren.

Klemans laat zien dat het vinden van 
geschikte mededaders een fundamen-
teel onderdeel van criminele samenwer-
kingsverbanden vormt. In de onzekere 
wereld waarin criminele netwerken ope-
reren, ligt het risico van liegende en 
bedriegende partijen voortdurend op de 
loer. Want in tegenstelling tot legale han-
del, kunnen plegers van zware misdaad 
natuurlijk niet vertrouwen op een han-
delsbeurs, arbeidscontracten, transport-
verzekeringen, bancaire betalingen en 
andere zakelijke voorzieningen.

Edward Klemans, Georganiseerde misdaad  
en de zichtbare hand, Boom Lemma uitgevers, 
Den Haag, ISBN 978 90 5931 742 0.

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND

zetten voor het uitvoeren van politie-
werk. 

De verschillende auteurs in Een wereld te 
winnen zijn het er over eens dat sociale 
media een goede aanvulling kunnen zijn 
op de bestaande politiewerkwijzen. De 
ambiguïteit van de media – die kunnen 
fungeren als een bron van collectieve 
wijsheid, maar ook als een vehikel van 
sociale onrust en verstoring van politie-
onderzoek – doen daar niets aan af.

Gerard Snel en Pieter Tops, Een wereld te winnen. 
Sociale media en de politie, een eerste verkenning, 
Politieacademie, Apeldoorn, september 2011, 
ISBN 978 90 791 4949 0.
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Ondanks daling inbraken blijft aandacht geboden 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 
WONINGINBRAAK ZEER EFFECTIEF 

Crimi-trends

 Woninginbraak kan veel materiële én immateriële schade 
voor slachtoffers opleveren. Gelukkig doen zich rondom dit 
delict positieve ontwikkelingen voor. Zo laat het aantal 
geregistreerde inbraken – na een jarenlange stijging in de 
jaren tachtig – vanaf midden jaren negentig een forse daling 
zien. Maar waakzaamheid is geboden, stelt Jaap de Waard.

Onder de bevolking is de bereidheid 
toegenomen om preventieve maatregelen tegen 

woninginbraak te treffen, zoals het licht 
aanlaten bij afwezigheid / foto: Inge van Mill.   
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door Jaap de Waard 
De auteur is werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 D
e (preventieve) aanpak van woninginbraak staat sinds 
begin jaren 80 van de vorige eeuw volop in de belang-
stelling. Dit is niet verwonderlijk. Juist bij het delict 
woninginbraak is niet alleen de materiële schade voor 

het slachtoffer groot, maar ook de immateriële. Een op de vijf 
slachtoffers ondervindt geestelijke of emotionele schade na 
een woninginbraak. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat 
de omvang van woninginbraak in Nederland groter is dan die in 
andere geïndustrialiseerde landen. Mede gezien deze feiten is 
het noodzakelijk om preventie en opsporing van woningin-
braak hoge prioriteit te geven. 

OMVANG EN ONTWIKKELING 
Wat kunnen we zeggen over de ontwikkeling, omvang en ach-
tergrond van woninginbraak in de afgelopen jaren? Om een 
goed beeld te geven, wordt gebruikgemaakt van twee bronnen. 
De eerste is het aantal door de politie geregistreerde woningin-
braken. De andere bron is de zogenoemde slachtofferenquête. 
Hierin geven geïnterviewden aan of en hoe vaak men het afge-
lopen jaar slachtoffer is geworden van woninginbraak. 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal geregistreerde wonin-
ginbraken vanaf 1980, dan blijkt uit figuur 1 het volgende. Vanaf 
1980 is er gedurende de periode tot 1995 sprake van een sterke 
stijging van het aantal woninginbraken. De piek ligt in het jaar 
1994 met bijna 124000 geregistreerde woninginbraken. Ten 
opzichte van 1980 (met 53000 woninginbraken), is er in dat jaar 

sprake van meer dan een verdubbeling. Vervolgens is er sinds 
1995 sprake van een dalende trend. Ten opzichte van 1994 treedt 
er in 2009 een forse daling op van 41 procent. In de jaren 2008-
2010 is er echter wel een geleidelijke stijging te zien ten opzich-
te van 2007. In 2010 bedraagt het aantal geregistreerde wonin-
ginbraken 82000. Het niveau in 2010 ligt echter onder dat van 
1983. De dalende trend bij woninginbraak is ook internationaal 
waarneembaar. Zo is het aantal woninginbraken in het Ver-
enigd Koninkrijk met meer dan 55 procent gedaald in 2008 ten 
opzichte van 1995. In Duitsland is in deze periode sprake van 
een daling met 49 procent, in Frankrijk met 30 procent en in 
Italië met 28 procent.

Sinds 1980 is de gelegenheid om in te breken bijzonder sterk 
toegenomen. Zo is het aantal particuliere huishoudens in 
de periode 1980-2009 met ruim 2,3 miljoen toegenomen 
(van 5 miljoen naar 7,3 miljoen). Rekening houdend met deze 
groei, ziet de daling van het aantal woninginbraken er nog 
opvallender uit. Uit figuur 2 blijkt dat, wanneer het piekjaar 
1994 vergeleken wordt met 2009, er sprake is van een daling 
met 47 procent gerelateerd aan het aantal particuliere 
 huishoudens. 

TRENDS IN WONINGINBRAAK 
Naast het geregistreerde niveau van woninginbraak, kan 
ook een beeld verkregen worden door gebruik te maken van 
gegevens uit de slachtofferenquête. Dit is een jaarlijks, lande-
lijk bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
 preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden 
van de politie. Dit landelijke onderzoek is gebaseerd op een 
steekproef van op dit moment 20000 ondervraagde personen. 
De landelijke uitkomsten zijn daarmee betrouwbaar en 
 representatief. Onlangs is een trendanalyse gemaakt naar 
woninginbraak over de periode 1980-2008. 

Wat blijkt? Het aantal geschatte woninginbraken op basis van 
de analyse uit slachtofferenquêtes bedraagt in 1980 85000. In 
2008 bedraagt dit geschatte aantal 82000, iets minder dus dan 
het niveau in 1980. Sinds 1995 neemt het slachtofferschap van 
woninginbraak, volgens de gegevens uit de slachtofferenquê-
te, vrij spectaculair af. Werden er in 1995 naar schatting nog 
2320000 woninginbraken gepleegd, in 2008 zijn dat er 82000. 

>>

Figuur 2 > Woninginbraak per 100 particuliere  

huishoudens, 1980-2009

Figuur 1 > Woninginbraak 1980-2009 

Bron: Eigen analyse gegevens CBS, WODC, IVM.

BOX 1 > MOGELIJKE VERKLARINGEN 
VOOR DE GEOBSERVEERDE DALING 
IN WONINGINBRAAK 

-  Selectieve insluitingseffecten/gerichte 
selectieve daderaanpak van de ‘top 10-veel-
plegers’, waaronder woninginbrekers.

-  Culturele factoren, het plegen van delicten 
is ‘not done’.

-  Gerichte operationele politie praktijken.
-  Verzadiging en aftopping van de heling-

markt. Er worden steeds goedkoper dure 
consumptiegoederen aangeboden (het 
Mediamarkteffect), waardoor de afzet op de 
(amateuristische) helingmarkt is ingestort.

-  Verschuiving in populaties drugverslaafden. 
Het aantal harddrugverslaafden is sinds 
de jaren 90 drastisch gedaald.

-  Effecten van situationele criminaliteits-
preventie gaan doorwerken. De reikwijdte 
van preventieve maatregelen neemt toe, 
bijvoorbeeld door het Bouwbesluit en het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

-  Stabilisering van importcriminaliteit 
uit buitenland.

-  ‘Gouden combinatie’ van repressieve en 
preventieve aanpak, bijvoorbeeld bij de 
aanpak van herhaald slachtofferschap 
van woninginbraak.

-  Meer geavanceerde toepassingen van 
 criminaliteitsanalyses.

-  De toegenomen samenwerking tussen 
publieke en private partners, waar woning-
bouwcorporaties een actieve rol spelen.

-  Toename preventiebereidheid /preventie-
bewustzijn onder de bevolking. 
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Figuur 3> Trends in preventiebereidheid onder de Nederlandse bevolking, 1993-2009

Uit de bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er in 2008 
ten opzichte van het piekjaar 1995 sprake is van een forse daling 
van het totaal aantal geschatte woninginbraken. Deze uit-
komst verloopt vrijwel identiek aan de daling van het aantal 
door de politie geregistreerde woninginbraken in die periode. 
Een belangrijke vraag is wat de mogelijke verklaringen zijn 
voor de hierboven beschreven daling van woninginbraak.

MOGELIJKE VERKLARINGEN 
Waarom is het niveau van woninginbraak gedaald? Het 
 antwoord op deze vraag bestaat uit een combinatie van vele 
verklarende factoren. Wat treffen we zoal in de (wetenschap-
pelijke) literatuur aan? In Box 1 wordt een overzicht gepresen-
teerd. Wat betreft de toename van preventiebereidheid onder 
de bevolking, bestaan mooie trendgegevens die deze toename 

inderdaad bevestigen. Uit slachtofferenquêtegegevens blijkt 
dat de Nederlandse bevolking sinds 1993 zich steeds meer 
bewust is van het risico op slachtofferschap van woningin-
braak. Dat heeft zich vertaald in een toegenomen preventie-
bereidheid, zoals uit figuur 3 blijkt.

VEELZEGGENDE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 
Om vast te stellen wat de achterliggende factoren van 
 woninginbraak zijn, is het nuttig om kennis te nemen van 
beschikbare onderzoeksbevindingen. De te nemen maat-
regelen kunnen hierop worden toegesneden. Op basis van 
een systematische indeling naar dader, situatie en slacht of fer, 
kunnen de volgende veelzeggende onderzoeksbevindingen 
over woninginbraak worden vermeld. Het betreft een selectie. 
Het zijn voorbeel den van recente bevin dingen die in de 

preventieve werking uit. Van hang- en sluitwerk gaat minder 
dan de veronderstelde preventieve werking uit, tenzij het open-
breken daardoor langer duurt. In dit laatste geval zoekt men 
echter vaak een andere toegang tot hetzelfde pand of een 
ander pand in de onmiddellijke nabijheid. Het graveren van 
postcodes in luxegoederen wordt door inbrekers als het minst 
effectief gezien. Als zeer ontmoedigend zien inbrekers de aan-
wezigheid van ouderen en kinderen in de wijk, evenals tekenen 
dat er in de woning personen aanwe zig zijn. Hoge heggen en 
struiken rondom woonhuizen maken deze objecten tot een 
aantrekkelijk doelwit voor inbrekers. Ook vrijstaande wonin-
gen en hoekhuizen zijn voor inbrekers aantrekkelijk. De aanwe-
zigheid van vluchtwegen, vooral doorgaande autowegen is een 
factor die het inbraakrisco verhoogt. Ten slotte zijn studenten-
huizen gewilde objecten voor inbrekers.

HET SLACHTOFFER
De afwezigheid van de bewoners is de belangrijkste factor 
voor het risico op een inbraak. Slachtoffers gebruiken en onder-
houden aangebracht hang- en sluitwerk, dievenklauwen en 
alarmin stallaties vaak onzorgvuldig. Na een eerste geslaagde 
inbraak is er een verhoogde kans op herhaald slachtofferschap, 
vooral in het eerste halfjaar na de eerste inbraak. De kans op 
hernieuwd slachtofferschap is meer dan vier maal zo hoog als 
de kans op het eerste slachtofferschap. Nieuwkomers in een 
wijk lopen een sterk verhoogde kans op slachtoffer schap. Dit 
geldt vooral voor jonge, zelfstandig wonende nieuwkomers en 
studenten die veel uithuizig zijn. Slachtoffer en dader zijn vaak 
bekenden van elkaar. Bewoners die geen relaties onderhouden 
met buren en bewoners in de directe omgeving lopen een 
 verhoogde kans op inbraak.

Uit deze grote hoeveelheid van factoren blijkt dat preventieve 
maatregelen een grote variëteit vertonen. Zo is het van belang 
om te weten of er bijvoorbeeld sprake is van inbraak ten 
 gevolge van een hoge concentratie van bij elkaar wonende, 
alleenstaande, werkende jongeren die nauwelijks techno-
preventie ve maatrege len hebben getroffen en waarbij de 
daders gelegenheidsinbre kers zijn die tot de nabije kring 
van bekenden horen. Of is er wellicht sprake van inbraak 
door professionele veelplegers uit het voormalige Oostblok 
in vrijstaande villa’s waarin al een overmaat aan maatregelen 
is aangebracht? >>

 Nederlandse (beleids)praktijk niet altijd een rol lijken te spelen 
bij de aanpak van woninginbraak.  

DE DADER
De dader schat de pakkans en daarmee de strafkans zeer laag 
in. Een afschrikwekkende werking is er dus nauwelijks. De 
inbraakcarrière start al op zeer jeugdige leeftijd, bij de helft van 
de inbrekers al vóór het veertiende levensjaar. De meeste daders 
zijn opportunistische inbrekers die vooral profiteren van de 
gelegenheid tot het succesvol en eenvoudig plegen van een 
inbraak. Het geschat percentage opportunistische inbrekers 
ligt tussen de 35 en 70. Kenmer kend is een gebrek aan planning, 
weinig expertise en een niet-calcule rende, vaak impulsieve aan-
pak. In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen, bestaat 
er een aanzien lijke groep actieve inbrekers die nog nooit voor 
het delict inbraak zijn gearresteerd. De belangrijkste motivatie 
tot inbraak is bijna altijd geldgebrek en een dure levensstijl. 
Daarnaast spelen voor met name jongeren en gelegen heids  
da ders de status in de vriendengroep en de spanningsbehoefte 
een belangrijke rol. Veel chronische inbrekers maken deel uit 
van criminele jeugdgroepen. Naar aantal zijn gelegenheids-
inbrekers in de meerderheid, maar naar daden blijken de 
 chronische inbrekers verantwoordelijk te zijn voor een aanzien-
lijk deel van het totaal. Zo blijkt uit onderzoek dat 10 procent 
van de gepakte daders verant woordelijk is voor bijna 60 procent 
van het totaal aantal woninginbraken, de zogenoemde veel-
plegers. Alcohol- en/of drugsverslaving komt bij een aanzienlijk 
deel van de daders voor. Het plegen wordt echter niet vaak 
onder invloed van drugs of alcohol uitgevoerd. Ten slotte is 
een groot deel van de inbrekers werkloos.

DE SITUATIE
Vaak is de woning buitengewoon eenvoudig binnen te dringen. 
In een aanzienlijk aantal gevallen geschiedt dit in niet  - 
afge sloten panden. Woonblokken waar bij uitstek vaak wordt 
ingebroken, worden geken merkt door een hoge anonieme 
woon dicht heid, de aanwezigheid van horeca, een- en twee-
persoonshuishoudens, leegstand en de nabijheid van andere 
inbraak gevoelige panden. Inbraken vertonen het patroon van 
een virus: in buurten waar wordt ingebroken, volgen binnen 
een korte tijdsperiode meerdere inbraken. Honden vormen 
voor zowel professionele als gelegenheidsdaders een belang-
rijke afschrikking. Ook van een zichtbaar inbraakalarm gaat 

Bron: Eigen analyse gegevens CBS, WODC, IVM.
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SUCCESVOLLE AANPAK 
De preventieve/probleemgerichte aanpak van woninginbraak 
blijkt succesvol. Een groot aantal projecten heeft criminali-
teitsreducerende effecten geboekt. Op basis van een flink 
 aantal synthesestudies blijkt dat de situationele aanpak forse 
criminaliteitsreducerende effecten kan sorteren. 

BLIJVEN INVESTEREN
Het is duidelijk dat zich rond woninginbraak een aantal 
 positieve ontwikkelingen voordoet. Zo is sinds 1995 een forse 
daling waarneembaar. Zeker wanneer de groei van het aantal 
particuliere huishoudens over de afgelopen 30 jaar in de 
 analyse betrokken wordt. Het totaal geregistreerde niveau 
van woninginbraak is de afgelopen vijftien jaar met ruim 
40 procent gedaald. Gerelateerd aan de omvang van het aantal 
particuliere huishoudens in deze periode is er sprake van een 
daling met 47 procent. Ook gegevens uit de slachtofferenquête 
tonen eenzelfde soort ontwikkeling aan. Volgens deze gege-
vens blijkt dat slachtofferschap van woninginbraak sinds 1995 
fors afneemt. Uit de beschikbare literatuur is een groot aantal 
mogelijke verklaringen voor de daling te destilleren. Een aantal 
preventieve maatregelen gericht op woninginbraak is zeer 
effectief. Het is daarom zaak om vooral in preventie te (blijven) 
investeren. Want hoewel het landelijk niveau van woning-
inbraak de afgelopen jaren is gedaald, blijft het noodzakelijk 
om volop aandacht te blijven besteden aan dit delict. Vanuit 
verschillende politieregio’s komen recent geluiden dat er spra-
ke is van een toename van woninginbraken. De periode van 
de eerste zes maanden over 2011 vertoont een lichte stijging 
ten opzichte van dezelfde periode in 2010.  Het is zaak om hier 
 adequaat op te reageren. Juist ook omdat bij het delict wonin-
ginbraak niet alleen de materiële, maar ook de immateriële 
schade groot is. Mede gezien dit gegeven en vanwege de 
 relatief slechte positie van Nederland op Europees en inter-
nationaal niveau, is het noodzaak om de preventie en gerichte 
opsporing van woninginbraak blijvend hoge prioriteit te geven. 
In de nieuwe beleidsplannen van de Nederlandse politie komt 
deze prioriteit dan ook duidelijk naar voren.  <<

Het overzicht van de gebruikte bronnen en literatuurverwijzingen 

voor deze bijdrage is, op aanvraag, beschikbaar via e-mail:  

j.de.waard@minjus.nl

BOX 2 > WAT WERKT? 

-  De inzet van toezichthouders in 
woningcomplexen en in de publieke 
ruimte.

-  Het ophogen van het verlichtings-
niveau in (semi)publieke ruimten. 

-  De toepassing van cameratoezicht 
op bepaalde locaties en gericht op 
specifieke delicten.

-  Toepassing van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen en het Bouwbesluit.

-  Het ophogen van het algemene 
 beveiligingsniveau en herinrichting 
van woonwijken.

-  Het tijdens de bouw installeren van 
standaard beveiligingsmaatregelen.

-  Een gerichte surveillance op ‘hotspots’ 
en veelplegers, waarbij het gaat om 
vergroting van de pakkans. 

-  Een gerichte aanpak om herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak 
te voorkomen, waarbij slachtoffers 
van woninginbraak worden gewezen 
op het risico dat ze lopen om opnieuw 
slachtoffer te worden. Door deze 
groep maatregelen te laten treffen, 
worden veel potentiële slachtoffers 
voorkomen. 

12 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 13

Van een zichtbaar alarm gaat 
een preventieve werking uit 
/ foto: Inge van Mill.   
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>>

   INTERVIEW  CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm over privacy en veiligheid: 

‘ PRIVACY IS 
EEN DEEL VAN 
HET SOCIAAL 
 KAPITAAL’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 V
oorzitter Jacob Kohnstamm van het 
 College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) is aan het begin van het gesprek heel 
stellig over de positie van het CBP: “Het 

CBP, als toezichthouder, vindt zelf helemaal niets. 
De wetgever wel, die heeft regels opgesteld over 
de bescherming van persoonsgegevens. Wij 
 houden toezicht op de naleving en de toepassing 
van die wettelijke regels.” Als het bijvoorbeeld 
gaat over de inzet van automatische kenteken-
herkenning door de politie, doet het er niet toe 

wat de mening van het CBP is over de maatregel 
of de gevolgen daarvan voor de privacy van de 
 burger. Kohnstamm: “De wet bepaalt dat gescande 
kentekens alleen mogen worden bewaard als de 
politie een ‘hit’  constateert tussen een gescand 
kenteken en een kenteken in het bestand waarmee 
wordt vergeleken. Gescande kentekens die niet 
leiden tot een ‘hit’ moeten direct worden vernie-
tigd. Als de politie deze gegevens wel bewaart, 
wordt iedereen die over een weg rijdt waar ken-
tekenherkenning plaatsvindt, als een potentiële 
verdachte beschouwd. Dat is een niet-gerechtvaar-
digde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en is 
in strijd met de wet.”

Het stoort Jacob Kohnstamm dat instanties privacyregels gebruiken 
als excuus om bepaalde problemen niet aan te pakken. De voorzitter van 
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat hierover in 
gesprek met  deskundigen uit het veiligheidsdomein. In een interview 
met secondant stelt hij verder dat, door de schrik van de aanslagen in 
de Verenigde Staten destijds, veel privacyonvriendelijke wetgeving is 
aangenomen. Bovendien maken nieuwe technologieën een steeds dieper 
ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer mogelijk. Toch is Kohnstamm 
positief, want er is sprake van een groeiende bewustwording: 
“Mensen worden kritischer.”
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CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm: 
“Privacy is de hoeksteen van hoe 
we met elkaar om willen gaan”. 
/ foto: Inge van Mill.  
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De taken en bevoegdheden van het CBP staan 
omschreven in de Wet bescherming persoons-
gegevens en ook in de Wet politiegegevens, de 
Wet gemeentelijke basisadministratie en de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het CBP is 
in Nederland de enige toezichthouder die zowel 
het publieke, als het private domein controleert. 
De enorme omvang van het werkgebied maakt 
het, met slechts tachtig voltijdbanen, onmogelijk 
om alles in de gaten te houden en te onderzoeken, 
stelt Kohnstamm. “We gaan pas onderzoek doen 
als we signalen krijgen dat er sprake is van een 
 ernstige overtreding van structurele aard en waar 
heel veel mensen last van hebben.” 

VEILIGHEIDSHUIZEN
Kohnstamm noemt als voorbeeld de zogeheten 
Veiligheidshuizen waar politie, justitie, Raad voor 
de Kinderbescherming, scholen, woningbouwcoö-
peraties en vaak nog andere instanties samenwer-
ken bij de aanpak van overlast, huiselijk geweld en 
criminaliteit. Het CBP heeft onderzoek gedaan naar 
het Justitieel Casus Overleg (JCO) binnen de Veilig-
heidshuizen. “De gegevensuitwisseling binnen de 
Veiligheidshuizen luistert nauw. Het doel van de 
registratie en uitwisseling van persoonsgegevens in 
het kader van het JCO, is een snellere afdoening te 
bevorderen in de jeugdstrafrechtketen. Maar er 
 bleken bijvoorbeeld ook gegevens van kinderen 
van zes tot twaalf jaar te worden uitgewisseld. Voor 
het bereiken van een snellere afdoening van rechts-
zaken is dat bovenmatig, want het jeugdstrafrecht 
geldt slechts vanaf twaalf jaar. Wij hebben niet 
gezegd dat Veiligheidshuizen geen gegevens 
mogen uitwisselen, maar dit wel moet passen 
 binnen het doel van de gegevensuitwisseling. 
De Veiligheidshuizen hebben inmiddels hun 
beleid op dit punt aangepast.” 

BOETEBEVOEGDHEID ONTBREEKT
Tot de bevoegdheden van het CBP behoren 
onder meer het in beslag nemen van databases 
en het opleggen van een last onder dwangsom. 
Het College mist echter de bevoegdheid een boete 
op te leggen en wordt dan ook, vooral in de parti-
culiere sector, wel aangemerkt als een papieren 

tijger. “Wij dringen er al lang op aan dat wij 
de bevoegdheid moeten krijgen een boete op te 
leggen”, zegt Kohnstamm die sinds 2004 voorzitter 
van het CBP is. “Een last onder dwangsom opleggen 
is in feite niet meer dan een waarschuwing. Je 
kunt het vergelijken met de politie die gele en rode 
kaarten kan uitdelen; het CBP beschikt slechts 
over gele kaarten.” 

‘Een algemene 
 meldplicht voor 
 ernstige datalekken, 
staat ook hoog op 
onze agenda’

Het kabinet-Rutte wil de bevoegdheden van het 
CBP verruimen met de mogelijkheid om bestuur-
lijke boetes op te leggen. “Staatssecretaris Teeven 
van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer 
toegezegd dat hij het CBP met een boetebevoegd-
heid tanden wil geven. Dat wordt wel gekoppeld aan 
een aanpassing van de Europese Privacyrichtlijn die 
nog aanhangig is. En het is moeilijk in te schatten 
hoe lang dat gaat duren.”

Kohnstamm is nauw betrokken bij het Europese 
privacybeleid. Hij is voorzitter van een onafhan-
kelijk Europees adviesorgaan voor gegevensbe-
scherming en de persoonlijke levenssfeer, de 
 zogenoemde Working Party 29, waarin de privacy-
waakhonden van alle 27 landen van de Europese 
Unie vertegenwoordigd zijn. De adviesgroep streeft 
onder meer naar de opname van waarborgen in de 
Europese richtlijn voor absolute onafhankelijkheid 
van de toezichthouder. Een ander streven is om een 
grotere harmonisatie te bewerkstelligen van de 
normen en bepalingen in de richtlijn voor grens-
overschrijdend dataverkeer. “Verder moeten er in 
alle landen  stevige boetebevoegdheden komen. 
Nu al kunnen diverse Europese privacywaakhonden 
boetes  opleggen, terwijl wij geen boetebevoegd-
heid  hebben. Een algemene meldplicht voor 

het nationaal en internationaal onderzoek naar 
de effecten van cameratoezicht blijkt dat het wel 
het gevoel van veiligheid verhoogt, maar niet de 
daling van criminaliteit als effect heeft, hoogstens 
de verplaatsing ervan.”

KINDERMISHANDELING
Kohnstamm constateert dat criminaliteitspreven-
tie automatisch met zich meebrengt dat je dieper 
in de levens van mensen binnendringt dan bij 
opsporing en vervolging. “Als je iets wilt voor-
komen, moet je meer weten.” 

‘Privacy wordt 
soms als vijgenblad 
gebruikt om niet 
in te grijpen’

Dat brengt politie, justitie en hulpverleners in een 
lastig parket, want ze hebben dan te maken met 
grenzen van wat je kunt doen zonder inbreuk te 
maken op de privacy. Het zit de CBP-voorzitter erg 
hoog dat veelvuldig met privacy wordt geschermd 
om niet optreden te rechtvaardigen. Kohnstamm: 
“Denk aan zaken rond ernstige kindermishande-
ling, waarbij hulpverleners nadat een kind is over-
leden, stellen dat ze dat niet hebben kunnen voor-
komen omdat privacyregels hen beletten actief op 
te treden. Ik heb daarom het initiatief genomen 
tot een rondetafelconferentie over de vraag: is het 
CBP een schuilplaats voor de kindermishandelaar? 
Conclusie was dat daar geen sprake van was. Als 
hulpverlenende instanties niet ingrijpen bij een 
ernstig vermoeden van kindermishandeling, komt 
dat veelal door onbekendheid met de mogelijk-
heden die er wel degelijk zijn om preventief op te 
treden. Privacy wordt in dit soort gevallen soms 
als vijgenblad gebruikt om niet in te grijpen.”

Hetzelfde is volgens hem nu aan de orde bij de 
bestrijding van zware criminaliteit. “Ik ga op korte 
termijn een rondetafelconferentie beleggen met 

 ernstige datalekken, staat ook hoog op onze 
 agenda. De urgentie daarvan behoeft nauwelijks 
motivatie. Denk aan de datalekken, zoals die van 
een relatiesite waarbij persoonlijke gegevens van 
mensen op straat lagen of een reizensite waarbij 
persoonlijke informatie van ruim 700000 klanten 
waren gelekt.”

VERTROUWEN BURGERS
De betrouwbaarheid van de overheid is een van 
de onderwerpen waar het CBP in 2011 bijzondere 
aandacht aan heeft besteed. “De overheid moet 
toezien op de veiligheid in de maatschappij. De 
overheid is monopolist. De burger moet vertrou-
wen kunnen hebben in de overheid, ook waar het 
gaat om de manier waarop de overheid omspringt 
met persoonsgegevens”, beargumenteert Kohn-
stamm. Hij noemt het onderzoek naar de verplichte 
privacy-audit van de politiekorpsen als voorbeeld. 
“In de Wet politiegegevens staat dat korpsen twee 
jaar na inwerkingtreding van de wet een externe 
audit moeten hebben laten uitvoeren naar de 
manier waarop politiegegevens worden verwerkt. 
Het merendeel van de politiekorpsen heeft dat nog 
niet gedaan. Het is wel buitengewoon belangrijk 
dat een korpschef weet waar de knelpunten zitten. 
Voor een voormalige verdachte die is vrijgesproken, 
kan het bijvoorbeeld vergaande gevolgen hebben 
als zijn persoonsgegevens nog in het politieregister 
staan. Zoiets tast ook het vertrouwen van de burger 
in de overheid aan.” 

CAMERATOEZICHT
De aanslagen op 9 september 2001 in de Verenigde 
Staten hebben ‘scherpe consequenties’ gehad voor 
de privacy van de burgers in Nederland, stelt Kohn-
stamm vast. “Door de schrik van de aanslagen tien 
jaar geleden, is door het parlement veel wetgeving 
aangenomen die de privacy aantast. Met antiter-
rorismewetgeving zijn we doorgeschoten. Zoals 
ook de oud-directeur van de AIVD Sybrand van 
Hulst onlangs heeft gezegd: we bouwen grote hooi-
bergen van gegevens waarin we de terrorist niet 
kunnen ontwaren.” Verder stelt Kohnstamm vast 
dat ook andere maatregelen ter bevordering van 
de veiligheid niet altijd effectief zijn. “Uit bijna al >>
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een groot aantal deskundigen uit het veiligheids-
domein. We willen antwoord op de vraag: maken 
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
politiegegevens het onmogelijk om de veiligheid 
effectief te verbeteren? Maar dan ook man en paard 
noemen. Ik wil boven water krijgen of er daadwerke-
lijk wettelijke belemmeringen zijn voor het realise-
ren van de doelstellingen. Of is er sprake van onwe-
tendheid van de mogelijkheden die de privacyregels 
bieden? Het is echt noodzakelijk hierover helderheid 
te krijgen”, besluit Kohnstamm zijn hartenkreet. 

CONTROLE OVERHEID
Pessimisten vrezen dat, door de verdere ontwikke-
ling van de technologie, de overheid de controle op 
het leven van de burger zo kan opvoeren dat de 
rechtsstaat stukje bij beetje wordt omgevormd 
tot een controlestaat. 

‘Zelfs een kluizenaar 
zit al in meer dan 
tweehonderd  
data bases’

Kohnstamm behoort niet tot de fatalisten, maar 
tot de realisten. “Technologie heeft fantastische 
elementen en we maken er allemaal dagelijks veel 
gebruik van. Met mobiele telefoons zijn we overal 
bereikbaar en als we midden in de nacht geld nodig 
hebben, gaan we naar de geldautomaat, om maar 
iets te noemen.” Naast allerlei praktische mogelijk-
heden, ontstaan ook databases met persoonsgege-
vens. “Die zijn er en het zullen er steeds meer wor-
den, dat is nu eenmaal het logische gevolg van de 
technologische ontwikkelingen. Gemiddeld zijn de 
gegevens van iemand misschien wel in tweeduizend 
verschillende databases opgeslagen. Zelfs een klui-
zenaar zit al in meer dan tweehonderd databases, 
te beginnen bij de burgerlijke stand. Een negatief 
effect van de technologische ontwikkelingen is dat 
niemand meer onbespied door het rechtmatige deel 
van het leven kan gaan. Dat raakt het vertrouwen 

dat we in elkaar moeten hebben om ons in de 
samenleving thuis te voelen. Privacy is de hoeksteen 
van hoe wij met elkaar om willen gaan”, aldus 
 Kohnstamm.

Omdat de opslag van persoonsgegevens in data-
bases inherent is aan de moderne samenleving, 
is een adequate beveiliging daarvan essentieel. 
Kohnstamm: “De plicht om databases optimaal 
te  beveiligen is in de Wet bescherming persoons-
gegevens vastgelegd. Het gaat niet alleen om het 

nemen van technische, maar ook om organisatori-
sche maatregelen om te voorkomen dat derden 
onbevoegd toegang krijgen tot de gegevens.” Hij 
vervolgt: “Soms dreigen er overigens databases te 
worden gebouwd waarbij volstrekt onvoldoende 
over het privacybelang is nagedacht. Bij de OV-chip-
kaart was het oorspronkelijk de bedoeling om alle 
reisgegevens met de bijbehorende NAW-gegevens 
in één database te stoppen, zodat je in alle gevallen 
kon zien wie wanneer waar was geweest. Het doel 
van de OV-chipkaart is één betaalmiddel te maken 

voor al het openbaar vervoer. Dan is het niet nood-
zakelijk er een centraal volgsysteem van te maken. 
Als effect van ons optreden is onder meer bereikt 
dat de reisgegevens apart van de NAW-gegevens 
worden opgeslagen.” 

MENSEN ALERTER
Voor de toekomst ziet Kohnstamm een positieve 
ontwikkeling op het gebied van privacy, ondanks 
dat technologische en maatschappelijke ontwikke-
lingen een dieper ingrijpen in de persoonlijke 
levenssfeer zullen veroorzaken. 

‘Privacy was in het 
Oude Testament 
al een issue’

“Mensen worden kritischer. Kijk naar het landelijk 
elektronisch patiëntendossier en het rekeningrij-
den, beide zijn afgewezen omdat ze een inbreuk 
vormen op de privacy. Er is een groeiende bewust-
wording wat technologie vermag te misdoen om 
onbespied door het leven te kunnen gaan. Dat geldt 
ook voor de overheid, politie en justitie. Technologie 
maakt mensen alerter en zal ook de politiek alerter 
maken. Er is een politiek draagvlak voor de handha-
vingsstrategie van het CBP en voor een boetebe-
voegdheid voor de private sector.”

Kohnstamm verwacht wel dat het toezicht op de 
privacy moeilijker zal worden. Bijvoorbeeld omdat 
verdere technologische ontwikkelingen de koppe-
ling van gegevens steeds gemakkelijker en goed-
koper maakt. “Maar ik ben niet wanhopig, want 
privacy is een deel van het sociaal kapitaal in onze 
democratische samenleving. Onbespied door het 
leven gaan, is zo basaal, dat het niet zo snel zal 
sneuvelen. Privacy was in het Oude Testament al 
een issue. Jacob, de broer van Esau, bepaalde dat 
de tenten van zijn familie en volgelingen haaks 
op elkaar moesten staan en niet tegenover elkaar, 
zodat mensen bij het in- en uitlopen van de tenten 
niet bij elkaar naar binnen konden kijken”. <<

“Gemiddeld zijn de 
gegevens van iemand 
misschien wel in 
tweeduizend ver-
schillende databases 
opgeslagen.”  
/ foto: Inge van Mill.  
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Werkvloer

Staan de Vogelaarwijken anno 2011 nog in de schijn-
werpers? Of hebben het vertrek van minister Vogelaar 
en de voorgenomen beëindiging van de projectsteun 
de achterstandsbuurten de das om gedaan? Vier jaar  
nadat veertig Nederlandse buurten het etiket ‘krachtwijken’ 
kregen, lijkt de wijkaanpak meer dan ooit te leven. 

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

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 I
n de strijd tegen verloedering van de West-Kruis-
kade zette de gemeente Rotterdam dit jaar een 
opmerkelijk middel in: pop-up horeca. Om een 
nieuw publiek te trekken naar Vogelaarwijk Het 

Oude Westen, die al jarenlang berucht is vanwege 
drugsoverlast en criminaliteit, stellen de gemeente, 
het stadsdeel Centrum en woningcorporatie Woon-
stad leegstaande panden tijdelijk gratis beschikbaar 
aan horeca en creatieve ondernemers. In de hippe 

cafés komen naast lokale gasten ook jongeren uit 
het centrum, zo is de gedachte. 

De veertig stadsbuurten die in 2007 het stempel 
krachtwijken kregen, worden duidelijk niet aan hun 
lot over gelaten. De projectsteun vanuit het Centraal 
Fonds voor de Volkshuisvesting, waarmee woning-
corporaties hun investeringen in Vogelaarwijken 
kunnen bekostigen, zal waarschijnlijk na 2012 
 eindigen. Het is onwaarschijnlijk dat de leefbaarheid 
in de wijken tegen die tijd op een acceptabel niveau 
ligt. In de periode 2008 tot en met 2010 is de veilig-
heid in de veertig krachtwijken verslechterd, blijkt uit 
de meest recente editie van de Leefbaarometer, die >>

(Foto links) 
Om verloedering van de 
Rotterdamse wijk Het 
Oude Westen tegen te 
gaan, zet de gemeente 
pop-up horeca in.

(Foto rechts)
Leegstaande panden 
worden tijdelijk gratis ter 
beschikking gesteld aan 
horeca en creatieve 
ondernemers.

 FOTOSERIE  Werken aan krachtwijken

VOORBIJ 
VOGELAAR
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in 2011 verscheen. Met name als gevolg van de groei-
ende overlast zitten de aandachtswijken als geheel 
nog altijd in de leefbaarheidsklasse ‘matig’. 

Toch staan de ontwikkelingen in de prachtwijken in 
spe niet stil. Dat blijkt niet alleen uit de tijdelijke 
horeca in de West-Kruiskade, maar ook uit initiatie-
ven in andere steden. Zo maakte Arnhem dit najaar 
bekend de krachtwijkenaanpak in de hele gemeente 
te willen doorvoeren. In plaats van maatregelen en 
acties te beperken tot de wijken Klarendal, Malbur-
gen, Presikhaaf en Arnhemse Broek, bepaalt de 
gemeente samen met bewoners, bedrijven, instel-
lingen en woningcorporaties in welke straten en 

buurten investeringen het hardst nodig zijn. Een 
boek met profielen van de 24 buurten in de Gelderse 
hoofdstad vormt het startpunt voor het overleg.

WIJKECONOMIE
MKB-Nederland steunt sinds 2009 in acht aan-
dachtswijken projecten om lokaal ondernemer-
schap van de grond te krijgen of te versterken. Bij de 
wijkenaanpak gaat het van oudsher om renovaties 
van woningen, wijkbeheer en het creëren van ont-
moetingsplekken en groenvoorzieningen. Dit met 
het doel om onder meer de bevolkingssamenstel-
ling te veranderen, groenvoorzieningen in de 
 openbare ruimte te verbeteren en de veiligheid te 

De gemeente Arnhem 
wil stimuleringsmaat-
regelen niet langer 
beperken tot kracht-
wijken zoals Klarendal, 
maar samen met 
bewoners kiezen waar 
investeringen nodig zijn.

vergroten. Om de leefbaarheid te verbeteren, is 
 volgens MKB’ers ook het stimuleren van een leven-
dige wijkeconomie van belang. Dit zorgt ervoor dat 
woonbuurten ook ruimte bieden voor werken, 
 cultuur en winkelen. 

Om die reden pleit MKB-Nederland bijvoorbeeld 
voor flexibele bedrijfsruimten en de woon-werk-
woningen die bij nogal wat eenpitters in trek zijn. 
Al te stringent beleid voor bouw- en horecavergun-
ningen komt, volgens ondernemers, de ontplooiing 
van de wijkeconomie – en dus het voorzieningen-
niveau, de dynamiek van de straat en de leefbaar-
heid van de wijk – niet ten goede.

PROJECTENCARROUSEL
In de wijkactieplannen van de veertig aandachtswij-
ken zijn meer dan duizend projecten in het sociale 
domein benoemd, signaleerde de evaluatiecommis-
sie Wijkenaanpak in haar rapport over de toekomst 
van het Vogelaarbeleid. Het gaat om allerlei projec-
ten met als doel de sociale, economische of cultu-
rele achterstanden van bevolkingsgroepen aan de 
onderkant van de samenleving terug te dringen.

De evaluatiecommissie, die de aandachtswijken in 
2007 en 2010 bezocht, wijst op de valkuil van te veel 
tegelijk willen doen. Het grote aantal projecten en 
activiteiten in de krachtwijken heeft als keerzijde >>
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dat de onderlinge samenhang tussen verschillende 
initiatieven uit het zicht raakt en dat de bijdrage van 
acties aan langetermijndoelstellingen onduidelijk 
blijft. De vraag wanneer de aanpak in de wijk echt 
gelukt is, of welke afwegingen worden gemaakt bij 
beslissingen over geldstromen, blijken de bezochte 
gemeenten moeilijk te kunnen beantwoorden. 
 Vanwege het risico van een projectencarrousel pleit 
de evaluatiecommissie ervoor focus aan te brengen 
in het grote aantal activiteiten dat in het kader van 
de wijkenaanpak wordt uitgevoerd.

VIER VUISTREGELS
De overdaad aan projecten in krachtwijken lijkt niet 
alleen het gevolg van een flinke portie daadkracht, 
maar ook van de diversiteit van de problematiek. 
Een algemene en simpele oplossing voor de vaak 
hardnekkige problemen in aandachtswijken, 
die variëren van verloedering en overlast tot 
 vernielingen en geweld, ligt dan ook niet voor het 
oprapen. Er zijn wel vuistregels te geven, blijkt uit 
de eindrapportage over het experiment Samenhang 
in de wijk. Binnen dit project, dat in 2009 van start 
ging, experimenteerden zeven steden met innova-
tieve projecten in hun wijkenaanpak. Voorbeelden 

(foto links) 
In een samenhangende 
wijkaanpak moeten de 
problemen van burgers 
centraal staan.

daarvan zijn een wijkonderneming (Eindhoven) en 
multidisciplinaire adoptieteams (Rotterdam).

Hoewel een wijkaanpak altijd lokaal maatwerk 
is, zijn er volgens het rapport vier vuistregels die 
altijd gelden. Een samenhangende wijkaanpak 
stelt de problemen van de burger centraal; gaat 
 uit van een door bewoners en partners gedeelde, 
wijkspecifieke visie; vraagt om een slimme en 
scherpe organisatie; en bouwt vitale coalities. 
‘Stop de projectencarrousel’ is een van de uitgangs-
punten bij deze vuistregels. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) ondersteunt veiligheidsprofessionals bij het 

bevorderen van veilige wijken en de aanpak van (jeugd)

overlast en verloedering. Kijk voor meer informatie 

op de website www.hetccv.nl of neem contact op met 

Bernadette Schomaker, telefoon (030) 751 67 38,  

e-mail bernadette.schomaker@hetccv.nl. 

(Foto rechts)  
In de Arnhemse kracht-
wijk Klarendal voelen 
burgers zich veiliger 
sinds de revitalisering 
van de wijk. 
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Internetfraudeurs vergeleken met klassieke fraudeurs

DE MARKTPLAATS-
FRAUDEUR 
ONTMASKERD 

De komst van internet heeft criminelen nieuwe 
mogelijkheden geboden om slachtoffers te maken. 
Vormen plegers van cybercrime een nieuwe groep 

criminelen of hielden zij zich voorheen ook al bezig met 
criminaliteit? Om hierover meer te weten te komen, 

vergeleken Rutger Leukfeldt en Wouter Stol, in opdracht 
van het Programma Aanpak Cybercrime, de kenmerken 

van daders van e-fraude en klassieke fraude.

EEN CRIMINOLOGISCH MODEL
Uit de literatuur weten we dat internet ten  
opzichte van de fysieke wereld enkele unieke  
kenmerken heeft: 
1.  barrières van tijd en ruimte verdwijnen, 
2.  het bereik ten opzichte van potentiële slacht-

offers is groot (tegen minimale investering), 
3.  criminelen genieten een zekere vorm van 

 (gepercipieerde) anonimiteit en
4.  activiteiten kunnen relatief gemakkelijk en 

 veelvuldig worden herhaald waardoor zelfs  
kleine opbrengsten per delict tot grote winsten 
kunnen leiden. 

Door deze unieke kenmerken is de context van 
delicten die via internet gepleegd worden, anders 
dan van delicten in de fysieke wereld. Hierdoor is 
het mogelijk dat een andere groep mensen delicten 
pleegt. We zijn ons onderzoek daarom begonnen 
met de aanname dat de kenmerken van internet 
ervoor zorgen dat nieuwe groepen mensen delicten 
plegen. In de criminologie is geen eenduidig ant-
woord te vinden op de vraag waarom mensen 
 crimineel gedrag vertonen en welke factoren 
 daaraan ten grondslag liggen. >>
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door Rutger Leukfeldt en Wouter Stol
Beide auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan 

het lectoraat Cybersafety van de NHL-Hogeschool en 

de Politieacademie.

 D
it onderzoek is toegespitst op fraude. 
 Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 
oplichting via internet de meest voor-
komende vorm van cybercrime is en 

dus een grote groep mensen raakt. In de meeste 
gevallen gaat het om relatief eenvoudige oplich-
tingen, bijvoorbeeld het na betaling niet leveren 
van goederen via onlineverkoopsites.
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De kans op een 
 arrestatie lijkt lager, 
doordat de dader 
geen direct fysiek 
contact met de 
slachtoffers heeft

Het is niet mogelijk om alle theorieën vanuit de 
verschillende stromingen te toetsen, maar dat is in 
ons geval ook niet nodig. Theorieën die zich voor 
onze vraagstelling lenen, vinden we in de stroming 
die zich richt op situationele omstandigheden. 
Door de komst van internet is een aantal van deze 
omstandigheden veranderd. We maken daarom 
gebruik van theorieën die zich richten op de situati-
onele omstandigheden of die de interacties tussen 
personen en hun omgeving centraal stellen: 
de  rationele-keuzetheorie en de bindingstheorie 
van  Hirschi. 

De rationele-keuzetheorie gaat ervan uit dat 
 mensen rationele, doelgerichte wezens zijn die in 
hun gedragskeuzes worden geleid door een kosten-
batenafweging en daarbij streven naar een maxi-
malisatie van opbrengsten tegen minimale investe-
ringen/risico’s. Door het verdwijnen van barrières 
van tijd en ruimte, het grotere bereik van potentiële 
slachtoffers en het makkelijker verkrijgen van hoge 
winsten door de frequentie waarmee delicten zijn 
uit te voeren, zijn de gepercipieerde baten van crimi-
naliteit via internet hoger dan de baten van traditio-
nele criminaliteit. De gepercipieerde anonimiteit van 
internet zorgt ervoor dat de verwachte kosten lager 
uitvallen. De kans op een arrestatie lijkt lager, door-
dat de dader geen direct fysiek contact met 

PERSOONSKENMERKEN
Als eerste bekeken we het geslacht van de frau-
deurs. De verdeling van mannen en vrouwen is 
bij de e-fraudeurs en klassieke fraudeurs gelijk, 
ongeveer driekwart van de verdachten is van 
het mannelijk geslacht.

Verder bepaalden we de leeftijd van de fraudeurs. 
De e-fraudeurs zijn tussen de 13 en 58 jaar oud en de 
klassieke fraudeurs tussen de 13 en 69. Er is een ver-
band tussen soort fraudeur en leeftijd: e-fraudeurs 
zijn gemiddeld genomen significant jonger dan 
klassieke fraudeurs (tabel 1). De gemiddelde leeftijd 
van de e-fraudeur in onze dossiers is 27,5 en die van 
de klassieke fraudeur 33,1, een verschil van 5-6 jaar. 
Per leeftijdscategorie is te zien dat, vergeleken met 
klassieke fraudeurs, veel van de e-fraudeurs vallen 
in de leeftijdscategorie 12-17 en 18-24, en weinig in 
de leeftijdscategorie 35-44 en 45-54.

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN
Allereerst bepaalden we tot welke sociaal-economi-
sche categorie de verdachten behoren. Het CBS stelt 
iedere maand vast in welke sociaal-economische 
categorie iemand valt. Zo kan iemand werknemer 
of zelfstandige zijn, een uitkering ontvangen, met 
pensioen zijn of schoolgaand/studerend zijn. Er 
bestaan in dit opzicht geen significante verschillen 
tussen e-fraudeurs en klassieke fraudeurs.

Verder is gekeken naar het inkomen en bezit van 
verdachten. Na correctie voor leeftijd bleken er geen 
significante verschillen te bestaan in de hoogte van 
het persoonlijke inkomen van e-fraudeurs en klas-
sieke fraudeurs (respectievelijk 12285,23 euro en 
18967,92 euro), de gemiddelde WOZ-waarde van 
de woningen (respectievelijk 179010,75 euro en 
179583,51 euro) en het percentage verdachten dat 
woont in een koop- en huurwoning. 

De verdachten die we vergelijken, haalden we uit 
het basisprocessensysteem van de politieregio 
Zuid-Holland-Zuid. We selecteerden alle personen 
die in de periode 2005-2009 als verdachte waren 
aangemerkt voor een eenvoudige fraude (de meeste 
e-fraudes zijn eenvoudige oplichtingen, dus we 
zochten vanwege de vergelijkbaarheid ook naar 
eenvoudige offlinefraudes). In totaal selecteerden 
we zo 170 e-fraudeurs en 226 klassieke fraudeurs.

de slachtoffers heeft. De verwachting is daarom 
dat er meer beginnende criminelen zijn. De kosten-
batenverhouding is door voordelen van internet 
immers anders. Personen voor wie de drempel voor 
het plegen van delicten in de offlinewereld te hoog 
was, maken door de lagere drempel een andere 
afweging en besluiten eerder tot criminaliteit. De 
verwachting is dat in deze groep meer verdachten 
zitten die niet eerder of minder vaak met de politie 
in aanraking zijn gekomen. De bindingstheorie komt 
uit de hoek van de controletheorieën. 

De vraag waarom mensen geen crimineel gedrag 
vertonen staat hierin centraal. Hirschi stelt dat men-
sen delinquent gedrag vertonen indien hun band 
met de maatschappij verzwakt of verbroken is. Dat 
mensen via internet over grote afstanden contact 
kunnen hebben met een grote massa mensen, 
 zonder fysiek aanwezig te zijn, maakt samen met 
de gepercipieerde anonimiteit dat daders zich min-
der verbonden voelen met deze anderen. Die ver-
zwakking in het sociale weefsel maakt dat mensen 
die eerst nog werden geremd door hun goede bin-
dingen met de samenleving (status, baan), nu eerder 
de stap naar criminaliteit zetten. Op basis van de 
bindingstheorie verwachten we derhalve dat ver-
dachten van cybercrime een hogere sociaal-econo-
mische status hebben en minder vaak werkloos zijn.

E-fraudeurs zijn 
gemiddeld genomen 
significant jonger 
dan klassieke 
 fraudeurs

Tabel 1 > Leeftijd van de (e-)fraudeurs

e-fraudeurs  
(n=170)

klassieke fraudeurs 
(n=226)

n % n %

12 – 17 19 * 11,2 11 4,9

18 – 24 67 * 39,6 55 24,3

25 – 34 44 25,9 60 26,5

35 – 44 27 * 15,9 59 26,1

45 – 54 9 *   5,3 30 13,3

55 – 64 4 2,4 10 4,4

65 + 0 0,0 1 0,4

TOTAAL 170 100,0 226 100,0

*Significant verschil tussen e-fraudeurs en klassieke fraudeurs.

>>

28 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 29



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

Ten slotte is gekeken naar het opleidingsniveau. 
Om het opleidingsniveau van de verdachten te 
bepalen, keken we naar de hoogst behaalde oplei-
ding. Van de e-fraudeurs valt 80,7 procent in de 
categorie laag opgeleid en 1,8 procent in de catego-
rie hoog opgeleid. Voor de klassieke fraudeurs is dat 
69,6 procent en 5,4 procent. Deze verschillen zijn 
niet significant.

AANBEVELINGEN
De politie blijkt zich niet te hoeven oriënteren 
op een geheel nieuwe dadergroep, zoals mensen 
met een goede maatschappelijke positie die  
e-fraude plegen omdat internet het plegen van 
 fraude eenvoudiger maakt. Maar door internet is 
de leeftijd waarop delinquente jongeren toekomen 
aan het plegen van fraude lager geworden. Dat 
 betekent dat een zwaarder beroep zal worden 
gedaan op de capaciteit van de jeugdpolitie en 
het jeugdstrafrecht. 

Ondanks het toegenomen accent op de jeugd, zijn 
daders van e-fraude overwegend ‘oude bekenden’: 
jonge mannen met in meer dan de helft van de 
gevallen reeds een strafblad. ‘De’ e-fraudeur is niet 
een persoon die bij wijze van experiment met inter-
net pas één keer iemand heeft opgelicht. Als de 
 politie boeven wil vangen, dient zij de e-fraude 
zaken dus serieus op te pakken.

Ook om een betere kennispositie inzake e-fraude 
te krijgen, moet de politie e-fraudezaken serieus 
nemen. Een begin is het opnemen van aangiftes 
van deze vorm van fraude. Dat het op dat punt beter 
kan, weten we uit onderzoek naar de intake van 
cybercrime, waaruit bleek dat e-fraudezaken lang 
niet altijd serieus in behandeling worden genomen. 
Via aangiften ontstaat een beeld van het probleem 
en kan in kaart worden gebracht wie actieve 
 oplichters zijn (en dus als eerste moeten worden 
aangepakt). Het in 2010 opgerichte landelijke 
 Meldpunt Internetfraude is een goede stap in 
deze richting. <<

Voor meer informatie over de opzet en uitvoering van 

het onderzoek, e-mail:  E.R.Leukfeldt@ecma.nhl.nl. 

ANTECEDENTEN
We hebben gekeken of onze verdachten in de HKS-
database voorkomen en hoeveel en wat voor soort 
antecedenten zij hebben. Indien de verdachte ten 
tijde van zijn dossier in onze analyse niet al voor-
kwam in HKS, spreken we van first offenders. Van 
de e-fraudeurs is 44,1 procent een first offender, 
van de klassieke fraudeurs 45,6 procent. Ook 
dat verschil is niet significant. Van de groep met 
antecedenten bekeken we het gemiddelde aantal 
antecedenten per verdachte. E-fraudeurs hebben 
gemiddeld 3,3 antecedenten op hun naam staan, 
klassieke fraudeurs hebben er gemiddeld 4,5  
– eveneens geen significant verschil.

E-fraudeurs en 
 klassieke fraudeurs 
hebben vooral 
 antecedenten in de 
categorie ‘vermogen 
zonder geweld’

Ten slotte is gekeken naar de aard van de antece-
denten. Per verdachte hebben we vastgesteld welk 
type antecedenten hij of zij had op het moment 
van het delict dat de basis vormt voor het dossier 
in onze analyse (tabel 2). In totaal hebben  
95 e-fraudeurs en 123 klassieke fraudeurs 
 antecedenten op hun naam staan (respectievelijk 
55,9 en 54,4 procent). Beide groepen hebben vooral 
 antecedenten in de categorie ‘vermogen zonder 
geweld’. De verschillen zijn, ook na correctie voor 
leeftijd, wederom niet significant.

Tabel 2 > Aard van eerdere antecedenten van (e-)fraudeurs

e-fraudeurs  
(n=170)

klassieke fraudeurs 
(n=226)

n % n %

vermogen zg 61 35,9 86 38,1

vernieling 46 27,1 63 27,9

geweld 45 26,5 56 24,8

fraude 32 18,8 45 19,9

vermogen mg 18 10,6 25 11,1

verkeer 22 12,9 42 18,6

drugs 11 6,5 30 13,3

zeden 5 2,9 8 3,5

overig 28 16,5 37 16,4

totaal** 95 55,9 123 54,4

ZG=zonder geweld, MG=met geweld

**  Het totaal is minder dan de som van de typen delicten, omdat een 

verdachte processen-verbaal in meerdere categorieën kan hebben. 

INTERNETFRAUDE

Deze casus is ontleend aan een eerder 
dossieronderzoek die de auteurs uitvoer-
den in opdracht van het KLPD.

“Ik doe aangifte van oplichting. Doordat 
de verdachte een valse hoedanigheid 
aannam, dan wel gebruik maakte van 
listige kunstgrepen, werd ik bewogen tot 
afgifte van geld. De oplichting vond als 
volgt plaats: Op internet werd via Markt-
plaats een [product] aangeboden. De 
vraagprijs was 120 euro. Ik had wel belang 
bij het product. Ik heb een mail gestuurd 
dat ik akkoord ging. Ik heb toen geld over 
gemaakt naar [verdachte]. Er werd mij 
gemaild dat ik een track-and-trace code 
zou krijgen. Die heb ik nooit gehad. Late-
re correspondentie leverde alleen maar 
excuses op. De adverteerder deed voor-
komen of dat hij in België woonde, maar 
dat is volgens mij helemaal niet waar. 
Het bestelde goed is niet geleverd. Ik vind 
dat ik ben opgelicht, temeer omdat het 
[product] later opnieuw op internet werd 
aangeboden.”
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>>

In het winkelcentrum 
Kanaleneiland in Utrecht 
vindt het project ‘De 
kunst van’ plaats, dat 
bewoners en bedrijven 
samen uitvoeren. Voor 
Onno Peer is samenwer-
ken en de eigen rol  van 
private partijen, essenti-
eel voor een goed 
veiligheidsbeleid  
/ foto: Inge van Mill.

zien en onze hulp inschakelen als dat nodig is. 
Wij moeten weten hoe we hen kunnen helpen met 
een effectief en efficiënt veiligheidsbeleid. Hoe 
 kunnen we veiligheidsprofessionals bijvoorbeeld 
ondersteunen om problemen met overlastgevende 
jeugd op te lossen?”

Peer heeft zichzelf de opdracht gegeven om de 
 dialoog op gang te brengen tussen veiligheids-
professionals, het ministerie van Veiligheid en 
 Justitie en de private sector. In voorgaande functies 
bleek hij succesvol in het bij elkaar brengen van 
 partijen. Als wethouder voor stadsdeel Amsterdam 
West bemiddelde hij met succes tussen een woning-
corporatie en de bewoners van 13500 woningen die 
op de slooplijst stonden. 

door Rina Bartels
De auteur is werkzaam als journalist bij Schrijf-Schrijf  

in Utrecht.

Een veiligheidsinstrument is pas effectief als de 
gebruiker het nodig heeft en het nut ervan inziet. 
Die gedachte moet het CCV nóg meer omarmen, 
vindt Onno Peer. Hij is sinds september directeur 
van het expertisecentrum. “We maken tal van goede 
en effectieve producten en diensten. Nu moeten we 
ervoor zorgen dat ons aanbod daar terechtkomt 
waar er vraag naar is.” Peer ziet het daarom als 
zijn taak om de boer op te gaan en het werkveld te 
verkennen. Zo wil hij de wensen van gemeenten, 
politie, ondernemers en andere partijen inventari-
seren. “Ik wil dat klanten onze toegevoegde waarde 
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Wat heeft een winkelier nodig om winkeldiefstal te voorkomen? 
Wat mist de politie nog voor een effectieve aanpak van 
jeugdcriminaliteit? Welke instrumenten kunnen gemeenten 
gebruiken om woninginbraak tegen te gaan? Voor het antwoord 
op deze en andere veiligheidsvragen gaat het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de boer op. Nieuwe 
directeur Onno Peer: “We willen de kloof dichten tussen de wensen 
van veiligheidsprofessionals en het beleid van de overheid.”

   INTERVIEW  Onno Peer, nieuwe directeur CCV:  

‘ MENSEN EEN 
MAATREGEL DOOR 
DE STROT DUWEN 
WERKT AVERECHTS’
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Daarna was Peer als programmamanager Veilig 
Ondernemen betrokken bij de invoering van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen in Amsterdam. In die 
functie zag hij hoe belangrijk samenwerking is voor 
de veiligheid. Om de samenwerking tussen betrok-
ken partijen te stimuleren, is het volgens Peer 
essentieel dat iedereen dezelfde waarheid hanteert. 
“Ondernemers en politie ruzieden bijvoorbeeld over 
de cijfers. Ze hadden andere ideeën over de veilig-
heidsproblemen in de stad. Daarom maakten we 
een gezamenlijke veiligheidsmonitor, met daarin 
alle cijfers die van belang waren. Die monitor werd 
de leidraad om Amsterdam veiliger te maken.” 

‘Avond na avond heb 
ik met winkeliers 
gesproken om 
 erachter te komen 
wat ze wilden’

Naast de kracht van samenwerken, ervoer Peer 
ook het belang van verleiden in plaats van straffen. 
“Ondernemers vertonen vaak freeriders-gedrag. 
Als zij geen last hebben van overvallen, waarom zou-
den ze zich dan in hemelsnaam aansluiten bij een 
keurmerk? Mensen een maatregel door de strot 
duwen, werkt averechts. Je moet het juist gewild 
maken. Avond na avond heb ik daarom met winke-
liers gesproken om erachter te komen wat ze wilden. 
Ik voelde een enorme kloof tussen de wensen van 
de ondernemers en het beleid van de overheid. Uit-
eindelijk hebben we het keurmerk voorzien van een 
uitgebreide toolbox, met instrumenten als camera-
beveiliging door de gemeente en extra inzet van de 
politie. Zaken die ondernemers nodig hebben. Sluit 
je je aan bij het keurmerk, dan krijg je het hele pakket 
erbij. In ruil voor de inzet en eigen verantwoordelijk-
heid van de winkeliers. Voor wat, hoort wat.”

NIEUWE SAMENWERKING
De eigen verantwoordelijkheid van private partijen 
is volgens Peer essentieel voor een goed veiligheids-

beleid. Daarom wil het CCV meer expertise ontwik-
kelen op het gebied van publiek-private samenwer-
king. “Minister Opstelten zei tijdens de aftrap van 
de Week van de Veiligheid nog dat we meer dan ooit 
moeten kijken naar de eigen verantwoordelijkheid 
van bijvoorbeeld ondernemers. Dat willen wij ook 
doen. Wat kunnen ondernemers zelf bijdragen om 
de veiligheid te bevorderen? De tijd dat alleen de 
overheid voor veiligheidsproblemen stond, ligt 
inmiddels ver achter ons. We moeten gebruikmaken 
van de specifieke kennis van private partijen. Juwe-
liers hebben als geen ander kennis van hun branche. 
Dus juist zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de preventie van overvallen.”

Op dit moment onderzoekt het CCV samen met 
Tilburg University hoe publiek-private samenwer-
king het best kan worden opgetuigd. Peer: “Ook hier 
geldt weer: we moeten partijen met verschillende 
belangen bij elkaar brengen voor een groter doel. 
De dialoog op gang brengen, simpelweg omdat 
partijen elkaar nodig hebben. Ondernemers kunnen 
niet wat de politie kan, maar dat geldt ook zeker 
andersom.” In de eerste helft van 2012 verzamelt het 
CCV alle nieuwe kennis over zulke samenwerkings-
verbanden. Daarna wordt concreet bekeken hoe dit 
in het veiligheidsdomein kan worden ingezet.

NIEUWE OPDRACHTGEVERS
Het CCV zelf zal ook meer samenwerken met private 
partijen, vertelt Peer. “Ik ben voortdurend in gesprek 
met organisaties als het MKB, VNO-NCW en 
woningcorporaties. Ik wil aan hen duidelijk maken 
wat ze aan ons hebben. Ik wil weten wat hun pro-
blemen zijn. Zodat wij met een oplossing kunnen 
komen.”

‘We willen klanten 
laten bepalen welke 
producten en dien-
sten we  leveren’

Peer stipt daarnaast ‘cybercrime’ en ‘mensenhandel’ 
als belangrijke nieuwe veiligheidsthema’s aan. 
“Cybercrime treft steeds meer bedrijven, banken, 
particulieren en overheidsinstellingen. Een  
probleem dat alleen maar zal groeien, als we er 
niets aan doen.” 

‘Wij zullen nooit 
een internationale 
organisatie worden’

Om mensenhandel tegen te gaan, zou het CCV 
 grensoverschrijdend te werk kunnen gaan, oppert 
Peer. “Die handel veroorzaakt natuurlijk ongelooflijk 
veel persoonlijk leed. We zouden in het buitenland 
kunnen bekijken hoe daar in de preventieve sfeer 
wordt gewerkt en we zouden een scan kunnen 
maken van buitenlandse activiteiten op dit gebied. 
Wat kunnen wij ervan leren? En welke hulp kunnen 
wij bieden aan bijvoorbeeld Oostbloklanden?” 
 Desondanks blijft de focus altijd op Nederland 
gericht, benadrukt Peer. “Wij zullen nooit een 
 internationale organisatie worden.”

Ook winkelcriminaliteit staat onverminderd hoog 
op de agenda van het CCV. “Behalve financiële schade 
laat het ontzettend diepe sporen na bij winkeliers”, 
aldus Peer. “Ik zie de verruwing in de maatschappij 
als voornaamste oorzaak. Hoewel de overvallen in 
aantal afnemen, wordt de impact op de slachtoffers 
steeds groter. Als je naar de daderprofielen kijkt, zie 
je dat het steeds meer gaat om jongeren die de hit 
and run-methode gebruiken. Het CCV blijft zich 
 richten op de preventie hiervan.”

Als laatste aandachtspunt noemt Peer het effect van 
de bezuinigingen op het preventiebeleid van ge meen-
ten. “Daarin speelt ook het CCV een belangrijke rol. 
Wij kunnen wel een peperduur instrument aanbieden 
om het vernielen van straatmeubilair tegen te gaan. 
Maar dat kunnen gemeenten niet betalen. Dus zullen 
we moeten kijken naar adviezen die geen geld kosten. 
Daar moeten we creatief in zijn.” <<

Wellicht zijn partijen in de toekomst bereid om 
voor die oplossing te betalen, stelt Peer. “Dan kun-
nen we nog beter voldoen aan de vraag van onze 
klanten. We zijn daarover in nauw overleg met het 
ministerie. Op dit moment worden de veiligheids-
prioriteiten door de politiek bepaald. De focus van 
het ministerie ligt nu bijvoorbeeld bij jeugd en over-
vallen. Maar gemeenten en brancheorganisaties 
hebben ook hun eigen veiligheidsvragen. Die kun-
nen wij ook beantwoorden.” Het CCV wil dit in de 
toekomst oppakken. Daarvoor is het van belang om 
de activiteiten voor het ministerie en andere 
opdrachtgevers volledig te splitsen, benadrukt Peer. 
“We moeten voorzien in volledig gescheiden geld-
stromen. Daar mag absoluut geen grijs gebied tus-
sen zitten, we moeten alle vormen van concurren-
tievervalsing voorkomen.” Dit betekent volgens 
Peer niet dat het CCV van zijn huidige rol af wil. 
“Integendeel, wij gaan niet tornen aan ons werk 
voor het ministerie. Maar we krijgen nu al wel eens 
vragen vanuit het werkveld. Daaraan willen we 
 kunnen beantwoorden. We willen vraaggericht 
 opereren. Klanten laten bepalen welke producten 
en diensten we leveren. En niet alleen het doorgeef-
luik van het ministerie zijn.”

Naast het leveren van nieuwe producten in opdracht 
van de markt, wil het CCV ook onderzoeken of de 
markt wel zit te wachten op bestaande producten. 
“Wat draagt de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nou 
daadwerkelijk bij aan het terugdringen van de uit-
gaansproblematiek? Wat is bijvoorbeeld het ver-
band tussen ons product en het voorkomen van 
uitgaansgeweld? We willen begrijpen welk effect 
onze producten hebben op de veiligheidsproblemen 
in de samenleving. We beseffen dat zoiets ontzet-
tend lastig te meten is. Noem ons eigenwijs, maar 
we gaan het toch proberen. Met het ministerie heb-
ben we afgesproken een aantal onderzoekspilots 
op te zetten.”

NIEUWE VEILIGHEIDSTHEMA’S
Naast alle nieuwe ontwikkelingen blijft het CCV 
zich concentreren op de huidige werkzaamheden. 
De door het ministerie aangewezen onderwerpen 
‘jeugd’ en ‘overvallen’ krijgen extra aandacht. 
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>>

landse politie (HKS). We kozen voor een groep van 
personen die in 1997 werden verdacht van minimaal 
één geweldsmisdrijf tegen personen en die op dat 
moment tussen de 12 en 15 jaar oud waren. We heb-
ben deze groep tot en met 2009 gevolgd, zij waren 
toen tussen de 24 en 27 jaar. Onderzocht is in hoe-
verre deze groep in de jaren 1998-2009 opnieuw werd 
verdacht van geweldsmisdrijven tegen personen en 
– meer specifiek – of dit gedrag al dan niet na enkele 
jaren stopt.

door Dorien van Nobelen en Wouter van der Leest
De auteurs zijn werkzaam bij de dienst IPOL van het Korps 

landelijke politiediensten.

 O
m de bovengenoemde vraag te beant-
woorden, volgden we meerdere jaren 
een aantal jongeren die werden verdacht 
van geweldsmisdrijven tegen personen. 

Hiervoor gebruikten wij gegevens over verdachten 
uit het Herkenningsdienstsysteem van de Neder-Ill

us
tr

at
ie

: H
an

s 
Sp

ra
ng

er
s

36 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 37

Jeugdige geweldplegers door de jaren heen 

GEWELD ALS 
EXPERIMENT OF 
STRUCTUREEL?

Jongeren die delicten plegen, experimenteren veelal met hun 
vrijheid en houden hier gewoonlijk na verloop van tijd mee op. 
Dit geldt voor plegers van vermogensmisdrijven, vernielingen en 
openbareordemisdrijven, zo toonden Dorien van Nobelen en Wouter 
van der Leest in het maartnummer van secondant aan. Het aantal 
jonge verdachten van geweldsmisdrijven tegen personen bleef 
echter, ongeacht de leeftijd, stabiel. Volharden jeugdige 
geweldplegers in het plegen van geweld of gaat het steeds om 
andere jongeren?
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Deze resultaten wijzen er niet op dat er een aantal 
jaren is geëxperimenteerd met het plegen van 
geweld waarna het gedrag is gestopt. Negen tot 
twaalf jaar na 1997 wordt de meerderheid van deze 
groep jongeren opnieuw verdacht van het plegen 
van een geweldsmisdrijf tegen personen. Dit 
ondersteunt onze stelling dat een deel van de 
jonge geweldplegers volhardt in het plegen van 
geweldsmisdrijven tegen personen. 

Van de incidentele geweldplegers wordt in de peri-
ode 1998-2001 de helft opnieuw verdacht van een 
geweldsmisdrijf tegen personen. In de periode 
2002-2005 is dit 39 procent en in de periode 2006-
2009 is dit, opvallend genoeg, nog steeds een 
behoorlijke groep: 36 procent (tabel 1).

VERMOGENSMISDRIJVEN ZONDER GEWELD
Bovenstaande analyse hebben we opnieuw uitge-
voerd voor de jongeren tussen de 12 en 15 jaar die in 
1997 verdacht werden van vermogensmisdrijven 
zonder geweld (n=4727). Zoals we in ons artikel 
betoogden, zouden deze jongeren na verloop van 
tijd stoppen met het plegen van deze delicten. 

verdacht van een geweldsmisdrijf, dan kunnen we 
nauwelijks spreken van experimenteergedrag dan 
heeft het gedrag een meer structureel karakter. 
Hetzelfde geldt – in iets mindere mate – ook voor 
de incidentele geweldplegers.

Om dit te onderzoeken hebben we de periode 
1998-2009 opgedeeld in drie periodes van elk vier 
jaar: 1998-2001, 2002-2005 en 2006-2009. Vervol-
gens hebben we per periode naar het aantal jaren 
gekeken waarin personen verdacht werden van 
een geweldsmisdrijf tegen personen. Van de meer-
voudige geweldplegers wordt in de jaren 1998-2001 
81 procent opnieuw verdacht van een gewelds-
misdrijf tegen personen; de meerderheid slechts 
in één jaar uit deze periode. Als er sprake is van een 
leeftijdseffect, dan zou het percentage verdachten 
sterk moeten afnemen in de twee daaropvolgende 
periodes. Er is echter nauwelijks een daling te zien: 
in de periode 2002-2005 gaat het om 84 procent 
en in de periode 2006-2009 wordt nog altijd 74 
procent van deze jongeren geregistreerd voor 
het plegen van een geweldsmisdrijf tegen 
 personen (tabel 1).

DRIE SUBGROEPEN
In 1997 staan 2171 jongeren tussen de 12 en 15 jaar 
in HKS geregistreerd voor het plegen van een 
geweldsmisdrijf tegen personen. De helft van deze 
jongeren wordt in de jaren daarna niet opnieuw 
verdacht van een dergelijk geweldsmisdrijf  
(52 procent, n=1134). De groep die ook na 1997 
in HKS geregistreerd staat voor het plegen van 
een geweldsmisdrijf tegen personen, hebben 
we verdeeld in drie subgroepen: 

Incidentele geweldplegers zijn in de periode  
1998-2009 in een of twee jaren verdacht van een 
geweldsmisdrijf tegen personen (33 procent, 
n=713).
Meervoudige geweldplegers zijn in de periode  
1998-2009 in drie tot vijf jaren verdacht van een 
geweldsmisdrijf tegen personen (13 procent, 
n=282).
Structurele geweldplegers zijn in de periode  
1998-2009 in zes jaren of meer verdacht van een 
geweldsmisdrijf tegen personen (2 procent, n=42).

De helft van deze groep jongeren stopt dus met 
het plegen van geweldsmisdrijven tegen personen. 

Van hen is het aannemelijk dat zij alleen geëx-
perimenteerd hebben met het plegen van geweld 
of eenmalig in de fout zijn gegaan. Daarnaast ligt 
het voor de hand dat structurele geweldplegers 
door de jaren heen in aanraking komen met 
de politie. 

Negen tot twaalf 
jaar later wordt 
de meerderheid van 
de meervoudige 
geweldplegers 
opnieuw verdacht

Waar we vooral in geïnteresseerd zijn, is de groep 
die we hier de meervoudige geweldplegers noe-
men. Plegen zij hun delicten in een aaneengeslo-
ten periode – vooral zichtbaar in de jaren direct na 
1997 – en daarna niet meer, dan wijst dit op een 
leeftijdseffect. Worden zij eens in de zoveel jaar 

>>

Tabel 1 > Percentage meervoudige en incidentele geweldplegers dat wordt verdacht van een geweldsmisdrijf tegen personen (12-15 jr)

1998-2001 2002-2005 2006-2009

meervoudig incidenteel meervoudig incidenteel meervoudig incidenteel

niet verdacht 19% 50% 16% 61% 26% 64%

wel verdacht, waarvan: 81% 50% 84% 39% 74% 36%

- in 1 jaar 49% 45% 43% 37% 41% 33%

- in minimaal 2 jaar 32% 6% 41% 2% 33% 3%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2 > Percentage incidentele en meervoudige vermogensplegers dat wordt verdacht van een vermogensmisdrijf zonder geweld (12-15 jr)

 1998-2001 2002-2005 2006-2009

meervoudig incidenteel meervoudig incidenteel meervoudig incidenteel

niet verdacht 10% 31% 23% 70% 46% 80%

wel verdacht, waarvan: 90% 69% 77% 30% 54% 20%

- in 1 jaar 30% 55% 40% 28% 36% 18%

- in minimaal 2 jaar 60% 14% 37% 2% 18% 1%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Van de incidentele vermogensplegers wordt in de 
periode 1998-2001 69 procent opnieuw verdacht 
van een geweldsmisdrijf tegen personen (tabel 2). 
In de twee periodes daarna neemt dit sterk af, 
tot respectievelijk 39 procent (2002-2005) en 
19 procent (2006-2009).  

Bij de uitgevoerde analyses was het uitgangspunt 
een groep 12- t/m 15-jarige verdachten, omdat we 
deze groep in ieder geval tot de leeftijd van 24 jaar 
konden volgen. Mogelijk zijn deze resultaten niet 
representatief voor de verdachten die op een latere 
leeftijd zijn gestart met het plegen van misdrijven. 
We hebben daarom de data nogmaals bekeken 
voor alle personen in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar, 
die in 1997 van een geweldsmisdrijf tegen perso-
nen of een vermogensmisdrijf zonder geweld 
 werden verdacht. De resultaten laten hetzelfde 
beeld zien (zie figuur 1).

TWEE GROEPEN
Onze stelling dat er bij geweldsmisdrijven tegen 
personen nauwelijks sprake lijkt te zijn van een 
leeftijdseffect, hebben we nader onderzocht. 
In deze bijdrage stond de vraag centraal of we 
bij geweldsmisdrijven tegen personen te maken 
hebben met dezelfde jeugdige verdachten die 
 volharden in het plegen van dergelijke misdrijven 
of dat het steeds om andere jongeren gaat. 
De resultaten laten zien dat er twee groepen 
zijn te onderscheiden.

De eerste en grootste groep (85-90 procent) betreft 
personen die slechts incidenteel met de politie in 
aanraking komen wegens geweldsmisdrijven 
tegen personen. Opmerkelijk is dat deze vorm 
van geweld ongeveer net zoveel voorkomt bij 
pubers als bij adolescenten en jongvolwassenen. 
Kennelijk hebben deze ontwikkelingsfasen hun 
eigen kenmerken die aanleiding geven tot 

47 procent (n=2226) van deze jongeren is na 
1997 niet meer in HKS geregistreerd voor een 
 vermogensmisdrijf zonder geweld. De verdeling 
over de overige drie subgroepen is als volgt: 
Incidentele vermogensplegers zijn in de periode 
1998-2009 in een of twee jaren verdacht van 
een  vermogensmisdrijf zonder geweld  
(31 procent, n=1454).
Meervoudige vermogensplegers zijn in de 
 periode 1998-2009 in drie tot vijf jaren verdacht 
van een vermogensmisdrijf zonder geweld  
(16 procent, n=749).
Structurele vermogensplegers zijn in de periode 
1998-2009 in 6 jaren of meer verdacht van een ver-
mogensmisdrijf zonder geweld (6 procent, n=298). 

Bij de meervoudige vermogensplegers is een 
 duidelijk leeftijdseffect waarneembaar (tabel 2). 
90 procent van deze verdachten uit 1997 wordt in 
de periode 1998-2001 opnieuw verdacht van een 
vermogensmisdrijf zonder geweld. Een meerder-
heid zelfs in minimaal twee jaren in deze periode. 
Het percentage neemt in de daaropvolgende peri-
ode sterk af. In de periode 2006-2009 wordt 54 pro-
cent opnieuw verdacht van een vermogensmisdrijf 
 zonder geweld. In deze periode wordt nog slecht 
18 procent van de verdachten in ten minste twee 
jaren verdacht van vermogenscriminaliteit.

Incidentele gewelds-
misdrijven tegen 
 personen komen bij 
pubers ongeveer net 
zoveel voor als bij 
adolescenten en 
 jongvolwassenen 

 agressie. In deze betekenis zien we geen leeftijds-
effect waarbij het aantal geweldsmisdrijven 
tegen per sonen vooral fors is rond het zeventiende 
levensjaar om daarna sterk af te nemen. Nee, 
ook in  latere jaren is er kennelijk aanleiding tot 
agressie bij personen die daar eerder niet of 
 nauwelijks bij betrokken waren.

GEDIFFERENTIEERD BELEID
De tweede groep bestaat uit enkele honderden 
jongeren (10-15 procent) die vroeg geweld plegen 
en daar – anders dan een vergelijkbare groep 
 vermogensdelinquenten – niet mee stoppen als 
ze ouder worden. Ook als jongvolwassenen komen 

ze daar meer dan incidenteel mee in aanraking 
met de politie.  

Duidelijk is dat het bestaan van deze twee groepen 
vraagt om gedifferentieerd beleid. Waar de agres-
sie hardnekkig aan zekere personen kleeft, is een 
gerichte persoonsbenadering het meest geschikt. 
Deze benadering kan gericht zijn op impulsbe-
heersing of gelegenheidsbeperking. Maar bij de 
grote groep agressievelingen zal meer op de leef-
tijdsgebonden context moeten worden ingespron-
gen. Hierbij is het van belang het tijdelijke karakter 
van de geweldpleging te onderkennen, ook als dat 
ná de adolescentie plaats heeft. <<

Figuur 1 > Percentage meervoudige verdachten (12-15 jaar en 12-24 jaar) dat wordt verdacht van een geweldsmisdrijf tegen personen  

of een vermogensmisdrijf zonder geweld
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door Lynsey Dubbeld
De auteur is trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 ‘H
et is pas veilig als de buurt er mee kan 
omgaan.’ Dat is een van de motto’s van 
Bennie Beuvink (54), coach Wijkgericht 
Werken bij het politiekorps Twente. Beu-

vink werkte van 1997 tot 2009 als wijkagent in Vel-
ve-Lindenhof, een Vogelaarwijk in Enschede. Om 
de hardnekkige problematiek in Velve-Lindenhof 
het hoofd te bieden, ontwikkelde hij een werkwijze 
waarbij bewoners zelf invloed uitoefenen op de 
lokale veiligheid. “Natuurlijk moet de politie wel 
eerst een basisniveau van veiligheid hebben gecre-
eerd. Zelfredzaamheid kan alleen ontstaan als een 
bewoner rustig door de wijk kan lopen. Maar de 
mens is het vertrekpunt. Het gaat om luisteren en 
vragen: openstaan, vragen aan buurtbewoners 
waar ze vrolijk van worden en wat hen eventueel 
tegenhoudt. In Velve-Lindenhof ontwierpen en 
bouwden dertig jongeren uiteindelijk hun eigen 
jongerenontmoetingsplaats en skatebaan.”

 Leerervaringen uit wijkenaanpak ook in andere situaties inzetbaar

 ‘ ACHTERSTANDSWIJK VRAAGT OM 
LANGDURIGE, BREDE AANPAK’

Bennie Beuvink trad vijftien jaar geleden 
aan als wijkagent in de Enschedese 
probleem wijk Velve-Lindenhof. Nu draagt 
hij als coach van wijkagenten in Twente 
de probleem gerichte aanpak uit. “Vraag 
aan bewoners wat de problemen zijn, 
zelfs als je denkt dat je dat al weet.”

Voormalig wijkagent 
en coach Wijkgericht 
Werken Bennie Beuvink 
(rechts) wil collega’s 
vanuit het perspectief 
van burgers of onder-
nemers laten kijken  
/ foto: Inge van Mill.  >>
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drugsgebruikers en drugstoeristen te bestrijden. 
De overlast begon toen er een coffeeshop in de 
omgeving kwam. Rondhangende jongeren, dealers 
en drugskoeriers zorgden voor een grimmige sfeer 
tegenover het terras van Mexicaans restaurant. 
Soms, als het de eigenaren te veel werd en ze met 
stokken de straat op gingen om de groepen te 
 verdrijven, liep het uit op een vechtpartij.

‘Waarom voert 
heel Nederland 
 overleg in een 
 vergaderruimte?’

“Er stonden elke dag dezelfde groepen. Duitsers 
kwamen met grote pakken geld vanaf het station 
en werden op straat al door dealers gekaapt. Onder-
nemers zien het meteen als zich afwijkend gedrag 
voordoet, zij kunnen veranderingen in de dader-
groep signaleren”, zegt Bennie Beuvink nu. Wijk-
agent Arno Nijhoff, jeugdagent Yvette Blaauwijkel 
en stadsdeelmanager Albert Bootsma brachten 
de groep in beeld. 

De ondernemers belegden in hun restaurant een 
bijeenkomst met twintig professionals: van politie 
en gemeente tot verslavingszorg en jongerenwerk. 
“Waarom voert heel Nederland overleg in een verga-
derruimte? We stonden daar met twintig mensen 
op straat en de harde kern had het meteen door. Het 
was hen in één klap duidelijk dat we vanuit verschil-
lende organisaties overlast zouden bestrijden.”
Aanvankelijk wilden de ondernemers handtekenin-
gen verzamelen om de gemeente onder druk te zet-
ten de coffeeshop te sluiten. Maar toen het er op 
aan kwam, durfden veel ondernemers niet te teke-
nen uit angst voor represailles. Uiteindelijk is – bij 
wijze van proef - een camera geplaatst. Sinds de 
camera er hangt, is de situatie verbeterd, zeggen 
ondernemers. Dat komt niet alleen door de 
afschrikwekkende werking van camera’s; politie-
agenten stappen ook vaker uit de auto om jongeren 
aan te spreken. “Mijn vraag aan de ondernemers is 
dan: vinden jullie de situatie genormaliseerd? Als zíj 
zeggen dat ze er grip op hebben – dan zijn wíj waar 
we willen zijn.” <<

En de politie stuurt foto’s van verkeerd geplaatst 
afval of een kapotte stoep door aan het stadsdeel-
kantoor.” 

De handhaving kreeg in Velve-Lindenhof vorm in 
een driesporenbeleid. Er wordt opgetreden via inte-
grale controle- en handhavingsacties, interventies 
in de vastgoedmarkt, en interventies in multipro-
bleemgezinnen.

Het handhavingsteam met vertegenwoordigers van 
politie, brandweer, welzijn en gemeente controleert 
illegale bewoning in de vele panden die in handen 
zijn van huisjesmelkers. Tegelijkertijd koopt een 
vastgoedvennootschap probleempanden op om ze 
een nieuwe bestemming te geven, en een multidis-
ciplinair team benadert overlastgevende individuen 
en families. Beuvink: “De vastgoedvennootschap 
bouwde een sterke positie op met een bezit van 
250 panden. De coffeeshops zijn verdwenen. Een 
groot aantal gezinnen is achter de voordeur aan-
gepakt. Bij hen gingen we niet simpelweg hand-
haven, maar vragen wat ze nodig hadden.” 

“Een achterstandswijk heeft een langdurige brede 
aanpak nodig – de aanhouder wint nu eenmaal. 
Maar je kunt deze ook toepassen op kleinere situa-
ties, heb ik geleerd. Bij een probleemgerichte aan-
pak dient de situatie leidend te zijn hoe organisaties 
reageren – zeker als burgers zelf het initiatief nemen 
om veiligheid te creëren.” De ervaringen in Velve-
Lindenhof inspireren werkmethoden in andere 
Enschedese wijken. In Glanerbrug vindt regelmatig 
een schouw plaats, waarbij bewoners worden 
gevraagd om bij aandachtspunten, die door hen zijn 
aangekaart, aanwezig te zijn. Ook kunnen burgers 
van tevoren foto’s insturen, waarop ze per e-mail 
een reactie ontvangen. En in de binnenstad is de 
gezamenlijke briefing van alle handhavers in een 
gebied – van particuliere beveiligers tot wijkagenten 
en bijzondere opsporingsambtenaren – inmiddels 
bon ton. 

GEKAAPT
In de binnenstad van Enschede is de structuur van 
het gezamenlijk overleg en optreden ook te herken-
nen. De ondernemers rond de Zuiderhagen en de 
Marktstraat – een levendig kruispunt in het cen-
trum van de stad vlakbij het station – hebben zich 
actief ingezet om de overlast van jeugdgroepen, 

De wijkpost werd ook de plek voor het afstem-
mingsoverleg dat de wijkagent opstartte. Alle par-
tijen die van belang zijn voor de leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt komen maandelijks in de wijk 
bijeen. Door informatie te delen en afspraken te 
maken over wie wat wanneer doet, kunnen politie, 
brandweer, welzijnsorganisaties en gemeente ster-
ker optreden. “Ik zeg altijd: de wijkagent kan zelf 
harder gaan lopen, maar hij kan ook anderen, zoals 
maatschappelijke organisaties en bewoners die 
overlast signaleren, bij zijn taken betrekken.” Hand-
having is daarbij een sluitstuk, benadrukt Beuvink. 
“Controle en handhaving door de gemeente zijn 
belangrijker dan de weg naar strafrecht. Toen we 
startten met de aanpak van illegale bewoning in 
Velve-Lindenhof, zijn we eerst met een multidisci-
plinair team gaan controleren. Het ging toen in eer-
ste instantie niet om opsporing. Met die huisbezoe-
ken vonden we ontzettend veel informatie over de 
achtergrond van de problematiek.”  

DRIESPORENBELEID
De schouw en het afstemmingsoverleg zijn de con-
crete uitwerkingen van twee vuistregels die Bennie 
Beuvink inmiddels aan elke wijkagent in Enschede 
meegeeft: neem zelf waar welke problemen er in 
een buurt spelen, en zorg voor afstemming met 
veiligheids- en zorgpartners voordat je gaat 
 inzetten op handhaven. 

“Vraag aan bewoners wat de problemen zijn, zelfs 
als je denkt dat je dat al weet.” Dat is een van basis-
adviezen van Bennie Beuvink. “Als coach probeer ik 
collega’s anders te laten kijken, meer vanuit het 
perspectief van de burger of ondernemer. Vervol-
gens stimuleer je initiatieven die vanuit de burgers 
of ondernemers gedragen worden. Zij ervaren en 
zien de overlast, en weten vaak zelf de oplossing.”
Een wijkpost in het hart van de wijk, terugkerende 
wijkschouwen en het motiveren van burgers om 
verdachte situaties te melden, zijn instrumenten 
die bij probleemgericht werken horen. “Alle 82 wijk-
agenten in Twente hebben een blackberry gekregen. 
Niet als speledingetje, maar als technisch hulpmid-
del. Met de telefoon kunnen ze vanuit de straat 
positief handelen en zijn ze niet gebonden aan hun 
bureau. Tijdens een voetbalwedstrijd kan een came-
rawagen bij het stadion foto’s van verdachten door-
sturen aan politie in de binnenstad, zodat die met-
een kan zien of er bekende relschoppers bij zitten. 

Velve-Lindenhof, waar in de jaren negentig hevige 
rellen plaatsvonden, stond bekend als een woon-
wijk met coffeeshops, verloederde straten, illegale 
bewoning en multiprobleemgezinnen. “Toen ik met 
wijkagent Arno Nijhoff de wijkpost begon in Velve-
Lindenhof, zeiden mensen tegen mij: ‘Bennie, de 
ruiten zullen worden ingegooid’. Ik zei: ‘er zijn glas-
zetters genoeg’. Er is nooit iets gebeurd.” De wijk-
post, die werd gevestigd in een centraal gelegen 
straat met coffeeshops, werd een laagdrempelig 
inlooppunt voor buurtbewoners én een overleglo-
catie voor professionals. In samenspraak met de 
buurtopbouwwerker heeft de bewonerscommissie 
Leefbaar Veilig vanaf de start het beheer van de 
wijkpost op zich genomen.

GEEN QUICK FIX
In 1996 startte wijkraadvoorzitter Gerrit Ansink 
 vanuit de wijkpost met schouwen, waarbij burgers 
samen met de buurtopbouwwerker en vertegen-
woordigers van gemeente en politie een inventari-
satie maken van problemen in de openbare ruimte. 
In het verslag van de schouw wordt aan elk gesigna-
leerd knelpunt een partij gekoppeld die verantwoor-
delijk is voor de oplossing. 

De wijkschouwen, die inmiddels ook in andere wij-
ken van Enschede worden georganiseerd, zijn geen 
quick fix. “Hoe lang je het ook doet, je vindt altijd 
wel weer wat. Je ziet bijvoorbeeld een paal met ver-
keersborden die scheef staat. Dan kan je zeggen: 
waar maak je je druk om? Maar bij een wijkschouw 
zou ik dat – vanuit de theorie van broken windows 
– meteen meenemen.” Uiteindelijk scheelt zo’n 
schouw de politie ook werk, denkt Beuvink. “Ik 
schat dat door de schouwen zeker de helft minder 
overlastmeldingen bij de politie binnenkomen. Als 
bewoners kapot straatmeubilair signaleren, hoeven 
ze de politie niet te bellen maar kunnen ze dat aan 
de orde stellen tijdens de schouw.”

‘Controle en hand-
having door de 
gemeente zijn 
belangrijker dan de 
weg naar strafrecht’
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In de paar jaar dat het wordt ingezet, heeft 
 preventief fouilleren zich ontwikkeld in de uit-
voering. Mede vanwege de vaak schaarse politie-
capaciteit, zijn de acties vaak kleinschaliger van 
opzet. Het afzetten van hele gebieden heeft 
plaatsgemaakt voor kleinschalige actiemethoden, 
waarbij kleinere groepen agenten fouilleren. Ook 
worden de fouilleeracties in enkele gemeenten 
gecombineerd met algemene voertuigcontroles 
langs de weg, waarbij diverse opsporingsinstan-
ties betrokken zijn. Daarnaast heeft preventief 
fouilleren een specifieker karakter gekregen, 
omdat het wordt ingezet na onrust in een bepaal-
de wijk of vanwege een acuut veiligheidspro-
bleem. De onrust in Culemborg en – zeer recent 
– het preventief fouilleren in Breda vanwege 
de vrees voor rivaliserende motorbendes, zijn 
daarvan enkele voorbeelden.

De conceptwetswijziging, die in april 2011 is 
 ingediend, wijst erop dat preventief fouilleren 
nog niet helemaal is uitontwikkeld. In de wets-
wijziging worden bijvoorbeeld een combinatie 
van preventief fouilleren en het uitvaardigen van 
een noodverordening geregeld, een ontwikkeling 
die al eerder in Culemborg werd toegepast. Ook 
het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied 
waarbinnen mag worden gefouilleerd, wordt 
met die wetswijziging eenvoudiger.
 
IDENTITEITSCONTROLES
Sinds de invoering van de Wet op de uitgebreide 
identificatieplicht (WUID) in 2005 mag een politie-
agent om een identificatiebewijs vragen wanneer 
dat ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ is voor de uitoefe-
ning van zijn politietaak. De WUID is de opvolger 

door Jos Kuppens en Bo Bremmers
De auteurs zijn werkzaam bij Bureau Beke te Arnhem.

 P
reventief fouilleren en identiteitscontrole 
zijn instrumenten van pro-actieve handha-
ving waarbij de politie haar bevoegdheden 
tot fouilleren/controleren gerichter inzet. 

De totstandkoming van beide handhavings-
vormen heeft geleid tot hevige, terugkerende 
 discussies. De mate waarin de instrumenten te 
selectief (op bepaalde groepen burgers) worden 
ingezet en de mogelijke schending van privacy 
staan in die discussie meestal centraal.

PREVENTIEF FOUILLEREN
Preventief fouilleren bestaat sinds 2002. Aan-
vankelijk werd het instrument voornamelijk in 
bepaalde wijken ingezet op basis van wapeninci-
denten. Een (toenemend) aantal wapenincidenten 
vormde voor bepaalde steden in de beginfase al 
snel een reden om een veiligheidsrisicogebied 
aan te wijzen en periodiek te fouilleren. Zowel 
wat het verschijnsel zelf als de frequentie betreft, 
is preventief fouilleren geen grootschalig feno-
meen geworden. Twintig van de 34 onderzochte 
gemeenten hebben ooit gebruik gemaakt van 
preventief fouilleren. Negen gemeenten fouilleren 
op dit moment nog steeds.

Vanwege verscheidene redenen is ook de 
 frequentie van de preventieffouilleeracties 
 afgenomen: verminderde wapenopbrengsten, 
(een gebrek aan) politiecapaciteit en de ‘zwaarte’ 
van het middel gelden voor de lokale driehoek 
als belangrijkste motieven om de acties af te 
 bouwen of stop te zetten.

Dit voorjaar is er een nieuw wetsvoorstel opgesteld voor preventief 
fouilleren. De bevoegdheid om te fouilleren wordt daarin opgerekt. 
Zijn de grenzen aan de inzet van identiteitscontrole en preventief 
fouilleren eigenlijk al in zicht? In opdracht van Politie en Wetenschap 
is onderzoek uitgevoerd naar preventief fouilleren en naar identiteits-
controles, om de stand van zaken te bepalen. Beide onderzoeken leggen 
de nadruk op het bepalen van de  grenzen van selectie bij de inzet 
van deze twee instrumenten.

>>
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Preventief fouilleren en identiteitscontrole 

OP ZOEK NAAR 
DE GRENZEN VAN 
INDIVIDUELE 
BEOORDELING

Veiligheidsrisico-
gebieden waar de politie 
kan fouilleren, zijn vaak 
plekken waar veel 
uitgaanspubliek komt, 
zoals het Centrum in 
Amsterdam / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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van de burgers identiteitscontroles minder waar-
deert, vanwege de inbreuk op de privacy. Identi-
teitscontrole biedt namelijk de mogelijkheid tot 
discussie, vanwege de individuele beoordelings-
vrijheid van de politiefunctionaris. Een conclusie 
van beide onderzoeken is dat de kaders waarbin-
nen nog sprake is van toelaatbare selectie bij pre-
ventief fouilleren en identiteitscontroles nog te 
onduidelijk zijn. Het is evident dat dit enerzijds 
individuele beoordelingsruimte bij politiefunctio-
narissen oplevert, maar anderzijds kan leiden tot 
een gevoel van discriminatie bij de burger.

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN
In het onderzoek naar preventief fouilleren wordt 
daarom de suggestie gedaan om de kaders voor 
selectiecriteria uit te breiden met alternatieve 
technieken. Het selecteren op afwijkend gedrag is 
daar voor preventief fouilleren een voorbeeld van. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om politiefunctiona-
rissen aan te leren afwijkend gedrag te signaleren. 
Vooral in uitgaanssettings kan deze vorm geschikt 
zijn. Daarnaast is profiling en vervolgens selectie 
op basis van kenmerken over modus operandi en 
het plaats delict een mogelijkheid. Een voorbeeld: 
bekend is dat winkelovervallers in Amsterdam-
West regelmatig van Marokkaanse afkomst zijn 
en gebruikmaken van scooters. Niet het feit dat 
het jongeren van Marokkaanse afkomst zijn is dan 
doorslaggevend voor de selectie, maar het feit dat 
er criminele activiteiten met behulp van scooters 
worden gepleegd.

Ook identiteitscontroles hebben meer handvatten 
nodig om de agenten een duidelijker beeld van 
hun beoordelingsvrijheid te geven. Zo is de grond-
slag voor de beoordelingsruimte ook niet speci-
fiek benoemd door de verantwoordelijke hiervoor; 
het Openbaar Ministerie. Dat er indicaties worden 
genoemd, zoals het niet-controleren van ‘grotere 
groepen’ personen, volstaat niet omdat dit aan-
leiding geeft tot verschillende interpretaties en 
daarmee discussie en kritiek. <<

De rapporten Naar eigen inzicht. Een onderzoek 

naar beoordelingsruimte van en grenzen aan de 

identiteitscontrole en Onder het oppervlak. Een onderzoek 

naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond preventief 

fouilleren zijn te bestellen via Reed Business of via het 

programmabureau van Politie & Wetenschap.

Ook voor identiteitscontroles staan de laatste 
twee (rechts)middelen open. Daarnaast kan een 
klacht ingediend worden bij de Nationale 
Ombudsman. De weinige klachten die bij de 
Ombudsman bekend zijn, hebben vaker betrek-
king op bejegening door de politie dan op het feit 
dat er naar een identiteitsbewijs gevraagd wordt. 
Bij identiteitscontroles is daarnaast een grijs 
klachtencircuit op internetfora ontstaan.

Opmerkelijk is dat slechts een enkele burger met 
een klacht naar de politie stapt of de gang naar 
de rechter maakt. Dit zou volgens het Landelijk 
Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie 
liggen aan de lage meldingsbereidheid en aan 
het feit dat mensen discriminatie op de koop toe 
nemen. De geïnterviewde politieagenten op straat 
geven aan dat het verwijt van discriminatie door 
burgers regelmatig voorkomt. Het indienen van 
een klacht bij de politie of de gang naar de rechter 
lijkt voor de zich gediscrimineerd voelende 
 burger kennelijk een stap te ver. 

JURISPRUDENTIE
Jurisprudentieanalyse in het onderzoek naar 
 identiteitscontroles wijst ook uit dat het vooral 
de beoordelingsruimte van de politiefunctionaris 
zelf is die de rechter juist in stand wil houden. De 
grenzen van deze individuele beoordelingsruimte 
zijn, zo blijkt uit de enkele zaken die voor een 
 rechter komen, niet absoluut. Hetzelfde geldt voor 
preventief fouilleren, want ook hiervoor is de wijze 
waarop (a)select te werk wordt gegaan variabel in 
te vullen. 

Bij preventief fouilleren en identiteitscontroles 
gaat het om het zoeken naar een evenwicht in 
het spanningveld tussen de gestelde doelen in 
de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
 burgers. Het doel van preventief fouilleren  is om 
wapenbezit in de publieke ruimte terug te dringen.
Identiteitscontroles verschaffen een extra hand-
havings- en toezichtsinstrument. Deze doelen 
lopen nogal uiteen.

Enkele draagvlakonderzoeken wijzen ook uit dat 
grofweg 80 procent van de burgers het doel van 
preventief fouilleren onderschrijft. Hoewel derge-
lijk onderzoek niet voor identiteitscontroles is 
uitgevoerd, is voor te stellen dat een groter deel 

tijdens preventief fouilleren geldt met name 
 tijdens de operationele fase, oftewel het moment 
dat een politiefunctionaris een burger vraagt te 
mogen fouilleren. Het is alleen belangrijk om te 
realiseren dat in het aanwijzen van de veiligheids-
risicogebieden, de exacte plaats en het tijdstip van 
fouilleren en de wijze waarop gefouilleerd wordt, al 
een bepaalde vorm van selectie zit. Een preventief-
fouilleeractie in een uitgaanscentrum rond mid-
dernacht zal namelijk ander gefouilleerd publiek 
opleveren dan een actie in een winkelstraat op 
klaarlichte dag.

Critici betogen dat preventief fouilleren en identi-
teitscontroles kunnen leiden tot discriminatie 
van bepaalde (groepen) burgers, tot aan ethnic 
profiling toe. Van ethnic profiling is sprake als door 
handhavers wordt gestereotypeerd op grond van 
etniciteit, ras of godsdienst. Het risico bestaat dat 
ras, etniciteit, huidskleur of religie dan worden 
gebruikt als een factor in de opsporing van crimi-
nele activiteiten. Volgens het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens is ethnic profiling 
onrechtmatig omdat discriminatoir handelen 
niet uit te sluiten valt. Uit het onderzoek blijkt 
evenwel dat de kritiek in het algemeen niet 
opgaat. Vaak is geen sprake van willekeur bij 
de toepassing van preventief fouilleren en identi-
teitscontroles, maar juist van goed onderbouwde, 
professionele afwegingen. Gerechtelijke uitspra-
ken naar aanleiding van klachten van burgers 
ondersteunen de politie daar veelal in. Ethnic 
 profiling is overigens iets anders dan profiling. 
Dit laatste is het proces van het ontwikkelen van 
een beschrijving van eigenschappen en kenmer-
ken van onbekende daders. 

BEROEP
Zowel tegen preventief fouilleren als tegen een 
identiteitscontrole staan (rechts)middelen ter 
beschikking waar burgers een beroep op kunnen 
doen. Bij preventief fouilleren kan een burger op 
drie momenten rechtsbescherming inroepen: 
tegen het besluit tot aanwijzing van een veilig-
heidsrisicogebied, tegen het feitelijk preventief 
fouilleren op grond van de klachtenregeling bij de 
politie en tijdens de strafprocedure (bijvoorbeeld 
vanwege het niet voldoen aan de vordering tot 
fouilleren of wanneer men vervolgd wordt wegens 
wapenbezit).

van de Wet op de identificatieplicht (WID) uit 1994, 
waarbij alleen op basis van de in de wet omschre-
ven situaties (voetbalvandalisme, zwartrijden, 
fraude en illegaal verblijf) om identificatie 
gevraagd mocht worden. 

Aselect optreden 
 tijdens preventief 
fouilleren geldt met 
name tijdens de 
 operationele fase

Voor het onderzoek zijn ruim duizend politieregi-
straties geanalyseerd. Daarin is gekeken naar de 
reden om de controle toe te passen, de manier van 
toepassen en de achtergrond van de gecontroleer-
den. De zaken betreffen voornamelijk identiteits-
controles vanwege de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde, handhaving van de openbare 
orde en hulpverleningstaken van de politie. 
Bij de laatste categorie gaat het bijvoorbeeld 
om het thuisbrengen van een verward persoon, 
waarvoor de identiteit vastgesteld moet worden. 

Een enkele keer mist de controle een grondslag 
om naar een identiteitsdocument te vragen. In 
dergelijke gevallen gaat het vooral om (groepen) 
personen die ergens rondlopen of staan zonder 
een overtreding te begaan. De in het onderzoek 
uitgevoerde observaties bij een pro- en anti-Wil-
dersdemonstratie tonen een vorm van ‘tactische 
identiteitscontrole’ aan. Potentiële raddraaiers 
worden zonder directe aanleiding naar hun identi-
teitsbewijs gevraagd om hen uit de anonimiteit 
te halen. Zo weet de politie met wie zij te maken 
heeft en weten de demonstranten dat zij bekend 
zijn bij de politie.

ETHNIC PROFILING
Selectie is inderdaad mogelijk bij preventief 
 fouilleren en identiteitscontroles. Er is alleen een 
belangrijk verschil tussen beide instrumenten: bij 
preventief fouilleren ligt de wettelijke nadruk op 
het aselect optreden, terwijl bij identiteitscontro-
les juist de basis ligt bij een gefundeerde selectie 
door de politiefunctionaris. Het aselecte optreden 
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>>

in het uitgaansgebied meer in mag. Doe je dat wel, dan 
pleeg je lokaalvredebreuk en riskeer je een rechtszaak.

De politie maakt altijd proces-verbaal op en reikt de CHO 
namens de ondernemers uit. Je gegevens, mét foto, worden 
in een database gezet waarop de aangesloten ondernemers 
kunnen inloggen. De politie stelt hen hiervan met een e-mail 
of sms’je op de hoogte. Zo weet elke horecaondernemer én 
zijn personeel precies wie jij bent en hoelang je CHO duurt.

GEEN WAARSCHUWINGEN
Voor elk strafbaar feit een vastgestelde straf en geen waar-
schuwingen of korter durende CHO’s. Met die aanpak is 
Amersfoort een van de gemeenten met de meest strikte 
 collectieve horecaontzegging. Het is ook de enige gemeente 

door Paul Kattestaart
De auteur werkt als journalist bij KEPCOM Creatieve Communicatie.

 U
itgaan in de binnenstad van Amersfoort? Kijk op 
www.ontzeggingamersfoort.nl en je weet precies 
wat je beter kunt laten, om geen collectieve horeca-
ontzegging te krijgen. Zo leiden meedoen aan een 

vechtpartij, mishandeling van een klant, harddrugs- of wapen-
bezit en poging tot diefstal tot een ontzegging voor zes maan-
den in de kroegen. Ben je gewelddadig, deal je harddrugs, 
heb je een vuurwapen op zak of gebruik je een ander wapen, 
dan maak je kans op een CHO voor twaalf maanden. Zware 
mishandeling van een klant, horecaondernemer of -personeel 
en gebruik van een vuurwapen hebben tot gevolg dat je vijf 
jaar lang geen enkel café of andere ‘natte’ horecagelegenheid 
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Een collectieve horecaontzeg-
ging in het Amersfoortse 
uitgaansgebied moet de 
veiligheid van publiek en 

horecapersoneel vergroten  / 
foto: Inge van Mill.  

‘ JE MOET JE IN HET HELE UITGAANS -
GEBIED GEDRAGEN’ 

 REPORTAGE  Collectieve horecaovereenkomst 

Bedrijfsleven

Gezellig en veilig uitgaan, zonder overlast van vechtersbazen en geweldplegers. 
Om dat mogelijk te maken, kunnen horecaonder nemers – ondersteund door 
gemeente, politie en Openbaar Ministerie – sinds 2007 gebruikmaken van de 
collectieve horeca ontzegging (CHO). Raddraaiers die het in een café te bont 
maken, worden uit alle deel nemende horecagelegenheden in het 
uitgaansgebied geweerd. Voor gemeenten die de CHO ook willen invoeren, 
heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een stappenplan gemaakt. 
Amersfoort wordt hierin als voorbeeldgemeente genoemd.
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die niet alleen incidenten binnen een gelegenheid met een 
CHO bestraft, maar ook horecagerelateerde strafbare feiten 
in de openbare ruimte. “De meeste incidenten gebeuren bij 
ons juist op straat”, zegt wijkagent Martijn Jansen. “Met onze 
aanpak geven we een signaal af. Als jij je buiten misdraagt, 
kom je niet voor een gezellige avond, dus dan willen wij jou 
ook niet in een café hebben. Bovendien voorkomen we zo 
dat de raddraaier in een café denkt: ik ga het voor de deur 
 uitvechten, want dan krijg ik geen CHO. Bij ons moet je je in 
het hele horecaconcentratiegebied gedragen.”

Tachtig gemeenten maken inmiddels gebruik van de collectie-
ve horecaontzegging. Dat gebeurt op verschillende manieren. 
In de ene gemeente krijgt een CHO-kandidaat de eerste keer 
een waarschuwing. In de andere bespreken horecaonder-
nemers per incident voor welke periode een CHO redelijk is. 
De overtredingen die ertoe kunnen leiden, verschillen per 
gemeente. Een CHO die in de gemeente Haarlem is opgelegd, 
geldt ook voor de horeca in de gemeente Zandvoort en vice 
versa. Apeldoorn en Enkhuizen zijn voorbeelden van gemeen-
ten die de CHO met een gebiedsverbod combineren.

STAPPENPLAN
Om de eenduidigheid te bevorderen en gemeenten te helpen 
de collectieve horecaontzegging in te voeren, heeft het minis-
terie van Veiligheid en Justitie, samen met Koninklijke Horeca 
Nederland en het CCV, een stappenplan voor gemeenteambte-
naren gemaakt (te vinden op www.hetccv.nl > zoek op ‘stap-
penplan CHO’). De CHO is weliswaar een privaatrechtelijk 
instrument dat horecaondernemers zelf kunnen inzetten. 
Maar zij kloppen vaak bij de gemeente aan om deze maatregel 
gezamenlijk mogelijk te maken. De ontzegging moet namelijk 
ingebed zijn in een integrale aanpak op het gebied van veilig 

mers het telefoonnummer van de politiemeldkamer om ze 
rechtstreeks te kunnen melden. Later kwam de ‘Horecafoon’, 
een directe lijn met agenten op de fiets. 

Met de individuele horecaontzegging, alleen voor de eigen 
gelegenheid, kregen horecaondernemers een goed instrument 
in handen om overlast tegen te gaan, maar op den duur klop-
ten ze bij de gemeente aan voor een meer structurele aanpak. 
Dat leidde tot de collectieve horecaontzegging. “Aansturing 
door de gemeente is effectiever dan door ondernemers, die 
ook nog eens elkaars concurrenten zijn”, weet Kruip.

‘Onze aanpak onderscheidt 
zich door de actieve rol 
van de politie: proces- 
verbaal opmaken, gege-
vens invoeren en meteen 
de CHO meegeven’

Anne Arendsen is projectleider Veiligheid van de gemeente 
Amersfoort en verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het Convenant Veilig Uitgaan, waar de CHO onder valt. 
“Het convenant bestaat sinds 2005. Partners daarin zijn: 
 horeca, politie, brandweer, het antidiscriminatiebureau Art.1, 
OM en gemeente. De partners spreken elkaar regelmatig, 
 zetten samen projecten op. De horeca had behoefte aan meer 
lik-op-stuk. Amersfoort kent sinds 2007 het Weekendarrange-
ment: wie in het weekeinde over de schreef gaat, loopt kans 

KHN is ook de partij die bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) moet melden dat het instrument in 
een gemeente wordt ingevoerd. De uitwisseling van deze per-
soonlijke gegevens is immers gebonden aan privacywetge-
ving. De regels hiervoor moeten worden vastgelegd in een pro-
tocol dat het CBP toetst. Het CBP heeft onder andere het 
modelprotocol van KHN en twee hierop gebaseerde protocol-
len van Utrecht en Amersfoort goedgekeurd. “We zagen dat 
verschillende gemeenten bezig waren een CHO in te voeren en 
zelf protocollen en regels gingen opstellen. Het ministerie wil 
hen met dit stappenplan een steuntje in de rug geven en laten 
zien welke informatie al beschikbaar is”, zegt auteur Gaby 
Laane, senior beleidsmedewerker bij het Programma Integrale 
Veiligheid van het ministerie. “Ik verwacht dat alle gemeenten 
die een CHO overwegen en een van de goedgekeurde protocol-
len gaan gebruiken, minder hoeven uit te zoeken en minder 
tijd aan het proces kwijt zijn. Doel is uiteraard dat geweld en 
overlast in uitgaansgebieden afneemt. Alle betrokken partijen 
hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheid, zo vindt de 
minister. De problematiek verschilt per gemeente, net als de 
verhouding tussen horeca, politie en ambtenaren. Aan de 
hand van dit stappenplan kunnen gemeenten maatwerk leve-
ren. Het is een levend document: nieuwe ontwikkelingen, 
inzichten en evaluaties zullen worden opgenomen.”

STRUCTURELE AANPAK
Thomas Kruip is eigenaar van café De Karseboom en bestuurs-
lid van KHN-afdeling Amersfoort. Voor de aanloop naar de col-
lectieve horecaontzegging in Amersfoort gaat hij een jaar of 
tien terug in de tijd. Kruip vertelt over incidenten in horecage-
legenheden die bevriende ondernemers met elkaar bespraken: 
‘Pietje komt er bij mij niet meer in.’ – ‘O, dan bij mij ook niet.’ 
Toen het aantal incidenten toenam, kregen horecaonderne- >>

uitgaan. En dat is onderdeel van het gemeentebeleid.  
Daarbij kan de gemeente regisseren, faciliteren en als inter-
mediair optreden.

‘Aan de hand van het 
 stappenplan kunnen 
gemeenten maatwerk 
leveren’

Het stappenplan begint bij de aanleiding om een CHO in te 
voeren en loopt via informatie verzamelen, overleggen en 
afspraken maken met de betrokken partijen (horeca, gemeen-
te, politie en OM) tot uitvoering, evaluatie en borging. Daarbij 
worden aandachtspunten, tips en hyperlinks naar meer 
 informatie gegeven. 

Op vier A4’tjes krijgt de ambtenaar een compact overzicht van 
wat er bij de invoering van een CHO zoal komt kijken, welke 
partij waarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden 
het instrument biedt.

PRIVACYWETGEVING
In het stappenplan wordt Koninklijke Horeca Nederland 
 aangemerkt als belangrijkste speler bij het opstellen van 
beleid rondom een CHO. KHN heeft door heel Nederland regio-
adviseurs die ondernemers kunnen ondersteunen bij het 
maken van afspraken over en het inzetten van de ontzegging. 
Daarnaast beheert de lokale afdeling van KHN de database 
met gegevens van personen die een CHO hebben gekregen. 
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‘Het rookverbod heeft 
voor meer onrust op 
straat gezorgd’

Van de 78 CHO’s zijn er vier aan een vrouw opgelegd. De 
gemiddelde leeftijd van de daders ligt rond de 25 jaar. “Van één 
man is de CHO al drie keer verlengd”, vertelt wijkagent Jansen. 
“Toch kom ik hem soms ’s ochtends om zes uur in de binnen-
stad tegen. Dan weet ik dat hij cafés heeft bezocht en zie aan 
zijn ogen dat hij weet dat ik het weet. Maar dat zo iemand 
soms in de drukte door de mazen van het net glipt, is niet te 
voorkomen. In elk geval betekent het dat hij die nacht niets 
heeft uitgehaald.”

Sinds de invoering van de CHO is het aantal incidenten in het 
Amersfoortse uitgaansgebied afgenomen, maar in hoeverre 
dat aan deze maatregel is toe te schrijven, vindt Arendsen 
moeilijk te zeggen. “Het rookverbod heeft voor meer onrust 
op straat gezorgd. Dat leidt tot meer incidenten. Mensen han-
gen rond in de soms smalle stegen, groepen komen elkaar eer-
der tegen dan pas bij het naar huis gaan. Daarbij verplaatst het 
uitgaansleven zich meer van binnen naar buiten doordat cafés 
bijvoorbeeld terrastheaters neerzetten.” Kruip: “Tegenwoordig 
betekent uitgaan voor sommige figuren ook rotzooi trappen. 
Ze gaan indrinken op straat en daar hoort een vechtpartij bij. 
Vroeger had je dat niet.”

WEDERZIJDS VERTROUWEN
De aanpak in Amersfoort trekt volgens Arendsen veel belang-
stelling. Dat blijkt onder meer uit het CHO-symposium dat 
de gemeente afgelopen juni hield. Er was een grote opkomst 

dat hij tot maandagochtend in een politiecel moet door-
brengen en wordt voorgeleid. De CHO is daar een aanvulling 
op. Onze aanpak onderscheidt zich door de actieve rol van 
de politie: proces-verbaal opmaken, gegevens invoeren en 
meteen de CHO meegeven. En niet onbelangrijk: het OM 
ondersteunt deze aanpak.”

Kruip ziet zichzelf nog met informatie langs collega’s gaan 
om te vragen zich aan te sluiten. Inmiddels doen nagenoeg 
alle horecaondernemers – behalve restauranthouders – in 
het uitgaansgebied mee. Voor collega’s erbuiten volstaat de 
individuele ontzegging (waar alle Amersfoortse horecaon-
dernemers nog steeds gebruik van kunnen maken). De 
invoering van de CHO in december 2009 vond plaats tijdens 
een aftrapbijeenkomst met horecaondernemers en conve-
nantpartners. Daar ondertekenden de deelnemers de over-
eenkomst om zich aan het protocol te houden. De website 
www.ontzeggingamersfoort.nl werd gepresenteerd en het 
publiek werd geïnformeerd via een reclame- en postercam-
pagne. Verder hebben alle aangesloten ondernemers een 
CHO-sticker op de deur. “En we houden nieuwe horeca goed 
in de gaten”, zegt Arendsen. “Bij de vergunningsaanvraag 
brengen we de CHO meteen onder de aandacht.”

GEWELD
Ze pakt er een statistisch overzicht bij. Tot nog toe zijn in 
Amersfoort 78 CHO’s uitgedeeld, waarvan er nog 32 actueel 
zijn. De gemiddelde duur is 11,7 maanden. Verreweg de 
 meeste keren gaat het om geweld of dreigen met geweld. 
Van wapenbezit en handel in harddrugs zijn er enkele geval-
len geweest, net als van zware mishandeling gevolgd door 
een ontzegging voor vijf jaar. Lokaalvredebreuk is maar 
één keer voorgekomen. 

van horecaondernemers, politie en gemeenteambtenaren 
uit het hele land. Dat wil echter niet zeggen dat deze aanpak 
in elke gemeente werkt. Dat is sterk afhankelijk van de loka-
le situatie. “In andere gemeenten bestaan wellicht andere 
behoeften, zijn de verhoudingen tussen horeca, politie en 
gemeente misschien anders dan hier of willen OM of politie 
niet meedoen. Je hebt echt de actieve betrokkenheid, inzet 
en steun van alle partijen nodig. Bovendien heb ik hier de 
tijd en ruimte gekregen om mij hiermee bezig te houden, 
daar moet je als gemeente voor kiezen.” “Wederzijds 
 vertrouwen is daarbij erg belangrijk”, vult Kruip aan.

De komende jaren zal de CHO zich, zowel in Amersfoort als 
elders, verder ontwikkelen, verwacht het drietal. “Wellicht 
komen er strafbare feiten bij, zoals wij onlangs ‘belediging 
van een ambtenaar in functie’ hebben toegevoegd”, zegt 
Jansen. “En onderdelen die in de praktijk overbodig blijken, 
kunnen eruit.” Arendsen denkt dat technologische ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld van communicatiemiddelen als 
de smartphone, tot aanpassingen kunnen leiden. Verder 
zal de jurisprudentie rondom de CHO zich verder ontwik-
kelen. “Maar voorlopig blijft in onze situatie maatwerk 
geboden.” <<

Meer informatie over de CHO staat op de website van het CCV, 

in het dossier uitgaansgeweld: www.hetccv.nl/uitgaansgeweld. 

Koninklijke Horeca Nederland heeft diverse instrumenten 

ontwikkeld die horeca en partners ondersteunen in het opzetten 

en uitvoeren van een CHO. Deze staan op de website www.khn.nl. 

MODELPROTOCOL 
KONINKLIJKE HORECA 
NEDERLAND

Aan de CHO hoort een protocol ten 
grondslag te liggen waarin de gegevens-
uitwisseling en het samenwerkings-
proces worden geregeld. KHN ontwik-
kelde in 2010 een modelprotocol als 
handleiding voor haar afdelingen. Het 
inrichten van lokale protocollen conform 
dit modelprotocol beperkt het onder-
zoek door het College Bescherming 
Persoonsgegevens. Bart Berkhout, KHN: 
“Graduele afwijkingen in lokale proto-
collen lijken mogelijk. Maar de rol van de 
politie in een CHO mag volgens recht-
bank Almelo (uitspraak 16 juli 2010) niet 
te dominant zijn. KHN propageert daar-
om in haar model een meer terughou-
dende rol van politie bij de feitelijke uit-
voering. Dat is even effectief, maar vergt 
meer direct optreden van de onder-
nemers zelf.”

54 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 SECONDANT #6 | DECEMBER 2011 55



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

Column

Het vak rechtspsychologie heeft in 
Nederland een hoge vlucht genomen. 
Nooit goed begrepen waar het vak 
eigenlijk over gaat. De voornaamste 
bezigheid schijnt het geven van inter-
views aan de Nederlandse media te zijn. 
Deze gaan dan over strafzaken waarin de 
betrokkene als getuige-deskundige is 
opgetreden dan wel graag had willen 
optreden. Hierover worden tevens popu-
lair-wetenschappelijke boeken geschre-
ven met titels als De Slapende Rechter, 
Broddelwerk, Geklungel in het strafrechte-
lijk onderzoek of OM in de Fout. In deze 
boeken leggen de desbetreffende hoog-
leraren uit dat de Nederlandse rechters 
hun welgemeende adviezen regelmatig 
naast zich neerleggen. Magistraten, zo 
wordt de lezer voorgehouden, stapelen 
fout op fout om vervolgens elkaar de 
hand boven het hoofd te houden. 
Onlangs heeft het Hof Amsterdam het 
zelfs gewaagd om de adviezen van twee 
van de bekendste Nederlandse rechts-

psychologen af te doen als ‘tendentieus’ 
en ‘speculatief’ (zaak Holleeder). Een van 
de betrokken rechtspsychologen, H. 
Crombach, voelde zich in zijn eer en 
goede naam aangetast. Kondigde in de 
media aan een rechtszaak tegen de rech-
ters te beginnen. Maar Hans, wie is er 
begonnen om het debat te verruwen? 
Jullie zelf toch zeker? Eerst jarenlang een 
PowNed-toontje aanslaan tegen de 
rechterlijke macht en dan met een pro-
ces gaan dreigen als je netjes van repliek 
wordt gediend? Wilders-achtig. 

De laatste grote zaak waarover rechts-
psychologisch Nederland zijn licht heeft 
laten schijnen, is de zaak H. De heer H. 
zit een straf uit van 20 jaar wegens 
moord op Pim O. Motief: rivaliteit om 
H’s (ex-)vriendin. Bewijs: onder meer een 
belastende verklaring van het meisje 
zelf, herkenning door een getuige en 
DNA van O. achterin de auto van H. Ech-
ter, prof. P. van Koppen en prof. T. Derk-
sen zijn van H’s onschuld overtuigd. Een 
cruciaal proces-verbaal zou door de 
eerst betrokken politieman valselijk zijn 
opgesteld. Chef, hoofdofficier en rech-
ters zouden dit hebben toegedekt. De 
latere herkenning van H. door een getui-
ge zou zijn ‘aangereikt’. Koppen-Derksen 
weten bovendien wat er wel is gebeurd. 
O. heeft tijdens een bezoek aan een 
homo-ontmoetingsplek het leven gela-
ten en is door mede-homo’s stiekem 
begraven. H. is veroordeeld voor een 
ongelukje in de homoscene waarmee hij 
nooit iets van doen heeft gehad. Typisch 
weer zo’n gevalletje slapende rechter. 
Verontwaardigde brieven van Van Kop-
pen aan de procureur-generaal te Den 
Haag. Actiegroepen, reeksen interviews, 
drie nieuwe boeken. 

De zaak is inmiddels door de commissie 
Posthumus II grondig uitgezocht (onli-
ne: www.rechtspraak.nl). Een drieman-
schap bestaande uit een oud-recherche-
chef, een hoogleraar Strafrecht en een 
ervaren zaaksofficier hebben, met 
ondersteuning van een rechercheteam, 
de onderste steen boven gehaald. Con-
clusie van het 430 pagina’s tellende rap-
port: met de in het vonnis genoemde 
bewijsmiddelen is niets mis. De betrok-
ken politieman is door Van Koppen c.s. 
volstrekt ten onrechte beschuldigd van 
een ambtsmisdrijf. Hij heeft juist uitste-
kend recherchewerk verricht. De bewe-
ring dat O. homo-ontmoetingsplaatsen 
bezocht, is nergens op gebaseerd. Er is 
geen enkele reden het vonnis te herzien. 
Hebben Koppen-Derksen in de media 
hun ongelijk ruiterlijk erkend? Publieke-
lijk excuses aangeboden aan de betrok-
ken politieagent en aan de verbouwe-
reerde familie van Pim O? Welnee, de 
zaak is in de media helemaal niet meer 
aan de orde geweest. 

Wat zijn de lessen die uit deze affaire 
kunnen worden getrokken? Er wordt 
binnenkort een commissie ingesteld die 
de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
gaat adviseren over de heropening van 
zaken bij vermeende rechterlijke dwalin-
gen. Volgens het wetsvoorstel moeten 
de leden van die commissie forensische 
experts zijn. Wat zijn forensische 
experts? Wat mij betreft, zijn dat een 
oud-recherchechef, een hoogleraar 
Strafrecht en een ervaren zaaksofficier. 
Mogen er dan helemaal geen zoge-
noemde ogen in? Natuurlijk wel. Als het 
maar geen rechtspsychologen zijn. Die 
moeten zich nu eerst maar eens op hun 
eigen vak concentreren. <<

STUURLUI AAN 
LAGER WAL

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

De populariteit van Facebook en Twitter 
maakt de politie kwetsbaar, schreef de 
website van Fox News eerder dit jaar. 
Criminelen monitoren de activiteiten 
van politie en justitie via sociale net-
werksites. Bovendien gebruiken gijze-
laars en voortvluchtigen internet om 
bewegingen van de politie in hun omge-
ving te volgen, en zijn er bendes die met 
mobieltjes video’s van de lokale politie 
maken en op Facebook en Twitter zetten.

Dat kan in theorie ook in Nederland 
gebeuren. In augustus 2011 telde 
bestuurskundige Albert Meijer van 
de Universiteit Utrecht maar liefst 483 
officiële twitteraccounts bij onze politie. 
De meeste accounts zijn van wijkagen-
ten die twitter gebruiken om het contact 
met hun buurt te intensiveren. 
De politieorganisatie staat wereldwijd 

in de wetenschappelijke belangstelling. 
In het Britse tijdschrift Policing bespre-
ken verschillende auteurs de publieke 
tevredenheid over de politie in hun land. 
Dat levert verhalen op over de meningen 
van burgers in landen zoals Turkije, 
China en Zuid-Korea.

Het Kriminologisches Journal wijdt een 
themanummer aan het vraagstuk van 
politie en geweld. Daarbij gaat het niet 
zozeer om het geweld tegen werknemers 
met een publieke taak als wel om de 
geweldsuitoefening door politieambte-
naren. Het tijdschrift besteedt bijvoor-
beeld aandacht aan geweld bij het 
 politieoptreden tegen jongeren en aan 
de actuele vraag of de legitimiteit van 
politiegeweld onder druk staat.
Ook een ander Duits tijdschrift, 
Bürgerrecht & Polizei, neemt de politie 

onder de loep. In een artikel met de veel-
zeggende titel ‘Wer gegen wen?’ schrijft 
onderzoeker Mark Holzberger dat de 
samenwerking tussen de politie en 
geheime diensten in de strijd tegen 
cybercrime onoverzichtelijk is geworden. 
De betrokkenheid van het bedrijfsleven 
bij de aanpak van illegale praktijken op 
internet maakt de boel er volgens 
Holzberger niet helderder op. Het gebrek 
aan transparantie van de activiteiten en 
verantwoordelijkheden van publieke en 
private partijen die zich inzetten tegen 
internetcriminaliteit is kritische crimi-
nologen zoals Holzberger een doorn in 
het oog.

In de International Review of Victimology 
laten onderzoekers van de universiteiten 
van Malmö en Gent kritische geluiden 
over de politie achterwege. Op basis van 
een vragenlijstonderzoek onder 4000 
Zweden concluderen de onderzoekers 
dat de angst van burgers om slachtoffer 
te worden van criminaliteit, in sterke 
mate wordt beïnvloed door eerdere 
slachtofferervaringen en door de ervaren 
overlast in de woonbuurt. De buurt-
samenstelling blijkt daarentegen 
 nauwelijks van invloed. 

Deze onderzoeksresultaten betekenen 
volgens Mellgren, Pauwels en Levander 
dat veiligheidsprofessionals er goed aan 
doen om bij het verminderen van fear of 
crime niet alleen te kijken naar de poten-
tiële slachtoffers maar ook naar de 
 overlast in hun woonomgeving. En 
het behoeft geen betoog dat de politie 
daarbij een belangrijke rol kan spelen.
 
<< Lynsey Dubbeld is werkzaam bij het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid.

POLITIE ONDER 
DE LOEP

Buitenlandse berichten
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CCV-nieuws

EFFECTEN VAN TOEZICHT EN 
HANDHAVING 

Het CCV en de Inspectieraad hebben twee publicaties 
 ontwikkeld die inspecties, markttoezichthouders en 
 decentrale overheden ondersteunen bij het opzetten van 
een effectmeting. Ieder hoofdstuk begint met leerpunten 
en eindigt met ‘aan de slag’.
  
De eerste publicatie, de inleiding, biedt een overzicht van 
de strategische en praktische aspecten van effectmeting. 
De publicatie biedt een antwoord op vragen als ‘Wat levert een 
effectmeting op?’ en ‘Wat heb ik daarvoor nodig?’. De tweede 
publicatie, de handreiking, richt zich op projectleiders die een 
effectmeting gaan opzetten en medewerkers die de effect-
meting gaan uitvoeren. Zij vinden hierin informatie over de 
fasen van een effectmeting, de relevante keuzes, en praktische 
handvatten om ermee aan de slag te gaan. 

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

AANPAK AGRESSIE EN GEWELD 
POLITIEKE AMBTSDRAGERS 

Het CCV heeft een digitaal stappenplan gelanceerd dat helpt 
om de veiligheid van bestuurders te vergroten en de kans op 
agressie en geweld te verkleinen. In het stappenplan op de 
website veiligbestuur.nl wordt structureel en schematisch 
aangegeven welke maatregelen de politieke ambtsdrager 
kan nemen, zodat de bestuurlijke of vertegenwoordigende 
taak zonder dreiging of gevoel van onveiligheid kan worden 
uitgevoerd. 

Kijk voor meer informatie op www.veiligbestuur.nl

RAADSLEDEN EN VEILIGHEID 
Een meerderheid (54 procent) van de raadsleden meent te 
 weinig invloed te hebben op de manier waarop de politie het 
lokale veiligheidsbeleid en de bijbehorende prioriteiten invult. 
Raadsleden willen daar meer sturing aan kunnen geven, zo 
blijkt uit het onderzoek Raadsleden en veiligheid van het CCV 
en Raadslid.nu. Het CCV komt het komende jaar samen met 
de Vereniging voor Raadsleden tegemoet aan de informatie-
behoefte van de raadsleden.

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

INBRAAKPREVENTIEPROJECTEN 
Het CCV is als beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
zeer geïnteresseerd in goede voorbeelden uit de praktijk. Veel 
gemeenten organiseren zelf slimme of ludieke acties om 
bewoners te wijzen op de veiligheid in en rondom hun woning. 
In de infosheet Ook actievoeren tegen woninginbraken? Doe 
inspiratie op bij andere gemeenten! zijn de preventieve acties 
van verschillende gemeenten gebundeld. 
 
Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

MENSENHANDEL 
Wat is mensenhandel? Hoe weet ik of mensenhandel ook 
in mijn gemeente voorkomt? En hoe kan ik dit herkennen? 
Wat zijn de taken en tools van een gemeente? De infosheet 
Mensenhandel geeft antwoord op deze vragen.

Deze infosheet van het CCV en de Regionale Informatie en 
Expertise Centra (RIEC’s) zoomt in op de aanpak van mensen-
handel. Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, 
dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel 
voordeel mee te behalen. 

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

<< Robbie Keus

Colofon
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secondant is een uitgave van het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is een 
voortzetting van SEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
Met ingang van 2005 is de naam gewij-
zigd in secondant. Met die naam wordt 
bedoeld dat het tijdschrift betrokkenen 
op het gebied van criminaliteitspreventie 
en veiligheid wil ondersteunen en hen wil 
informeren over belangrijke ontwikkelin-
gen, zoals best practices, in hun werk-
veld. Andere doelen zijn deskundigheids-
bevordering en het stimuleren van 
vernieuwing binnen de criminaliteits-
preventie. Hoofddoel van het tijdschrift 
is: het bijdragen aan de implementatie 
van criminaliteitspreventie, door lezers 
te informeren over inspirerende initia-
tieven en actuele ontwikkelingen op  
het brede terrein van de criminaliteits-
preventie. Hierbij vormen bewezen 
 effectieve methoden, best practices 
en evaluatieonderzoek de leidraad.
Bijdragen staan in het teken van 
 inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. Opname van een 
 artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt van 
het CCV weergeeft. secondant verschijnt 
vijf maal per jaar (waaronder een dubbel-
dik zomernummer) in een oplage van 
16 000.

Lezers met een smartphone, kunnen de 
QR-code scannen voor informatie over 
secondant. De QR-reader bevindt zich 
in de appstore van uw smartphone. 
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Nobelen, Lynsey Dubbeld, Jan van Dijk, 
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FOTOGRAFIE
Er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een fotobijschrift 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
Artikelen, bijdragen en/of reacties kunnen 
in overleg met de redactie worden 
geplaatst. Auteurs die een bijdrage leveren, 
geven tevens toestemming de bijdrage te 
publiceren op de website van het CCV. 
Richtlijnen voor het schrijven van artikelen 
kunnen bij de redactie worden aan-
gevraagd.
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ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Abonnementen zijn gratis. Aanvragen voor 
abonnementen, adreswijzigingen en 
opzeggingen kunnen uitsluitend schrifte-
lijk worden doorgegeven, via de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid: www.hetccv.nl en via e-mail: 
abonnementensecondant@hetccv.nl.

HET CCV

Stichting Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) draagt bij 
aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve 
 kennisdeling van de veiligheids-
praktijk en kwaliteitsontwikkeling 
van instrumenten en regelingen. 

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Kopij voor secondant 26-1 (februari 2012) 
dient uiterlijk 9 januari 2012 in het bezit 
van de redactie te zijn. Ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.
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