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in die regio alleen of met anderen opereren. In zijn 
onderzoek komen trends aan het licht: zo neemt 
het aandeel ‘samenplegers’ onder jongvolwassen 
daders toe. Veel van deze samenplegers blijken 
meerdere antecedenten te hebben, waarbij de kans 
reëel is dat zij afglijden naar een criminele carrière. 
Zij maken vaak deel uit van criminele jeugdgroepen 
of los-vaste criminele samenwerkingsverbanden. 
Gelukkig zijn er beproefde aanpakken voorhanden 
die zich richten op criminele jeugdgroepen. 
Gemeenten die met de handen in het haar zitten, 
kunnen daarvoor terecht bij de Wegwijzer Jeugd en 
Veiligheid (www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl). 
Daar vinden zij aanpakken voor jeugdgroepen die 
deskundigen op hun merites hebben beoordeeld. 
Voor een criminele jeugdgroep is er bijvoorbeeld 
het programma Jongerenteams. Dat richt zich op 
jongeren die met politie en justitie in aanraking  
zijn gekomen. Het programma beoogt om de 
 competenties en het zelfsturend vermogen van 
deze jongeren te vergroten en om hun binding 
met de samenleving te versterken. Werken met 
der gelijke aanpakken kan voorkomen dat veel 
van deze jonge daders doorgroeien naar de zware 
misdaad. << Alfred Hakkert

Maar weinig criminelen zijn overtuigde solisten 
die moederziel alleen hun slag slaan. Veel delicten 
worden in samenwerking met mededaders voor-
bereid en gepleegd. Voor dit verschijnsel bestaan 
allerlei termen, zoals groepscriminaliteit, mede-
daderschap, criminele netwerken en criminele 
jeugdgroepen. De Groningse politie maakte 
 bijvoorbeeld in november van 2011 bekend dat zij  
de leden van zo’n criminele jeugdgroep in de kraag 
had gevat in de omgeving van Stadskanaal en 
Emmen. De jeugdgroep bestond uit jongens en 
meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. 
De politie verdacht hen onder meer van auto- 
inbraken. De groepsleden voerden zelf verveling en 
drugsgebruik aan als  verklaring voor hun gedrag. 

Onderzoekers belichten gezamenlijke criminele 
activiteiten vanuit verschillende invalshoeken. 
Zoals die van netwerken in de georganiseerde 
 criminaliteit en jeugdgroepen in de jeugd     - 
crimi  na liteit. In zijn bijdrage voor de Crimi-trends 
gaat René Hesseling uit van het gegeven van 
 mede   dader schap. Daarbij onderzoekt hij –  op basis 
van politiegegevens van de regio Haaglanden – 
    de mate waarin daders van een vermogensmisdrijf 
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Snippers
Tekst Alfred Hakkert. 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

Sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw hebben wetgevers in West-Europa 
en de Verenigde Staten wetten tegen 
haatmisdrijven geformuleerd, schrijft 
Andries Hoogerwerf in Haat tegen 
 minderheden. Het woord haatmisdrijf 

(hate crime) werd een internationaal 
begrip. Deze misdrijven zijn doorgaans 
tegen leden van een minderheidsgroep 
gericht en mede door haat ingegeven. 
Dat daders een onbekende als slachtoffer 
kiezen – zij vertegenwoordigen ‘de ander’ 
als soort – typeert deze misdrijven. 
Ook het extreme geweld waar daders 
zich vaak van bedienen, is kenmerkend. 
In zijn boek zijn haatmisdrijven onder-
deel van een bredere insteek. Hoogerwerf 
richt zich meer in het algemeen op haat 
tegen mensen die tot een minderheids-
groep behoren. De belangrijkste vragen 
waarop Haat tegen minderheden een 
 antwoord tracht te vinden zijn: welke 
vormen en uitingen van haat zijn er? 
Met welke sociale en culturele verschijn-

selen hangt haat tegen een minderheids-
groep samen? En met welke middelen 
kan dat worden bestreden? Hoogerwerf 
pleit ervoor om haat en haatmisdrijven 
met spot en humor maar vooral met 
krachtige argumenten te bestrijden. 
 Justitie zou overigens veel doeltreffender 
kunnen – en moeten – optreden tegen 
haatuitingen waarvan kwetsbare min-
derheden het slachtoffer worden. Tegen 
de plegers van recent toegenomen 
 haatmisdrijven jegens joden, moslims, 
homo’s en immigranten wordt onvol-
doende gedaan, stelt hij.

Andries Hoogerwerf, Haat tegen minderheden, 
Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2011.  
ISBN 978 90 5931 674 4.

In november 2011 heeft de Nationale 
ombudsman aanbevelingen gedaan over 
de Collectieve Horecaontzegging (CHO) 
in Zwolle en de rol van de politie in het 
bijzonder. De politie reikte de CHO 
namens de Zwolse horeca uit. De Natio-
nale ombudsman heeft de politie van 
IJsselland echter aanbevolen om haar  
rol beperkt te houden. Voortaan zou  
de horeca de CHO uit moeten reiken. 

Deze uitspraak van de Nationale om -
budsman vormt een belangrijke aanvul-
ling op het artikel uit secondant #6 
(2011) over de CHO in Amersfoort. Het 
rapport van de Nationale ombudsman 
over de werkwijze in Zwolle (rapport 
2011/330) is beschikbaar via de website 
van de Nationale ombudsman en die van 
het CCV: www.hetccv.nl/uitgaansgeweld.

HAATMISDRIJVEN

OMBUDSMAN EN CHO

In Van prison gang tot tbs spreekt een 
man die lid is geweest van een Ameri-
kaanse gevangenisbende, vrijuit over  
de jaren die hij doorbracht in diverse 
Amerikaanse gevangenissen. In Allen-
wood, de federale gevangenis van Penn-
sylvania, sloot hij zich aan bij een bende. 
Als bendelid moest hij deelnemen aan 
grootschalige vechtpartijen: “Wij waren 

met nog geen vijftig man. Maar we voch-
ten tegen tweehonderd man … Ik ben  
erin gevlogen, heb gestoken, tjak, tjak, 
tot ik ben neergegaan. Ik heb me voor de 
volle tweehonderd procent ingezet in  
die opstand. Dan is het wat het is en  
dan ga ik ervoor en dan zie ik wel hoe  
het eindigt, of ik daarna nog leef of niet.”

Frank van Gemert tekent dit heftige ver-
haal op uit de mond van Jan, die namens 
Delinkwentie en Samenleving op scholen 
voorlichting geeft over zijn criminele 
verleden. Op de Vrije Universiteit, waar 
Van Gemert doceert, geeft Jan een gast-
college in het kader van het vak culturele 
criminologie, waarin biografieën centraal 
staan. Dat leidt uiteindelijk tot een pro-
ject waarin Van Gemert niet alleen een 
gewelddadige man zijn relaas laat doen, 

BIOGRAFIE VAN EEN CRIMINEEL

maar waarin hij zich ook afvraagt  
wat een wetenschappelijke biografie  
kan bijdragen aan de criminologie.  
Hij merkt dat deze casestudy een schat 
aan informatie levert, waar ingevulde 
vragen lijsten, rechtbankverslagen en 
politiedossiers niet aan kunnen tippen. 
In Nederland worden biografieën van 
criminelen vooral door journalisten 
geschreven. Het schrijven van weten-
schappelijke biografieën is binnen de 
criminologie een zeldzame bezigheid, 
terwijl ze elementaire bouwstenen  
van de crimi nologie moeten zijn, vindt 
Van Gemert.
 
Frank van Gemert, Van prison gang tot tbs. 
Biografie van een gewelddadig man, Just 
Publishers, Meppel, 2011. 978 90 8975 1812. 

Per jaar worden in ons land ruim  
63 duizend meldingen van huiselijk 
geweld gedaan. Slachtoffers daarvan 
staan  er gelukkig niet meer alleen 

voor.  De mogelijkheden voor rechts-
bescherming van deze groep binnen 
het strafrecht nemen toe, zowel in 
Nederland als in het buitenland. Ook 
wettelijke mogelijkheden om tussen-
beide te komen en de geweldpleger  
uit huis te plaatsen, nemen toe. In deze 
publicatie toetst Felipa Groenewoud 
Mealha uithuisplaatsingen na huiselijk 
geweld in drie landen: Nederland, 
 Oostenrijk en Spanje. Daarmee wil ze 
vaststellen welke rechten een rechtstel-
sel op zijn minst moet hebben om de 
rechtspositie van het slachtoffer bij uit-
huisplaatsing van de (ex-)partner stevig 
te verankeren. Aan het slot van het boek 

zet ze die rechten op een rijtje. Zulke 
rechten zijn bijvoorbeeld: het recht op 
respect en een behoorlijke bejegening, 
het recht om te worden gehoord, het 
recht op informatie en het recht op 
bescherming van de privacy en fysieke 
veiligheid. 

Felipa Groenewoud Mealha, Huiselijk geweld, 
uithuisplaatsingen en slachtofferrechten. 
Een onderzoek naar de rechtspositionele 
waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuis-
plaatsing van de (ex-)partner in Nederland, 
Oostenrijk en Spanje, Celsius juridische 
uitgeverij, Tilburg, 2011. ISBN 978 90 8863 075 0.

UITHUISPLAATSINGEN VERGELEKEN

De term schering en inslag is afkomstig 
uit de weefkunst en verwijst naar het 
weefgetouw. Strakgespannen draden,  
de schering, worden daarbij vervlochten 
met inslagdraden. In haar boek Schering 
en inslag gebruikt Janine Janssen het 
weven als metafoor voor het sociale 
 verband – de contacten die mensen met 
elkaar hebben en de sociale netwerken 
die ze creëren. Ook professionals in de 

veiligheidszorg, zoals wijkagenten, 
onderhouden netwerken. Die kunnen 
informatie leveren over maatschappe-
lijke ontwikkelingen die belangrijk zijn 
voor hun vakgebied.

In Schering en inslag geeft Janine Janssen 
tips aan die professionals. Hoe bouw  
je bijvoorbeeld een netwerk op en hoe 
kan je contact leggen met verschillende 
groepen in de samenleving? Janssen liet 
zich inspireren door ideeën uit de sociale  
netwerkanalyse (SNA). Daarbij wordt 
systematisch onderzocht wat de aard  
is van de relaties tussen individuen en 
groepen mensen. En welke verschillende 
rollen deelnemers binnen een netwerk 
kunnen vervullen. Bijvoorbeeld die van 
verbindende schakel, bruggenbouwer  
of iemand die meelift zonder zelf in het 
netwerk te investeren. Door netwerken 
systematisch te ontrafelen, worden 

zwakke plekken erin makkelijker 
 gevonden.

Een goed functionerend netwerk opbou-
wen, kan helpen om het optreden van 
professionals en organisaties te legiti-
meren in de samenleving. Alleen door  
in contact te treden met burgers kunnen 
professionals in de veiligheidszorg 
 achterhalen wat daadwerkelijk leeft 
onder de bevolking. Iedereen die een 
netwerk onderhoudt, moet daaraan wel 
permanent blijven werken, waarschuwt 
Janssen. Bij een sociaal netwerk is er 
nooit een laatste draadje. 

Janine Janssen, Schering en inslag. Enkele wenken 
voor politieambtenaren en andere professionals 
voor opbouw en onderhoud van netwerken in  
de multi-etnische samenleving, Boom Lemma 
uitgevers, Den Haag, 2011. 978 90 8974 397 8. 

NETWERKEN 

4 SECONDANT #1 | MAART 2012 SECONDANT #1 | MAART 2012 5



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

6 SECONDANT #1 | MAART 2012 SECONDANT #1 | MAART 2012 7

Meeste samenplegers onder overvallers

JONGE DADERS 
VAKER MET 
ANDEREN OP PAD
Crimi-trends

Dat daders vaak samen met anderen misdrijven plegen, is inmiddels 
wel bekend. Maar precieze informatie daarover, bijvoorbeeld over 
trends daarin, ontberen we nog. Aan de hand van gegevens van 
verdachten van vermogensmisdrijven, brengt René Hesseling trends 
in de regio Haaglanden in kaart. Zo neemt het aandeel samenplegers 
onder jongvolwassen daders van 18-24 jaar toe.

Bij woninginbraak is het aandeel 
misdrijven waarbij twee of  

meer verdachten betrokken waren, 
toegenomen / foto: Inge van Mill.
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door René Hesseling
De auteur is senior onderzoeker bij de politie Haaglanden.

 V
eel misdrijven worden gepleegd met mededaders. 
Meestal hebben we het dan over criminele jeugd-
groepen, groepscriminaliteit, mobiele bendes, 
 hooligans, criminele samenwerkingsverbanden, 

 criminele organisaties of fluïde netwerken.

In deze Crimi-trends beschrijven we in welke mate daders 
alleen op pad gaan of met anderen. En of dat samenhangt  
met enkele verdachtenkenmerken. En zijn er ook trends waar-
neembaar? Een zinvolle vraag omdat blijkt dat het gezamenlijk 
plegen van misdrijven gepaard gaat met ernstiger of meer 
gepleegde misdrijven. Basale statistiek op dit aspect ontbreekt 
in Nederland.

Dit artikel richt zich op personen die in de periode 2002-2010 in 
de regio Haaglanden een vermogensmisdrijf hebben gepleegd 
én ook in deze regio wonen. We hebben het ten eerste over 
vermogensmisdrijven zonder geweld: valsheidmisdrijven 
 (bijvoorbeeld vals geld maken), valsheid in geschriften,  
eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal, verduistering, 
bedrog en heling. Ongeveer 90 procent van de aangiften van 

dit soort vermogensmisdrijven in de regio Haaglanden betreft 
(gekwalificeerde) diefstal. Ten tweede gaat het om vermogens-
misdrijven met geweld, oftewel diefstal met geweld en afper-
sing. Ruim negen van de tien aangiften hiervan betreffen in  
de praktijk een straatroof of een overval.

We gaan uit van opgehelderde misdrijven: de politie heeft  
een of meer verdachten aangehouden en een proces-verbaal 
opgemaakt (bron: HKS). Het is bekend dat veel daders het 
alleen- of samenplegen afwisselen. Niettemin is het mogelijk 
een dader in een jaar globaal te typeren als alleen- of samen-
pleger. In deze rubriek is een samenpleger een verdachte die in 
het peiljaar ten minste één vermogensmisdrijf heeft gepleegd 
met een of meer andere verdachten. 

DADERCOMBINATIES
Uit ons  onderzoek blijkt dat in de periode 2002-2010 op jaar-
basis gemiddeld 25,7 procent van de opgehelderde vermogens-
misdrijven in Haaglanden werd gepleegd door twee of meer 
 verdachten.  Twee- en drietallen zijn hierbij de meest voor-
komende  dadercombinaties.

Ernstiger vermogensmisdrijven, zoals diefstal met geweld, 
worden vaker gepleegd door meer daders. Zo zijn gemiddeld  

aanhoudingen plaatsvinden op basis van heterdaad en dat 
zo’n 60 procent van de aanhoudingen gebeurt op initiatief  
van burgers. Het is ook niet aannemelijk dat de burger bij  
het bellen van de politie een onderscheid maakt in het aantal 
daders. Het is dus mogelijk dat in de loop van de tijd inderdaad 
daders vaker met mededaders op pad gaan.
 
VERDACHTENKENMERKEN
Welk aandeel van de bekende verdachten is te typeren als 
samenpleger in een bepaald jaar? En zien we bepaalde ontwik-
kelingen? Als we een onderscheid maken tussen gewelddadige 
en niet-gewelddadige vermogensmisdrijven, dan zien we 
opmerkelijke verschillen.

Tussen 2002-2010 pleegt per jaar gemiddeld 62,8 procent  
van de gewelddadige vermogensdaders het misdrijf met 
 mede daders, voor de niet-gewelddadige vermogensdaders  
is dit 46,7 procent. In de loop van de tijd zijn de verdachten  
van gewelddadige vermogensmisdrijven in Haaglanden zelfs  
vaker te typeren als samenpleger. In de periode 2002-2005 is 
 gemiddeld 59 procent een samenpleger, in de jaren 2006-2010 
gaat het om 65 procent. Deze percentages zijn gebaseerd  
op gemiddeld zo’n 450 unieke gewelddadige vermogens - 
ver dachten per jaar.

bij 40,5 procent van de vermogensmisdrijven met geweld  
twee of meer verdachten betrokken. Bij vermogensmisdrijven 
zonder geweld is dit 24,7 procent. 

Een belangrijke uitkomst (zie figuur 1) is dat het aandeel 
 vermogensmisdrijven gepleegd door twee of meer daders, 
toeneemt in de periode 2002-2005 om daarna op een min of 
meer vergelijkbaar niveau te blijven liggen. De daling in 2010  
is opmerkelijk en we weten nog niet goed waar dit precies aan 
toe te schrijven is.

Deze trend houdt vooral verband met het feit dat in de loop  
van de tijd bij fietsendiefstal, diefstal uit woning, diefstal  
uit bedrijf en (deels) winkeldiefstal en bedrog, het aandeel 
 misdrijven gepleegd door twee of meer verdachten toeneemt. 
Ter illustratie: bij diefstal uit woning is in 2002 in 17,4 procent 
van de ophelderde misdrijven sprake van twee of meer 
 verdachten, in 2006 is dit ruim verdubbeld naar 38,8 procent  
en in 2010 gaat het nog steeds om 37,8 procent.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn deels toe schrijven aan  
de prioriteitstelling bij het bevoegd gezag en de politie (zoals 
de aanpak van woninginbraak en criminele jeugdgroepen). 
We mogen echter niet vergeten dat in het algemeen de meeste >>

Figuur 1> Aandeel opgehelderde vermogensmisdrijven met twee of meer verdachten (2002-2010) Figuur 2> Aandeel samenplegers bij vermogensmisdrijven zonder en met geweld (2002-2010)

Bron: Politie Haaglanden (HKS) Bron: Politie Haaglanden (HKS)
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Figuur 3> Ontwikkeling aandeel samenplegers per leeftijdscategorie (2002-2010) Figuur 4> Aandeel samenplegers onder beginners en doorstromers (2002-2010)

We weten al heel lang dat vooral jongeren hun misdrijven 
 plegen met mededaders. Een recent (2008) self-report-
onderzoek onder Nederlandse scholieren tussen de 12 en 16 jaar 
laat zien dat ruim 90 procent van de ondervraagde jongeren 
hun delicten plegen met anderen.

In Haaglanden is tussen 2002 en 2010 op jaarbasis gemiddeld 
74,2 procent van de verdachten tussen de 12 en 17 jaar te 
 kenmerken als een samenpleger. Voor de leeftijdsgroepen 
18-24 jaar en 25 jaar en ouder gaat het om respectievelijk  
58,6 en  34,2 procent.

In de periode 2002-2010 neemt vooral het aandeel samen-
plegers onder de ‘jongvolwassen daders’ (18-24 jaar) toe  
(figuur 3). In 2002 gaat het om 55,6 procent, in 2006 is dit  
59,6 procent en in 2010 is 62,4 procent een samenpleger. 

MANNEN EN VROUWEN
Volgens de literatuur zouden meisjes en vrouwen wat vaker 
misdrijven met anderen plegen dan jongens en mannen. 
De verschillen zijn echter niet groot. Uitgaande van ‘alle’ 
 Haaglandse verdachten constateren we geen verschillen 
 tussen mannen en vrouwen. Als we rekening houden met  
de leeftijd van de verdachten, dan blijkt dat vrouwen boven  

de 25 jaar wel relatief vaker dan mannen hun vermogens-
misdrijven plegen met een ander. We zien hierbij geen trends 
tussen 2002 en 2010.

MAROKKAANSE EN TURKSE VERDACHTEN
In zijn onderzoek naar het ‘opvallend delinquent groepsge-
drag’ van Marokkaanse jongens, stelt Jan Dirk de Jong: “Of 
Marokkaanse jongens die een (vermogens)misdrijf plegen  
dat ook vaker in groepsverband doen of in grotere groepen dan 
‘autochtone’ of ‘allochtone’ jongens die zich schuldig maken 
aan dezelfde misdrijven, is niet bekend”. Er is daarom nage-
gaan of er een verband is tussen etniciteit en samenplegen.

Op basis van het geboorteland, de nationaliteit van de aan-
gehouden verdachten en gegevens uit het GBA is de etnische 
 achtergrond van de verdachten bepaald. We treffen in 2010 
onder de Marokkaanse (56 procent) en Turkse (57 procent) 
 verdachten relatief meer samenplegers aan in vergelijking  
met Antilliaanse (52 procent), Surinaamse (47 procent) en 
Nederlandse (42 procent) verdachten, zelfs als rekening wordt 
gehouden met de leeftijd van de verdachten. Bovendien neemt 
het aandeel samenplegers onder de Marokkaanse, Turkse  
en Antilliaanse verdachten tussen 2002 en 2010 licht toe.

hun misdrijven met andere daders. Het blijkt niet dat het 
 hebben van veel antecedenten betekent dat een dader zijn  
vermogensmisdrijven vaker pleegt met anderen. We hebben 
hier ook te maken met een leeftijdseffect. Zoals eerder 
beschreven: hoe jonger men is, hoe vaker men op pad gaat  
met mededaders. Maar jongeren hebben ook minder de 
 mogelijkheid gehad om veel antecedenten op te bouwen. 

Vanaf 2005 is het aandeel samenplegers onder de door-
stromers in het algemeen wel hoger dan in de periode  
2002-2004, met een duidelijke afname in 2010. Deze uitkomst 
hangt samen met de eerder gesignaleerde toename van de 
samen plegers onder jongvolwassenen.

Wel vinden we dat samenplegers relatief meer vermogens-
misdrijven plegen in het peiljaar dan de alleenplegers. Zo heeft 
in 2010 36,3 procent van de samenplegers in dat jaar twee of 
meer vermogenmisdrijven gepleegd, onder de alleenplegers  
is dit 21,2 procent. Dergelijke patronen worden eveneens aan-
getroffen in wetenschappelijk onderzoek en analyses van de 
politie. De belangrijkste boodschap is dat het samenplegen 
van misdrijven gepaard gaat met het (tijdelijk of seriematig) 
plegen van meer misdrijven en daardoor leidt tot opvallende 
pieken in criminaliteitscijfers. >>

HARDDRUGSGEBRUIKERS 
Uit het onderzoek The Best of Three Worlds van de politie Haag-
landen blijkt onder meer dat het aantal harddrugsverslaafden 
onder de verdachten sinds 1996 continu afneemt en dat het 
ook steeds meer gaat om oudere personen. Het beeld is dat de 
‘ouderwetse junk’ voornamelijk alleen op pad gaat. Dit vinden 
we inderdaad terug in de cijfers. Verslaafde verdachten ouder 
dan 25 jaar zijn veel minder vaak een samenpleger dan de niet-
verslaafde verdachten van 25 jaar en ouder.

DELICTFREQUENTIE 
Samenplegers hebben meer misdrijven op hun naam staan 
dan alleenplegers, lezen we in diverse studies. Nagegaan is  
of samenplegers meer antecedenten op hun naam hebben 
staan in vergelijking met de alleenplegers. Is iemand een of 
twee keer aangehouden dan spreken we over een ‘beginner’. 
Doorstromers hebben drie tot en met tien antecedenten.  
Het gevaar van afglijden naar een echte criminele carrière  
is aanwezig. Verdachten met meer dan tien antecedenten  
zijn ‘veelplegers’. Zij houden er een criminele leefstijl op na. 

Het aandeel samenplegers in Haaglanden is het hoogst onder 
de beginners (2010: 49,5 procent) en de doorstromers (2010: 
49,4 procent). In 2010 pleegt ruim 36 procent van de veelplegers 

Bron: Politie Haaglanden (HKS) Bron: Politie Haaglanden (HKS)
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TOT SLOT 
De volgende trends vallen op. Allereerst is het aandeel 
 vermogensmisdrijven gepleegd door twee of meer daders in de 
afgelopen negen jaar toegenomen. Die toename komt vooral 
op conto van fietsendiefstal, inbraak in woningen en bedrijven. 
Ten tweede neemt het aandeel samenplegers onder de jong-
volwassen daders van 18 tot en met 24 jaar toe. Ten derde zijn 
samenplegers steeds vaker te typeren als doorstromers: ver-
dachten die aan het begin staan van een criminele loopbaan. 

De groep van verdachten die we ‘nieuwe veelplegers’ noemen 
groeit. We weten dat zij vaak deel uitmaken van criminele 
jeugdgroepen of dat zij opereren in fluïde criminele samen-
werkingsverbanden. Het zijn behoorlijk actieve daders die  
zich schuldig maken aan ernstige vermogensmisdrijven.  
De aanpak van dergelijke daders, bijvoorbeeld op basis van  
een probleemgerichte groep-, fluïde netwerk- en/of persoons-
gerichte aanpak, is daarom broodnodig. << 

Ernstige vermogensmisdrijven (waaronder het gebruik van 
geweld) worden vaker met mededaders gepleegd. Onder de 
Haaglandse verdachten die zowel vermogenmisdrijven met  
als zonder geweld plegen, treffen we relatief de meeste samen-
plegers aan (zie figuur 5). In de afgelopen negen jaar neemt  
het aandeel samenplegers – op sommige jaren na – zelfs toe 
van 58,1 procent (2002) naar 74 procent in 2010.

Voor de verdachten die zich schuldig maken aan een of meer 
vermogensmisdrijven zonder geweld is op jaarbasis gemiddeld 
genomen ruim 46 procent te kenmerken als een samenpleger. 
Overigens maken de samenplegers zich relatief ook vaker 
schuldig aan het plegen van allerlei soorten (vermogens)-
misdrijven en zijn zij te typeren als generalisten.

Uitgaande van 2010 treffen we de meeste samenplegers aan 
onder de overvallers (87,2 procent); motor/scooterdieven 
(84,2 procent); bromfietsdieven (80,8 procent); straatrovers 
(78,1 procent) en woninginbrekers (72 procent). Relatief de 
 minste samenplegers komen we tegen bij de verdachten  
van valsheidmisdrijven (43,3 procent); bedrog (37,8 procent)  
en  verduistering (20,3 procent).

Figuur 5> Aandeel samenplegers en aard vermogensmisdrijf (2002-2010)

Bron: Politie Haaglanden (HKS)
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Veel gewelddadige vermogens-
misdrijven, zals beroving, 
worden met mededaders 
gepleegd / foto: Inge van Mill.
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>>

   INTERVIEW  Hoogleraar Criminologie Joanne  
van der Leun over criminaliteit en migratie: 

‘ STRUCTUREN 
ACHTER DE  
CRIMINALITEIT 
ZIJN BELANGRIJK’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 ‘M
ensen gaan vaker landsgrenzen 
over. Ze grijpen de kansen die ze 
zien, soms ook criminele kansen”, 
stelt  criminologe Joanne van  

der Leun. Ze wil daarmee aangeven dat grens-
overschrijdende criminaliteit een uitvloeisel is  
van de internationalisering en niet meer weg  
zal gaan. “Het fenomeen steekt de kop op als 
 ver bindingen tussen maatschappijen tot stand 

komen, mensen mobieler worden. Het zit nou 
 eenmaal in de mens om  kansen op te zoeken in 
het leven, ook over de grens. De meeste migranten 
vinden in hun nieuwe  omgeving hun weg als 
brave burgers, maar een deel van hen komt terecht 
in de grijze sector of in de criminele economie. 
Dat is de realiteit”, verklaart Van der Leun. 

Grensoverschrijdende criminaliteit vormt in 
haar ogen geen speciale misdaadcategorie. 
“Bij heel veel vormen van criminaliteit zie je 
grensover schrijdende aspecten. Dat kan zijn  

Bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit is het,  
volgens professor Joanne van der Leun, van essentieel belang dat politie 
en justitie zich richten op de structuren achter de misdadige activiteiten. 
“Dat zet meer zoden aan de dijk dan uitgebuite illegalen vastzetten en 
uitzetten”, aldus de Leidse hoogleraar. Een groot probleem is in haar ogen 
dat de rechtshandhaving in Nederland onvoldoende is toegerust om 
grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensenhandel, aan te pakken. 
“De effectieve aanpak van zware criminaliteit is in Nederland zelf al heel 
lastig, laat staan als andere landen erbij betrokken zijn.” 
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Hoogleraar Criminologie 
Joanne van der Leun: “Al 
in de jaren negentig is 
onderzoek gedaan naar 
mobiele bendes.” / foto: 
Inge van Mill.



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

bij vermogensdelicten zoals inbraken en over-
vallen, bij mensenhandel, bij drugs. Over het 
 algemeen zijn het geen aparte vormen van crimi-
naliteit”, aldus Van der Leun. Ze wil ook het 
 misverstand wegnemen dat misdaad die zich 
niet tot nationale grenzen beperkt, per  definitie 
georganiseerde  misdaad is. “De politie zet vanuit 
eigen ervaringen dit aspect soms zwaarder aan 
dan reëel is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen-
handel, die komt deels mee met illegale migranten. 
Arbeids  -uit buiting komt ook een-op-een voor 
of binnen  families, en hoeft helemaal niet  
georganiseerd te zijn.”

CRIMINALITEIT EN MIGRATIE
Professor Van der Leun, in 2001 als socioloog 
 gepromoveerd op een onderzoek naar illegale 
migranten in Nederland, is hoogleraar Crimi  - 
no logie aan de Universiteit Leiden. Ze buigt zich 
over vraagstukken rond criminaliteit en migratie, 
vooral in de grote steden. 

 ‘Criminaliteit is 
een kwestie van 
vraag en aanbod’

Van der Leun: “Het is goed om criminaliteit en 
migratie te verbinden en naar beide onderzoek 
te doen. De onderzoeksgebieden raken elkaar, 
soms is er een overlapping. Migratie is van alle 
 tijden. Overal heb je migranten en meestal zorgt 
de tweede generatie voor problemen. Die fase  
hoort er kennelijk bij. Dat is vandaag niet anders 
dan in het verleden.”

Als belangrijke oorzaken van grensoverschrijdende 
criminaliteit noemt Van der Leun de combinatie  
van welvaartsverschillen en toenemende mobiliteit. 
“Criminaliteit is een kwestie van vraag en aanbod. 
Mensen moeten zich bewust zijn van hun kansen 
elders. In Nederland hebben ze gemakkelijke 
 toegang tot dure consumptiegoederen, zoals 
iPads en flatscreens. In de mensenhandel valt 
hier geld te verdienen aan anderen, en er is niet 
zo’n hoge pakkans. De economische crisis speelt 
waarschijnlijk ook een rol.” 

MOBIELE BENDES
Mobiele bendes uit voormalige Oostbloklanden die 
zich volgens de politie vaker schuldig maken aan 
criminaliteit, zijn volgens Van der Leun geen nieuw 
fenomeen. “Grensoverschrijdende criminaliteit  
is een uitvloeisel van migratie in het algemeen.  
En niet zozeer het gevolg van de uitbreiding van  
de Europese Unie en het openstellen van de grenzen 
voor personen, wat wel wordt beweerd. Al in de 
jaren negentig is onderzoek gedaan naar mobiele 
bendes en wij kwamen het ook tegen in het ille-
galenonderzoek. De grotere EU zal wel van invloed 
zijn, maar al voordat landen als Polen, Bulgarije, 
Roemenië en Litouwen EU-lidstaten waren, konden 
Oost-Europeanen de grenzen oversteken. Crimi-
nelen gaan echt geen toestemming vragen om 
de grens over te komen.”

Het probleem is volgens Van der Leun veel meer  
dat de rechtshandhaving in Nederland onvoldoende 
berekend is op de bestrijding van grensoverschrij-
dende criminaliteit. “De effectieve aanpak van 
zware criminaliteit is in Nederland zelf al heel lastig, 
laat staan als andere landen erbij betrokken zijn. Er 
wordt hard aan gewerkt, maar de eigen organisaties 
van politie en Openbaar Ministerie zijn nog niet 
goed genoeg toegerust op de aanpak van mobiele 
criminaliteit.” 

‘Politie en justitie 
zullen anders  
moeten gaan werken 
bij de criminaliteits-
bestrijding’

“De politie vraagt al lang aandacht voor dit 
 probleem. Het vergt meer inspanningen om 
 grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. 
Samenwerking tussen politiekorpsen in binnen- 
en buitenland is daarbij het sleutelwoord.” 

Het uitwisselen van informatie met andere landen 
is nog steeds gebrekkig, constateert Van der Leun. 
“Veel politiekorpsen zijn om allerlei redenen vaak 
onvoldoende bereid hun eigen informatie te delen 
met collega’s elders. Criminelen maken daar 

Over de omvang van de mensenhandel kan volgens 
Van der Leun niemand iets zinnigs zeggen, ook het 
Coördinatiecentrum Mensenhandel niet. De cijfers 
van mensenhandel stijgen elk jaar. Zo waren er in 
2010 bijna 1000 meldingen tegen iets meer dan 
900 in 2009 en maar 300 in 2000. “Dat zit vooral 
in de toegenomen aandacht voor dit type crimi-
naliteit”, zegt de Leidse criminologe. Ze voegt eraan 
toe: “Overigens zijn de cijfers door een selectieve 
opsporing nooit een afspiegeling van de realiteit. 
Uit de rapportage blijkt dat daders en slachtoffers 
van mensenhandel een heel bont internationaal 
gezelschap vormen. Maar Nederlanders hebben 
waarschijnlijk een grotere kans om in de registraties 
terecht te komen.”

MAROKKANEN-PROBLEEM
Als een verwerpelijke ontwikkeling in de crimi-
naliteitsbestrijding, noemt Van der Leun, dat 
 criminaliteit in de maatschappelijke discussie 
vaak een-op-een wordt gekoppeld aan migranten. 
Ze neemt de tweede generatie Marokkanen en 
Antillianen als voorbeeld. “Criminaliteit wordt 
gelijkgeschakeld met problemen met die groepen 
jongeren. Marokkaanse en Antilliaanse jongeren 
zijn weliswaar  oververtegenwoordigd in de crimi-
naliteitscijfers, maar dat is iets anders dan er 
direct vanuit gaan dat die groepen veroorzakers 
zijn van criminaliteit. In het laatste geval kunnen 
die groepen geen goed meer kunnen doen. 
Dat vormt voor die groepen migranten een 
groot probleem.” 

Op de lange termijn zouden de gevolgen mee  
kunnen vallen. Surinamers en Molukkers hebben  
in het verleden ook het stempel ‘probleemgroep’ 
gehad en nu hoor je daar niets meer over. Maar  
het Marokkanen-probleem dreigt te blijven voort-
bestaan, waarschuwt Van der Leun. “Door een 
 negatieve dynamiek in de maatschappij is het 
Marokkanen-probleem veel moeilijker op te lossen. 
Het is bijna een self fulfilling prophecy: Nederland 
heeft een hardnekkig Marokkanen-probleem en 
Marokkanen gaan zich ernaar gedragen. In wijken 
met veel Marokkanen bestaat de straatcultuur  
uit crimineel zijn en mensen lastig vallen met  
daarbovenop zich afzetten tegen autoriteiten.  
Het bepaalt mede de groepsidentiteit.” 

gebruik van.” Een ander probleem waar politie  
en justitie tegen aan lopen bij de aanpak van 
 grensoverschrijdende criminaliteit is de groeiende 
mobiliteit. Van der Leun: “Politie en justitie zullen 
anders moeten gaan werken bij de criminaliteits-
bestrijding. Geldstromen volgen. Want criminelen 
kunnen nog zo mobiel zijn, ze moeten wel geld 
doorsluizen.” 

PROCES VAN CRIMMIGATIE
Professor Van der Leun signaleert in Nederland  
een proces van crimmigratie: de versmelting van 
strafrecht en immigratiebeleid op het gebied van 
illegale migratie. “Illegaal verblijf is in Nederland 
geen misdrijf. Maar steeds meer wordt geprobeerd 
illegale migranten aan te pakken via het strafrecht. 
En dat terwijl het strafrechtssysteem is bedoeld 
voor de aanpak van criminelen.” Omdat migratie 
een heel groot onderdeel van de maatschappij 
beslaat, zou bestrijding van grensoverschrijdende 
criminaliteit zich moeten concentreren op excessen 
en zich moeten richten op de meest schadelijk 
 vormen. “De aanpak van illegale arbeid moet in 
eerste instantie via het arbeidsrecht lopen. Als er 
geen uitwassen zijn, moet je het daarbij laten”,  
zegt Van der Leun.

Ze vindt dat het geen zin heeft en verkeerd is om 
|alle vormen van uitbuiting onder mensenhandel  
te schuiven. “Allereerst omdat mensen die vanuit 
het Nederlandse rechtsstelsel als slachtoffer  worden 
gezien, zichzelf vaak niet als slachtoffer beschou-
wen. Ze redeneren: ‘Ik heb in ieder geval werk’. 
Bovendien zouden politie en justitie zich moeten 
richten op de mensen die aan mensen handel verdie-
nen. Ze moeten de structuren achter de illegale 
 handel aanpakken. Dat zet meer zoden aan de dijk 
dan uitgebuite illegalen vastzetten en uitzetten.  
In de praktijk betekent het meer rechercheren en 
concentreren op excessen en criminaliteit.” 

‘Daders en slacht-
offers van mensen-
handel zijn een 
bont internationaal 
gezelschap’ 

>>
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NEGATIEVE SPIRAAL
Onderzoekers kunnen weinig doen om deze 
 negatieve spiraal te doorbreken, zegt Van der Leun, 
omdat het lastig is zich in de probleemgroepen  
te bewegen.
 
“Dat betekent dat de processen die achter de proble-
men spelen moeilijk zichtbaar kunnen worden 
gemaakt. De jarenlange rapportages en artikelen 
over oververtegenwoordiging van Marokkaanse 
 jongeren in de criminaliteitscijfers leiden ertoe dat  
de politie extra op deze jongeren gaat letten. En daar-
door gaan de cijfers in de wijken met veel Marok-
kaanse bewoners weer omhoog en blijft de spiraal in 
stand. Het doorbreken ervan is een kwestie van lange 
adem en kan alleen als gezamenlijk wordt opgetrok-
ken. Marokkanen zullen zelf moeten meehelpen.” 

‘De algemene  
gedachte is dat niet-
integreren tot crimi-
naliteit leidt. Dat is 
nou net niet waar’

In de samenleving en in de politiek wordt veelal  
een verkeerd verband gelegd tussen integreren en 
criminaliteit, betoogt Van der Leun. “De algemene 
gedachte is dat niet-integreren tot criminaliteit 
leidt. Dat is nou net niet waar. Als een migrant  
niet kiest voor integratie, hoeft hij niet te worstelen. 
Dat leidt tot aangepast gedrag en een onopvallende 
plaats in de samenleving. Juist Marokkaanse jonge-
ren die willen integreren, lopen tegen problemen op, 
voelen zich gefrustreerd en komen gemakkelijker 
met de politie in aanraking.”

MEER REALISTISCHE KIJK NODIG
Hoewel de relatie tussen criminaliteit, migratie  
en etniciteit al decennialang wordt onderzocht,  
was het in Nederland lange tijd politiek niet correct 
 criminaliteit van migranten in het openbaar te 
benoemen. “Dat is eind jaren negentig omgeslagen. 
Nu wordt de hele criminaliteitsproblematiek  
opgehangen aan migranten. De aanslagen op  
11 september 2001 in New York hebben dat nog 
 versterkt. Dat is weer het andere uiterste. Bij 

criminaliteits problemen die vooral in de kring  
van autochtonen spelen, wordt nooit over cultuur 
gesproken.”  Van der Leun pleit voor een terugkeer 
naar een meer realistische kijk op migrantenproble-
men. “Niet de problemen ontkennen, maar ze weer 
in de juiste proporties gaan zien. Anders krijgen 
Marokkanen die als gewone burgers deel uit maken 
van de Nederlandse samenleving ook een crimineel 
stigma. Dan is er geen enkele oplossing meer voor 
het Marokkanen-probleem.” 

Van der Leun, die als wetenschapper graag de  
problemen van de grote steden wil begrijpen,  
gaat onderzoek doen naar de relatie tussen  

politie en Marokkaanse jongeren. De politie van  
een van de grote steden heeft haar medewerking 
toegezegd.

“In Nederland is er lang een goede relatie geweest 
tussen politie en burger. Het onderzoek moet 
 opleveren in hoeverre die relatie onder druk is komen 
te staan. Welke invloed hebben de maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen tien, vijftien jaar 
gehad op het politiewerk in de grote steden?”, 
 formuleert Van der Leun de onderzoeksvraag.  
Ze heeft in de jaren negentig onderzoek gedaan naar 
hoe de politie omging met illegalen. “Politieagenten 
waren heel voorzichtig met  migranten. De nadruk 

lag op goede verhoudingen in de wijken. Het maat-
schappelijk klimaat is veranderd, daarom is het 
 interessant om te weten hoe de politie nu met de 
problemen omgaat. Dat is ook iets waar de politie  
op veel  plaatsen in Nederland mee worstelt.” 

ILLEGALE MIGRANTEN
Het aantal illegale migranten in Nederland ligt  
naar schatting tussen de 100 000 en 130 000.  
“Dat is relatief gezien niet alarmerend. Bovendien 
blijft het aantal door de tijd heen redelijk stabiel”, 
merkt Van der Leun op. “Het strakkere overheids-
beleid heeft illegalen wel ondergronds geduwd, 
waardoor een groter deel in de criminaliteit terecht-
komt om in hun levensbehoeften te voorzien.  
Het probleem van illegalen is niet verdwenen,  
maar maatschappelijk heeft het niet meer zo’n 
impact als in de jaren tachtig en negentig van  
de vorige eeuw. De aandacht gaat nu vooral uit  
naar mensenhandel, tweedegeneratie-migranten- 
 jongeren en grensoverschrijdende misdaad.” 

Van der Leun benadrukt dat migratie divers en 
gefragmenteerd is geworden. Dat vertaalt zich  
naar de criminaliteit. “Het beeld is diverser dan  
de maatschappelijke discussie doet vermoeden.
Het is altijd zo dat maatschappelijke aandacht 
 uitgaat naar bepaalde groepen. Er is een grote 
 selectiviteit in waar de maatschappij wel en niet 
naar kijkt. Er zijn nog steeds Chinezen, Colum-
bianen en Afrikanen actief in het criminele circuit. 
Maar daar hoor je op dit moment weinig van. Het 
gaat over Marokkanen en niet eens over Turken of 
andere groepen die in de criminaliteitsstatistieken 
ook relatief hoog scoren.” 

In Nederland heeft de nadruk lang gelegen op 
de bestrijding van criminaliteit op straat, meent 
Van der Leun. “Dat is ook belangrijk. Maar de 
 structuren die achter de criminaliteit liggen, zijn 
minstens zo belangrijk bij de misdaadbestrijding 
als de mensen. Dat belang neemt toe met de 
 groeiende internet criminaliteit. Bij die vorm van 
criminaliteit zijn landsgrenzen nauwelijks relevant. 
De problemen die we nu zien bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit, zullen bij 
 cybercrime nog veel sterker gaan spelen. Kijken 
naar achterliggende processen en structuren, 
is in een mobiele samen leving het enige dat werkt 
tegen criminaliteit.” <<

“Er is een grote 
selectiviteit in waar 
de maatschappij wel 
en niet naar kijkt.”/ 
foto: Inge van Mill. 
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Werkvloer

Burgers willen veilig over straat, en dus ook zonder hoofdbrekens over 
hun veiligheid naar uitgaansgelegenheden en evenementen kunnen 
gaan. Dat is een van de uitgangspunten van het veiligheidsbeleid  
van het kabinet. Maar wie is er precies verantwoordelijk voor 
evenementenveiligheid – en wie gaat de beveiliging betalen?

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

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 H
et lijkt erop dat in Nederland steeds meer 
evenementen worden georganiseerd. 
Vooral het aantal grootschalige festivi-
teiten is explosief toegenomen. Alleen al 

in Amsterdam is het aantal grote publiektrekkers 
 (evenementen met meer dan 5000 bezoekers) 
 tussen 2000 en 2007 vervijfvoudigd, becijferde 
onderzoeksbureau Respons. Volgens een analyse 
van het Openbaar Ministerie uit 2010 steeg het 

 aantal grootschalige evenementen in Nederland  
de afgelopen jaren met ruim 10 procent. Om  
de ontwikkeling wat concreter te maken: in 2009 
vonden er naar schatting 2300 evenementen plaats 
met meer dan 5000 bezoekers. Op basis van gege-
vens van de politie wordt geschat dat daarbij circa 
490 000 mensuren aan politiepersoneel is ingezet. 

Er zijn geen aanwijzingen dat deze cijfers sindsdien 
zijn gedaald. Afgaand op de mediaberichtgeving 
is het aantal grootschalige evenementen in  
Nederlandse steden, ondanks de veelbesproken 
drama’s zoals Hoek van Holland, alleen maar  
groter geworden. >>

(Foto links) 
In Nederland worden 
steeds meer evenemen-
ten georganiseerd. 

(Foto rechts)
Vooral het aantal 
grootschalige festivi-
teiten is ongekend 
toegenomen.

 FOTOSERIE  Werken aan veilige evenementen

VEILIG 
FEESTVIEREN
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Organisatoren van dance-events, muziekfestivals 
en andere grote feesten hebben anno 2012, naar 
eigen zeggen, steeds meer te maken met een 
 aangescherpt vergunningenbeleid. Dat zou leiden 
tot zeer strenge veiligheidseisen of zelfs – wanneer 
er sprake is van onvoldoende  politiecapaciteit –  
vergunningafwijzingen.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der 
Laan kreeg bijvoorbeeld veel kritiek van evenement-
organisatoren vanwege zijn voorstel om grote 
 feesten tijdens Koninginnedag te verplaatsen van 
de binnenstad naar locaties aan de randen van de 
stad. Aan de Zuidas of bij de Arena zou de veilig-

heidssituatie beter kunnen worden gehanteerd, 
stelde de burgemeester. In 2011 hadden politie en 
hulpdiensten tijdens Koninginnedag hun handen 
vol aan 287 arrestanten en 522 ambulance ritten. 
Deze ritten waren vrijwel allemaal aan alcohol 
 gerelateerd.

De klacht dat het Nederlandse uitgaansklimaat 
lamgeslagen wordt als gevolg van een stringenter 
vergunningenbeleid is niet nieuw. Het CCV 
beschreef deze kwestie al in het Trendsignalement 
2011. Maar de situatie is er sindsdien voor festival-
organisatoren niet aantrekkelijker op geworden.

Organisatoren van  
grote feesten, zoals 
dance-events, worden 
geconfronteerd met  
een aangescherpt 
vergunningenbeleid  
van gemeenten.

Zo zijn er plannen in de maak om de politiekosten 
voor incidentele commerciële evenementen met 
een vergunningplicht door te berekenen aan de 
organisator. Dat staat in een wetsvoorstel van het 
kabinet. Doel van het voorstel is om de politie-inzet 
bij evenementen te verminderen en organisatoren 
meer verantwoordelijkheid te geven voor de veilig-
heid van hun evenementen. 

Het wetsvoorstel richt zich primair op taken waarbij 
nu vaak een beroep wordt gedaan op politiecapaci-
teit, maar die ook door beveiligers of verkeersrege-
laars kunnen worden uitgevoerd. Eventuele kosten 
voor bijvoorbeeld de opsporing van strafbare feiten, 

hulpverlening door politie, of het afvoeren van 
arrestanten blijven buiten beschouwing. En de wet 
is niet van toepassing op wedstrijden die erkend  
zijn door NOC-NSF, voetbalwedstrijden, en jaarlijks 
terugkerende evenementen zoals Koninginnedag 
en de intocht van Sinterklaas.

Een ander wetsvoorstel dat relevant is voor  
(sommige) organisatoren van evenementen is de 
uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet Bibob. 
Het plan is om de wet ook toepasbaar te maken op 
vechtsportevenementen. In die branche zou nogal 
eens sprake zijn van een vermenging van onder- en 
bovenwereld. >>
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Het is moeilijk te voorspellen hoe deze nieuwe 
 wetten in de praktijk zullen uitwerken. De Wet 
maat regelen bestrijding voetbalvandalisme en  
ernstige overlast, die in 2010 in werking trad, blijkt 
tot nu toe nog beperkt te worden ingezet. Uit een 
evaluatie van de Inspectie Openbare Orde en Veilig-
heid, waarvoor 19 arrondissementen en 53 gemeen-
ten werden bevraagd, bleek dat de wet in het eerste 
jaar van haar bestaan in tien gemeenten in totaal  
58 keer is toegepast. Het gaat voor het grootste deel 
om burgemeestersbevelen en in mindere mate om 
gedragsaanwijzingen. Aanleidingen voor de inzet 
van de wet zijn voetbalvandalisme, wijkoverlast,  
en overlast rond evenementen. In drie van de vier 

gevallen dat de maatregel voor de rechter kwam,  
werd het dossier onvoldoende compleet en concreet 
bevonden om de maatregel op te leggen.

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme 
en ernstige overlast is speciaal gericht op overlast-
plegers die herhaaldelijk in de fout gaan. Daarmee 
zal de wet nooit een panacee zijn voor alle veilig-
heidsrisico’s rond voetbalwedstrijden, dance-events 
en andere grootschalige evenementen. 

Gemeenten, die vanwege hun regierol in het lokale 
veiligheidsbeleid een belangrijke taak vervullen in 
evenementenveiligheid, staan niet met lege handen 

(foto links) 
De nieuwe wet (waardoor 
politiekosten kunnen 
worden doorberekend op 
evenementen) is niet van 
toepassing op jaarlijks 
terugkerende evenemen-
ten, zoals de intocht van 
Sinterklaas.

als het gaat om de voorbereiding van interventies. 
Zo is begin dit jaar de Handreiking evenementen-
veiligheid gepubliceerd. De handreiking, die is 
gericht op zowel lokale openbare orde als regionale 
rampen- en crisisbeheersing, beschrijft onder ande-
re de werkprocessen rond evenementenveiligheid 
waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen.  
De handreiking is tot stand gekomen door samen-
werking tussen het Nederlands Instituut Fysieke 
Veiligheid NIFV, het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, en het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. <<

De handreiking evenementenveiligheid is gratis  

te downloaden via www.infopuntveiligheid.nl. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) ondersteunt veiligheidsprofessionals bij hun beleid 

op het gebied van evenementenveiligheid. Kijk voor  

meer informatie op de website www.hetccv.nl of neem 

contact op met Colin Voetee, telefoon (030) 751 67 42, 

e-mail: colin.voetee@hetccv.nl.

(foto rechts) 
Ook Koninginnedag valt 
niet onder het bereik van 
de nieuwe wet.
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Probleem onaantastbaren leeft breder dan gedacht 

WIE DOET  
ZE WAT? 
Marnix Eysink Smeets, Eric Bervoets en  
Jan Nap stuiten in hun werk steeds vaker 
op criminele, overlastgevende en vooral 
intimiderende (jonge)mannen, omgeven 
door een sfeer van angst en intimidatie. 
Het gaat om ogenschijnlijk onaantast-
baren, die niemand meer durft te 
corrigeren en waar ook de overheid geen 
vat op lijkt te krijgen. Hoe wijdverbreid  
is dit probleem precies, wat werkt het in 
de hand, en bovenal: welke aanpak zou 
hiertegen wél kunnen werken?

namen dat pleidooi in hun nieuwjaarstoespraak 
over. En in menig seminar wordt inmiddels  
over de aanpak van onaantastbaren gesproken.  
De discussie vindt haar oorsprong in een 
 verkennend onderzoek onder frontliners in  
de  veiligheidszorg.

“Pas op dat in steden niet het recht van de sterkste 
gaat gelden”, zo waarschuwde dr. Cyrille Fijnaut 
onlangs in zijn afscheidsinterview in dit blad. 
Want dat dreigde naar zijn mening wel te gebeuren. 
Zeker als politici en bestuurders zich niet nadruk-
kelijker en normatiever zouden opstellen tegen 
geweld. In woorden, maar vooral in daden. 

Op het moment van Fijnauts uitspraken, legden  
wij net de laatste hand aan een verkenning van  
de invloed van onaantastbare overlastgevers en 
 criminelen op buurten en wijken. En we konden  
het niet anders dan hardgrondig met hem eens  
zijn. Uit die verkenning blijkt namelijk dat – terwijl 
Nederland gemiddeld genomen zoveel veiliger  
is geworden – op meerdere plekken in ons land  
het recht van de sterkste de rechtsstaat dreigt  
te verdringen. Burgers én professionals komen 
 hierdoor pijnlijk in de knel. En de overheid verliest 
daar haar geloofwaardigheid en legitimiteit.  
Dat mag niet gebeuren; actie is dus geboden. 

 Burgers worden  
extra bang als zij zien 
dat zelfs de overheid 
de onaantastbaren 
geen strobreed in de 
weg kan leggen
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door Marnix Eysink Smeets, Eric Bervoets  
en Jan Nap
Eysink Smeets is lector Public Reassurance Hogeschool 

Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep 

Veiligheidspercepties, Bervoets is als criminoloog 

verbonden aan het onderzoeksprogramma van 

LokaleZaken en Nap is strategisch adviseur bij de 

Politieacademie/School voor Politie Leiderschap.

 K 
ort voor de jaarwisseling deed een 
 opiniestuk in de Volkskrant nogal wat 
stof opwaaien. In het stuk werd een  
lans gebroken voor het intensiveren van 

de aanpak van ‘onaantastbaren’ in buurten en 
wijken. Diverse politiechefs en burgemeesters 
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de overheid de onaantastbaren een steeds sterkere 
positie bezorgt? Nee, natuurlijk niet! Maar wat dan? 

MOED GEVRAAGD
Boven alles is nu bestuurlijke moed nodig. Allereerst 
om de uncomfortable knowledge onder ogen te zien; 
het probleem is er, en het is wijder verbreid en venij-
niger dan we denken. Verder hebben we moed nodig 
om te durven zeggen dat de verbeteringen in de 
aanpak nog steeds onvoldoende zijn. Vervolgens 
zijn moed en leiderschap nodig om een aanpak van 
voldoende focus, intensiteit én continuïteit van de 
grond te krijgen, óók in deze tijden van bezuinigin-
gen. Dan zal blijken dat 80 procent van de onaan-
tastbaren helemaal niet zo onaantastbaar is als ze 
wellicht lijken. Ten slotte is moed en leiderschap 
nodig om – nu al – te durven onderzoeken of voor 
die laatste 20 procent andere interventies nodig zijn 
dan nu beschikbaar.

MEER AANDACHT
Veranderingen in het veiligheidsbeleid bereik  
je niet met een enkel rapport of enkel incident,  
zo concludeerden onderzoekers onlangs in een 
 studie voor het WODC. Maar wel als zo’n incident of 
rapport precies op het juiste moment komt in een  
cascade van gebeurtenissen. Dat lijkt nu het geval. 
De afgelopen maanden begon de stroom berichten 
over ‘onaantastbaarachtige’ problemen aan te 
zwellen. Een week na het verschijnen van onze 
 verkenning barstte de publicitaire bom over de 
doorwerking van onaantastbaren in een Utrechtse 
wijk. Kort daarna kondigden diverse bestuurders  
in hun nieuwjaarsspeeches al aanscherping van 
het beleid aan. Het Nicis Institute hield in februari 
een expertmeeting met bestuurders, wetenschap-
pers en professionals over de betekenis van de 
 uitgevoerde verkenning voor de praktijk. En ook de 
kwartiermakers van de Nationale Politie hebben al 
aangegeven in het nieuwe korps met het onderwerp 
aan de slag te willen. Het probleem is weerbarstig, 
dus we zijn er vast nog lang niet. Maar met de 
 beweging die nu ontstaat, moet het raar lopen  
als het fenomeen van de onaantastbaarheid niet 
zijn langste tijd heeft gehad. <<

te ontlokken. Natuurlijk is het lastig om tot pas-
sende vervolging over te gaan als over de verdachte 
 nauwelijks justitiële documentatie beschikbaar is. 
Komen ze wél voor de rechter, dan slepen ze er nogal 
eens relatief lichte sancties uit, of erger: een sepot 
of vrijspraak. Ahmed Marcouch onderstreepte 
recent in Het Parool dat we ten aanzien van deze 
groep opsporingstechnisch uit een heel ander 
 vaatje zouden moeten tappen. Hij heeft gelijk.  
Maar proberen we dan met zijn allen iets nieuws?  
Te weinig. Terwijl uit verschillende pioniersprojecten 
blijkt dat dat wel degelijk werkt. Net als dat we er 
nog steeds te weinig aan doen om het lek aan het 
einde van de keten te dichten. Het is onze mening 
dat, als gangbare maatregelen niet helpen bij het 
beschermen van de samenleving, onaantastbaren 
voor langere tijd van straat moeten worden gehaald. 
Helaas lijkt dat nog steeds zeer moeilijk, alle reeds 
getroffen strafrechtelijke reparaties ten spijt.

MOREEL VRAAGSTUK
Natuurlijk vormen de onaantastbaren een veilig-
heidsprobleem. Zij plegen criminaliteit en geven 
overlast. De geluiden over doorgroei richting zware 
en/of georganiseerde criminaliteit worden ook 
steeds sterker. Een veiligheidsprobleem dus? Jazeker.

 Mag je accepteren 
dat burgers het 
geloof in de overheid 
verliezen?

Maar het gaat hier vooral om een moreel probleem. 
Want, wil en mag je accepteren dat er plaatsen zijn 
in Nederland waar het recht van de sterkste de 
rechtstaat verdringt? Wil en mag je accepteren dat 
burgers het geloof in de overheid verliezen omdat  
deze kennelijk niks kan uitrichten tegen deze groep? 
Wil en mag je accepteren dat je – door weg te kijken 
– de deur openzet voor een criminele carrière van  
de toch al niet kansrijke onaantastbaren? En omdat 
de onmacht van de één de kracht betekent van de 
ander: wil en mag je accepteren dat onmacht van  

CIRKEL VAN ONMACHT
Voor dit onderzoek – met steun van het Nicis  
Institute – gingen we in gesprek met zo’n 40 profes-
sionals uit de veiligheidszorg, verdeeld over heel  
het land. Met wijkagenten, jeugdreclasserings-
ambtenaren, medewerkers van Veiligheidshuizen 
en jongerenwerkers. Niet met bestuurders en 
beleidsmakers. Wij wilden horen wat er echt speel-
de, niet wat er officieel zou moeten spelen. Het 
animo om met ons te praten was opvallend groot, 
de uitkomst van de gesprekken schokkend. Het 
probleem is groter, wijder verbreid en venijniger dan 
wij aanvankelijk dachten. We hoorden vooral een 
verhaal over onmacht. Over frustratie, niet alleen 
onder burgers, maar minstens zozeer onder profes-
sionals. Burgers worden extra bang als zij zien dat 
zelfs de overheid niet in staat is de onaantastbaren 
een strobreed in de weg te leggen. Dat voedt ook 
weer het aura van onaantastbaarheid. Die cirkel  
van onmacht moet dringend doorbroken worden.

DRIE KNELPUNTEN
Vanzelfsprekend gingen we in onze verkenning  
verder dan de simpele doch pijnlijke constatering 
van het probleem. Waarom is het zo moeilijk om 
adequaat tegen deze groep op te treden? Waar 
strandt de aanpak? Uit onze verkenning komen  
drie knelpunten naar voren. 

 Veel professionals 
hebben het gevoel 
aan een dood paard  
te trekken

De klassieke knelpunten
Volgens de huidige inzichten is voor een succesvolle 
aanpak van de onaantastbaren een scala aan par-
tijen nodig. Van politie tot gemeentelijke diensten, 
van jeugdzorg en jeugdreclassering tot woning-
bouwcorporaties. 

Alle retoriek ten spijt, blijft het razend moeilijk 
alle relevante partijen in de benen te krijgen.  
Met alle neuzen in dezelfde richting en dan ook  

nog enigszins synchroon in tijdplanning, intensiteit 
en ausdauer. Zo strandt de aanpak van menige 
onaantastbare weer op een dichte deur, een wacht-
lijst of op centraal gestelde prioriteiten ‘die een 
investering in de voorliggende problematiek op dit 
moment helaas onmogelijk maken’. Dit is lastig uit 
te leggen aan burgers die lijden onder de overlast. 
En enorm frustrerend voor professionals die zien 
wat er gebeurt, maar er niets tegen kunnen doen. 
Veel van de professionals die wij spraken, hebben 
het gevoel aan een dood paard te trekken. Wij kwa-
men zelfs professionals tegen die daarom het bijltje 
erbij neer hadden gegooid. 

Een web van angst
Het tweede punt is een web van angst. Dat buurt-
bewoners bang zijn voor de onaantastbaren zal 
geen verbazing wekken. Maar we signaleerden ook 
angst bij professionals. Niet alleen voor de onaan-
tastbaren zelf, al was een aantal politiemensen 
daadwerkelijk bedreigd of in de val gelokt. De angst 
zat minstens zozeer in het ontbreken van steun in 
de eigen organisatie. Diezelfde angst constateerde 
ook Van der Torre in zijn onlangs verschenen onder-
zoek naar geweld door de politie. Een deel van de 
politieprofessionals lijkt een confrontatie buiten  
te vermijden om problemen binnen te voorkomen. 
Nogal wat professionals hebben het gevoel dat  
de problematiek van de onaantastbaren nog onvol-
doende is doorgedrongen tot het bestuurlijk en 
managementsniveau van hun organisaties. Dat  
kan liggen aan het feit dat dit soort problemen niet 
goed naar voren komt in de bestaande manage-
mentinformatiesystemen. Ook werd nogal eens 
gerept over een probleem dat ervaren wordt als too 
hot to handle. Wie kennis heeft van het probleem 
moet handelen, maar dat handelen is bijzonder 
lastig en dus wordt de kennis al snel uncomfortable 
knowledge. Die – als het even kan – vermeden moet 
worden. Maar zo was de terugtrekkende overheid 
toch niet bedoeld?

Strafrecht schiet tekort?
Waar andere aanpakken tekortschieten, zou het 
strafrecht het laatste redmiddel moeten zijn.  
Maar ook strafrechtelijk gezien ontspringen de 
onaantastbaren systematisch de dans. Natuurlijk  
is het lastig om aan een bange buurt informatie  
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>>
… / foto: Liesbeth 
Dingemans.

door Robbie Keus

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der 
Laan maakte zich persoonlijk hard voor het project. 
“En niet zonder reden”, stelt IJzelendoorn. “Op ver-
schillende plekken in de stad waren jongens actief 
die zich met zware delicten bezig hielden, veelal 
gepleegd met grof geweld. In Amsterdam worden 
jaarlijks tussen de 2500 en 3000 vaak jeugdige ver-
dachten aangehouden voor geweldsmisdrijven en bij 
straatroven nog eens ruim 500. Deze delicten zorgen 
ervoor dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen 
leefomgeving.”

In oktober 2010 was de maat vol. Directe aanleiding 
was de overval op juwelier Fred Hund, die daarbij  
om het leven kwam. “De burgemeester nam zijn 
verantwoordelijkheid en besloot terug te slaan.  
Hij eiste een sluitende aanpak die een aanwijsbare 
kentering teweeg zou brengen.” De politie, die de 
daders volgens IJzelendoorn al op de korrel had, 
haakte direct aan. De toenmalige hoofd commissaris 
Welten ondersteunde het plan door 250 politie-
mensen toe te zeggen en een speciaal team van  
het OM werd ingezet op de 600 zwaarste plegers  
in de Amsterdamse regio. 

De aanpak richt zich op veelplegers waarbij de 
 reguliere aanpak nauwelijks effect sorteert. “Veel 
organisaties houden zich om de beurt met deze 
 jongens bezig. Maar het resultaat valt tegen”, stelt 
IJzelendoorn. “Alleen straf of alleen hulpverlening 
helpt deze groep niet. Het moet een combinatie zijn 
en met volle aandacht.” De jonge criminelen  worden 
op de huid gezeten door politie, justitie en gemeente, 
maar ook door zorginstellingen. De Top600 aanpak 
kent daarvoor drie samenhangende hoofdlijnen: 
lik-op-stuk, de combinatie straf en zorg, en instroom-
beperking voor broertjes en zusjes.

‘ Alleen straf óf  
hulpverlening helpt 
voor deze groep niet. 
Het moet een  
combinatie zijn’

Het lik-op-stukbeleid is gericht op snel en conse-
quent optreden. De jongeren krijgen allereerst een 
brief met de mededeling dat zij op de Top600 lijst 
zijn geplaatst en het signaal dat ze op verschillende 
manieren in de gaten worden gehouden. Elk lid van 
de Top600 dat in preventieve hechtenis moet zitten, 
komt met voorrang in de Bijlmerbajes terecht.  
Speciaal daarvoor worden 120 cellen vrijgehouden. 
Vervolgens komt de zorgkant aan bod. Alle leden 
worden na aanhouding of veroordeling gescreend  
op verstandelijke beperking, psychosociale pro-
blematiek, verslaving of een combinatie van deze 
 stoornissen. Daarnaast spelen bij de meerderheid 
van de gescreende personen ook maatschappelijke 
problemen (inkomen, dagbesteding, huisvesting, 
school en participatie). Het toont volgens IJzelen-
doorn duidelijk aan dat naast straf ook een zorg-
aanbod nodig is bij deze groep. “We houden ze 
 continu in beeld. Als zij zich niet aan gemaakte 
afspraken houden, heeft dat direct consequenties.” 
Ook de gemeentelijke diensten werken samen om 
alle beschikbare informatie over deze groep zoveel 
mogelijk te bundelen. “We willen voorkomen dat  
ze opnieuw de fout in gaan en bieden tegelijkertijd 
hulp om hun leven weer op orde te krijgen.”

GLASHELDERE OPDRACHT
Er wordt ingezet op de groep die verantwoordelijk  
is voor de zwaarste criminaliteit. De politie stelde  
een lijst samen van plegers van ernstige delicten, 
zoals overvallen, straatroven, zware mishandeling  
en moord of doodslag. Samen zijn ze in vijf jaar 
15 000 keer aangehouden. IJzelendoorn: “Het doel  
is enerzijds om de samenleving te beschermen door 
het aantal delicten terug te dringen, en anderzijds 
om mogelijke (verergering van) problematiek  
bij de dader en zijn of haar gezin te voorkomen.  
De opdracht was glashelder. Binnen twee jaar 
 moeten we van alle 600 namen op de lijst weten  
wie ze zijn en wat ze doen. Vervolgens krijgen ze  
een persoons gerichte aanpak.”

De Top600 bestaat vooral uit jonge mannen tussen 
17 en 27 jaar. Hun ouders hebben nauwelijks invloed 
op hen. Ze hebben vaak psychische problemen 
of zijn verslaafd aan drank of drugs. Ze plegen, 
wat IJzelendoorn noemt ‘high impact crime’. 
“Van der Laan heeft de groep weleens omschreven 
als ‘extra respectlozen’.” 
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Amsterdam lanceerde vorig jaar de Top600 aanpak. Deze aanpak  
richt zich op criminelen die verantwoordelijk zijn voor meerdere 
ernstige misdrijven in de stad. Ruim dertig organisaties werken 
samen om de daders van de straat te halen en ze actief te sturen 
richting een leven zonder criminaliteit. Volgens programmamanager 
Ruud IJzelendoorn werpt de aanpak inmiddels zijn eerste vruchten af. 
“Deze jongens voelen dat het net zich rondom hen sluit.” 

 Amsterdamse Top600 pakt  zware veelplegers aan 

‘ EXTRA  
RESPECTLOZEN’  
ONDER DE LOEP 

De Amsterdamse  
politie heeft een lijst 

samengesteld van plegers 
van ernstige delicten, 

zoals overvallen en 
straatroven / foto: 

Liesbeth Dingemans.
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ken organisaties dingen mee. Zo kan de uiteindelijke 
aanpak bestaan uit een mix van diverse interventies 
die door verschillende organisaties worden uitge-
voerd. De regisseur zorgt ook voor een plan van aan-
pak waarbinnen verschillende interventies goed op 
elkaar zijn afgestemd. 

Om overzicht te brengen in dat aanbod van interven-
ties, is een interventietool ontwikkeld die de dossier-
regisseur bij zijn zoektocht ondersteunt. “Door de 
interventietool kunnen we echt gebruikmaken van 
het collectief”, aldus IJzelendoorn. “Daarna bekijkt 
een toets- en adviesteam de plannen van aanpak. 
Het is geen beoordeling, maar meer een extra check 
om het plan, waar mogelijk, nog te verbeteren.“ 
Daarnaast is er een digitaal Top600-volgsysteem 
ontwikkeld die de regisseur helpt om het overzicht 
te bewaren en het programmateam de nodige 
managementinformatie te leveren. 

Inmiddels heeft het programma zo’n kleine  
300 personen in scope en in control. “Dat houdt in  
dat er een dossier is aangelegd, een plan van aanpak 
is opgesteld en dat we daadwerkelijk met die perso-
nen aan de slag zijn.” Volgens IJzelendoorn komt uit 
de dossiers een aantal opvallende zaken naar voren. 
“Uit het dossieronderzoek blijkt dat slechts vier pro-
cent van onze doelgroep beschikt over een  diploma  
of andere vorm van startkwalificaties. Verder blijkt  
uit screening van de GGD dat 40 procent te kampen 
heeft met een licht verstandelijke beperking. Een  
deel van de groep zal door de hoeveelheid complexe 
problemen nooit normaal kunnen func tioneren.  
Op korte termijn kun je deze groep wel van de straat 
houden, maar het is een uitdaging om ook een oplos-
sing voor de langere termijn te vinden. Sommigen 
zullen hun leven lang zorg moeten  krijgen.” 

Deze feiten moet je je goed realiseren als je met  
deze jongens aan de slag gaat, vindt IJzelendoorn.  
“Maar we moeten er wel iets mee. Je zoekt naar 
oplossingen en soms zijn die er maar ten dele.  
Een aantal jongens helpt bijvoorbeeld mee bij her-
stelwerkzaamheden aan de Stelling van Amsterdam. 
Hiermee krijgen ze, vaak voor het eerst in hun leven, 
te maken met structuur en merken ze hoe ze 
 productief kunnen zijn. Daarbij krijgen ze scholing  
in ambachtsvakken. Maar er kunnen daar zo’n vijftig 
man aan de slag en het is tijdelijk. De uitdaging 
wordt om meer plekken te vinden met een 
 struc tureler karakter.” 

GEFRAGMENTEERDE AANPAK 
De gemeente Amsterdam werkt binnen het  
project onder andere samen met politie, OM,  
GGD, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. In totaal 
 hebben 33 organisaties zich aan de aanpak verbon-
den. De programmamanager ziet het als zijn taak 
om al deze partijen goed samen te laten werken. 
“Vroeger bewandelde iedereen naar eer en geweten 
z’n eigen stukje van het traject. Maar hoe gefrag-
menteerder de aanpak, hoe groter de recidive. 
Bij fragmentatie vallen er gaten – en dat zijn  
de momenten waarop die personen makkelijk 
 ontsporen. Het is een zoektocht om te kijken hoe  
je in gezamenlijkheid tot het beste resultaat kunt 
komen. Uiteraard zijn er verschillen, maar ik ben 
vooral op zoek gegaan naar de verbindende factoren. 
Daarbij is het fijn dat het draagvlak enorm is.” 

‘We willen van alle 
600 namen op de lijst 
weten wie ze zijn en 
wat ze uitspoken’

In maart 2011 ontving het programmabureau  
Top600 de lijst waaraan het project zijn naam  
te  danken heeft. “Het team is direct aan de slag 
gegaan. Weliswaar niet met alle 600 tegelijkertijd, 
er is een priori tering aangebracht op basis van 
de zwaarte van de delicten.” 

DOSSIERS
Van aangehouden of veroordeelde daders wordt een 
uitgebreid dossier samengesteld. Alle kennis over 
een persoon die bij de partners van het project 
beschikbaar is, wordt hierin gebundeld. De dossiers 
worden vervolgens door analisten verrijkt. IJzelen-
doorn: “We willen van alle namen op de lijst weten 
wie ze zijn en wat ze uitspoken. Heeft de persoon 
antecedenten, wat is de gezinssituatie en heeft hij  
of zij werk of  inkomen”.

Vervolgens gaan de dossiers naar een weegploeg die 
nagaat welke organisatie binnen het project de beste 
kaarten heeft om een effectieve aanpak in gang te 
zetten. Die organisatie levert de regisseur voor het 
dossier, die vervolgens een geschikte interventie 
selecteert. Alle relevante interventies van de betrok-

EEN-OP-EEN KOPIEERBAAR 
Na een klein jaar kan IJzelendoorn al duidelijke 
 resultaten overleggen. “In 2011 zijn 390 aanhoudin-
gen geweest, ook na lichtere vergrijpen. Sommige 
Top600 leden zijn meerdere keren aangehouden.  
De laatste Kwartaalmonitor leert ons verder  
dat 64 van hen voor langere tijd zijn vastgezet.  
In het kader van vroeghulp, heeft de Reclassering  
74 personen bezocht. De GGD heeft 94 jongens  
volledig gescreend; voor 65 van hen is een diagnose 
vastgesteld. Voor de instroombeperking van jongere 
broertjes of zusjes werden inmiddels al 44 gezinnen 
bezocht. Een groep jeugdigen die volgens de Leer-
plichtwet op school te horen te zitten, maar voorna-
melijk absent zijn, krijgt bezoek. We hebben ervoor 
gezorgd dat leerplichtambtenaren ondersteuning 
van de politie krijgen bij de terugbegeleiding naar 
school. We kruipen dicht op hun huid. Zo merken  
zij dat het net zich sluit. Ze worden van diverse kan-
ten bestookt om ze de juiste richting op te krijgen.”

‘Focus, focus, focus. 
Durf te kiezen en hou 
vast aan die keuze’

De Amsterdamse werkwijze kan volgens IJzelen-
doorn ook voor andere Nederlandse gemeenten 
 interessant zijn. “Veel gemeenten hebben te maken 
met deze problematiek. Wellicht is de groep wat 
kleiner, maar je kunt ook aan de slag met een top 100 
of 25. Grote delen van onze aanpak zijn een-op-een 
kopieerbaar. De partijen die in Amsterdam samen-
werken, zijn in de meeste andere steden ook actief. 
Het samenwerkingsmodel, waarmee we alle betrok-
ken partijen met elkaar in verbinding hebben 
gebracht, kun je zo exporteren.” IJzelendoorn geeft 
daarbij nog een belangrijke tip mee. “Focus, focus, 
focus. Durf te kiezen en hou vast aan die keuze. In 
ons geval ligt de focus op de harde kern. Omdat onze 
omgeving ziet dat we resultaten boeken, krijgen we 
regelmatig het verzoek om de doelgroep uit te brei-
den. Een valkuil die je moet omzeilen... ga niet aan  
je eigen succes ten onder.” Overigens wil dat niet 
zeggen dat er in Amsterdam geen aandacht is voor 
jongens die niet aan de Top600 criteria voldoen.  
Daar zijn andere vormen van aanpak voor.   

Over de toekomst van het project heeft IJzelendoorn 
een duidelijk beeld. “Ons streven is dat de Top600 
een volwaardig programma wordt. Zeker in het kader 
van de bezuinigingen, moeten we de aanpak borgen. 
Het ligt voor de hand om dit binnen de Veiligheids-
huizen te realiseren. Zij zijn nu al heel nauw betrok-
ken bij het project en de dossieropbouw.” 

Voor de nabije toekomst wil IJzelendoorn het project 
voor burgers zichtbaar maken. “De plannen van aan-
pak en de interventies spelen zich veelal in besloten-
heid af. Ik voel wel iets voor een periodieke actie 
waarbij we een hele dadergroep letterlijk uit de stad 
plukken, zodat Amsterdam ook echt ziet en voelt dat 
de groep wordt aangepakt.” <<

Zie voor meer informatie  

www.amsterdam.nl/top600

RUUD IJZELENDOORN 

Ruud IJzelendoorn ruilde in oktober 
2011 zijn baan als directeur AWBZ van 
het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) in voor de functie van projectlei-
der Top600. “Omdat het om een straf/
zorg-project gaat, was de gemeente 
op zoek naar iemand die zacht op de 
relatie is, maar keihard op de inhoud. 
Dat was vergelijkbaar met een functie 
die ik een aantal jaar eerder vervulde 
als programmamanager Deltaplan 
Inburgering bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Qua opsporing zie ik veel 
raakvlakken met mijn eerste baan  
bij de KMAR, bij de Dienst Werk en 
Inkomen van de gemeente Amsterdam 
had ik de portefeuille Ketensamen-
werking, terwijl ik in mijn vorige func-
tie vanzelfsprekend veel met de zorg-
kant te maken heb gehad. De Top600 
is dus een klus die echt bij me past.”
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door Rolf Willemse
De auteur is teamleider bij de Rekenkamer Rotterdam.

 B 
innen de regio Rotterdam is de Stadsregio 
Rotterdam als concessieverlener van het 
openbaar vervoer verantwoordelijk voor  
het beleid inzake de sociale veiligheid in  

de tram, metro en bus. De stadsregio stelt hiertoe 
jaarlijks 35 miljoen euro aan de RET ter beschikking. 
Deze vervoerder dient daarvoor de subjectieve  
veiligheid (gevoelens) en de objectieve veiligheid 
(incidenten) te verbeteren. Ook dient het beleid 
zorg te dragen voor het terugdringen van het 
 zwartrijden. De instrumenten die dit moeten 
bewerkstelligen, zijn de inzet van mobiele controle-

teams, een conducteur op elke tram, camera’s 
en tourniquets op de metrostations. Deze instru-
menten zijn niet uniek en worden ook elders in 
het land toegepast.

MOBIELE CONTROLETEAMS
Ruim 40 procent van de stadsregionale bijdrage 
aan sociale veiligheid – ruim 14 miljoen euro – 
besteedde de RET in 2010 aan zogenoemde mobiele 
controleteams: groepen controleurs die onaange-
kondigd instappen om reizigers te controleren. 
Het bleek met de beschikbare gegevens helaas 
niet mogelijk om de inzet per lijn te koppelen aan 
de veiligheidsgevoelens per lijn. Uit extern onder-
zoek waarin een dergelijke inzet wel aan veiligheids-
gevoelens kon worden gekoppeld, bleek echter geen 
steek houdende relatie. Er is geen reden om aan te 
nemen dat dit ook niet voor Rotterdam zou gelden. 

Uit het rekenkameronderzoek bleek wél een duide-
lijke (statistisch significante) relatie tussen de inzet 
van de controleteams en het aantal geregistreerde 
incidenten, maar niet in de gewenste richting: hoe 
meer uren er werd gecontroleerd, hoe meer inciden-
ten er werden geregistreerd. Hier is sprake van een 
zogenoemd registratie-effect: met meer controles 
zal je immers meer zien. Voor het realiseren en ver-
antwoorden van een beleidsdoelstelling als de ver-
mindering van het aantal geregistreerde incidenten, 
is de inzet van controleurs dus een hoogst  
ongelukkig instrument (of, andersom gesteld, de 
doelstelling is onhandig geformuleerd). Overigens 
zou wel verwacht mogen worden dat het registratie-
effect tijdelijk is. Vanwege de preventieve werking 
zou het aantal geregistreerde incidenten op een 
gegeven moment min of meer structureel op een 
lager niveau moeten zitten. Dit is echter niet het 
geval gebleken. Het aantal in Rotterdam in het  
openbaar vervoer geregistreerde incidenten varieert 
sinds 2003, tussen de 5143 in 2010 en 10 185 in 2005 
(sinds 2003 gemiddeld 7642 per jaar).

De kosten van de inzet van een conducteur  
op elke tramlijn bedragen eveneens ongeveer  
14 miljoen euro. In termen van sociale veiligheid 
krijgt de stadsregio daar wel meer voor terug, 
zij het bescheiden. Ook nu geldt dat de relatie 
 tussen de inzet van conducteurs enerzijds en 
veiligheids gevoelens en het aantal incidenten in 
de tram anderzijds, met de beschikbare gegevens  
in Rotterdam niet is vast te stellen. 
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Op verzoek van de Stadsregio Rotterdam, onderzocht de 
Rekenkamer Rotterdam in welke mate de sociale veiligheid in 
de plaatselijke tram, bus en metro de afgelopen jaren is verbeterd 
en tegen welke kosten. Het rapport Veilig op weg dat hierover in 
december 2011 verscheen, is kritisch en noemt het beleid als geheel 
weinig doelmatig. Verder blijken de duurste veiligheidsmaatregelen 
niet per se het meest effectief. 

Mobiele controleteams 
moeten de veiligheid in 
de Rotterdamse metro 
verbeteren en het 
zwartrijden terug-
dringen / foto: Liesbeth 
Dingemans.

Veiligheidsbeleid Rotterdamse tram, bus en metro weinig doelmatig 

VEILIGHEIDSBUDGET 
OPENBAAR VERVOER  
OP DE KORREL
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veiligheid terug. De indirecte baten van het tegen-
gaan van zwart rijden in de tram komen volledig 
ten gunste van de exploitatie. Deze baten zijn naar 
schatting  maximaal 4,2 miljoen euro, op basis 
van zo gunstig mogelijk aannames (zoals alle bij 
voorbaat afgeschrikte zwartrijders kopen nu wel 
een kaartje). Zo bezien, is de kaartcontrole in 
de tram zelfs ook vanuit exploitatieoogpunt  
weinig kosteneffectief.

Een reductie van 
de inzet van het 
 aantal controleurs 
ligt in de rede

Al met al leiden de resultaten tot de conclusie  
dat voortzetting van de huidige inzet van middelen 
en instrumenten voor de sociale veiligheid in het 
Rotterdamse openbaar vervoer weinig doelmatig is. 
Op zijn minst zou de omvang van de huidige inzet 
van controleteams en conducteurs moeten worden 
heroverwogen. Ook in andere steden zijn de conces-
siehouders verantwoordelijk voor de sociale veilig-
heid in het openbaar vervoer en zij zouden voor 
dezelfde soort instrumenten kunnen kiezen.  
De uitkomsten van het onderzoek in Rotterdam 
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Zij kunnen 
 bovendien bijdragen aan de discussie over de 
 bezuinigingen in het stad- en streekvervoer die 
overal in Nederland speelt. Louter op basis van 
de bovenstaande analyses – en los van zuiver 
 politieke overwegingen – zou in ieder geval voor 
Rotterdam een reductie van de inzet van het aantal 
controleurs in de rede liggen en daarmee ook van 
het budget voor de sociale veiligheid in het 
 openbaar vervoer. <<
 
Het rapport Veilig op weg, effecten stadsregionaal beleid  

op sociale veiligheid openbaar vervoer is te downloaden  

via www.rekenkamer.rotterdam.nl.

kosteneffectief zijn, is echter sterk de vraag. 
De stelling dat het tegengaan van zwartrijden 
de sociale veiligheid bevordert, is namelijk verre 
van overtuigend. Het omgekeerde is ook te 
 beredeneren. Veel zwartrijders zullen andere 
 reizigers niet meteen tot last zijn. Op het moment 
dat ze gecontroleerd worden, kunnen echter 
 incidenten ontstaan, wat weer bij medereizigers 
gevoel van onveiligheid kan opwekken. Mogelijk 
zijn zwartrijders ook degenen die het vaakst 
 incidenten veroorzaken, maar dat blijkt niet uit 
de Rotterdamse gegevens. De ontwikkeling in de 
zwartrijdpercentages houdt over het algemeen 
geen gelijke tred met de geregistreerde incidenten. 

Het tegengaan 
van zwartrijden 
moet niet een 
zaak van sociale 
 veiligheid zijn

Bovendien zou het tegengaan van zwartrijden 
eigenlijk niet zozeer een zaak van sociale veiligheid 
moeten zijn, maar veel eerder van de exploitatie 
van de onderneming: kaartcontrole als onderdeel 
van de reguliere bedrijfsvoering, net als in de 
 bioscoop of het museum. Dat dit geen rare gedachte 
is, tonen het Stadsgewest Haaglanden en de 
 Stadsregio Amsterdam. Zij hebben alle kosten 
voor kaart controle, respectievelijk een groot 
 gedeelte, daarvan buiten de bijdrage voor de 
 sociale veiligheid gelaten. 

DISCUTABEL
In Rotterdam is dat anders: daar wordt de volledige 
inzet van controleurs en conducteurs uit de bij-
drage voor sociale veiligheid betaald. Dat is niet 
alleen op theoretische gronden discutabel, maar 
ook gelet op de geringe kosteneffectiviteit wat 
betreft deze sociale veiligheid. Daarbij komt nóg 
een argument, namelijk het feit dat baten van 
het tegengaan van zwartrijden wél ten gunste van 
de exploitatie van de RET komen en niet alsnog 
volledig van de stadsregionale bijdrage voor sociale 
veiligheid afgaan. In 2010 leverden de processen-
verbaal ruim 1,5 miljoen euro op, maar daarvan 
vloeide nog geen 0,5 miljoen euro naar de sociale 

De inzet van één 
 conducteur op 
elke tramrit lijkt 
 disproportioneel 

Al sinds 2003 reist op elke tram een conducteur 
mee, dus er is geen vergelijking mogelijk met de 
situatie dat er geen conducteur aan boord was.  
Uit externe elders uitgevoerde (quasi-experimen-
tele) studies blijkt er echter wel een relatie tussen 
de aanwezigheid van een conducteur en objectieve  
en subjectieve veiligheid te zijn. Er is op voorhand 
geen reden om aan te nemen dat dit niet ook 
voor Rotterdam zou opgaan. Wel gelden twee kant-
tekeningen. Zo is de doelstelling van de stadsregio 
om de reizigerswaardering van de tramreiziger in 
2010 te vergroten, ondanks de inzet van de conduc-
teur, niet gerealiseerd. Het rapportcijfer was een 
7,5 in plaats van 7,8. Daar komt bij dat in Den Haag 
een dergelijke reizigerswaardering even groot is, 
terwijl daar geen conducteurs op de tram zitten. 
De inzet van één conducteur op elke tramrit, lijkt 
in dat opzicht tamelijk disproportioneel.

CAMERA’S
Een ander instrument is cameratoezicht. In 
 Rotterdam hangen zo’n 6000 camera’s, waarvan 
1400 op de metrostations. Deze laatste kunnen 
live worden uitgekeken. De structurele jaarlijkse 
kosten hiervan zijn 2,5 miljoen euro (7 procent van 
de stadsregionale bijdrage). De rekenkamer heeft 
geen extern onderzoek aangetroffen waaruit vol-
doende een duidig blijkt dat de aanwezigheid van 
camera’s de veiligheidsgevoelens van reizigers doet 
verbeteren. Wel is van de camera’s op de Rotter-
damse metrostations – wat betreft het aantal 
 incidenten – duidelijk een preventieve werking 
 uitgegaan. In het eerste volledige jaar (2004) 
na ingebruik neming van 932 camera’s werden 
3229 incidenten waargenomen. Vanaf dat jaar zijn 
er jaarlijks camera’s bijgekomen, maar het aantal 
waargenomen incidenten schommelt vanaf 2005 
telkens rond de 2200, ruim een derde minder 
dan bij  aanvang. 

De extra camera’s hebben dus niet geleid tot een 
registratie-effect, maar de aanwezigheid heeft al in 
een vroeg stadium geleid tot een structureel kleiner 

aantal incidenten. Al met al is daarmee de kosten-
effectiviteit van de camera’s op de metrostations 
redelijk hoog.

Ook de tourniquets in de metrostations dragen  
bij aan het terugdringen van het aantal incidenten. 
Na de invoering van de tourniquets in 2009 en 2010 
werden eind 2010 40 procent minder incidenten 
geregistreerd dan in het jaar daarvoor. Verge leken 
met de hiervoor beschreven maatregelen en gelet 
op de jaarlijkse onderhoudskosten uit de reguliere 
exploitatie van de RET van 3,8 miljoen euro, zijn  
de tourniquets sterk kosteneffectief.

ZWARTRIJDEN
De Rekenkamer Rotterdam heeft tevens getracht  
de effecten van de genoemde instrumenten op 
zwartrijden te beoordelen. De effecten van de 
 controleteams en de conducteurs blijken een stuk 
positiever wat betreft het zwartrijden in de tram dan 
wat betreft de incidenten en veiligheids gevoelens. 
Zo er is voor de tram een statistisch  significante 
relatie gebleken tussen het aantal door de mobiele 
teams gecontroleerde reizigers en het zwartrijd-
percentage (voor de bus en metro waren niet  
de juiste gegevens beschikbaar).

De stelling dat 
het tegengaan van 
zwartrijden de 
 sociale veiligheid 
bevordert, is niet 
overtuigend

Uit een vergelijking met Den Haag en Amsterdam 
blijken ook de conducteurs een gunstig effect  
op het zwartrijden te hebben. In de Rotterdamse 
tram, waar altijd een conducteur aanwezig is,  
is het zwartrijdpercentage 4,3, procent terwijl dat 
op alle Haagse en drie Amsterdamse tramlijnen  
zonder conducteur 10,9 procent respectievelijk  
10,6 procent is. 

Wat betreft het zwartrijden zijn de controleurs  
en conducteurs dus zeer effectief. Of ze in het  
kader van de sociale veiligheid daarmee ook 
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mishandeling in de jeugd en het plegen van andere 
delicten, met name geweldsdelicten (tegen  
personen), op latere leeftijd. Dierenmishandeling 
op jeugdige leeftijd lijkt daarmee een voorspellend 
karakter te hebben voor het plegen van andere 
delicten en met name voor het gebruik van geweld 
(tegen personen) op latere leeftijd. 

Een klein onderzoek in het politiedistrict Heerlen 
wijst erop dat er een relatie bestaat tussen het ple-
gen van allerhande delicten en dierenmishandeling. 
Van de vijftig personen die in de periode 2006-2010 
werden verdacht van of waren betrokken bij dieren-
mishandeling, was slechts 14 procent geen veel-
pleger. De overige 86 procent was veelal  betrokken 
bij of werd verdacht van vernielingen, (eenvoudige) 
mishandelingen, diefstallen, bedreigingen of 
 andere delicten. Aanwijzingen van dierenmis-
handeling zouden dus niet alleen nuttig kunnen 
zijn in de  preventie van huiselijk geweld. 

 Ongeveer de helft 
van de mishandelde 
vrouwen bevestigt 
dat ook hun gezel-
schapsdieren worden 
mishandeld

De overige twee onderzoeksgebieden zijn specifiek 
van belang voor de preventie van huiselijk geweld. 
Zo wordt in de onderzoeken onder mishandelde 
vrouwen vrijwel altijd geconcludeerd dat er sprake  
is van een relatie tussen huiselijk geweld door de 
(mannelijke) partner en dierenmishandeling.  
In het merendeel van deze onderzoeken bevestigt 
ongeveer de helft van de mishandelde vrouwen dat 
ook hun gezelschapsdieren worden mishandeld. 
Regelmatig komt tevens naar voren dat de mis-
handelde vrouwen hun vlucht hebben uitgesteld 
vanwege bezorgdheid om het welzijn van hun 
gezelschapsdieren. Niet alleen het in veiligheid 
brengen van de menselijke slachtoffers, maar ook 
het in veiligheid brengen van eventuele mishan-
delde dieren vraagt dus om aandacht. 

door Maureen Knol
De auteur baseert haar artikel op haar Masterthesis 

Nederlands recht.

Op zondag 15 mei 2011 komt er bij de regionale  
meldkamer van de politie een melding binnen van 
dierenmishandeling: een hond wordt mishandeld 
door zijn eigenaar. Naar aanleiding van deze melding 
gaan twee verbalisanten ter plaatse en zij starten  
een uitgebreid onderzoek. Uit dit onderzoek komt  
naar voren dat dit niet de eerste melding van dieren-
mis handeling is. Tevens blijkt dat er al verschillen 
de meldingen van kindermishandeling zijn gedaan.  
Naar aanleiding van de mogelijk gepleegde dieren-
mishandeling en gelet op de lopende onderzoeken 
naar de combinatie van dieren- en kindermishande-
ling wordt uiteindelijk een zorgmelding voor  
Bureau Jeugdzorg gemaakt. 

Voor de praktijk van de criminaliteitspreventie  
kunnen naar aanleiding van deze casus een aantal 
belangrijke vragen worden gesteld. Komen dieren-
mishandeling en kindermishandeling, of meer in 
het algemeen huiselijk geweld, vaker naast elkaar 
voor? Als dit het geval is, dan kunnen aanwijzingen 
van dierenmishandeling misschien (mede) worden 
gebruikt als een indicator voor huiselijk geweld.  
Dit kan betekenen dat het lokale veiligheidsbeleid 
zal moeten worden aangevuld. 

DE CRUELTY LINK
Voornamelijk in de Verenigde Staten en in Canada, 
maar ook in Engeland is uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de zogenoemde cruelty link: de relatie 
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. 
Globaal kunnen deze onderzoeken worden onder-
verdeeld in drie aandachtsgebieden:

1. Onderzoek onder mishandelde vrouwen.
2. Onderzoek onder kinderen die het slachtoffer zijn 

van huiselijk geweld of die hiervan getuige zijn. 
3. Onderzoek naar dierenmishandeling door  

kinderen als een predictor voor het gebruik van 
geweld tegen personen op latere leeftijd. 

Met name het laatste aandachtsgebied is van 
belang voor de criminaliteitspreventie. Er lijkt 
namelijk te kunnen worden gesproken van een  
relatie tussen het plegen van (ernstige) dieren-

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld 

CRUELTY LINK  
VRAAGT OM  
AANPASSING LOKAAL 
VEILIGHEIDSBELEID 
Ondanks het bestaan van de 
‘cruelty link’ – de relatie tussen 
het mishandelen van dieren en 
relationeel geweld – komt 
dierenmishandeling in de huidige  
aanpak van huiselijk geweld 
nauwelijks terug. In andere landen 
heeft kennis van het verband 
tussen beide delicten al wel geleid 
tot aanpassing van bijvoorbeeld 
wetten, protocollen en meldcodes.  
Maureen Knol ziet hier een taak  
weggelegd voor de onlangs 
ingestelde dierenpolitie.

>>
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lende hulpverleners die met deze link te maken  
kunnen krijgen, is gegroeid. Hierdoor is het aantal 
meldingen van gewelds situaties in gezinnen 
 toe genomen. Er kan worden geconcludeerd dat  
aan wijzingen van dierenmishandeling (mede) 
 zouden kunnen en moeten worden gebruikt als  
een indicator voor huiselijk geweld. Met het oog 
hierop zou het lokale veiligheidsbeleid een aantal 
veranderingen moeten ondergaan. 

Op dit moment zijn er verschillende meldpunten 
voor verschillende vormen van geweld (kindermis-
handeling, huiselijk geweld, etc.) en deze gewelds-
meldingen worden niet centraal gecoördineerd.  
In de toekomst zouden alle geweldsmeldingen  
centraal kunnen worden gecoördineerd vanuit  
de verschillende lokale Veiligheidshuizen. Dit zou 
kunnen bijdragen aan een vroege signalering van 
geweldssituaties in gezinnen. 

De lokale Veiligheidshuizen zouden netwerkpart-
ners op het gebied van dierenwelzijn kunnen aan-
trekken. Denk aan dierenartsen of inspecteurs van 
de Dierenbescherming, maar ook aan dierenasiels. 
Periodiek overleg met deze dierenwelzijnspartners 
zou in eerste instantie voldoende moeten zijn,  
aangezien niet in iedere casus gezelschapsdieren 
aanwezig zullen zijn. De dierenwelzijnspartners 
zouden echter wel personen moeten kunnen  
aandragen die eventueel zouden moeten worden 
geprioriteerd. Dit zou wederom kunnen bijdragen 
aan een vroege signalering van geweldssituaties in 
gezinnen. Ook zouden deze dierenwelzijnspartners 
behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van een 
integrale, persoonsgerichte aanpak. 

De dierenpolitie zal hierin wellicht een spilfunctie 
kunnen vervullen. Bij de aanpak van dierenmishan-
deling kan zij immers ook te maken krijgen met  
huiselijk geweld. Als allround inzetbare politie-
macht met kennis op het gebied van dierenwelzijn 
is de dierenpolitie bij uitstek geschikt om haar  
aandacht te richten op de cruelty link. <<

Het overzicht van de gebruikte bronnen en 

literatuurverwijzingen voor deze bijdrage is op 

aanvraag beschikbaar via e-mail: m.knol@alumni.

maastrichtuniversity.nl

mom van psychisch geweld, onder andere gevraagd 
naar geweld tegen gezelschaps dieren. Van deze 
optie wordt echter slechts minimaal gebruik 
gemaakt: in de periode 2010-2011 werd deze  
optie in het politiedistrict Heerlen in nog geen  
7 procent van de risicotaxaties aangekruist.  
In de hele regio Limburg-Zuid was dit nog geen  
10 procent. Als er al gebruikt werd gemaakt van  
deze optie, dan werd zij veelal geclassificeerd als 
een zwak signaal. Ten tweede is er sinds kort de  
‘Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen’. 
Hierin wordt expliciet overwogen dat dierenmis-
handeling een signaal kan zijn van huiselijk geweld. 

AANBEVELINGEN
Kennis van de cruelty link heeft in andere landen 
geleid tot veel veranderingen. Wetten, protocollen, 
taxatie-instrumenten en meldcodes zijn aangepast. 
Ook zijn er opvangcentra waar slachtoffers van  
huiselijk geweld samen met hun gezelschapsdieren 
kunnen worden opgevangen. Deze veranderingen 
hebben ertoe geleid dat de alertheid van de verschil-

over te gaan. In dat geval werd de melding door-
gegeven aan een inspecteur. In het andere geval 
handelde de meldkamer de melding zelf af of  
verwees zij de beller door naar een andere hulp-
instantie. Slechts een klein deel van de meldingen 
werd uiteindelijk door de politie afgehandeld.  
In 2010 werden bijvoorbeeld slechts 83 meldingen 
door de politie afgehandeld, terwijl de meldkamer 
7742 meldingen uitzette voor onderzoek.

Tegenwoordig wordt dierenmishandeling echter 
met meer prioriteit aangepakt. Sinds oktober 2011  
is de dierenpolitie operationeel en een maand later 
ging het alarmnummer voor dieren in nood (144) 
van start. Meldingen van dierenmishandeling 
komen nu in eerste instantie bij de meldkamer  
van de KLPD binnen. De zogenoemde animal cops 
beoordelen deze meldingen en zij ondernemen 
(eventueel) actie. Gespecialiseerde diensten, 
waaronder de LID, vormen nu een tweede lijn:  
in geval van niet-acute meldingen beoordeelt  
de dierenpolitie of haar eigen inzet nodig is of die 
van de gespecialiseerde diensten. De primaire taak 
van de dierenpolitie is het aanpakken van dieren-
mishandeling. Indien nodig, is de zij echter allround 
inzetbaar en zij is volledig bevoegd voor alle onder-
delen van het politiewerk.

HUISELIJK GEWELD
Ondanks het bestaan van de cruelty link komt  
dierenmishandeling in de huidige aanpak van  
huiselijk geweld nauwelijks terug. Binnen het  
veiligheidsbeleid rondom huiselijk geweld wordt  
op dit moment op slechts twee punten aandacht 
besteed aan de cruelty link. 

 Veiligheidshuizen 
zouden netwerkpart-
ners op het gebied 
van dierenwelzijn 
kunnen aantrekken

Allereerst komt dierenmishandeling terug in het 
kader van de risicotaxatie wanneer een huisverbod 
aan de orde is. In deze risicotaxatie wordt, onder het 

Ook in de onderzoeken onder kinderen wordt veelal 
geconcludeerd dat er een relatie bestaat tussen het 
getuige en/of slachtoffer zijn van huiselijk geweld 
en het plegen van dierenmishandeling. Kinderen die 
het slachtoffer zijn van huiselijk geweld mishande-
len vaker gezelschapsdieren dan andere kinderen. 
De aard van de mishandeling lijkt hierbij een rol te 
spelen. Onder kinderen die seksueel zijn misbruikt, 
komt dierenmishandeling vijf tot zeven keer vaker 
voor, terwijl onder kinderen die zowel seksueel zijn 
misbruikt als fysiek zijn mishandeld, dierenmishan-
deling twaalf keer vaker voorkomt. Kinderen die 
getuige zijn van huiselijk geweld mishandelen twee 
tot drie keer vaker gezelschapsdieren dan kinderen 
die geen ervaring hebben met huiselijk geweld. 

 Dierenmishandeling 
op jeugdige leeftijd 
lijkt een voor-
spellend karakter  
te hebben voor het  
plegen van delicten 
op latere leeftijd

De verschillende onderzoeksresultaten wijzen op 
een vicieuze cirkel: kinderen die getuige zijn van 
huiselijk geweld en/of die hiervan het slachtoffer 
zijn, plegen vaker dierenmishandeling dan kinderen 
die hier geen ervaring mee hebben. Dierenmishan-
deling op jeugdige leeftijd lijkt bovendien een 
 voorspellend karakter te hebben voor het plegen 
van andere delicten, met name geweldsdelicten 
(tegen personen), op latere leeftijd. 

DIERENMISHANDELING 
Voorheen werd huiselijk geweld in Nederland met 
prioriteit aangepakt en was het gebruikelijk om 
dierenmishandeling bij de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming (LID) te melden. Het was 
dan de LID die een (uitgebreid) onderzoek uitvoerde. 
De LID had een eigen meldkamer die meldingen van 
dierenmishandeling aannam. Deze meldkamer 
beoordeelde, op basis van de verstrekte informatie, 
of er voldoende grond was om tot een onderzoek 
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te werk gaan bij de opsporing van  mensenhandel. 
Twee van de twaalf opsporingsonderzoeken zijn 
door WODC-onderzoekers op de voet gevolgd  
en worden in het rapport in detail beschreven. Het  
zijn opsporingsonderzoeken die onder de paraplu 
van het project ‘Emergo’ zijn uitgevoerd en waarbij 
intensief is samengewerkt tussen de opsporing  
en het lokale bestuur. Op basis van het Emergo-
convenant mocht het rechercheteam informatie  
uit het politiedossier uitwisselen met de gemeente 
Amsterdam. Voor een goed begrip van die samen-
werking geven we eerst een beschrijving van 
de opsporingsonderzoeken en de verdachten  
en faciliteerders die daarin centraal stonden.  
Omdat het hier twee opeenvolgende deel - 
onder zoeken naar één crimineel netwerk betreft,  
spreken we in dit artikel gemakshalve over ‘het’ 
opsporingsonderzoek.

DE STEEG
Het opsporingsonderzoek richtte zich op een steeg 
in het Wallengebied. In het vervolg van dit artikel 
noemen we dit ‘de steeg’. De steeg is ongeveer zes-
tig meter lang. Op de begane grond van de panden 
bevinden zich kamertjes die gebruikt worden voor 
de raamprostitutie, zestien ramen in totaal, in acht 
panden. Behalve raamprostitutie herbergt de steeg 
vier cafés, een sandwichshop, een gokpaleis en een 
paar winkeltjes. De verhuur van de zestien prostitu-
tiekamers is in handen van vijf verschillende kamer-
verhuurders. Vier van de vijf verhuurders beschikken 
ieder over twee ramen en één kamerverhuurbedrijf 
beschikt over acht ramen. 

Vanaf de zomer van 2008 komen bij de Criminele 
Inlichtingen Eenheid (CIE) verschillende berichten 
binnen over criminele activiteiten in de steeg.  
De berichten gaan over mishandeling en uitbuiting 
van prostituees en over een café van waaruit de 
kamerhuur geregeld zou worden. Een van de kamer-
verhuurbedrijven is, volgens de informatie van de 
CIE, nauw verweven met de leiding van het café en 
met de mensenhandelactiviteiten. Het betreft het 
kamerverhuurbedrijf dat met acht ramen de meeste 
kamers in de steeg beheert. Het verhuurbedrijf ligt 
in de steeg direct tegenover het betreffende café.  
In het vervolg van dit artikel worden deze aangeduid 
als ‘het café’ en ‘het kamerverhuurbedrijf’. Mede op 
grond van deze CIE-informatie start de politie een 
opsporingsonderzoek. 

door Barbra van Gestel en Maite Verhoeven 
De auteurs zijn als wetenschappelijk onderzoeker 

verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC).

 D
e raamprostitutie in het Amsterdamse 
Wallengebied staat de laatste jaren sterk  
in de schijnwerpers van pers en politiek. 
Niet in het minst vanwege de mensen-

handel die er plaatsvindt. Met mensenhandel  
wordt gedoeld op de uitbuiting van prostituees door 
dwang of misleiding. Het WODC verrichtte onlangs 
een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporings-
onderzoeken naar mensenhandel die in de periode 
2006-2010 zijn uitgevoerd en die zich afspeelden op 
de Wallen. Het rapport Mensenhandel in de Amster-
damse raamprostitutie doet verslag van dat onder-
zoek. In het rapport wordt de complexe relatie tus-
sen pooiers en prostituees beschreven. Daarnaast 
komt aan de orde op welke wijze politie en justitie  

Met het project Emergo maakten 
opsporing en bestuur een gezamenlijke 
vuist tegen georganiseerde criminaliteit 
op de Amsterdamse Wallen. Die 
samenwerking leverde een duidelijke 
meerwaarde op, zo concluderen WODC-
onderzoekers Barbra van Gestel en Maite 
Verhoeven. De gangbare toezicht methodes 
om vergunningen te kunnen weigeren  
bij bijvoorbeeld een vermoeden van 
mensen handel, lijken tegen katvangers 
nauwelijks opgewassen.

>>

In het project Emergo 
wisselen politie en de 
gemeente Amsterdam 
informatie uit over de 
raamprostitutiesector / 
foto: Liesbeth 
Dingemans.
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justitieregisters voorkomt en om die reden juist 
door criminelen naar voren wordt geschoven als 
‘eigenaar’, krijgt men geen zicht op schijnconstruc-
ties en op personen die op papier niet betrokken  
zijn maar in werkelijkheid de touwtjes achter de 
schermen in handen hebben. Door actuele infor-
matie-uitwisseling met de recherche beschikte  
het stadsdeel in deze casus wel over relevante 
 kennis omtrent relaties tussen de katvanger  
– de vergunningaanvrager – en de verdachten  
uit het onderzoek. 
 
BEPERKTE TOEZICHTSMETHODEN 
De vraag is hier wel hoe duurzaam de drempels zijn 
die door sluiting van het café en het verhuurbedrijf 
zijn opgeworpen. Want nadat het opsporingsonder-
zoek was afgerond, meldde snel daarna een nieuwe 
vergunningaanvrager zich voor de exploitatie van 
dezelfde raambordelen. De gemeente vermoedde 
dat dit wederom iemand was die voor het karretje 
van de verdachten werd gesponnen en als katvanger 
dienst deed. Maar de gemeente beschikte toen niet 
meer over de uitvoerige politie-informatie op grond 
waarvan een nieuwe vergunningaanvraag goed 
tegen het licht kon worden gehouden. Daardoor  
was veel minder zicht op de criminele en malafide 
activiteiten in de steeg en op de relaties tussen 
mensen. Bij gebrek aan relevante politie-informatie 
zou de vergunning niet kunnen worden geweigerd, 
waardoor de illegale praktijken onder de naam  
van de nieuwe katvanger gewoon zouden kunnen 
worden voortgezet. 

Met andere woorden; met de gebruikelijke 
 ‘papieren’ toezichtmethodes kan veel minder goed 
worden bekeken of het gaat om een ‘echte’ aan-
vraag dan wel een aanvraag van een nieuwe 
 katvanger. Die kloof tussen voor de gemeente 
beschikbare informatie en benodigde informatie, 
kan een  gelegenheid bieden voor criminele perso-
nen die hun activiteiten omtrent mensenhandel 
willen voortzetten. Hier doet zich een probleem 
voor, dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de 
inzet van katvangers en (faciliteerders van) mensen-
handel. Een oplossing voor dit probleem is niet  
zo een-twee-drie voorhanden, een opsporings-
onderzoek naar een verdachtengroep loopt immers 
niet eindeloos door. <<

 rechercheteam. Daardoor kon de politie gericht 
opsporingsmiddelen inzetten en de reactie van 
 verdachten op de sluiting goed in kaart brengen 
(Hoe reageren de verdachten op de bestuurlijke 
maatregelen? Wie neemt contact op met wie?)  
Dat leverde weer informatie op voor het straf-
rechtelijke bewijs van de ‘schijnconstructie’. 
 

 De wet BIBOB  
had in deze situatie 
geen soelaas kunnen 
bieden

 
 Met behulp van het bestuursrecht heeft het stads-
deel dusdanig kunnen optreden dat de verdachten 
niet meer beschikken over de benodigde vergunnin-
gen. Zowel het café als het kamerverhuurbedrijf 
hebben hun deuren (vooralsnog) moeten sluiten. 
Door de uitwisseling van informatie die zich tijdens 
het opsporingsonderzoek voordeed, kon het 
bestuur met meer achtergrondkennis naar de aan-
vraag van een vergunning kijken, met meer oog  
voor criminele (neven)activiteiten van vergunning-
aanvragers. De wet BIBOB, in het leven geroepen om 
vergunningen te kunnen weigeren bij vermoedens 
van criminele activiteiten, had in deze situatie geen 
soelaas kunnen bieden. Want als de vergunning-
aanvrager een katvanger is, die nergens in de  

prostituee zelf haar werkkamer regelde. Verder 
kwam in het onderzoek naar voren dat de kamer-
verhuur sterk verstrengeld was met het tegenover-
liggende café. Het café bood pooiers de mogelijk-
heid om, op gecamoufleerde wijze, dicht in de  
buurt van prostituees te verblijven en van daaruit 
gemakkelijk en snel naar hen toe te kunnen lopen. 
Daarnaast speelde het café een faciliterende rol 
door de beveiligingscamera die aan de buitenkant 
van het café was geplaatst. Die maakte het mogelijk 
dat mensen binnen aan de bar van het café via  
een monitor zicht hadden op de straat en op een 
deel van de prostitutieramen. 

De raamexploitant bevond zich geregeld in het café, 
waardoor afspraken over kamerhuur ook in deze 
horecagelegenheid werden gemaakt. Ook bleek  
een deel van de omzet van het kamerverhuurbedrijf, 
gegenereerd uit de inkomsten van prostituees, te 
zijn gebruikt om het café en de overige (privé)kosten 
van de caféleiding te betalen. Kortom, het café en 
het kamerverhuurbedrijf, beide draaiende dankzij 
een exploitatievergunning van de gemeente, waren 
verweven met de criminele activiteiten van pooiers 
uit de steeg en konden daarvan profiteren. 
 
 INFORMATIE-UITWISSELING
Tijdens het onderzoek is in sterke mate samen-
gewerkt met de gemeente Amsterdam. In het  
bijzonder met het stadsdeel Centrum, die over de 
verstrekking van exploitatievergunningen gaat.  
De informatie-uitwisseling tussen het recherche-
team en het stadsdeel richtte zich vooral op de 
 faciliteerders rondom de mensenhandel. In het 
kader van het Emergo-project hield het recherche-
team het stadsdeel op de hoogte van de vorderin-
gen en bevindingen uit het onderzoek. Gekeken 
werd op welke wijze de gemeente kon bijdragen  
aan het opsporingsonderzoek en op welke wijze  
de informatie die door de politie was verzameld,  
kon bijdragen aan bestuurlijke maatregelen.  
De exploitatievergunning van het kamerverhuur-
bedrijf en de eventuele sluiting van de bordeelra-
men, stond daarbij centraal. Informatie afkomstig 
uit het opsporingsonderzoek kon door het stads-
deel worden gebruikt om de weigering van nieuwe 
exploitatievergunningen stevig te onderbouwen. 
Het tijdstip van de bestuurlijke acties van de 
gemeente ten aanzien van sluiting van de bordeel-
ramen werd nauwlettend afgestemd met het 

 Ook vrouwelijke 
pooiers komen  
in beeld 

Aanvankelijk staan er drie verdachte mannen  
centraal, die elkaar zouden treffen in het café.  
De hoofdverdachte is de bedrijfsleider van het  
café. Hij wordt ervan verdacht zich intensief te 
bemoeien met de kamerverhuur en de uitbuiting 
van prostituees. Volgens de CIE-informatie zou  
hij zich gedragen als ‘de koning van de steeg’.  
De twee andere verdachten zijn vrienden van hem 
en zouden ook vrouwen voor zich hebben werken. 
Gaandeweg het opsporingsonderzoek komen naast 
deze mannen ook vrouwelijke pooiers in beeld.  
Zij worden verdacht van uitbuiting van prostituees. 

LOOPJONGEN
Verder komen aanwijzingen naar voren dat bij de faci-
litering van mensenhandel nog andere figuren uit de 
steeg een rol zouden spelen, die ook als verdachten in 
het onderzoek worden opgenomen. Het vermoeden 
is dat de eigenaar van het café de feitelijk eigenaar is 
van het kamerverhuurbedrijf. Deze man is de vader 
van de bedrijfsleider van het café, de hoofdverdachte 
uit het onderzoek. Verder bestaat het vermoeden  
dat medewerkers van het kamer verhuurbedrijf als 
katvangers dienst doen. De man die op papier de 
eigenaar is van het verhuurbedrijf, zou in werkelijk-
heid een loopjongen zijn voor de bedrijfs leider en zijn 
vader, zo vermoeden politie en justitie. Het is de eer-
ste keer dat een  raamexploitant expliciet als object 
van opsporing in een justitieonderzoek naar mensen-
handel wordt opgenomen. Tijdens het opsporings-
onderzoek zijn de telefoons van verdachten en slacht-
offers afgeluisterd en is daarnaast veel geïnvesteerd 
in het horen van slachtoffers, verdachten en getui-
gen. Ook zijn observaties verricht, huiszoekingen 
gedaan en  goederen in beslag genomen en onder-
zocht. Financiële en administratieve gegevens  
zijn opgevraagd bij de gemeente, bij banken, bij  
de Belastingdienst en bij andere instanties. 
 
FACILITERING MENSENHANDEL
Het opsporingsonderzoek liet zien dat de betref-
fende kamerbeheerder soms rechtstreeks zaken 
deed met pooiers die een kamer voor een prostituee 
wilden boeken, en dat het niet nodig was dat de 

EMERGO 

In het project Emergo werkten  
verschillende partners samen:  
het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, de gemeente Amsterdam,  
het Openbaar Ministerie, de politie  
en de Belastingdienst. Doel was zicht 
te krijgen op criminele machtsconcen-
traties in het gebied. De betrokken 
partners brachten hun informatie bij 
elkaar en deden gezamenlijk onder-
zoek deden naar locaties en branches 
in het Wallengebied. 

44 SECONDANT #1 | MAART 2012 SECONDANT #1 | MAART 2012 45



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

>>

hoe vaak het misgaat of bijna misgaat, weet je hoe belangrijk 
het is dat gemeenten voldoende aandacht besteden aan de 
veiligheid van evenementen”, zegt Syan Schaap, adviseur van 
het  Kenniscentrum Evenementen veiligheid (KCEV) en auteur  
van deel 3 van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), 
het deel voor gemeenten.

PROFESSIONALS EN AMATEURS
Het grote aantal incidenten en de behoefte aan meer een-
duidigheid rondom de organisatie van veilige evenementen, 
waren redenen om de handreiking te maken. Die veiligheid 
hangt namelijk erg af van wie een evenement organiseert  
en beoordeelt, stelt Schaap. “De verantwoordelijkheid ligt  
bij de organisatoren en lokale overheden.” 

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

 D
e afgelopen jaren waren diverse incidenten  
groot nieuws. De Vierdaagse in Nijmegen waarbij 
wan delaars door de extreme hitte overleden, het 
trap ongeval in Utrecht dat enkele dodelijke slacht-

offers eiste, de Love Parade in Duisburg waar bezoekers in de 
 verdrukking omkwamen, de storm die het Belgische Pukkel-
pop vroegtijdig beëindigde, de aanslag op Koninginnedag in 
Apeldoorn, de strandrellen in Hoek van Holland. Daarnaast 
halen veel incidenten, zoals ordeverstoringen, alleen de lokale 
kranten en zijn er nog meer bijna-incidenten. “Als je bedenkt 

Gemeenten hebben steeds vaker te maken 
met grootschalige evenementen, zoals het 

Zomercarnaval in de binnenstad van 
Rotterdam / foto: Inge van Mill. 

 Handreiking Evenementenveiligheid online 

 ‘OVERAL WAAR JE VEEL MENSEN  
BIJ ELKAAR BREN GT, ZIJN RISICO’S’ 

Bedrijfsleven

Een popfestival, dance-event, boekenbeurs, hardloopwedstrijd: 
iedere gemeente kent jaarlijks wel een of meer evenementen.  
De veiligheid daarvan hangt nauw samen met de criteria en 
procedures van de vergunningaanvraag en de inhoud van die 
vergunning. Deze verschillen sterk per gemeente. De Handreiking 
Evenementenveiligheid (HEV) moet voor meer afstemming  
en eenduidigheid zorgen. Sinds 1 januari staat de HEV online.
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‘Lokale overheden hebben 
veel beleidsvrijheid als 
het gaat om evenementen 
in hun stad’

“Onder de organisatoren heb je professionals en amateurs. 
Sommigen weten zelf uit ervaring precies welke veiligheids-
maatregelen nodig zijn, anderen laten zich dat graag door  
de gemeente vertellen. In beide gevallen moet de gemeente 
– geholpen door de adviserende diensten als politie, brand-
weer en geneeskundige hulpdiensten – inzicht krijgen in de 
risico’s om haar toetsende rol voor de vergunningverlening  
te kunnen vervullen en de maatregelen te bepalen. Dat kan 
lastig zijn. Verder hebben lokale overheden veel beleids-
vrijheid als het gaat om evenementen in hun stad en zou  
het goed zijn als zij meer kennis delen en van elkaar leren.  
De handreiking draagt hieraan bij.”

De Handreiking Evenementenveiligheid bestaat uit vijf delen. 
De totstandkoming ervan begon in 2010 met de opdracht van 
het Veiligheidsberaad, de organisatie van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio’s. Het eerste resultaat was een handleiding 
voor de adviserende diensten, die als delen 1 en 2 in de HEV  
zijn opgenomen. Deel 3 is een toevoeging voor gemeenten. 
“Het ministerie van Veiligheid en Justitie vond een halfjaar 
geleden dat die er moest komen, omdat gemeenten bij  
evenementen de regie in handen hebben en de adviezen  
van de diensten vertalen naar de vergunningvoorwaarden. 

WILLEKEUR
Jan Willem Mijderwijk, senior eventmanager van Stichting 
Sportevenementen Le Champion in Alkmaar, kan over deze 
willekeur meepraten. Le Champion organiseert elk jaar zo’n 
tachtig hardloop-, wandel- en wielersportevenementen, waar-
onder de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon.

Mijderwijk is positief over de HEV. “Meer standaardisering is 
fijn voor ons, want wij worden in gemeenten geconfronteerd 
met verschillende manieren van aanpak bij de vergunning-
verlening en risicobeoordeling. Dat hoeft geen probleem te 
zijn, maar is niet praktisch.” Hij noemt Amsterdam als positief 
voorbeeld. Deze stad hanteert een gebruiksvriendelijk 
 formulier voor de vergunningaanvraag. Daartegenover staan 
gemeenten, veelal kleine, die minder ervaring met (sport)eve-
nementen hebben en daardoor veiligheidsrisico’s vergeten  
of verkeerd inschatten, of juist doorslaan in hun eisen.

“Evenementen zijn maatwerk. Het maakt groot verschil of je 
een dance-event organiseert of een wandeling voor vijftig-
plussers, in de openlucht of indoor, in de binnenstad of buiten 
de bebouwde kom. Soms moeten wij hulpdiensten ervan over-
tuigen dat ons publiek anders is dan dat van een houseparty  
of zo. Ik hoop dat dit met de handreiking verleden tijd wordt. 
En dat de HEV gemeenten helpt om parallellen te trekken  
bij het verlenen van een vergunning en het maken van een 
risicoanalyse, zodat die landelijk gelijk is. En dat ze door de 
HEV vaker best practices gaan delen en van elkaar leren na een 
incident. Mooi is in elk geval dat de handreiking gemaakt is in 
overleg met alle partijen die in de praktijk met elkaar te maken 
hebben: overheden en hulpdiensten, maar ook organisatoren 
en kenniscentra.”

om klachten in te dienen? Ook het belang en de rol van een 
evenementenbeleid komen aan de orde. “Veel gemeenten, 
vooral kleinere, weten niet goed wat ze met evenementen-
beleid kunnen”, weet Schaap. “Zo’n beleid is belangrijk, want 
daarmee kun je keuzes maken en sturen in het aanbod in jouw 
gemeente: hoe vaak per jaar, op welke locatie enzovoort.  
Een evenement organiseren is een recht en zonder beleid kan 
het zijn dat een gemeente geen grond heeft om bijvoorbeeld 
een evenement te weigeren of te verplaatsen.”

De HEV heeft ook beperkingen, erkent Schaap. “De hand reiking 
beschrijft vooral wát er moet gebeuren, maar niet tot in detail 
hóe. De nadere invulling, zoals het uitvoeren van een risico-
beoordeling en toepassen van de adviezen van de diensten, 
moeten gemeenten zelf doen. Misschien vinden ze dus niet alle 
hulp die ze nodig hebben, maar de HEV is zeker een goede basis 
om zaken beter te regelen en te organiseren. Standaardisering 
van de werkwijze rondom evenementen is al heel wat. ‘De HEV 
voorkomt willekeur.’ Dat is goed voor de gemeenten, maar ook 
voor de organisatoren en de  adviserende diensten – die laatste 
zijn tegenwoordig  geregionaliseerd en hebben dus met allerlei 
gemeenten te maken.”

‘Soms moeten wij  
hulpdiensten ervan  
overtuigen dat ons 
publiek anders is dan  
dat van een houseparty’

Zij moeten dus voldoende kennis en ervaring hebben om dat 
op een professionele manier te kunnen doen. De handreiking 
maakt het mogelijk om alle stappen, van vergunningaanvraag 
en -verlening tot evaluatie, bewust te doorlopen en te laten 
controleren”, zegt Schaap. Delen 1, 2 en 3 vormen de kern van 
de HEV. Deel 4 is een beschrijving van ‘De Evenementen-
assistent’, een instrument dat gemeenten de mogelijkheid 
biedt om de vergunningaanvraag te digitaliseren. Deel 5 gaat 
over het vaststellen van het risicoprofiel.

DREIGINGSPROFIEL
Het deel voor gemeenten benoemt kaders, ordent het  
proces, geeft inhoudelijke aandachtspunten en beschrijft waar 
een gemeente aan moet denken om een veilig evenement  
te waarborgen. Een belangrijk instrument voor dat laatste is  
de risicoscan. Deze scan bepaalt volgens welke aanpak een 
 evenement wordt behandeld: als regulier, aandacht- of risicovol 
evenement. Schaap: “Overal waar je veel mensen bij elkaar 
brengt, zijn risico’s. De grootte ervan hangt af van verschillende 
factoren. Na het drama van Dance Valley in 2001, waar honder-
den bezoekers onderkoeld raakten en een enorme chaos ont-
stond, zijn drie risicofactoren vastgesteld: het type publiek,  
de ruimte en het soort activiteiten. Wij voegen er als KCEV  
twee aan toe: de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie, zowel 
aan de private als overheidskant, en het dreigingsprofiel: in 
hoeverre dreigen er ordeverstoringen, activisme of terrorisme, 
extreem weer en dergelijke.”

De HEV schetst ook het juridisch kader. Op welke wettelijke 
gronden mag je als gemeente een evenement wel of niet 
 toestaan, hoelang mag je doen over de beoordeling van een 
vergunningaanvraag, welke periode moet je burgers gunnen 
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hulpdiensten”, vertelt Karin Sluiter, coördinator evenemen-
tenvergunningen van de gemeente. “Wij verlenen een  
vergunning op basis van ons evenementenbeleid en de  
Algemene Plaatselijke Verordening. Daar staan eisen in over 
orde en veiligheid, maar ook over milieu en overlast voor 
omwonenden. Je moet altijd afwegen wat je uit het advies 
overneemt en wat niet.”

‘Evenementen in je 
stad werken ook 
daar buiten door en 
sommige overstijgen 
de gemeentegrens’

Deventer heeft al ervaring met de HEV, althans met een  
voorloper daarvan. Toen de gemeente in 2010 een evenemen-
tenbeleid ging ontwikkelen, liet ze een advies opstellen door 
het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. 
 Sluiter: ”Syan Schaap werkte daar toen en heeft dat advies 
voor ons gemaakt. Het bevat in grote lijnen dezelfde uitgangs-
punten als de nu verschenen handreiking.”

Toch is Sluiter blij dat de HEV online staat. Dat zorgt voor een 
betere afstemming met andere gemeenten in de regio. “Dat  
is van belang, omdat evenementen in je stad ook daarbuiten 
doorwerken en sommige de gemeentegrens overschrijden.  
Zo willen we toe naar een regionale evenementenkalender. 
Want als wij Deventer op Stelten willen organiseren en 

Mijderwijk hoopt ook dat de HEV de duidelijkheid bevordert 
over de rechten van de organisator op het evenementen-
terrein. “Die zijn vaak lastig vast te stellen, vooral bij 
 evenementen in de openlucht waarbij toeschouwers langs 
de route staan. Cruciale vragen zijn dan waar het evenemen-
tenterrein begint en ophoudt, wat in dit gebied de rechten 
zijn van de organisator en wie – organisator of hulpdiensten 
– waarvoor en tot wanneer verantwoordelijk is voor de veilig-
heid. Goede afstemming over de overdracht van deze verant-
woordelijkheden als een evenement formeel is afgelopen,  
is hierbij erg belangrijk.”

DICKENS FESTIJN
Het Dickens Festijn, de Boekenmarkt, Deventer op Stelten. 
De ‘Evenementenstad’ in het oosten van het land kent  
elk jaar drie evenementen die minimaal 10 000 bezoekers  
trekken. Daarnaast organiseert Deventer middelgrote  
evenementen, zoals Brocante aan de IJssel, waar 5000 tot  
10 000 mensen op afkomen, en kleine evenementen met 
1000 tot 2500 bezoekers. 

‘Je moet altijd afwegen  
wat je uit het advies 
 overneemt en wat niet’

“Bij kleine evenementen adviseert de politie ons over de  
veiligheid. Bij de drie grote vragen we multidisciplinair 
advies van de veiligheidsregio IJsselland. Kortom, één advies 
van alle diensten: politie, brandweer en geneeskundige  

 Zwolle op dezelfde dag een groot dance-event, heb je allebei 
politie nodig en is er een probleem.”

Ook een eenduidiger werkwijze juicht ze toe. “Dankzij de 
handreiking kunnen alle gemeenten beter nadenken over de 
opzet van veilige evenementen. Daar hebben wij ook belang 
bij – samen weet je meer dan alleen. Bovendien zorgt de risico-
analyse voor bewustwording bij de vergunningverleners.  
Evenementen lopen soms al zo lang en zijn ongemerkt 
gegroeid, dat het goed is om de risico’s opnieuw te inventari-
seren en je af te vragen of je nog wel veilig genoeg bezig bent.” 
In januari hadden Deventer en de andere gemeenten binnen 
de veiligheidsregio al een informatiebijeenkomst over de HEV, 
georganiseerd op eigen initiatief. “Daaraan zie je dat het 
onderwerp hier erg leeft. We delen de ervaring van Deventer 
met de andere gemeenten en hulpdiensten in de regio.”

‘Evenementen lopen soms 
al zo lang, dat het goed  
is om de risico’s opnieuw 
te inventariseren’

BRANCHERICHTLIJN
Ook de Veiligheidsraad brengt de HEV de komende tijd 
onder de aandacht van de doelgroepen, via brieven, mailings, 
voorlichtingsbijeenkomsten. Toch verwacht Syan Schaap dat 
het wel een of twee jaar zal duren voordat gemeenten en 
regio’s er massaal mee gaan werken. “De handreiking zal niet 

meteen bovenaan ieders prioriteitenlijst staan, want het is 
geen wet en dwang ontbreekt. Maar doordat het ministerie 
en de hulpdiensten erachter staan, heeft de HEV wel impact 
en een zekere status.De brancheorganisaties van de hulp-
diensten committeren zich er wel aan, zodat de HEV een 
 brancherichtlijn wordt.” In de praktijk betekent dit, verwacht 
hij, dat een gemeente die straks besluit van de HEV af te 
 wijken, wellicht moet kunnen uitleggen waarom ze kiest om 
niet conform de handreiking te werken. “De eigen richting is 
misschien even goed, maar dat moet een gemeente dan wel 
kunnen uitleggen. Zo biedt de HEV een toetsingskader voor 
inspectie, waarmee je ook verbeterpunten kunt aangeven. 
Rond de communicatie willen we gemeenten en regio’s ook 
stimuleren om met de HEV aan zelfdiagnose te gaan doen: 
hoe staan we ervoor, wat kan beter? Ik hoor dat er nu al  
regio’s zijn waar gemeenten en diensten de HEV willen 
 implementeren.” <<

U vindt de Handreiking Evenementenveiligheid op  

www.infopuntveiligheid.nl.
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Column

De pas aangetreden hoofdcommissaris 
van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jan 
Aalbersberg, heeft zijn nieuwjaars-
speech gehouden. Hij ziet een dreiging 
en hij ziet een kans. Laten we met de 
dreiging beginnen: “Wanneer de econo-
mische crisis doorzet, leidt dit tot een 
groei van de vermogenscriminaliteit; 
delicten zoals autodiefstal en inbraak 
laten in tijden van economische krimp 
doorgaans een sterke groei zien.”  
Dit zou blijken uit een scenariostudie 
van de Politieacademie. Veel criminolo-
gen zullen instemmend knikken. Maar  
is het ook waar? 

Laten we bij de beantwoording van deze 
vraag nu eens op ons eigen collectieve 
geheugen afgaan, in plaats van op de 
criminologische literatuur. Gedurende 
de eerste tien jaar na de oorlog was het 
in Nederland crisis: armoede, werkloos-
heid en dat zonder noemenswaardige 
vangnetten. Een ideale voedingsbodem 

voor een wildgroei van vermogens-
criminaliteit. Opa, vertel eens, was het 
toen inderdaad zo erg? Nee, eigenlijk 
helemaal niet hoor. Het aantal door  
de politie geregistreerde vermogens-
delicten was juist lager dan ooit en 
 vertoonde bovendien een dalende trend. 

Vanaf 1955 begon de Europese economie 
aan een zegetocht die bijna dertig jaar 
zou duren. De inkomens en het onder-
wijspeil gingen jaarlijks omhoog en  
de werkeloosheid daalde tot bijna nul. 
Voor wie niet mee kon komen, kwamen 
er allerlei verzorgingsarrangementen. 
Wat zal de vermogenscriminaliteit toen 
dus zijn gaan dalen! Zoals veel lezers 
zich nog wel zullen herinneren: geen 
sprake van. De geregistreerde vermo-
genscriminaliteit is tussen 1955 en 1985 
als een raket omhoog geschoten en qua 
omvang zo ongeveer vertienvoudigd. 
Maar toen kwam de oliecrisis in 1982. 
Heeft die tot een tijdelijke explosie van 
vermogenscriminaliteit geleid? Nee, 
geenszins, de naoorlogse criminaliteits-
epidemie begon rond 1985 juist wat af  
te vlakken.

En dan ten slotte, laatste kans voor  
de criminologie, de crisis van 2009.  
Is de criminaliteit in de Verenigde Staten 
en Nederland toen gaan stijgen? Geen 
sprake van. In beide landen is de crimi-
naliteit in 2010 en 2011 verder gedaald.
De criminaliteit heeft zich de afgelopen 
zestig jaar niets aangetrokken van de 
criminologie. Criminaliteit is in het 
 Westen geen crisisverschijnsel maar een 
welvaartskwaal. Goed, zult u denken, 
dat moge zo zijn, maar hoe valt dan te 
verklaren dat de criminaliteit vanaf 1995 
is gedaald? In die jaren groeide de eco-
nomie toch rustig door? Is die daling dan 

soms te danken aan de steeds maar 
 toenemende ophelderingspercentages 
van de Nederlandse politie? Nee, want 
die percentages zijn vanaf 1970 alleen 
maar lager geworden. Doorslaggevend 
is geweest dat vanaf 1985 – het jaar van 
de Commissie Roethof! – de beveiliging 
van eigendommen van particulieren  
en bedrijven eindelijk serieus ter hand  
is genomen. Auto’s en fietsen werden 
beter beveiligd. Woonhuizen uitgerust 
met genormeerde beveiliging. Ook het 
toezicht bij bedrijfsterreinen, trams, 
stationshallen, winkelcentra en voetbal-
stadions werd verbeterd. Het plegen  
van misdrijven werd door de potentiële 
slachtoffers minder aantrekkelijk 
gemaakt. Zo rond 1995 heeft deze tegen-
beweging ertoe geleid dat de gelegen-
heidscriminaliteit sterk is gaan dalen. 

Dit brengt mij tot de kansen die het 
nieuwe jaar volgens de hoofdcommis-
saris biedt. We moeten de burgers 
 volgens hem meer betrekken bij het 
oplossen van misdrijven en het veiliger 
maken van de straat (bijvoorbeeld via 
Burgernet en de opsporingswebsite 
Depolitiezoekt.nl). Inderdaad, crisis  
of niet, om de criminaliteit blijvend  
te laten dalen moet de politie samen-
werken met burgers en bedrijfsleven. 
Niet door op te roepen tot eigenrichting. 
Maar door de bevolking kaders te bieden 
waarbinnen zij hun terechte veiligheids-
wens in constructieve daden kunnen 
omzetten. Het aanboren en exploiteren 
van publiek-private synergie, dat zou de 
eerste prioriteit van de Nationale Politie 
moeten zijn. Een profileringspunt voor 
het vernieuwde CDA misschien? <<

BEDREIGINGEN EN 
KANSEN IN 2012

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

Volgens het wetsvoorstel ‘Regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden 
seksbranche’ bezoeken prostituanten 
alleen nog prostituees die zich hebben 
ingeschreven in een landelijk register. 
Anders hangt hen een straf boven het 
hoofd. De nieuwe wet moet misstanden 
in de prostitutiebranche tegengaan, 
zoals mensenhandel en uitbuiting.  
In Frankrijk leven vergelijkbare zorgen.  
Zo heeft het Franse parlement onlangs 
een wetsvoorstel gesteund om klanten 
van de betaalde liefde met een boete en 
gevangenisstraf te bestraffen.

De Scandinavische landen hebben crimi-
nalisering van de prostitutie al langer 
ingesteld. Ook daar geldt die louter  
voor de klanten en blijft het aanbieden 
van betaalde seksuele diensten (onder 
voorwaarden) wettelijk mogelijk. 
Maatschappelijk werkers bestreden  
er vroeger misstanden in de prostitutie-
sector. Maar tegenwoordig staat de 

 aanpak van prostitutie in het teken van 
regulering en juridisering, constateert  
de Scandinavian Research Council for 
Criminology (Research Seminar report 53, 
2011). Deze verharding houdt verband met 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
internationaal recht. Zo moeten veel 
landen uit hoofde van een protocol van de 
Verenigde Naties (UN Trafficking Protocol) 
acties tegen mensenhandel treffen. 

Mensenhandel voor de seksindustrie 
wordt vaak in verband gebracht met  
de georganiseerde misdaad. Maar die 
betrokkenheid laat zich vooralsnog 
moeilijk vaststellen. Dat ondervond  
het Finse preventie-instituut HEUNI,  
dat corruptie en ‘georganiseerde immi-
gratiecriminaliteit’ onderzocht in 
Estland, Finland en Groot-Brittannië 
(Organised crime, corruption and the 
movement of people across borders in  
the new enlarged EU, 2011). Volgens hand-
havingsinstanties, zoals de douane, 

vloeien illegale grensoverschrijdingen 
zelden voort uit goed georkestreerde  
criminele acties. Veel illegale grens-
overschrijdingen gebeuren ad hoc  
– door migranten zelf die in zee gaan 
met  los-vaste criminele verbanden.  
De instanties speculeerden wel over 
ge organiseerde immigratiecriminaliteit, 
maar konden hun verdenkingen niet 
 staven met feiten. Het zicht op mensen-
handel blijft dan ook diffuus. 
Kristalhelder werd wel de vraag of hand-
havingsinstanties in die landen zich 
laten paaien door de georganiseerde 
misdaad. Dat is niet het geval, onder 
handhavers leeft er zelfs een uitgespro-
ken anticorruptiecultuur. Dat is een 
positieve bevinding, omdat corruptie 
een effectieve aanpak van mensen-
handel bemoeilijkt. 

Maar wat een effectieve aanpak van 
mensenhandel dan precies omvat,  
blijft onduidelijk. Om bij te dragen  
aan een evidence-based-aanpak van 
mensenhandel voor seksuele uitbuiting,  
hebben onderzoekers van de in 
Noorwegen gevestigde Campbell 
Collaboration, bestaande aanpakken 
onder de loep genomen (Cross-border 
Trafficking in Human Beings, 2011). Maar 
omdat de huidige evaluaties kwalitatief 
niet voldoen, kunnen de onderzoekers de 
bestaande interventies onderschrijven 
noch afkeuren. We tasten dus compleet 
in het duister over de effectiviteit van de 
aanpak van mensenhandel voor seksuele 
uitbuiting. Voortaan moeten onder-
zoekers, subsidieverstrekkers en beleids-
makers daarom eensgezind om hoog-
waardig evaluatieonderzoek vragen,  
stelt de Campbell Collaboration.  
Zo is het maar net. << 
Alfred Hakkert

MENSENHANDEL  
IN NEVELEN GEHULD

Buitenlandse berichten
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CCV-nieuws

VERHUIZING CCV 
Het CCV gaat verhuizen. Met ingang van maandag 26 maart 
2012 is het centrum gevestigd aan de Churchilllaan 11 in 
Utrecht. Het postbusnummer en alle telefoonnummers  
blijven ongewijzigd. De Churchilllaan is vanaf station Utrecht 
Centraal eenvoudig te bereiken met de (snel)tram. Binnenkort 
volgt er een nieuwe routebeschrijving op de CCV website.  

VEILIGHEIDSANALYSE 
Het CCV heeft het stappenplan Veiligheidsanalyse ontwikkeld. 
Dit instrument helpt lokale veiligheidsprofessionals om  
een lokaal veiligheidsprobleem, zoals uitgaansgeweld, 
 jeugdcriminaliteit of overlast, inzichtelijk te maken.

Het stappenplan, dat veel praktijkvoorbeelden bevat,  
staat hierbij centraal. De stappen vormen geen blauwdruk  
voor het ontwikkelen van een veiligheidsanalyse, maar een 
 ontwikkelmodel en inspiratiebron voor de lokale praktijk.

Ook is het instrument bruikbaar om het beeld van een bepaald 
veiligheidsprobleem tegen het licht te houden en eventueel 
aan te scherpen. Ten slotte fungeert het als checklist voor  
de methoden en technieken die nodig zijn om een concrete 
veiligheidsanalyse te ontwikkelen.

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

ZELFREDZAAMHEID 
Vertel burgers wát ze kunnen doen om hun wijk veiliger te 
maken en hóe ze dat kunnen doen. Dat is een van de inzichten 
uit het literatuuronderzoek naar zelfredzaamheid dat het  
CCV in 2011 uitvoerde. De bevindingen uit het onderzoek  
zijn vertaald naar praktische handvatten voor beleid en 
 communicatie van gemeenten. Deze zijn gepubliceerd in  
het webdossier Zelfredzaamheid.

Het dossier is een startpunt voor verdere ontwikkeling  
van kennis en expertise op dit gebied. 

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

SAMENWERKINGSAGENDA 
In 2012 zoeken het CCV en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten nog nadrukkelijker de samenwerking. In de 
samenwerkingsagenda 2012 is te lezen hoe dit gebeurt en 
welke afspraken daarvoor zijn gemaakt.

De agenda draagt de titel ‘Samen staan we sterk!’. De samen-
werking vindt plaats vanuit de eigen kracht en expertise, zodat 
gemeenten nog beter worden bediend bij de invulling van hun 
regierol op veiligheid. 

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

FOLDER AANPAK OVERVALLEN  
De strijd tegen overvallen vraagt om goede samenwerking 
 tussen gemeente, politie, woningcorporaties, ondernemers  
en het Openbaar Ministerie. Voor gemeenten is hier een 
 voortrekkersrol weggelegd.

Om deze rol succesvol op te kunnen pakken, ontwikkelde  
het CCV de Aanpak Overvallen. Hierover is nu een folder 
 verschenen waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. 
Deze licht de aanpak kort toe. 

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

VRKI 2012  
Het CCV heeft de VRKI 2012 gepubliceerd. De VRKI (Verbeterde 
Risicoklassenindeling) is een instrument om het inbraakrisico 
van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand  
van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort 
 preventiemaatregelen getroffen moet worden, en van  
welke zwaarte.

De documenten VRKI voor woningen, VRKI voor bedrijven, 
Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen en VRKI 
Definities beveiligingsmaatregelen zijn geactualiseerd.  
De wijzigingen zijn ook verwerkt op een nieuwe VRKI-kaart.

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

<< Robbie Keus

Colofon
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voortzetting van SEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
Met ingang van 2005 is de naam gewij-
zigd in secondant. Met die naam wordt 
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is: het bijdragen aan de implementatie 
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preventie. Hierbij vormen bewezen 
 effectieve methoden, best practices 
en evaluatieonderzoek de leidraad.
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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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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 26-2 (april 2012) 
dient uiterlijk 5 maart 2012 in het bezit 
van de redactie te zijn. Ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

hier fsc-logo plaatsen
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