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Dit rapport bevat de evaluatie van een aantal maatregelen die op een
tweetal winkelcentra in de gemeente Utrecht zijn genomen. Deze maatregelen zijn te zien als een concretisering van het lokale bestuurlijke preventiebeleid zoals dat is neergelegd in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Centraal in deze maatregelen stond het versterken van het functionele toezicht, als instrument voor de beheersing van de kleine, veel
voorkomende criminaliteit.

Het onderhavige project kon worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit van de
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, van de gemeente Utrecht
en van de eigenaren van de twee winkelcentra. Maar niet in het minst is
het project succesvol geweest dankzij het commitment en de inbreng van
de verschillende partijen die bij de realisatie van de maatregelen betrokken
waren, de winkeliers, de gemeente, de politie en het openbaar ministerie.
Aan het winkelcentraproject hebben zoveel mensen meegewerkt of hun
medewerking verleend, dat het haast onmogelijk is om iedereen op deze
plaats evenveel recht te doen. Zonder medewerking van al die mensen zou
het project nooit een zo'n positief resultaat hebben gehad. Enkele mensen
moeten hier zeker worden genoemd daar hun bijdrage in sterke mate bepalend is geweest voor het succes van het project. Ruud Kluivers heeft er
heel wat uurtjes achter de terminal op zitten om de grote stroom van data
van het vooronderzoek te verwerken. Als assistent van het eerste uur was
hij ook degene die de, in dit project zo belangrijke, werkgroep hielp oprichten en enige tijd het secretariaat voerde. Na een klein jaar werd hij
opgevolgd door Henk Schelling, trouwe steun en toeverlaat tot en met het
einde van het project. Henk voerde het secretariaat van de werkgroep,
verrichtte een belangrijk deel.van het organisatiewerk en van de dataverwerking ten behoeve van de effectmeting. Het project werd ten slotte gevormd en uitgevoerd door de werkgroep. Zonder W. van Woudenberg, H.
Warping, A. Mellink (politie), P.M.H. van der Molen (openbaar ministerie),
R. van Gangelen (gemeente), G. van Heiningen, M. Cornelissen en W. van
Loon (winkeliers) zou er geen winkelcentraproject van deze intensiteit en
omvang hebben bestaan. Zonder de politiemensen van Voorkoming Misdrijven uit Utrecht en de Veiligheidsfunctionarissen van het eerste uur zou
het projekt niet dat zijn geworden wat ervan verwacht werd. Ook is een
woord van dank op zijn plaats aan alle collega's van het WODC die het
mogelijk maakten om in een vriendelijke en rustige sfeer te werken. Rob
Vane, Monique Overwater en Marianne Sampiemon bedanken wij ten slotte
voor het persklaar maken van de tekst.
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Samenvatting
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Inleiding
Het Winkelcentraproject is een uitvloeisel van het werk van de Commissie
kleine criminaliteit en het daarop voortbouwende beleidsplan Samenleving
en Criminaliteit, dat door de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken
op 22 mei 1985 aan de voorzitter van de Tweede Kamer werd aangeboden.
Een belangrijke bijdrage in de criminaliteitsbestrijding wordt in dit plan
verwacht van de zogenaamde "bestuurlijke preventie", waarbij lokale overheden door middel van preventieve maatregelen pogen de stroom van kleine
criminaliteit in te dammen. Met behulp van proefprojecten diende ervaring
op dit terrein. te worden opgedaan. Daarvoor werd een zg. subsidiepot van
45 miljoen gulden voor de periode 1986-1990 beschikbaar gesteld.

De hoofdlijnen van het bestuurlijke preventiebeleid voor de aanpak van
de kleine criminaliteit zijn:
- de versterking van de sociale controlefunctie in de samenleving;
- het verhogen of instellen van het "functionele toezicht";- het nemen van bouwkundige en technische maatregelen.
Het winkelcentraproject werd reeds tijdens de werkzaamheden van de Commissie kleine criminaliteit voorbereid. De stad Utrecht werd door deze
commissie als een belangrijk proefgebied uitgekozen, omdat deze stad in
relatie tot diverse aspecten van criminaliteit redelijk representatief werd
geacht voor Nederland.
Doel van het winkelcentraproject was om door middel van maatregelen in
de lijn van dit bestuurlijke preventiebeleid te komen tot een vermindering
en/of tot het beheersbaar maken van de in de winkelcentra gepleegde kleine criminaliteit.
Voor het meten van de effecten van deze maatregelen is een quasi-experimenteél onderzoekdesign opgezet, zonder controlegroep, maar met vooren nametingen. In dit proefproject is het projectmanagement gecombineerd
met het projectonderzoek.
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Vooronderzoek
Door middel van enquêtes onder winkeliers en winkelend publiek en door
analyse van politiegegevens is de oude situatie van de winkelcentra in
kaart gebracht. De winkelcentra "Overvecht" en "Kanaleneiland" stammen
uit respectievelijk 1970 en 1966. Bij aanvang van het project telde Overvecht ongeveer 80 en Kanaleneiland ongeveer 45 winkels. Overvecht vervult,
naast een wijkfunctie ook een regiofunctie.
Uit de enquête onder de - winkeliers van beide winkelcentra blijkt dat
ruim een derde (37%) in 1985 wel eens het slachtoffer is geworden van
inbraak. Van inbraak wordt zonder meer aangifte gedaan bij de politie
(verzekeringskwestie). In 1985 beliep de totale schade aan inbraak volgens
eigen opgave meer dan f 250.000. Ruim drie kwart van de winkeliers die de
1

vraag beantwoordden, gaf aan te maken te hebben gehad met winkeldiefstal. Bij meer dan de helft van de winkeliers lag het aantal diefstallen
tussen 0 en 10 maal. Bijna 10% van de winkeliers gaf aan in 1985 meer dan
100 winkeldiefstallen te hebben gehad. Er bestaat een grote groep kleine
winkeliers met weinig schade en een. kleine groep grote winkeliers met veel
schade. De hoogte van het totale schadebedrag lijkt door enkele winkels
waarin veel gestolen wordt, bepaald te worden.
Het vrij aanzienlijk totaal aantal vernielingen dat door de winkeliers in
de enquête wordt opgegeven, is qua schadebedrag voornamelijk van kleine
omvang. Alle afzonderlijke schadebedragen opgeteld, vormen een schadepost
van ruim f 100.000. Aangifte van vernielingen wordt nauwelijks gedaan.
Twee, derde van de respondenten deed in geen enkel geval aangifte. Slechts
als de schade groot is, wordt aangifte van vernieling gedaan.

Bijna 53% van alle in 1985 bij de politie bekende, zich in de winkelcentra afspelende delicten, gebeurde in de winkels. Dat betekent echter wel
dat praktisch de helft van alle kleine delicten plaatsvond buiten de winkels, in de wandelgangen, - op parkeerterreinen en op de, toevoerwegen.
Kennelijk wordt het publiek in absolute aantallen bezien bijna net zo vaak
het slachtoffer van kleine criminaliteit als de winkeliers.
Uit de politiegegevens bleek dat zo'n 80% van alle delicten plaatsvond in
de middag en de vroege avond. Vermogensdelicten (diefstal) maakten drie
kwart van alle delicten uit en bestonden voor bijna de helft uit winkeldiefstal. Van alle delicten bedroeg vernieling 9% en inbraak bijna 70% van
het totaal aantal aangiften.
De hoofdverdachte is in iets meer dan de helft (52%) van de gevallen
een man. Er blijkt in de dadergroep een harde kern. te zijn: bijna een
kwart (22%) heeft meer dan 20 antecedenten.
Uit de publieksenquête bleek dat ruim twee derde van de bezoekers van
de winkelcentra op minder dan drie kilometer van het winkelcentrum
woont; ruim de helft van de ondervraagden doet drie of meer malen per
week boodschappen in het .winkelcentrum. Twee derde van de bezoekers
komt te voet of met de fiets. Men blijft gemiddeld kort op het winkelcentrum. Het publiek prefereert voornamelijk anoniem te winkelen, waarbij
een grote vrijheid van handelen voorop staat. Winkels met extreme diefstalbeveiligingsmaatregelen zouden door een deel van het publiek worden
gemeden.
Bijna de helft van het publiek heeft wel eens een diefstal. gezien, maar
reageert daar overwegend niet op. Als redenen springen "niet mijn verantwoordelijkheid" en "bang voor represaille" eruit. Als er iemand op het winkelcentrum aanwezig zou zijn die bereid is om actie te ondernemen, dan
zegt ruim drie kwart van de ondervraagden zo. iemand van informatie te
zullen voorzien.

Circa tien procent van het publiek werd in 1985 slachtoffer van een
delict in het winkelcentrum. Het be treft meestal vermogensdelicten met de
hoogste score voor fietsendiefstal. en diefstal van tas of portemonnee als
goede tweede.
Het meest opmerkelijke uit het vooronderzoek is dat het publiek in absolute aantallen haast net zo vaak het slachtoffer wordt van kleine criminaliteit op de winkelcentra als de winkeliers. De financiële schade voor de
winkeliers blijkt aanzienlijk te zijn. Al met al lijkt de kleine criminaliteit
op de beide winkelcentra echter niet ècht verontrustende vormen aan te
nemen.
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De maatregelen
Uitgangspunt bij de te nemen maatregelen in het kader van het proefproject was het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. De concrete maatregelen in de winkelcentra bestaan uit het versterken van het functioneel
toezicht, het nemen van bouwkundig/technisch preventieve maatregelen, het
vergroten van de sociale controle (in de winkelcentra) en het creëren van
bewaakte fietsenstallingen. Meer specifiek moeten de te nemen maatregelen
aansluiten bij de problematiek zoals die op beide winkelcentra ligt.
. .
De volgende maatregelen werden gedurende een proefperiode van 8
maanden uitgetest:
- een veiligheidsfunctionaris voor het gehele winkelcentrum, aanspreekbaar
en serviceverlenend ten behoeve van het publiek en winkelier in gelijke
mate;

- een elektronisch waarschuwings- en hulpsysteem ten behoeve van de
winkeliers waardoor de mogelijkheid ontstaat elkaar onderling te waarschuwen en tevens de veiligheidsfunctionaris in te schakelen;
- instructies aan personeel en bedrijfsleiding van -winkels hoe te handelen
in geval van winkeldiefstal en hoe de winkelinrichting te verbeteren om
winkeldiefstal te reduceren;
- een bewaakte fietsenstalling op beide winkelcentra;
- strafrechtelijke maatregelen, zoals collectieve zittingen voor winkeldieven, alternatieve straffen voor vernielers, en dit alles in een versnelde
procedure;
- een pers- en publiciteitscampagne om de bovenstaande maatregelen te
ondersteunen.
De nieuwe situatie op de beide winkelcentra kan als volgt worden beschreven. In het winkelcentrum Kanaleneiland surveilleert één en in Overvecht surveilleren twee veiligheidsfunctionarissen. Zij zijn in een "vriendelijk" tenue gestoken en communiceren met elkaar via een portofoon. Tevens hebben zij een soort "pieper" op zak, die informatie weergeeft afkomstig van het alarmsysteem. Deze installatie is op Overvecht bij iedere en
op Kanaleneiland bij het merendeel der winkeliers geïnstalleerd. Wanneer
winkeliers hulp nodig hebben, drukken zij op de knop van een in de winkel
aangebracht kastje. De buren kunnen onmiddellijk en de veiligheidsfunctionarissen doorgaans in twee minuten ter plaatse zijn.

De surveillance vindt voornamelijk in de wandelgangen. plaats, maar ook
in de winkels. De veiligheidsfunctionaris neemt de afhandeling van winkeldiefstal voor een belangrijk deel van de winkelier over. Naar het publiek
toe heeft de veiligheidsfunctionaris een serviceverlenende instelling. Hij
verleent EHBO; wijst mensen de weg en verleent hulp, wanneer iemand
slachtoffer is geworden van een delict. Vanuit zijn functie als toezichthouder op het winkelcentrum oefent de veiligheidsfunctionaris een ordescheppende en, ten aanzien van misdrijven, een preventieve taak uit.
Een aanzienlijk deel van het verkooppersoneel op. de winkelcentra heeft
een training gekregen in het voorkomen van en omgaan met winkeldiefstal.
Een klein aantal winkeliers heeft naar aanleiding van de voorlichtingsavonden de winkelinrichting veranderd en/of ' nadere voorzorgsmaatregelen getroffen tegen criminaliteit.
Op beide winkelcentra ten slotte zijn bewaakte fietsenstallingen geopend.
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De procesevaluatie
De evaluatie van de maatregelen valt uiteen in een proces- en een effectevaluatie. De procesevaluatie is opgesplitst in de evaluatie van de wijze
waarop de maatregelen zijn gerealiseerd en daadwerkelijk zijn ingezet en
in een evaluatie van het functioneren van de werkgroep die werd ingesteld
om het project te realiseren en te begeleiden.
De veiligheidsfunctionaris
De belangrijkste werkzaamheden van de' veiligheidsfunctionaris bestonden
duidelijk uit het assisteren van de winkelier bij de afhandeling of het opsporen van winkeldiefstal. De helft van zijn werk bestond hieruit. De bemoeienis met lastige klanten is een goede tweede (20%). Het grootste
werkaanbod was vooral de periode van 12 tot 18 uur. In verband met de
.koopavond is vooral donderdag de drukste dag, maar per bemoeienis verandert dit. Ruim twee derde of meer van alle incidenten werd opgelost en
gevatte daders werden op enkele zeer jeugdigen na aan de politie overgedragen.
Een kanttekening met betrekking tot de wijze waarop invulling is gegeven aan deze maatregel, betreft het uiterlijk, het optreden en de werkwijze van de veiligheidsfunctionaris; dit is vermoedelijk niet geheel, volgens
wens geweest. De werkgroep had te weinig directe zeggenschap om hierin
verandering te brengen.
De waarschuwings- en hulpinstallatie
De introductie van het alarmeringssysteem werd door administratieve en
technische problemen sterk vertraagd. Door het aanvankelijke ontbreken
van het alarmeringssysteem was het gedurende een aantal maanden niet
mogelijk om in dringende situaties de veiligheidsfunctionaris direct op te
roepen. Bij een vraag van de winkelier om assistentieverlening moest nu
eerst naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf gebeld worden. Deze
waarschuwde dan vervolgens de veiligheidsfunctionaris. Ook nadat het burenbelsysteem vanaf oktober 1987 operationeel was, bleven de winkeliers
van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het totaal aantal hulpvragen via de alarmcentrale bedroeg 397. Afgezet
tegen een totaal aantal incidenten van 632, betekent dat dat ruim een derde van de incidenten op eigen initiatief van de veiligheidsfunctionaris was.
Het aantal telefonische hulpvragen van kleine.winkels is gering met 11%
van het totaal aantal hulpvragen.
Opleiding/inrichting
Bij de uitvoering van deze maatregel zijn cobrdinatieproblemen gerezen,
daar de uitvoering in handen lag van verschillende instanties: diverse politie-afdelingen en winkeliersverenigingen. Ondanks de organisatorische problemen tijdens de uitvoering van de maatregel is niettemin ongeveer 40%
van het personeel en 50% van de bedrijfsleiders/eigenaren opgeleid.

Waar het de winkelinrichting betreft, is geen succes geboekt. Slechts
enkele winkeliers gaven aan naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten iets aan de inrichting van hun winkel te hebben veranderd.
.
Bewaakte fietsenstalling
Op beide winkelcentra zijn bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd. Van- .
wege de late realisatiedatum is er in het kader van dit project nog weinig
4

over het functioneren van de stallingen te zeggen. De bewaakte fietsenstalling in Kanaleneiland is na het eerste kwartaal van 1988 gesloten bij
gebrek aan klandizie. De locatie alsmede de zeer korte bezoekduur van het
winkelcentrum door het publiek zijn waarschijnlijk mede debet aan de sluiting.
Strafrechtelijke maatregelen
Door het gebrek aan verdachten zijn de maatregelen op het gebied van de
strafrechtelijk minderjarigen niet in werking getreden. De kinderpolitie
achtte geen enkele verdachte geschikt om door te sturen. Uit een analyse
van de zaken bij de kinderpolitie blijkt dat, het grootste deel van de (49)
delicten winkeldiefstal betreft, voor de helft voor minder dan f 10. Twee
derde van de kinderen is 14 jaar of jonger. Kinderen blijken meer ná dan
tijdens schoolpauzes te stelen. Voor twee derde van de kinderen heeft hun
gedrag geen strafrechtelijke gevolgen.
Het verkorten van de procedure voor volwassen is niet gelukt. De gehanteerde termijnen (alles moest binnen één maand rond zijn) zijn te, optimistisch geweest. In het administratief proces werden drie fasen onderscheiden. Fase 1 loopt vanaf de datum van het plegen van het delict tot de inschrijving van het proces-verbaal door het openbaar ministerie en duurde
gemiddeld 7,0 weken. Fase 2 loopt vanaf de inschrijving bij het openbaar
ministerie tot het tijdstip waarop de officier een beslissing neemt hoe met
de betreffende zaak verder te handelen. Deze fase duurde gemiddeld 9,8
weken. De derde fase omvat de periode van de beslissing van de officier
tot de uiteindelijke uitspraak door de rechter en duurde gemiddeld 16,7
weken. Het totale strafproces kwam daarmee op 33,5 weken ofwel ruim 8
maanden. De organisatorische moeilijkheden die zulk korte termijnwerk
voor de politie geeft, zijn onderschat. Wellicht is er ook ten aanzien van
de uitvoering van de maatregel te weinig druk op de ketel gezet. Door het
te geringe aantal verdachten is ook de publiciteit voor wat betreft de
maatregelen van het openbaar ministerie van winkeldieven in het water gevallen. Er konden geen collectieve zittingen worden gehouden gelardeerd
met veel publiciteit. De verdachten waren voor het overgrote deel plegers
van winkeldiefstal. In bijna een kwart van de gevallen was er een mededader bekend. Twee derde van de verdachten bleek een strafrechtelijk verleden te hebben. Uiteindelijk kwamen 55 verdachten (65%) voor de rechter.

Perscampagne

.

Ter ondersteuning van het winkelcentraproject en andere projecten in de
gemeente ter bestrijding van criminaliteit werd door de afdeling Voorlichting van de gemeente Utrecht een campagne gelanceerd onder de titel
"Crimineel, pik het niet langer". Posters en 8000 folders werden onder het
publiek verspreid. In de regionale en landelijke pers verschenen artikelen
over het project.
Hoewel het publiek blijkens de enquêtes niet slecht geïnformeerd was
(ongeveer 50% was op de hoogte van het project), kon het informatieniveau
beter zijn. Huis-aan-huisverspreiding van voorlichtingsmateriaal en (nog)
meer belangstelling van de regionale en landelijke pers ware wenselijk.
De werkgroep
De werkgroep heeft vanwege de drukke werkzaamheden in verband met de
omvang van het- project enkele steken, laten vallen. Niettemin is het pro-

ject naar de mening van de werkgroeplèden naar behoren gerealiseerd.
Dat vertraging is opgetreden, had te maken met het feit dat de meeste
maatregelen dienden te worden gerealiseerd over vele schijven. Het functioneren van de werkgroep op zich is optimaal geweest. Grote belangenconflicten en samenwerkingsproblemen hebben zich in de werkgroep niet voorgedaan. De verwachting is zelfs dat de huidige contacten tussen winkeliers
en politie op dit niveau blijven gehandhaafd.
Conclusie procesevaluatie
Met betrekking tot de werkzaamheden van de veiligheidsfunctionaris kan
worden gesteld dat zij de winkeliers veel werk uit handen nemen. Alles
bijeen genomen, wordt in een achtste van alle incidenten aandacht geschonken aan het publiek door hulp, bemiddeling, .verwijzing en EHBO. Bij
fietsendiefstal of andere vormen van criminaliteit moest naar de politie
worden verwezen in verband met de te vervullen formaliteiten. Ten behoeve van een meer geïntegreerde functie en een betere service aan het publiek, zou dit soort taken naar hem gedelegeerd moeten worden. De veiligheidsfunctionaris dient zich zèlf ten slotte ook servicegericht op te stellen
naar het publiek toe.
In de omgang met het burenbelsysteem door de winkeliers kan nog wel
wat verbeterd worden. Valse schroom ten aanzien van het gebruik van de
installatie dient krachtig bestreden te worden.
Het is bedroevend te moeten constateren dat de bewaakte fietsenstalling
op Kanaleneiland zo'n kort leven beschoren is geweest. Het mag jammer
heten dat de maatregelen van het openbaar ministerie op het gebied van de
volwassenen zich niet optimaal hebben kunnen ontwikkelen. De instroom in
het project is daarvoor te klein geweest. Dit onderdeel mag echter zeker
niet mislukt worden genoemd. Uit de daderanalyses blijkt dat de op de
winkelcentra zwervende notoire rakkers wel degelijk zijn aangepakt. De
maatregelen van het openbaar ministerie zouden bij een grotere schaal aan
effect hebben gewonnen. Deze laatste opmerking geldt zeker ten opzichte
van de maatregelen die het openbaar ministerie lanceerde met betrekking
tot de jeugd. De instroom in dit project was nihil en de vraag dient zich
aan of de kinderpolitie niet al te voorzichtig is geweest ' door niemand door
te sturen naar dit.project. Een toetsing van deze maatregelen op effectiviteit heeft dan ook niet plaats kunnen vinden.

De bewaakte fietsenstalling op Kanaleneiland en de maatregelen van het
openbaar ministerie op het gebied van de jeugd uitgezonderd, kan rustig
worden gesteld dat de benutting van de maatregelen redelijk is geweest.
Zeker de veiligheidsfunctionaris en het waarschuwingssysteem zijn door de
winkeliers optimaal benut. Een betere benutting van de veiligheidsfunctionaris door het publiek blijft wenselijk.
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Effectevaluatie

Bij de effectevaluatie ging' het erom tendensen in bepaalde vormen van criminaliteit te signaleren die optraden in de proefperiode, waarbij zowel de
winkeliers als het publiek het' slachtoffer waren. Door de ongelijktijdige
start van de diverse maatregelen konden de effecten niet optimaal worden
gemeten.. Vastgesteld is o.a. welke consequenties de gerealiseerde maatregelen in het proefproject opleverden in termen van schade voor de winkeliers
ten gevolge van criminaliteit.
6

De winkelier als slachtoffer
Ten opzichte van 1985 neemt het totaal aantal inbraken in 1987 volgens
eigen opgave van de winkeliers af van 62 naar 57. De totale schade neemt
in deze periode af met f 95.000. Ondanks de feitelijke afwezigheid van
maatregelen op dit gebied valt er niettemin een positief effect te registreren. Mogelijk is dit het effect van de uitstraling die de overige maatregelen hebben gehad.

Ten einde een zo nauwkeurig mogelijk beeld te verkrijgen omtrent de
winkeldiefstal die aan klanten valt toe te schrijven, werd een eigen registratie hiervan bijgehouden. De winkeliers werden tijdens deze registratie
aangemoedigd om ook te letten op lege verpakkingen, losse "wafers" (beveiligingslabels van kleding) en op de voorraad uitgestalde artikelen. Het
neveneffect van deze registratie was dat steeds meer onontdekte winkeldiefstallen naar boven kwamen en bij de politie werden aangegeven.
In zijn algemeenheid valt te constateren dat het totaal aantal winkeldiefstallen afneemt, wanneer in mei 1987 het proefproject start. Een vergelijking van de politiegegevens leert dat er in 1987 meer aangiften van winkeldiefstal plaatsvinden dan in 1985. De conclusie lijkt te zijn dat door de
gegeven stimulans de winkeliers meer diefstallen hebben ontdekt en aangegeven dan voorheen. Dat het aantal aangiften stijgt, is dus een kwestie
van een grotere aangiftebereidheid bij de winkeliers en niet van het toenemen van de criminaliteit.
.

Het schadebedrag dat de winkeliers naar eigen opgave hebben ondervonden aan winkeldiefstal, lag over 1987, na een herberekening in verband
met een eerlijker vergelijking, f 175.000 lager dan over 1985. Dit cijfer
mag echter alleen worden beschouwd als een indicatie.
Het totaal aantal vernielingen waarvan de winkeliers het slachtoffer
werden, loopt tussen 1985 en 1987 terug van 186 naar 58. Het totale schadebedrag aan vernielingen loopt volgens opgave van de winkeliers met ruim
de helft terug van f 102.975 naar f 46.885.
In zijn algemeenheid zijn de gegevens betreffende het slachtofferschap
van de winkeliers met betrekking tot kleine criminaliteit erg lastig te interpreteren. Dit komt enerzijds, omdat de administratiemethoden van de
winkeliers gebrekkig zijn en anderzijds, omdat de in het kader van het
project gepleegde interventies allerlei oncontroleerbare en onvoorspelbare
gevolgen kunnen hebben gehad. Voorbeelden van het laatste zijn het toenemen van de aangiftebereidheid en de verbetering van het zicht van de
winkelier op het aantal vermiste goederen. Zolang de administratiemethoden
van de winkeliers niet verbeterd worden, is het onmogelijk om een onbetwist in geld uitgedrukt resultaat van alle genomen maatregelen te presenteren. Desondanks tekent zich duidelijk een positieve tendens af. Het totale schadebedrag dat de winkeliers aan criminaliteit ondervinden, neemt
aanzienlijk af. Ondanks de wat grove indicaties wordt er door de winkeliers in 1987 voor zo'n f 325.000 minder schade geleden dan in 1985, volgens hun eigen opgave. Afgezien van de initiële kosten, lijkt het erop dat
de maatregelen zichzelf structureel terugverdienen.
Het publiek als slachtoffer
Er is in de politiegegevens een afname te zien in de aangiften van de delicten (brom)fietsendiefstal en diefstal van tas/portemonnee. De aangiften
van diefstal vanaf/uit de auto stijgen, de overige diefstallen en de aangiften van klein geweld stijgen zelfs aanzienlijk. In zijn algemeenheid wordt

aangenomen dat ook de aangiftebereidheid van het publiek is toegenomen
onder invloed van de informatiestroom en hèt aanmoedigend optreden van
de veiligheidsfunctionarissen. Niettemin neemt het totaal aantal aangiften
van criminele incidenten bij de politie af met 12%. De verwachting is dat
het publiek in zijn totaliteit minder het slachtoffer is geworden van criminaliteit dan die afname van 12% doet vermoeden. Dat vermoeden wordt bevestigd door gegevens uit de publieksenquête. Niet alleen het aantal
slachtoffers van delicten loopt fors terug tot bijna de helft, maar ook het
totaal aantal delicten vermindert aanzienlijk met meer dan de helft (mensen kunnen immers meermalen slachtoffer worden van een delict).

Totaalbeeld criminaliteitsniveau
Niet alle gegevens wijzen dezelfde kant uit. In de politiegegevens is soms
sprake van een verhoging van het aantal aangiften in 1987 ten opzichte
van 1985. Het slachtofferschap van kleine criminaliteit onder het publiek
loopt blijkens een vergelijking van de enquêtegevens over 1985 en 1987
dermate terug dat een positief effect van de maatregelen aannemelijk lijkt.
Het verhoogde aantal aangiften lijkt het gevolg van een grotere aangiftebereidheid onder het publiek en de winkeliers.
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Aanbevelingen

Ten einde het effect van een project als het onderhavige te maximaliseren
worden de volgende aanbevelingen in overweging gegeven.
De veiligheidsfunctionaris
1. De kledij en het gedrag van de veiligheidsfunctionaris naar het publiek
toe lijken een kritische succesfactor te zijn. Wil de door ons geschetste opzet van werken succes hebben, dan dient er een regeling te worden getroffen met betrekking tot een vriendelijker uniform van de veiligheidsfunctionaris. Het uitvoeringsbesluit van de Wet op de Weerkorpsen dient daartoe te worden aangepast.
2. Voorts wordt aanbevolen om het door de winkeliers in eigen beheer
nemen van de veiligheidsfunctionaris te bestuderen ' als alternatief voor
het.inhuren via een beveiligingsbedrijf. Dit zou minder kosten met zich
mee kunnen brengen.
3. Het optreden op de openbare weg van de veiligheidsfunctionaris betekent dat zijn zeggenschap over dit domein beperkt is. Wat in overweging dient te worden genomen, is dat vanaf de start van een winkelcentrum het gedeelte dat de wandelgangen en de winkels omvat, tot
eigen terrein wordt gemaakt. Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid voor dit terrein naar de eigenaar en/of beheerder. Een veiligheidsfunctionaris zou de zorg voor dit gebied kunnen dragen uit naam
van de eigenaar of uit naam van de gezamenlijke winkeliers. Op deze
wijze zou hij over voldoende zeggenschap vanuit zijn functie beschik- ken. Hem van overheidswege meer bevoegdheden toekennen, wordt niet
voorgestaan. Naar deze of een vergelijkbare handelwijze zou meer studie moeten worden verricht. Bovendien zal het afsluitbaar maken van
(een deel van) het winkelcentrum het aantal vernielingen en inbraken
kunnen (doen) terugdringen.

4. Speciale bevoegdheden heeft de veiligheidsfunctionaris, gezien het bovenstaande niet nodig. Een grote dosis vertrouwen van en voldoende
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bekendheid bij het publiek lijken belangrijker te zijn. Toch is zijn
service aan het publiek niet optimaal geweest. Waar hij een winkelier
assisteert bij winkeldiefstal, kan hij ditzelfde niet doen voor iemand
uit het publiek wiens fiets is gestolen. Hij moet dan naar de politie
verwijzen. Het zou aanbeveling verdienen te bestuderen in hoeverre
een veiligheidsfunctionaris in staat kan worden gesteld om eenvoudige
administratieve handelingen, zoals het opnemen van een aangifte (onbekende dader), uit te voeren.

Het alarmeringssysteem
5. Gezien de vertraging die de toestemmingsprocedure voor het installeren
van een alarmeringssysteem heeft veroorzaakt, verdienen minder democratische middelen de voorkeur voor het verkrijgen van toestemming
van winkeliers of hun hoofdkantoren. Gezien de storingsgevoeligheid
lijkt vooralsnog de keuze voor een bedrade installatie geïndiceerd.
Opleiding personeel en winkelinrichting
6. Bij opleidingsoperaties van deze omvang waar meer partijen bij zijn
betrokken, zoals diverse politie-afdelingen en verschillende winkeliers(verenigingen), dient voor afdoende coordinatie te worden zorggedragen. De gehele opleiding kan ook worden opgedragen aan één (gespecialiseerde) instantie.
7. Uit het oogpunt van criminaliteitsbestrijding dient te worden onderzocht of een bepaalde wijze. van winkelinrichting wettelijk kan worden
voorgeschreven. Op een juridisch aanvaardbare wijze kan zo "winkeldiefstal" worden bestreden en/of geconstateerd. Tevens kan met dergelijke voorschriften het argument van ongelijke concurrentie onder de
winkeliers worden teniet gedaan.
Inbraakpreventie
8. In kortlopende projecten, uitzonderingen als verbouwing of renovatie
daar gelaten, dient te worden afgezien van het treffen van ingrijpende
bouwkundige maatregelen, daar zij een te uitgebreide en langdurige organisatie vergen en aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het
voorgaande neemt echter niet weg dat er in de sfeer van voorlichting
aan individuele winkeliers over te treffen inbraakvoorzieningen aan
hun winkelpand goede resultaten te boeken zijn.
Bewaakte fietsenstalling
9. Het lijkt duidelijk dat aan het instellen van een bewaakte fietsenstalling veel voorbereiding ten grondslag dient te liggen. Zeker als men,
zoals in de gemeente Utrecht, daarbij werkloze jongeren als personeel
wenst in. te zetten en drie stallingen ineens wil realiseren. Inpassing
van een op deze wijze complexe maatregel wordt afgeraden in kortlopende totaalprojecten.
10. In nieuwbouw- of verbouwingsplannen van winkelcentra zou rekening
moeten worden gehouden met bewaakte fietsenstallingen. Op die wijze
kan zo'n fietsenstalling altijd zeer dicht bij de winkels worden gesitueerd, hetgeen het gebruik ervan zal bevorderen.

11. Studie zou moeten worden verricht naar de economische haalbaarheid
van het "kort parkeren" van de fiets of brommer, bijvoorbeeld per uur
of per dagdeel, om het aantal stallers omhoog te brengen.
Strafrechtelijke maatregelen

12. Vooral dient te worden nagegaan of het aantal potentiële verdachten
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voor dergelijke maatregelen groot genoeg zal zijn om de betreffende
maatregelen i berhaupt te nemen.

13. Bij herhaling van de getroffen strafrechtelijke maatregelen dient de
doorlooptijd langer te worden ingesteld en dienen er organisatorische
oplossingen te worden gevonden rond de administratieve verwerking
van de, door de politie, bij het openbaar ministerie in te dienen processen-verbaal.
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Conclusie

In het winkelcentraproject werd een nieuwe, wijze van criminaliteitsbestrijding getoetst. Niet met repressie alleen, maar juist ook via preventieve
maatregelen op locaal bestuurlijk niveau werd de criminaliteit te lijf gegaan. Het project heeft uiteindelijk opgeleverd wat ervan was verwacht. De
maatregelen werden, uitzonderingen daar gelaten, nagenoeg optimaal benut.
Uit de analyse van de criminaliteitscijfers blijkt een positieve tendens. De
winkeliers en het publiek oordelen positief over de proef- en het project is
conform de wensen van de werkgroep gerealiseerd. Het realiseren van
functioneel toezicht in winkelcentra is daarmee geslaagd te noemen.

10'
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1.1

Inleiding

Inleiding
Het winkelcentraproject waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, is
een uitvloeisel van de werkzaamheden van de Commissie kleine criminaliteit, naar de voorzitter de Commissie Roethof genaamd. De Commissie
Roethof verwachtte een belangrijke bijdrage in de bestrijding van de kleine criminaliteit van de zogenaamde lokale bestuurlijke preventie (zie het
interimrapport, 1984). Daarmee wordt bedoeld dat lokale overheden de primaire verantwoordelijkheid nemen in het uitvoeren van maatregelen ter
voorkoming van kleine criminaliteit in plaats van de repressieve aanpak
door politie en justitie. Deze uitgangspunten van de commissie dienden
door:middel van proefprojecten waarin bepaalde preventiemaatregelen werden ingevoerd, op hun waarde te worden geëvalueerd. Reeds door de commissie werden enkele van deze proefprojecten in gang gezet. In overleg
tussen de commissie en het driehoeksoverleg Utrecht is besloten enkele
van deze proefprojecten in Utrecht te doen plaatsvinden. Utrecht werd als
een belangrijk proefgebied gekozen, omdat "deze stad redelijk representatief werd geacht ten aanzien van vele aspecten die min of meer rechtstreeks met de kleine criminaliteit te maken hebben, zoals een oud stadscentrum met oude wijken, probleembuurten, nieuwe buitenwijken, een professionele voetbalorganisatie, een landelijk bekend winkelcentrum, een gemengd samengestelde bevolking en nogal wat drugsverslaafden" (eindrapport
Commissie kleine criminaliteit, 1986, blz. 7).
De basisidee van de bestuurlijke preventie is kort na het verschijnen
van het interimrapport van de Commissie Roethof overgenomen in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (mei 1985). Hoofdlijnen van het
bestuurlijke preventiebeleid zijn:
- het versterken van de binding van met name de jeugd aan de maatschappij;

- het uitbreiden van het (functionele) toezicht door functionarissen met
een bredere dienstverlenende taak;
- het zodanig inrichten van de bebouwde omgeving qua planologische en
bouwtechnische kenmerken dat het uitoefenen van toezicht niet onnodig
wordt bemoeilijkt en het plegen van diefstallen e.d. niet onnodig gemakkelijk wordt gemaakt.
Voor het uitvoeren en stimuleren van dit beleid is door de overheid een
bedrag van 45 miljoen gulden beschikbaar gesteld aan lokale overheden.
Uitgangspunt is immers dat de preventie van de kleine criminaliteit een
zaak is van het lokale bestuur tezamen met politie en justitie.
Aspecten van dit bestuurlijke preventiebeleid zijn terug te vinden in de
preventieve maatregelen die in 1987 zijn getroffen in een tweetal winkel-

11

centra te Utrecht.1
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De structuur van het onderzoek
Het onderzoek met betrekking tot het winkelcentraproject omvat drie componenten:
a. de effecten van de maatregelen op de omvang van de kleine criminaliteit;
b. het verloop van het veranderingsproces en de invoering van de maatregelen;
c. de inhoud van de genomen maatregelen.
Het bestuderen van het verloop van het veranderingsproces werd belangrijk
geacht met het oog op soortgelijke projecten elders en de aandacht voor
de inhoud van de maatregelen was van belang vanwege de concretisering
van de eerder genoemde hoofdlijnen van het bestuurlijke preventiebeleid.
De beschrijving van het gevolgde veranderingstraject wordt gegeven in
hoofdstuk 2, de beschrijving en verantwoording van de genomen maatregelen in hoofdstuk 3. Hier wordt de structuur van het onderzoek naar de effecten van de maatregelen in het kort geschetst.

1.2.1

Keuze van het type experiment
Over de effecten van beleid is nog vrij weinig bekend. Weliswaar zijn in
de loop der tijd diverse pogingen gedaan om de effecten te meten van
bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of uitgevaardigde besluiten, maar dit terrein
bleek bezaaid te zijn met voetangels en klemmen. Telkenmale moest worden
geconstateerd dat het antwoord op de schijnbaar eenvoudige vraag "werkt
een maatregel of een wet nu wel of niet?" niet of niet eenduidig te geven
is. Door de complexiteit van sociale verhoudingen en de wijze waarop wetgeving hierop inwerkt, kan heel moeilijk worden aangetoond wat het effect
is van een bepaalde beleidsmatige ingreep in de sociale verhoudingen van
de samenleving. Wat precies mogen we interpreteren als een (positief) effect? En is dat effect wel toe te schrijven aan de genomen maatregelen?
Wat nu als we geen effect signaleren, hebben onze maatregelen dan niet
gewerkt? Uitgevaardigde maatregelen of wetten zijn ook niet waardevrij en
kunnen daardoor afhankelijk van de belangen van bepaalde groepen of categorieën in de samenleving medewerking of tegenstand krijgen. Natuurlijk

1

Met betrekking tot de kleine criminaliteit in winkelcentra kunnen de volgende aanbevelingen van de Commissie Roethof als relevant worden aangemerkt:
(1) "De commissie beveelt aan ..... dat in verschillende relevante sectoren van de maatschappij het preventieve toezicht op vooral jongeren door gesalarieerde of vrijwillige
functionarissen wordt versterkt."
(5) "Het ministerie van Economische Zaken en de betreffende beroepsorganisaties dienen in
overleg met het ministerie van Justitie minimumnormen te ontwikkelen voor het functionele toezicht in de detailhandel ....."
(6) "Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dient in
overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviesnormen te ontwikkelen
voor de technische beveiliging van woonhuizen en gebouwen tegen kleine criminaliteit
(7) "Door zowel de rijksoverheid - inclusief de NS - als de gemeentelijke overheden dient
zo mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen te worden bevorderd ....."
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speelt ook een factor als bekendheid met de wet of maatregel een rol.
Deze en nog allerlei andere factoren hebben hun invloed bij het vaststellen van de effecten van een beleidsexperiment, zoals het project kleine
criminaliteit in winkelcentra.
Voor het vaststellen van effecten is een valide operationalisatie en een
nauwkeurige meting van het grootst mogelijke belang. Effecten van beleid
laten zich nu eenmaal slecht in meetbare vorm gieten, nog even afgezien
van de bereidwilligheid van de subjecten van het beleid om hun medewerking te verlenen aan deze meting. Oplossingen zullen moeten worden gezocht in het "onderzoeksontwerp, in de operationalisatie van de begrippen
en in de uitschakeling van mogelijk verstorende factoren. Maar alleen aandacht besteden aan inhoudelijke zaken lijkt voor de evaluatie van een beleidsexperiment te mager. Belangrijk voor het realiseren van beleid is niet
alleen de inhoud van het beleid, maar ook de wijze waarop dit geschiedt:
het proces. De procesmatige kant van beleidsimplementatie kan zelfs zo belangrijk zijn dat hiermee de realisatie van de inhoud van het beleid staat
of valt.
Met het bovenstaande als leidraad werd gezocht naar een onderzoeksontwerp. Een echt experiment, bestaande uit een voor- en nameting bij een
controlewinkelcentrum en een experimenteel winkelcentrum, werd als niet
haalbaar en niet realistisch ter zijde geschoven. De belangrijkste overwegingen hierbij waren dat niet kon worden voldaan aan de randvoorwaarden
en condities die bij zo'n experiment zijn vereist. Het vinden van een controlewinkelcentrum is bijvoorbeeld haast onmogelijk. Immers, dat winkelcentrum zou dan een gelijke infrastructuur moeten hebben als het experimentele centrum; de stadswijk waarin het ligt, zou een identieke bevolkingsopbouw moeten hebben, het aantal winkels zou gelijk moeten zijn,
enz. Niet alleen de experimentele condities zijn in dit geval problematisch,
maar ook de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Is het aanvaardbaar in het
ene winkelcentrum maatregelen te realiseren, terwijl het andere winkelcentrum slechts mag dienen als meetpunt? Dit nog afgezien van de (onbedoelde) effecten die alleen al het uitvoeren van de metingen kan hebben.
Gekozen is daarom voor het quasi-experimenteel ontwerp. In dit ontwerp
is geen sprake van een controlegroep. De situatie voor en de situatie ná
de prikkel (maatregelen) worden met elkaar vergeleken, maar deze verandering wordt niet, zoals in het experimenteel ontwerp, vergeleken met een
controlegroep (lees: -winkelcentrum). Cook and Campbell (1979, blz. 99)
noemen dit ontwerp het "one group pretest posttest design". Het belangrijkste bezwaar van dit model is dat niet tot causale relaties mag worden
geconcludeerd. Niet met zekerheid kan worden ^ gesteld dat de maatregelen
die zijn genomen in het kader van het winkelcentraproject, de (enige) oorzaak zijn voor een gevonden effect op de criminaliteit. Hieraan kan enigszins tegemoet worden gekomen door te pogen zoveel mogelijk andere beïnvloedende factoren uit te sluiten, waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat
de genomen maatregelen het gemeten effect hebben bewerkstelligd. De door
Cook en Campbell genoemde gevaren van "history" en "statistical regression", waarbij (schijn)effecten worden gemeten die aan de genomen maatregelen worden toegeschreven, zijn hier bestreden door een tijdselement in
te voeren bij het verrichten van de metingen. Met name de criminaliteit
die de winkeliers ondervinden, is een jaar lang elke maand gemeten, te
beginnen circa vier maanden voorafgaand aan de start van de maatregelen.
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1.2.2

Onderzoekinstrumenten
Voor de evaluatie van het winkelcentraproject zijn - binnen het gekozen
design van een quasi-experiment - diverse soorten van gegevens nodig:
a. de in de beide winkelcentra gepleegde kleine criminaliteit dient in kaart
te worden gebracht, enerzijds om als basis te dienen voor de bepaling
van de aard van de te nemen maatregelen, maar anderzijds juist ook om
vergelijkingen in de tijd te kunnen maken, ten einde te kunnen beoordelen of de maatregelen effect hebben. gehad; daarbij dient zoveel mogelijk compensatie te worden gevonden voor de zwakheden van het
design;
b. niet alleen cijfermatige gegevens over criminaliteitsontwikkelingen zijn
van belang, ook de meningen van de betrokkenen over het project en
over de maatregelen;

c. ook het verloop van het project en de vraag of de maatregelen voldoende gebruikt worden om bestaansrecht te hebben en om effecten te
kunnen sorteren, dienen aandacht te krijgen.
Ad a. De ontwikkeling van de criminaliteit
Van winkeliers is o.a. uit de media bekend dat zij frequent het slachtoffer
worden van winkeldiefstal en inbraak. Wat het winkelpubliek op het winkelcentrum overkomt en in welke mate, is minder bekend. Niettemin zullen
beide groepen in een analyse van de criminaliteit op het winkelcentrum tot
hun recht moeten komen. Onder kleine criminaliteit kunnen - onder verwijzing naar de omschrijving van de Commissie Roethof - in principe alle
massaal gepleegde delicten vallen. Alle delicten zullen dan ook worden bestudeerd op twee uitzonderingen na: de verkeerscriminaliteit en de zware
(gewelds- en vermogens)criminaliteit als moord, doodslag en bankovervallen.
Het meten van criminaliteit op het winkelcentrum kan op verschillende
wijzen geschieden. Het aantal aangiften bij de politie van delicten op het
winkelcentrum kan inzicht verschaffen in de stand en de aard van de criminaliteit. Daar echter niet alle gepleegde delicten worden aangegeven
(dark number), bestaat het gevaar dat op deze wijze geen volledig beeld
kan worden verkregen van het exacte aantal gepleegde delicten. De zaken
die niet tot een aangifte leiden, zullen ook in kaart moeten worden gebracht. Een methode om alle criminaliteit die plaatsvindt op het winkelcentrum, te "vangen" is de slachtofferenquête, waarmee het slachtofferschap van zowel winkeliers als het publiek in kaart kan worden gebracht.
Naast politiegegevens en enquêtes over slachtofferschap bestaat nog een
derde methode van gegevensverzameling: de registratie, in dit geval door
de winkeliers. Voor winkeldiefstal kan ook gedacht worden aan het dervingspercentage dat de winkeliers jaarlijks ondervinden. Dit dervingspercentage lijkt echter een onbetrouwbare maat. Derhalve is besloten tot het
opzetten van een eigen registratiesysteem voor winkeldiefstal, inbraak en
vernielingen in of aan winkels. Deze registratie vond maandelijks plaats en
heeft gedurende één kalenderjaar gefunctioneerd, te beginnen vier maanden voordat met de proefmaatregelen werd gestart. Door de introductie van
een maandelijkse meetmethode wordt tevens de kans op fouten bij het gebruik van één nameting verminderd.
Ad b. Meningen van de betrokkenen bij het project
Ook al zouden de genomen maatregelen een significante, daadwerkelijke afname in de criminaliteit te zien geven, dan vertelt dat ons nog onvoldoende over de ervaringen van de betrokkenen met de genomen maatregelen en
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dus over de bereidheid van de betrokkenen om de maatregelen ook na de
proefperiode te continueren. Aangezien een positieve houding van de betrokkenen ten opzichte van de maatregelen moet worden gezien als grensvoorwaarde voor zo'n voortzetting, kunnen we er niet omheen om ook deze
mening van de betrokkenen te peilen. Zowel de winkeliers als het publiek
zijn mondeling ondervraagd aan de hand van meer of minder gestructureerde vragenlijsten. Vrijwel alle winkeliers zijn ondervraagd. Onder het
publiek is een aselecte steekproef getrokken. Het beeld dat uit deze steekproef naar voren komt, wordt representatief geacht voor het winkelpubliek
van beide winkelcentra.
Ad c. Evaluatie van het proces en van het gebruik van de maatregelen
Het verloop van het veranderingsproces is in een afzonderlijke vergadering van de werkgroep die ten behoeve van het project in het leven was
geroepen, aan de orde geweest aan de hand van een evaluatieschema. Daarin werd o.a. ingegaan op de realisatie van de maatregelen en op. de mening
van de werkgroepleden over het bereikte resultaat.
Ook het daadwerkelijke gebruik dat van de maatregelen wordt gemaakt,
is echter van belang. Daartoe zijn voor alle daarvoor in aanmerking komende maatregelen registratiesystemen of -formulieren ontworpen. Op die
manier kan worden nagegaan of de maatregelen voldoende èn op de beoogde wijze worden gebruikt.
Figuur 1: De gehanteerde dataverzamelingsmethoden
onderwerp

1.3

dataverzamelingsmethode

a. criminaliteit

analyse van diverse databestanden politie
slachtofferenquétes (publiek en winkeliers)
registratiesystemen (winkeliers)

b. opinie maatregelen

enquête onder alle winkeliers
enquête onder steekproef uit publiek

c. proces en gebruik
maatregelen

gestructureerde evaluatie door werkgroep
registratiesystemen

De omvang van winkeldiefstal: een probleem apart
Een van de meest voorkomende delicten rond en binnen een winkelcentrum
is zonder twijfel de winkeldiefstal; zeker wanneer wordt afgegaan op de
mate waarin dit probleem door de detailhandel wordt geëtaleerd. De precieze aard en omvang is moeilijk vast te stellen; in de diverse media verschijnen steeds weer andere cijfers en schattingen. Kennelijk gebeurt het
vaststellen op heel verschillende manieren. Zo worden gegevens gepresenteerd over het totale schadebedrag als derving ten gevolge van winkeldiefstal, over diefstalderving als een percentage van de omzet en als een
schatting op basis van het totaal aantal betrapte winkeldieven/dievegges.
Omdat maar een gering deel van de winkeldiefstal op heterdaad wordt ontdekt, tracht de detailhandel de diefstalschade uit, , te drukken in een dervingspercentage of -bedrag. De bedragen die, in; de media worden genoemd,
lopen uiteen van circa 500 miljoen, tot circa, één..miljard gulden per jaar.
Het hanteren van een dergelijke "dervingsmethode" heeft echter bezwaren,
die voornamelijk te maken hebben met het begrip "winkeldiefstal" en met
de wijze waarop het schadebedrag ten' gevolge. van diefstal wordt vastgesteld.
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a. Het begrip winkeldiefstal
Wanneer in de media gegevens over de schade als gevolg van winkeldiefstal
worden gepresenteerd, dan zou de suggestie kunnen worden gewekt dat deze schade geheel veroorzaakt wordt door de stelende klant. De schade
wordt echter allerminst bepaald door stelende klanten alleen. Het begrip
winkeldiefstal is een paraplubegrip, waaronder vele vormen en soorten van
diefstal en zelfs ook fraude schuilen. Zo vaak als gewezen wordt op stelende klanten, zo vaak blijft het stelende personeelslid onbesproken. Er
kunnen zelfs vormen van samenwerking ontstaan tussen klant en verkoper
om een bepaald artikel tegen een "gereduceerde" prijs te bemachtigen. En
moet bijvoorbeeld de ontvreemding van artikelen door magazijnpersoneel
winkeldiefstal worden genoemd?
Een ander bekend klantendelict dat vaak met diefstal verward wordt, is
het verwisselen van prijskaartjes. Dat laatste is echter geen diefstal, maar
fraude. Deze en andere definitiekwesties troebleren en compliceren het
beeld van de omvang van winkeldiefstal enorm. Daar, zoals reeds gesteld,
slechts een beperkt aantal van de stelende klanten en een nog veel kleiner
deel van de stelende personeelsleden worden betrapt, kan niemand met zekerheid zeggen welk deel van de diefstalderving voor rekening komt van
de klant en welk deel voor rekening van het personeel. We zouden ons
zelfs kunnen afvragen of de nadruk op de stelende "klant" wel zo terecht
is.
b. Het vaststellen van de derving
Een tweede bezwaar betreft het vaststellen van het schadebedrag. Dit gebeurt meestal door de in de winkel aanwezige werkelijke voorraad van de
"administratief aanwezige voorraad" af te trekken. Indien er verschillen
zijn, en dat is meestal het geval, spreekt men van derving. De indruk kan
- onterecht - worden gewekt dat dit gelijk staat met diefstalderving. Immers, ook administratieve fouten kunnen een rol spelen bij het ontstaan
van geconstateerde verschillen tussen de werkelijke en de administratieve
voorraad. De detailhandel erkent dit, maar stelt vervolgens dat administratieve verliezen en diefstalverliezen elkaar ongeveer in evenwicht houden.
De helft van het totale balansverschil wordt dan aangemerkt als winkeldiefstalderving.
Achter balansverschillen kunnen echter ook andere oorzaken zitten. Er
kunnen "afleveringsfouten" zijn, waarbij niet alle op de factuur vermelde
goederen daadwerkelijk worden geleverd vanwege nalatigheid, diefstal of
breuk van de goederen. Ook administratiefouten kunnen een rol spelen. Te
denken valt aan verkeerde voorraadtellingen, verkeerde kassa-aanslagen en
andere administratieve fouten. Reeds besproken is diefstal onder verkooppersoneel, fraude en diefstal door klanten.
Deze lijst is zeker niet volledig, maar duidelijk is echter wel dat diefstal
door de klant niet de enige factor is. De vraag is dan welk aandeel de
klant heeft in de winkeldiefstalderving. De stelling van de detailhandel dat
winkeldiefstal de helft van de totale derving veroorzaakt, is niet bewijsbaar en is zelfs, gelet op het bovenstaande, twijfelachtig. Het zal tevens
duidelijk zijn dat een stijgende of dalende tendens in een op deze wijze
vastgesteld diefstaldervingsbedrag met terughoudendheid dient te worden
bekeken.
De bedoeling van het bovenstaande is bepaald niet om de detailhandel in
diskrediet te brengen, noch om de moeilijkheden die zij heeft met het
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vaststellen van het diefstalschadebedrag te bagatelliseren. Deze uiteenzetting moet meer worden gezien als een noodkreet om beter, objectiever en
controleerbaarder cijfermateriaal, hetgeen een eerste vereiste is bij het
onder controle brengen van winkeldiefstalderving in al haar vormen.
In dit rapport zal onder winkeldiefstal worden verstaan: het ontvreemden
van ter verkoop aangeboden goederen uit de verkoopruimte van een winkel
door klanten.

1.4

Indeling van het rapport
Het rapport bestaat uit vier delen. In het eerste deel - waartoe ook dit
hoofdstuk behoort - wordt in hoofdstuk 2 een beeld gegeven van de organisatie rondom het project. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van het vooronderzoek dat in beide winkelcentra is gehouden en waaruit een indruk is
verkregen van de aard van de kleine criminaliteit aldaar en daarmee van
de aard van de te nemen maatregelen. Het tweede deel gaat in hoofdstuk 4
verder in op de inhoud van het project en van de experimentele maatregelen. In het derde deel komt de zogeheten procesevaluatie aan de orde. Het
verloop van de proefperiode en het oordeel van de bij de maatregelen betrokkenen worden besproken in hoofdstuk 5 en 6. Het laatste deel gaat zowel in op het gebruik dat is gemaakt van de maatregelen, als op de effecten van deze maatregelen op de omvang van de criminaliteit. Het rapport
wordt in hoofdstuk 9 afgesloten met een aantal conclusies.
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2

2.1

De opzet van het project

Inleiding
De onderzoeksactiviteiten in de beide winkelcentra begonnen min of meer
vanuit een nulsituatie. Niet veel anders was gegeven dan dat er in deze
centra een proef zou worden gehouden met maatregelen die pasten in de
lijn van het bestuurlijke preventiebeleid. Wat deze maatregelen zouden inhouden, stond in feite nog geheel open. Het project omvatte dan ook twee
onderdelen:

a. het "vertalen" van bestuurlijke preventie naar concrete maatregelen in
de twee winkelcentra en het daadwerkelijk realiseren van deze maatregelen;
b. het vaststellen van de effecten van deze maatregelen op de omvang van
de criminaliteit.
De onderzoeker was daardoor tevens initiator en veranderaar. Het eerste
traject van het proefproject was vooral een organisatieveranderingsproces.
De opdracht luidde daarbij om de dan geldende situatie in en rondom de
winkelcentra om te zetten in een nieuwe situatie volgens de lijnen van het
bestuurlijke preventiebeleid. In concreto zouden wijzigingen moeten worden
aangebracht in de wijze waarop de veel voorkomende criminaliteit niet alleen door politie, maar juist ook door winkeliers en lokaal bestuur preventief zou kunnen worden bestreden, door maatregelen op het gebied van sociale controle, functioneel toezicht en door bouwkundige of technische
maatregelen.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze het veranderingsproces en de daarbij gehanteerde hulpmiddelen concreet gestalte hebben gekregen. De maatregelen zelf komen in een volgend hoofdstuk aan de orde.

2.2

Hulpconstructie

2.2.1

Bestrijding van criminaliteit op lokaal niveau: de partijen
Verantwoordelijk voor de bestrijding van de veel voorkomende criminaliteit
is in principe het lokale driehoeksoverleg. Hieruit volgt dat in ieder geval
drie partijen betrokken zijn bij de lokale criminaliteitsbestrijding, namelijk
de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. Voorts zijn diegenen
erbij betrokken die het slachtoffer worden van die criminaliteit. In het
winkelcentraproject zijn dat allereerst de winkeliers, die derhalve ook als
partij kunnen worden aangemerkt. Ook het publiek wordt slachtoffer van
een aantal delicten, wanneer zij zich op winkelcentra begeeft. Voor zover
het publiek georganiseerd is, kan zij ook als afzonderlijke partij worden
aangemerkt. Bijvoorbeeld de ENFB, de Echte Nederlandse Fietsers Bond,
zet zich in voor de belangen van fietsers en tracht vanuit haar optiek o.a.
een oplossing te zoeken voor het fietsendiefstalprobleem. Voor de overige
zaken wordt het publiek geacht te zijn vertegenwoordigd door de partijen
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uit het driehoeksoverleg. Er is naar gestreefd alle verantwoordelijke partijen in een werkgroep op te nemen, die de invulling van het project gestalte moest geven.
Wanneer binnen de gemeente Utrecht een aantal proefprojecten met subsidie van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie Criminaliteit van start gaat,
wordt een projectorganisatie ingesteld, waarbij voor elk project afzonderlijk een werkgroep wordt gevormd. De reeds voor het onderhavige project
opgerichte werkgroep wordt in deze structuur ondergebracht. Alle projecten vallen uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van een lokale stuurgroep, onder voorzitterschap van de burgemeester .2

2.2.2

Verschillende belangen
In een project als het winkelcentraproject spelen ten aanzien van de vele
erbij te betrekken partijen belangentegenstellingen een rol.3 De tegenstellingen tussen deze partijen zijn niet eenvoudig op te lossen. Niet alleen
omdat de betrokken partijen anders denken, maar ook omdat er aan het
tegemoet komen aan elkaars zienswijze financiële kanten vastzitten. Een
uitstalling van koopwaar die minder gevoelig is voor winkeldiefstal, zou
wel eens een aanzienlijke omzetvermindering ten gevolge kunnen hebben,
met als resultaat nog minder inkomsten dan met een meer "gevaarlijke"
uitstalling werden bereikt.
Aangezien de partijen in het winkelcentraproject voor het voortbestaan
in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk zijn, kunnen we deze situatie analytisch aanduiden als een netwerk (Breuer, 1982, blz. 281). Gegeven de moeilijk overbrugbare verschillen tussen partijen die elk voor hun
eigen belang strijden en vaak al via bestaande kanalen moeilijk te verenigen beleidsuitspraken hebben gedaan, is de situatie in het netwerk van
partijen reeds gepolitiseerd. Dat wil zeggen dat in een te creëren samenwerkingsverband tussen de partners niet direct sprake is van een belangeloze samenwerking, maar van een belangenstrijd, waarbij iedere partij zo
goed mogelijk voor de dag hoopt te komen. Dat de partijen die op een
dergelijke wijze tegenover elkaar staan, niettemin samenwerking zoeken,
kan verschillende redenen hebben. Luscuere (1978) noemt in dit verband
twee relevante ideologieën. In de overlevingsideologie tracht men door sa-

2 Deze projectorganisatie kan globaal als volgt worden beschreven. Hiërarchisch onder het
college van B&W gesitueerd bevindt zich de "Stuurgroep". Hierin hebben zitting: de burgemeester (voorzitter), de wethouder van financiën, de hoofdofficier van justitie, de hoofdcommissaris van politie, het sectorhoofd Algemeen Bestuur en de leider van het projectteam
(secretaris). Voorts bestaat de mogelijkheid dat andere wethouders en sectorhoofden als ook
bijvoorbeeld onderzoekers de vergaderingen bijwonen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie Criminaliteit. De dagelijkse leiding is in
handen gelegd van het "projectteam", bestaande uit een teamleider (secretaris Stuurgroep),
een vertegenwoordiger van de dienst Algemene Zaken, een vertegenwoordiger namens de
politie en een vertegenwoordiger namens het openbaar ministerie. Op ad hoc-basis kunnen
de voorzitters van de werkgroepen vergaderingen van het projectteam bijwonen (zie Groene
nota, gemeente Utrecht, 25-8-1985).
3 Zo heeft de politie er bijvoorbeeld baat bij dat de winkeliers hun koopwaar zodanig etaleren dat er zo min mogelijk gestolen kan worden, omdat dit de werklast voor de politie kan
verminderen. De winkeliers hebben er echter baat bij hun koopwaar juist zo aantrekkelijk
mogelijk uit te stallen om hiermee op de kooplust van het publiek in te werken, met als
bijkomend effect een wellicht groter aantal winkeldiefstallen. Een ander voorbeeld is dat de
winkeliers graag veel politie op het winkelcentrum zien als afschrikking voor potentiële
winkeldieven en andere criminelen, terwijl de politie, gezien haar prioriteitstelling en werklast, liever elders werkzaam is.
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menwerking een antwoord te vinden op bedreigende factoren uit de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de toenemende kleine criminaliteit,
die voor alle hier genoemde partijen een probleem is. In de symbiose-ideologie tracht men voor de eigen organisatie voordeel te halen uit de samenwerking met een andere organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het
omlaag brengen van -het aantal winkeldiefstallen, hetgeen voordelig is voor
winkeliers, maar ook voor politie en. justitie. Beide ideologieën lijken van
toepassing te zijn op de situatie in het winkelcentraproject.

2.2.3

De rol van de onderzoeker/initiator
Fonderie en Riimke (1979) geven aan dat bij een beslissing tussen organisaties om tot samenwerking te komen in het begin meestal de sturingsmogelijkheden en deskundigheid die nodig zijn voor een juiste fasering en organisatie van het veranderingsproces, ontbreken. Dit betekent voor het
winkelcentraproject dat de onderzoeker/initiator die deskundigheid moet
inbrengen, maar tevens in de aanvangsfase, zolang er nog geen "eigen"
sturingsorgaan is, de projectleiding op zich moet nemen. "Naarmate het
project wordt gerealiseerd, moet de adviseur (lees: onderzoeker/initiator)
er voor zorgen dat er stuurvoorzieningen ontstaan op grond waarvan hijzelf wat meer in een adviserende en begeleidende rol kan terugtreden"
(Breuer, 1982, blz. 284). Vertaald naar het winkelcentraproject betekent dit
dat de onderzoeker/initiator (voortaan: onderzoeker) het project dient te
starten en te voorzien van een sturingsmechanisme waarmee de partijen
uiteindelijk zelf sturing kunnen geven aan het project. In de tussenliggende periode dient de onderzoeker het projectmanagement te voeren.

2.2.4

Een werkgroep als hulpconstructie
Het winkelcentraproject is bedoeld als proef om in een bestaande situatie
verandering te brengen. Niet alleen het criminaliteitsniveau dient omlaag te
worden gebracht, maar er dient mede in dat kader ook een verandering te
ontstaan in de relaties tussen de genoemde partijen in het netwerk. In zekere zin is hier sprake van organisatieverandering, zij het dat de partijen
niet samen in een gebouw zetelen, maar in een stad en dat hun gezamenlijk belang niet de werkvloer is, maar het winkelcentrum en alles wat
daarop en daaromheen gebeurt. Om dit veranderingsproces op gang te
brengen en uit te voeren, kan een samenwerkingsvorm worden gekozen.
Aan het einde van het af te leggen traject kan die samenwerkingsvorm
worden afgebouwd of, indien meer partners dat wensen, (op beperktere
schaal) worden voortgezet. Een dergelijke organisatorische constructie
wordt in de wandeling een hulpconstructie genoemd, daar door middel van
deze voorziening het gewenste veranderingsproces kan worden bewerkstelligd.

De in het leven te roepen hulpconstructie moet gezien het bovenstaande
voldoen aan de volgende eisen:
- een zodanig klimaat scheppen voor de participanten dat functioneel kan
worden samengewerkt (afzwakken politisering);
- optimale omstandigheden scheppen voor de participanten om gezamenlijk
een project te initiëren, vorm te geven en te sturen;

- de integratie tussen de participanten bevorderen.
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De gedachten gingen uit naar het formeren van twee werkgroepen, voor
ieder winkelcentrum één. In die werkgroepen zouden de volgende organisaties als belangenvertegenwoordiger zitting dienen te nemen: de winkeliersvereniging, (het districtsbureau van) de politie, het openbaar ministerie, de
gemeente en de onderzoeker van het project 4 Nadat inderdaad conform
deze samenstelling twee afzonderlijke werkgroepen waren gevormd, zijn deze al vrij snel daarna tot één werkgroep samengevoegd. In hoofdstuk 5 zal
worden bezien hoe de werkgroep heeft gefunctioneerd.

4 Gcgcvcn deze belangengroepen diende er een keuze gemaakt ie worden voor de personele
bezetting van de vertegenwoordigers in de werkgroep. De algemene idee was om geen voorzitters, directeuren, hoofden van dienst en dergelijke te kiezen, daar zij uit hoofde van
hun functie doorgaans geprofileerde en politiek uitgekristalliseerde standpunten verdedigen.
Dit zou de politisering in de werkgroep bevorderen en de wcrkbaarheid doen afnemen. De
vertegenwoordigers werden daarom net onder dit niveau gedacht, voldoende "hoog" in hun
respectievelijke organisaties om daar daadwerkelijk medewerking en een stuk uitvoering van
het project te kunnen mobiliseren. De vertegenwoordigers dienden in staat te zijn om beleidsmatig denken te kunnen verenigen met daadwerkelijke uitvoering van het project.
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Veranderingstraject
De geplande fasering van het proefproject ziet er qua onderzoeksactiviteiten en qua veranderingstraject globaal als volgt uit:
Figuur 2: Fasering proefproject

fase inhoud
1.

voorbereiding

II.

vooronderzoek

III.

IV.

V.

V1.

VII.

acties

- oriëntatie op problematiek
- contacten leggen met betrokkenen
in deze fase legt de onderzoeker contacten met de partijen en peilt
hun bereidheid tot deelname aan een project.
- vaststellen aard en omvang problematiek
- toetsen van hypothesen
hulpconstructie: werkgroepen oprichten
Het vooronderzoek wordt verricht, de werkgroep wordt ingesteld en de
resultaten van het vooronderzoek worden in de werkgroep besproken.

- kiezen en concretiseren van de maatregelen
ontwerp
In deze fase heeft de werkgroep naar aanleiding van de resultaten uit
het vooronderzoek een aantal ideeën opgeworpen en bediscussieerd. De
onderzoeker werkt de ideeën verder uit tot een voorstel voor concrete
maatregelen en voorziet deze van een reële kostenbegroting. Ieder
werkgroeplid zal de achterban raadplegen, zodat een beslissing genomen
kan worden over het uit te voeren proefproject.
uitvoering

- daadwerkelijke realisering en uitvoering
maatregelen
Na positieve beslissing van de werkgroep over de te nemen maatregelen
en het vaststellen van een verdeelsleutel van de kosten begint de uitvoering. De werkgroep gaat zich bezighouden met het realiseren en begeleiden van het experiment.
- gedurende een periode van zes maanden worden
de maatregelen getest in de praktijk
De proefperiode bedraagt aanvankelijk zes maanden, maar wordt verlengd
tot acht maanden in verband met de trage invoer van sommige maatregelen.
proefperiode

effectonderzoek

- vaststellen van de resultaten van de maatregelen op de criminaliteit
Lopende het proefproject en acht maanden na de start vinden nametin
gen plaats.
verslag en beëindiging - schrijven van het projectverslag
- afbouw van de hulpconstructie

In deze fase vinden in de werkgroep de eerste besprekingen plaats over
de effecten en het verloop van het proefproject.
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3.1

Vooronderzoek

Inleiding
In de voorbereidingsfase van het project is allereerst een bezoek gebracht
aan de beide winkelcentra en zijn diverse gesprekken gevoerd, o.a. met
bestuursleden van de winkeliersverenigingen en met de leiding van de districtsbureaus van de politie waaronder de winkelcentra vielen. Elementen
uit deze gesprekken zijn verwerkt in paragraaf 3.2, waarin een beschrijving
van de winkelcentra wordt gegeven, vóórdat het project van start ging.
Om concrete invulling te kunnen geven aan een project ter bestrijding
van de kleine criminaliteit diende eerst in kaart te worden gebracht hoe
groot en van welke aard de kleine criminaliteit ter plaatse was. Om dit
vast te stellen is een drietal onderzoeken uitgevoerd:
- Onder de winkeliers van de winkelcentra werd een enquête gehouden,
waarin o.a. werd gevraagd naar hun slachtofferschap op het gebied van
inbraak, diefstal en vernieling.
- Uit diverse politiebestanden werden gegevens verzameld die betrekking
hadden op de kleine criminaliteit in twee winkelcentra.
- Onder het winkelend publiek werd een enquête gehouden, waarin o.a.
gevraagd werd naar slachtofferschap op het gebied van kleine criminaliteit, gedrag en houding ten opzichte van kleine criminaliteit en vrees
voor kleine criminaliteit.
De uitkomsten uit deze onderzoeken zouden, aangevuld met de impressies
van winkeliers en politie, aanwijzingen moeten opleveren voor de concrete
invulling van een project.
In dit hoofdstuk worden, na de algemene beschrijving in paragraaf 3.2,
in het kort de belangrijkste resultaten voor ieder onderzoek afzonderlijk
gegeven, met name met betrekking tot het slachtofferschap van kleine
criminaliteit. In de laatste paragraaf worden enkele algemene conclusies
getrokken.

3.2

Beschrijving winkelcentra (nulsituatie)

3.2.1

Overvecht
Impressie
Het winkelcentrum Overvecht is gebouwd rond 1970 en omvat (d.d. januari
1986) 74 winkels en een aantal kramen. Het is een vrij modern ogend en
zeer compact gebouwd winkelcentrum; de winkels zijn nauw aaneengeschakeld op een verhoudingsgewijs kleine ruimte. Alleen enkele grote winkels
zijn vrijstaand. Boven een aantal winkels bevinden zich woonhuizen, die
overigens een aparte opgang hebben en niet met de winkels in verbinding
staan. Ook bevinden zich in de hoeken van het winkelcentrum enkele
nieuwbouw wooncomplexen. Dit betekent dat een deel van het winkelcentrum gezien kan worden vanuit deze woonhuizen. Gedeeltelijk rondom het
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winkelcentrum bevinden zich grote terreinen, waar gratis geparkeerd kan
worden.
De winkelpuien bestaan grotendeels uit glas. Bij slechts enkele winkels
zijn de puien beschermd door middel van een rolluik. De hoeveelheid graffiti is beperkt (glas .laat zich klaarblijkelijk slecht bekladden). Er zijn geen
direct zichtbare vernielingen van het straatmeubilair te constateren. Ook
naar de mening van betrokkenen zijn er geen uitgesproken problemen op
het gebied van de kleine criminaliteit.
Een aantal autoservicebedrijven (autodealers, wasstraat, benzinepomp)
bevindt zich rondom het winkelgedeelte ter hoogte van de parkeerruimten.
Tezamen met een ruim aanbod van winkels in zeer diverse branches maakt
dit het winkelcentrum compleet (en aantrekkelijk). De omzet schijnt volgens een passantenenquête erg goed te zijn :5 Het politiebureau is dichtbij,
maar om het te bereiken moet men een hele brede (en drukke) weg oversteken. Als men niet bekend is, is het politiebureau dan ook niet eenvoudig
te vinden.
Het winkelcentrum maakt als geheel een prettige, goed onderhouden en
gezellige indruk. In de aangrenzende buurt van het winkelcentrum is een
aantal scholen gelegen. Er lopen nogal wat (groepen) jongeren door het
winkelcentrum heen. Eens in de week, op donderdag, wordt een markt
gehouden door markthandelaren, aan de buitenzijde van het winkelcentrum.
Organisatiestructuur
Het winkelcentrum is gesticht door de MBO (Maatschappij voor Bedrijfsobjecten), die ook de eigenaar is. Het onderhoud wordt verricht door de
Vereniging van Eigenaren. Zij laat o.a. de schade van vernielingen, graffiti
e.d. herstellen. Enkele (grote losstaande) panden zijn in eigendom van de
betreffende winkeliers, andere panden worden geleased. In beide gevallen
wordt het onderhoud verricht door de Vereniging van Eigenaren. Daartoe
betalen de winkeliers verplicht een financiële bijdrage aan deze vereniging.
Het lidmaatschap van de winkeliersvereniging is op vrijwillige basis. (Bij
later gebouwde winkelcentra is het lidmaatschap van een winkeliersvereniging verplicht geworden.) In Overvecht zijn alle winkeliers op zeven na
aangesloten bij de winkeliersvereniging. Het budget, verkregen uit de contributies, wordt aangewend voor advertenties, affiches, een krantje en het
houden van evenementen. De winkeliersvereniging kent zes bestuursleden,
die worden gekozen door en uit de winkeliers. Eens per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. Het bestuur vergadert frequenter. Zij onderhoudt
contacten met politie en gemeente en verzorgt de public relations. De winkeliersvereniging is vrij actief. Er worden regelmatig braderieën en andere
festiviteiten georganiseerd.
Relatie niet de politie en beveiligingsdiensten
Het contact met de politie wordt over het algemeen vrij positief genoemd.
Deze contacten spitsen zich voornamelijk toe op contacten met de wijkagent. Deze laatste is redelijk actief met betrekking tot het winkelcentrum.
Hij organiseert zaken (zoals een voorlichtingsdag voor de winkeliers) op
eigen initiatief en schakelt daarbij de vereniging in voor medewerking of
overleg.

Enkele grotere zaken op het winkelcentrum maken op drukke uren ge-

5 Een plaatselijke MEAO heeft in het kader van een studie-opdracht in 1984 een onderzoekje
uitgevoerd naar de economische situatie van de winkeliers op dit winkelcentrum.
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bruik van een veiligheidsdienst. Andere winkeliers hebben soms informele
contacten om elkaar bij problemen met klanten te helpen.
Er zijn in het verleden stemmen opgegaan om een bewaker aan te stellen
voor het gehele winkelcentrum. Dat plan is niet doorgegaan, waarschijnlijk
vanwege financiële perikelen. Een tweede plan dat het nooit gehaald heeft,
is een waarschuwingssysteem; daar is in verenigingsverband over gesproken.
Het bestuur van de vereniging oordeelde het echter niet haar taak om een
dergelijk systeem te promoten.

3.2.2

Kanaleneiland
Impressie
Het winkelcentrum Kanaleneiland is rond 1966 gebouwd en omvat (d.d. januari 1986) 42 winkels en enkele kramen. Dit winkelcentrum maakt in vergelijking met het goed onderhouden en relatief onbeschadigde Overvecht
een wat "vervallen" indruk. Er zijn duidelijk meer beschadigingen en graffiti dan in Overvecht. Bij navraag blijkt het ingooien van ruiten hier
"schering en inslag" te zijn. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding en tegelijkertijd wordt de overkapping van de winkelpromenade opgeknapt. Wellicht dat dit bijdraagt aan de wat rommelige indruk. Het grootste parkeerterrein ligt ingesloten tussen winkels en huizen en is goed te overzien.
Parkeren geschiedt onbetaald, maar met een parkeerschijf. Rondom het
winkelcentrum is ook een beperkt aantal parkeerplaatsen gespreid. Verder
is er een parkeergarage, die gebruikt wordt door het personeel van een
aantal kantoren die gevestigd zijn in een paar flats, die direct aan de rand
van het winkelcentrum staan.
Ook in dit winkelcentrum is een grote autodealer gevestigd. Er zijn enkele speciale winkels, zoals een grote meubelzaak, maar een warenhuis ontbreekt. De schaal van de winkels is doorgaans kleiner dan op Overvecht.
Evenals in Overvecht, is het politiebureau dichtbij. Om het te bereiken
dient men, zoals in Overvecht, een drukke straat over te steken.
Er is een groot aantal scholen direct in de buurt en groepen jongeren
slenteren vaak door het centrum. Dit winkelcentrum lijkt typisch een
plaats te zijn waar jongeren hun vertier zoeken.
Het winkelcentrum oogt niet zo gezellig als Overvecht. Het lijkt meer
een wijkfunctie te hebben dan het winkelcentrum in Overvecht, dat ook
bezoekers aantrekt uit andere wijken en zelfs uit omliggende plaatsen.
Organisatiestructuur
Het winkelcentrum is geheel eigendom van een pensioenfonds. Het beheer
geschiedt door het beheerskantoor in opdracht van het pensioenfonds.
Het lidmaatschap van de winkeliersvereniging is, evenals in Overvecht,
op vrijwillige basis. De vereniging lijkt een tikje "slapend" te zijn, maar
voor gezamenlijke zaken die een dreiging betekenen of belangen raken/
schaden, komen de leden toch wel bijeen. De winkeliersvereniging organiseert braderieën, reclame, muziek, openingen of andere festiviteiten.
De vereniging geeft een eigen krantje uit. Eens in de 6 à 7 weken vindt
er een bestuursvergadering plaats. Met de leden wordt 3 à 4 keer per jaar
vergaderd. Het bestuur onderhoudt de externe contacten. Een belangrijk
verschil in de organisatiestructuur in vergelijking met Overvecht is het
feit dat iedere winkelier een individueel huurcontract heeft met het pensioenfonds, waarin geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot ser-
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vicekosten e.d. Naast de vaste contributiebijdrage moet de winkeliersvereniging steeds "op pad" voor een bijdrage bij extra activiteiten.
Relatie met de politie en de beveiligingsdiensten
De contacten van de winkeliersvereniging met de politie verlopen goed. Er
is voornamelijk contact met de wijkagent, rondom het organiseren van
evenementen. Maar ook het contact tussen de winkeliers en de politie, in
geval van diefstal en dergelijke, wordt als goed beoordeeld. Het politiebureau is dichtbij en dat waardeert men positief. Vanwege de toenemende
problemen, zoals diefstal, vernieling en rondhangende jongeren, wordt de
roep onder de winkeliers om meer politietoezicht steeds sterker.
Hoewel de problematiek aanzienlijk schijnt te zijn, heeft toch geen enkele zaak een beveiligingsbeambte ingeschakeld. Waarschijnlijk zijn de
zaken in dit winkelcentrum hier te klein voor. Een elektronisch waarschuwings- en hulpsysteem is wel eens in gedachten geweest, maar dit systeem
leek te duur. Burenhulp vindt nauwelijks plaats. De tijd ontbreekt vaak om
elkaar te bellen in geval van nood; zeker als men alleen in de winkel
staat!

3.2.3

Problematiek
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat - meer dan in Overvecht - de winkeliers op Kanaleneiland niet precies weten wat ze mogen doen bij het betrappen van een winkeldief of het weigeren van ongewenste mensen in de
zaak. Waarschijnlijk durft men de directe confrontatie met de winkeldief
niet aan te gaan. Meer bekendheid met de procedure en de bevoegdheden
zou al een deel van de oplossing zijn.
Uit de gesprekken rijst het beeld dat het winkelpersoneel ook moeilijk
te motiveren is om goed op winkeldieven te letten. In feite heeft het winkelpersoneel er ook geen belang bij om de dief aan te houden. Men wordt
ook wel eens geconfronteerd met winkeldieven die later terugkomen om de
zg. "gekochte" goederen terug te geven, d.w.z. te verzilveren. De indruk
bestaat overigens dat van deze situaties geen aangifte gedaan wordt bij de
politie.
Ook de in groepjes rondtrekkende jongeren en de daaruit voortvloeiende
baldadigheden schijnt op Kanaleneiland met name een belangrijk probleem
te zijn.

Samengevat lijkt het in de winkelcentra vanuit het gezichtspunt van winkeliers en politie, in het ene meer dan in het andere, vooral te gaan om
de volgende problemen:
- groepjes jongeren die o.a. in schoolpauzes in het winkelcentrum rondhangen en overlast veroorzaken en baldadigheden (of meer) plegen;
- vernielingen van o.a. prullemanden, feestverlichting, maar ook het ingooien van winkelruiten en graffiti;
- winkeldiefstal, niet alleen het strafbare feit als zodanig, maar vooral
ook de vraag naar de wijze waarop de winkeliers ermee kunnen en mogen omgaan, hoe het winkelpersoneel er actiever bij betrokken kan worden en hoe een vorm van samenwerking tussen de winkeliers kan worden
bereikt.
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De winkeliersenquête

3.3.1

Methode
Om een beeld te verkrijgen van de aard en omvang van de kleine criminaliteit in de twee winkelcentra, werd besloten alle winkeliers aldaar te
enquêteren. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat lang niet alle
door de betrokkenen ervaren kleine criminaliteit aan de politie wordt gemeld (Hesseling, 1986). Daarom is getracht een compleet beeld te verkrijgen door de gegevens uit de winkeliersenquêtes te combineren met politiegegevens en gegevens uit de publieksenquête (paragraaf 3.4 en 3.5). De belangrijkste onderwerpen in de winkeliersenquête betroffen het slachtofferschap van de winkeliers met betrekking tot inbraak, winkeldiefstal en vernieling. Daarnaast zijn algemene vragen gesteld over o.a. de aard van de
winkel en de houding ten opzichte van een proefproject.
De enquêtes zijn met een begeleidende brief van de onderzoeker per post
aan de winkeliers toegestuurd. In deze brief werd aangekondigd dat de enquêteformulieren door de onderzoeker persoonlijk zouden worden opgehaald.
Deze methode had verscheidene doelen, enerzijds om zo de response op een
aanvaardbaar peil te brengen en anderzijds om de onderzoeker bij de winkeliers te introduceren. Dit laatste had het voordeel dat de winkeliers nog
informatie kwijt konden naast de in de enquête gevraagde informatie. De
voordelen van het persoonlijke en schriftelijke enquêteren werden zo gecombineerd. Relevante probleempunten en achtergronden uit de met de onderzoeker gevoerde gesprekken zijn in het onderstaande verwerkt.
Het feit dat de enquêteformulieren persoonlijk werden opgehaald, heeft
de response waarschijnlijk inderdaad positief beïnvloed. In totaal werden
126 formulieren verstuurd; 47 naar Kanaleneiland en 79 naar Overvecht. Er
zijn 101 formulieren geretourneerd, waarvan er 6 niet bruikbaar bleken. De
non-response lijkt random verdeeld te zijn. De hoge response (75%) garandeert echter helaas nog geen hoge kwaliteit. Met name het invullen van de
vragen over de omvang van de criminaliteit waarvan men het slachtoffer is
geworden, is niet probleemloos verlopen. Veel winkeliers blijken over de
door hen ondervonden schade geen administratie te voeren en zijn dus afhankelijk van hun geheugen. Dat maakt het trekken van valide conclusies
op basis van deze enquête nogal moeilijk. De conclusies uit de enquête
dienen daarom met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

3.3.2

Inbraak
Op de vraag of er in 1985 wel eens buiten de openingsuren in de winkel is
ingebroken, antwoordt 37% van de winkeliers bevestigend. Voor Kanaleneiland is dit 45% tegenover 33% op Overvecht. Of nu bijna de helft van de
winkeliers of een derde door inbraak wordt getroffen, mag dan wel niet
statistisch significant zijn, maar dat is niet waar het om gaat. Het aantal
slachtoffers is getalsmatig hoger, hetgeen de subjectieve indruk bij de winkeliers versterkt dat er veel wordt ingebroken. Naast dit verschil in aantal
slachtoffers is er tussen Kanaleneiland en Overvecht een verschil in het
aantal keren dat bij een slachtoffer is ingebroken. Op Kanaleneiland is dit
gemiddelde 2,4 keer tegenover 1,5 keer op Overvecht. Het verschil tussen
Kanaleneiland en Ovèrvecht keert terug, wanneer gekeken wordt naar de
pogingen tot inbraak. Wel is er nauwelijks een verschil in het gemiddeld
aantal pogingen per (bijna) slachtoffer: 1,6 pogingen gemiddeld per winke29

lier voor Kanaleneiland tegenover 1,3 pogingen voor Overvecht.
Uit een vergelijking tussen het aantal inbraken en het aantal aangiften
vermeld in de enquête blijkt dat een geslaagde inbraak vrijwel altijd wordt
gerapporteerd aan de politie. Bij pogingen tot inbraak is dat lang niet
altijd het geval. Te verwachten valt dat winkeliers niet elke poging tot
inbraak zullen aangeven bij de politie, o.a. omdat soms ontzettend lastig
kan worden uitgemaakt of bijvoorbeeld een bepaalde beschadiging aan de
winkel nu een poging tot inbraak is, een vernieling of iets anders. Bepaalde incidenten achten de winkeliers klaarblijkelijk te onbelangrijk om ze
aan de politie te melden. Desondanks blijkt toch ongeveer de helft van het
aantal inbraakpogingen aan de politie te worden gemeld.
De schade die winkeliers lijden door inbraken en/of door pogingen daartoe, * is blijkens de uitkomsten van de enquête vrij aanzienlijk. In 1985
beliep de schade tezamen meer dan f 250.000. Het aantal winkels per winkelcentrum in acht genomen, lijkt Kanaleneiland in totaal een grotere
schade te lijden door inbraak dan Overvecht. Echter het gemiddelde schadebedrag per inbraak is in Overvecht hoger (f 4400 per inbraak) dan in
Kanaleneiland (f 3500 per inbraak). Kanaleneiland lijkt dus over 1985 meer,
maar kleinere inbraken te hebben dan Overvecht.

3.3.3

Winkeldiefstal
In de enquête onder de winkeliers bleek dat een aantal winkeliers niet in
staat was om tot een afgerond beeld te komen over de exacte omvang van
winkeldiefstal voor het gevraagde filiaal. Redenen waren naast het ontbreken van een goede administratie het feit dat men meer filialen beheerde en
een gezamenlijke administratie voerde, of de gevraagde informatie als
vertrouwelijk beschouwde.
Omdat de vragenlijsten door de onderzoeker persoonlijk werden opgehaald en tijdens die ontmoetingen aan de winkeliers gevraagd werd iets
meer te vertellen over winkeldiefstal, ontstond er toch wel een beeld hoe
de winkeliers dit ervoeren. Niettemin blijft de wenselijkheid bestaan van
een beter registratiesysteem van winkeldiefstal door de winkeliers zelf.
Op de vraag of men in 1985 last heeft gehad van winkeldiefstal, werd
door 76% van de winkeliers positief gereageerd. Het aantal winkeliers dat
zegt slachtoffer te zijn geworden van winkeldiefstal in 1985, is relatief
gezien iets hoger in Overvecht: 60% in Kanaleneiland en 77% in Overvecht.
(Dit verschil moet niet worden overdreven. Een groter percentage winkeliers in Kanaleneiland dan in Overvecht beantwoordt deze vraag niet,
waaruit een deel van het verschil te verklaren valt.)
Gevraagd naar het aantal winkeldiefstallen dat is voorgevallen in 1985,
antwoordt de helft (51%) van de winkeliers dat dit tussen nul en tien keer
ligt. In totaal 10% van de winkeliers geeft aan meer dan 100 diefstallen in
een jaar te hebben gehad. Een derde van de winkeliers weet het aantal
winkeldiefstallen niet aan te geven. Dat het winkeldief stalprobleem een
aanzienlijk deel van de winkeliers raakt, is hiermee aangetoond.
Niet alle winkeliers die zeiden schade te hebben geleden door winkeldiefstal, hebben de vraag naar het schadebedrag ten gevolge van winkeldiefstal beantwoord. Het blijkt, zoals reeds gezegd, erg lastig om aan gegevens omtrent dit punt te komen. Gegeven de onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid van de enquêteresultaten wordt er hier van afgezien een
schadebedrag te presenteren. De enige tendens die kan worden aangegeven,
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is dat de meerderheid van de (voornamelijk kleine) winkeliers een jaarlijks
schadebedrag zegt te hebben van f 2.500 of minder en dat enkele (voornamelijk grote) bedrijven zeggen meer dan f 30.000 per jaar schade te lijden.
Er bestaat dus kennelijk een grote groep kleine winkeliers met weinig
schade en een kleine groep grote winkeliers met veel schade.
Gevraagd naar een vergelijking met een jaar eerder, zegt bijna de helft
(47%) van mening te zijn dat het schadebedrag gelijk is gebleven. Iets
minder dan een kwart (23%) vond dat de schade hoger was geworden en
iets meer dan een kwart (30%) vond de schade in 1985 lager.
Dezelfde tendens als bij de diefstalschade weerspiegelt zich in het aantal
betrapte winkeldieven. De helft (55%) van de winkeliers geeft aan nul tot
tien maal in een jaar een winkeldief te betrappen en 12% van de winkeliers betrapt meer winkeldieven. De rest beantwoordt de vraag niet (zie
bijlage 3.1).
Opvallend is dat een groot gedeelte van de winkeliers maar een gering
aantal malen een winkeldief betrapt. Dit zou kunnen betekenen dat de
hoogte van het totale schadebedrag voor een groot deel bepaald wordt
door enkele winkels waarin veel gestolen wordt. Niet direct uit de enquête,
maar wel uit de gesprekken met diverse filiaalhouders en winkeleigenaars
bleek dat het aantal betrapte winkeldieven afhankelijk is van:
a. Het winkelpersoneel:. mannen of vrouwen; aantal personeelsleden; opmerkzaamheid; speciaal personeel (bewaking).

b. De winkelinrichting: uitstalling; overzichtelijkheid; plaats van de kassa;
faciliteiten om winkeldieven apart te houden.
Met name in winkels met vrouwelijk personeel, met slechts één of enkele
personeelsleden en met weinig faciliteiten om een winkeldief vast te houden worden weinig winkeldieven betrapt. De wat grotere zaken met meer
personeelsleden, zoals confectie- en levensmiddelenzaken, houden de meeste
winkeldieven aan. Waarschijnlijk komt dat niet in de laatste plaats, omdat
zij hiervoor de faciliteiten en mankracht hebben. Sommige grotere zaken
beschikten zelfs over een aangifteformulier, dat in de tijd die verstreek
met het wachten op de politie, (ten dele) kon worden ingevuld.
Tweederde van de winkeliers zegt maatregelen genomen te hebben ter
voorkoming van winkeldiefstal. Deze maatregelen lopen naar aard en omvang nogal uiteen. In volgorde van het aantal malen dat deze maatregelen
genomen zijn, worden genoemd:
- speciale uitstalling, zoals diefstalgevoelige artikelen in vitrines (38%);

- een diefstalpreventiesysteem, zoals vastleggen van goederen, elektronische bewaking, e.d. (24%);
- een observatiesysteem, zoals spiegels en camera's (12%);

- het instrueren van eigen personeel of inhuren van bewaking (10%).

3.3.4

Vernielingen
Een volgend onderdeel in de winkeliersenquête betrof het onderwerp vernielingen. Ongeveer de helft van de winkeliers, zowel op Kanaleneiland als
op Overvecht, gaf aan in 1985 het slachtoffer te zijn geworden van vernieling. De overigen hebben deze vraag niet beantwoord. De indruk bestaat
echter wel dat de winkeliers ook de wat kleinere vernielingen hebben aangegeven, gelet op de aard van de vernielingen die zij vermeldden. Toch
geldt ook hier weer een eerder gemaakt voorbehoud: de meeste winkeliers
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blijken over dit onderwerp geen administratie ter zake te voeren en grijpen derhalve vaak terug op het geheugen.
Het gemiddelde aantal vernielingen waarvan men het slachtoffer werd,
lag volgens de opgave van de winkeliers op Kanaleneiland lager dan op
Overvecht; een gemiddelde van 3,6 keer per jaar tegenover een gemiddelde
van 4,4 keer per jaar. Veel voorkomende objecten van vernieling zijn bekladde muren, vernielde reclameborden, vernielde ruiten, verlichting of
brievenbus en beschadigde deuren.
Van de winkeliers die opgaven het slachtoffer te zijn geweest van een
vernieling, heeft 65% daarbij ook een schadebedrag vermeld, in totaal ruim
f 100.000. Het gemiddelde schadebedrag was circa f 3.300, doch dit gemiddelde wordt beïnvloed door enkele zeer hoge schadebedragen; 65% van de
opgegeven schadebedragen is minder dan f 1.000. De hoogste schadepost
lijkt vooral het inzetten van een nieuwe winkelruit te zijn.
Afgaande op indrukken die de winkeliers zelf hierover hebben, lijkt er in
vergelijking met het jaar daarvoor sprake te zijn van een stijging van de
schade ten gevolge van vernieling; volgens de helft van de winkeliers die
hierover een mening hadden, is de schade ongeveer gelijk gebleven en ongeveer 45% zei dat de schade in 1985 was gestegen.
Slechts een derde van de winkeliers die het slachtoffer waren van vernieling, heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie, ook dan niet van alle
vernielingen. De conclusie lijkt te zijn dat alleen aangifte wordt gedaan
van vernielingen aan het winkelpand, wanneer de schade groot is. Verder
is het opmerkelijk dat van de respondenten die kenmerken van vernielers
noemden, ruim 90% hen aanduidde met "rondzwervende jeugd" of synoniemen daarvoor. Dit lijkt te sporen met ander onderzoek in de sfeer van
vernielingen (Dullemen en Hauber, 1982). Daarmee is overigens niet voor
deze winkelcentra aangetoond dat rondzwervende jeugd verantwoordelijk is
voor het grootste schadebedrag aan vernielingen. Vermoedelijk heeft "de
jeugd" wel een belangrijk aandeel in een groot aantal kleine vernielingen.
De vernielingen die jongeren overdag plegen, zijn evenwel doorgaans zichtbaar voor publiek en winkeliers. De daders van qua schadebedrag grotere
vernielingen, zoals het ingooien van een winkelruit, zijn minder zichtbaar,
omdat deze delicten voornamelijk 's avonds plaatsvinden.
De winkeliers staan vrij gelaten ten opzichte van het verschijnsel vernielingen. Slechts enkele respondenten zijn bereid om zelf ook een oogje
in het zeil te houden; 57% van de respondenten ziet voor de bestrijding
van vernielingen het meeste heil in een ander of effectiever politie-optreden. Slechts 17% van de winkeliers heeft maatregelen genomen ter voorkoming van vernielingen, voor het merendeel in de vorm van het plaatsen
van een rolluik.

3.3.5

Overige opmerkingen
Naast de vragen over slachtofferschap is nog een aantal algemene vragen
gesteld. Een van deze vragen was of de winkeliers meenden dat de heersende criminaliteit in het winkelcentrum invloed had op de komst van het
publiek. 61% van de winkeliers beantwoordde deze vraag. Slechts enkelen
meenden dat de criminaliteit wel invloed had op de komst van het publiek;
de helft dacht dat de criminaliteit geen invloed had op de komst van het
publiek en 40% wist het niet. Het lijkt erop dat de winkeliers de criminaliteit in hun winkelcentrum niet als nadelig voor het trekken van klanten
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beoordelen.
Een andere vraag betrof de bereidheid van winkeliers om deel te nemen
aan een project om de kleine criminaliteit in winkelcentra terug te dringen. Deze lijkt zeker aanwezig te zijn. Van de respondenten die deze
vraag beantwoordden, zei 61% bereid te zijn deel te nemen aan zo'n project; 36% zou dat misschien doen en 3% zou niet meedoen.

3.3.6

Conclusie
De meeste winkeliers vinden de criminaliteit op het winkelcentrum niet
verontrustend en hebben de indruk dat het nogal losloopt. Zij storen zich,
afgaande op de gevoerde gesprekken, meer aan het ongedisciplineerde gedrag van klanten en aan de verloedering van de omgangsvormen in het
algemeen. Voorbeelden zijn het mee naar huis nemen van winkelwagentjes
en het zich niet storen aan de "huisregels" in winkels. De onbeschofte en
soms uitdagende houding van een aantal jongeren alsmede het soms door
hen vertoonde bravouregedrag is een aantal winkeliers een doorn in het
oog. Over de omzet op de winkelcentra wordt niet geklaagd.
Om een totaalimpressie te krijgen van de schade die jaarlijks op de beide winkelcentra wordt geleden aan kleine criminaliteit, zijn de schadebedragen opgeteld tot een totaalbedrag (exclusief winkeldiefstal). Dit bedrag
kan gelden als een indicatie van de problematiek, maar ook niet meer dan
dat, vanwege de gebrekkigheid van de gegevens. Bovendien moet men in de
beschouwingen betrekken dat een aanzienlijk deel van het schadebedrag
door de verzekering is gedekt. Dit doet echter niets af aan de in het
totaal door kleine criminaliteit ontstane schade. Voor dit onderzoek is niet
van belang wie de schade draagt, doch hoe groot de schade is die door
kleine criminaliteit wordt veroorzaakt. Tevens zij vermeld dat het hier
genoemde schadebedrag slechts een optelsom is van de bedragen die de
winkeliers zelf in de vragenlijst hebben genoteerd. Er is niet gepoogd om
bijvoorbeeld door middel van een gemiddeld schadebedrag per winkelier een
schatting te maken van de totale schade die het gehele winkelcentrum
lijdt. Daarom is het hierna te noemen schadebedrag conservatief. Ook al
omdat de winkeldiefstal niet in tabel 1 is opgenomen, lijken er niet onaanzienlijke bedragen gemoeid te zijn met kleine criminaliteit in winkelcentra.
Een vergelijking tussen de beide winkelcentra lijkt niet zinvol; allerlei
onbekende factoren kunnen van invloed zijn op de relatief hoge score voor
Kanaleneiland.
Tabel 1: Totale schade door kleine criminaliteit in winkelcentra in 1985,
eigen opgave winkeliers in guldens (exclusief winkeldiefstal)
Kanaleneiland

Overvecht

samen

artikelen bij inbraak ontvreemd
braak (herstelschade)
vernielingen (herstelschade)

133.055
36.575
61.500

144.200
35.515
41.575

274.255
72.090
102.975

totaal

231.130

221.190

452.320
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3.4

De politiegegevens

3.4.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de door de politie geregistreerde kleine criminaliteit in de winkelcentra Kanaleneiland en Groot
Overvecht te Utrecht. Als opmerking vooraf zij vermeld dat de Utrechtse
gemeentepolitie aan het einde van 1985 is overgeschakeld op een nieuwe
centrale registratiecomputer. De gegevens over de laatste twee maanden
van 1985 zijn niet meer volgens het oude systeem ingevoerd. Wel waren de
gegevens van de districtsbureaus over deze periode voor handen. De indruk
bestaat dat daarmee de lacune in de gegevens uit de centrale computer is
opgevuld. De analyse van de politiegegevens heeft tot doel het beeld van
de kleine criminaliteit in de betreffende winkelcentra te completeren en te
nuanceren. Zo is een nader onderscheid gemaakt naar soort delict, naar de
plaats op het winkelcentrum waar het delict werd gepleegd en naar de datum en het tijdstip van delictpleging. Voorts zijn gegevens verzameld over
de verdachten (leeftijd, geslacht, e.d.).
De analyse van de gegevens betreft zowel het aantal aangiften van delicten als het aantal daders. Een winkeldief die bijvoorbeeld in winkel A
wordt betrapt op diefstal, terwijl hij of zij ook gestolen goederen in bezit
had van winkel B, is als één dader van winkeldiefstal geregistreerd. In dat
geval werden er echter twee winkeldiefstallen geturfd. Deed winkel B, na
geïnformeerd te zijn, alsnog aangifte van diefstal, dan werden voor deze
ene case dus twee diefstallen en twee aangiften genoteerd van één dader.
Ten aanzien van twee verschillende delicten die werden gepleegd door één
dader, geldt een soortgelijke redenatie. Met betrekking tot meervoudig daderschap van één delict werd wederom uitgegaan van het aantal aangiften
dat er gedaan werd. Werd er in dat geval aangifte gedaan, dan is dit ook
als één delict geturfd, ,maar met meervoudig daderschap; daarbij werden de
gegevens van beide daders genoteerd. In totaal werden 869 cases verwerkt;
247 (28%) uit Kanaleneiland en 622 (72%) uit Overvecht.

3.4.2

Plaats van delictpleging
Nagegaan is of de plaats waar het delict werd gepleegd, een rol speelde.
Zoals te verwachten was, vindt een belangrijk deel van de aangegeven
kleine criminaliteit in winkelcentra plaats in de winkels zelf, namelijk 53%.
Opmerkelijk 'is echter wel dat ook bijna de helft van de kleine criminaliteit plaatsvindt buiten de winkels, met name in het voetgangersgebied, op
het parkeerterrein en in de straten rondom het winkelcentrum. Hieruit zou
kunnen worden afgeleid dat het winkelpubliek relatief even vaak slachtoffer wordt van kleine criminaliteit in het winkelcentrum als de winkeliers!
De winkeliers maken individueel natuurlijk wel meer incidenten mee dan
iemand uit het publiek, maar het totaal aantal bij de politie geregistreerde
incidenten blijkt gelijk te zijn verdeeld tussen enerzijds winkeliers en anderzijds publiek.
Vervolgens is. bezien of de incidenten wellicht op een of andere wijze
gerelateerd zijn aan het type of soort winkel. De aard van de branche en
de verkoopmethode (soort winkel) alsmede de grootte van de winkel bleken
inderdaad een rol te spelen. Het valt op dat in de detailhandel en andere
branches die worden gekenmerkt door bediening door de winkelier, maar
een gering deel van de aangegeven criminaliteit plaatsvindt, tezamen zo'n
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15%. Het overgrote deel (84%) van de aangegeven delicten in winkels waarvan winkeliers het slachtoffer zijn, betreft winkeldiefstal en vindt doorgaans plaats in winkels die op een of andere wijze een zelfbedieningssysteem hanteren. Met name de winkeliers in winkels met de meest "pure vormen" van zelfbediening, waarbij de klant zelf het artikel kiest en aan de
kassa ter afrekening aanbiedt, zoals een warenhuis en een supermarkt,
hebben het meest last van winkeldiefstal. Warenhuis en supermarkt nemen
samen 64% van de totale criminaliteit voor hun rekening.
Voorts is nagegaan of de grootte van de winkels een rol speelt bij de
aangegeven delicten (zie bijlage 3.4). Niet altijd viel de grootte van de
winkel te achterhalen. In dat geval is een schatting gemaakt. Als klein
werden de winkels met drie of minder personeelsleden aangemerkt, als middelgroot de winkels met vier tot acht personeelsleden en als groot alle
winkels met meer dan acht personeelsleden. Opvallend is dat het leeuwendeel (75%) van de aangiften gedaan is door bedrijven met relatief veel personeel in dienst. Op Overvecht is het percentage grote winkels waar delicten zijn gepleegd en aangegeven, aanmerkelijk hoger dan op Kanaleneiland;
dit hangt samen met het feit dat op Overvecht veel meer grote winkels
zijn. De indruk uit de winkeliersenquête dat voornamelijk grote winkels het
belangrijkste deel van de winkeldieven betrappen, komt dus ook uit de politiegegevens naar voren.
In de winkeliersenquête en in gesprekken met filiaalhouders en winkeleigenaren kwam al naar voren dat een verklaring voor het feit dat grote
of middelgrote winkeliers meer dieven betrappen, gezocht kan worden in de
"voorwaarden" die nodig zijn om een winkeldief te betrappen. Men moet de
dief kunnen signaleren, op heterdaad kunnen betrappen en kunnen vasthouden tot de politie arriveert. Juist de kleine winkeliers met maar enkele
personeelsleden in dienst hebben hiermee problemen. Ze zijn vaak niet in
staat hun koopwaar afdoende te overzien, hebben geen mensen tijdelijk
vrij om de dief op heterdaad te betrappen en beschikken vaak niet over
een ruimte om de dief tijdelijk vast te houden.

3.4.3

Tijdstip van delictpleging

De verdeling van tijdstippen is interessant. Het blijkt dat de meeste delicten 's middags plaatsvinden (85%), op tijden dat de winkels open zijn (tabel 2). Dit laatste is wel verklaarbaar. Veruit de meeste delicten die de
winkeliers aangeven, zijn vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal, die onder
winkeltijd plaatsvinden. Het publiek heeft buiten de openingsuren van de
winkels nauwelijks iets te zoeken op de beide winkelcentra. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de meeste van de door de burgers aangegeven delicten rond of tijdens de openingstijden plaatsvinden.
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Tabel 2: Tijdstip van delictp(eging; politiegegevens 1985
totaal

tijdstip
00.00
06.00
09.00
12.00
15.00
18.00
21.00

-

06.00 u
09.00 u
12.00 u
15.00 u
18.00 u
21.00 u
24.00 u

totaal
geen gegevens/niet van toepassing

totaal

3.4.4

3%
3%
14%
35%
32%
8%
5%

( 21)
( 23)
(117)
(288)
(260)
( 63)
( 41)

100% (813)
( 56)
(869)

Type delict
Alle gevallen van kleine criminaliteit die zich over 1985 in beide winkelcentra voordeden, zijn geanalyseerd. Zware geweldsdelicten en andere vormen van zware criminaliteit bleven buiten beschouwing. Slechts die delicten
zijn geturfd die plaatsvonden in of net buiten het winkelcentrum, zoals op
parkeerterreinen en toevoerstraten naar het winkelcentrum.
De bij de politie gemelde delicten zijn in tabel 3 gecategoriseerd. Bij de
samenstelling van deze tabel is uitgegaan van het aantal aangiften van
misdrijven die winkeliers en winkelend publiek deden. Daar enkele aangiften betrekking hadden op meer (in combinatie) gepleegde delicten, is het
totaal aantal delicten in deze tabel hoger dan de 869 cases, namelijk 947
delicten. In de analyse is verder uitgegaan van een indeling in hoofddelicten.
Het valt op dat de vermogensdelicten een belangrijke plaats innemen in
deze rij; tezamen 74% van alle aangegeven delicten op beide winkelcentra.
Daarna volgen vernielingen met 9% en inbraak met 7%.
Tabel 3: Hoofdtypen delicten; politiegegevens 1985
type delict
diefstal
vernieling
inbraak
overlast jeugd
klein geweld
hulpverlening
vermoeden/poging misdrijf
totaal

totaal
74% (701)
9% ( 85)
7% ( 62)
2% ( 21)
2% ( 17)
1% ( 7)
6% ( 54)
100% (947)

Achtereenvolgens worden de meest voorkomende delicten (diefstal en vernieling) nader bekeken.
Diefstal
In tabel 4 zijn de geregistreerde vermogensdelicten uitgesplitst naar soort.
Het eerder geschetste beeld dat de helft van de geregistreerde kleine criminaliteit het publiek regardeert en de andere helft de winkeliers, gaat
met name op voor (verschillende vormen van) diefstal; 44% van de geregis-
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treerde diefstal betreft winkeldiefstal en de overige 56% vooral vormen van
diefstal als fietsendiefstal, diefstal van tas/portemonnee en diefstal vanaf/
uit de auto. (N.B. Het gaat hier om de geregistreerde criminaliteit, welke
geen volledig beeld geeft van alle gepleegde criminaliteit.)
Fietsendiefstal lijkt het grootste probleem te zijn voor het winkelend
publiek; in Kanaleneiland 43% en in Overvecht 28% van de geregistreerde
diefstallen.
Naast winkeldiefstal en fietsendiefstal blijkt diefstal van tas of portemonnee de derde "plaag" op beide winkelcentra te zijn met 14% van de
aangegeven diefstallen. Een extra probleem op Overvecht, meer dan op Kanaleneiland, is de diefstal vanaf of uit de auto, respectievelijk 9% en 4%.
Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de parkeerplaatsen op Overvecht vele malen groter en onoverzichtelijker zijn dan die
op Kanaleneiland.
Tabel 4: Vormen van diefstal; politiegegevens 1985 (in %)
type diefstal
winkeldiefstal
van fiets
van tas/portemonnee
vanaf/uit auto
meervoudige winkeldiefstal
van motor/auto
overige diefstal
totaal

Overvecht
(N=519)

totaal
(N=701)

38%
43%
13%
4%
1%
2%

45%
28%
14%
9%
1%
2%

43%
32%
14%
8%
1%
2%

100%

100%

100%

Kanaleneitand
(N=182)

Vernieling
Het aantal winkelruiten dat sneuvelt ten gevolge van vernieling, is in Kanaleneiland verhoudingsgewijs aanzienlijk groter dan in Overvecht, respectievelijk 18 en 17, terwijl Overvecht bijna dubbel zoveel winkels telt als
Overvecht. De indruk bestaat dat voornamelijk de ernstigere vernielingen
aan de politie worden gemeld. Verzekeringsmaatschappijen staan er doorgaans op dat de vernieling is aangegeven bij de politie, wil men op een
uitkering aanspraak maken. Deze laatste reden vormt vermoedelijk een belangrijke drijfveer om aangifte te doen. Ten slotte zij nog vermeld dat er
niet alleen vernielingen aangericht werden aan winkels of infrastructuur
van het winkelcentrum, maar dat ook mensen uit het winkelpubliek slachtoffer werden van vernieling, bijvoorbeeld aan hun vervoermiddel.
Wanneer in de geraadpleegde politiebestanden een door het slachtoffer
ondervonden schadebedrag aan kleine criminaliteit was vermeld, is dit
overgenomen en verwerkt. De verdeling van de schadebedragen is terug te
vinden in bijlage 3.5. De gerapporteerde schade is doorgaans gering en
blijft per geval doorgaans onder de f 1.000.

3.4.5

De verdachten
Een kleine 7% van de aangegeven delicten was in vereniging gepleegd, voor
het merendeel met twee daders. Van diefstal op bestelling blijkt nauwelijks
sprake te zijn (slechts 6 van de 302 aangiften van winkeldiefstal). Kanaleneiland lijkt meer last te hebben van baldadige jeugd dan Overvecht,
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respectievelijk 15 en 6 meldingen; het aantal meldingen aan de politie is op
zich genomen echter vrij gering.
Het geslacht van de verdachten (voor zover bekend) van de geselecteerde
delicten is vrijwel gelijk verdeeld over de beide seksen: 52% mannen en
48% vrouwen.
Op zoek naar aanwijzingen voor de mogelijke inrichting van een experiment om kleine criminaliteit te bestrijden is nagegaan of de betrokken dader een bekende was van de politie, of hij/zij meer delicten op de kerfstok had, verslaafd was aan harddrugs dan wel behoorde tot de schooljeugd
of een etnische minderheid. Het meest opmerkelijke is wel dat er zich onder de daders een aanzienlijk deel bevindt met meer antecedenten. Vooral
bij de op Overvecht geconstateerde misdrijven is dit percentage uitzonderlijk hoog: bijna 61% van de gepakte daders heeft daar meer antecedenten.
Op Kanaleneiland is dat een kwart van het aantal daders. Hier echter zijn
etnische minderheden weer ruimer vertegenwoordigd in de dadergroep: op
Kanaleneiland 46% van de daders en op Overvecht ruim een kwart. Ter
vergelijking: voor de stad Utrecht bedraagt het percentage vreemdelingen
in 1984 11,9%. In Kanaleneiland is dat 12,3% en in Overvecht 9,3%
(Hesseling, 1986).
De schooljeugd maakt in Kanaleneiland een groter deel (17%) uit van de
bekende dadergroep dan in Overvecht (1%). Maar eigenlijk is het totaal
aantal daders in Kanaleneiland van wie we persoonsgegevens kennen, te
klein om daarop algemene uitspraken te kunnen baseren. Meestal komen
jeugdigen pas na het plegen van een aantal delicten in de politiebestanden
voor en worden jeugdige gelegenheidsdaders niet in de bestanden opgenomen. Opmerkelijk is verder enerzijds het grote aantal daders die slechts
één antecedent hebben (39%) en anderzijds het grote aantal daders die 21
of meer antecedenten hebben (22%). Er lijkt een kloof te zitten tussen de
first offenders en de ervarenen. Het lijkt erop dat een aanzienlijk, maar
niet het grootste, deel van de bekende daders een. doorgewinterde of inmiddels aan het doorwinteren groep criminelen is. Wel moet hierbij bedacht
worden dat het om de gepakte daders gaat; hoe dit beeld is voor de nietgepakte daders, is onbekend. Of het gegeven bovendien van belang is voor
het project, moet nog worden bezien.
Een belangrijke vraag is wie een delict constateert. De gegevens hierover zijn ook uit de politiebestanden afkomstig. In het geval van winkeldiefstal vallen er enkele nuanceringen te maken. Waar een winkelrecherche
aanwezig is, constateert deze voor het overgrote deel de delicten, met op
de tweede plaats een chef of de filiaalleider. Waar de winkelrecherche ontbreekt, constateert meestal de winkeleigenaar of filiaalchef het delict, gevolgd door verkopers en medewerkers. Als de winkelrecherche iemand betrapt, doet deze ook de aangifte van het misdrijf. In de overige gevallen
doet in het algemeen de eigenaar, filiaalhouder of diens assistent aangifte.
De melding aan de politie gebeurt doorgaans telefonisch. Het winkelend publiek doet praktisch altijd zelf aangifte van het hen overkomen delict
(vermoedelijk mondeling op het bureau).

3.4.6

Besluit
De weergegeven resultaten dienen om een indruk te krijgen van de problematiek inzake kleine criminaliteit op winkelcentra, zoals die door de politie
wordt geregistreerd. Het meest opmerkelijke resultaat van de analyse tot
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nu. toe is toch wel dat het aandeel dat de burger ervaart aan deze geregistreerde kleine criminaliteit, min of meer gelijk is aan het aandeel dat de
winkeliers ervaren. Bij beide groepen vormen de vermogensdelicten de belangrijkste groep. Deze gegevens zullen mede bepalend zijn voor de aard
en inhoud van het op te zetten proefproject.

3.5

De publieksenquête

3.5.1

Doel en methode
Doel van dit (deel)onderzoek is onder andere een beeld te krijgen van de
ervaringen van het winkelend publiek met en van de houding ten opzichte
van kleine criminaliteit (winkeldiefstal, vandalisme, enz.). Tevens zijn vragen gesteld over het koopgedrag en de houding en bereidheid tot medewerking aan de bestrijding van kleine criminaliteit, onder andere door het nemen van preventieve maatregelen.
De ondervraagde personen werden door enquêtrices bij het verlaten van
het winkelcentrum benaderd om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Deze personen werden aselect gekozen; iedere vierde persoon die
een denkbeeldige lijn bij de uitgang van het winkelcentrum passeerde, werd
gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Getracht is om de grotere omvang in ruimte en aantal winkels van het winkelcentrum Overvecht in de
verdeling van de aantallen respondenten tot uitdrukking te brengen. In totaal zijn 986 enquêtes afgenomen onder het winkelend publiek. Op Kanaleneiland werden 387 voorbijgangers geënquêteerd en op Overvecht 599,
respectievelijk 39% en 61% van het totaal aantal respondenten. De minimumleeftijd van de ondervraagden was 12 jaar. De verschillende leeftijdsgroepen blijken redelijk homogeen verdeeld te zijn in de steekproef. Ook
tussen de beide winkelcentra is de verdeling vergelijkbaar.

3.5.2

Bezoek en koopgedrag
Ruim de helft van de ondervraagden woont in de directe omgeving van het
winkelcentrum; 56% bij Kanaleneiland en 49% bij Overvecht. Ruim twee
derde (68%) van de ondervraagden woont op minder dan drie kilometer van
een van beide winkelcentra. Het wekt dan ook geen verwondering dat 56%
van de mensen aangeeft minimaal drie maal per week het winkelcentrum te
bezoeken om boodschappen te doen. Op de vraag wat de belangrijkste reden van bezoek aan het betreffende winkelcentrum is, antwoordden de ondervraagden dan ook meestal: "is dicht bij huis" (36%). Andere antwoorden
waren: "veel verschillende winkels" (23%) en "het is gezellig" (12%). Het
ligt, gezien de korte afstand, ook voor de hand dat veel mensen lopend
(35%) of op de fiets (27%) komen. Bijna een derde deel van de mensen
(29%) komt met de auto. Het overige deel (9%) komt met het openbaar vervoer. Omdat meer dan de helft van de bezoekers met een vervoermiddel
het winkelcentrum bezoekt, bestaat er een kans slachtoffer te worden van
een delict in verband met dit vervoermiddel.
De gemiddelde verblijfsduur op de winkelcentra is vrij. kort: bijna 50%
van de respondenten blijft een half uur of korter op het winkelcentrum.
Gezien de opzet van de zelfbedieningswinkels en de grotere diefstalgevoeligheid van dit systeem, is het interessant om iets te weten over de opvat-
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tingen van het publiek over zelfbedieningswinkels. Het voordeel van zelfbedieningswinkels ziet het publiek voornamelijk in het (in alle vrijheid) zelf
uitzoeken van een artikel en in de mogelijkheid, gezien de schaal van deze
winkels, alle boodschappen in één keer te doen (zie bijlage 3.6). Tezamen
geeft dat het voordeel minder tijd kwijt te zijn dan in winkels met bediening. Dat een zelfbedieningswinkel echter niet altijd tijdwinst behoeft op
te leveren, blijkt uit de genoemde nadelen. Kennelijk staat een aanzienlijk
deel van de respondenten nogal eens in de rij voor de kassa. Als nadeel
van het zelfbedieningssysteem is ook het gebrek aan (persoonlijke) bediening te noemen.
Ook is gevraagd naar de voorkeur van het publiek met betrekking tot de
controle in en de inrichting van de winkels (zie bijlage 3.7). Opvallend is
dat de mogelijkheid om alles zelf aan te raken en uit te zoeken, liefst
zonder dat er op je wordt gelet en zonder dat je wordt aangesproken door
verkopers, voor veel mensen belangrijk is. Zonder te willen suggereren dat
al deze mensen winkeldiefstallen (willen) plegen, is het wel zo dat met
name deze omstandigheden bij uitstek ideaal zijn voor de (gelegenheids-)
dief. Maatregelen van de winkeliers om diefstal te reduceren gaan doorgaans ten koste van de door de klant "gewenste" vrijheid, hetgeen wel
eens ten koste zou kunnen gaan van de omzet. Aangezien winkeliers geen
klanten willen kwijtraken, zullen ze er alles aan doen om de winkelsituatie
zo aangenaam mogelijk te maken. De redenering dat klanten een winkel
zullen mijden, wanneer daar diefstalbeveiligingsmaatregelen worden genomen die de vrijheid beperken, doet veel opgeld bij de winkeliers. Interessant zijn daarom de antwoorden op de vraag wat het winkelend publiek als
de meest negatieve maatregel ervaart en in hoeverre het publiek bereid is
een winkel waar men zo'n inbreuk maakt op de privacy, toch te blijven
bezoeken. Dan blijkt dat tassencontrole of het afgeven van je tas de respondenten dwarszit; respectievelijk 15% en 38% van de antwoorden. Doorkijkspiegels haalt 16% van de antwoorden en bewakend personeel 15%. Een
groot deel (56%) van de mensen die de vraag naar de meest negatieve
maatregel beantwoord hebben, zegt de winkel met de betreffende maatregel
niet meer te bezoeken. Er is kennelijk een samenhang tussen het nemen
van beveiligingsmaatregelen en het mijden van deze winkels door het publiek. De aard van dit verband is hier niet verder onderzocht. Duidelijk is
wel dat het nemen van extreme diefstalbeveiligingsmaatregelen zou kunnen
leiden tot een lagere bezoekfrequentie voor de betreffende winkel. Met het
nemen van maatregelen in het kader van het project dient hiermee rekening te worden gehouden.

3.5.3

Reactie van het publiek bij het waarnemen van criminaliteit
In de aanbevelingen van de Commissie kleine criminaliteit neemt het versterken van de sociale controle en het introduceren of vergroten van functioneel toezicht teneinde de kleine criminaliteit te doen afnemen, een belangrijke plaats in. Om te weten te komen of het publiek bereid is om op
enigerlei wijze mee te werken bij de bestrijding van de kleine criminaliteit, werd een aantal vragen hieromtrent voorgelegd.
Op de vraag of men wel eens gezien heeft dat iemand iets stal, antwoordt
47% van alle respondenten positief, een niet onaanzienlijk deel. De reactie
hierop is echter nogal lauw: 62% deed naar eigen zeggen niets, 26% vertel-
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de het aan het winkelpersoneel, 8% waarschuwde de dief, 3% schakelde een
bewaker in en 2% hield de dief zelf aan.
De respondenten die geen diefstal hadden opgemerkt werd gevraagd hoe
men zou reageren, indien men met een (winkel)diefstal zou worden geconfronteerd. Dan zegt een wat kleinere groep niet te zullen reageren, nl.
40%. De overige respondenten zouden als.volgt reageren: winkelpersoneel
inschakelen 37%, de dief waarschuwen 12%, een bewaker inschakelen 7%, de
dief zelf aanhouden 3% en 3% weet het niet.
De respondenten noemen een grote verscheidenheid aan redenen voor het
niet reageren op het (mogelijk) zien plegen van een (winkel)diefstal. De
belangrijkste redenen voor het niet ingrijpen als men een diefstal ziet of
zou zien, zijn toch wel gelegen in de angst voor represaille (33% van de
antwoorden) en de opvatting dat zulks niet tot de verantwoordelijkheid van
het publiek behoort (32%). Anticiperend op een proef met extra toezicht in
het winkelcentrum, werd aan alle respondenten de vraag voorgelegd of men
criminaliteit in het winkelcentrum eerder zou melden, als het duidelijk was
aan wie dat moest gebeuren. Op deze vraag antwoordt 67% van alle respondenten bevestigend. Als zo iemand op het winkelcentrum aanwezig zou
zijn en men weet waar, dan is zelfs bijna 75% van alle respondenten bereid
delicten die zij zien gebeuren, te melden. Dit laatste moet echter worden
gerelativeerd. Allereerst is er een groot verschil tussen wat mensen zeggen
dat ze zullen doen en wat ze in werkelijkheid doen. Daarnaast zijn de gegeven antwoorden waarschijnlijk sociaal wenselijke antwoorden. Of men
daadwerkelijk bereid is om iets te doen, zal moeten blijken uit het proefproject.

3.5.4

Slachtofferschap onder het publiek
Er is de respondenten gevraagd aan te geven hoeveel maal zij het slachtoffer zijn geworden van een delict. De delicten waar het om gaat, zijn onder een viertal noemers samengebracht. Allereerst is gevraagd naar diefstal, met name (brom)fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal vanuit en vanaf de
auto, diefstal van portemonnee of portefeuille en overige diefstal, alle
zijnde vermogensdelicten. Vernielingen aan of van auto's en overige vernielingen zijn een tweede groep onder de noemer vernielingen. Handtastelijkheden en bedreiging vormen de derde categorie, te weten geweldsdelicten. Een vierde categorie vormen de delicten die niet in de voorgaande
drie zijn onder te brengen. Voor dit deel van de vragenlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de vragenlijst die het CBS in samenwerking
met het WODC hanteert in de landelijke slachtofferenquête, ten einde een
eventuele vergelijking van gegevens mogelijk te maken.
Er blijken in de totale groep 99 mensen te zijn die over 1985 tenminste
één maal slachtoffer werden van een vermogensdelict (tabel 5), een slachtofferpercentage van 10%. Bij 14 van hen was sprake van een meervoudig
slachtofferschap; dit bracht het aantal diefstallen over 1985 op 114.
Het overgrote deel (60%) van de delicten waarvan het publiek het slachtoffer werd - zie ook de politiegegevens -, betrof fietsendiefstal, op grote
afstand gevolgd door diefstal van tas of portemonnee (18%) en diefstal
vanaf of uit de auto.
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Tabel 5: Vermogensdelicten, winkelpublieksenquéte 1985
totaal

Kanaleneiland

Overvecht

(brom)fietsendiefstal
autodiefstal
diefstal vanaf auto
diefstal uit auto
portemonnee/portefeuille

25
4
6
6

43
1
9
6
14

68
1
13
12
20

totaal

41

73

114

vermogensdelict

(
(
(
(
(

60%)
1%)
11%)
10%)
18%)

(100%)

In totaal werden 35 geweldsdelicten over 1985 gerapporteerd, een slachtofferpercentage van 3%. Wanneer we deze gegevens uitsplitsen naar sekse,
dan blijken vrouwen vaker slachtoffer te zijn van handtastelijkheden en
mannen vaker van bedreiging. In overeenstemming met landelijke slachtofferenquêtes blijkt ook hier dat met name jonge mensen tot 30 jaar vaker
dan andere leeftijdscategorieën het slachtoffer worden van een gewelds- of
vermogensdelict. Vooral jongeren tot 20 jaar worden relatief vaak het
slachtoffer van fietsendiefstal (ruwweg de helft van alle gevallen). Evenzeer in overeenstemming met landelijke cijfers worden ook hier vrouwen
relatief vaak het slachtoffer van handtastelijkheden en mannen relatief
vaak het slachtoffer van bedreiging.

3.5.7

Samen vattingpublieksenquête
Met betrekking tot het "recruteringsgebied" blijkt dat ruim twee derde van
de bezoekers van de winkelcentra op minder dan drie kilometer van het
winkelcentrum woont. Ruim de helft van de ondervraagden doet drie maal
of vaker per week boodschappen op het winkelcentrum. Twee derde van de
bezoekers komt te voet of met de fiets. Men blijft gemiddeld vrij kort op
het winkelcentrum.
Qua koopgedrag prefereert het publiek voornamelijk anoniem te winkelen
met als motieven de grote vrijheid van handelen en het ongestoord kunnen
uitzoeken van artikelen. Winkels met extreme diefstalbeveiligingsmaatregelen zouden volgens zeggen door een deel van het publiek worden gemeden.
Bijna de helft van de ondervraagden heeft wel eens een diefstal gezien,
maar zegt daar overwegend niet op te reageren, met als belangrijkste redenen: "niet mijn verantwoordelijkheid" en "bang voor represaille". Als er
iemand op het winkelcentrum zou zijn die bereid is actie te ondernemen
naar aanleiding van tips van het publiek, dan zegt ruim drie kwart van de
ondervraagden zo iemand van informatie te zullen voorzien.

Zo'n 10% van de respondenten werd in 1985 het slachtoffer van een delict in het winkelcentrum. Het betrof meestal vermogensdelicten met als
topscoorder fietsendiefstal en diefstal van tas of portemonnee als goede
tweede. De in de steekproef gevonden verhoudingen tussen de delicten
waarvan het publiek het slachtoffer werd, zijn terug te vinden in de aangiftecijfers van de politie. Ook daar vormen de vermogensdelicten de
hoofdcategorie en is fietsendiefstal voor het publiek het meest voorkomende delict op het winkelcentrum. De overige delicten komen qua rangnummer
overeen met de gegevens uit de politiebestanden, met uitzondering van de
geweldsdelicten. Deze komen in de politiecijfers relatief minder voor. Bekend is dat deze delicten een laag aangiftepercentage hebben; waarschijn-
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lijk worden alleen de ernstigere gevallen bij de politie gemeld.
Daarnaar gevraagd, lijkt het erop dat het publiek wil meewerken aan het
terugdringen van criminaliteit, indien haar daartoe de kanalen worden geboden.

3.6

Conclusies vooronderzoek
De reeds genoemde gebreken, met name ten aanzien van de registratie bij
winkeliers daar gelaten, is de constructie van een beeld van de kleine criminaliteit op de winkelcentra Kanaleneiland en Groot Overvecht heel wel
mogelijk gebleken.
De meest opmerkelijke conclusie is het feit dat het publiek, in aantallen
delicten gemeten, bijna net zoveel het slachtoffer wordt van kleine criminaliteit op de winkelcentra als de winkeliers. Het bedrag van de schade is
hierbij weliswaar niet in ogenschouw genomen, maar, zoals werd geconcludeerd in de winkeliersenquête, daar zijn de winkeliers zelf nogal onduidelijk over.
Dat de schade aan kleine criminaliteit voor winkeliers en andere belanghebbenden groot is gebleken, behoeft weinig betoog. Uiterst conservatief
berekend en met inachtneming van de gebrekkige registratie, beloopt de
schade, afgaand op de verstrekte gegevens, al meer dan f 800.000 per jaar,
zo bleek uit de winkeliersenquête.

Het bleek dat winkeldiefstal enerzijds gepleegd wordt door gelegenheidsdieven (first offenders) en anderzijds door lieden met meer antecedenten.
Dit nuanceert het beeld over winkeldiefstal in deze winkelcentra. Voor
welk deel van de schade deze twee groepen daders verantwoordelijk zijn,
kon niet worden nagegaan. Vast staat echter wel dat bij het nemen van
eventuele maatregelen ook voldoende aandacht moet worden geschonken
aan de ervaren delinquent.
De gepleegde vernielingen lijken in relatie, te staan tot andere delicten
zoals (auto-)inbraak. De grootste schade ten gevolge van vernieling in en
om winkelcentra wordt toch wel geleden door de winkeliers en de verzekeraars in de vorm van vernielde winkelruiten. Het publiek heeft qua vernielingen het meeste last van vernielingen aan vervoermiddelen als (brom)fiets
en auto.
De door de winkeliers in de gesprekken genoemde overlast van de jeugd
lijkt, afgaande op de bestudeerde gegevensbronnen, erg mee te vallen. Tot
aangifte bij of inschakelen van de politie komt het maar zelden. Niettemin
verdient dit punt de aandacht, niet in de laatste plaats omdat het hier om
een heel ongrijpbaar en lastig te manipuleren gegeven gaat, maar ook omdat het de veiligheidsgevoelens van de winkeliers klaarblijkelijk aantast.
De kleine criminaliteit op de beide winkelcentra lijkt niet echt verontrustende vormen aan te nemen.
Vergelijkingen tussen de beide winkelcentra zijn mede vanwege de gebrekkige aard van de gegevens en de wisselvalligheid van sommige typen
criminaliteit heel lastig of niet te maken. Wel lijkt ieder winkelcentrum
eigen problemen te kennen, die mede ingegeven worden door de inrichting
en omvang van het winkelcentrum zelf.
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4

4.1

Inhoud van het proefproject

Inleiding
Uitgangspunt bij de te nemen maatregelen in het kader van het experiment waren de aanbevelingen, zoals de Commissie Roethof deze in haar interimrapport heeft verwoord en welke zijn "overgenomen" in het bestuurlijke preventiebeleid in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Deze
aanbevelingen komen, toegepast op de winkelcentra, neer op het versterken
van het functioneel toezicht in de detailhandel, dat wil zeggen in de winkels, het nemen van bouwkundig/technisch preventieve maatregelen, het
vergroten van de (informele) sociale controle in de winkelcentra en het
creëren van bewaakte fietsenstallingen. Meer specifiek zouden de te nemen
maatregelen moeten aansluiten bij de problematiek van de beide winkelcentra. De te nemen maatregelen zouden bovendien structureel moeten zijn, in
die zin dat de winkeliers deze maatregelen in eigen beheer zelf voortzetten
bij gebleken effect. Vanzelfsprekend dienen de maatregelen praktisch realiseerbaar te zijn. Tenslotte moeten ze zich ook lenen voor een wetenschappelijke evaluatie. Gegeven deze voorwaarden diende een consistent pakket
van maatregelen te worden samengesteld. Aan de werkgroepleden is gevraagd op grond van de resultaten van het vooronderzoek maatregelen aan
te reiken, die zouden passen binnen de genoemde voorwaarden en die voldoende effectief werden geacht om (aantoonbaar) effect te kunnen sorteren. De volgende suggesties voor maatregelen kwamen naar voren:
- een veiligheidsfunctionaris voor het gehele winkelcentrum, aanspreekbaar en serviceverlenend ten behoeve van het publiek en winkeliers in
gelijke mate;
- een elektronisch waarschuwings- en hulpsysteem ten behoeve van de
winkeliers, waarbij men elkaar onderling waarschuwt en tevens de veiligheidsfunctionaris inschakelt;
- instructies aan personeel en bedrijfsleiding alsmede het doorlichten en
verbeteren van de winkelinrichting met betrekking tot winkeldiefstal;
- het door middel van hekken afsluiten van inbraakgevoelige delen en
andere "infrastructurele" maatregelen in die sfeer;
- een bewaakte fietsenstalling of een andere bouwkundige constructie tegen fietsendiefstal;

- een andere aangifteprocedure voor winkeldiefstal;
- -naast de preventiemaatregelen ook repressieve maatregelen, waarin de
vergroting van de kans op straf voorop staat;
- een perscampagne ter ondersteuning van de maatregelen.
Deze suggesties zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt tot concrete maatregelen.
Per voorgestelde maatregel volgt eerst een korte motivatie en daarna een
beschrijving van de maatregel naar inhoud en vorm. Vervolgens komt het
invoeringsproces ter sprake. De bespreking van de betreffende maatregel
wordt afgesloten met een beschrijving van hetgeen daadwerkelijk is gerealiseerd.
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4.2

Een veiligheidsfunctionaris voor het gehele winkelcentrum, inclusief' het
publiek

4.2.1

Motivatie
Allereerst is gezocht naar een methode om het "functioneel toezicht" en
de informele sociale controle te vergroten. In eerste instantie werd gedacht aan de figuur uit vervlogen tijden: de veldwachter of oom agent. De
Bromsnor die iedereen kent en die door iedereen gekend wordt en in wiens
aanwezigheid men het niet zou wagen iets ondeugends te doen.
De resultaten van het vooronderzoek ondersteunen het idee van het
aanstellen van zo'n persoon:
- Uit de winkeliersenquête en uit de gesprekken met filiaalhouders en winkeleigenaren bleek dat met name kleine winkeliers veel moeite hebben
met het signaleren, betrappen, aanhouden en vasthouden van winkeldieven. De analyse van de politiegegevens bevestigde dit probleem. Over het
algemeen waren de aangiften van winkeldiefstal afkomstig van grote of
middelgrote winkels (meer dan 3 personeelsleden). Toch gaven ook de
kleine winkeliers in de enquête op slachtoffer te worden van winkeldiefstal. Sommigen gaven toe winkeldieven te laten lopen uit vrees voor represailles of lichamelijk letsel. Grote zaken hadden deze problemen niet.
Voor hen speelde veeleer het tijdsaspect bij de afhandeling van een winkeldiefstal een rol. Incidenteel was, er bij hen ook wel behoefte aan assistentie. Een snel en voor iedereen oproepbaar persoon ter, assistentie
werd door een aantal winkeliers als een mogelijke oplossing gezien.
- Last van baldadige jeugd die vernielingen en ook winkeldiefstallen pleegt,
was een tweede "klacht" van de winkeliers. Als oplossing hiervoor noemen de winkeliers veelal meer politietoezicht. Het lijkt hier geoorloofd
dit te vertalen in meer functioneel toezicht in het winkelcentrum.
- Een opmerkelijke conclusie uit de analyse van de politiegegevens was
dat, gelet op het aantal incidenten van kleine criminaliteit op winkelcentra, het publiek net zo vaak slachtoffer werd als de winkeliers. Op
en rond het winkelcentrum gebeurt dus heel wat. Een vorm van functioneel toezicht zou hier preventief kunnen werken, maar niet zonder de
1
hulp van een attent en behulpzaam publiek.
- Voortgaand op het laatste: uit de publieksenquête blijkt circa 10% van de
geënquêteerden het slachtoffer te worden van kleine criminaliteit op de
winkelcentra. Diefstal in al zijn vormen is het meest voorkomende delict,
waarbij fietsendiefstal en diefstal van portemonnee/tas hoog scoren.
- Uit de publieksenquête blijkt dat ruim 75% van de geënquêteerden volgens zeggen bereid zou zijn om, als men een misdrijf ziet, dit te rapporteren aan iemand die hiervoor is aangesteld en ook op het winkelcentrum verblijft!
- Uit het werkelijke gedrag van de ondervraagden die bijvoorbeeld wel
eens een winkeldiefstal zagen, bleek het meldingspercentage veel lager
dan 75% te zijn. Dit komt o.a. omdat onduidelijk is aan wie iets gemeld
moet worden en omdat men als men een misdrijf waarneemt in het algemeen niet bereid is zelf in te grijpen, vooral vanwege een vrees voor
represaille bij een deel van de ondervraagden. De verwachting is echter
wel' dat de bereidheid van het publiek om zelf in te grijpen, zal toene-,
men indien men de zekerheid heeft van steun van derden. Dit pleit voor
het invoeren van een met name ook voor het publiek "toegankelijke"
veiligheidsfunctionaris.
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Het aanstellen van een veiligheidsfunctionaris brengt met zich mee dat, gelet op de voorgaande argumenten, het winkelcentrum - bestaande uit "losse" winkels - opgevat zou moeten worden als één geheel. Binnen dat geheel hebben zowel winkeliers als publiek verantwoordelijkheden naar elkaar
toe. Wellicht kan een veiligheidsfunctionaris als katalysator in dit proces
tot "integratie" fungeren.

4.2.2

Vorm en inhoud van de maatregel
Uit het voorgaande kan al enigszins worden afgeleid welke taken en werkzaamheden de veiligheidsfunctionaris zou moeten hebben. Voor de exacte
taakinhoud wordt verwezen naar de functie-omschrijving, die als bijlage 6
aan dit rapport is toegevoegd.
Het gaat erom iemand in het winkelcentrum aanwezig te laten zijn die
het vertrouwen geniet van zowel publiek als winkeliers. Beide groepen
dient hij te hulp te komen als een beroep op hem wordt gedaan. Voor het
publiek moet hij zichtbaar op het winkelcentrum aanwezig zijn. Hij moet
er een plekje hebben waar men hem kan vinden. Niet in een winkel, omdat
dan het gevaar bestaat dat het publiek hem met die winkel in verband
brengt. De winkeliers moeten de veiligheidsfunctionaris direct kunnen oproepen door middel van een alarmknop. De veiligheidsfunctionaris zelf dient
ondersteuning te krijgen, enerzijds via een portofoon van de politie, anderzijds van de omringende winkeliers. Zijn functie is sociaal en preventief. Sociaal in de zin dat verwacht wordt dat hij de winkeliers en hun
specifieke problematiek kent; preventief in de zin dat hij zichtbaar voor
het publiek in het winkelcentrum aanwezig is. Hij moet echter uitdrukkelijk niet gezien worden als de traditionele bewaker in een louter repressieve rol, omdat dit afbreuk kan doen aan de sociale contacten. Derhalve
wordt een herkenbaarheid aan zijn kleding aanbevolen, doch dit moet niet
de vorm hebben van een uniform. Het publiek moet het idee hebben dat zij
door andere mensen en door de veiligheidsfunctionaris gezien wordt, zodat
dit als een rem op deviant gedrag werkt. Ook dient het publiek een gevoel
van veiligheid te ontlenen aan de aanwezigheid van de veiligheidsfunctionaris.
De veiligheidsfunctionaris krijgt dus als taak "het beveiligen van het gehele winkelcentrum". Hij dient daartoe een preventieve surveillance door de
wandelgangen en in de winkels uit te voeren en contacten met de winkeliers en het publiek te onderhouden. Hij verleent winkeliers en publiek assistentie bij slachtofferschap van criminaliteit, doch ontvangt geen speciale
bevoegdheden.

4.2.3

Invoeringsproces en realisatie
Verreweg de meeste en langste discussies in de werkgroep zijn gevoerd
over de realisatie van deze maatregel. De discussie ging onder andere over
de voor- en nadelen van het inhuren van veiligheidsfunctionarissen via een
beveiligingsbedrijf tegenover het in eigen dienst nemen van veiligheidsfunctionarissen.
Het in eigen dienst nemen zou een financieel voordeel betekenen ten opzichte van het inhuren, maar zou beheersmatig lastig zijn bij ziekte en
vervanging. Inhuren zou duurder zijn, maar organisatorisch gemakkelijker.
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Een volgend probleem zou echter kunnen zijn dat de in te huren mensen
niet zouden voldoen aan het profiel dat was opgesteld. De bedoeling was
immers om rustige, wat oudere mensen in te schakelen, gekleed in een
"vriendelijk tenue" en met een serviceverlenende instelling. De beveiligingsindustrie leek niet met dit type mensen te zijn uitgerust.
In de uiteindelijke beslissing heeft het argument van de organisatorische
gemakken een doorslaggevende betekenis gehad. Het ging tenslotte om een
proef. Er diende met mislukking en afbouw rekening te worden gehouden.
Met beveiligingsbureaus is vervolgens onderhandeld over voor de proef negatieve punten, zoals imago, kledij en gedrag. Daar er met betrekking tot
de oproepbaarheid van de veiligheidsfunctionaris (en buren/winkeliers) een
speciaal systeem diende te worden aangelegd, moest er tevens worden gezocht naar een firma die zowel de veiligheidsfunctionaris als het gevraagde
systeem kon leveren. Deze firma is gevonden en met haar werd uiteindelijk
het volgende afgesproken.
- In totaal zullen er drie veiligheidsfunctionarissen gedurende de openingstijden van de twee winkelcentra surveilleren; twee voor Overvecht en
één voor Kanaleneiland. Ze zullen hun tijd gelijkelijk verdelen tussen
winkels en wandelgangen. De proefperiode duurt van mei 1987 tot en met
december 1987.
- De veiligheidsfunctionaris krijgt het volgende tenue: donkerrode blazer
met badge van het winkelcentrum, grijze pantalon, wit shirt en een
stropdas. Bij regen wordt een witte trenchcoat gedragen.
- De toegewezen mensen zijn bekwaam, ervaren en voldoen aan het door
de werkgroep opgestelde profiel.
- Er dient ten aanzien van criminaliteit voornamelijk preventief en niet
repressief te worden opgetreden. Ten opzichte van het publiek dient
openheid en serviceverlening te worden betracht.
- Winkeliers dienen te worden geassisteerd' bij de afhandeling van winkeldiefstal. Op verzoek dient de winkelier van passend advies te worden
voorzien.
- De veiligheidsfunctionaris krijgt een portofoon en een "pieper", zodat op
noodkreten van winkeliers en publiek kan worden gereageerd.
- De veiligheidsfunctionaris onderhoudt met een zekere regelmaat contact
met de politie.
- De veiligheidsfunctionaris doet verslag van alle werkzaamheden en handelingen die hij verricht.
- Het alarmerings- en waarschuwingssysteem wordt door de firma aangelegd volgens de verlangde specificaties.
Hoewel de beslissing ten principale over de veiligheidsfunctionaris al in
oktober 1986 werd genomen, duurde het tot maart 1987 alvorens een officiële opdrachtverlening aan de geselecteerde firma werd gegeven. Deze trage gang van zaken was te wijten aan de financiële constructie die werd
toegepast en aan de organisatie van het winkelcentrum Kanaleneiland. Op
het gehele project zou een subsidie worden verleend door de Stuurgroep
Bestuurlijke Preventie Criminaliteit indien de winkeliers hun aandeel in de
kosten zouden dragen. Op Overvecht besliste de vereniging van eigenaren
in november 1986 positief over een investering in dit project. Op het winkelcentrum Kanaleneiland was een dergelijke handelwijze niet mogelijk. De
winkeliers hebben daar individuele huurcontracten, waarin zonder hun toestemming niets veranderd kan worden. Alle winkeliers dienden derhalve individueel benaderd te worden voor een bijdrage aan het project. Tevens
48

diende er een methode voor inning van deze bijdragen te worden opgezet.
Pas in maart 1987 was de bijdrage van de winkeliers op Kanaleneiland voldoende gegarandeerd en kon tot de officiële opdrachtverlening aan het beveiligingsbedrijf worden overgegaan. Van de hoofdcommissaris van politie
werd een vrijstelling verkregen voor het dragen van het als boven beschreven tenue door de veiligheidsfunctionarissen. De werving, selectie, opleiding en training van veiligheidsfunctionarissen werd (kennelijk) pas vanaf de officiële opdrachtverlening in maart door het beveiligingsbedrijf op
gang gebracht. De surveillance kon daardoor niet eerder van start gaan
dan in mei 1987.
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Een onderling waarschuwings- en hulpsysteem van de winkeliers

4.3.1

Aanleiding en motivatie
Het beheersen van de kleine criminaliteit op een winkelcentrum lijkt niet
louter een zaak te zijn waar alleen de individuele winkelier mee kampt.
Uit het vooronderzoek blijkt dat de kleine criminaliteit die op een winkelcentrum heerst, juist eerder een functie is van het winkelcentrum als geheel. Vanwege het gebrek aan organisatie op dit punt tussen de winkeliers
onderling lijkt de kans voor hen om getroffen te worden door kleine criminaliteit groter dan bij zorgvuldig getroffen maatregelen. Een van de redenen dat dergelijke maatregelen, ondanks de vrij algemene behoefte, vaak
niet genomen worden, is het gebrek aan organisatiecapaciteit en -mogelijkheid. Iemand moet het initiatief nemen en alle zaken dienaangaande regelen. De meeste winkeliers hebben het al druk genoeg met de eigen zaak en
zijn vaak niet in staat om zo'n organisatieproces van de grond te krijgen
en gaande te houden. Daarnaast kan het kostenaspect een rol spelen.
In hoofdstuk 3 en in de vorige paragraaf kwamen de problemen, die met
name door de kleine winkeliers worden ervaren, naar voren. Uit de gesprekken die met winkeliers zijn gevoerd, bleek dat er belangstelling was
voor een elektronisch systeem, waarmee men in geval van nood met één
druk op de knop de buren kon waarschuwen. Uit deze gesprekken bleek
tevens dat nog niemand het initiatief had genomen tot het opzetten van
een dergelijk systeem.
De Commissie Roethof wijst erop dat een vergroting van het functioneel
toezicht in de winkels de kleine criminaliteit kan doen verminderen en
pleit tevens voor meer preventieve maatregelen. Het inhuren van meer personeel is voor de winkelier vaak een kostbare zaak en uit concurrentieoverwegingen niet altijd haalbaar. De oplossing zou derhalve ook kunnen
worden gezocht in het realiseren van meer (functioneel) toezicht door het
effectiever gebruiken van het beschikbare potentieel aan toezicht in het
winkelcentrum. Als de winkeliers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het gehele winkelcentrum, dan is er zeker een potentieel aan
toezicht mobiliseerbaar. Vanuit deze optiek is ervoor gekozen een veiligheidsfunctionaris voor het gehele winkelcentrum aan te stellen, iemand die
aanspreekbaar is voor het publiek en oproepbaar is voor de winkeliers. Een
veiligheidsfunctionaris alleen is echter niet voldoende. Hij zal in bepaalde
noodsituaties de steun nodig hebben van winkeliers. Het voorstel luidt derhalve: de introductie van een systeem, waarbij de winkelier in geval van
nood door middel van een druk op de knop de buren en tevens de veiligheidsfunctionaris waarschuwt.
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4.3.2

Vorm en inhoud van de maatregel

Voorgesteld wordt om in iedere winkel een elektronisch systeem (burenbel)
met de volgende functies aan te brengen:
- noodmelding c.q. vraag om hulp aan collegawinkeliers door middel van
een druk op de knop;

- inschakeling van de veiligheidsfunctionaris, die naar de aangegeven plaats
wordt gedirigeerd.
Het systeem dient zo te zijn geconstrueerd dat het ook voldoet bij afwezigheid van de veiligheidsfunctionaris. Tevens zou een derde functie in dit
systeem ingebouwd kunnen worden, namelijk een stil inbraakalarm. Op die
wijze kunnen ook die winkeliers die nog geen stil alarm hebben, van zo'n
voorziening profiteren.

4.3.3

Invoeringsproces en realisatie
Onderdeel van de opdracht aan het beveiligingsbedrijf was de aanleg van
de burenbel bij de winkeliers. De problemen rond de'keuze en aanleg en
rond de toestemming van de winkeliers zijn aanzienlijk geweest. De problemen rond het kiezen van het type installatie spitsten zich toe op de
keuze voor een bekabelde dan wel een draadloze installatie. Het dilemma
waarvoor men kwam te staan, was het volgende: een installatie met bekabeling verdient de voorkeur vanwege de hoge betrouwbaarheid en de lage
prijs. Vanwege de onmogelijkheid om een dergelijke installatie in de winter
aan te leggen (de besluitvorming vond plaats in het najaar van 1986) en de
lange installatieduur werd besloten uit te zien naar een draadloze installatie. De prijs bleek echter het budget ruimschoots te overschrijden, zodat
naar een andere oplossing moest worden gezocht. Die oplossing werd gevonden in een gedeeltelijk bekabeld en gedeeltelijk draadloos systeem.
Blokken van aaneengrenzende winkels werden van bedrading voorzien en
draadloos gekoppeld aan een centrale. De aanleg van deze installatie heeft
lang op zich laten wachten. Zij werd op Overvecht in oktober 1987 en op
Kanaleneiland in november 1987 opgeleverd. Enerzijds kwam dit door de
toestemmingsprocedure voor de aanleg van de installatie en anderzijds door
de organisatorische en technische afwerking door het beveiligingsbedrijf.
Aangezien de eigenaren van de winkels en van het winkelcentrum toestemming dienden te verlenen voor de aanleg van de burenbel, is een ieder
schriftelijk benaderd om toestemming te verlenen. De bevestigingen van
diverse winkeliers en organisaties hebben vaak lang op zich laten wachten.
Zo lang de formele toestemming voor een bepaald blok winkels er niet lag,
kon ook de installateur niet verder. Bovendien hebben zich bij het beveiligingsbedrijf met de toelevering van apparatuur ook enige problemen voorgedaan. Los daarvan heeft de oplevering van het systeem vertraging opgelopen vanwege het niet foutloos functioneren van de installatie.

4.4

Het realiseren van een optimale winkelinrichting en van afdoend opgeleid
personeel

4.4.1

Motivatie
Reeds eerder is erop gewezen dat uit het oogpunt van diefstalpreventie een
optimale winkelinrichting geboden is. Om de werkzaamheid van het aanwe-
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zige personeel in die richting te verhogen dient de winkel zodanig te worden ingericht dat het toezicht van het personeel optimaal is. Toezicht alleen ter voorkoming van winkeldiefstal is echter nog niet voldoende. Om
winkeldiefstal adequaat te bestrijden dient ook de pakkans van de winkeldief te worden vergroot. Ten behoeve van een gemakkelijke, juridische definiëring van winkeldiefstal dienen bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de inrichting van winkels te worden gesteld. Tevens moet het personeel in staat
worden gesteld om tegen winkeldiefstal op te treden. Met name aan het
laatste kan nog wel wat worden gedaan, zo bleek uit de winkeliersenquête.
Doorgaans krijgt het personeel de instructie niet zelf op te treden, maar
de chef te waarschuwen. Hiermee gaat tijd verloren en de kans dat de dief
ontsnapt, wordt groter. Het zelf optreden van winkelpersoneel tegen winkeldieven moet worden gestimuleerd en maakt in feite deel uit van de toezichthoudende functie die ook aan het personeel is toegekend. Het personeel is echter soms, deels terecht, bang voor represailles van de kant van
de winkeldieven. Een van de grensvoorwaarden voor het slagen van personeelsoptreden tegen winkeldiefstal is het à la minute aanwezig zijn van
voldoende steun voor het personeel. In de winkels dient de interne organisatie hierop te worden afgestemd. In winkels waar nauwelijks gesproken
kan worden van een interne organisatie, omdat zij daarvoor te klein zijn,
dient een beroep te kunnen worden gedaan op "burenhulp" of op de veiligheidsfunctionaris. De verwachting is dat, wanneer het winkelpersoneel zich
voldoende gesteund weet, zij eerder tot actie zal overgaan. Voor dit alles
is een goede kennis van wat mag en wat niet mag bij het betrappen van
winkeldieven vereist.
Het optreden van verkopend personeel tegen winkeldieven is met name
belangrijk, omdat uit de enquête onder het winkelpubliek blijkt dat men
bereid is om gesignaleerde winkeldiefstallen te melden. De melding blijkt
dan voornamelijk aan het verkopend personeel te worden •gedaan. Het zal
duidelijk zijn dat een adequaat reagerend personeel in zo'n situatie belangrijk is, te meer omdat in zijn algemeenheid het streven is het publiek
meer te betrekken bij de bestrijding van kleine criminaliteit en uit te nodigen onregelmatigheden te rapporteren.

4.4.2

Vorm, inhoud en realisatie
Om een betere winkelinrichting te bereiken werden twee voorlichtingsavonden belegd voor de winkeliers, georganiseerd door de winkeliersvereniging
en de politie. Tijdens deze avonden werden door deskundigen uit de politiewereld en de wereld van de detailhandel inleidingen gegeven rond de
thema's inrichting van de winkelruimte en instructies aan het personeel.
Deze avonden waren voornamelijk informatief van aard.
Volgens het projectvoorstel zouden kort na de informatie-avond alle winkeliers worden bezocht door één of meer deskundigen van de zijde van de
politie of de winkeliers om tezamen met hen te bezien in hoeverre de winkelinrichting te wensen overliet. Met betrekking tot dat laatste was dan
weer met name het punt "toezicht" van belang en de opstelling van displays en kassa's, zodat winkeldiefstal eerder en duidelijker aantoonbaar
wordt. Tevens zou bij deze bezoeken kunnen worden bekeken waar de
alarmknop het beste kon worden geplaatst.
Ter introductie van de maatregelen en ter instructie van het personeel
zijn cursus- c.q. instructiedagen en/of -avonden belegd, waarop alle perso-
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neelsleden of winkeleigenaren zijn opgeleid. Van belang was dat alle personeelsleden daadwerkelijk worden opgeleid. De werkgever diende zijn personeelsleden (bij toerbeurt) in werktijd naar de cursus te laten gaan. Dezelfde cursus werd dan ook op afwisselende tijdstippen gegeven. Naar keuze
kon dan het best uitkomende dagdeel worden benut: een ochtend, middag
of avond. Verkopende personeelsleden kregen daar een instructie over:

- de aard en de bedoeling van het proefproject;
- het voorkomen van winkeldiefstal door middel van eigen preventief gedrag;

- hoe een winkeldief aan te houden;
- wat wel en wat niet mag bij het aanhouden van winkeldieven;
- zelfbescherming;

- het inschakelen van de veiligheidsfunctionaris.
Tijdens de cursus werd lesmateriaal uitgedeeld. Dit materiaal zou tevens
moeten fungeren als naslagwerk. Gedacht werd ook aan één à twee vervolgbijeenkomsten, waarbij de kennis opgefrist kon worden en ingegaan zou
kunnen worden op concrete situaties.
De instructiebijeenkomsten zijn uitgevoerd door de afdeling Voorkoming
Misdrijven van de gemeentepolitie Utrecht en de regionale afdeling Voorkoming Misdrijven. Het cursusmateriaal werd samengesteld uit bestaand materiaal en werd deels herschreven met behulp van een diefstal- en dervingsdeskundige, afkomstig uit de detailhandel. Op de voorlichtingsbijeenkomsten is ook gebruik gemaakt van een bestaande videoproduktie.
De geplande bezoeksronde van alle winkeliers in verband met de winkelinrichting heeft geen doorgang gevonden. Tijdens de voorlichtingsavonden
was het aanbod hiertoe gedaan aan de winkeliers. Hiervan hebben slechts
enkelen gebruik gemaakt.

4.5

Infrastructurele maatregelen ter bestrijding van inbraak

4.5.1

Aanleiding en motivatie
Uit de winkeliersenquête en uit de politiegegevens blijkt dat op beide winkelcentra veel winkeliers getroffen werden door een aanzienlijk aantal inbraken. Deze inbraken zijn voor een groot deel van kleine omvang. Vaak
verschafte men zich toegang tot het pand door een ruit in te gooien. Niet
zelden bestond de schade voor de winkelier eerder uit kosten voor het
vervangen van de ruit dan uit de waarde van de gestolen artikelen. In
technisch-preventieve zin is er bij de bouw van beide winkelcentra geen
rekening gehouden met het zoveel mogelijk voorkomen van dit soort inbraken. Niet alleen zijn er volop vluchtwegen voor de ruitingooier aanwezig,
ook wordt het de gewone/kleine inbreker vrij gemakkelijk gemaakt om binnen te komen. Achterdeuren zijn slecht geconstrueerd, via de luifels kan
men zich gemakkelijk toegang verschaffen door een klein ruitje. Het hangen sluitwerk is gevat in (slap) aluminium, grote ruiten en lichtkoepels zijn
niet gebarricadeerd, enz. Kortom, in technisch-preventieve zin valt er op
de beide winkelcentra nogal wat te verbeteren.

52

4.5.2

Vorm, inhoud en realisatie
Idealiter zou per winkelier moeten worden bekeken welke ' maatregelen
doeltreffend zijn. Het lag in de bedoeling om tijdens het bezoek aan de
winkeliers ook aan dit aspect aandacht te besteden, doch hiervan is - zie
paragraaf 4.4.2 - weinig terecht gekomen. Reeds eerder is gewezen op het
idee van een collectief inbraakalarm. Algemene maatregelen die voor het
winkelcentrum min of meer als geheel genomen zouden kunnen worden,
zijn maatregelen om het inbrekers lastiger te maken, hun vluchtroute te
vertragen of te blokkeren. Ook kan het winkelcentrum 's avonds aan één
zijde worden afgesloten, zodat de doorloop bemoeilijkt en het aantal uitgangen beperkt wordt en de pakkans van de inbreker stijgt. In concreto
werden de volgende bouwkundige maatregelen voorgesteld:
- het 's avonds afsluiten van het bevoorradingsgedeelte;
- het 's avonds afsluiten van de publieksdoorgangen met een hek;
- het laten verdwijnen of 's avonds afsluiten van portieken, waardoor een
gladde gevel ontstaat en het zich verschuilen in portieken onmogelijk
wordt gemaakt;

- het dichtmaken van ramen boven luifels;
- het verwijderen van tussenluifels om het overstappen op de daken te bemoeilijken.
Gezien de tijd die het implementeren van de bovenstaande maatregelen met
zich mee zou brengen en de investeringen die hiermee gemoeid zouden
zijn, is ervan afgezien om de bovengenoemde maatregelen in de periode
waarin het proefproject zou lopen, te realiseren. Besloten werd enkele nader uitgewerkte plannen mee te nemen in de in te toekomst te verwachten
verbouwing van beide winkelcentra. Voor de volledigheid zijn de voorgestelde maatregelen hier niettemin geschetst, daar zij in het kader van een
project ter bestrijding van kleine criminaliteit in winkelcentra zeker genomen dienen te worden om met name het aantal inbraken terug te dringen. Het een en ander laat onverlet dat iedere winkelier door middel van
technopreventie zijn eigen winkel tegen inbraak kan beschermen.

4.6

Het instellen van een bewaakte fietsenstalling

4.6.1

Aanleiding en motivatie
Uit de politiegegevens en de publieksenquête blijkt dat fietsendiefstal een
aanzienlijk deel van de delicten inneemt. Het aantal aangegeven fietsendiefstallen is in 1985 in Kanaleneiland zelfs hoger dan het aantal aangegeven winkeldiefstallen, respectievelijk 79 en 69. Voor Overvecht is dat aantal 145 ten opzichte van 233. Uitgaande van de lage bereidheid om aangifte
te doen bij de politie, kunnen we stellen dat het probleem groter is dan
uit deze cijfers blijkt. Hoeveel groter is moeilijk vast te stellen, maar op
basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat dit probleem zeker de
aandacht vraagt. Te meer daar ook uit de steekproef onder het publiek
blijkt dat fietsendiefstal circa 60% van alle vermogensdelicten waarvan het
publiek op de winkelcentra slachtoffer wordt, uitmaakt!
Vanuit het belang van functioneel toezicht en het gegeven dat zelfs de
meest geavanceerde technische beveiligingen diefstal of beschadigingen van
fietsen niet kunnen tegenhouden, lijkt het instellen van een bewaakte fietsenstalling een zeer goede gedachte. Een groot voorbehoud is hier op zijn
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plaats. Indien de burgerij afziet van het gebruik van een dergelijke voorziening en als het experiment, wat dit gegeven betreft, (economisch) faalt,
is de burgerij zelf schuldig en verspeelt zij het recht om te klagen over
dit delict.

4.6.2

Vorm en inhoud van de maatregel
Op beide winkelcentra werd een bewaakte fietsenstalling geïnstalleerd. Op
Overvecht centraal gelegen op een parkeerterrein naast de openbare toiletgelegenheid en op Kanaleneiland op een brede stoep in de uiterste hoek
van het winkelcentrum. De exploitatie van deze twee stallingen, tezamen
met een derde stalling op het Vredenburg in Utrecht, was in handen van
een stichting, die in nauw overleg met de Echte Nederlandse Fietsersbond
(ENFB) werd gecreëerd. De salarissen voor het stallingpersoneel werden
mede bekostigd uit een via het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) verkregen
loonkostensubsidie.

4.6.3

Invoeringsproces en realisatie
Als er één maatregel is in het project die in de realisatie tegenslagen en
moeilijkheden heeft ondervonden, dan is het wel deze maatregel. Dankzij
de volharding en creativiteit van met name de gemeentevertegenwoordiger
in de werkgroep zijn de bewaakte stallingen ondanks alle problemen toch
gestart.
De voorbereidingen startten in oktober 1986 met een ambtelijk overleg
tussen de bureaus Verkeerszaken, Economische Zaken en Algemene Zaken
van de gemeente over de opzet van de fietsenstallingen. Besloten werd de
twee stallingen te koppelen aan een derde stalling in het centrum van de
stad en deze fietsenstallingen te realiseren door middel van een werkgelegenheidsproject.
Hierna volgden talloze vergaderingen tussen wisselende partners (tot en
met de gemeenteraad toe) over de lokalisatie, de organisatie en de vorm
van de fietsenstallingen. Er werd contact gelegd met de ENFB, die medewerking aan het project toezegde. Uiteindelijk is ervoor gekozen een
stichting in het leven te roepen (de Stichting U-stal), die de drie fietsenstallingen onder haar beheer krijgt. Voor het personeel kon men rekenen
op een loonkostensubsidie via het GAB.
Er is exact één jaar verstreken (oktober 1987), wanneer de opening van
de bewaakte fietsenstalling in het centrum van de stad (op het Vredenburg) een feit is, een dag later gevolgd door de stallingen op Kanaleneiland en Overvecht.

4.7

Strafrechtelijke maatregelen
Inleiding
In het strafrecht wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijk minderjarigen en meerderjarigen. In overleg met het openbaar ministerie Utrecht zijn voor de duur van het proefproject bepaalde maatregelen
afgesproken. Het beperkt zich hier voornamelijk tot de strafrechtelijk
meerderjarigen. In bijlage 7 treft men een, door de aan het project meewerkende officier voor jeugdzaken opgestelde, beschrijving aan van de
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maatregelen die op het terrein van de jeugd zouden gelden. Instroom in dit
onderdeel van het project van in aanmerking komende daders heeft niet
plaatsgevonden. Daarom is hier geen beschrijving opgenomen van de concrete uitvoering van deze maatregelen.
De voorgestelde strafrechtelijke maatregelen voor volwassenen omvatten
de volgende onderdelen:
- het houden van een collectieve zitting voor niet-first offenders;
- transacties bij winkeldiefstal;

- het aanbieden van een sepot, indien de schade vergoed wordt;
- in de publiciteit brengen van met name de collectieve zittingen en de
alternatieve straffen;
- de doorlooptijd tussen de aangifte en de justitiële reactie sterk bekorten;
- het op één lijn brengen van de hulpofficieren van justitie en de politie.

4.7.1

Aanleiding en motivatie
Het gebrek aan justitiële reactie op met name de plegers van kleine criminaliteit werd reeds door de Commissie Roethof in haar interimrapport gesignaleerd. Zij deed dan ook voorstellen om:

- minder beleidssepots toe te passen en meer tot vervolging c.q. transacties over te gaan (aanbeveling 12);
- te bekijken of transacties via de Wet Vermogenssancties door de politie
kunnen worden afgehandeld en of er meer gedaan kon worden op het gebied van schadevergoeding en dienstverlening met name door jongere daders (aanbeveling 17).
Het lijkt zinvol om naast preventieve maatregelen aandacht te schenken
aan de justitiële reactie op plegers van kleine criminaliteit. Veelal wordt
bijvoorbeeld de eerste winkeldiefstal waarop men wordt betrapt, geseponeerd en volgt er geen reactie van het openbaar ministerie. Afgezien van
de bekendheid van het publiek met dit seponeringsbeleid, kan men zich bovendien afvragen hoeveel preventieve werking van een dergelijk sepot uitgaat. Verwacht mag worden dat van een actief gevoerd vervolgingsbeleid
met aantoonbare consequenties voor de gesnapte, een preventieve werking
uitgaat. Tezamen met de hier eerder genoemde preventiemaatregelen zou
dit kunnen zorgen voor een daling van de kleine criminaliteit in de winkelcentra.

4.7.2

Vorm en inhoud van de maatregelen
Het idee achter het totale pakket van maatregelen is dat zij aan de onderlinge samenhang de kracht ontlenen om een beeld naar buiten toe te
scheppen van een veilig winkelcentrum. Het publiek dient ervan doordrongen te worden dat over de eigen veiligheid gewaakt wordt, maar ook dat
de kans om gegrepen te worden bij winkeldiefstal, diefstal van portemonnee of een ander delict groot is. De bijdrage van het openbaar ministerie
is erop gericht om de gepercipieerde vergrote pakkans te ondersteunen met
een doelgericht sanctiebeleid, waarbij winkeldieven, vernielers en kleine inbrekers zekerheid van straf in het vooruitzicht wordt gesteld alsmede een
snelle "behandeling". De geloofwaardigheid van de op het winkelcentrum te
nemen maatregelen kan belangrijk toenemen, wanneer het openbaar ministerie snel en efficiënt blijkt op te treden tegen de op de winkelcentra ge-
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pleegde criminaliteit en het publiek hiervan kennis neemt in de media. De
door het openbaar ministerie te nemen maatregelen vallen uiteen in twee
onderdelen: maatregelen met betrekking tot de te volgen procedures en
maatregelen ten aanzien van de straftoemeting. Beide zullen met de nodige
publiciteit gelardeerd worden ter bereiking van een maximaal effect.

a. Procedures
Voorstel van het openbaar ministerie is om de doorlooptijd tussen aanhouding van een dader door de politie en behandeling door het openbaar
ministerie drastisch te verkorten. De tijd die verloopt tussen het opmaken en doorsturen van het proces-verbaal aan het openbaar ministerie
en de daarop volgende behandeling van de zaak, duurt gemiddeld zes tot
negen maanden. Voorgesteld wordt om in het kader van het project in
een collectieve zitting alle in aanmerking komende zaken van kleine
criminaliteit gepleegd door meerderjarigen, binnen drie weken à één
maand (door de rechter) te laten afhandelen. De afhandeling van jeugdigen zal ten opzichte van deze termijn één tot twee weken langer duren in verband met het driehoeksoverleg kinderbescherming, kinderrechter en officier van justitie. De politiebureaus dienen de instructie te
krijgen de in aanmerking komende processen-verbaal te bundelen en te
voorzien van een speciaal stempel, zodat deze stukken voorrang krijgen
bij het openbaar ministerie. Per week dienen de gebundelde verbalen te
worden opgestuurd aan het openbaar ministerie, waarbij de politie ervoor zorg draagt niet meer dan één week te laten verlopen tussen aanhouding/aangifte 'en het insturen van het definitieve proces-verbaal.
Om een eenduidige en snelle afwerking binnen het openbaar ministerie
te bewerkstelligen, zal één officier alle in aanmerking komende strafrechtelijk meerderjarigen behandelen en één jeugdofficier de strafrechtelijk minderjarigen. Tevens zal de administratie van het openbaar ministerie van deze regeling op de hoogte worden gebracht. Omdat de politie, i.c. de hulpofficieren van justitie gezien kunnen worden als het
"voorportaal" van het openbaar ministerie, verdient het aanbeveling alle
hulpofficieren te instrueren omtrent de voorgestelde afhandelingsprocedures van de daders van kleine criminaliteit op de beide winkelcentra.
Met de kinderpolitie is afgesproken dat bij delicten als vandalisme,
kleine inbraken, winkeldiefstal en baldadigheid, bekeken wordt of een
verdachte als first offender meteen of pas als second offender versneld
doorgesluisd wordt naar de kinderofficier. Ook zij zal middels een bepaald stempel op de bescheiden aan het openbaar ministerie laten blijken of het hier om een geval gaat afkomstig van een der betrokken
winkelcentra en de stukken, gebundeld per week, binnen een week opsturen aan het openbaar ministerie.

b. Straf
Uit onderzoek blijken de experimenten met de alternatieve sancties voor
vermogensdelicten uitstekend te voldoen .6 Een gesignaleerd nadeel was
echter dat de executie van de alternatieve straf plaatsvond lang na de
datum van pleging van het delict. Dit verzwakt het verband tussen de
alternatieve straf en het gepleegde delict voor de bestrafte. Nu de tijd
die verloopt tussen het betrapt worden en de tenuitvoerlegging van de

6 Bol, M.W. en JJ. Overwater. Recidive van dienstverleners. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
1986, WODC-reeks, nr. 73.
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straf, in ieder geval voor de duur van het experiment aanzienlijk kan
worden bekort, lijkt het zinvol om een proef te nemen met alternatieve
straffen. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen strafrechtelijk minder- en meerderjarigen, omdat de justitiële afdoening tussen beide categorieën aanzienlijk verschilt.
Meerderjarigen
Met name voor winkeliers die, zo blijkt uit de winkeliersenquête, toch
redelijk frequent geplaagd worden door vernielers en kleine inbrekers,
blijkt het verhalen van de schade een lastige kwestie te zijn met veel procedurele rompslomp. Het zich voegen als benadeelde in het strafproces,
waarbij men zich "civiele partij" stelt, is een eenvoudige oplossing die
echter in de praktijk niet veel zoden aan de dijk blijkt te zetten. Het percentage toegewezen schadeclaims door de rechter is volgens het openbaar
ministerie Utrecht uiterst laag. En ook al is de vordering tot schadevergoeding toegewezen, dan nog is het maar de vraag of de benadeelde zijn
geld van de veroordeelde loskrijgt, gezien de doorgaans wankele financiële
positie waarin deze pleegt te verkeren.
Om in zo'n geval toch een compensatie te bieden voor de geleden schade, zou de officier de verdachte kunnen opdragen de schade te compenseren in de vorm van werkzaamheden ten behoeve van de gedupeerde. Die
werkzaamheden moeten zoveel mogelijk verband houden met het herstellen
van de aangerichte schade. Dit zou kunnen gebeuren in de vorm van een
voorwaardelijk sepot. Worden de afspraken niet nagekomen of gaat de verdachte niet akkoord, dan kan alsnog tot vervolging worden overgegaan. Het
een en ander staat of valt dus met de toestemming van de betrokkene. Het
toezicht op de werkzaamheden zou kunnen worden uitgevoerd door de veiligheidsfunctionaris in combinatie met politie en/of winkeliers. Ook het
aanbieden van een transactie behoort tot de mogelijkheden. Voorgesteld
wordt om op delicten die vallen onder de kleine criminaliteit, in principe
altijd te reageren, hetzij met een dwang tot schadevergoeding, hetzij met
een transactie. Daders kunnen met meer nadruk aangepakt worden door een
procedure te volgen die sterk lijkt op de snelrechtaanpak van voetbalvandalisme, zoals die momenteel door het openbaar ministerie in Utrecht
wordt uitgevoerd. De verdachten worden daarbij op korte termijn collectief
op een zitting gedaagd en daaraan wordt in ruime mate publiciteit gegeven.
Minderjarigen
Vernielingen blijken veelvuldig te worden gepleegd door strafrechtelijk
minderjarige jongeren. Het lijkt dus niet overdreven om met name aan de
jongeren veel aandacht te besteden. Immers, ongeveer een kwart van de op
de winkelcentra gepleegde winkeldiefstallen en bijna de helft van de kleine
inbraken geschiedde door jongeren.
Juist voor jongeren is de alternatieve afdoening waarschijnlijk een zinvolle maatregel. De ervaring leert dat opgelegde boetes vaak door de ouders worden betaald en mede gezien de tijd die de afhandeling van de
rechtsprocedure vergt, zal zo'n straf naar alle waarschijnlijkheid een veel
geringer effect sorteren dan een op korte termijn te verrichten dienstverlening. Die dienstverlening zou verricht kunnen worden op het winkelcentrum in kwestie, enerzijds om de daar aangerichte schade te vergoeden en
anderzijds om als voorbeeld te dienen voor de andere jeugd. Zo'n dienstverlening kan ook heel goed een substituut zijn voor het vergoeden van de
schade aan de benadeelde, zoals hierboven reeds is uiteengezet.
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De officier van justitie kan voor jongeren op grond van afspraken uit het
driehoeksoverleg met rechter en kinderbescherming een alternatieve afdoening voorstellen, waarmee daadwerkelijke strafvervolging voorkomen wordt.
Via projecten als het bureau "Maak het" krijgen jongeren die schuldig zijn
aan vernielingen, een bepaalde op dienstverlening gerichte taak toegemeten
van een bepaalde tijdsduur. Als ze deze taak niet of onbevredigend vervullen, wordt alsnog tot strafvervolging overgegaan.

Voorgesteld wordt om jongeren ook in geval van winkeldiefstal alternatief te bestraffen en hen dienstverlening te laten verrichten. Niet in de
laatste plaats, omdat een winkeldiefstal de ondernemer wel degelijk schade
berokkent, ook al is het artikel hem terugbezorgd, bijvoorbeeld door de
tijd en moeite die gaat zitten in de betrapping en aanhouding van de dief
en de afwikkeling van de aangifte.
Omdat uit de onderzoeken naar de kleine criminaliteit op de winkelcentra bleek dat nogal wat inbraken meer als vandalistisch gedrag te klasseren waren dan als "professionele kraak", zal per geval worden bekeken of
het gepleegde delict kan worden ingepast in het vernielingsproject "Maak
het". Dit kan de mogelijkheid van alternatieve afdoening aanzienlijk vergroten.

4.7.3

Invoeringsproces en realisatie
Aan de invoering van de genoemde maatregelen kunnen twee aspecten'worden onderscheiden: een administratieve en een beleidsmatige kant. De administratieve kant betreft het gehele verwerkingsproces vanaf de aangifte
bij de politie tot en met het arriveren van de stukken bij de betreffende
officier. De beleidskant betreft vooral de afspraken omtrent de beoordeling
en afhandeling van verdachten die een delict op een van beide winkelcentra pleegden.
De justitiële maatregelen waren de eerste die werden gerealiseerd. Met
de realisatie van deze maatregelen waren immers in principe alleen enkele
veranderingen van administratieve procedures gemoeid. De veranderde procedures zijn neergelegd in twee stukken: een stuk ten behoeve van het
jeugdstrafrecht (bijlage 7) en een stuk handelend over het strafrecht voor
meerderjarigen (zie deze paragraaf). Niet alleen het openbaar ministerie
diende administratief anders te handelen, maar ook de politie diende over
te gaan op een andere en versnelde administratieve afhandeling van zaken.
Alle hulpofficieren van de gemeentepolitie Utrecht ontvingen daartoe instructies van de officier (jeugdzaken).

4.8

Perscampagne
De bovengenoemde maatregelen hebben alleen dan effect, indien ze bekend
zijn aan het publiek. Te verwachten valt dat de veiligheidsfunctionaris snel
bekendheid zal genieten, omdat veel mensen het winkelcentrum frequent
bezoeken. Om ook de andere maatregelen een ruime bekendheid te geven
dient regelmatig gepubliceerd te worden over de genomen maatregelen. Afdoende bekendheid van het publiek met de maatregelen wordt gezien als
een grensvoorwaarde voor het slagen van het project. Immers, juist het
publiek dient haar actieve medewerking te verlenen om dit geheel tot een
succes te voeren. Dit zou kunnen door interviews met burgers die een bij-
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drage hebben geleverd en ook interviews met de veiligheidsfunctionarissen
en publikatie van hun foto's in plaatselijke kranten te publiceren. Bij de
introductie van nieuwe maatregelen zullen persberichten worden uitgegeven.
De zorg voor de publiciteit is in handen gelegd van de persvoorlichtingsdienst van de gemeente Utrecht. Ter introductie van het proefproject werd
op het stadhuis een persconferentie belegd, waarbij de burgemeester het
eerste exemplaar van de nieuw ontworpen poster ter aankondiging van het
project kreeg aangeboden. De posters waren bestemd voor de winkelruiten
en werden aangevuld met in grote oplage gedrukte folders, die bij alle,
winkeliers in de verkoopruimte werden aangeboden.
In wijkbladen en door de winkeliers uitgegeven reclamekranten verschenen advertenties en artikelen over het project en tijdens de proefperiode
verschenen er artikelen in het Utrechts Nieuwsblad met foto's van en interviews met de veiligheidsfunctionarissen. Ook bij de opening van de bewaakte fietsenstallingen was in ruime mate de (plaatselijke) pers aanwezig.

4.9.

Schets van de nieuwe situatie

De nieuwe situatie op de winkelcentra na het nemen van de maatregelen
laat zich als volgt beschrijven.
Op het winkelcentrum Kanaleneiland surveilleert één en op het winkelcentrum Overvecht surveilleren twee veiligheidsfunctionarissen. Zij zijn in
"vriendelijk" tenue gestoken, bestaande uit donkerrode colberts, grijze pantalons en witte shirts. Op de colberts is een badge van het betreffende
winkelcentrum aangebracht. De veiligheidsfunctionarissen communiceren met
elkaar via een kleine portofoon. Zij hebben tevens een soort "pieper", op
zak. Deze geeft de informatie die afkomstig is van de burenbel. Een alarminstallatie is op Overvecht bij iedere winkelier en op Kanaleneiland bij het
merendeel van de winkeliers geïnstalleerd. Wanneer winkeliers hulp nodig
hebben, drukken zij op de knop van een in de winkel aangebracht kastje.
Het nummer van de betreffende winkel verschijnt op het display van de
pieper van de veiligheidsfunctionaris(sen). Tevens brandt er een lampje op
de kastjes van de aangrenzende buren, die hiermee gewaarschuwd worden
dat hun buur hulp nodig heeft. De veiligheidsfunctionarissen zijn doorgaans
in twee minuten ter plaatse en verlenen hulp aan de winkelier.
De surveillance vindt voornamelijk in de wandelgangen, maar ook in de
winkels plaats. De veiligheidsfunctionaris neemt de afhandeling van winkeldiefstal voor een belangrijk deel van de winkelier over. Hij vult het aangifteformulier in en laat de winkelier tekenen. De overdracht van de winkeldief aan de politie gaat meestal via hem. Naar het publiek toe heeft de
veiligheidsfunctionaris een serviceverlenende instelling. Hij wijst mensen
de weg en verleent hulp wanneer iemand het slachtoffer is geworden van
een delict. Vanuit zijn functie als toezichthouder op het winkelcentrum oefent de veiligheidsfunctionaris een ordescheppende en, ten aanzien van
misdrijven, een preventieve taak uit.
Een aanzienlijk deel van het verkooppersoneel op de winkelcentra heeft
een training gekregen in het voorkomen van en omgaan met winkeldiefstal.
Vooral de kleinere winkeliers zijn aangemoedigd op te treden tegen winkeldiefstal en daartoe gebruik te maken van de burenbel. Op beide winkelcentra zijn bewaakte fietsenstallingen geopend. De stallingsprijs per dag is
f 0,75. Een strippenkaart van tien stallingen kost f 6,00. Een aantal winkeliers trof regelingen met de stallinghouders in verband met een continu
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gebruik van de stalling door het personeel van de winkels. De stalling op
Overvecht is vrij centraal gelegen in het winkelcentrum, naast de openbare
toiletten. De stalling op Kanaleneiland ligt in een van de vier hoeken van
het winkelcentrum.
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5

5.1

Procesevaluatie

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van het "werkproces" tijdens het proefproject aan de hand van een inventarisatie en analyse van de knelpunten
die zich hebben voorgedaan. Dit mondt uit in een aantal aanbevelingen. Er
zal met name aandacht worden geschonken aan die zaken die niet gerealiseerd werden zoals bedoeld was. Wanneer de realisatie van een maatregel
goed en zoals bedoeld is verlopen, zal daaraan geen andere aandacht worden besteed dan die constatering en de beschrijving van de realisatie van
die maatregel.
In de procesevaluatie is ook aandacht besteed aan het functioneren van
de werkgroep die inhoudelijk sturing gaf aan het project en zorg droeg
voor de uitvoering. De werkzaamheden van de werkgroep komen daarom
ook ter sprake, met name het intern functioneren van de werkgroep en
haar taken en acties.

5.2

Procesevaluatie van de maatregelen

Per maatregel worden hierna de werkzaamheden en/of handelingen beschreven die nodig zijn geweest om de maatregel te realiseren. Per maatregel
wordt een knelpunteninventarisatie en -analyse gegeven met eventuele aanbevelingen voor mogelijk toekomstige projecten. Het geheel wordt afgesloten met enkele algemene conclusies. Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de veiligheidsfunctionaris (paragraaf 5.2.1);
- het waarschuwings- en hulpsysteem'(5.2.2);
- opleidingen van het personeel en winkelinrichting (5.2.3)
- maatregelen tegen inbraak (5.2.4);

-

5.2.1

de bewaakte fietsenstalling (5.2.5);
maatregelen openbaar ministerie (5.2.6);
perscampagne (5.2.7);
algemene conclusie (5.2.8).

De veiligheidsfunctionaris

De proefperiode werd gekenmerkt door drie problemen die een stempel
hebben gedrukt op het functioneren van de veiligheidsfunctionaris. Deze
zijn te karakteriseren als problemen van presentatie, van werkwijze en
van sturing van de veiligheidsfunctionarissen.
De presentatie naar het publiek en de winkeliers toe is niet eenvormig
geweest. Allereerst waren er problemen met het voorgeschreven tenue, zodat er afwisselend in kledij van het beveiligingsbedrijf en in het binnen
het project gekozen tenue werd gesurveilleerd. Voorts zijn er gedurende de
proefperiode personeelswisselingen geweest. Dat dit alles de herkenbaarheid
van de veiligheidsfunctionaris niet heeft bevorderd, behoeft geen betoog. In
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het verlengde van dit probleem speelde nog het volgende. Na de beëindiging van de proefperiode besloten beide winkelcentra in afwachting van de
rapportage van het project tot het continueren van de maatregelen. Daar
er kennelijk geen verdere ontheffing meer kon worden verleend van het
dragen van het tenue van het beveiligingsbedrijf, werd er wederom van
kledij gewisseld. De werkgroep bleek niet in staat te zijn om aan deze
zeer onwenselijke gang van zaken een einde te maken en beveelt aan dat
nadere regelingen worden getroffen?
Hoewel daarvoor geen duidelijke bewijzen zijn bestaat de indruk dat de
veiligheidsfunctionarissen bij hun taakuitoefening geleidelijk aan terugvielen op het oude patroon van bewaker. Hun gedrag werd, blijkens hun eigen
rapportages, vaker repressief dan preventief van aard. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zij ook vaak op deze wijze verzocht werden op te treden bij assistentieverzoeken van winkeliers. Niettemin bestaat de indruk
dat de beoogde werkwijze niet geheel uit de verf is gekomen.
Toen van dit laatste signalen doordrongen tot de werkgroep werd hierover contact opgenomen met het beveiligingsbedrijf. De indruk bestaat dat
dit weinig invloed had op de opstelling of werkwijze van de veiligheidsfunctionarissen. Kennelijk is de weg van werkgroepvergadering tot directe
instructie aan de veiligheidsfunctionarissen te lang geweest.
Conclusie en aanbevelingen

Het uiterlijk, het optreden en de werkwijze van de veiligheidsfunctionaris
zijn vermoedelijk niet geheel volgens wens geweest. Het heeft de werkgroep aan voldoende sturingsmechanismen ontbroken om hierin verandering
te brengen.
Aanbevolen wordt om te bestuderen of het in eigen beheer nemen van de
veiligheidsfunctionaris een alternatief is voor het inhuren via een beveiligingsbedrijf. Voorts dienen er bij inschakeling van deze laatste strakke afspraken te worden gemaakt en dient nauwkeurig te worden toegezien op de
naleving ervan.
Er dient een regeling te worden getroffen met betrekking tot het te
dragen uniform van de veiligheidsfunctionaris, wil de door ons geschetste
opzet van werken succesvol zijn. Het uitvoeringsbesluit van de Wet op de
weerkorpsen zou daartoe moeten worden aangepast.
Speciale bevoegdheden heeft de veiligheidsfunctionaris ons inziens bij de
uitoefening van zijn taak niet nodig. Een grote dosis vertrouwen van en
voldoende bekendheid bij het publiek lijken belangrijker te zijn.

5.2.2

Waarschuwings- en hulpsysteem
Ervan uitgaand dat het project begint met de voor het publiek meest
zichtbare en ingrijpende maatregel, nl. de veiligheidsfunctionaris, in mei

7 Het uitvoeringsbesluit behorende bij de Wet op de Weerkorpsen, schrijft bepaalde typen
van uniformering voor. Tevens bestaat de mogelijkheid van ontheffing voor de hoogst opgeleide bewakers van de plicht tot het dragen van een uniform (dienst doen in burger). De
(hoofd)commissaris van politie dient dergelijke ontheffingen te verlenen. Een publieksvriendelijk tenue voor veiligheidsfunctionarissen is niet in het uniformscala op genomen. Daar
het ambt van veiligheidsfunctionaris wezenlijk verschilt van dat van een bewaker, dienen in
deze sfeer voorzieningen te worden getroffen, of in de sfeer van het uitvoeringsbesluit, of
dat de veiligheidsfunctionaris niet onder de Wet op de Weerkorpsen hoeft te vallen. Passende kledij wordt door ons als essentieel gezien voor een goede taakuitoefening van de veiligheidsfunctionaris.
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1987 en duurt tot en met december 1987, zal het duidelijk zijn dat de installatie tijdens de proefperiode nauwelijks heeft gefunctioneerd. Immers,
deze werd pas in oktober 1987 in gebruik genomen. In paragraaf 6.4 komt
aan de orde dat de winkeliers voornamelijk de alarmcentrale van het beveiligingsbedrijf opbelden die dan vervolgens door middel van de portofoon
de veiligheidsfunctionaris inschakelden. Over het functioneren van de installatie tijdens de proefperiode kan weinig anders worden gezegd dan dat
deze periode zich kenmerkte door een gebrekkig functioneren van de installatie. Technische en menselijke problemen speelden hierbij een rol. Het
zendvermogen was volgens wettelijke eisen kennelijk te gering en de
hoofdcentrale werd nog wel eens bij het afsluiten van het pand waar de
zender was gemonteerd, abusievelijk stroomloos gemaakt.
Conclusie en aanbevelingen
Door administratieve en technische problemen is de introductie van de burenbel sterk vertraagd, terwijl de installatie zeker in het begin niet betrouwbaar functioneerde. Gezien de storingsgevoeligheid lijkt vooralsnog
de keuze voor een bedrade installatie geïndiceerd.
Gezien de vertraging die de toestemmingsprocedure heeft veroorzaakt
verdienen minder "democratische" middelen voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van de winkeliers of hun organisaties de voorkeur.
Het is zeker aan te bevelen om' (in het contract) een deadline vast te leggen voor de plaatsing van de installatie. Hierbij moet echter wel worden
bedacht dat dan de eigen administratieve procedures ook op de afgesproken
termijn resultaat opleveren.

5.2.3

Opleiding van het personeel en winkelinrichting

Omdat de maatregel een eenmalig karakter had, zal hier alleen de totstandkoming worden behandeld.
De opleiding van winkeliers en personeel heeft enkele problemen gekend
van organisatorische aard, die naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben
gehad op het opkomstcijfer tijdens de bijeenkomsten. De opleiding was een
samenwerkingsverband tussen in feite drie verschillende politie-afdelingen
nl. de afdeling Voorkoming Misdrijven en de twee afdelingsbureaus, en de
winkeliersvertegenwoordiging. Met name heeft het nogal eens ontbroken
aan onderlinge coordinatie, waardoor bijeenkomsten werden gepland, die
weer moesten worden uitgesteld. De werkgroep was op de hoogte van deze
problemen, maar' was niet in staat om er veel aan te doen, ook gezien de
drukke werkzaamheden van al haar leden in deze periode.
Bij het ontwerpen van de maatregelen werd ervan uitgegaan dat er onder
de winkeliers een dermate hoog commitment kon worden gerealiseerd dat
bijna al het personeel op deze wijze opgeleid zou kunnen worden. Het verplichtend opleggen van de opleiding bleek geen haalbare kaart te zijn. Besloten is het volgen van de opleiding te laten gebeuren op basis van vrijwilligheid. Dat uiteindelijk bijna 40% van het personeel en bijna 50% van
de winkeliers is opgeleid, mag geen slecht resultaat worden genoemd. Het
ware echter wenselijk geweest, indien alle personeelsleden en winkeliers
zouden zijn opgeleid.
Conclusie en aanbevelingen
Gelet op de organisatorische problemen tijdens de uitvoering van de maatregel is niettemin een goed resultaat geboekt. Wel is gebleken dat bij ope63

raties van deze omvang en bij dit aantal van betrokken partijen afdoende
coordinatie van groot belang is.
Waar het de winkelinrichting betreft, is geen succes geboekt. Uit het
oogpunt van criminaliteitsbestrijding dient echter te worden onderzocht of
een bepaalde wijze van winkelinrichting wettelijk kan worden voorgeschreven, daar dan het argument van ongelijke concurrentie onder de winkeliers
teniet wordt gedaan en op een juridisch aanvaardbare wijze "winkeldiefstal"
kan worden bestreden en/of geconstateerd.
Bekeken zou moeten worden in hoeverre winkelcriminaliteit als een apart
vak op de lesroosters van een detailhandelschool of MEAO kan worden geplaatst. Gedacht kan daarbij worden aan gastdocenten uit politie- of detailhandelskring.

5.2.4

Maatregelen tegen inbraak
Ook hier ging het om een (mogelijke) eenmalige interventie. Daarom zal
hier alleen worden ingegaan op het proces van totstandkoming.
De bedoeling van maatregelen op dit terrein was om met behulp van door
winkeleigenaars en eigenaars van het winkelcentrum te nemen infrastructurele maatregelen, een halt toe te roepen aan met name de lichte inbraken.
Dat deze maatregelen niet in het kader van dit project zijn genomen,
kwam, omdat daartoe enerzijds de tijd en anderzijds de financiën ontbraken. Het voorbereiden en treffen van deze maatregelen zou de projectduur
ver overschrijden. Ook zou het subsidiebedrag, bedoeld als bestrijding van
de aanloopkosten van een dergelijk project, bij lange na niet toereikend
zijn voor de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen behelsden onder
andere de afsluiting van (een deel van) het winkelcentrum, het aanbrengen
van hekwerk ter voorkoming van inbraak via de daken, het stimuleren van
bepaalde inbraakpreventiemaatregelen bij de winkeliers, enz. Uiteindelijk is
door de werkgroep besloten de ontwikkelde plannen ter hand te stellen van
de eigenaren en/of de beheerders van het winkelcentrum om aldus bij de
uitwerking van de renovaties te worden meegenomen.
Conclusie en aanbevelingen

In projectmatige zin is het op korte termijn realiseren van dit soort plannen een economisch en qua tijdsinvestering onmogelijke zaak. In kortlopende projecten, enkele uitzonderingen als kleine verbouwingen of renovaties daar gelaten, dient hiervan af te worden gezien.
Eén opmerking dient hier nog te worden gemaakt. Bij plannen rond de
afsluiting van een winkelcentrum wordt men onverbiddelijk geconfronteerd
met het feit dat dergelijke terreinen tot de openbare weg behoren en in
feite niet mogen worden afgesloten. Het betekent ook dat de zeggenschap
van de veiligheidsfunctionaris over dit domein beperkt is. In tegenstelling
tot een politie-ambtenaar heeft een veiligheidsfunctionaris op de openbare
weg niets in te brengen. Er wordt hier niet gepleit voor het toekennen
van bevoegdheden aan de veiligheidsfunctionaris, daar dit naar de mening
van de werkgroep onnodig is. Wat echter wèl in overweging dient te worden genomen, is het vanaf de start van een winkelcentrum afsluiten of afsluitbaar maken van het gedeelte dat het wandelgebied en de winkels omvat. Daarmee verandert dit gedeelte in particulier terrein en verschuift de
verantwoordelijkheid voor dit terrein naar de eigenaar en/of beheerder.
Een veiligheidsfunctionaris zou de zorg voor dit gebied kunnen dragen uit
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naam van de eigenaar of uit naam van de gezamenlijke winkeliers en zou
op deze wijze over meer zeggenschap beschikken, zonder dat hem van
overheidswege meer bevoegdheden worden toegekend. Naar deze of een
vergelijkbare handelwijze zou meer studie moeten worden verricht.

5.2.5

Bewaakte fietsenstalling
De officiële proefperiode duurde van mei 1987 tot en met december 1987,
maar de bewaakte fietsenstallingen werden pas geopend in oktober van dat
jaar. Over het verloop en de sturing van deze maatregel valt dus weinig te
zeggen, te meer omdat het beheer van de stallingen in handen is gelegd
van de Stichting U-stal en niet van de werkgroep. De sluiting van de bewaakte stalling op het winkelcentrum Kanaleneiland in maart 1988 was op
zich een teleurstelling. De stalling werd echter niet of nauwelijks door het
publiek gebruikt. Dit kwam waarschijnlijk door de ongunstige situering en
het doorgaans korte verblijf op het winkelcentrum door de bezoekers. Omdat de fietsenstalling geen tarief kende voor het bijvoorbeeld stallen per
uur (er werd alleen met dagprijzen gewerkt), werd het tarief in relatie tot
het korte verblijf wellicht als te duur ervaren.
Conclusie en aanbevelingen
In de Utrechtse situatie is gebleken dat er aan een project als het instellen van (drie) bewaakte fietsenstallingen veel voorbereiding ten grondslag
ligt. Dit zou een reden kunnen zijn om ervan af te zien in kortlopende totaalprojecten. Met nieuwbouw of verbouwingsplannen van winkelcentra zou
meer rekening moeten worden gehouden met bewaakte fietsenstallingen.
Op die wijze kan zo'n fietsenstalling zeer dicht bij de winkels worden gesitueerd, hetgeen een wens is van de gebruikers en het gebruik ervan zal
bevorderen. Studie zou moeten worden verricht naar de economische haalbaarheid van het "kort parkeren" van de fiets of brommer, bijvoorbeeld per
uur of per dagdeel, om het aantal stallers te verhogen. De middenstand zou
kunnen worden gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de stallingen, bijvoorbeeld door bij een bepaald bedrag aan boodschappen de stallingsprijs
voor haar rekening te nemen. De stallingen zouden zich op deze wijze
kunnen consolideren en het winkelcentrum zou in aantrekkingskracht winnen als er een veilige stalling van fiets of brommer is.

5.2.6

Maatregelen openbaar ministerie
Er heeft zich een aantal problemen voorgedaan tijdens de uitvoering van
deze maatregelen, die zijn terug te voeren op twee gebieden. Enerzijds was
de instroom in het project te gering om hier in de zin van extra publiciteit via collectieve zittingen e.d. iets aan te doen. Anderzijds verliep het
proces van afhandeling van verdachten in zijn totaliteit toch langzamer
dan was voorzien.
Het aanbod voor het openbaar ministerie was in de proefperiode gering.
In feite was dit de bedoeling van het project. Gemikt werd, immers op preventie en niet op repressie. Het openbaar ministerie is voor de instroom
van verdachten afhankelijk van de politie. Met name waar het zaken van
de kinderpolitie betreft, bereikten deze nauwelijks het openbaar ministerie.
Van de in totaal 50 gerapporteerde zaken met betrekking tot minderjarigen
kwam er geen enkele bij het openbaar ministerie; dat kan toch wel erg
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mager worden genoemd. Ook bij de volwassenen verliep het proces niet
optimaal. De politie liet de processen-verbaal over het algemeen te lang
liggen alvorens ze door te sturen naar het openbaar ministerie. Dit werd
erkend door de politievertegenwoordigers in de werkgroep, maar tevens
werd geconstateerd dat het heel moeilijk is om hier organisatorisch vat op
te krijgen. De afspraak dat het verbaal binnen één week moet worden
ingediend, bleek niet te realiseren te zijn.
Ook de werkverdeling van de agenten, de dienstroosters en het werkaanbod zijn vertragende factoren bij het insturen van de verbalen. Het afronden en inzenden van de verbalen liep bij tijd en wijle aanzienlijke vertraging op (soms van maanden). Zo'n vertraging had dan soms tot gevolg
dat een zaak geseponeerd moest worden, bijvoorbeeld omdat de verdachte
in de tussentijd voor een andere zaak al een straf was opgelegd.
Maar niet alleen de politie zorgde voor vertraging. De interne afhandelingsprocedures van het openbaar ministerie zorgden ook voor aanzienlijke
vertraging. Dit kwam met name omdat onder de verdachten ook zware delinquenten waren. De behandeling van dergelijke zaken neemt nu eenmaal
meer tijd in beslag dan die van eenvoudige diefstallen:
Conclusie en aanbevelingen
De gehanteerde termijnen (alles zou rond moeten zijn binnen één maand)
zijn te optimistisch geweest. Bij herhaling van dergelijke maatregelen dient
de termijn langer te worden gesteld en dienen er organisatorische oplossingen te worden gevonden rond de administratieve verwerking van de bij het
openbaar ministerie in te dienen processen-verbaal. De organisatorische
moeilijkheden die zulk korte-termijn-werk voor de politie geeft, is onderschat. Wellicht is er ook ten aanzien van de uitvoering van de maatregel
te weinig druk op de ketel gezet.
Door de geringe instroom in het project is ook de publiciteit voor wat
betreft de aanpak van het openbaar ministerie van winkeldieven in het water gevallen. Dat is vooral jammer, omdat mede hierdoor ook de betrokkenheid van de winkeliers en de afschrikkende functie naar het publiek toe
vergroot zou kunnen worden.

5.2.7

Perscampagne
De verspreiding van het voorlichtingsmateriaal liep via de persvoorlichtingsdienst van de gemeente en via de winkeliersvertegenwoordiging in de
werkgroep. Deze laatste droeg zorg voor de verspreiding van posters en
folders onder de winkeliers. De winkeliers op hun beurt verspreidden de
folders onder het publiek door ze op de toonbank klaar te leggen. Van een
huis-aan-huisverspreiding van folders in de wijken waar het proefproject
speelde, werd afgezien vanwege de kosten. Toch zijn via de winkeliers
ruim 8000 folders verspreid. De belangstelling van het publiek is kennelijk
niet onaanzienlijk geweest.

In de regionale en landelijke pers zijn tijdens de proefperiode artikelen
over (onderdelen van) het project en foto's van en interviews met de
veiligheidsfunctionarissen verschenen.
Hoewel het publiek blijkens de enquêtes niet slecht geïnformeerd was,
kon het informatieniveau beter zijn. Huis-aan-huisverspreiding van voorlichtingsmateriaal en (nog) meer belangstelling van de regionale en landelijke pers ware wenselijk.
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5.2.8

Algemene conclusie
Het realiseren van de diverse projectonderdelen liep sterk uiteen qua tijdsduur. Het realiseren van het openbaar ministerie-onderdeel vergde de minste tijd, ni. enkele weken; het langst duurde de bewaakte fietsenstalling,
nl. één jaar. Een gelijktijdige start van de diverse maatregelen ware wenselijk geweest, zowel in verband met de motivatie van winkeliers en andere
participanten in het project als in verband met de meting van de resultaten van het project.
De omvang van het project was dermate groot dat het eigenlijk iets buiten het vermogen en de sturingsmogelijkheden van de werkgroep lag, getuige het feit dat sommige signalen dat iets misliep, wel doorkwamen, maar
de tijd en mankracht werd gemist om er iets aan te doen. Hoewel bij de
realisatie van alle maatregelen eigenlijk wel iets fout liep, kan niet worden
gezegd dat dit de realisatie van het project in belangrijke mate heeft aangetast.
Van belang in de toekomst is met name dat de werkgroep voldoende is
toegerust om het project te kunnen "trekken".
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Evaluatie door de werkgroep

5.3.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de evaluatie van het functioneren van de werkgroep gedurende het winkelcentraproject. Deze evaluatie
werd gehouden in een aparte werkgroepvergadering op basis van een formulier met aandachtspunten (bijlage 5). De volgorde van de hier behandelde
onderwerpen is die van dat formulier. De leden van de werkgroep is tijdens de evaluatiebijeenkomst gevraagd opmerkingen te maken die "boven
het gewone werkniveau van de werkgroep uitstegen", enerzijds om hun eigen rol te typeren en anderzijds om aandachtspunten te genereren voor
andere vergelijkbaar op te zetten projecten in den lande.

5.3.2

Samenstelling werkgroep
Partijen
Algemene reactie van de werkgroep was dat het aantal partijen dat in de
werkgroep vertegenwoordigd is (geweest), goed was: het WODC, die de
aanzet gaf tot het project en de evaluatie ervan verzorgde, de winkeliersverenigingen, de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. De winkeliers hadden geen behoefte aan inbreng van het Koninklijk Nederlands
Ondernemersverbond (KNOV) of het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).
Wel vond men het aantal vertegenwoordigers van de zijde van de winkeliers met twee personen een minimum.
Tevens werd geconstateerd dat de eigenaren van de winkelcentra, meer
nog dan in dit project, in een zeer vroeg stadium betrokken moeten worden bij de gang van zaken. De aanwezigheid van de eigenaren is nodig
voor het nemen van bepaalde beslissingen, zoals bijvoorbeeld bouwkundige
veranderingen in het winkelcentrum, en voor het verkrijgen van eventuele
(extra) fondsen ten behoeve van de realisatie van de te nemen maatregelen. Ook de aanleg van de burenbel bijvoorbeeld vereiste een formele toestemming van de eigenaar. De betrokkenheid van de eigenaren van het
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winkelcentrum zou ook de betrokkenheid van de winkeliers in de winkelcentra kunnen vergroten.
Over het algemeen was men het erover eens dat het stadium waarin de
partijen in het project worden betrokken, zo vroeg mogelijk moet zijn,
bijvoorbeeld al vanaf het vooronderzoek. Dit zou ten goede komen aan de
duidelijkheid over het project.
Positie vertegenwoordigers
De keuze van de vertegenwoordigers werd door de werkgroep zeer belangrijk gevonden. Met betrekking tot de winkeliers is toch met name het
grootwinkelbedrijf aan het woord geweest. Er zou naar moeten worden gestreefd in de toekomst ook de kleinere winkeliers meer te betrekken bij
een dergelijk project, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van de werkgroep. Het project zou op deze wijze aanzienlijk aan draagkracht kunnen
winnen. Er zitten echter praktische bezwaren aan een dergelijke handelwijze die niet zo maar uit de weg kunnen worden geruimd. Een afwezigheid van een paar uur zou de kleine winkelier op een aanzienlijke inkomstenderving kunnen komen te staan. De grotere winkelier beschikt gemakkelijker over zijn tijd. Een voorzitter van een winkeliersgroep in de werkgroep betrekken leek de werkgroep onverstandig; eventuele tegenstellingen
binnen de werkgroep zouden onnodig aangescherpt worden. Bovendien zou
deze vertegenwoordiger weinig mogelijkheden tot terugkoppeling naar zijn
bestuur hebben. Ook moet een kritische toetsing van het gedrag van de
vertegenwoordiger mogelijk zijn. Wel moet de vertegenwoordiger afkomstig
zijn uit het bestuur van de winkeliersvereniging; dan kan er gerekend worden op enig gezag ten opzichte van de leden.
Bij de gemeente was er in die zin een schakel naar de lokale organisatie
met betrekking tot de bestuurlijke preventieprojecten (het projectteam) dat
de vertegenwoordiger van de gemeente in de werkgroep tevens lid was van
het projectteam. Via deze dubbele pet liep de koppeling tussen gemeente,
werkgroep en projectorganisatie redelijk soepel. Van de oorspronkelijke
opzet dat de voorzitter van de werkgroep contact zou onderhouden met
het projectteam, is weinig terecht gekomen. Nu de gemeentevertegenwoordiger deze koppeling verzorgde, werd de voorzitter hiervan ontlast.. De
werkgroep had in deze situatie het volste vertrouwen. Voor de werkgroep
gold bovendien dat . de voorzitter geen deel uitmaakte van het gemeentelijk
apparaat, hetgeen bij de andere lokale werkgroepen wel het geval was.

Dat het voorzitterschap van de werkgroep bij de winkeliers berustte,
werd zeker positief genoemd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit voldoende mate van commitment onder de winkeliers gegenereerd om het project tot een goed einde te brengen.
Positie onderzoeker WODC
De onderzoeker van het WODC was niet alleen belast met het onderzoek,
maar in belangrijke mate ook met het management van het project. Dat dit
in een combinatie gebeurde, was een gunstige zaak in verband met de
voortgang van het project. Niet alleen had de onderzoeker meer ruimte en
tijd om in te springen bij calamiteiten, ook het commitment van de betreffende onderzoeker aan het project heeft positieve gevolgen gehad voor de
voortgang van het project. De werkgroep vroeg zich af of andere verte=
genwoordigers deze rol hadden kunnen overnemen. Voor de werkgroepleden
is dit project immers een deelactiviteit. De onderzoeker was speciaal voor
dit project aangetrokken. Een grotere involvement ligt dan voor de hand.

68

Een voordeel van de combinatie van management en onderzoek is dat de
totale stuurbaarheid van een project aanzienlijk groter is als de uitvoering
van de maatregelen en het onderzoek in één hand worden gehouden: er
kan onderling beter' worden gecoordineerd. Een voorbeeld voor de effectiviteit van deze geïntegreerde aanpak is de situatie rond het verschijnen
van het verslag van het vooronderzoek. Toen werd onmiddellijk een afspraak gemaakt om dit verslag te bespreken en om maatregelen te ontwikkelen.
De vraag is hoe soortgelijke projecten dienen te worden aangepakt als
een onderzoeker niet deze rol op zich neemt. Er zal, naar de mening van
de werkgroep, dan gezocht moeten worden naar alternatieven om de projectvoortgang te bewaken. In samenwerkingsverbanden zal iemand gerecruteerd moeten worden die de rol van projectmanager op zich neemt. Zo iemand zal ingevoerd moeten zijn in de situatie, moet het gehele proces van
voorbereiding en implementatie regelen en ook het secretariaat voeren. Dit
zou iemand van de gemeente of de politie kunnen zijn. Maar er zou bijvoorbeeld ook kunnen worden gedacht aan het HBD. De aandacht van de
werkgroep gaat vooral uit naar mensen die in de uitvoerende sfeer veel
kunnen doen en ook op dit niveau werkzaam zijn, zodat het contact met
de winkeliers vlot verloopt (inlevingsvermogen) en de daadkracht groot is.

5.3.3

Werkproces
Werkwijze
Oorspronkelijk was er voor elk winkelcentrum één werkgroep opgericht om
rekening te kunnen houden met verschillen per winkelcentrum. Al vrij snel
daarop zijn de twee werkgroepen in elkaar geschoven en dat is zo gebleven. Het samenvoegen van de twee werkgroepen is goed bevallen. De verschillen tussen de beide winkelcentra waren, afgezien van de financiële
structuur, niet zo groot. Met betrekking tot dit verschilpunt heeft de
werkgroep de indruk dat het goed is geweest dit in de werkgroep te bespreken en dat hiernaar gehandeld is. Er had vanwege de eenvoudiger toegankelijke financiële structuur van Overvecht een verschil in het procesverloop tussen de beide winkelcentra kunnen ontstaan. Dit kon nu in de
hand worden gehouden.
Het feit dat de onderzoeker de voorbereidende stukken en verslagen heeft
geschreven, was volgens de werkgroep' bevorderend voor de voortgang. Het
was de verwoording van de discussies die in de werkgroep zijn gehouden.
Het schrijven van deze stukken door leden van de werkgroep zou praktisch
onhaalbaar zijn geweest vanwege de te grote belasting die dat zou betekenen, nog los van coordinatieproblemen.
Het viel op dat er in een vrij vroeg stadium al veel voorstellen naar
voren werden gebracht ter oplossing van de problematiek. Wellicht speelde
het feit dat gekozen was voor vertegenwoordigers op het praktisch/uitvoerend niveau een rol. De door de werkgroep gegenereerde ideeën zijn door
de onderzoeker omgezet in concrete voorstellen.' Vanwege de inbreng van
eigen ideeën stuitte de latere besluitvorming in de achterban niet op problemen en verliep de gehele besluitvormingsprocedure vlot.
Tijdsplanning
Alleen de politie en het openbaar ministerie hebben zich aan de geplande
startdata kunnen houden. De start van de fietsenstallingen, de aanleg van
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de burenbel en de inschakeling van de veiligheidsfunctionarissen heeft
langer geduurd dan de werkgroep had voorzien. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de tijdsplanning ook niet altijd even duidelijk was. Op een gegeven moment is vanwege de ongelijke start van de diverse onderdelen een ingangsdatum voor het project vastgesteld. Wat er allemaal komt kijken bij het invoeren van de experimentele maatregelen, is
door de werkgroep onderschat. De ongelijktijdige start van de maatregelen
heeft naar de mening van de winkeliersvertegenwoordiging de geloofwaardigheid van het project naar de winkeliers toe negatief beïnvloed. Het
heeft vlak voor de start van de proefperiode veel moeite gekost om twijfelende (collega)winkeliers over de streep te trekken.
Dat de oorspronkelijk ingeschatte projectduur - gedacht werd aan een
totale periode van twee jaar voor de voorbereiding van het project en de
proefperiode - niet is gehaald, zag de werkgroep niet als bezwaarlijk.
Wellicht dient er in de toekomst meer tijd voor een project van deze omvang te worden uitgetrokken.
Het werd niet verstandig gevonden "een gat te laten vallen" tussen het
beëindigen van het proefproject en het presenteren van de resultaten uit
de effectmeting. Dan zou de situatie kunnen ontstaan dat de maatregelen
afgebroken worden om ze later, als het onderzoek aantoont dat de maatregelen succesvol zijn, weer te starten en is het effect weg.

5.3.4

Samenwerking
Een ieder kon naar zijn mening in de werkgroep aan zijn trekken komen;
de samenwerking was optimaal en er was aandacht voor elkaars standpunten. Bij winkeliers en politie is er in ieder geval over en weer meer begrip
voor elkaars werkwijze ontstaan. De winkeliersvertegenwoordiging vonden
het nu bijvoorbeeld gemakkelijker om aan de medewinkeliers de werkwijze
van de politie uit te leggen. De houding van de winkeliers ten opzichte
van de politie op het winkelcentrum was volgens de winkeliersvertegenwoordiging niet echt gewijzigd. Zo wijt de winkeliersvertegenwoordiging de
geringe belangstelling van de winkeliers voor de voorlichtingsbijeenkomsten
aan een algemeen vooroordeel dat het toch geen zin heeft en dat de politie weinig doet of kan doen. De winkeliersvertegenwoordiging vond dat de
politie ook buiten het project om moet zorgen meer bekend te worden op
het winkelcentrum. Overleg in de toekomst werd op prijs gesteld. De samenwerking van winkeliers met de politie in het project is goed geweest.
De contacten waren overigens voordien al goed.
De vergaderingen vonden in een ontspannen en informele sfeer plaats.
Een enkele keer ontbrak de voorzitter vanwege niet te vermijden zakelijke
belangen. De continuïteit bleef echter via de onderzoeker gewaarborgd. De
voorzitter had naar zijn mening een goede steun aan het secretariaat dat
het WODC voerde. Een enkele keer trad rolvermenging op tussen het voorzitterschap en het lidmaatschap van het bestuur van de winkeliersvereniging. De werkgroep ging ervan uit dat dit laatste niet te vermijden valt.

5.3.5

Resultaten
Over het totale resultaat zoals dit ten tijde van de werkgroepevaluatie
zichtbaar was, was men in zijn algemeenheid tevreden. Geconstateerd werd
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wel dat de inspanningen daar ook naar zijn geweest. Er is hard gewerkt,
er mag nu best geoogst worden. Als de relatie van de winkeliersverenigingen en eigenaren zo goed blijft, dan is volgens de werkgroep ook in de
toekomst een goed resultaat te verwachten. Afgemeten naar het resultaat
van wat ambtelijke werkgroepen doorgaans opleveren, is er in dit project
veel bereikt, zeker wanneer de schaal van het project in deze beschouwingen wordt betrokken. Alle maatregelen zijn uiteindelijk gerealiseerd. Zelfs
de haast onmogelijk te realiseren lijkende fietsenstalling.
Ofschoon over de effecten nog geen definitieve onderzoeksresultaten beschikbaar waren, schatte de winkeliersvertegenwoordiging op Kanaleneiland
in dat de winkeliers het resultaat waarderen, maar er moeite mee zullen
hebben dat in de werkgroep alleen het grootwinkelbedrijf vertegenwoordigd
was. Op Overvecht verwachtte de winkeliersvereniging - terechte - kritiek
op de aan de winkeliers verstrekte informatie; die had uitgebreider kunnen
zijn. Al met al was men van de zijde van de winkeliersvertegenwoordiging
van mening dat de achterban positief over het project oordeelde. Ook de
Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum was erg positief, hetgeen
o.a. bleek uit de bereidheid om de verlenging van de proefperiode onmiddellijk financieel te steunen. Naar de mening van de gemeentevertegenwoordiging was ook het lokale bestuur zeer te spreken over het project.
De politievertegenwoordiging meende dat het project weinig geleefd had bij
de agenten op straat. De bijdrage van de politie is beperkt gebleven tot de
ontheffing van de Wet op de Weerkorpsen voor de veiligheidsfunctionaris,
de opleidingen door de afdeling Voorkoming Misdrijven en de incidentele
ondersteuning aan de veiligheidsfunctionaris. Wel had men de indruk dat de
korpsleiding tevreden was over het verloop van het project.

5.4

Conclusie
Gezegd kan worden dat de omvang van het project dermate groot was dat
de werkgroep op haar tenen moest lopen om de realisatie en de sturing
van de maatregelen te verzorgen. Ondanks de steken die daarbij zijn gevallen, is het project naar behoren en naar de zin van de werkgroep verlopen en zijn alle maatregelen gerealiseerd. Daar echter de meeste maatregelen dienden te worden gerealiseerd over vele schijven, is vertraging opgetreden. De verschillende maatregelen vergden verschillende periodes van
voorbereiding. Daardoor was er in feite geen sprake van een gelijktijdige
start van alle maatregelen en konden zij niet alle (optimaal) geëvalueerd
worden. Het functioneren van' de werkgroep was op zich optimaal, ook qua
samenstelling, zij het dat de kleinere winkeliers wellicht een eigen vertegenwoordiger hadden moeten hebben. De vertegenwoordigers van de diverse
betrokken organisaties hebben onderling in goede harmonie samengewerkt.
Over en weer is begrip ontstaan voor elkanders denk- en werkwijze. De
werkgroep is dan ook heel positief over het bereikte resultaat.
Gelet op het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de in
hoofdstuk 2 geïntroduceerde hulpconstructie het verwachte resultaat heeft
opgeleverd. Grote belangenconflicten en samenwerkingsproblemen hebben
zich in de werkgroep niet voorgedaan. De verwachting is zelfs dat de huidige contacten tussen winkeliers en politie op dit niveau blijven gehandhaafd.
Slotconclusie kan zijn dat het projectproces in grote lijnen goed is verlopen.
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6

6.1

Het oordeel over het proefproject

Inleiding
In dit hoofdstuk zal het oordeel van de winkeliers en het publiek - de gebruikers van de maatregelen - over het proefproject worden weergegeven.
Hierbij wordt gesteund op de uitkomsten van twee enquêtes: een enquête
onder de winkeliers van beide winkelcentra vlak na het aflopen van het
project (februari 1988) en een enquête onder het publiek vlak vóór het aflopen van het project (november 1987). Van beide enquêtes werd het veldwerk verricht door een extern onderzoekbureau.

De response op de winkeliersenquête, waarbij alle winkeliers op de beide
winkelcentra werden benaderd, is uitzonderlijk hoog. Van de 125 benaderde
winkeliers werden er uiteindelijk 115 geïnterviewd, oftewel een response
van 92%. In winkelcentrum Overvecht werden 69 winkeliers geïnterviewd en
in winkelcentrum Kanaleneiland 46. Op grond van deze responseresultaten
mogen de bevindingen uit deze enquête zeker representatief worden geacht
voor alle winkeliers op beide winkelcentra!
Van de 1029 respondenten uit het publiek die hun medewerking verleenden aan de publieksenquête, werden er slechts 19 een vorige maal ondervraagd in het kader van de vóórmeting. Van een zg. testeffect zal derhalve
geen sprake zijn.
De publieksenquête werd eind november 1987 afgenomen onder 399 bezoekers van het winkelcentrum Kanaleneiland en 637 bezoekers van het
winkelcentrum Overvecht. Er werden relatief meer vrouwen (634) dan mannen (382) ondervraagd, hetgeen niet ongebruikelijk is bij een representatieve steekproef onder winkelend publiek. Bijna de helft van de respondenten (47%) woonde minder dan één kilometer verwijderd van het winkelcentrum. Meer dan de helft (59%) bezocht minstens 2 à 3 keer per week het
winkelcentrum. Deze gegevens wijken niet of nauwelijks af van de gegevens uit de voormeting.
In dit hoofdstuk volgt van die maatregelen waarmee de winkeliers en het
publiek direct te maken kregen, apart een bespreking. Daarbij wordt zowel
het oordeel van de winkeliers als dat van het publiek uiteengezet en vergeleken. Op andere projectonderdelen zoals de strafrechtelijke maatregelen
en het waarschuwings- en hulpsysteem, zal slechts summier het oordeel van
het publiek worden gegeven. Na enkele algemene uitspraken van winkeliers
en publiek over het gehele project volgt in de laatste paragraaf een afsluitende conclusie over het oordeel over het proefproject.

6.2

Bekendheid met de maatregelen
Van alle geïnterviewde winkeliers was 95% op de hoogte van het proefproject; 84% van hen was positief tot zeer positief over het project (zie bijlage 3.8). Wanneer aan het publiek rechtstreeks wordt gevraagd of men op
de hoogte is van het project, zegt 27% iets gemerkt te hebben van de
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maatregelen die op het winkelcentrum zijn genomen. Als er wordt doorgevraagd, blijkt een groter deel van het publiek op de hoogte te zijn van
(een aanzienlijk deel) van de genomen maatregelen: 46% van de respondenten is bijvoorbeeld bekend met de aanwezigheid van de veiligheidsfunctionaris en 58% weet van het bestaan van de bewaakte fietsenstalling af.
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De veiligheidsfunctionaris

6.3.1

Mening over deze maatregel

De winkeliers zijn heel tevreden met deze maatregel; de winkeliers op
Overvecht zijn tevredener (94%) dan hun collega's op Kanaleneiland (74%
tevreden). De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk worden gezocht in de
financiële constructie die in het project is gehanteerd. Daarbij droegen de
winkeliers op Kanaleneiland in tegenstelling tot de winkeliers op Overvecht
al direct zelf bij in de kosten van de functionaris. Een kritischer oordeel
ligt dan voor de hand.
Ook het publiek is positief over deze maatregel; 70% (723) van alle respondenten vindt het een goed idee om een algemeen toezicht houdend persoon aan te stellen in een winkelcentrum; vooral omdat het preventief
werkt en criminaliteit kan voorkomen (door 36% genoemd) en omdat men
zich veiliger voelt of prettiger winkelt (door 20% genoemd).

6.3.2

Contact met de veiligheidsfunctionaris
Van alle ondervraagde winkeliers heeft 87% contact met de veiligheidsfunctionaris gehad. De overige 13% geeft aan geen contact te hebben gehad. De
aard van deze contacten vindt men in tabel 7.
Tabel 7: Aard van de contacten tussen winkeliers en veiligheidsfunctionaris;
winkeliersenquëte over 1987 (meer antwoorden mogelijk)
contacten
hulpvragen
preventie-adviezen
gewoon een praatje

formulieren/papieren
test burenbel
overige antwoorden
totaal

26%
18%
45%
4%
2%
5%

( 44)
( 31):
( 77)
( 7)
( 3)
( 8)

100% (170)

Van het publiek heeft ruim een derde van de respondenten (36%) de veiligheidsfunctionaris wel eens gezien. Slechts een klein deel van het publiek
dat hem kende, heeft hem wel eens gesproken of van zijn diensten gebruik
gemaakt (8%). De reden tot contact was o.a. overlast (brom)fiets (3x genoemd), uitleg of informatie vragen (5x) of zomaar een praatje (12x).

6.3.3

Daadwerkelijk inschakelen van de veiligheidsfunctionaris
In totaal 40% van de winkeliers (46) zegt zelf of via hun personeel de veiligheidsfunctionaris te hebben ingeschakeld (zie bijlage 3.9). Dit gebeurde
meestal bij vast omlijnde situaties, zoals winkeldiefstal of lastige klanten.
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Deze situaties blijken tot dan toe de belangrijkste reden te zijn geweest
om de veiligheidsfunctionaris in te schakelen. Hulpvragen en vragen om advies zijn niettemin een belangrijke tweede reden voor de winkeliers om
contact te zoeken met de veiligheidsfunctionaris.
De frequentie waarmee het publiek in de proefperiode een beroep deed
op de veiligheidsfunctionaris, valt af te lezen uit de statistiek die is opgemaakt naar aanleiding van de werkbriefjes die de veiligheidsfunctionarissen
invulden (zie paragraaf 7.2).

6.3.4

Oordeel over optreden veiligheidsfunctionaris
Alle winkeliers die de veiligheidsfunctionaris hadden ingeschakeld, werd gevraagd naar hun oordeel over het optreden van deze functionaris. Ruim
53% van hen beoordeelt het optreden als goed en 40% vindt het optreden
zeer goed. Slechts 5% is niet te spreken over het gedrag van de veiligheidsfunctionaris en 2% weet het niet. Er is derhalve geen twijfel over
mogelijk dat de winkeliers zeer te spreken zijn over het optreden van de
veiligheidsfunctionaris. Dat alleen de winkeliers die deze maatregel en het
gedrag van de veiligheidsfunctionaris waardeerden, overgaan tot inschakeling van de laatste, lijkt niet het geval te zijn. Uit verderop te behandelen vragen blijkt dat veruit het grootste deel der winkeliers bereid is tot
inschakeling van de functionaris als daar een reden voor is.
Dat deel van het publiek dat contact heeft gehad met de veiligheidsfunctionaris, is ook gevraagd naar het oordeel over zijn optreden. 58% vindt
zijn optreden goed, 17% matig, 8% vindt het niet goed en 17% weet het
niet. Gezien het geringe aantal respondenten (36) dat zelf met de veiligheidsfunctionaris contact heeft gehad, mag hieraan niet te veel gewicht
worden toegekend. Ook hier kan op de vraag of een mogelijk niet-inschakelen van de veiligheidsfunctionaris door het publiek te maken heeft met
een negatieve waardering van deze maatregel, dezelfde opmerking worden
gemaakt als bij de winkeliers. Het overgrote deel der respondenten lijkt
bereid de veiligheidsfunctionaris in te schakelen, wanneer zich daartoe de
noodzaak aandient.
Op de vraag naar de redenen waarom het optreden van de veiligheidsfunctionaris positief wordt gewaardeerd, zijn de volgende antwoorden gegeven (tabel 8).
Tabel 8: Reden positieve waardering veiligheidsfunctionaris door winkeliers
en publiek (meer antwoorden mogelijk); publieks- en winkeliersenqu@te over 1987
waardering
snel ter plaatse
kordaat optreden
behulpzaam
attent
gaf mij gevoel van veiligheid
Luisterde goed naar mij
anders-1
anders-2
totaal aantal antwoorden

winkeliers
24%
15%
22%
13%
16%
8%
1%
1%

(
(
(
(
(
(
(
(

35)
22)
32)
20)
24)
12)
2)
2)

100% (149)

winkelpubliek
9%
9%
22%
18%
11%
20%
11%
-

( 4)
( 4)
(10)
( 8)
( 5)
( 9)
( 5)

100% (45)

Voor de winkeliers telt voor een positieve waardering kennelijk het snel
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ter plaatse en het behulpzaam zijn, terwijl voor het publiek het accent
meer ligt op behulpzaamheid en het luisteren. Dit accentverschil wordt
naar alle waarschijnlijkheid verklaard uit de grotere behoefte aan snelle
hulp van winkeliers in netelige situaties.

6.3.5

Bereidheid tot inschakelen van de veiligheidsfunctionaris
Aan de winkeliers en aan het winkelpubliek is de vraag voorgelegd of men,
als men zich geconfronteerd zag met criminaliteit, de veiligheidsfunctionaris zou inschakelen. Deze bereidheid blijkt zowel bij winkelier als bij publiek groot te zijn. Van de winkeliers zegt 87% de veiligheidsfunctionaris
te zullen inschakelen, 10% zal dat niet doen en 3% weet het niet. Bij het
publiek zegt 85% (584) van de respondenten die de maatregelen kenden, de
veiligheidsfunctionaris te hulp te zullen roepen indien men slachtoffer zou
worden van een delict op het winkelcentrum; 83% (567) van deze respondenten zegt ook een delict dat men ziet gebeuren, aan deze veiligheidsfunctionaris te melden. Of men deze belofte ook daadwerkelijk gestand
doet, zal, zoals verderop blijkt, o.a. sterk afhangen van de bereikbaarheid
en de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de functionarissen. Zij nog vermeld dat, bij het publiek meer dan bij de winkeliers, het gevaar bestaat
dat men een sociaal wenselijk antwoord heeft gegeven en men in feite
meer belooft dan doet. Het is echter een mix van factoren die het inschakelen van de veiligheidsfunctionaris bepaalt en niet een simpele kwestie
van "ja zeggen en nee doen".

Dat deel van het publiek dat de veiligheidsfunctionaris niet zou inschakelen (18%, 124), noemt veel zeer uiteenlopende redenen; de belangrijkste
daarvan is angst voor represaille (44 maal genoemd).
De bereidheid van zowel winkeliers als publiek om de functionaris in te
schakelen, blijkt hoog te zijn. Een voorwaarde is echter dat winkeliers en
publiek de veiligheidsfunctionaris kunnen bereiken. Voor de winkeliers is
dit geen probleem, daar een druk op de knop van de burenbel voldoende is.
Het publiek dient echter de veiligheidsfunctionaris zelf op te zoeken in
het winkelcentrum; en daar zit een probleem. Hoewel het resultaat niet
slecht te noemen is (ruim een derde (36%) van de respondenten die op de
hoogte is van het bestaan van de veiligheidsfunctionaris, schat in hem te
kunnen vinden), lijkt het evident dat dit punt verbetering behoeft. Wil het
publiek haar sociale controlefunctie goed kunnen uitoefenen, dan zou zij
dit via de veiligheidsfunctionaris kunnen doen. Een grote bekendheid met
de (verblijfplaats van deze) functionaris zou het niveau van sociale controle en daarmee de veiligheid op het winkelcentrum kunnen doen stijgen.
De reden dat men de veiligheidsfunctionaris niet weet te vinden, is in
ruim de helft van de gevallen dat men niet weet waar te zoeken. Bijna een
kwart zegt hem te weinig te zien rondlopen en ruim een tiende kent hem
niet van uiterlijk.

De uitkomsten op deze vraag wijzen ondubbelzinnig op een te geringe
bekendheid van het publiek met de verblijfplaats van de veiligheidsfunctionaris. Er dient in de toekomst gestreefd te worden naar een vast punt
waar men de veiligheidsfunctionaris kan vinden of naar een (bekend) meldpunt. Ook dient ernaar gestreefd te worden de veiligheidsfunctionaris meer
te laten surveilleren in de wandelgangen van het winkelcentrum.

76

6.3.6

Kennis over de beleidsintentie
Om te peilen of de beleidsgedachte achter deze maatregel enigszins op de
winkeliers' en het publiek was overgekomen, werd aan beide groepen een
zestal uitspraken voorgelegd met het verzoek aan te geven welke uitspraak
juist was. De resultaten treft men aan in tabel 9. Een sterretje markeert
de, volgens het beleid, juiste uitspraak.
Tabel 9: Kennis van respondenten over het beleid in uitspraken; winkeliersen publieksenquéte over 1987, in percentages
uitspraak

winkeliers
juist onjuist

de veiligheidsfunctionaris is een
boevenvanger
de veiligheidsfunctionaris is er voor
publiek en winkeliers *
de veiligheidsfunctionaris helpt alleen
de winkeliers
de veiligheidsfunctionaris houdt toezicht
op het hele winkelcentrum *
de veiligheidsfunctionaris is gewoon
een bewaker met een ander pak aan
de veiligheidsfunctionaris tracht samen
met het publiek de criminaliteit terug
te dringen *

winkelpubliek
juist onjuist

9

91

21

79

99

1

96

4

6

94

13

87

95

5

92

8

44

56

63

37

87

13

94

6

Het beleid lijkt in redelijke mate te zijn doorgedrongen tot winkeliers en
publiek, op één uitzondering na. De uitspraak "de veiligheidsfunctionaris is
gewoon een bewaker met een ander pak aan" wordt door iets meer dan de
helft van de winkeliers als onjuist gekwalificeerd, terwijl het publiek deze
uitspraak overwegend als juist beschouwt. Dat de balans bij de winkeliers
iets meer naar de "juiste" kant overslaat, is waarschijnlijk het gevolg van
een betere bekendheid met het project, dankzij een grotere betrokkenheid
en een grotere en langdurigere informatiestroom. Maar er lijkt, gezien de
scores op deze uitspraak, meer aan de hand te zijn. Het is waarschijnlijk
toch heel moeilijk om een nieuw gecreëerde functie van veiligheidsfunctionaris, met een andere taakstelling en ander gedrag, los te zien van de al
bestaande en bekendere functie van bewaker. Dit geldt waarschijnlijk niet
alleen voor het publiek en de winkeliers, maar ook een beetje voor de veiligheidsfunctionarissen zelf. Later komen we hierop nog terug.

6.3.7

Inschakeling van politie of veiligheidsfunctionaris
Dat deel van het publiek dat de maatregelen kende, is de vraag gesteld
naar wie men eerder zou toestappen als men slachtoffer zou worden van
een delict in het winkelcentrum. Bijna 35% van hen kiest voor de veiligheidsfunctionaris en bijna 41% kiest de politie. Ruim 20% maakt het niets
uit.
De belangrijkste reden waarom men eerder naar de veiligheidsfunctionaris
loopt, is omdat die dichterbij is dan de politie (58% van de antwoorden).
De belangrijkste reden waarom men eerder naar de politie loopt, is omdat
die meer/hoger bevoegd is (51% van de antwoorden).
Op zich lijkt de veiligheidsfunctionaris dus al aardig ingeburgerd te zijn
bij het publiek op het vlak van criminaliteit. Het idee van een schakel tus-
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sen het publiek en de politie (zie hoofdstuk 4) zou op deze wijze verder
gestalte kunnen krijgen, indien aan nog enkele voorwaarden wordt voldaan,
zoals een betere bereikbaarheid van de functionaris voor het publiek.

6.3.8

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan worden gesteld dat de veiligheidsfunctionaris door het publiek ende winkeliers in redelijke mate wordt geaccepteerd.
De bereidheid van het publiek om hem in te schakelen, lijkt groot en zijn
aanwezigheid in het winkelcentrum wordt door een belangrijk deel van het
publiek op prijs gesteld. Preventie van criminaliteit en een gevoel van veiligheid zijn de belangrijkste argumenten. Dat het publiek hem in de praktijk nog weinig inschakelt, ligt waarschijnlijk aan de (te) geringe bereikbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid. Dit laatste lijkt echter een kwestie
van tijd te zijn, wanneer een aantal voorwaarden hiertoe wordt gerealiseerd. Al met al lijkt de maatregel van de veiligheidsfunctionaris door zowel winkeliers als publiek positief te worden gewaardeerd.

6.4

Het waarschuwings- en hulpsysteem

6.4.1

Inleiding
Het waarschuwings- en hulpsysteem, in de wandeling "burenbel" genoemd,
werd primair aangebracht voor de veiligheid van de winkeliers. Daarom zal
in deze paragraaf voornamelijk aandacht worden besteed aan het oordeel
van de winkeliers. Zijdelings komt ook het oordeel van het winkelpubliek
over deze maatregel aan de orde.
Op het winkelcentrum Overvecht werd in alle winkels een installatie
aangebracht na een beslissing daartoe van de Vereniging van Eigenaren.
Omdat op het winkelcentrum Kanaleneiland het aanbrengen van de installatie een beslissing was van de individuele winkelier, is op dat winkelcentrum niet iedere winkel voorzien van een installatie. De eerste vraag over
dit onderwerp in de winkeliersenquête was derhalve of er een installatie in
de winkel aanwezig was. Dat bleek bij 78% van de winkeliers het geval te
zijn. In 4% van de gevallen moest de installatie nog worden aangebracht
(vanwege vertraagde toestemming) en 18% van de winkeliers deelde mee dat
de installatie niet zal worden aangebracht. De cijfers voor Kanaleneiland
zijn in dit verband interessanter, omdat, zoals gezegd, het aanbrengen van
de burenbel daar een individuele zaak was. Op Kanaleneiland was 65% in
het bezit van een installatie of werd deze nog aangebracht; 35% van de
respondenten gaf aan dat deze installatie niet zou worden aangebracht.

6.4.2

Regels en gebruik van de burenbel

Ruim 67% van de bezitters van een burenbel blijkt regels te hebben opgesteld voor het gebruik van deze installatie (door het personeel). Deze regels zijn in ruwweg drie categorieën onder te brengen:
- alleen in nood gebruiken;
- de installatie wordt alleen door het kader bediend of mag (juist door)
iedereen bediend worden;
- speciale huisregels.
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Van alle winkeliers met een installatie had 31% (27) de installatie wel eens
gebruikt; 5 respondenten hadden de installatie minstens 1 à 2 keer per
week gebruikt en de rest gebruikte de installatie 1 à 2 maal per maand of
minder. Drie kwart (74%) van deze (27) winkeliers die de installatie wel
eens hadden gebruikt, is hierover tevreden, vooral over de snelle komst
van de hulp en het gevoel van veiligheid.

Degenen die de burenbel (nog) niet hadden gebruikt, gaven aan dat de
belangrijkste reden hiervoor was dat zich nog geen situatie had voorgedaan
die het gebruik van de burenbel rechtvaardigde (86%).
De burenbel werd niet alleen vanuit de gedachte aan "hulp in nood" geconstrueerd, maar vooral ook als aanmoediging aan de kleinere winkeliers
om op te treden tegen winkeldiefstal, in welk geval zij hulp konden verwachten van de naaste buren en de veiligheidsfunctionaris. Of dat ook
daadwerkelijk gebeurt, valt hier nog niet concreet na te gaan. De installatie is hiervoor nog te kort in gebruik. Een eerste beschouwing van de winkels die de installatie gebruiken, leert dat het gebruik van de installatie
gespreid is van groot tot klein.

6.4.3

Conclusie
Het oordeel van de gebruikers over de burenbel blijkt positief te zijn. Met
name de snelle hulp en de gedachte van veiligheid die de burenbel geeft,
wordt gewaardeerd. Of ook de achterliggende gedachte, het stimuleren van
kleine winkels om op te treden tegen criminaliteit, wordt gerealiseerd,
moet nog worden bezien. Het gebruik van de installatie lijkt wel evenwichtig te zijn gespreid over de grotere en kleinere winkels.

6.5

Opleiding van het personeel en winkelinrichting

6.5.1

Inleiding
Ten aanzien van deze maatregel zal hier voornamelijk worden ingegaan op
de resultaten die werden verkregen uit de enquête onder de winkeliers. De
opleiding van de winkeliers werd in twee etappes verricht, namelijk twee
aparte voorlichtingsavonden voor de leiding of eigenaars en opleidingssessies in de morgen, middag of avond voor het personeel. De winkeliers oordeelden over het algemeen positief over de maatregel als zodanig: 78% oordeelde positief en 6% negatief; 16% kende de maatregel niet of had geen
mening.

6.5.2

Deelname aan en oordeel over de maatregel
Een derde (35%) van de winkeliers geeft op dat het personeel aanwezig is
geweest op de opleidingsdagen die voor het personeel werden georganiseerd; 57% zegt dat het personeel niet aanwezig is geweest en 8% weet dat
niet.
Hoewel dus minder dan de helft van de winkeliers heeft meegedaan, is
het totaal aantal opgeleide personeelsleden, volgens eigen opgave, zeer
aanzienlijk, namelijk 392. Over het geheel genomen, hebben de winkeliers
hun vaste krachten naar de opleiding gestuurd, hoewel er ook winkeliers
waren die het gehele personeelsbestand aan de opleiding lieten deelnemen
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(zie bijlage 3.10). Van het gehele personeelsbestand is aldus een derde deel
opgeleid.
Van de winkeliers zelf (eigenaren, bedrijfsleiders e.d.) was bijna de helft
(49%) aanwezig op de speciaal voor hen georganiseerde opleidingsavonden,
46% was niet aanwezig en 5% was toen nog niet in functie. Van de winkeliers zelf is dus ongeveer de helft opgeleid.
Zowel het personeel als de bedrijfsleiders/eigenaren zijn te spreken over
de voorlichtingsbijeenkomsten. Zo'n 80% van het personeel is naar de mening van de winkeliers positief tot zeer positief over de opleiding. Hetzelfde geldt voor 87% van de bedrijfsleiders/eigenaren.
De bedrijfsleiders/eigenaren die geen personeelsleden naar de opleiding
hadden gestuurd, werd gevraagd wat de reden hiervan was. In tabel 10
wordt hiervan een korte opsomming gegeven, met de frequentie waarmee de
betreffende reden werd genoemd. Ruim een vijfde van hen wist niet van de
cursus af of wist niet waar die gehouden werd (dit is te wijten geweest
aan de organisatie van dit onderdeel). Bijna een kwart (23%) heeft het
personeel niet gestuurd, omdat men een eigen opleiding heeft. Dit is verbazingwekkend. Het is immers maar de vraag of die opleiding aansluit bij de
training die gegeven werd in het kader van het project. Men kan op dit
gebied haast niet wijs genoeg zijn en een "opfrisser" lijkt ons niet te versmaden. Hetzelfde geldt in versterkte mate voor de groep die zegt de opleiding niet van toepassing, niet interessant of zelfs onnodig te vinden.
Tabel 10: Redenen voor niet-opleiden van personeel; winkeliersenquéte over
1987
reden
eigen opleiding
niet van toepassing/niet interessant
wist niets van voorlichting
geen tijd voor vrij te maken
heeft geen zin

onduidelijk waar de cursus was
onnodig/weinig last
weinig motivatie
ziekte/overmacht
was toen niet in dienst
overige antwoorden
weet niet/geen antwoord
totaal

23% (15)
15% (10)
15% (10)
14% ( 9)
6% ( 4)
6%(4)
6%(4)
3% ( 2)
1% ( 1)
1% ( 1)
6% ( 4)
3% ( 2)
100% (66)

Van de 55 personen die hebben deelgenomen aan de voorlichtingsavonden
ten behoeve van winkeleigenaren of bedrijfsleiders, zegt 18% (10) dat men
veranderingen in de winkel of in de organisatie heeft doorgevoerd. Deze
veranderingen waren: winkelinrichting verbeterd (4x genoemd), beveiliging
artikelen (3x), personeel alerter gemaakt (2x), burenbel laten aanleggen
(2x), meer personeel in dienst (1x) en afromen kassa (1x).

6.5.3

Conclusie

De opleiding van het personeel was een belangrijke schakel in de maatregelen. Juist van het samenspel tussen veiligheidsfunctionaris en (preventief)
optredend personeel werd veel verwacht ten aanzien van het voorkomen
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(terugdringen) van winkeldiefstal. Hoe meer personeelsleden daarom van het
van hen verwachte gedrag op de hoogte zijn, des te beter dit in principe
is. Naar schatting is ruim een derde van alle personeelsleden en ruim de
helft van alle eigenaren/bedrijfsleiders opgeleid. Hun oordeel over de opleiding is overwegend positief. Gezien het geringe percentage winkeliers dat
normaliter opkomt op dit soort van bijeenkomsten, kan het resultaat relatief gezien zeer positief worden genoemd. In de strijd tegen de gelegenheidsdiefstal is een volledig en juist opgeleid personeelsbestand noodzakelijk. Met name van preventief optreden door het personeel wordt een belangrijk effect verwacht op de afname van gelegenheidsdiefstal. Het ware
daarom wenselijk geweest dat alle winkels en meer personeelsleden in het
opleidingsprogramma hadden geparticipeerd.

6.6

Bewaakte fietsenstalling

6.6.1

Inleiding
De bewaakte fietsenstalling was naast de komst van de veiligheidsfunctionarissen een van de twee voor het publiek meest zichtbare maatregelen.
Deze maatregel is qua handhaving relatief onafhankelijk van het oordeel
van de winkeliers, alhoewel een bewaakte fietsenstalling met steun van de
winkeliers meer kans maakt om te overleven en zich te consolideren. In
deze paragraaf zal het accent liggen op het oordeel van het publiek, daar
zij de voornaamste gebruikersgroep is.

6.6.2

Oordeel van de winkeliers
De meningen van de winkeliers over deze maatregel zijn verdeeld. Op zich
waardeert drie kwart van hen de komst van de bewaakte fietsenstalling in
beide winkelcentra positief, hoewel men op Kanaleneiland wat meer gematigd is.
Wanneer wordt doorgevraagd of de stalling aan de verwachtingen voldoet, dan blijkt dat in Kanaleneiland niet het geval te zijn. De twijfelaars
en de negatief gestemden (in totaal 46%) vinden dat een bewaakte fietsenstalling vooral goedkoop (80% van de antwoorden) en dicht bij de winkels
moet zijn (90%). Naar de mening van de helft van deze groep dient deze
maatregel dan ook niet langer gehandhaafd te worden, terwijl een derde
dat wèl wil. De rest weet het niet.

De winkeliers in Overvecht zijn positiever ten opzichte van hun fietsenstalling, maar voor deze groep geldt hetzelfde als voor de winkeliers uit
Kanaleneiland: bijna de helft van de respondenten spreekt zich er niet
over uit of de stalling aan de verwachtingen voldoet, volgens circa 40%
voldoet hij aan de verwachtingen en ruim 10% houdt zich op de vlakte.
Het lijkt erop dat de winkeliers de stalling niet goed kennen. Hun positieve of negatieve oordeel dient mede in dit licht bekeken te worden.

6.6.3

Oordeel van het publiek
Van het geïnterviewde publiek bleek 56% op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling op het winkelcentrum. Van de
608 respondenten die deze vraag beantwoordden en over een (brom)fiets
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beschikten, zei 9% (52) wel eens de fiets of brommer daar te hebben gestald. Daarnaar gevraagd, zegt 60% van deze 52 gebruikers dat de stalling
aan de wensen voldoet (29% weet het niet) en dat de prijs voor hen geen
onoverkomelijk bezwaar is (zie bijlage 3.11). Van de 556 respondenten die
opgaven (nog) geen (brom)fiets te hebben gestald, zegt 37% (152) in de
toekomst wel eens de fiets of brommer te zullen stallen.
De bekendheid met de fietsenstalling ligt op Kanaleneiland een fractie
hoger dan het gemiddelde over beide winkelcentra, namelijk op 64%. Het
percentage stallers ligt met 6% echter onder het gemiddelde.
De in totaal 404 respondenten die zeggen wel over een fiets of brommer te
beschikken, maar geen gebruik te zullen maken van de bewaakte fietsenstalling, geven een- grote verscheidenheid aan redenen op. De belangrijkste
zijn: "blijf te kort op het winkelcentrum" en "stalling te ver weg van de
winkels". In tabel 11 zijn de redenen.apart voor Kanaleneiland op een rij
gezet, gezien het negatieve oordeel van de winkeliers daar en het geringe
gebruik van, de stalling door het publiek. Opnieuw is het "kort parkeren"
een belangrijke reden voor het niet-stallen van fiets of brommer. In de
opzet van de stalling is daarmee geen rekening gehouden. Een tweede, door
beleid te veranderen, reden is de lokatie van de fietsenstalling, die te ver
van de winkels zou zijn. Dat een kwart van de respondenten een bewaakte
fietsenstalling niet nodig vindt, is verbazingwekkend en een onderschatting
van het fietsendiefstalprobleem, met name op Kanaleneiland.
Tabel 11: Reden geen gebruikmaking van de fietsenstalling in Kanaleneiland;
winkelpublieksenquéte over 1987
reden
blijf te kort op het winkelcentrum
zo'n stalling is niet noodzakelijk
te ver weg van winkels
te duur
geen overkapping
totaal

43% (32)
25% (19)
20% (15)
11% ( 8)
1% ( 1)
100% (75)

Om te achterhalen welke eisen het publiek stelt aan een bewaakte fietsenstalling, werd aan alle respondenten gevraagd twee hoofdvoorwaarden te
noemen waaraan een bewaakte fietsenstalling in ieder geval zou moeten
voldoen. In totaal zijn 1462 antwoorden gegeven. Opvallend zijn de resultaten niet. Men wil de fiets zo dicht mogelijk bij de winkels stallen (36%) en
zo goedkoop mogelijk uit zijn (20%). Opmerkelijk is wel dat het hebben
van attent personeel als een hoofdvoorwaarde wordt gezien en dat nog wel
in 26% van de antwoorden! Een goede, vriendelijke bediening is kennelijk
erg belangrijk.

6.6.4

Conclusie
De maatregel "bewaakte fietsenstalling" wordt door zowel winkeliers als
publiek in redelijke mate positief gewaardeerd. De meningen over de daadwerkelijke realisatie lopen uiteen. Op Kanaleneiland voldoet de stalling volgens de meerderheid der winkeliers niet aan de verwachtingen. In Overvecht is dat wel het geval.
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Het gebruik onder het winkelpubliek van de bewaakte fietsenstallingen is
met 9% van de (brom)fietsbezitters gering te noemen. Wel waardeert men
de stalling positief. Slechts een kleine 12% vindt de stalling duur of te
duur. De niet-gebruikers van de stalling vinden hem te ver van de winkels
of verblijven te kort op het winkelcentrum om de (brom)fiets te stallen.
Opmerkelijk is de houding van het publiek op Kanaleneiland. Een kwart
van de respondenten die een (brom)fiets bezitten, zegt een fietsenstalling
niet nodig te vinden, terwijl er in de voormeting van het experiment indicaties waren voor een relatief aanzienlijke fietsendiefstalproblematiek op
Kanaleneiland.
Al met al kan gesteld worden dat het opzetten en construeren van een
bewaakte fietsenstalling nauwkeurig dient te geschieden met een uitdrukkelijk oog voor de wensen van het publiek. Twee belangrijke knelpunten in
het functioneren van de maatregel kunnen zijn: de lokatie van de fietsenstalling en het rekening houden met kortparkeerders (in relatie met de
prijs?). De stalling op Kanaleneiland lijkt daarin te kort te schieten.

6.7

Publiciteit

In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de bekendheid van het publiek met de op de winkelcentra genomen maatregelen. De informatie die
hier gepresenteerd wordt, is gebaseerd op de vragen die in het kader van
de nameting van het project aan het publiek werden voorgelegd.
In paragraaf 6.2 is aangegeven dat in een directe vraag naar de bekendheid met het experiment, maar 27% van de respondenten zegt iets gemerkt
te hebben van de maatregelen die zijn genomen op het winkelcentrum. Als
er wordt doorgevraagd, blijkt een groter deel van de respondenten op de
hoogte van (een aanzienlijk deel) van de genomen maatregelen: 46% van de
respondenten was bekend met de aanwezigheid van de veiligheidsfunctionaris en 58% wist af van het bestaan van de bewaakte fietsenstalling.
Interessant is het om te weten hoe de respondenten aan hun informatie
zijn gekomen. Daarmee kan enig licht worden geworpen op de in het kader
van het project gevoerde publiciteitscampagne. Een uitgebreid onderzoek
naar de effectiviteit van deze campagne viel buiten het bestek van het
project. Om een beeld te krijgen van de geïnformeerdheid van het publiek
zijn in de publieksenquête hieromtrent enige vragen gesteld.

6.7.1

Bekendheid met de maatregelen
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de bekendheid van het publiek met de diverse maatregelen.
Tabel 12: Bekendheid van het publiek met de projectmaatregelen; winkelpubtieksenqu@te over 1987 01=989)
maatregel
veiligheidsfunctionaris
bewaakte fietsenstalling
waarschuwingssysteem
verbeterde winkelinrichting
meer opleiding personeel
versneld strafrecht
alternatieve straf jongeren

bekend
46%
58%
27%
30%
11%
24%
29%
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Opmerkelijk en logisch is wel dat de maatregelen die met eigen ogen gezien kunnen worden, het meest bekend zijn. Of dit volgens de respondenten ook werkelijk zo is, wordt even verderop behandeld.

6.7.2

De wijze van bekendheid met de maatregelen
Aan de respondenten die minstens één maatregel konden noemen, is de
vraag voorgelegd via welke weg men op de hoogte was gekomen van het
project. Meer antwoorden waren mogelijk. Dat een grote groep respondenten via de krant op de hoogte was gekomen, was geen verrassing, maar dat
een nog iets grotere groep het zèlf heeft gemerkt is opmerkelijk. Het lijkt
gerechtvaardigd te zeggen dat het publiek toch wel in redelijke mate doordrongen moet zijn van het feit dat er iets op de winkelcentra gedaan
wordt aan het bestrijden van criminaliteit.
Zoals eerder gesteld, zullen hier geen uitgebreide uitspraken worden gedaan
over de effectiviteit van de voorlichtingscampagne. Niettemin springen, afgaande op de resultaten van de publieksenquête (weergegeven in tabel 13),
enkele zaken in het oog. Zo lijkt de, in vrij grote aantallen via de winkeliers verspreide folder, het minste effect te sorteren. De raamposter bij de
winkeliers doet het wel twee keer zo "goed". Niettemin is het resultaat van
beide voorlichtingsmiddelen mager. Daar ook in ander onderzoek kond
wordt gedaan van de geringe effectiviteit van deze middelen, lijkt zo langzamerhand de tijd aangebroken om ons te bezinnen op andere en effectievere wijzen van voorlichting aan het publiek. Het gebruik maken van de
media, zoals de schrijvende (lokale) pers, en het op de een of andere wijze
uiterlijk in het winkelcentrum kenbaar maken dat er iets aan de hand is,
lijken vooralsnog de beste methoden te zijn om het publiek van de genomen maatregelen te doordringen. Het gebruik van het omroepsysteem op de
winkelcentra is wellicht een mogelijk alternatief (voor de fietsenstalling op
Overvecht reeds daadwerkelijk gebruikt).
Tabel 13: Via welke weg bekendheid met de maatregelen bij het publiek
(N=1539); winkelpublieksenquéte over 1987
wijze van bekend worden maatregelen

%

het zelf gemerkt
via de krant
via raamposters bij de winkels
van kennissen gehoord
via de winkeliers/winkelpersoneel
via de folder bij de winkeliers
via televisie
respondent is familie/kennis van winkelier
overige antwoorden
100

6.8

Uitspraken over gehele project

6.8.1

Inleiding

In deze paragraaf zullen die items worden behandeld die in de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk niet of nog onvoldoende behandeld wer-
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den. Ook zal een overzicht worden gegeven van de uitspraken die winkeliers en winkelpubliek over het gehele project deden.

6.8.2

Houding van de winkeliers ten opzichte van alle maatregelen uit het project
Tabel 14 geeft een overzicht van de houding van de winkeliers ten opzichte van alle in het kader van het project genomen maatregelen. Zoals uit de
tabel valt op te maken, oordeelt het overgrote deel van de winkeliers over
de meeste maatregelen positief. Dat de maatregel "winkelinrichting" wat
minder scoort, hangt waarschijnlijk samen met het feit dat een aanzienlijk
deel van de winkeliers de voorlichtingsavonden op dit gebied gemist heeft.
Een wellicht nog belangrijker reden voor het wat minder aanslaan van deze
maatregel is dat veel winkels op de beide winkelcentra deel uitmaken van
een winkelketen of filiaalbedrijf zijn. Dit houdt in dat het hoofdkantoor de
winkelinrichting voorschrijft waarvan door de filiaalhouders niet mag worden afgeweken.

Dat de winkeliers negatieve gevoelens koesteren ten opzichte van winkeldieven en andere plegers van delicten, was al uit de voormeting van het
project bekend. Kennelijk zijn deze (wraak)gevoelens blijven hangen, getuige de wel heel hoge waardering van de maatregel "versneld strafrecht".
Tabel 14: Houding van de winkeliers t.o.v. maatregelen proefproject, in percentages; winkeliersenquëte over 1987

maatregel
opleiding personeel
winkelinrichting
veiligheidsfunctionaris
burenbel
bewaakte fietsenstalling
versneld strafrecht
alternatieve straf
publiciteitscampagne

positief
78%
58%
86%
81%
76%
91%
71%
88%

houding winkeliers
kent maatnegatief regel niet
6%
10%
8%
8%
13%
2%
17%
3%

6%
9%
4%
1%
3%
3%

weet
niet
10%
23%
6%
7%
11%
6%
9%
6%

Tussen beide winkelcentra bestaat weinig verschil in opvatting over de
maatregelen, op twee uitzonderingen na. De veiligheidsfunctionaris wordt
op winkelcentrum Overvecht positiever beoordeeld (94%) dan op Kanaleneiland (74%). Naar alle waarschijnlijkheid hangt dit samen met de financiële
constructie, waarbij op Kanaleneiland een deel van de kosten van het project direct door de winkeliers moesten worden opgebracht, hetgeen een
kritischer oordeel zal hebben bewerkstelligd. In Overvecht schoot de Vereniging van Eigenaren dit bedrag voor. Een tweede reden kan gelegen zijn
in het optreden van de veiligheidsfunctionaris zèlf. Dat optreden werd
echter op Kanaleneiland en op Overvecht door de winkeliers die hem inschakelden, ongeveer gelijk gewaardeerd, zodat de eerste reden de meest
plausibele is. Een ander verschilpunt betreft de bewaakte fietsenstalling.
Ook hier zijn de respondenten op Kanaleneiland minder positief dan op
Overvecht. In paragraaf 6.6 werd geopperd dat hier de lokatie van de fietsenstalling vermoedelijk een rol speelt. Op Overvecht is de stalling vrij
centraal gelegen in het winkelcentrum, terwijl op Kanaleneiland de stalling
zich in een uiterste hoek van het parkeerterrein bevond.
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6.8.3

Prettig winkelen
Aan zowel winkeliers als publiek werd de vraag voorgelegd of men vond
dat, sinds de maatregelen in het kader van het project waren genomen, het
winkelen of het winkelklimaat prettiger was geworden. Beide groepen vonden het winkelen of het winkelklimaat prettiger geworden. De winkeliers
(74%) zijn beslister in hun mening dan het publiek (34%); iets meer dan de
helft van het publiek durft geen uitspraak in deze kwestie te doen. Verwonderlijk is dit niet. De winkeliers brengen hun arbeidstijd door op het
winkelcentrum en hebben op grond van hun langere verblijf en hun persoonlijke ervaringen in hun winkel meer "houvast" om te oordelen over de
maatregelen dan het publiek, dat zich slechts tijdelijk op het winkelcentrum begeeft. Omdat de helft van het publiek geen antwoord gaf op de
vraag naar het winkelklimaat, dient het door het publiek gegeven antwoord
gerelativeerd te worden.

6.8.4

Inschatting van het criminaliteitsniveau

Aan zowel de winkeliers als het publiek is gevraagd een oordeel uit te'
spreken over het effect van de genomen maatregelen op de criminaliteit.
Het is voor het publiek objectief gezien natuurlijk vrij moeilijk om een
uitspraak te doen over het criminaliteitsniveau in een winkelcentrum. Vandaar,dat de meeste respondenten zich er niet aan hebben gewaagd een uitspraak te doen op dit gebied en veelvuldig de antwoordcategorie "weet
niet" hebben gekozen, nl. 69%. De antwoordtendentie van de mensen die
wel een uitspraak deden, is (gematigd) positief met 18% ten opzichte van
13% negatief.

Dat deel van het publiek dat meende dat de criminaliteit als gevolg van
het project was gedaald, noemde daar o.a. de volgende redenen voor: dat
denk ik/dat hoor je (41x genoemd), aanwezigheid veiligheidsfunctionaris
(16x), er worden minder (brom)fietsen gestolen (10x) en beter gedrag van
het publiek (4x).
Van de winkeliers weet een groter deel wel een oordeel te geven. Ruim
57% van hen denkt dat de criminaliteit gedaald is door de maatregelen, 11%
denkt dat dat niet het geval is en bijna een derde van de winkeliers weet
het niet. In verminderde mate geldt hetzelfde als wat bij het publiek reeds
werd opgemerkt. Ook de winkeliers hebben moeite met het inschatten van
het criminaliteitsniveau en geven daarom doorgaans een subjectieve reden
op voor de ingeschatte daling of stijging. Een referentiepunt wordt gemist
en als reden voor optimisme komen dan ook tussentijds gepubliceerde resultaten over het verloop van het project terug. In tabel 15 wordt een opsomming gegeven van de redenen waarom de winkeliers denken dat het criminaliteitsniveau daalt. Vanzelfsprekend is ook aan degenen die vonden dat
de criminaliteit steeg, gevraagd om hiervoor de reden te noemen. Genoemd
werden o.a. "aantal inbraken neemt niet af" (5x) en "ik zie geen verandering" (2x).
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Tabel 15: Door winkeliers geroemde mogelijke reden van daling van de criminaliteit in het winkelcentrum; winkeliersenquéte over 1987
reden
volgens cijfers/gegevens
het is rustiger op het winkelcentrum
minder winkeldiefstal
bepaalde delinquenten komen niet meer
vandalisme is gedaald
inbraak/helen neemt af
werkt preventief
prettige sfeer/orde
minder fietsendiefstal
overige antwoorden
totaal

37% (32)
15% (13)
14% (12)
12% (10)
6% ( 5)
4)
5%
2% ( 2)
2% ( 2)
1% ( 1)
6% ( 5)
100% (86)

Om een inschatting te kunnen maken van de invloed die de op het winkelcentrum heersende criminaliteit heeft op de winkeliers, is hen de uitspraak
voorgelegd "Vanwege de criminaliteit zou ik liever op een ander winkelcentrum werkzaam willen zijn" en is gevraagd aan te geven in welke mate
men het hiermee eens is. Bijna 89% is het met deze uitspraak oneens, bijna
8% is het met deze stelling eens en de rest weet het niet. Kennelijk is de
criminaliteit maar voor een heel gering deel van de winkeliers een reden
om elders te willen werken.

Aan winkeliers en winkelpubliek is ook gevraagd of volgens hen de criminaliteit de laatste jaren is toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen (zie
bijlage 3.12). Ook hier weer lijkt het gebrek aan referentie een rol te spelen, met name voor het publiek, dat voor bijna de helft zegt het niet te
weten of zich voor ruim een kwart op de vlakte houdt (criminaliteit blijft
gelijk). De informatieve waarde van deze vraag onder het publiek moet
derhalve als gering worden beschouwd.
De winkeliers zijn duidelijker; 54% denkt dat de criminaliteit afneemt, 8%
denkt dat de criminaliteit toeneemt en 14% denkt dat de criminaliteit gelijk is gebleven; de rest weet het niet.

6.8.5

Algemene toepasbaarheid van de maatregelen
Belangrijk voor een project als het onderhavige is de vraag of • het project
op deze wijze ook in een ander winkelcentrum zou kunnen worden toegepast. Van de winkeliers denkt 91% van wel, 1% van niet; de rest heeft over
deze kwestie geen mening. Van het publiek vindt 94% dat het project ook
elders toepasbaar is en nog geen 1% vindt van niet; 5% heeft hierover geen
mening.

6.8.6

Handhaven van de maatregelen
Zowel aan de winkeliers als aan het publiek is gevraagd of de genomen
maatregelen moeten worden gehandhaafd. Zoals uit tabel 16 (en bijlage
3.13) blijkt, wordt deze vraag overwegend bevestigend beantwoord.
Dat de winkeliers niet ècht enthousiast zouden zijn over het veranderen
van de winkelinrichting, was te verwachten. Dit vormde vaak een twistpunt
op vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De winkeliers stonden op
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een voor het publiek zo vriendelijk mogelijke winkelinrichting, terwijl van
politie- en justitiezijde juist werd aangedrongen op een inrichting van de
winkel die het mogelijk maakt winkeldiefstal duidelijk aantoonbaar te maken (door bijvoorbeeld het verplaatsen van de kassa's naar de uitgangen
van de winkels).
Ook de opleiding van het personeel wordt door de winkeliers niet overwegend als te handhaven beschouwd. Een nadere analyse leert dat de winkeliers die niet op de voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig waren, negatiever oordeelden dan de collega's die wel aanwezig waren. Ruim 45% van de
eerste groep was voor het handhaven van deze maatregel tegenover bijna
70% van de winkeliers die wel aanwezig; "onbekend maakt onbemind".
Tabel 16: Moeten de genomen maatregelen worden gehandhaafd?; winkelpublieksen winkeliersenqubte over 1987
maatregel handhaven
veiligheidsfunctionaris
bewaakte fietsenstalling
burenbei
winkelinrichting
opleiding personeel
versnelde rechtsprocedure
alternatieve jeugdstraf
voorlichtingscampagne

6.8.7

winkeliers
88%
69%
79%
53%
56%
92%
67%
84%

winkelpubliek
97%
87%
98%
85%
82%
92%
74%
-

Maatregelen die zeker genomen moeten worden
Als de winkeliers het voor het zeggen hadden en drie maatregelen moesten
nemen om de kleine criminaliteit omlaag te brengen, dan zouden zij de
volgende maatregelen in meerderheid kiezen:
1. toezicht in winkelcentrum (17% van de antwoorden);
2. boete op winkeldiefstal (16% van de antwoorden);
3. via school/opvoeding (14% van de antwoorden).
In totaal is dit 47% van alle gegeven antwoorden. De gehele verdeling staat
in tabel 17.
Tabel 17: Maatregelen die zeker genomen zouden moeten worden; winkelierserquéte over 1987
maatregelen
toezicht in winkelcentrum
boete op winkeldiefstal
via school/opvoeding
strenger straffen
meer politie in winkelcentrum
afsluiten winkelcentrum na sluitingstijd
beter, effectiever optreden politie
verantwoordelijkheid publiek stimuleren
meer verkooppersoneel in winkels
andere winkelinrichting
bewaakte fietsenstalling
anders
totaal aantal antwoorden
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17% ( 59)
16% ( 56)
14% ( 49)
11% ( 37)
9% ( 30)
8% ( 29)
7% ( 27)
7% ( 24)
5% ( 18)
3% ( 12)
2% ( 9)
1% ( 4)
100% (354)

Als we de antwoorden op "strenge straffen" en "boete op winkeldiefstal"
optellen, dan zien we dat ruim een kwart van de winkeliers het meeste
effect verwacht van maatregelen op strafrechtelijk gebied. Tellen we het
aantal respondenten bij elkaar dat "meer politie in het winkelcentrum" wil
zien en een "beter/effectiever optreden van de politie", dan komen we aan
16% van de antwoorden. Justitie en politie samen zijn goed voor zo'n 43%
van de antwoorden. Kennelijk wordt er nog veel heil verwacht van justitieel en politieel optreden. Mag dat dan een groot deel van de antwoorden
lijken, een nog groter deel verwacht meer van maatregelen in de sfeer van
opvoeding en toezicht. Dat toezicht in het winkelcentrum door de winkeliers wordt gewaardeerd, lijkt, gezien de antwoorden in tabel 17, wel duidelijk.

6.9

Conclusie
Het overgrote deel van de winkeliers en respondenten uit het publiek is
positief over de genomen maatregelen.
De veiligheidsfunctionaris lijkt door het publiek en winkeliers in redelijke mate geaccepteerd te zijn. Het publiek zegt in meerderheid bereid te
zijn hem in te schakelen, hoewel zijn bekendheid en bereikbaarheid voor
het publiek nog te gering is. Zijn aanwezigheid in het winkelcentrum wordt
door de winkeliers en een belangrijk deel van het publiek op prijs gesteld.
Preventie van criminaliteit en een gevoel van veiligheid zijn de belangrijkste argumenten.
Het oordeel van de gebruikers over de burenbel blijkt positief te zijn.
De gebruikers ervan zijn in ieder geval tevreden. Of ook de achterliggende
gedachte, het stimuleren van kleine winkels op te treden tegen criminaliteit, wordt gerealiseerd, moet nog worden bezien.
De opleiding van het personeel was een belangrijke schakel in de maatregelen. Juist van het samenspel tussen veiligheidsfunctionaris en (preventief) optredend personeel werd veel verwacht ten aanzien van het voorkomen (terugdringen) van winkeldiefstal. Ruim een derde van alle personeelsleden is opgeleid en ruim de helft van alle eigenaren/bedrijfsleiders.
Hun oordeel over de opleiding is overwegend positief. Gezien het doorgaans
geringe opkomstpercentage, kan het resultaat relatief positief worden genoemd hoewel het streven erop gericht dient te zijn om alle personeelsleden op te leiden.
Ruwweg de helft van het publiek is op de hoogte van de belangrijkste
maatregelen die in het kader van het project zijn genomen. Hoewel dit resultaat, gezien de enorme publieksstroom op de winkelcentra, niet slecht is
te noemen, laat de effectiviteit van de voorlichtingscampagne te wensen
over. De in vrij grote aantallen via de winkeliers verspreide folder lijkt
het minste effect te sorteren. De raamposter bij de winkeliers doet het
twee keer zo "goed". Niettemin is het resultaat van beide voorlichtingsmiddelen mager. De lokale schrijvende pers en de eigen waarneming hebben
het grootste aandeel gehad in de bekendheid van het publiek met de maatregelen.
Het winkelklimaat als gevolg van de maatregelen wordt door zowel winkeliers als publiek als prettiger ervaren. De winkeliers zijn in aanzienlijke
mate van mening dat de criminaliteit op het winkelcentrum onder invloed
van de genomen maatregelen is afgenomen. Vrijwel al het publiek en alle
winkeliers zijn van mening dat de in het kader van dit project genomen
89

maatregelen ook elders kunnen worden toegepast. Geven we de winkeliers
de ruimte om zèlf een project in te vullen, dan zouden ze de volgende
maatregelen nemen: 1. toezicht in winkelcentrum, 2. boete op winkeldiefstal
en 3. (maatregelen gericht op) school en opvoeding. .
In principe dienen alle in het kader van het project genomen maatregelen in de twee winkelcentra te worden gehandhaafd, vinden het publiek en
de winkeliers.

90

7

7.1

De maatregelen in de praktijk

Inleiding

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van het gebruik van de
maatregelen van het proefproject. De werkzaamheden van de veiligheidsfunctionaris, het gebruik van de burenbel, het gebruik van de bewaakte
fietsenstalling en de verdachten die in aanmerking zijn gekomen voor de
maatregelen van het openbaar ministerie, zullen achtereenvolgens worden
behandeld. Hier volgt slechts een beschrijving van de vanuit het project
bezien relevante onderzoeksgegevens. Daarbij is niet naar volledigheid gestreefd. Voorts bevatten de gegevens ook beleidsinformatie. Zo zou men
bijvoorbeeld op grond van de informatie over de veiligheidsfunctionarissen
kunnen besluiten tot een accentverlegging in hun werk. Daarop wordt in de
aanbevelingen ingegaan.

7.2

Veiligheidsfunctionarissen

7.2.1

Inleiding

Door middel van een analyse van een aantal registraties en door een eigen
registratiesysteem zijn de activiteiten van de veiligheidsfunctionarissen (in
het vervolg met VF aangeduid) gedurende de proefperiode in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de volgende registraties:
- bijzonderhedenformulier van de meldkamer van de beveiligingsfirma;
- registratieformulier VF, in het kader van het onderzoek ontwikkeld;
- registratieformulier winkeliers, in het kader van het onderzoek ontwikkeld;
- dienstrapporten van de VF aan de beveiligingsfirma.
De dienstrapporten zijn voornamelijk gebruikt ter complementering van de
registratieformulieren van de VF. Het bijzonderhedenformulier geeft een
overzicht van het aantal telefonische meldingen aan de meldkamer van de
beveiligingsfirma. Het maandelijkse registratieformulier van de winkeliers,
dat vooral tot doel had de schade ten gevolge van criminaliteit in kaart te
brengen, geeft een overzicht van het aantal keren dat de winkelier de VF
te hulp heeft geroepen.

Bij het lezen en interpreteren van de hier gepresenteerde cijfers zijn de
volgende punten van belang:
- Het hier gepresenteerde cijfermateriaal heeft betrekking op de periode 5
mei 1987 tot 1 januari 1988.
- Het burenbel/alarmsysteem is pas vanaf oktober 1987 operationeel. Dit
heeft vooral in de eerste maanden van het project gevolgen gehad voor
het functioneren van de VF's. Juist dit systeem is van belang om de VF
zo goed mogelijk te laten functioneren en zo snel mogelijk ter plekke te
laten zijn. Zonder burenbel liep dit via de meldkamer van de beveiligingsfirma.

91

- Een aantal zaken opgenomen in ons oorspronkelijke voorstel, zijn om
verschillende redenen niet realiseerbaar gebleken (bijvoorbeeld het vaste
onderkomen voor de VF). Ook dit heeft gevolgen gehad voor het functioneren van de VF.

Z22

Registratiefonnulier veiligheidsfunctionaris
Om een overzicht te krijgen van de activiteiten van de VF is een registratieformulier ontworpen (zie bijlage 2). Per bemoeienis diende er een formulier te worden ingevuld. De resultaten die hieronder worden gepresenteerd,
kunnen worden gezien als een registratie van alle incidenten op het winkelcentrum die de bemoeienis hebben gevergd van de VF. Het gaat hier dus
om het aantal keren dat de VF te hulp is geroepen of zelf actie heeft ondernomen.
Aard van de delicten
Het totaal aantal incidenten reflecteert de verdeling van het aantal VF's
en de grootte van het winkelcentrum. Kanaleneiland neemt met 226 incidenten in de periode mei tot en met december 1988 een derde van het totaal aantal van 632 incidenten voor zijn rekening en Overvecht met 406
incidenten twee derde deel. In tabel 18 treft men de verdeling aan van het
aantal incidenten naar categorie. Winkeldiefstal maakt bijna de helft uit
van het totaal aantal incidenten. De categorie "lastige klanten" neemt
eveneens een aanzienlijk deel in met een vijfde gedeelte van de incidenten.
Bij 83% van de incidenten zijn winkels betrokken. In 66% van deze gevallen gaat het om grote winkels, bij 19% om middelgrote winkels en bij 15%
van de incidenten om kleine winkels. De conclusie kan worden getrokken
dat het overgrote deel van de incidenten hulpverlening van de VF aan de
winkelier betreft.
Tabel 18: Aantal incidenten Kanaleneiland en Overvecht in de periode mei t/m
december 1987 (registratie VF)
incident
winkeldiefstal
lastige klanten
baldadige jeugd
overige (waaronder hu(pverlening)
totaal

49% (310)
20% (129)
9% (56)
22% (137)
100% (632)

Pieken in incidenten naar tijd, dag en maand
De vraag naar assistentie en hulpverlening van de VF blijkt zich vooral te
concentreren rond de middaguren; 75% van de incidenten speelt zich tussen
12 en 18 uur af. In tabel 19 treft men een verdeling van de incidenten
naar tijdstip aan. Uit deze tabel valt tevens op te maken wanneer de inzet
van VF's het meeste loont. Overigens is het aan te raden om in de slappe
tijd toch een VF in te zetten, enerzijds omdat buiten deze tijdstippen ook
incidenten plaatsvinden en anderzijds omdat hij zijn contacten met de winkeliers moet blijven onderhouden om zich op de hoogte te stellen van veranderingen in hun situatie.
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Tabel 19: Tijdstip incidenten Kanaleneiland en Overvecht in de periode mei
t/m december 1987 (registratie VF)
tijdstip

incidenten

8-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-16 uur
16-18 uur
18-21 uur
21- 8 uur

3%
13%
27%
27%
23%
7%
1%

( 21)
( 81)
(163)
(165)
(143)
( 40)
( 3)

100%

(632)

totaal incidenten

Geheel overeenkomstig de politiegegevens blijken de donderdag en de zaterdag de "topdagen" te zijn. Dit kan verklaard worden door de grotere
publiekstoeloop in verband met respectievelijk koopavond en vrij te besteden dag voor veel mensen. Van het totaal aantal incidenten speelt 22% zich
op donderdag af.
In bijlage 3.14 treft men de verdeling van incidenten over de dagen van
de week aan, uitgesplitst over de beide winkelcentra. Opvallend is dat de
zaterdag in Kanaleneiland juist een rustig beeld geeft in tegenstelling tot
Overvecht. Daar vindt op zaterdag, naast de donderdag, het grootste deel
van de incidenten plaats. Een verklaring hiervoor zou kunnen worden gezocht in het feit dat op zaterdag de scholen in de nabijheid van het winkelcentrum Kanaleneiland dicht zijn en dat dit winkelcentrum meer de
functie vervult van "dagelijkse boodschappen" in plaats van "vrijetijdswinkelen", zoals dat op Overvecht het geval is.
De verdeling van het aantal incidenten over de maanden van het jaar
treft men aan in bijlage 3.15, voor de gehele proefperiode van mei t/m december 1987. Kennelijk zijn de VF's er in mei met vol enthousiasme tegenaan gegaan, gezien de hoge score van 17% (106) van alle incidenten, in één
maand. In de zomermaanden loopt het aantal incidenten niet erg sterk terug. Alleen augustus scoort lager. De drukte in november zal ongetwijfeld
te maken hebben met de drukte in verband met de Sinterklaasaankopen.
Deze trend zou zich moeten voortzetten in december, daar in deze maand
nog een deel van de Sinterklaasaankopen en de Kerstaankopen plaatsvinden
en dus ook een behoorlijke drukte te zien kan geven. Waarom deze trend
zich wel op Kanaleneiland doorzet en niet op Overvecht, is niet duidelijk.
Wellicht is de topdrukte in deze periode voor de winkeliers op Overvecht
groter dan op Kanaleneiland, waardoor men minder gelegenheid heeft om
op winkeldiefstal te letten.

Achtereenvolgens zullen de belangrijkste categorieën incidenten worden
besproken: winkeldiefstal, "lastige klanten" en "baldadige jeugd".

7.2.3

Analyse winkeldiefstal
Hieronder volgt een nadere analyse van de bemoeienis van de VF met gevallen van winkeldiefstal, 310 van de 632 incidenten oftewel 49%. Bij deze
gevallen kan het zijn dat de VF door de winkelier te hulp is geroepen of
dat hij zelf iemand op heterdaad heeft betrapt. In de proefperiode werd de
VF op Kanaleneiland 96 maal (31%) betrokken bij winkeldiefstal en de collega's op Overvecht.214 maal (69%).
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De verdeling van de winkeldiefstalincidenten naar tijd volgt de trend die
de tijdstipverdeling van alle incidenten heeft. Tussen 12 en 18 uur vindt
zelfs 77% van alle winkeldiefstallen plaats, waarbij de VF wordt ingeschakeld of die hij zelf ontdekt. Van 8 tot 12 uur vindt 14% en van 18 tot 21
uur 6% van de gevallen plaats. Over de dagen van de week ligt de verdeling voor winkeldiefstal anders dan de verdeling van alle incidenten. In
bijlage 3.16 treft men de verdeling van het aantal incidenten over de dagen van de week in de proefperiode aan. Alhoewel bijna een kwart van alle diefstallen op donderdag plaatsvindt lijkt de tweede belangrijke dag niet
zaterdag, maar woensdag te zijn. Dit geldt zeker voor Kanaleneiland en in
mindere mate voor Overvecht. Het aantal incidenten is op maandag ook
uitzonderlijk hoog te noemen. Zeker als we in aanmerking nemen dat de
winkels dan pas vanaf 13 uur open zijn.
De verdeling over de maanden van het jaar reflecteert de verdeling van
het totaal aantal incidenten met dat verschil dat de afname in de zomermaanden iets meer geprononceerd is dan over alle incidenten. Juli en augustus geven een afname te zien van ongeveer 25% tot 30% ten opzichte
van het gemiddelde.

Drie kwart van de winkeldiefstalincidenten vindt plaats in grote winkels
(meer dan 8 personeelsleden). De middelgrote winkels (4 t/m 7 personeelsleden) ondervinden 17% van alle winkeldiefstaldelicten en de kleine ,winkels
(1 t/m 3 personeelsleden) ondervinden 8% van alle winkeldiefstaldelicten.
Resultaat van de bemoeienis van de veiligheidsfunctionaris
Ruim twee derde (67%) van de winkeldiefstalincidenten werd opgelost 8
Ruim een tiende van de gevallen (11%) werd niet opgelost (geen dader
gezien) en in een zesde van de gevallen was de dader net verdwenen
(17%). Een gering deel (5%) betrof loos alarm of was niet te klasseren.
Van de 310 winkeldiefstallen waarmee de VF bemoeienis had, zijn er 199
door hem namens de winkeliers aan de. politie overgedragen; dat is bijna
twee derde van alle gevallen. 31% werd door de winkeliers zelf geheel afgehandeld en in 5% van de gevallen was er geen sprake van een overdracht
aan de politie.
In tabel 20 valt af te lezen wat er met de verdachten van winkeldiefstal
is gebeurd. Drie kwart is overgedragen aan de politie of kinderpolitie en
10% van de (heel jonge) minderjarigen is na een standje door de VF naar
huis gestuurd.
Tabel 20: Wat gebeurt er met verdachten winkeldiefstal (registratie VF)
actie
verdachte overgedragen aan gemeentepolitie of kinderpolitie
diefstalgevatlen minderjarigen
zonder inschakeling politie
pogingen tot winkeldiefstal

totaal

Kanaleneiland

Overvecht

totaal

69% (47)

82% (110)

77% (157)

13% ( 9)
18% (12)

8% ( 11)
10% ( 14)

10% ( 20)
13% ( 26)

100% (68)

100% (135)

100% (203)

8 Hieronder vallen ook pogingen tot diefstal, het voorkomen van winkeldiefstal en tussenkomst van de VF in bedreigende situaties.
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7.2.4

Analyse lastige klanten
Hieronder volgt een nadere analyse van die gevallen waarbij er problemen
ontstonden tussen winkelier en klant. Ook werd in veel gevallen de VF opgeroepen als er in de winkel een verdachte werd gesignaleerd die reeds
eerder voor problemen had gezorgd. In 129 van de 632 acties (20%) door de
VF ging het om dergelijke gevallen, aangeduid als "lastige klanten". Kanaleneiland heeft duidelijk meer last dan Overvecht, met respectievelijk 78
(60%) tegenover 51 (40%) gevallen. Vooral op Kanaleneiland gaat het vaak
om scholieren die op het winkelcentrum rondhangen en om een aantal vaste groepen lastige klanten die regelmatig een aantal winkels lastig vallen.
Als topdag valt de dinsdag aan te wijzen met 31 gevallen (24%), terwijl de
woensdag een goede tweede is met 25 gevallen (19%).
De meeste problemen vonden plaats in grote winkels met 57% van de gevallen, terwijl de middelgrote en kleine winkels een tweede en derde plaats
innemen met respectievelijk 25% en 18% van de gevallen.
Uit de verdeling naar tijd blijkt dat Kanaleneiland met name last heeft
in de middag; 32% (26) van de gevallen vindt plaats tussen 12 en 14 uur en
31% (24) van de gevallen tussen 14 en 16 uur. Na die tijd vermindert het
aantal lastige klanten relatief gestaag. Op Overvecht ligt het accent op
lastige klanten ook in de middag, maar op latere tijdstippen zijn er relatief meer lastige klanten dan in Kanaleneiland. Vooral de koopavond
springt eruit met 10 lastige klanten tegen 1 in Kanaleneiland.
In 75% van de gevallen wordt voor het probleem van de lastige klanten
door de VF een oplossing gevonden en in 3% van de gevallen niet. In 8%
van de gevallen waren de daders al verdwenen en in de overige gevallen
kon er geen sprake zijn van een oplossing.

De acties van de VF met betrekking tot lastige klanten zijn in bijlage
3.17 weergegeven. Duidelijk wordt dat het voornamelijk de schooljeugd is
die op Kanaleneiland last veroorzaakt. Zij veroorzaakt het grootste deel
van dit soort incidenten. Een (vaak hevige) ruzie tussen klant en winkelier
is een goede tweede in de rangorde.
Met betrekking tot de problemen met de schooljeugd kan verder worden
gezegd dat vooral de kleinere winkels hieronder te lijden hebben. Zij kunnen in de pauzes niet voldoende toezicht mobiliseren. Gevallen van baldadige jeugd deden zich in 44% van de gevallen voor in kleinere winkels, in
20% in de middelgrote winkels en in 36% in de grotere winkels.

7.2.5

Analyse hulpverlening

Het werk van de VF is primair dienstverlenend van aard, zoals uit zijn
taakomschrijving (zie bijlage 5) blijkt. Zijn bemoeienissen met bijvoorbeeld
winkeldiefstal bestaan vaak uit het verlenen van assistentie aan de winkelier die een winkeldief betrapt. Het totaal aantal incidenten waarmee de
VF bemoeienis heeft gehad, kan dus ook uit het oogpunt van dienstverlening worden bekeken. In bijlage 3.18 volgt een opsomming van incidenten
naar dat oogpunt. Daaruit blijkt dat de winkelier de meeste hulp van de
VF ontvangt, met 86% van de in aanmerking komende gevallen. Desalniettemin is het aandeel dat het publiek aan hulp ontvangt van de VF, niet
ècht klein te noemen met bijna 12%. Dit resultaat is beter dan de 4% van
alle respondenten uit de publieksenquête die zeggen contact te hebben gehad met de VF. Waarschijnlijk valt dit verschil wel te 'verklaren uit het
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feit dat in winkels bij meningsverschillen tussen publiek en winkelier of
tussen het publiek onderling de winkelier degene is die de VF inschakelt.
Bij dit soort incidenten noteert de VF "hulpverlening aan publiek" op zijn
registratieformulier, indien hij tenminste bemiddelt tussen winkelier en
klant of tussen het publiek onderling.

7.2.6

Samenvatting
De belangrijkste werkzaamheden van de VF bestaan duidelijk uit het assisteren van de winkelier bij de afhandeling of het opsporen van winkeldiefstal. De helft van zijn werk bestaat hieruit. Dat de bemoeienis met lastige
klanten met ongeveer 20% van het 'werk een goede tweede is, is opmerkelijk te noemen. Het grootste werkaanbod ligt vooral in de periode van 12
tot 18 uur. De drukste dag is vooral de donderdag in verband met de
koopavond, maar per bemoeienis verandert die drukste dag (en het drukste
tijdstip). Ruim twee derde of meer van alle incidenten werd opgelost en
gevatte daders werden, op enkele zeer jeugdigen na, aan de politie overgedragen.
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Waarschuwings- en hulpsysteem
Voor de analyse van deze maatregel is gebruik gemaakt van het zogenaam.
de bijzonderhedenformulier van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
Door de aanvankelijke afwezigheid van het alarmeringssysteem was het
voor de winkeliers niet mogelijk om in dringende situaties de VF direct op
te roepen. Bij een vraag van de winkelier om assistentieverlening moest
eerst naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf worden gebeld. Deze
waarschuwde vervolgens de VF. Het bijzonderhedenformulier geeft een
overzicht van het aantal telefonische vragen om assistentie of hulpverlening. Ook nadat het burenbelsysteem vanaf oktober 1987 operationeel was,
bleef men van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het totaal aantal hulpvragen via de alarmcentrale bedroeg 397. Afgezet
tegen het totaal aantal incidenten van 632, betekent dit dat ruim een derde van de incidenten op eigen initiatief van de VF was. Het aantal hulpverzoeken via de meldkamer was in Kanaleneiland 128 en in Overvecht 269.
In bijlage 3.19 wordt het aantal hulpvragen uitgesplitst per winkelcentrum
en per winkel. Opvallend is dat het aantal telefonische. hulpvragen van
kleine winkels gering is met 11% van het aantal hulpvragen.

7.4'

Bewaakte fietsenstalling
In bijlage 3.20 en 3.21 treft men een presentatie aan van het aantal fietsen en bromfietsen die zijn gestald in de bewaakte' fietsenstallingen op Kanaleneiland en Overvecht, die zijn geopend in het kader van het proefproject. Gemiddeld werden op Kanaleneiland in het laatste kwartaal van 1987
per week 83 fietsen en 6 brommers gestald en in het eerste kwartaal van
1988 49 fietsen en 6 brommers. Aan het einde van het eerste kwartaal 1988
werd deze stalling gesloten. In de stalling op Overvecht werden in het
laatste kwartaal 1987 gemiddeld 339 fietsen gestald en 32 brommers. In het
eerste en tweede kwartaal 1988 zijn die cijfers respectievelijk 292 fietsen
en 29 brommers en 494 fietsen en 48 brommers.
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De beide stallingen zijn begin oktober 1987 geopend. Zij zijn, tezamen met
een stalling op het Vredenburg in het centrum van Utrecht, verenigd in de
Stichting U-stal, die het beheer over de stallingen voert. Een dergelijke
organisatie werd noodzakelijk geacht met het oog op de overlevingskansen
van de minder goed renderende stallingen. De beheerders van de stallingen
werden aangesteld met behulp van een via het GAB verkregen loonkostensubsidie. Gezien de zeer lange tijd van bijna één kalenderjaar die er met
de realisatie van dit deel van het proefproject gemoeid was, is de start
van deze maatregel zodanig vertraagd dat een afdoende evaluatie met het
oog op criminaliteitsreductie niet goed mogelijk is. De mening van winkeliers en publiek over de stalling is in hoofdstuk 6 weergegeven. Ten aanzien van de exploitatie kan worden gezegd dat de Stichting U-stal in nauw
overleg met de gemeente heeft besloten om de activiteiten op het winkelcentrum Kanaleneiland per 1 april 1988 te beëindigen in verband met het
niet-rendabel zijn van deze stalling. De stalling op Overvecht functioneert
nog. Ter vergelijking wordt in bijlage 3.22 een presentatie gegeven- van het
aantal gestalde fietsen bij de stalling op het Vredenburg (gemiddeld 1529
fietsen en 55 brommers per week in het laatste kwartaal van 1987).

7S

Maatregelen van het openbaar ministerie

7.5.1

Inleiding
De doelstelling achter het nemen van deze maatregelen in het proefproject was het geven van "rugdekking" ten behoeve van de andere maatregelen en het verkleinen van de gepercipieerde pakkans. Het snel uitdelen van
een straf, gelardeerd met extra publiciteit moest het beeld onder het publiek bevestigen dat men op de winkelcentra in het proefproject maar beter niets kon "uithalen".
Belangrijk voor het welslagen van de maatregelen bij het openbaar ministerie was dat er voldoende daders zouden zijn geverbaliseerd om aparte
collectieve zittingen mogelijk te maken en dat de, door het openbaar ministerie aangekondigde, hoge reactiesnelheid gerealiseerd kon worden. In
deze paragraaf zal hierop nader worden ingegaan. Tevens zullen enige daderkenmerken worden gepresenteerd en enkele opmerkingen worden gemaakt over de uitkomsten van het strafrechtsproces. Zoals inmiddels bekend is, zijn er geen strafrechtelijk minderjarigen in aanmerking gekomen
voor dat deel van de maatregelen van het openbaar ministerie dat speciaal
was opgezet voor die daders. Kennelijk heeft de kinderpolitie geen enkel
geval zwaar genoeg geoordeeld om in aanmerking te komen voor het project. Niettemin lijkt het zinvol ook van deze groep een nadere analyse te
maken. Hiertoe hebben we gegevens ontleend aan de kinderpolitie.

7.5.2

Strafrechtelijk meerderjarigen
De verdachten

Bedacht moet worden dat de politie, alvorens zij een proces-verbaal aan
het openbaar ministerie doorstuurt, doorgaans zèlf een schifting maakt van
de gevallen die wèl en de gevallen die niet in aanmerking komen voor vervolging door het openbaar ministerie. Dit wordt wel nader aangeduid als
politiesepot. In zijn algemeenheid komen de verdachten die voor de eerste
maal een (klein) delict plegen, niet voor vervolging in aanmerking; zelfs
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voor sommige herhaald gepleegde kleine delicten op grond van sociale indicaties ook niet. Verdachten die wel voor vervolging in aanmerking komen,
zijn dan ook vaak geen eerste plegers van delicten.
In de periode februari tot en met december 1987 zijn in het totaal 84
verdachten in het kader van het project bij het openbaar ministerie "terechtgekomen": 21 in verband met gepleegde delicten op Kanaleneiland en
62 op Overvecht (en 1 niet bekend). Bijna alle gevallen (93%) hadden betrekking op winkeldiefstal. In 33% (28) van de gevallen kon door ons op
het moment van dataverzameling een schadebedrag voor de benadeelde
worden vastgesteld. Dat schadebedrag beliep in drie kwart van de gevallen
niet meer dan f 100. Als hoogste bedrag werd eenmaal f 650 genoteerd.
De soort winkels waaruit de verdachten iets gestolen hadden, reflecteert
de verdeling zoals die uit de politiegegevens naar voren kwam. De meeste
verdachten werden gepakt in grote winkels (71%), daarna volgen de middelgrote winkels (16%) en dan de kleine winkels (13%). De verdeling over
de maanden is interessanter (bijlage 3.23). Na mei 1987 wordt het beeld
rustiger. Hoewel het niet kan worden bewezen, lijkt toch de komst van de
VF in deze maand hiermee te maken te hebben. Degenen die wat vaker delicten plegen zijn bij de winkeliers en VF meestal wel bekend. Uit de verhalen van beiden blijkt dat de VF's hun start op' de winkelcentra voornamelijk hebben ingeluid door deze lieden scherp in de gaten te houden of te
weren.
Van de totale groep verdachten die bij het openbaar ministerie kwamen,
blijkt bijna twee derde (64%) een strafrechtelijk verleden te hebben, terwijl een vijfde (20%) dat niet heeft .9 Van de restgroep (16%) was het op
het moment van dataverzameling nog niet bekend of zij over een strafrechtelijk verleden beschikten. Het wordt hiermee duidelijk dat het hier
vooral om de wat zwaardere overtreders gaat. Een aparte analyse werd in
dit verband gemaakt van de verdachten van winkeldiefstal. Twee derde van
deze groep (66%) bleek eerdere veroordelingen voor dit feit te hebben
(artikel 310, 311 of 312 Wetboek van Strafrecht).
De snelheid van de procedure
Het administratieve proces van het moment van aanhouding tot het moment
van uitspraak van de rechtbank kent vele fasen en duurt doorgaans lang,
gemiddeld zo'n negen maanden. Niet iedereen bereikt de rechter. Het kan
bijvoorbeeld gebeuren dat de officier van justitie de verdachte een schikking aanbiedt. Als de verdachte daarop ingaat, behoeft er geen rechtszitting te worden gehouden. Uit het oogpunt van evaluatie van de experimentele strafrechtelijke maatregel is gepoogd enkele fasen in het administratieve proces te onderscheiden en te meten hoe lang ze tijdens dit project
hebben geduurd. Globaal zijn er voor dit doel arbitrair drie fasen te onderscheiden:

1. Verwerking door de politie: de tijd die verloopt tussen de datum waarop het delict gepleegd wordt en de ontvangst van het proces-verbaal bij
de administratie van het openbaar. ministerie. Activiteiten in deze fase
zijn o.a. het horen van de verdachten/getuigen, de voorgeleiding aan de

9 In bijna een kwart van de gevallen (23%) is een mededader bekend. In negen gevallen (11%)
werd het delict samen met één mededader gepleegd en in zeven gevallen (10%) met twee
mededaders. De geslachtsverdeling is als volgt: 72% man en 28% vrouw. De leeftijdsverdeling van de daders is weinig informatief. Ruim 90% is tussen de 18 (ondergrens) en 45 jaar
oud.
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(hulp)officier en het afronden en insturen van het proces-verbaal.
2. Verwerking door de officier: de tijd die verloopt tussen inschrijving
van het proces-verbaal in het register en de beslissing van de officier
over de afhandeling van het betreffende geval (sepot, transactie, zitting). Activiteiten in deze fase zijn o.a. de verificatie van de persoon
en zijn adres, informatie over het strafrechtelijk verleden en voorbereiding van de zaak.
3. Voorbereiding en het houden van de strafrechtszitting: de tijd die verloopt tussen de beslissing van de officier over de afhandeling van deze
zaak en de uitspraak van de rechter.
Voor de 84 verdachten is het tijdsverloop van deze drie fasen berekend.
Bij iedere fase werd het tijdsverloop opgesteld over alle verdachten die
(dan) in de betreffende fase (nog) verkeerden. Het tijdsverloop werd uitgedrukt in weken.

De resultaten zijn als volgt: fase 1 duurt gemiddeld 7,0 weken, fase 2
gemiddeld 9,8 weken en fase 3 16,7 weken. Het tijdsverloop tussen het plegen van een delict en de uiteindelijke berechting vergt dus 33,5 weken,
ofwel ruim 8 maanden. Er moet echter wel worden opgemerkt dat een derde (35%) van de verdachten in het project uiteindelijk niet voor de rechter
is verschenen en dat dus voor hen het strafproces na 16,8 weken was afgelopen. De overigen (65%) verschenen wel voor de rechter en voor hen
duurde het strafproces gemiddeld de volle 33,5 weken.
De consequentie voor de verdachten
In tabel 21 staan de beslissingen die het openbaar ministerie na de tweede
fase nam. De categorie voegen duidt erop dat, gezien het feit dat er meer
delicten door dezelfde dader zijn gepleegd, dit delict in dat betreffende
strafproces wordt meegenomen. Voeging ad informandum houdt in dat het
in het kader van het project gesignaleerde feit minder ernstig is en daarom ter informatie bij een zwaarder delict wordt gevoegd. Voeging ter berechting houdt in dat het in het kader van het project gesignaleerde delict tegelijkertijd wordt berecht met andere in gewicht gelijksoortige gepleegde delicten. Dagvaarden houdt in dat de verdachte voor het in het
kader van het project gesignaleerde delict voor de rechter op de strafzitting komt. De 55 verdachten uit deze drie categorieën samen komen dus
voor de rechter. Dat houdt in dat in ieder geval 65% voor de rechter verschijnt.
Tabel 21: Beslissing van het openbaar ministerie over de afhandeling van het
strafproces; registratie openbaar ministerie
afhandeling
beleidssepot
transactie
voeging ad informandun
voeging ter berechting
dagvaarden
overdracht ander parket
nog niets gedaan

totaal

12% (10)
11% ( 9)
20% (17)
18% (15)
27% (23)
5% ( 4)
7% ( 6)
100% (84)

Van het aantal beleidssepots waren er vier voorwaardelijk, wat inhoudt dat
de zaak alsnog voor de rechter komt, indien de verdachte zich niet houdt
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aan de met de officier gemaakte afspraken.10 Zeven sepots waren onvoorwaardelijk. De negen transacties hadden alle betrekking op de betaling van
een geldsom. 11
Van 17 verdachten die voor de rechter verschenen, viel op het moment
van dataverzameling na te gaan welke straffen zij hebben ontvangen. Van
deze zaken zijn er drie voor de rechtbank behandeld en veertien voor de
politierechter. Eén verdachte kreeg ontslag van rechtsvervolging en één
verdachte kreeg vrijspraak. De overige verdachten werden schuldig verklaard.12

Samenvatting
De verdachten diep in het kader van het project bij het openbaar, ministerie
zijn terechtgekomen, waren voor het overgrote deel plegers van winkeldiefstal. In bijna een kwart van de gevallen is er een mededader bekend.
Twee derde van de verdachten blijkt een strafrechtelijk verleden te hebben. Van de plegers van winkeldiefstal in het project bleek 20% verslaafd
te zijn aan heroïne, hetgeen tevens het motief was voor hun daad.
In het administratief proces werden drie fasen onderscheiden. Fase 1
loopt vanaf de datum van het plegen van het delict tot de inschrijving
van het proces-verbaal door het openbaar ministerie en duurde gemiddeld
7,0 weken. Fase 2 loopt vanaf de inschrijving bij het openbaar ministerie
tot het tijdstip waarop de officier een beslissing neemt hoe met de betreffende zaak verder te handelen. Deze fase duurde gemiddeld 9,8 weken. De
derde fase is die welke verloopt tussen de beslissing van de officier en de
uiteindelijke uitspraak door ,de rechter en duurde gemiddeld 16,7 weken.
Het totale strafproces komt daarmee op 33,5 weken oftewel ruim 8 maanden. Uiteindelijk kwamen 55 verdachten (65%) voor de rechter.

7.5.3

Strafrechtelijk minderjarigen

Omdat de strafrechtelijk minderjarigen die in het kader van het project
door de kinderpolitie werden aangehouden, niet werden "doorgezonden"
naar het openbaar ministerie, is een analyse gemaakt van deze gevallen op
basis van gegevens van de kinderpolitie.
Van de in totaal 49 kinderen (tot en met 18 jaar) die bij de kinderpolitie werden "binnengebracht" is bijna een derde deel (31%) afkomstig van
Kanaleneiland en ruim twee derde afkomstig uit Overvecht. Ook hier wordt
dus de vaker voorkomende verdeling een derde Kanaleneiland en twee derde Overvecht aangetroffen. Aangezien Kanaleneiland geen oververtegenwoordiging aan kinderen heeft ten opzichte van Overvecht, kan worden geconcludeerd dat de overlast die winkeliers aan jeugdigen hebben op Kanaleneiland, kennelijk niet (meer) gereflecteerd wordt in het aantal verdach-

10 Tot een sepot werd voornamelijk overgaan als het feit te gering was om te vervolgen (5x)
of als het de eerste keer was dat de verdachte dit (geringe) feit pleegde (3x). Voor de
overige sepots waren uiteenlopende gronden.
11 De volgende transacties werden aangeboden: één maal f 30, één maal f 75, vier maal f 100
en drie maal f 200.
12 De vijftien overgebleven straffen bestonden uit: één maal een voorwaardelijke geldboete,
één maal een onvoorwaardelijke geldboete, drie maal een voorwaardelijke gevangenisstraf,
vier maal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en zes maal een combinatie van geldboete
en gevangenisstraf. In geen enkel geval is er appel aangetekend. In bijlage 3.24 volgt een
opsomming van de hoogte van de geld- en gevangenisstraffen. Daar er soms geldstraffen in
combinatie met gevangenisstraffen zijn uitgedeeld, telt het geheel op tot meer dan vijftien.
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ten dat de kinderpolitie behandelt. Wellicht speelt het preventieve gedrag
van de VF op Kanaleneiland hierin een rol. Een eerdere analyse van zijn
werkzaamheden in paragraaf 7.2 lijkt dit te bevestigen.
Van deze 49 kinderen zijn er 47 betrokken bij winkeldiefstal en 2 bij
inbraak (één inbraak bij een benzinestation en één inbraak in een auto).
Ruim de helft van de 47 winkeldieven heeft iets gestolen bij een supermarkt of warenhuis en ruim een vijfde bij een hobbyzaak. In een derde
van alle gevallen (34%) waren er vriendjes of vriendinnetjes bij betrokken.
Er zijn wat meer jongens dan meisjes met respectievelijk 56% en 44%. Bijna twee derde (63%) van de kinderen blijkt 14 jaar of jonger te zijn, met
de 14-jarigen als grootste groep (23%). De leeftijdsverdeling staat in bijlage 3.25. Negen kinderen hadden eerder contact met de kinderpolitie gehad.

Tabel 22 bevat gegevens over de schade die het gevolg is van de door
de jongeren gepleegde delicten. Het gaat ook hier voornamelijk om de
schade als gevolg van diefstal. Het is in wezen een fictief bedrag, want
doorgaans komen de artikelen weer bij de eigenaar terug. (Niettemin lijdt
de winkelier wel degelijk tijds- en omzetverlies door dit soort gebeurtenissen.) De helft van de diefstal betreft een gering bedrag, beneden f 10.
Tabel 22: Diefstalschade in guldens; registratie kinderpolitie
schadebedrag
0-10
11-25
26-100
101-250
niet bekend
totaal.

54%
16%
21%
6%
6%

(25)
( 8)
(10)
( 3)
( 3)

100%

(49)

Speciaal om na te gaan of het tijdstip van het plegen van het delict vaak
in schoolpauzes valt, is een verfijnde indeling naar tijdstip gemaakt (bijlage 3.26). Weliswaar valt er na 13.00 uur een opleving te constateren, maar
dat geldt voor de gehele middag. Het lijkt er meer op dat juist kort ná
schooltijd veel gestolen wordt.
Het optreden van de kinderpolitie jegens de kinderen bestaat meestal uit
het geven van een standje (23x). In negen gevallen werd een aangifte of
proces-verbaal opgemaakt en in zes gevallen werden de ouders van de kinderen op het politiebureau ontboden. Voor twee derde van de kinderen had
dit optreden geen consequenties. De belangrijkste reden (50%) hiervoor is
het te geringe feit of de te jeugdige leeftijd van de dader. Een kwart
krijgt een waarschuwing.

7.6

Conclusie
Met betrekking tot de werkzaamheden van de veiligheidsfunctionaris kan
worden gesteld dat hij voornamelijk de winkeliers veel werk uit handen
neemt met betrekking tot de afhandeling van winkeldiefstal. Ook neemt het
bemiddelen tussen klant en winkelier een belangrijke plaats in zijn werkzaamheden in. Alles bijeen genomen, wordt in een achtste van alle incidenten aandacht geschonken aan het publiek voornamelijk door hulp, bemiddeling, verwijzing en EHBO. Beleidsmatig gezien kan het werk gestuurd worden door opdracht te geven meer of minder gericht te zijn op het betrap101

pen van diefstal of tot het preventief aanwezig zijn. De juiste balans hierin dient nog te worden gevonden. De gewenste intermediaire functie, waarbij het winkelend publiek de VF attendeert op criminaliteit, komt nog niet
erg uit de verf, gezien het geringe aantal malen dat dat gebeurde. Ook de
serviceverlening naar het publiek toe blijkt nog te gering in omvang. Bij
fietsendiefstal of andere vormen van criminaliteit moest hij naar de politie
verwijzen in verband met de te vervullen formaliteiten. Ten behoeve van
een meer geïntegreerde functie en een betere service aan het publiek, zou
dit soort taken naar hem gedelegeerd moeten worden. Het burenbelsysteem
functioneert technisch goed, maar in de omgang ermee door de winkeliers
kan nog wel wat verbeterd worden. Sommige winkeliers bellen kennelijk
liever de alarmcentrale van het beveiligingsbedrijf dan dat zij het wagen
op de knop van de installatie te drukken. Weer andere winkeliers drukken
liever op de knop. Bezwaarlijk is deze verschillende gang van zaken niet,
maar valse schroom ten aanzien van het gebruik van de installatie dient
krachtig bestreden te worden. Hoewel het onder andere door dit systeem
gemakkelijker en veiliger wordt gemaakt om tegen kleine criminaliteit op
te treden, lijkt er met betrekking tot de kleine winkeliers weinig vooruitgang te bespeuren.
Het is bedroevend te moeten constateren dat de bewaakte fietsenstalling
op Kanaleneiland zo'n kort leven beschoren is geweest. De stalling op
Overvecht zal volgens de prognoses en met behulp van enkele modificaties
hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd kunnen blijven. De bewaakte fietsenstalling op het Vredenburg, hoewel strikt genomen geen deel van het project,
loopt volgens de organisatoren voortreffelijk. Of vanwege deze stallingen
een vermindering van het aantal fietsendiefstallen werd bereikt, is door de
late start niet meer op deze plaats na te gaan.
Het mag jammer heten dat de maatregelen van het openbaar ministerie
met betrekking tot volwassenen zich niet optimaal hebben kunnen ontwikkelen. Het aantal verdachten was te gering, waardoor geen collectieve zittingen voor winkeldieven, gelardeerd met veel publiciteit, konden worden
gehouden. De "gewone" zittingen die werden gehouden en de publiciteit
daaromheen hadden een te geringe impact om het gehele project van optimale ruggesteun te voorzien. Dit onderdeel mag echter zeker niet mislukt
worden genoemd. Uit de daderanalyses blijkt dat de op de winkelcentra
zwervende notoire rakkers wel degelijk zijn aangepakt. Dit, tezamen met
hun bekendheid bij de VFs, zal, naar het zich laat aanzien, voor een
afdoende afschrikkend effect zorgen. De maatregelen van het openbaar
ministerie zouden bij een toepassing op grotere schaal aan effect hebben
gewonnen. Deze laatste opmerking geldt zeker ten opzichte van de maatregelen die het openbaar ministerie had voorgesteld met betrekking tot de
jeugd. Daar was helemaal geen gestalte aan gegeven door het ontbreken
van zaken. De vraag dient zich aan of de kinderpolitie niet al te voorzichtig is geweest door niemand door te sturen naar dit project. Een toetsing
van deze maatregelen op effectiviteit heeft niet kunnen plaatsvinden.

Met uitzondering van de bewaakte fietsenstalling op Kanaleneiland en van
de maatregelen van het openbaar ministerie op het gebied van de jeugd,
kan rustig worden gesteld dat de benutting van de maatregelen redelijk
optimaal is geweest. Zeker de veiligheidsfunctionaris en de burenbel zijn
door de winkeliers optimaal benut. Een betere benutting van de veiligheidsfunctionaris door het publiek blijft wenselijk, hoewel deze benutting
op zich genomen niet echt is tegengevallen.
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8

8.1

Criminaliteitstendensen

Inleiding

In dit hoofdstuk volgt een presentatie van de ontwikkeling van de criminaliteit van vóór de introductie van de maatregelen in het kader van het
proefproject tot vlak na de beëindiging van de proefperiode.
De ontwikkeling van de criminaliteit wordt hier vertaald als de ontwikkelingen in het slachtofferschap van winkeliers en winkelpubliek van criminele delicten gepleegd op of om het winkelcentrum. Daar bekend is dat
niet alle gepleegde delicten ter ore van de politie komen, zijn, in enquêtes
vóór en na het proefproject, winkeliers en publiek over hun slachtofferschap ondervraagd. Ten einde het criminaliteitsverloop onder de winkeliers
gedurende de proefperiode zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen, is
gebruik gemaakt van een maandelijkse slachtofferschapsregistratie onder de
winkeliers met behulp van een formulier. Al deze gegevens zijn gelegd
naast de politiegegevens over delicten op/rond de winkelcentra in de
proefperiode?
Het slachtofferschap onder de winkeliers is in kaart gebracht door na te
gaan hoe vaak zij het slachtoffer werden van winkeldiefstal, inbraak en
vernieling en welke schadebedragen daarmee gemoeid waren. Het slachtofferschap onder het publiek is in kaart gebracht door na te gaan hoe vaak
het publiek het slachtoffer werd van fietsendiefstal, portemonnee- of tasdiefstal, vernieling of inbraak in de auto, aanranding en kleine geweldsdelicten. Schematisch kan het dit als volgt in beeld worden gebracht:
slachtoffer

delicten

wordt gemeten door:

winkeliers

inbraak, winkeldiefstal, vernieling

- enquêtes v6ór en na de proefperiode
- registratieformulier tijdens proefperiode
- politiegegevens voor en tijdens
proefperiode

publiek

fietsendiefstal,
- enquêtes v66r en na de proefperiode
diefstal tas/portemon- ' - politiegegevens voor en tijdens
nee, autodiefstal, verproefperiode
nieling, aanranding en
geweldsdelicten

13 Bij een vergelijking van deze gegevens met die van de politie moet worden bedacht dat
de interpretatie van een delict tussen winkelier en politie kan verschillen. Bij een inbraak
bijvoorbeeld waarbij geen spullen vermist werden, spreekt de winkelier soms van een poging en de politie van een daadwerkelijke inbraak, omdat er sprake is geweest van verbreking en men sporen heeft aangetroffen dat er iemand is binnengeweest. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Deze en andere kwesties rond de eigen opgave van delicten
spelen een rol rond de uitkomsten van beide soorten registraties en maken de vergelijkbaarheid geringer.
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Kanttekeningen
Het meten en registreren van criminaliteit is geen eenvoudige zaak. Met
name het zogenaamde "dark number" speelt ons parten bij het nauwkeurig
registreren van de criminaliteit. Burgers doen immers niet van alle delicten
die hen overkomen, aangifte op het politiebureau. Het totaal aantal aangiften van een bepaald delict bij de politie zegt dus nog niets over de werkelijke omvang van dat delict. In zogenaamde slachtofferstudies wordt met
behulp van enquêtes aan het publiek gevraagd of men het slachtoffer is
geworden van bepaalde delicten. Op deze wijze wordt getracht te achterhalen welk deel van de criminaliteit niet ter ore komt van de politie en wat
derhalve de juiste omvang is van de criminaliteit. Het dark number, dus
het deel van de criminaliteit dat we niet kennen, verschilt per delict. Ernstige geweldsdelicten hebben in zijn algemeenheid een lager dark number
(o.a. vanwege de grote ontdekkingskans) dan minder ernstige delicten, hoewel dit niet voor alle delicten geldt. Er ligt een verscheidenheid aan redenen ten grondslag aan het feit dat men een delict waarvan men slachtoffer
wordt, niet opgeeft aan de politie. Vooral de veel voorkomende criminaliteit wordt vaak niet doorgegeven aan de politie. Nuijten-Edelbroek (1984)
constateert voor Utrecht dat de "aangiftebereidheid", de wil om een delict
te melden aan de politie, voor het delict fietsendiefstal ongeveer 50% is.
De helft van het publiek doet dus geen aangifte van de gestolen fiets. De
aangiftebereidheid is in enige mate beïnvloedbaar. Wanneer het publiek
wordt aangemoedigd om bepaalde delicten aan de politie te melden, ontstaat vaak (tijdelijk) een hogere aangiftebereidheid.
Vergelijken we nu cijfers uit zo'n periode met cijfers uit een "normale"
periode, dan vinden we meer aangiften dan in de normale periode. Dat
laatste betekent dan echter nog niet dat het totaal aantal misdrijven is
toegenomen. Het zou zelfs kunnen zijn afgenomen. Door de verhoogde aangiftebereidheid ontstaat dan een vals beeld in een vergelijking van het
aantal misdrijven. Het beste is dan ook om twee slachtofferenquêtes met
elkaar te vergelijken, hoewel ook dat geen garantie vormt voor onbetwiste
uitspraken over het niveau van de criminaliteit.

In deze studie zijn beide dingen gedaan. Het aantal aangiften bij de politie van bepaalde misdrijven over twee jaar is met elkaar vergeleken. Tevens werd het slachtofferschap van delicten van kleine criminaliteit op
verschillende tijdstippen gemeten door middel van enquêtes en registraties.
Verschillende trends werden 'met elkaar vergeleken en gepoogd is om uit
alle registraties een coherent beeld te schetsen over het verloop van de
criminaliteit in de proefperiode. Dat dit niet altijd gelukt is, moge uit het
voorgaande duidelijk zijn. Niettemin zal ook door middel van vergelijkingsmateriaal getracht worden in dit hoofdstuk een uitspraak te doen over het
verloop van de criminaliteit in de proefperiode waarin de maatregelen werden genomen. Een sluitend bewijs voor de werkzaamheid van de maatregelen zal echter nooit geleverd kunnen worden. Hooguit kan de werkzaamheid
van de maatregelen plausibel worden gemaakt.
Werkwijze
In dit hoofdstuk zal steeds per delict het slachtofferschap van winkeliers
en publiek van kleine criminaliteit worden behandeld, waarbij afwisselend
geput zal worden uit politiegegevens, de eigen registraties en de enquêtes
onder winkeliers en het publiek van vóór en na het proefproject. Bij de
enquête onder het publiek worden de slachtofferaantallen onder de respondenten in de beide steekproeven met elkaar vergeleken. In de tabellen
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staan de absolute aantallen slachtoffers. Daar het totaal aantal respondenten in beide steekproeven elkaar nauwelijks ontliep (986 en 1.033), is ten
behoeve van de vergelijking niet gepercenteerd of gecorrigeerd. Deze bewerking zou slechts minieme verschillen in de eindresultaten tonen. Daarna
volgt een korte bespreking van de inschatting die het publiek maakt om
slachtoffer te worden van criminaliteit op het winkelcentrum. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies.

8.2

Slachtofferschap winkeliers

8.2.1

Inleiding
Zoals reeds uit de inleiding blijkt, is het slachtofferschap van criminaliteit
onder de winkeliers in kaart gebracht door middel van drie instrumenten:
enquêtes, politiegegevens en een registratie. Telkens krijgen drie delicten
de aandacht: inbraak, winkeldiefstal en vernieling. In de criminaliteitsregistratie is het delict inbraak meegenomen, alhoewel de genomen maatregelen in het kader van het proefproject niet direct waren gericht op het
voorkomen van dit delict. De behandeling zal daarom iets globaler zijn dan
die van de overige delicten. Eventuele verschillen per instrument zullen
worden besproken en toegelicht. Aan het eind van deze paragraaf zal gepoogd worden een conclusie te trekken over het verloop van de criminaliteit ten tijde van het proefproject.

8.2.2

Inbraak
In 1986 werd het slachtofferschap van inbraak in 1985 onder de winkeliers
vastgesteld door middel van een enquête onder de winkeliers en door middel van gegevens die de gemeentepolitie verstrekte. Na afloop van de
proefperiode vond opnieuw een meting van het slachtofferschap van inbraak plaats over 1987. Ditmaal werd ook gebruik gemaakt van gegevens
uit het registratieformulier dat de winkeliers maandelijks invulden. Ook de
politiegegevens over de afgelopen jaren werden met elkaar vergeleken.
Daar echter de gemeentepolitie Utrecht aan het eind van 1985 overschakelde op een nieuwe centrale computer en deze overschakeling een tijdelijke vertraging in de informatievoorziening tot gevolg had, werd besloten
voor de inbraakgegevens te steunen op de inmiddels geinstalleerde kleinere
computers op de afdelingsbureaus.

Aantal inbraken
In bijlage 3.27 staan de resultaten die de analyse van de politiebestanden
opleverde. Er valt een afname van acht inbraken te constateren. In 1985
werden er 55 en in 1987 47 aangiften van inbraak gedaan. Hieruit mogen
geen voorbarige conclusies worden getrokken, vooral omdat de projectmaatregelen ter bestrijding van inbraak tamelijk gering waren. De firma
die de veiligheidsfunctionaris leverde had toegezegd tijdens het project ook
haar auto's 's avonds over het winkelcentrum te dirigeren. Dit tezamen
met nog enkele adviezen aan individuele ondernemers is alles wat er aan
inbraakpreventie in het kader van dit project is geschied. In bijlage 3.28 is
ter aanvulling het aantal inbraakpogingen op een rij gezet. Daar valt een
afname van 56 naar 45 inbraakpogingen te signaleren. Ook hier gelden mutatis mutandis dezelfde opmerkingen als voor de daadwerkelijke inbraken.
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Schade ondervonden door inbraak

De schade die de winkeliers ondervinden door inbraak bestaat uit twee
componenten. Allereerst is er de schade die het aantal ontvreemde goederen oplevert. Daarnaast speelt de schade die de inbraak(poging) aan het
pand veroorzaakt, een belangrijke rol. In het vooronderzoek werd er al op
gewezen dat veel kleine (gelegenheids)inbraakjes bestaan uit het ingooien
van een ruit en het ontvreemden van enkele goederen uit of via de etalage. Het aandeel braakschade speelt dan een belangrijke rol in de totale
schadepost.
In tabel 23 treft men een vergelijking aan van de schade volgens eigen
opgave die de winkeliers in 1985 en 1987 leden als gevolg van het aantal
ontvreemde artikelen door inbraak.14 In Overvecht wordt in 1987 volgens
eigen opgave van de winkeliers zo'n 24% meer schade geleden ten opzichte
van 1985 en in Kanaleneiland zo'n 83% minder schade als gevolg van door
inbraak ontvreemde artikelen.15 In Overvecht neemt het aantal inbraken
licht af en stijgt de schade aan ontvreemde artikelen. Toch kan hieruit
niet worden afgeleid dat de gemiddelde schade per inbraak toeneemt. Het
hogere bedrag in 1987 komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van
een hele grote, professioneel gepleegde inbraak.
Tabel 23: Schade (in guldens) ondervonden door (poging tot) inbraak in 1985
en 1987 aan ontvreemde artikelen; winkeliersenquéte
winkelcentrum

1985

Kanaleneiland
Overvecht

133.055
144.200

22.205
178.455

- 110.850
+ 34.255

totaal

274.255

200.960

-

1987

verschil

73.295

In tabel 24 wordt op dezelfde wijze als in tabel 23 een presentatie gegeven
van de schade die de winkeliers volgens hun eigen opgave hebben geleden
als gevolg van inbraak. Ditmaal gaat het om het bedrag dat nodig is om de
winkel te herstellen van de bij de inbraak aangebrachte beschadigingen.
Kanaleneiland komt in 1987 bijna 85% lager uit dan in 1985 en Overvecht
komt 20% hoger uit.16 Op de problemen van het vaststellen van schadebedragen op deze wijze 'werd al eerder ingegaan. De nauwkeurigheid van de
genoemde bedragen dient enigszins in twijfel te worden getrokken. Niettemin zijn de uitkomsten als indicatie bruikbaar.

14 Als basis van vergelijking gelden hier de twee enquêtes die onder de winkeliers zijn gehouden, begin 1986 en begin 1988. De bedoeling was dat de winkeliers de balansresultaten
over het voorgaande jaar voor deze opgave zouden benutten. De problemen ten aanzien
van balansverschillen en de daaruit af te leiden "derving" zijn beschreven in paragraaf 1.3.
Niettemin werd besloten om gelijksoortige gegevens met elkaar te vergelijken.
15 Bij het interpreteren van de cijfers moet ook worden bedacht dat de response (95%) op
de winkeliersenquête zo groot was dat, op enkele uitzonderingen na, iedere winkelier is
geënquêteerd; ten opzichte van het op zich toch niet lage responsepercentage in het vooronderzoek van 75% een aanzienlijke toename. Bovendien is sinds 1986 het aantal winkels
op het winkelcentrum met acht toegenomen.
16 Volgens onze eigen registratie geven de winkeliers in Kanaleneiland over het jaar 1987 een
schadebedrag van f 14.956 op. Kennelijk heeft niet iedereen deze vraag in de winkeliersenquête beantwoord. Volgens onze eigen registratie komt het schadebedrag aan (poging
tot) inbraak 59% lager uit.
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Tabel 24: Schade (in guldens) ondervonden door (poging tot) inbraak 1985 en
1987 aan pand en interieur; winkeliersenquête en registratie
winkelcentrum

1985

1987

verschil

Kanaleneiland
Overvecht

36.575
35.515

5.644
42.615

- 30.931
+ 7.100

totaal

72.090

48.259

- 23.831

Samengevat neemt ten opzichte van 1985 het totaal aantal aangiften van
inbraak in 1987 volgens de politiegegevens af. De ontwikkeling in de schadebedragen als gevolg van inbraak (lager in Kanaleneiland, hoger in Over
vecht) combinerend met het afnemend aantal inbraken, geeft voeding aan
de hypothese dat wellicht enkele gelegenheidsinbrekers het veld hebben geruimd voor wat zwaardere jongens. De gemiddelde schade per inbraak stijgt
op Overvecht van f 4.400 naar f 4.800 en blijft op Kanaleneiland rond
f 3.500.

Ondanks de feitelijke afwezigheid van maatregelen op dit gebied valt er
niettemin een positief effect te registreren, mogelijk als uitstraling van de
overige maatregelen.

8.2.3

Winkeldiefstal
Aantal winkeldiefstallen
Ten einde een zo nauwkeurig mogelijk beeld te verkrijgen omtrent de winkeldiefstal die aan klanten valt toe te schrijven (het aantal te koop aangeboden artikelen dat uit de verkoopruimte van een winkel verdwijnt), werd
via een zelf opgezette registratie een speciale telling hiervan bijgehouden.
De winkeliers werden bij deze registratie aangemoedigd om ook te letten
op lege verpakkingen, losse "wafers" (beveiligingslabels van kleding) en op
de voorraad uitgestalde artikelen. Het neveneffect van dit type registratie
was dat lopende het jaar steeds meer onontdekte winkeldiefstallen naar boven kwamen. Het dark number werd daardoor kleiner, maar het was een
verstorend effect ten aanzien van het exact bijhouden van het diefstalverloop als gevolg van het project.

Het aantal registratieformulieren dat maandelijks werd ingeleverd, was
niet constant. De indruk bestaat echter dat winkeliers die in een bepaalde
maand meenden geen schade te hebben ondervonden, hun formulier niet inleverden. Die indruk wordt bevestigd door het feit dat bijvoorbeeld het
aantal winkeldiefstallen per maand geen gelijke tred houdt met het aantal
ingeleverde formulieren. Reden waarom bijvoorbeeld het standaardiseren op
het aantal ingeleverde formulieren om een betere impressie te krijgen van
het diefstalverloop, weinig zin heeft.
In bijlage 3.29 is een overzicht gegeven van het aantal verwerkte registratieformulieren per maand. Bijlage 3.30 geeft een overzicht van het aantal ontdekte winkeldiefstallen tijdens de registratie (het gehele jaar 1987).
Dat de weergave van het aantal winkeldiefstallen redelijk onafhankelijk is
van het aantal ingeleverde formulieren, blijkt bijvoorbeeld uit de maanden
juni en juli. Toen zijn veel formulieren ingeleverd, maar slechts weinig
diefstallen geregistreerd. Hoewel er aan de andere kant in de maand april
weinig formulieren werden ingeleverd, blijkt het aantal geregistreerde winkeldiefstallen hoog te zijn.
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In zijn algemeenheid valt te constateren dat het totaal aantal winkeldiefstallen afneemt, wanneer in mei 1987 het proefproject start. De eerste
maanden van de registratie vallen naar alle waarschijnlijkheid te karakteriseren als een leerperiode, waarin de winkeliers moeten wennen aan het
formulier, gelet op het soms geringe aantal' gemelde winkeldiefstallen. Uit
het formulier valt niet exact op te maken hoeveel incidenten van winkeldiefstal hebben plaatsgevonden. Vaak werd bij het invullen door de winkelier geen onderscheid gemaakt tussen artikelen die door het betrappen van
een winkeldief vermist werden of die door onontdekte winkeldiefstal werden vermist. Een presentatie van het totaal aantal gestolen artikelen (zoals
in bijlage 3.30) leek daarom het meest relevant.
Uit de politiegegevens over 1987, die in bijlage 3.31 zijn opgenomen,
blijkt dat in zijn algemeenheid het totaal aantal aangiften per maand maar
beperkt fluctueert. Er valt zeker geen duidelijke trend of seizoensinvloed
te onderscheiden. Op Kanaleneiland is het verloop grilliger, maar gezien
het geringe totaal aantal incidenten mogen ook hier geen indicaties voor
een trend worden gezien. Met' de komst van de veiligheidsfunctionaris in
mei verandert er in het aangiftepatroon kennelijk weinig.
Een vergelijking met voorgaande jaren in tabel 25 leert dat er in 1987
meer aangiften van winkeldiefstal plaatsvinden dan in 1985. Verondersteld
wordt dat deze toename veroorzaakt is door het werk van de veiligheidsfunctionarissen. Zij stimuleerden de winkeliers tot het doen van aangiften
en zij ontdekten zelf ook veel winkeldiefstallen; daardoor steeg het aantal
aangiften. Het hogere aantal aangiften lijkt daarom eerder het gevolg te
zijn van een grotere aangiftebereidheid en een afname van het dark number dan van het stijgen van de criminaliteit ter plaatse.
Tabel 25: Aantal aangiftes winkeldiefstal per winkelcentrum 1985 en 1987;
politiegegevens
winkeLcentrun

1985

1987

verschil

Kanaleneiland
Overvecht

69
233

97
251

+ 28
+ 18

totaal

302

348

+

46

Schade door winkeldiefstal
Van een exacte presentatie van het schadebedrag dat' de winkeliers- volgens
de winkeliersenquête hadden geleden aan winkeldiefstal in 1985 en 1987,
wordt hier afgezien. De winkeliers zijn bij die opgaven uitgegaan van hun
dervingscijfers over die jaren, hetgeen, zoals reeds eerder gesteld, geen
goede representatie is van diefstal door klanten uit de verkoopruimte van
ter verkoop aangeboden goederen. De oorspronkelijke cijfers geven een
verhoging van het schadebedrag voor Overvecht en een verlaging van het
schadebedrag voor Kanaleneiland. Deze cijfers zijn waarschijnlijk niet helemaal correct vanwege het ontbreken van een aantal grote winkels. Via een
herberekening van de gegevens komt de door de winkeliers opgegeven
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schade in 1987 f 175.000 lager uit dan in 1985.17
Het via onze eigen registratiemethode berekende totale schadebedrag aan
winkeldiefstal is voor Kanaleneiland in 1987 f 45.092 en voor Overvecht
f 68.068; tezamen f 113.160. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het
aandeel van (echte) winkeldiefstal in het dervingsbedrag tussen een kwart
en een derde ligt. Van 186 aangiften van winkeldiefstal over beide winkelcentra is bij de politie in 1987 een schade van totaal f 61.535 bekend.

8.2.4

Vernieling
Het totaal aantal vernielingen waarvan winkeliers het slachtoffer waren,
liep tussen 1985 en 1987 terug van 186 naar 58 (zie bijlage 3.32). Het
totale schadebedrag aan vernielingen is met ruim de helft teruggelopen van
f 102.975 naar f 46.885 (zie bijlage 3.33). Bij de politie werden voor beide
winkelcentra in 1987 in totaal 10 vernielingen aangegeven, met een gezamenlijk schadebedrag van f 22.615.

8.2.5

Totale schade aan criminaliteit

In tabel 26 worden de resultaten van de hierboven genoemde schadeberekeningen nog eens op een rijtje gezet. Ten overvloede zij hier nogmaals vermeld dat de door de winkelièrs in de enquêtes verstrekte schadebedragen
met onvoldoende precisie zijn vastgesteld. Om die reden werd het schadebedrag aan winkeldiefstal herberekend en niet in de onderstaande tabel opgenomen. Het schadebedrag als gevolg van diefstal dient derhalve als indicatie te worden beschouwd. De overige bedragen zijn vrij "hard" te noemen, daar inbraak en ernstige vernielingen vaak aan de verzekering, die
om een exacte schadeberekening zal vragen, worden opgegeven. Als we de
wat hardere cijfers van inbraak, braakschade en schade ten gevolge van
vernieling optellen, dan zien we het schadebedrag in 1987 afnemen met
f 153.216. Het herberekende schade(dervings)bedrag als gevolg van diefstal
neemt in 1987 af met f 175.000.
Tabel 26: Totale schade criminaliteit 1985 en 1987 naar opgave van de winkeliers; winkeliersenquète
winkelcentrum

1985

1987

verschil

inbraak
braak (herstelschade)
vernielingen

274.255
72.090
102.975

200.960
48.259
46.885

-

totaal

449.320

286.104

- 153.216

73.295
23.831
56.090

17 Onze indruk is dat niet alle winkeliers aan de totstandkoming van het schadebedrag over
1985 hebben meegewerkt. Waarschijnlijk hebben zelfs twee "dure" winkeliers (ca. f 100.000
schade) in Overvecht over 1985 geen opgave verstrekt, gezien de scheve verhouding tussen
Kanaleneiland en Overvecht. Kanaleneiland komt in 1985 op f 210.000 en Overvecht op
f 155.000, terwijl Overvecht 80 winkels heeft en Kanaleneiland 45. Wanneer we het Overvechtse bedrag corrigeren door er twee maal f 100.000 bij op te tellen, ontstaat er een
reëler beeld. Overvecht komt dan op f 355.000. De schade van beide winkel centra samen
(aan derving, niet echte winkeldiefstal) over 1985 is dan f 565.000. De schadegegevens van
1987 zijn voor Kanaleneiland en Overvecht respectievelijk f 140.000 en f 250.000. De derving van beide winkelcentra samen in 1987 is dus f 390.000. Er wordt dan volgens deze
berekening in 1987 voor een bedrag van f 175.000 minder schade geleden dan in 1985.

109

8.2.6

Conclusie
In zijn algemeenheid zijn de gegevens betreffende het slachtofferschap van
de winkeliers van kleine criminaliteit erg lastig te interpreteren. Dit komt
enerzijds, omdat de administratiemethoden van de winkeliers gebrekkig zijn
en anderzijds, omdat de in het kader van het project gepleegde interventies allerlei oncontroleerbare en onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben
gehad. Voorbeelden van het laatste zijn het toenemen van de aangiftebereidheid, de verbetering van het zicht van de winkelier op het aantal
vermiste goederen en het verminderen van het dark number van criminaliteit. Zolang de administratieve methoden van de winkeliers niet verbeterd
worden, is het onmogelijk een exact in geld uitgedrukt resultaat van de
genomen maatregelen te presenteren. Met name vanwege de schommelingen
die als gevolg van de activiteiten blijken te ontstaan in het dark number
van criminaliteit, is het vrijwel onmogelijk om aan te geven in hoeverre de
bemoeienissen van de veiligheidsfunctionarissen hebben ingegrepen op de
aard en omvang van die criminaliteit op het winkelcentrum. De resultaten
lijken ambivalent. Uit hun registratie van werkzaamheden blijkt een aanzienlijke (preventieve) bemoeienis met criminaliteit. Desondanks verminderen de aangiftecijfers bij de politie niet navenant. Verondersteld wordt dan
ook dat door de activiteiten van de veiligheidsfunctionarissen en door de
overige maatregelen een deel van het dark number wordt "wit gewassen"
en dat meer criminaliteit hierdoor ter ore van de politie komt. Strikt bewijsbaar is deze aanname echter niet.
Een vergelijking van de totale schade die op globale wijze is gemeten
v6ór en na de maatregelen, kan slechts als een indicatie dienen van de effecten van de getroffen maatregelen. Het schadebedrag met de maatregelen
in werking is voor de wat hardere cijfers in totaal f 153.000 lager dan in
de situatie zonder maatregelen. Het wat zachtere, herberekende schadebedrag ten gevolge van diefstal is ook lager, namelijk f 175.000. Hoewel dit
laatste bedrag met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken, lijkt
de totale schadevermindering dermate omvangrijk dat hieruit de drie veiligheidsfunctionarissen gemakkelijk kunnen worden betaald. Deze maatregel
lijkt zichzelf dus terug te verdienen.
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Slachtofferschap winkelpubliek

8.3.1

Inleiding

Evenals in paragraaf 8.2 zal het slachtofferschap van het winkelpubliek in
kaart worden gebracht met behulp van de resultaten van enquêtes en met
behulp politiegegevens. Ook hier zal het slachtofferschap per delict worden
besproken waar dat qua omvang zinvol is en zullen eventuele verschillen
tussen enquêtes en politiegegevens worden besproken.

8.3.2

Fietsendiefstal

Het delict waar het publiek ongetwijfeld het meest het slachtoffer van
wordt tijdens een bezoek aan het winkelcentrum, is fietsendiefstal. Mede
daarom is er in het project voor geijverd bewaakte fietsenstallingen in te
stellen. Daar de realisatie daarvan echter lang op zich heeft laten wachten,
vallen de politiecijfers met betrekking tot aangiften van fietsendiefstal
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over het gehele jaar, niet goed te gebruiken als een graadmeter voor het
functioneren van deze bewaakte fietsenstallingen. De bewaakte fietsenstallingen werden pas in het laatste kwartaal van_ 1987 geopend. Om toch enige indicaties te bieden worden de politiecijfers hier niettemin gepresenteerd. Het totale aantal aangiften van fietsendiefstal is in 1985 op Overvecht bijna hetzelfde als in 1987, respectievelijk 145 en 139. Op Kanaleneiland daalt het niveau van 79 in 1985 naar 21 aangiften in 1987. In zijn
totaliteit neemt het aantal aangiften met 64 af van 224 in 1985 naar 160 in
1987.
Daar inmiddels bekend mag worden verondersteld dat niet alle incidenten
van criminaliteit aan de politie worden gemeld, is in de enquêtes onder het
publiek aandacht besteed aan de mate waarin het publiek slachtoffer wordt
van criminaliteit op het winkelcentrum. Een vergelijking van het aantal
slachtoffers van (brom)fietsendiefstal in 1985 met 1987 valt gunstig uit:
respectievelijk 68 en 35. Niet alleen neemt het aantal slachtoffers met
bijna de helft af; er valt ook een dergelijke vermindering van het aantal
fietsendiefstallen te bespeuren (van 106 incidenten in 1985 naar 50 incidenten in 1987).
Samengevat is de vergelijking met betrekking tot fietsendiefstal tussen
1985 en 1987 voor wat betreft de steekproef uit het publiek heel gunstig.
Het slachtofferschap neemt met ongeveer de helft af. Voor het beoordelen
van het effect van de bewaakte fietsenstalling op deze afname, heeft de
publieksenquête op een te vroeg tijdstip plaatsgevonden.

8.3.3

Diefstal van portemonnee/tas
Na (brom)fietsendiefstal is diefstal van tas of portemonnee het meest voorkomende (vermogens)delict op de winkelcentra. Een vergelijking van de politiecijfers over de jaren 1985 en 1987 leert dat in Kanaleneiland het niveau licht daalt van respectievelijk 23 naar 19 aangiften en dat het niveau
in Overvecht scherper daalt van 75 naar 53 aangiften. Op beide winkelcentra samen wordt in 1987 ruim een kwart minder aangiften van dit delict
genoteerd. Dat met name in de maanden dat de veiligheidsfunctionaris
werkzaam is op het winkelcentrum, het aantal aangiften bij de politie omhoog gaat versterkt de indruk die uit hun registratie van activiteiten werd
verkregen. Zij hebben in vele gevallen het publiek aangespoord om aangifte
te doen.
Bij een beschouwing van het aantal aan de politie gemelde incidenten per
maand, springen in 1987 de maanden juli, september en november eruit met
respectievelijk 10, 17 en 10 diefstallen. Opmerkelijk is dat, wanneer het
aantal diefstallen hoog is in Kanaleneiland, dit laag is in Overvecht en omgekeerd. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er kennelijk steeds een
wisseling van werkterrein plaatsvindt door bepaalde criminelen.

Als de resultaten van de enquêtes onder het publiek over 1985 en 1987
met elkaar worden vergeleken, dan zien we een aanzienlijke afname van
het slachtofferschap van diefstal van tas en/of portemonnee. Deze afname
correspondeert met de politiegegevens over 1985 en 1987; deze gaven ook
een afname te zien. Het aantal slachtoffers loopt terug van 20 naar 13.
Het totaal aantal incidenten loopt echter minder terug: van 20 naar 16.
Geconcludeerd kan worden dat er ten opzichte van 1985 in 1987 een
daadwerkelijke vermindering heeft plaatsgevonden van het aantal diefstallen
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van portemonnee/tas, gemeten in een enquête onder het publiek. Of dit
ook een gevolg is van de maatregelen, kan niet met zekerheid worden
vastgesteld, maar het is wel aannemelijk, gezien het verhoogde toezicht in
de wandelgangen van de winkelcentra en het feit dat alle gegevens één
kant uit wijzen.

8.3.4

Diefstal vanaf/uit auto
Op Kanaleneiland en Overvecht is er in 1987 een lichte stijging in het
aantal aangiften bij de politie van dit type diefstallen van 55 in 1985 naar
61. Een verklaring hiervoor kan worden gezocht in een mogelijk verhoogde
aangiftebereidheid van het publiek. Het aantal slachtoffers van dit delict
neemt onder de respondenten op de publieksenquête af van 25 in 1985 naar
11 in 1987. Het aantal incidenten daalde volgens de publieksenquête nog
scherper in dezelfde periode: van 43 naar 13 incidenten. De conclusie kan
zijn dat ook het voorkomen van dit delict flink is afgenomen.

8.3.5

Overige delicten
Het aantal aangiften van kleine geweldsdelicten bij de politie verdubbelde
in 1987 bijna ten opzichte van 1985. De delicten onder de noemer klein
geweld bevatten onder andere handtastelijkheden en bedreiging. Het slachtofferschap daarvan onder het publiek werd ook nagegaan. Uit deze gegevens blijkt een daling van het aantal delicten. Het aantal slachtoffers van
handtastelijkheden nam af van 16 in 1985 naar 3 in 1987 en het aantal incidenten daalde van 25 naar 7. Het aantal slachtoffers van bedreiging nam
af van 19 in 1985 naar 11 in 1987 en het aantal incidenten van bedreiging
nam af van 44 naar 18 in dezelfde periode. Het hogere aantal aangiften
van kleine geweldsdelicten zou in relatie tot de daling van het slachtofferschap in de publieksenquête het gevolg kunnen zijn van een hogere aangiftebereidheid in 1987.
Het aantal aangiften van "overige diefstal" bij de politie is eveneens gestegen, van 12 in 1985 tot 19 in 1987. Ook hier zien we in de gegevens uit
de publieksenquête een afname in het slachtofferschap onder het publiek
van dit delict van 10 slachtoffers in 1985 naar 7 in 1987. Het totaal aantal
incidenten daalde in dezelfde periode van 11 naar 7. Ook hier zou dit kunnen wijzen op een hogere aangiftebereidheid van het publiek.

8.3.6

Totaalbeeld slachtofferschap publieksenquête

In tabel'27 wordt een totaaloverzicht gegeven van het aantal aangiften dat
het publiek op beide winkelcentra bij de politie deed van kleine criminaliteit. Daaruit blijkt dat het aantal aangiften van diefstal van (brom)fiets en
van tas/portemonnee is afgenomen. Het aantal aangiften met betrekking tot
de andere delicten is licht gestegen, met uitzondering van delicten "klein
geweld", waar meer dan een verdubbeling van het aantal aangiften is te
zien. Wanneer we hierbij tevens in ogenschouw nemen dat het slachtofferschap van het publiek blijkens de eigen opgaven in de enquêtes is gedaald
(tabel 28 en 29), dan lijkt dit alles sterk te wijzen op een toegenomen
aangiftebereidheid in de proefperiode en niet op een toename van criminaliteit in die periode.
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Tabel 27: Aantal aangiften in 1985 en 1987; politiegegevens
delicten

1985

1987

verschil

diefstal (brom)fiets
diefstal tas/portemonnee
diefstal vanaf/uit auto
overige diefstal
klein geweld

224
98
55
12
17

160
72
61
19
45

- 64
- 26
+ 6
+ 7
+ 28

totaal

406

357

- 49

Tabel 28: Aantal slachtoffers in 1985 en 1987; eigen opgave publiek
delict
diefstal (brom)fiets
diefstal tas/portemonnee
diefstal vanaf/uit auto
overige diefstal
handtastelijkheden
bedreiging
totaal

1985

1987

verschil

68
20
25
10
16
19

35
13
11
7
3
11

- 33
- 7
- 14
- 3
- 13
- 8

158

80

- 78

Tabel 29: Aantal incidenten in 1985 en 1987; eigen opgave publiek
delict

1985

1987

diefstal (brom)fiets
diefstal tas/portemonnee
diefstal vanaf/uit auto
overige diefstal
handtastelijkheden
bedreiging

106
20
43
11
25
44

50
16
13
7
7
18

totaal

249
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verschil
-

56
4
30
4
18
26

- 138

Niet alle gegevens wijzen dezelfde kant uit. In de politiegegevens is soms
sprake van een verhoging van het aantal aangiften in 1987 ten opzichte
van 1985. Het slachtofferschap van kleine criminaliteit onder het publiek
loopt blijkens een vergelijking van de enquêtegegevens over 1985 en 1987
dermate terug dat een positief effect van de maatregelen aannemelijk lijkt.
Het soms verhoogde aantal aangiften lijkt het gevolg te zijn van een grotere aangiftebereidheid onder het publiek, daartoe aangespoord door de
veiligheidsfunctionaris.

8.4

Angst voor slachtofferschap

In deze paragraaf zal ter afsluiting van de behandeling van de criminaliteitscijfers nog een korte analyse plaatsvinden van de inschatting die de
winkeliers en het publiek maken om slachtoffer te worden van criminaliteit. In beide enquêtes zijn daarover vragen gesteld.
Aan het einde van de proefperiode is de winkeliers gevraagd hoe vaak men
aan de mogelijkheid dacht om zelf slachtoffer van een delict te worden op
het winkelcentrum. De resultaten staan weergegeven in bijlage 3.34. Bijna
19% denkt regelmatig of vaak aan de mogelijkheid slachtoffer te worden
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van criminaliteit op het winkelcentrum. Vervolgens is gevraagd aan welk
delict men dan denkt. De antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in
bijlage 3.35. Aan de respondenten was gevraagd wat het eerste delict is
waarvan men het slachtoffer denkt te worden, het tweede, enz. Het eerste
delict waarvan men denkt slachtoffer te worden, is duidelijk beroving. Als
tweede delict scoort vernieling hoog, zij het dat mishandeling of ruzie een
bijna even grote score hebben. De meest genoemde delicten zijn beroving
(79x), mishandeling/ruzie (69x) en vernieling (65x).
Het publiek is de vraag naar de kans om het slachtoffer te worden twee
maal voorgelegd, in 1985 en in 1987 (zie bijlage 3.36). Over het geheel genomen, zijn de verschillen tussen beide jaren gering, zij het dat het beeld
in 1987 iets negatiever is.18 De groep mensen die regelmatig of vaak aan
de mogelijkheid denkt ,slachtoffer te worden van criminaliteit, is in 1987
14% tegenover 12% in 1985. De rest van de mensen denkt nooit tot soms
aan die mogelijkheid.
De winkeliers schatten dus hun kansen om slachtoffer te worden van een
delict in 1987 iets pessimistischer in dan het publiek, respectievelijk 19%
en 14%. In zijn algemeenheid is het publiek in 1987 iets pessimistischer
gaan denken over de kans het slachtoffer te worden in vergelijking met
1985. Dramatisch zijn de verschillen echter niet. Er zijn geen aanwijzingen
dat het publiek onder invloed van de genomen maatregelen anders is gaan
denken. Wellicht ook is de iets negatievere inschatting die het -publiek
maakt een exponent van het met de neus op de feiten worden gedrukt
door de genomen maatregelen, of een volharding van het, mede door de
media bekrachtigde, (stereotype) beeld op het gebied van criminaliteit.

8.5

Conclusie criminaliteitstendensen
Het is in zijn algemeenheid niet eenvoudig geweest om de effecten van het
proefproject in de criminaliteitscijfers terug te vinden. Problematisch was
vooral het dark number van criminaliteit en de verhoogde aangiftebereidheid van het publiek die, in weerwil van de verwachtingen, het aantal aangiften bij de politie deden stijgen. Slachtoffergegevens van zowel winkeliers als publiek zouden een betere indicatie moeten gegeven over de toeof afname van de criminaliteit. Maar de administratiemethoden van winkeliers (met name op het gebied van winkeldiefstal) zijn ruw en onzuiver.
Het ter verbetering van dit laatste opgezette registratiesysteem heeft ook
niet de verbetering gebracht die ervan verwacht werd, voornamelijk omdat
zij afhankelijk was van de medewerking van de winkeliers en van hun
nauwkeurigheid bij het invullen van de gevraagde gegevens. In zijn algemeenheid zijn de effecten van het proefproject aannemelijk te maken. Of
een bepaalde schommeling in de geregistreerde of gepercipieerde criminaliteit het directe gevolg is geweest van de in dat kader genomen maatregelen, valt moeilijk te bewijzen.
Hoewel in het project geen expliciete maatregelen werden genomen om

18 Kennelijk is men iets pessimistischer geworden, daar de groep mensen die nooit aan
slachtofferschap denken, in 1987 kleiner is geworden. Waarschijnlijk heeft hier een verschuiving plaatsgevonden tussen de antwoordcategorieën "nooit" en "zelden". Ook de overige categorieën geven een verschuiving te zien: van "soms" naar "regelmatig" en van "regelmatig" naar "vaak". De verschillen zijn echter marginaal. Er is ook een kleine groep
mensen die wat positiever is gaan denken, van "soms" naar "zelden".
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het delict inbraak te bestrijden, is niettemin het totaal aantal inbraken
afgenomen. De gemiddelde schade per inbraak stijgt, hetgeen betekent dat
kennelijk het aantal kleine inbraken is verminderd. Het project was vooral
op deze kleine inbraken gericht.
Tijdens het project stijgt het totaal aantal aangiften van winkeldiefstal.
Dit is terug te voeren op een grotere aangiftebereidheid van de winkeliers
enerzijds en een. groter aantal ontdekte winkeldiefstallen door winkelier en
veiligheidsfunctionaris anderzijds. Gezien de aanzienlijke bemoeienissen van
de veiligheidsfunctionarissen met winkeldiefstal (waarvan een derde deel op
eigen initiatief), lijkt het evident dat meer criminaliteit ontdekt wordt en
dat het aantal aangiften van winkeldiefstal toeneemt. Een vergelijking van
de schadebedragen die de winkeliers aan winkeldiefstal ondervinden, diende
op basis van herberekeningen plaats te vinden. De gegeven uitkomsten dienen derhalve als indicatie en niet als vaststaand bedrag te worden beschouwd. Desondanks is er sprake van een afname van het schadebedrag
ten gevolge van winkeldiefstal.
Het aantal vernielingen daalde in 1987 drastisch ten opzichte van 1985
en ook de schade die de winkeliers ervan ondervinden, is met meer dan de
helft gedaald.
Een vergelijking van de totale schade die de winkeliers lijden, geeft over
1987 een bedrag dat f 150.000 lager is voor wat betreft de vrij "harde" gegevens voor inbraak en vernieling. Het wat zachtere, herberekende, schadebedrag als gevolg van diefstal geeft f 175.000 minder aan schade te zien.
Uit deze schadeverminderingen zouden gemakkelijk drie veiligheidsfunctionarissen full time zijn aan te stellen, hetgeen zou betekenen dat dit deel
van de maatregelen zich heeft terugverdiend.

Ten aanzien van het slachtofferschap onder het publiek wijzen evenmin
alle gegevens dezelfde kant uit. In de politiegegevens is in 1987 soms sprake van een verhoging van het aantal aangiften ten opzichte van 1985. Het
slachtofferschap van kleine criminaliteit onder het publiek loopt daarentegen blijkens de enquêtegegevens in 1987 dermate terug dat een positief effect van de maatregelen zeker aannemelijk lijkt. Het verhoogde aantal aangiften bij de politie lijkt ook hier het gevolg te zijn van een grotere aangiftebereidheid.
Met name vanwege de schommelingen die als gevolg van de activiteiten
zijn ontstaan in het dark number van de criminaliteit, is het moeilijk aan
te geven in hoeverre de maatregelen die in het kader van het project zijn
getroffen, van invloed zijn op de aard en.omvang van de criminaliteit op
het winkelcentrum. De resultaten lijken ambivalent. Uit de registratie van
de werkzaamheden van de veiligheidsfunctionarissen blijkt een aanzienlijke
(preventieve) bemoeienis met criminaliteit. Desondanks verminderen de aangiftecijfers bij de politie niet navenant. De vooronderstelling is dan ook
dat door de activiteiten van de veiligheidsfunctionarissen en door de overige maatregelen een deel van het dark number wordt "wit gewassen" en
dat meer criminaliteit hierdoor ter ore van de politie komt. Gezien de uiteindelijk positieve resultaten bij de winkeliers en het publiek, kan worden
aangenomen dat de maatregelen een positief effect hebben gehad op de
criminaliteit in de winkelcentra.
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9

9.1

Conclusies

Inleiding
In dit hoofdstuk zal de eindbalans worden opgemaakt van de resultaten die
het project Criminaliteit in winkelcentra heeft gehad. Er zal antwoord
worden gegeven op de vraag of het project die resultaten heeft opgeleverd
die ervan verwacht werden. Daartoe zal in het kort worden teruggekomen
op de doelstellingen van dit project, die hun basis vinden in de rapporten
van de Commissie kleine criminaliteit en in het beleidsplan Samenleving en
Criminaliteit, en de wijze waarop deze zijn geoperationaliseerd.
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Doelstelling en operationalisatie

De volgende doelstelling werd ten behoeve van het winkelcentraproject geformuleerd: het door middel van het nemen van experimentele maatregelen
in de preventieve sfeer vanuit lokaal bestuurlijke hoek komen tot een vermindering en/of tot het beheersbaar maken van de op winkelcentra gepleegde kleine criminaliteit.
Vanuit de hoofdlijnen van het bestuurlijke preventiebeleid stonden drie
aspecten centraal: een verhoging van het functioneel toezicht, verhoogde
sociale controle en bouwkundige of technisch preventieve maatregelen.
Het verhogen van het functionele toezicht binnen bijvoorbeeld enkele
winkels voor een beperkte periode ter bestrijding van winkeldiefstal, door
het inzetten van extra personeel of het aanpassen van de winkelinrichting,
werd economisch niet haalbaar en technisch niet realiseerbaar geacht. Toen
uit het vooronderzoek bleek dat bijna net zoveel criminaliteit (vermogensdelicten) plaatsvindt vlak buiten de winkels als binnen in de winkels, werd
het duidelijk dat het realiseren van functioneel toezicht breder moest worden geïnterpreteerd dan alleen meer personeel in de winkels. De tot dan
toe ten aanzien van criminaliteit atomair optredende winkeliers zouden ertoe moeten worden overgehaald collectief het beheer over het gehele winkelcentrum te gaan voeren. Het functionele toezicht diende niet alleen in
de winkel gerealiseerd te worden, maar vooral ook daarbuiten. Het idee
van de veiligheidsfunctionaris die toezicht houdt op het gehele winkelcentrum, was daarmee geboren.
Dit alleen leek echter niet voldoende. Het aantal in de verkoop werkzame mensen per winkel werd in zijn algemeenheid afdoende en heel wel in
staat geacht om op te treden tegen kleine criminaliteit. Echter bepaalde
factoren bleken een rol te spelen, waardoor winkelpersoneel niet optrad
tegen criminaliteit, zoals onvoldoende juridische kennis, geen ruimte voor
het vasthouden van een verdachte en angst voor represailles door de verdachte. Een veiligheidsfunctionaris zou de rol van angstig personeel kunnen
overnemen en daar kunnen assisteren waar te weinig verkooppersoneel aanwezig is om tot actie over te gaan. Het idee van de burenbel werd geboren: een installatie die door middel van een druk op de knop in een oog-
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wenk veiligheid kon verschaffen. Want niet alleen de veiligheidsfunctionaris
kon daarmee worden gewaarschuwd, maar ook de aangrenzende buren, zodat in zeer snelle tijd hulpverlening werd gewaarborgd. Ten slotte werden
opleidingen georganiseerd om de winkelier en het personeel op een juiste
wijze te laten optreden.
Niet alleen in de vorm van de veiligheidsfunctionaris werd het functionele toezicht vergroot, ook door middel van het instellen van bewaakte fietsenstallingen, specifiek op dat terrein.

Naast het functionele toezicht diende er (verhoogde) informele sociale
controle te worden gerealiseerd. Dit is op de volgende wijze in het project
ingevuld. Uit de enquête die vooraf aan de start van het project onder het
publiek in de winkelcentra was gehouden, was bekend dat een aanzienlijk
deel van de mensen wel eens een delict zag, maar er om verschillende redenen niet tegen optrad. Aan de andere kant leek men wel in grote mate
bereid om dit gebeuren te melden. Besloten werd de veiligheidsfunctionaris
als een soort intermediair op te laten treden. Het publiek behoefde slechts
de veiligheidsfunctionaris in te seinen en de rest werd door hem geregeld.
De veiligheidsfunctionaris diende daartoe "toegankelijk" te worden gemaakt
voor het publiek. Reden waarom hij in niet-bedreigende kledij werd gestoken en werd geprofileerd als de gezagsdrager namens het winkelcentrum,
die recht van spreken had. Door middel van voorlichtingsmiddelen als posters, folders en advertenties werd het publiek erop geattendeerd dat de
veiligheidsfunctionaris ook deze functie had.
In zijn algemeenheid diende de criminaliteit door middel van preventiemaatregelen omlaag te worden gebracht. Dat betekende dat het risico dat
iemand zou worden betrapt op het plegen van een delict, zoals winkeldiefstal, moest worden verhoogd. Het begrip "risico" wordt ook wel uitgedrukt
als een wiskundige formule en gerelateerd aan de begrippen "kans" en "effect". Risico is dan gelijk aan kans maal effect. Wanneer we dus het risico
op het betrapt worden op winkeldiefstal willen vergroten om daarmee te
bewerkstelligen dat een potentiële dief afziet van zijn daad, moeten we dus
iets doen aan de kans om betrapt te worden èn aan het effect dat die betrapping voor de betrokkene zal hebben. De "pakkans" werd onder andere
met de hierboven beschreven middelen vergroot. Het "effect" werd door
middel van strafrechtelijke maatregelen opgekrikt. Deze richtten zich op de
snelheid van de procedure en op de zekerheid van straf. De bedoeling was
o.a. dat er collectieve zittingen zouden worden gehouden voor verdachten
die in het kader van het project waren opgepakt. Aan deze zittingen zou
veel ruchtbaarheid worden gegeven. Met name van dit publicitaire aspect
werd in dit verband veel verwacht.
Het is binnen de tijdspanne en financiën die voor dit project gereserveerd werden, niet mogelijk gebleken om (ingrijpende) bouwkundige maatregelen te realiseren. Er zijn echter wel voorstellen gedaan op dit gebied,
die door de eigenaren van de beide winkelcentra worden meegenomen bij
verbouwings- of nieuwbouwplannen. Deze plannen zijn in dit rapport verder
buiten beschouwing gebleven.
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Is het project geslaagd?
Deze vraag laat zich noch eenvoudig, noch eenduidig beantwoorden. Er is
een aantal kwesties die daarbij in de beschouwing dienen te worden genomen. Een experiment of een proef is bijna altijd geslaagd, of zo men wil
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gelukt, wanneer het tot een concrete realisatie is gekomen. Een experiment
is niet geslaagd of een proef is niet gelukt, wanneer niet datgene gerealiseerd is dat had moeten worden gerealiseerd, als, met andere woorden, de
operationalisatie van de doelstelling van het project slecht is geweest. De
achterliggende vraag is of de uitgangspunten waarop de proef is gestoeld,
de juiste waren. Dan gaat het om de vraag of met behulp van (verhoogd)
functioneel toezicht, (verhoogde) informele sociale controle en bouwkundige
en technische maatregelen de criminaliteit op winkelcentra gereduceerd
en/of beheersbaar kan worden. Deze ogenschijnlijk simpele vraag is in dit
rapport beantwoord door verslag te doen van het resultaat van een hele
serie van onderzoeken en registraties. Het was immers niet alleen belangrijk of de criminaliteit met een fractie omlaag zou gaan, maar ook wat van
de voorgenomen maatregelen terecht was gekomen en wat de participanten
van deze maatregelen dachten. Maatregelen aan wie iedereen een hekel
heeft of waarvan het nut niet wordt ingezien, zijn immers geen lang leven
beschoren! Ook al leveren zij het gewenste resultaat op. Maar wat Is eigenlijk precies het gewenste resultaat? Moet bijvoorbeeld een verhoogd gevoel van veiligheid bij de winkeliers als gevolg van de maatregelen worden
afgeschilderd als een negatief resultaat, louter en alleen omdat, bijvoorbeeld, niet tevens het aantal diefstallen omlaag is gegaan? De opinie over
de maatregelen wordt in dit onderzoek in ieder geval evenzeer belangrijk
gevonden als het resultaat uitgedrukt in criminaliteitscijfers. De opinie
over de maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 6 en de criminaliteitstendensen zijn gepresenteerd in hoofdstuk 8. Het gebruik dat van de maatregelen is gemaakt (zie hoofdstuk 7) zegt iets over beide: de houding zowel
als de criminaliteitsreductie. Maatregelen waaraan men een hekel heeft, gebruikt men niet, ook al belijdt men met de mond anders. En maatregelen
die niet of weinig worden gebruikt, kunnen geen bijdrage leveren aan de
criminaliteitsbestrijding anders dan door reputatie. Aan het effectonderzoek
is een hoofdstuk toegevoegd waarin het projectproces werd geëvalueerd
(hoofdstuk 5). Dat hoofdstuk is speciaal geschreven met het oog op de lering die uit de realisatie van dit project getrokken kan worden en die vingerwijzingen kan opleveren voor andere vergelijkbare, nog op te zetten
projecten.

Bij het beantwoorden van de vraag of de genomen maatregelen hebben
opgeleverd wat ervan mocht worden verwacht, is ervan uitgegaan dat de
operationalisatie van het te realiseren beleid op adequate wijze is geschied.
Verder zijn alle hierboven genoemde aspecten (opinies over en gebruik van
de maatregelen, criminaliteitsontwikkeling en projectproces) bij deze beantwoording meegenomen.
In het winkelcentraproject werd een nieuwe wijze van criminaliteitsbestrijding getoetst. Niet alleen met repressie, maar ook via preventieve maatregelen op lokaal bestuurlijk niveau werd de criminaliteit te lijf gegaan.

Gegeven de uitkomsten van de diverse onderzoeken kan dit project geslaagd worden genoemd. Deze conclusie is gebaseerd op met name de volgende punten:
- De benutting van de maatregelen is, de fietsenstalling op Kanaleneiland,
de maatregelen van het openbaar ministerie op het gebied van de jeugd
en de publieksinschakeling van de veiligheidsfunctionaris uitgezonderd,
nagenoeg optimaal geweest.- Uit de analyse van de criminaliteitscijfers kan, ondanks de soms ingewikkelde interpretatie, niettemin worden besloten tot een positief resul119

taat voor winkeliers èn publiek.
- Het overgrote deel van de winkeliers en het publiek oordeelt positief
over de genomen maatregelen.
- Uit de projectevaluatie blijkt dat het project naar behoren en naar de
wensen van de werkgroep is gerealiseerd.
Het realiseren van functioneel toezicht in winkelcentra, mits goed ingebed
in ondersteunende en voedende voorzieningen, is dus geslaagd en zou ook
elders kunnen worden ingevoerd. Wanneer acht wordt geslagen op de aanbevelingen die in paragraaf 5.2 zijn weergegeven, behoeft niets meer een
succesvolle herhaling van dit type project in de weg te staan.

9.4

Naschrift

Duidelijk is dat de aandacht die in het project aan de winkeliers en het
publiek is geschonken, zeer op prijs werd gesteld. Als reactie hierop is iedereen zijn best gaan doen, waardoor helaas het effect op de criminaliteit
heel moeilijk en slechts via omwegen aannemelijk kon worden gemaakt.
Aangegeven werd al dat naar de mening van de winkeliers en het publiek
de proef ook elders zo zou kunnen worden uitgevoerd. Tevens werd duidelijk dat de gekozen hulpconstructie in de vorm van de werkgroep het positieve effect heeft gehad dat ervan werd verwacht. De kans op succes van
deze proef bij herhaling elders behoeft dan ook eigenlijk nauwelijks meer
betoog.
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Bijlage 1:
Registratieformulier kleine criminaliteit winkeliers
1987

Naam bedrijf:

Branche:

(Eerste maat het onderstaande geheel invullen, daarna alleen bij
verandering)
Aantal personeelsleden verkoop:
Horizontale diaplay ruimte:

M2

Aantal afgesloten vitrines:

Verkoopruimte:

M2

Meters verkoopstelling:

M

Meters vitrinestetting:

M

GECONSTATEERDE WINKELDIEFSTAL
Nr.

ArtikeL VerkooplDatumlDag v.d. week* IAanhou l Aan-*IALarmlVeiligh Terug
aantal (waarde
ding* gifte bet* funct.* ontv*

----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N I J/N
1
I
lt
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------IM Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N I J/N
1
2
It
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------IM Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N 1 J/N
3 1
1
It
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+-------

J/N
J/N
J/N

IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N l J/N
41
1
It
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------5 1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
1
lt
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+-------

J/N

IM Di W Do V Zal J/N J/N l J/N 1 J/N
1
6 I
It
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------IN Di W Do V Zal J/N J/N I J/N I J/N
1
7 1
It
----+-------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------8
IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N 1 J/N
1
lt
-----------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------9 I
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
1
It
-----------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------10
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
1
It

J/N

J/N

J/N
J/N
J/N
J/N

---------------------------------------------------------------------------

Totaal aantal gestolen artikelen

Totaal terugverkregen artikelen

Aantal gevonden lege verpakkingen

Waarde van die artikelen: t

Aantal gevonden wafers

Totaalwaarde vermiste/gestolen artikelen t_

Is er bij het aanhouden van winkeldieven sprake geweest van geweld?

J/N*

Zo ja, wilt U dan de nummers van de bovenstaande tabel noteren, waarbij er
sprake was van geweld:

*) Het gewenste antwoord omcirceten a.u.b.
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INBRAAK

Is er deze maand gepoogd in de zaak in te breken?

Is er deze maand daadwerkelijk inbraak geweest?

J/N*
J/N*

Zo ja, hoevaak? ,x
Zo ja, hoevaak? _x

Hoe groot is de eventuele (herstet-)schade aan het pand/interieur? f
In gevat van inbraak; hoeveel artikelen zijn er ongeveer ontvreemd?

art.

Wat is hiervan de gezamenlijke globale verkoopwaarde? f
Is er aangifte gedaan bij de Politie? J/N*

Zo nee, waarom niet:

VERNIELING

Zijn er deze maand vernielingen aan uw zaak gepleegd? J/N*
Zo ja, hoe groot is de (herstel-)schade aan het pand/interieur? f
Wat was de aard van de vernielingen? En hoe vaak gebeurde dit?
_x
_x
_x
X

1.
2.
3.
4.
Zijn er daders betrapt? J/N*

Zo ja, hoeveel:

Is er aangifte gedaan bij de Politie? J/N*

dader(s)

Zo nee, waarom niet?

BEDREIGING/GEWELD
Is er in andere gevallen zoals bij vernieling of onenigheid sprake geweest
van geweld? J/N*

Zo ja, hoeveel gevallen betrof dit?

Bevatten.

Is de veiligheidsfunctionaris ingeschakeld J/N* Zo ja, hoeveel maal:

x

Is er in andere gevallen zoals bij vernieling of onenigheid sprake geweest
van bedreiging?
J/N*

Zo ja, hoeveel gevallen betrof dit?

gevallen.

Is de veiligheidsfunctionaris ingeschakeld J/N* Zo ja, hoeveel maal:
HARTELIJK DANK VOOR UW TIJD EN MOEITE! DIT FORMULIER ZAL WORDEN OPGEHAALD

*) Het gewenste antwoord omcircelen a.u.b.
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x

Naam bedrijf:

Branche:

Dit formulier behoort bij het registratieformulier van de maand:

GECONSTATEERDE WINKELDIEFSTAL
Nr.IArtikel-lVerkooplDatum lDag v.d. week*lAanhoulAan-*IALarmlVeiligh Terug
waarde
aantal
ding* gif te beL* funct.* ontv*
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------11 1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N I J/N 1 J/N
1
J/N
If
-- -+--------+-------+----•+-------------•+------+-----+-----+------12 1
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N I J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------13 1
1
IN Di W Do V Zal J/N I J/N 1 J/N I J/N
J/N
lf
---+--------+-------+-----+--------------+-__---+-----+-----+------14 1
1
IM Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
lf
•--+--------+-------+-----+----•---------+------+-----+-----+------15 1
J/N
J/N
1
IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N
If
-•-+--------+-------+•----+--------------+------+-----+-----+------16 1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
1
lf
--- + -------- +-------+-----+--------------+------+-----+-----+------J/N
17 1
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------18 1
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N I J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------19
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
lf
-- -+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------20 1
J/N
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
If
I
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------21
N Di W Do V Zal J/N J/N J/N J/N
J/N
lf
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------22 1
N Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N
J/N
J/N
1
If
---+--------+-------+-----+--------------+---•--+-----+-----+------IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
23 1
I>
1
---+-------•+-------+-••--+--------------+------+-----+-----+--•---24 1
IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
1
lí
---+--------+------•+-----+--------------+------+-----+-----+------25 1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
J/N
1
. lf
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------26 1
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------27 1
1
IN Di W Do V Zal J/N J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------28
1
IN Di W Do V Zal J/N 1 J/N J/N 1 J/N
J/N
If
---+--------+-------+-----+--------------+------+-----+-----+------29
N Di W Do V Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
lf
---+--------+-•-----+-----+--------------+------+-----+-----+------IN Di W Do V'Zal J/N 1 J/N 1 J/N 1 J/N
J/N
30 1
1
If
Is er bij het aanhouden van winkeldieven sprake geweest van geweld? J/N*
Zo ja, wilt U dan de nummers van de bovenstaande tabel noteren, waarbij er
sprake was van geweld:

*) Het gewenste antwoord omcircelen a.u.b.
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Bijlage 2:
Registratieformulier veiligheidsfunctionaris

MELDINGSDAG:
TIJDSTIP:

1 =ma

2 =di

3 =woe 4 =do 5 =vrij 6 =zat 7= zon DATUM:

6
7
•..
5
1
2
3
4
8-10u 10-12u 12-14u 14-16u 16-18u 18-21u 21-8u 1987
*** INCIDENT ***

DIEFSTAL VAN/UIT: 1=auto 2=fiets

3=bromfiets 4=tas portemonnaie

5=winkel

OVERNEMEN WINKELDIEF: 1=ja 2=nee
VERNIELING: 1=in/aan winkel 2=straatmeubilair 3=overige vernielingen
OVERLAST: 1=Lastige klanten 2=baldadige jeugd 3=overigen
INBRAAK:

1=winkel. 2=kantoor/bedrijfsruimte

3=woonhuis

MISHANDELING/GEWELDPLEGING 1=verkooppersoneel 2=burger 3=politie/funct.

HULPVERLENING: 1=aan winkeliers 2=publiek 3=politie 4=verlenen van EHBO
TE HULP GEROEPEN DOOR: 1=winkelier 2=publiek 3=meldkamer 4=politie 5=nvt
RESULTAAT V. BEMOEIENIS: 1=opgelost 2=niet opgelost 3=Loos alarm 4=daders
verdwenen
INDIEN HULP VERLEEND AAN/IN WINKELS; WINKEL: 1=klein 2=middel 3=groot
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Bijlage 3: Tabellen
Tabel 1: Aantal betrapte winkeldieven in 1985
betrapte winkeldieven

overvecht

Kanaleneiland

0 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
meer dan 100
geen antwoord

11
2
2
20

37
1
4
1
1
16

aantal respondenten

35

60

totaal
48 ( 50,5%)
1 ( 1,1%)
6 ( 6,3%)
3 ( 3,2%)
1 ( 1,1%)
36 ( 37,9%)
95.(100

%)

Tabel 2: Aantal vernielingen winkelpand in 1985
aantal vernielingen

Kanaleneiland

Overvecht

totaal

1 x
2x
3x
4x
5x
6- 10 x
meer dan 10 x
geen antwoord

5
4
4
2
1
2
1
16

7
3
6
5
1
4
1
33

12
7
10
7
2
6
2
49

totaal respondenten

35

60

95

totaal vernielingen

68

118

186

Tabel 3: Herstelschade vernielingen aan winkelpand in 1985
bedrag in guldens

Kanaleneiland

Overvecht

totaal

tot 1.000
1.000 - 2.500
2.500 - 5.000
5.000 - 15.000
15.000 - 30.000
30.000 of meer
geen antwoord

7
2
4
2
1
19

10
2
1
1
46

17
4
4
3
2
65

totaal winkeliers

35

60

95

61.500

41.475

102.975

totaal schade (over 30 winkeliers)

Tabel 4: Criminele incidenten naar grootte van de winkel volgens de politiegegevens 1985
grootte winkel

Kanaleneiland

klein
middel
groot

11
40
38

totaal

89

12,4%
44,9%
42,7%
100

%

totaal

Overvecht
35
39
228
302

11,6%
12,9%
75,5%

46
79
266

%

392

100

geen gegevens/n.v.t

158

320

478

totaal

247

622

869

11,7%
20,2%
67,9%
100

%
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Tabel 5: Waarde van de schade/diefstal in guldens volgens politiegegevens
1985
bedrag in guldens

Kanaleneiland

totaal

Overvecht
27
58
61
19
5
2
2

0 - 10
11 - 25
26 - 100
101 - 250
251 - 1.000
1.001 - 10.000
> 10.000

9
12
14
1
1
1
-

18
46
47
18
4
1
2

totaal

38

136

174

209

486

695

geen gegevens/n.v.t.

4.764

totaal bedrag

36.381*

125

gemiddeld per geval

(
(
(
(
(
(
(

15,5%)
33,3%)
35,1%)
10,9%)
2,9%)
1,2%)
1,2%)

(100

%)

41.145
236

268

* Een bedrag > / 10.000 is gerekend als / 10.000
Tabel 6: Voor- en nadelen zelfbedieningswinkel; publieksenquête over 1985
voordeel

Kanaleneiland

zelf artikel uitzoeken
ben minder tijd kwijt
geen last van verkopers
alle boodschappen doen
overige antwoorden

122
50
31
93
159

totaal aantal antwoorden

455

nadeel

26,8%
11,0%
6,8%
20,4%
35,0%
100

%

Kanaleneiland
25,2%
14,1%
9,3%
16,4%
35,0%

geen persoonlijke bediening
geen nadelen
je krijgt er geen advies
je moet lang wachten
overige antwoorden

98;
55
36
64
136

totaal aantal antwoorden

389 100 %

Overvecht
295
117
109
33
282

35,3%
14,0%
13,0%
4,0%
33,7%

totaal
417
167
140
126
441

32,3%
12,9%
10,8%
9,8%
34,2%

836 100 % 1.291 100 %

totaal

Overvecht
135
106
104
65
250

20,4%
16,1%
15,8%
9,8%
37,9%

233
161
140
129
386

22,2%
15,4%
13,3%
12,3%
36,8%

660 100 % 1.049 100 %

Tabel 7: Omstandigheden waaronder men prettig winkelt; winkelpublieksenquéte
over 1985
totaal

omstandigheden
rustig kijken wat te koop is
artikelen zelf pakken
verkopers die vak verstaan
in/uit lopen zonder dat er op je gelet wordt
een vlotte bediening
niet aangesproken worden door verkopers
overige antwoorden
totaal

132

765
434
415
399
313
251
42
2.619

29,2%
16,6%
15,8%
15,2%
12,0%
9,6%
1,6%
100

%

Tabel 8: Houding t.o.v. proef, winkeliersenquéte over 1987
houding
zeer positief
positief
noch positief/noch negatief
negatief
was nog niet in functie
weet niet
totaal

abs.

X

36
55
8
5
4
1

33,0
50,5
7,3
4,6
3,7
0;9

109

100

Tabel 9: De frequentie van inschakelen van de veiligheidsfunctionaris door
winkeliers per situatie; winkeliersenquéte over 1987
winkel
diefst.

lastige
klanten

(pog.)
inbraak

overige
hulpvr.

advies
vragen

dagelijks
3 i 4 x per week
1 à 2 x per week
1 à 2 x per 14 dgn.
1 à 2 x per maand
minder vaak
nooit
weet niet

2
2
5
3
7
15
10
2

1
2
4
13
22
4

12
29
5

1
2
4
14
21
4

2
8
14
15
7

1
1
4
4
36

totaal

46

46

46

46

46

46

andere
zaken

Tabel 10: Totaal aantal personeelsleden en opleidingen; winkeliersenquéte
over 1987
Kanalenei tand

Overvecht

totaal

totaal vaste krachten
totaal part-timers

200
133

366
337

566
470

totaal vaste krachten en part-timers

333

703

1.036

totaal aantal opgeleide pers.leden

132

260

392

Tabel 11: Mening over de prijs van de fietsenstalling; winkelpubtieksenquéte
over 1987
mening over de prijs

respondenten
%
abs.

te duur
duur
niet duur/niet goedkoop
goedkoop
te goedkoop
weet niet

3
3
22
12
4
8

totaal

52

5,8
5,8
42,3
23,1
7,7
15,4
100

133

Tabel 12: Mening over het criminaliteitsverloop op het winkelcentrum in percentages; winkelpublieks- en winkeliersenquéte over 1987
criminaliteit

winkeliers

winkelpubliek

neemt toe .
blijft gelijk
neemt af
weet niet

7,8
13,9
53,9
24,3

16,3
25,2
9,0
49,5

100 -

totaal

100

Tabel 13: Moeten de genomen maatregelen worden gehandhaafd?; winkelpublieksen winkeliersenquéte over 1987

maatregel
veiligheidsfunctionaris
bewaakte fietsenstalling
burenbel
winkelinrichting
opleiding v.h. personeel
versnelde rechtsprocedure
alternatieve jeugdstraf
voorlichtingscampagne

percentage winkeliers
niet
weet
handhaven
handti.
niet
87,8
68,7
79,1
53,0
56,5
92,2
67,0
84,3

8,7
15,7
9,6
23,5
31,3
1,7
22,6
8,7

percentage winkelpubl.
handniet
weet
haven
handh.
niet

3,5
15,7
11,3
23,5
12,2
6,1
10,4
7,0

96,6
87,2
97,9
84,9
81,8
90,6
74,1
-

1,3
9,7
0,5
9,7
9,2
4,1
16,3
-

2,1
3,0
1,6
5,4
9,0
5,3
9,6
-

Tabel 14: Verdeling incidenten over dagen van de week; periode mei-december
1987 (registratie)
dagen van de week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

aantal incidenten

Kanaleneiland Overvecht
32
42
45
49
39
19
226 (35,7%)

51
54
69
92
54
86
406 (64,3%)

totaal
83
96
114
141
93
105
632 (100%)

Tabel 15: Verdeling incidenten over de maanden van het jaar; periode meidecember 1987 (registratie)
maand
mei
juni
juli
augustus

september
oktober
november
december
aantal incidenten
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Kanaleneiland
38
26
18
19
34
23
30
38
226(35,7%)

Overvecht
68
56
64
41
55
38
67
17
406 (64,3%)

totaal
106
82
82
60
89
61
97
55
632 (100%)

Tabel 16: Verdeling incidenten over de dagen van de week; periode mei-december 1987 (registratie)
dagen

Kanaleneiland

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16
13
19
24
15
9

aantal incidenten

96 (31%)

totaal

Overvecht
45
40
56
73
49
47

29
27
37
49
34
38
214 (69%)

310

(
(
(
(
(
(

14,5%)
12,9%)
18,1%)
23,5%)
15,8%)
15,2%),

(100

%)

Tabel 17: Bemoeienissen VF bij lastige klanten (registratie)
actie van VF

Kanaleneil. Overvecht totaal

- toezicht schooljeugd groep verdachte pers.
- lastige klanten overgedragen aan kinder/
gemeentepolitie
- bemiddelen bij hevige ruzie of onenigheid
- pogingen tot winkeldiefstal
- niet bekend

45

-

45

2
11
11
9

3
25
9
14

5
36
20
23

totaal

78

51

129

Tabel 18: Aantal hulpverleningen VF per hulpvrager of instantie (registratie)
VF verleent hulp aan:

Kanaleneiland

Overvecht

totaal

winkelier
publiek
EHBO publiek/winkeliers
politie

196
24
3

328
47
6
5

524
71
6
8

totaal
niet van toepassing

223
3

386
20

609 (100
23

totaal

226

406

632

( 86,0%)
( 11,7%)
( 1,0%)
( 1,3%)
%)

Tabel 19: Totaal aantal hulpvragen alarmcentrale beveiligingsbedrijf (registratie)
Kanaleneiland

grote winkels

middelgrote winkels

kleine winkels

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

5
16
15
10
15
5
4
10

1
1
2
4
7
1
6
5

1
3
3
5
2
2
5

totaal

80

27

21
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Tabel 19 (vervolg)
grote winkels

Overvecht
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

middelgrote winkels

kleine winkels

27
27
40
22
26
24
22
20

4
6
4
4
5
11
6

1
6
3
1
8
2

208

40

21

Tabel 20: Overzicht gestalde (brom)fietsen Kanateneiland*; registratie
weeknr.
40-53
01-13

ma

di

114
88

136
116

fietsen
wo
do

vr

za

week

165
127

263
125

230
88

1.083
633

163
.89

bromfietsen
week
79
78

* Fietsenstalling gesloten in week 13 1988
Tabel 21: Overzicht gestalde (brom) fietsen Overvecht; registratie
weeknr.
40-53
01-13
14-23

ma

di

447
325
533

612
457
700

fietsen
wo
do
670
562
906

1.108
1.016
1.746

vr

za

week

576
599
1.176

999
837
1.360

4.412
3.796
6.421

bromfietsen
week
414
376
624

Tabel 22: Overzicht gestalde (brom)fietsen Vredenburg; registratie
weeknr.
40-53
01-13
14-23

bromfietsen

fietsen

ma

di

wo

do

vr

za

week

week

1.474
1.014
1.604

2.663
1.518
2.404

3.891
2.952
5.122

2.488
2.169
3.943

2.422
2.276
3.418

6.664
5.969
7.714

19.875
15.898
24.206

713
691
943

Tabel 23: Maand van plegen delict; registratie openbaar ministerie
maand
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delicten

geldig pers.

cumulatief perc.

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
niet van toepassing

9
11
12
6
4
1
5
13
6
6
10
1

10,7
13,1
14,3
7,1
4,8
1,2
6,0
15,5
7,1
7,1
11,9
1,2

10,7
23,8
38,1
45,2
50,0
51,2
57,1
72,6
79,8
86,9
98,8
100

totaal

84

100

Tabel 24: Hoogte geld- en gevangenisstraffen; registratie openbaar ministerie
aantal
hoogte voorwaardelijke geldboete (uitspraak)
- f 250,00
- j 750,00
hoogte onvoorwaardelijke geldboete (uitspraak)
- f 250,00
- f 300,00
- f 350,00
- f 400,00
Lengte voorwaardelijke gevangenisstraf (uitspraak)
- 2 weken
- 3 weken
- 4 weken
- 8 weken
Lengte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (uitspraak)
- 1 week
- 2 weken
- 20 weken
- 40 weken
- 66 weken

2
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

Tabel 25: Leeftijdsverdeling totale instroom kinderpolitie; registratie
kinderpolitie
leeftijd

aantal

geldig perc.

cumulatief perc.

01 - 10 jaar
11 - 12 jaar
13 - 14 jaar
15 - 16 jaar
17 - 18 jaar
niet bekend

5
8
17
11
7
1

10,4
16,7
35,4
22,9
14,6
MISSING

10,4
27,1
62,5
85,4
100

totaal

49

100

Tabel 26: Tijdstip van plegen delict; registratie Kinderpolitie
aantal

geldig perc.

cumulatief perc.

10 - 11 uur
11 - 12 uur
12 - 13 uur
13 - 14 uur
14 - 15 uur
15 - 16 uur
16 - 17 uur
17 - 18 uur
18 - 21 uur
niet bekend

2
2
2
5
4
4
10
3
1
16

6,1
6,1
6,1
15,2
12,1
12,1
30,3
9,1
3,0
MISSING

6,1
12,1
18,2
33,3
45,5
57,6
87,9
97,0
100

totaal

49

tijdstip

100

Tabel 27: Aantal aangiftes inbraak per winkelcentrum 1985 en 1987; politiegegevens

winkelcentrum

1985

1987

verschil

Kanaleneiland
Overvecht

16
39

10
37

- 6
- 2

totaal

55

47

- 8
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Tabel 28: Aantal pogingen inbraak per winkelcentrum. 1985 en 1987; winkeliersenquéte en registratieformulier
verschil

winkelcentrum

1985

1987

Kanaleneiland
Overvecht

27
29

24
21

-

totaal

56

45

- 11

3
8

Tabel 29: Aantal registratieformulieren verwerkt in de proefperiode 1987 per
winkelcentrum (registratie)
Kanaleneiland

jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.
42
43
52
43
44
35
44
41
33
40
48
39

Overvecht

56

57

66

36

53

59

72

49

44

50

48

46

totaal.

96

105

108

75

'96

111

115

93

79

94

89

79

Tabel 30: Aantal gestolen artikelen tijdens proefperiode 1987 per winkelcentrum volgens eigen opgave winkeliers; registratie
jan. feb. mrt. apr. mei jun. jut. aug. sep. okt. nov. dec.
Kanaleneiland
Overvecht

2
85

74
108

73
323

88
243

110
93

31
50

91
91

38
32

61
76

32
124

52
102

33
65

totaal

87

182

396

331

203

81

182

70

137

156

154

98

Tabel 31: Aantal aangiften winkeldiefstal in proefperiode 1987 per winkelcentrum; pol.itiegevens
jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.
Kanaleneiland
Overvecht

4
20

2
13

4
27

11
20

8
23

8
17

9
30

9
22

17
20

5
17

6
23

14
18

totaal

24

15

31

31

31

25

40

31

37

22

29

32

Tabel 32: Aantal vernielingen per winkelcentrum 1985-1987; winkeliersenquéte
verschil,

winkelcentrum

1985

1987

Kanaleneiland
Overvecht

68
118

25
33

-

totaal

186

58

- 128

43
85

Tabel 33: Schade ondervonden door vernielingen 1985 en 1987; winkeliersenquéte
1985

opgaven

1987

Kanaleneiland
Overvecht

61.500
41.475

16
14

22.865
24.020

7
14

- 38.635
- 17.455

102.975

30

46.885

21

- 56.090

totaal
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opgaven

winkelcentrum

verschil

Tabel 34: Gedachten winkeliers aan eigen slachtofferschap criminaliteit in
winkelcentrum; winkeliersenquéte over 1987

nooit
zelden
soms
regelmatig

vaak
geen antwoord
totaal

aantal

geldig perc.

cumulatief perc.

21
38
33
16
5
2

18,6
33,6
29,2
14,2
4,4
-

18,6
52,2
81,4
95,6
100

100
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Tabel 35: Kans om slachtoffer te worden van criminaliteit, schatting winkeliers; winkeliersenquéte over 1987
kans (aantal antwoorden)
als derde
als eerste
als tweede

delict
beroving
zakkenrollen
diefstal fiets
diefstal ander vervoermiddel
diefstal uit auto
vernieling
mishandeling/ruzie
aanranding/verkrachting
ander misdrijf
weetniet

21
10
5
1
9
33
22
3
3
5

46
8
13
11
27
7
2

12
8
9
3
12
21
20
4
2
16

Tabel 36: Gedachten over eigen slachtofferschap criminaliteit in winkelcentrum van het winkelpubliek; enquéte winkelpubliek over 1987
frequentie
nooit
zelden
soms
regelmatig
vaak

410
206
212
81
35

totaal

944

43,4%
21,8%
22,5%
8,6%
3,7%
100

verschil

1987

1985

%

383
273
187
93
43
979

39,1%
27,9%
19,1%
9,5%
4,4%
100

%

+
+
+

4,3%
6,1%
3,4%
0,9%
0,7%

+

4,3%
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Bijlage 4: Schema nameting winkelcentraproject

ONDERWERP
---------------------------------------------------------------_
----------WinkeldiefstalI I
----------------------------Inbraak in winkels
Vernieling aan winkel
Vernieling in winkelc.
Klein geweld
Fietsendiefstal
Gebruik fietsenstalling

\

Werkz. veiligh. Funct.
OM optreden
Opinie winkeliers

\
\

Opinie publiek
Opinie werkgroep
------------------------METHODE
----------------------------------------------Aangiften
-----------------------Andere pol. registr.
-----------------------REGISTRATIE FORMULIER

EE3

- Winkeliers
- Veiligh. funct.
- Fietsenstalling
- O.M.
Engte
Gestruct. evaluatie
Apart onderzoek
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Bijlage 5: Evaluatie werkgroep winkelcentraproject

1

Inleiding

,

De bedoeling van het voorliggende stukje is dat het gebruikt wordt als
leidraad om tot een oordeel te komen over het functioneren van de werkgroep als orgaan ter realisatie van het winkelcentraproject. Onze eigen
bijdrage daarin, de opstelling van onze achterban en het functioneren van
de voorzitter mag daarbij niet worden vergeten. Een goede evaluatie vergt
een degelijke voorbereiding. Het beste kun je de punten die je naar voren
wilt brengen, opschrijven. Het onderstaande lijstje geeft aandachtspunten
en is zeker niet volledig. Andere punten inbrengen op de evaluatie mag dus
ook! De aandachtspunten zijn gerangschikt rond thema's.

EVALUATIESCHEMA
2

Samenstelling werkgroep

- partijen (aantal, juiste keuze, HBD nodig geweest?)
- aantal vertegenwoordigers
- rang/positie vertegenwoordigers
- positie onderzoeker WODC (onderzoek + projectmanagement)
- is een werkgroep de juiste vorm?

3 Werkproces

- ineenschuiven twee werkgroepen
- methode:
* discussie + stuk schrijven door onderzoeker
* subgroep voorbereiding
* besluitvorming over de stukken (zoals voorstel)
(methode was: eerste keer presentatie, tweede keer lezen, derde keer
voorleggen aan achterban en de vierde keer terugkoppeling en nemen besluit)
- coordinatie (gedeeltelijk door onderzoeker) is er een aparte coordinator
nodig?
- tijdsplanning

- taakbewaking (nakomen afspraken)
- wat is er blijven liggen/niet gedaan
- mening achterban over vertegenwoordiging

4

Samenwerking

- inbreng leden (kon je je ei kwijt?)
- conflicthantering (bv. winkelierswereld <---> politie/just.)
- werken in en met subgroepen

- afspraken
- aan/afwezigheid leden werkgroep
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5 Voorzitterschap
inleiden punten
structureren/leiden discussie
verhelderen van punten
afronding en besluitvorming
aan/afwezigheid
rolvermenging voorzitter/groepslid?

6 Resultaten
- Wat hebben we tot nu toe bereikt met onze arbeid?
- Is dat voldoende, meer of minder dan verwacht?
- Hoe kijkt de partij die wij vertegenwoordigen aan tegen de door ons
geboekte resultaten?

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

144

Bijlage 6: Functiebeschrijving

Functie:
Veiligheidsfunctionaris.
Werkplaats:
In winkelcentrum; opererend vanuit eigen onafhankelijk staande loge.
Taak:
Het beveiligen van het winkelcentrum in zijn totaliteit, inclusief winkeliers
en publiek, tijdens de openingsuren van de winkels.
Werkzaamheden:
- Uitvoeren van preventie- en assistentiesurveillance door de wandelgangen
van het winkelcentrum.
- Onderhouden van contacten met winkeliers en het zich op de hoogte
stellen van (mutatie in) hun situatie.
- Onderhouden van contacten met het publiek.
- Adviseren van winkeliers en publiek met betrekking tot diefstalpreventie.
- Verlenen van assistentie aan winkeliers en publiek, indien zij slachtoffer
zijn geworden of dreigen te worden van kleine criminaliteit. Bij voorbeeld assistentie bij de aanhouding van winkeldieven. Hen, indien nodig,
overnemen uit handen van de winkeliers en de overdracht aan de politie
regelen. Assistentie verlenen bij het invullen van het aangifteformulier.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de delicten die het publiek overkomen.

- Verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
De veiligheidsfunctionaris is serviceverlenend naar winkeliers en publiek
toe.
Plaats in de organisatie:
De veiligheidsfunctionaris zal vall en onder de Wet op de Weerkorpsen. Op
hem zijn alle bepalingen uit het laatstelijk genomen uitvoeringsbesluit, behorende bij die wet, van toepassing. In het kader van het experiment verdient het aanbeveling om deze functionaris te zien als bedrijfsbeveiligingsdienst en hem in dienst te laten treden van de eigenaar van het winkelcentrum of de winkeliersvereniging. De functionaris zal in de experimentele periode directieven ontvangen van de werkgroep. Hij zal echter zoveel
mogelijk zelfstandig dienen te opereren. In technisch ondersteunende zin
zal hij terug moeten kunnen vallen op een speciaal aan te wijzen functionaris bij de politie van het bureau ter plaatse. De gedachten gaan hierbij
uit naar de in de werkgroep zitting hebbende adjudant van politie om hiermee de koppeling aan de werkgroep en tevens de "dagelijkse leiding" van
de veiligheidsfunctionaris te realiseren. De adjudant legt op zijn beurt verantwoording af aan de werkgroep. Ten behoeve van de na-experimentele
fase lijkt de oprichting van een overleggroepje, bestaande uit de functionele werkgever en plaatselijke politiefunctionarissen gewenst om het eventueel bijsturen of steunen van de functionaris snel en informeel mogelijk
te maken. De functionele werkgever is en blijft echter verantwoordelijk
voor de taakuitoefening van de functionaris. Slechts in de experimentele
periode zal de werkgroep de verantwoording dragen in nauw overleg met
de functionele werkgever.
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Verantwoordelijkheid
De veiligheidsfunctionaris is verantwoording verschuldigd aan zijn functionele werkgever. In de experimentele periode is hij verantwoording schuldig
aan een nader aan te wijzen politiefunctionaris van het politiebureau van
de wijk waarin hij zich bevindt.
Bevoegdheden:
De veiligheidsfunctionaris ontvangt geen speciale bevoegdheden. Lopende
het experiment zal bekeken worden of het aanbeveling verdient hem enkele
speciale bevoegdheden toe te kennen, zoals bijvoorbeeld een beperkte opsporingsbevoegdheid ten behoeve van een vlotte afwikkeling van aangifte
door winkeliers en publiek. De functionaris vangt zijn werkzaamheden in
het kader van het experiment nadrukkelijk aan met dezelfde bevoegdheden
als ieder Nederlands staatsburger.

Contacten:
De veiligheidsfunctionaris onderhoudt contacten met:
- individuele winkeliers;
- individuele burgers;
- politie, speciaal met het team dat in zijn wijk opereert, en met de wijkagent (en met zijn chef in de experimentele periode);
- de winkeliersvereniging;
- de functionele werkgever;
- alle denkbare personen en instanties die nodig zijn om kleine criminaliteit en/of de uitwerking daarvan op het winkelcentrum, waar hij werkzaam is, te voorkomen en/of te bestrijden.
Werktijden
Gedurende de gehele openingstijd van het winkelcentrum dient een veiligheidsfunctionaris aanwezig te zijn. Gezien de aard van het experiment verdient het aanbeveling deze 52 of 53 uur te verdelen onder twee vaste
functionarissen,' die hun werktijden in vaste roosters indelen. De bezettingsnorm wordt derhalve een man per volledige openingstijd. In geval van
ziekte dienen de functionarissen voor elkaar in te vallen, zodat er geen
onbekend gezicht op het winkelcentrum verschijnt.
Opleiding.
Aangezien de veiligheidsfunctionaris onder de Wet op de Weerkorpsen valt,
zijn ook alle daarin staande bepalingen en bepalingen uit het uitvoeringsbesluit qua opleiding daarop van toepassing.
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Bijlage 7: Strafrechtelijke maatregelen jeugdigen

In het kader van de experimenten ter voorkoming van de kleine criminaliteit in de winkelcentra Kanaleneiland en Grootovervecht, alsmede in de galerijflats Troelstralaan en 't Goylaan.
Onder de naam "Utrecht, maak het nou" wordt al geruime tijd binnen de
gemeente Utrecht geëxperimenteerd met de aanpak van vandalisme, en wel
door het opzetten en uitvoeren van verschillende, al dan niet wijkgerichte
projecten. Strafrechtelijk minderjarigen die daarvoor in aanmerking komen,
krijgen de kans om hun zaak op een alternatieve wijze door het verrichten
van werkzaamheden in het algemeen belang af te doen, zonder dat justitie
deze jongeren als verdachte inboekt en derhalve zonder strafvervolging in
te stellen.
In het kader van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit is in de gemeente Utrecht een aantal projecten opgezet ter voorkoming van kleine
criminaliteit. Twee projecten betreffen de winkelcentra Kanaleneiland en
Grootovervecht. Voorts zijn er projecten in de galerijflats Troeistralaan en
't Goylaan.
Vandalistisch gedrag door minderjarigen in genoemde winkelcentra en galerijflats kan binnen het experiment "Utrecht, maak het nou" worden afgedaan conform de bestaande regeling.
Met betrekking tot door minderjarigen gepleegde vermogenscriminaliteit in
genoemde winkelcentra en galerijflats ('t Goylaan heeft ook een klein winkelcentrum) wordt voor de duur van die experimenten een diversieproject
opgezet, soortgelijk aan bovengenoemd vandalismeproject. De uitvoering
van dit nieuwe project wordt in handen gelegd van het gemeentelijk bureau "Maak het".. Het ligt hierbij in de bedoeling de jongeren die daarvoor
in aanmerking komen, t.b.v. de winkelcentra en galerijflats werkzaamheden
te laten verrichten.

Door middel van de hierna volgende opsomming zal worden duidelijk gemaakt voor welke jongeren het project is bedoeld, hoe het in de praktijk
zal lopen en hoe de rol van verschillende instanties in het project zal zijn.

PROTOCOL DIVERSIEPROJECT VERMOGENSCRIMINALITEIT
Politie

Artikel 1.1
In gevallen van kleine vermogenscriminaliteit door minderjarigen (met name
winkeldiefstal) gepleegd in de winkelcentra Kanaleneiland en Grootovervecht en voorts 't Goylaan, zal proces-verbaal worden opgemaakt, tenzij
het een bagatel betreft, de schade is vergoed en het een fust offender betreft (aan al deze drie voorwaarden moet zijn voldaan). Dit laat onverlet
dat signaalgedrag door de politie wordt onderkend.
Artikel 1.2
In bagatelzaken waar het gaat om een second offender en/of waarin de
schade niet is vergoed, kan worden volstaan met een proces-verbaal van
bevindingen, dat bij niet naleving van de gestelde voorwaarden door de
officier van justitie kan worden omgezet in een gewoon proces-verbaal
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(zie 2.6 na punt 3.6).
Artikel 1.3

Bij ernstigere vormen van kleine vermogenscriminaliteit zal een gewoon
proces-verbaal worden opgemaakt en bij zeer ernstige vormen zal contact
worden opgenomen met de officier van justitie (kinderzaken regio l).
Artikel 1.4
In die gevallen waarin geen proces-verbaal behoeft te worden opgemaakt
(1.1), indien schadevergoeding is toegezegd, ziet de politie erop toe, dat
deze schade wordt vergoed.
Artikel 1S
Nadat het betreffende proces-verbaal is opgemaakt, deelt de politie de
betrokkene mede dat er wellicht in zijn geval een mogelijkheid bestaat tot
alternatieve afdoening van zijn zaak. De politie verstrekt daartoe aan de
betrokkene een folder van het bureau "Maak het" en deelt hem/haar mede,
dat hij/zij over een en ander op zeer korte termijn bericht krijgt van de
officier van justitie.

Artikel 1.6
Het proces-verbaal wordt voorzien van een speciaal stempel Kanaleneiland;
Overvecht en 't Goylaan, en zo snel mogelijk, liefst binnen een week,
ingezonden naar het parket.

Parket
Artikel 2.1

Bij binnenkomst op het parket worden de onder 1.6 bedoelde verbalen niet
op de gebruikelijke wijze ingeboekt, doch slechts voorzien van een kenmerk en een doorlopende nummering.
Artikel 2.2
Dit proces-verbaal gaat vervolgens direct naar de officier kinderzaken van
regio I.
Artikel 2.3
De officier bekijkt of hij/zij het met de alternatieve afdoening eens is en
vult dan een (standaard)formulier in, dat wordt voorzien van het nummer
als bedoeld onder 2.1.
Artikel 2.4

Vervolgens gaat het proces-verbaal met het ingevulde formulier terug naar
de afdeling registratie. Daar wordt:
a. een standaardbrief geadresseerd en van nummer en datum voorzien, bestemd voor de minderjarige;
b. gecontroleerd of het standaardformulier door de officier geheel is ingevuld en genummerd;
c. de standaardbrief en het standaardformulier voorzien van dezelfde datum; en ten slotte
d. de standaardbrief verzonden naar de minderjarige en zijn ouders/verzorgers en het standaardformulier verzonden naar het bureau "Maak
het".
Het proces-verbaal wordt voorlopig op nummervolgorde terzijde gelegd.
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N.B. Punt 2.5 volgt na 3.4 en 2.6 volgt na 3.6.

Bureau "Maak het"
Artikel 3.1
Het bureau "Maak het" is gevestigd in de Neudeflat, Vinkenborgstraat 26,
11e verdieping, kamer 11.0. Het bureau is geopend maandag-, woensdag- en
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Tijdens de uren waarop het bureau
is geopend, is het telefoonnummer 32.85.11, toestel 201.
Artikel 3.2
Meldt de jongere zich op het bureau, dan wordt de brief gecontroleerd op
akkoordverklaring ouder(s)/verzorger(s), het nummer vergeleken met. het
standaardformulier en ingenomen door de bureaumedewerker. Overeenkomstig het door de officier aangegeven aantal uren regelt de bureaumedewerker een project, waarbij betrokkene aan de slag kan en, zoveel mogelijk in
overleg met de jongere, de periode waarin kan worden gewerkt.
Artikel 3.3
De bureaumedewerker maakt een soort werkbriefje, waarin alle relevante
gegevens van het project en de werktijden staan vermeld en geeft dit
briefje aan de betrokkene en stuurt een kopie daarvan naar de instelling
of dienst waar het werk moet worden verricht. Ook dit briefje dient door
de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokkene voor akkoord te worden getekend, ten einde te voorkomen dat deze achteraf bezwaar maken tegen de
plaats, de aard of de duur van het opgedragen werk.
Artikel 3.4
Na gunstige voltooiing van het werk komt het werkbriefje terug bij de
bureaumedewerker. Deze vult het standaardformulier nu verder in, maakt
een kopie van het volledig ingevulde formulier, bewaart deze kopie met
het werkbriefje in het eigen archief en retourneert tenslotte het originele
standaardformulier en de ingenomen standaardbrief naar het parket.

Parket

Artikel 2.5
Het proces-verbaal wordt thans met de onder 3.4 bedoelde bescheiden
voorgelegd aan de officier van justitie, die zijn/haar eindbeslissing ("opleggen") invult op het standaardformulier, waarna het dossier naar het archief
gaat.

Bureau

Artikel 3.5
Indien betrokkene:
a. niet binnen een week (ruim genomen tot circa 10 dagen in verband met
weekends en/of feestdagen) op het bureau verschijnt;
b. wel verschijnt (eventueel met ouders), doch bezwaar maakt c.q. diens
ouders bezwaar maken tegen daderschap, project (aard, duur of plaats),
kortom niet tot de alternatieve afdoening zonder meer bereid is;
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c. niet op de afgesproken plaats verschijnt, niet op tijd verschijnt of zich
op andere wijze niet aan afspraken houdt;
breekt de bureaumedewerker het project af in het stadium waarin het zich
dan bevindt en zendt hij de aanwezige bescheiden naar het parket als aangegeven in 3.4, met vermelding van reden van afbreken op het standaardformulier onder bijzonderheden.
Bij twijfel of in bijzondere gevallen kan altijd telefonisch worden overlegd met eerder genoemde officier(en) van justitie.
Artikel 2.6
Krijgt de officier van justitie het proces-verbaal voorgelegd, met mededeling van mislukking (zie 3.5), dan bekijkt hij of er aanleiding is om alsnog
een "echt" proces-verbaal te doen opmaken (zie 1.2). Is zulks het geval,
dan het wordt het "echte" proces-verbaal op de bij het parket gebruikelijke wijze in behandeling genomen en besproken op het driehoeksoverleg
tussen kinderrechter, kinderofficier en Raad voor de Kinderbescherming.

Raad voor de Kinderbescherming
Artikel 4.1

Komt een proces-verbaal op de daarvoor gebruikelijke wijze bij de Raad,
dan kan, al dan niet na uitgebreide rapportage, uiteindelijk worden besloten tot alternatieve afdoening. Bij wijze van alternatieve afdoening is het
mogelijk dat betrokkene alsnog in het "circuit" , dat bestemd is voor de
doelgroep van dit project, terechtkomt. In die gevallen neemt de coordinator van de Raad contact op met een van de bureaumedewerkers om de
plaatsing te regelen. De eindverantwoordelijkheid berust in die gevallen bij
de Raad.
Artikel 4.2
Ook in die gevallen die op de tot nog toe gebruikelijke wijze bij de Raad
terechtkomen, is een alternatieve afdoening op de in dit project bedoelde
wijze niet uitgesloten. In die gevallen vindt altijd vooroverleg plaats tussen
de coordinator van de Raad en de bureaumedewerker "Maak het nou".

Algemeen

Artikel 5.1
Het aantal uren is voorlopig bepaald op minimaal 4 (een dagdeel) en maximaal 20 (vijf dagdelen, dat is de ondergrens van alternatieve afdoening bij
de Raad).
Artikel 5.2
Iedereen die op enigerlei wijze bij de uitvoering van dit project betrokken is, kan bij problemen die zich voordoen contact opnemen met de bureaumedewerker(s) en/of met mr. Van Breukelen (of bij haar afwezigheid
met mr. Wijbrandts).
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