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Voorwoord

Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar het verschijnsel

criminaliteitspreventie door middel van gelegenheidsbeperkende maatregelen en

naar verplaatsing. De uitkomsten geven aan dat de veel gehuldigde stelling, dat

gelegenheidsbeperkende criminaliteitspreventie tot verplaatsing leidt, in de praktijk

vaak niet opgaat. Verder blijkt dat verplaatsing zelden of nooit volledig is. Dit soort

preventie leidt derhalve tot netto positieve effecten op de aard en omvang van de

criminaliteit. In het rapport wordt tevens ingegaan op de vraag hoe verplaatsing

beleidsmatig gewaardeerd kan worden. Er wordt onder andere geconcludeerd dat

sommige vormen van verplaatsing zelfs positief gewaardeerd kunnen worden. Tot

slot worden enkele aanbevelingen gepresenteerd hoe, bij het opzetten van preventie-

projecten en in het onderzoek, rekening gehouden kan worden met verplaatsing.

Het literatuuronderzoek maakt deel uit van een uitgebreider onderzoek dat nagaat of

de aanpak van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam eventueel samengaat

met een verplaatsing van de criminaliteit naar andere tijdstippen, locaties of delic-

ten. Het empirische gedeelte van dit onderzoek bestaat uit een procesevaluatie van

de aanpak, tijdreeksanalyses van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit

en diepte-interviews met daders van diefstal uit auto's. De resultaten van dit onder-

deel worden gepubliceerd in het voorjaar van 1995.

Het hele onderzoek vindt plaats in opdracht van de directie Criminaliteitspreventie

(DCP) van het ministerie van justitie en wordt mede gefinancierd door de Centrale

Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het ministerie van Justitie.

Het onderzoeksmateriaal voor dit rapport is geleverd door de WODC- en de DCP-

documentatie. Ik bedank hierbij Patty van Rossem, Hans van Netburg en Jaap de

Waard voor al hun inspanningen om de benodigde literatuur te achterhalen. Tevens

gaat mijn dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) en

vele anderen voor hun commentaar op eerdere versies van dit rapport.
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Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd over hetgeen bekend is met

betrekking tot gelegenheidsbeperkende criminaliteitspreventie en verplaatsing.

Hiervoor is gebruik gemaakt van 105 publikaties op dit gebied.

De belangrijkste uitkomsten

De theorie

Criminaliteit wordt vaak tegengegaan door gelegenheidsbeperkende maatregelen.

De maatregelen worden daarbij uitgevoerd in een geografisch afgebakend gebied

(het projectgebied). Het doel van de maatregelen is dat daders afzien van delict-

pleging in het projectgebied. Verplaatsing impliceert echter dat gemotiveerde daders

niet afzien van delictpleging maar dat zij op een andere wijze of elders doorgaan.

Verplaatsing kan aldus omschreven worden als het voortzetten van crimineel gedrag

als reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel die de criminaliteit moet voor-

komen, waarbij een reeds gemotiveerde dader een delict pleegt buiten de reikwijdte

van deze maatregel. Rekening houdend met andere factoren, kan het verplaatsings-

gedrag van individuele daders gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de

criminaliteit. Bij deze factoren kan gedacht worden aan de samenstelling en omvang

van de populatie daders en de gelegenheidsstructuur voor delictpleging in tijd en

ruimte.

In de literatuur wordt meestal een onderscheid gemaakt in vijf vormen van verplaat-

sing:

- er kunnen andere doelwitten worden uitgekozen;

- de criminaliteit kan zich verplaatsen naar andere tijdstippen;

- er kan een geografische verplaatsing van de criminaliteit optreden;

- de werkwijze (modus operandi) bij delictpleging kan veranderen;

- er kan sprake zijn van functionele verplaatsing waarbij daders overstappen van

het ene delicttype op het andere.

De indeling is helder maar er zijn ook combinaties mogelijk. Het is bijvoorbeeld

denkbaar dat sommige winkeldieven hun werkterrein verplaatsen van winkelcentra

naar woonwijken om daar auto's open te breken. Er is sprake van een gelijktijdige

geografische en functionele verplaatsing. Het aantal potentiële verplaatsingseffecten

is zo bijzonder groot en in de praktijk zullen derhalve niet alle mogelijke verplaat-

singseffecten te achterhalen zijn.

Volgens sommige auteurs is verplaatsing het onvermijdelijke gevolg van gelegen-

heidsbeperkende maatregelen. Er wordt verondersteld dat daders delicten plegen

buiten hun eigen wil. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar delicten inelastisch is;

met andere woorden, een dader moet een bepaald aantal misdrijven per tijdseen-
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heid plegen. Verder wordt ervan uitgegaan dat daders zeer flexibel zijn (oftewel het

zijn generalisten) en dat de gelegenheidsstructuur voldoende alternatieven voor

delictpleging biedt. Op wat voor manier een dader ook wordt tegengewerkt, hij moet

en kan volgens deze redenering op de een of andere manier tóch zijn slag slaan.

Anderen hanteren vanuit een rationele-keuzebenadering de stelling dat daders tot

op zekere hoogte vrijwillig en beredeneerd keuzen maken. Deze keuzen kunnen

door maatregelen beïnvloed worden en daders kunnen beslissen om af te zien van

delictpleging. Tevens zouden daders helemaal niet zo flexibel zijn omdat zij te

maken hebben met allerlei restricties op hun gedrag (bijvoorbeeld de afwezigheid

van kennis over een specifieke werkwijze). Er wordt dan ook verondersteld dat

verplaatsing een mogelijk, maar niet noodzakelijk gevolg is van gelegenheidsbeper-

kende maatregelen. Verplaatsing vindt verder alleen plaats als het alternatieve delict

in dezelfde behoefte voorziet tegen dezelfde kosten die nodig zijn bij delictpleging.

De empirie

In hoeverre criminaliteitspreventie samengaat met verplaatsing is hoofdzakelijk

onderzocht in evaluatie-onderzoek. Daarnaast is het een van de onderwerpen

geweest in - etnografisch - daderonderzoek. De resultaten van het evaluatie-onder-

zoek zijn in dit rapport geanalyseerd op basis van de verschillende technieken en

maatregelen om criminaliteit tegen te gaan (bijvoorbeeld objectversteviging, functio-

neel toezicht of het merken van goederen).

Er zijn diverse onderzoeksdesigns gehanteerd om de onderzochte vormen van ver-

plaatsing in kaart te brengen: één-groeps-achterafmeting, achterafvergelijking van

bestaande groepen, één-groeps-voor- en nameting, voor- en nameting met controle-

groepen en tijdreeksonderzoek. Verplaatsing houdt een oorzaak-gevolgrelatie in

omdat het een gevolg is van een maatregel. De één-groeps-achterafmeting en de

achterafvergelijking van bestaande groepen zijn daarom te zwakke onderzoeks-

opzetten om verplaatsing eenduidig vast te stellen. De resultaten zijn meer een indi-

catie voor eventuele verplaatsingseffecten. Desondanks hebben de uitkomsten van

dit soort van studies hetzelfde gewicht gekregen bij de analyse als de uitkomsten van

de overige studies.

Bij de analyse, op basis van 56 empirische studies, heeft de vraag centraal gestaan

onder welke condities verplaatsing optreedt. Het blijkt dat in één studie interventie-

noch verplaatsingseffecten worden gevonden. De reikwijdte van de maatregel in

deze studie (twee bewaakte fietsenstallingen in het centrum van een stad) is daar-

voor te beperkt geweest. In 22 studies is geen verplaatsing geconstateerd na het uit-

voeren van een preventieproject. In 6 van de 22 studies wordt tevens gevonden dat

de criminaliteit ook is gedaald in de niet-projectgebieden als gevolg van de maat-

regelen. Met andere woorden, er is sprake geweest van een positieve uitstraling. In

"de overige 33 studies hebben de gelegenhèidsbeperkende maatregelen wel geleid tot

diverse vormen van verplaatsing. Er kan daarom ten eerste worden geconcludeerd

dat verplaatsing een mogelijk, maar niet noodzakelijk gevolg is van gelegenheids-
beperkende maatregelen.
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Een tweede conclusie is dat preventie op basis van gelegenheidsbeperkende maatrege-

len, naast een afname van de criminaliteit zonder verplaatsing of een afname van de

criminaliteit met verplaatsing, nog een derde effect kan hebben: de criminaliteit daalt

eveneens in de niet-projectgebieden.

Het onderzoeksmateriaal biedt niet de mogelijkheid om de afzonderlijke samenhang

tussen een maatregel, het type misdrijf en de vorm van verplaatsing in kaart te bren-

gen. Desondanks zijn er sterke aanwijzingen dat verplaatsing niet afhankelijk is van

het type maatregel sec. Zo leiden dezelfde maatregelen in de ene situatie wel en in

de andere situatie niet tot verplaatsing. Andere factoren blijken belangrijker te zijn.

Tijdens de analyse is daarom verder uitgezocht onder welke condities de kans op

verplaatsing klein is.

Kenmerkend voor de projecten waarin geen verplaatsing is geconstateerd,. is dat de

gelegenheidsbeperkende maatregelen een grote objectieve reikwijdte hebben gehad.

Met andere woorden, de maatregelen hebben betrekking op een groot deel van de

gelegenheidsstructuur van een delict ineen geografisch gebied. Met de gelegen-

heidsstructuur van een delict wordt bedoeld het aantal potentiële doelwitten (bij-

voorbeeld personen, goederen, auto's of woningen) en de mate van beveiliging van

deze doelwitten (bijvoorbeeld door technische voorzieningen of toezicht). In dit

soort van situaties kunnen de daders geen of onvoldoende alternatieve gelegen-

heden voor delictpleging vinden en de criminaliteit daalt zonder verplaatsing.

Enkele voorbeelden van dergelijke projecten zijn: stedelijke politiecampagnes, het

merken van goederen in kleine en afgelegen dorpjes en de preventie van inbraak in

hele woonbuurten.

Het optreden van een positieve uitstraling impliceert bovendien dat niet alleen de

objectieve reikwijdte van een maatregel van belang is. De gepercipieerde reikwijdte

van een maatregel door de daders speelt eveneens een belangrijke rol. Daders zien

af van delictpleging buiten het projectgebied als zij het idee hebben dat de maat-

regelen ook daar van toepassing zijn. Het voorgaande leidt tot de derde algemene

conclusie dat verplaatsing minder waarschijnlijk is naarmate het aantal geperci-

pieerde alternatieve gelegenheden voor delictpleging afneemt.

Deze perceptie is mede afhankelijk van het soort delict. Het aantal potentiële doel-

witten bij diefstal uit auto's is bijvoorbeeld vele malen groter dan bij bankoverallen.

Kenmerkend voor de projecten waar wel verplaatsing is opgetreden, is dat er geen

volledige verplaatsing is gevonden: de hoeveelheid verplaatste criminaliteit is

minder dan de hoeveelheid criminaliteit die is voorkomen door de maatregelen. Uit

onderzoek onder daders met een relatief sterke criminele betrokkenheid (woning-

inbrekers, overvallers en criminele drugverslaafden) blijkt eveneens dat velen

- tijdelijk - afzien van delictpleging als zij gehinderd worden. Er kan daarom ver-

ondersteld worden dat verplaatsing minder waarschijnlijk is voor daders met een

geringe criminele betrokkenheid. Deze veronderstelling wordt bevestigd in twee

studies over de aanpak van straatprostitutie. In het ene geval hebben de maatregelen

geleid tot geografische verplaatsing omdat de vrouwen sterk betrokken waren bij het

vak. In het andere geval hebben dezelfde maatregelen niet geleid tot verplaatsing
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omdat prostitutie voor vele vrouwen maar een bijzaak was. Op basis van deze uit-

komsten kan ten vierde geconcludeerd worden dat verplaatsing minder waarschijn-

lijk is naarmate de criminele betrokkenheid van de daderpopulatie geringer is.

Uit de studies waarin verplaatsing is gevonden, blijkt verder dat verplaatsing beperkt

blijft tot soortgelijke delicten: auto's zonder stuurslot worden gestolen in plaats van

auto's met een stuurslot, onbeschermde banken worden gekozen boven beschermde

banken en dezelfde misdrijven worden gepleegd op andere tijdstippen of op andere

locaties. Verplaatsing vindt dus vooral plaats als er weinig extra inzet van de dader

wordt geëist. Of er sprake is van meer inzet, hangt af van de mate waarin een dader

een generalist dan wel een specialist is. Omdat generalisten over een flexibeler delict-

gedrag beschikken, zullen zij over meer alternatieve gelegenheden voor delict-

pleging beschikken dan de specialisten en de kans op verplaatsing is groter. De vijfde

en laatste conclusie op basis van de uitkomsten is dat verplaatsing minder waar-

schijnlijk is naarmate de daderpopulatie meer bestaat uit specialisten.

De waardering

Preventieprojecten op basis van gelegenheidsbeperkende maatregelen kunnen in

bepaalde gevallen tot verplaatsing leiden. Er zijn auteurs die het verschijnsel nega-

tief beoordelen. Als gevolg van verplaatsingseffecten zouden gelegenheidsbeperken-

de maatregelen geen invloed hebben op de totale omvang van de criminaliteit in een

samenleving. Dit argument kan worden verworpen nu blijkt dat verplaatsing niet

altijd optreedt en bovendien zelden of nooit volledig is.

Een tweede argument tegen gelegenheidsbeperkende maatregelen hangt samen met

het voorgaande en wordt bezien in termen van een kosten-batenprobleem. Zelfs in

het geval dat verplaatsing maar beperkt is qua omvang, zullen maatregelen met

verplaatsingseffecten de criminaliteit minder sterk verminderen dan maatregelen

zonder verplaatsingseffecten. Het is een plausibel argument. De kennis ontbreekt

echter om de netto-effecten van maatregelen zonder en met verplaatsingseffecten

op de omvang van de criminaliteit te bepalen. .

Een derde argument is dat verplaatsing ongewenste gevolgen kan hebben. Dit kan

bijvoorbeeld het geval zijn als daders overstappen van lichtere naar zwaardere

delicten (bijvoorbeeld van fietsendiefstal naar straatroof). Het is belangrijk hiermee

rekening te houden bij het opzetten van preventieprojecten. Sommige auteurs zijn

van mening dat verplaatsing ook positieve effecten kan hebben. Het kan leiden tot

minder ongewenste vormen van criminaliteit. Verplaatsing kan tevens een rechtvaar-

diger verdeling van de criminaliteit in een samenleving tot gevolg hebben. Dit is

bijvoorbeeld het geval als groepen met een grote kans op slachtofferschap minder

geconfronteerd worden met criminaliteit. Het is dan wel noodzakelijk een onder-

scheid te maken in negatieve en positieve vormen van verplaatsing. Met andere

woorden, welke vormen van criminaliteit wel of niet gewenst zijn. Bovendien moet

bepaald worden wat wel of niet rechtvaardig is. Criteria voor zo'n waarde-oordeel

kunnen bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van en de toegebrachte schade aan de slacht-

offers zijn.
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Figuur 7: Mogelijke verplaatsingseffecten op basis van de gepercipleerde reikwijdte van een

delictgebonden maatregel, criminele betrokkenheid en flexibiliteit van de daders

reikwijdte betrokkenheid flexibiliteit aard omvang
delictgebonden daders daders verplaatsing verplaatsing

maatregel

klein sterk generalisten meer vormen veel

klein sterk specialisten zelfde delict veel

doelwit/temporeel/

geografisch

klein gering generalisten meer vormen weinig/veel

klein gering specialisten zelfde delict weinig/veel

doelwit/temporeel/

geografisch

groot sterk generalisten ander delict veel

groot sterk specialisten - weinig/geen

groot gering generalisten ander delict weinig

groot gering specialisten - weinig/geen

Aanbevelingen

Aandachtspunten voor beleid

Gelegenheidsbeperkende criminaliteitspreventie kan samengaan met verplaatsing.

Het is dan ook relevant na te gaan hoe dit neveneffect vermeden kan worden. Het al

of niet optreden van verplaatsing is afhankelijk van drie factoren: de gepercipieerde

reikwijdte van de maatregel, de criminele betrokkenheid van de daders en de flexibi-

liteit van de daders. Op basis van deze factoren is een denkmodel opgesteld waarbij

acht combinaties zijn onderscheiden met de daarbij behorende potentiële verplaat-

singseffecten. De uitkomsten zijn gegeven in figuur 1.

Een combinatie is bijvoorbeeld een kleine reikwijdte van de maatregel, een sterke

betrokkenheid van de daders en dat de daders generalisten zijn. Deze combinatie

leidt tot veel en diverse vormen van verplaatsing. In de praktijk is dit vaak het geval

geweest bij de aanpak van de straathandel in drugs. Zo is in een studie gevonden dat

de aanpak van de drughandel in twee Amsterdamse straten geleid heeft tot geogra-

fische en temporele verplaatsing en tot een verandering in de werkwijze van de

handelaren.
Een andere combinatie is bijvoorbeeld een grote reikwijdte van de maatregel, een

geringe betrokkenheid van de daders en dat de daders specialisten zijn. Deze combi-

natie heeft weinig of geen verplaatsing tot gevolg. Als illustratie van deze combinatie

kan verwezen worden naar de aanpak van woninginbraken op een groot Engels
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woningcomplex. De meeste inbraken hadden betrekking op de aanwezigheid van

ouderwetse gasmeters met daarin contant geld. De inbraken zijn daarbij waarschijn-

lijk gepleegd door op het complex woonachtige daders met een geringe betrokken-
heid. De maatregelen, waaronder het vervangen van alle gasmeters, hebben geleid

tot een sterke reductie van het aantal inbraken zonder dat er verplaatsing is opgetre-

den.

Bij het opzetten van gelegenheidsbeperkende preventieprojecten dient op basis van

het denkmodel met de volgende uitgangspunten rekening te worden gehouden als

verplaatsing zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als eerste wordt aanbevolen

dat in het algemeen gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke reikwijdte van de

gelegenheidsbeperkende maatregelen. In sommige gevallen wordt zo'n grote reik-

wijdte al gerealiseerd door zich te richten op een type delict of situatie. De aanpak
van woninginbraken op het Engelse woningcomplex is hiervan een voorbeeld.

Als er sprake is van een kleine reikwijdte van de maatregel(en) bij de aanpak van een

type delict of situatie, dan is de kans op verplaatsing groot indien de daderpopulatie

bestaat uit generalisten. Stel dat vele daders zowel diefstallen uit auto's als winkel-

diefstallen plegen in hetzelfde gebied. Een aanpak van enkel en alleen diefstal uit

auto's kan dan tot verplaatsing naar winkeldiefstal leiden. Een project zou in deze

situatie gelijktijdig diefstal uit auto's en winkeldiefstal moeten aanpakken. Een

tweede aanbeveling is daarom dat als de daderpopulatie bestaat uit generalisten, de

maatregelen betrekking moeten hebben op verscheidene typen van delicten en/of

situaties.

Uit figuur 1 blijkt ook dat onafhankelijk van de reikwijdte van de maatregelen de

kans op verplaatsing groot is bij de aanwezigheid van generalisten met een sterke

criminele betrokkenheid. Een derde aanbeveling is dat in dergelijke situaties de

gelegenheidsbeperkende maatregelen worden aangevuld met dadergerichte maat-

regelen.

Op basis van de reikwijdte van de maatregelen en de samenstelling van de dader-

populatie zijn diverse potentiële uitkomsten mogelijk. Het is belangrijk deze uitkom-

sten mee te nemen bij het opzetten van preventieprojecten, zodat de meest optimale

variant gekozen kan worden. Een vierde aanbeveling is dan ook dat preventieprojec-

ten altijd gebaseerd moeten zijn op een goede probleemanalyse vooraf.

Aandachtspunten voor onderzoek

Hoewel verplaatsing zoveel mogelijk vermeden dient te worden, is dit in de praktijk

niet altijd haalbaar. Dit roept de vraag op hoe eventuele verplaatsingseffecten zo

goed mogelijk in kaart zijn te brengen. Er is al eerder aangegeven dat bepaalde

onderzoeksopzetten hiervoor minder geschikt zijn. In het onderzoek naar het ver-

schijnsel dienen daarom de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen.

Verplaatsing kan onderzocht worden op het individuele niveau (de dader) en op het

macroniveau (de aard en de omvang van de criminaliteit). Vanuit een beleidsmatig

oogpunt dient het onderzoek zich vooral te richten op de macro-effecten van het

verschijnsel. Als gevolg van verplaatsing ontstaan er namelijk nieuwe categorieën
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slachtoffers: de groepen of locaties die buiten het bereik van de maatregel vallen en

die geconfronteerd worden met de verplaatsingseffecten. Bovendien is het mogelijk

dat bestaande categorieën slachtoffers bij functionele verplaatsing of verandering in

werkwijze met ernstigere vormen van criminaliteit kunnen worden geconfronteerd.

Dit is bijvoorbeeld het geval als bankovervallers van vuurwapens gebruik gaan

maken. Het zijn deze ongewenste uitkomsten die in kaart moeten worden gebracht.

Het blijkt dat het aantal potentiële vormen van verplaatsing groot is. Er zal daarom

een keuze gemaakt moeten worden welke vormen in kaart worden gebracht. Dit

betekent dat van tevoren nagegaan moet worden welke vormen plausibel en onge-

wenst zijn. De uitkomsten van de probleemanalyse kunnen hierbij behulpzaam zijn.

De aandacht kan dan vooral gericht worden op de niet-gewenste vormen van ver-

plaatsing.

Onderzoek naar verplaatsing vereist verder een (quasi-) experimentele opzet. Het

gebruik van een standaard (quasi-) experimenteel design met'alleen experimentele

en controlegroepen is hierbij meestal onvoldoende. Het is namelijk denkbaar dat het

verplaatsingseffect tot uiting komt in de controlegroep. Dit is bijvoorbeeld het geval

bij geografische verplaatsing als de controlegroep naast de experimentele groep

gelegen is. Er zijn daarom minimaal twee vergelijkingsgroepen, naast de experimen-

tele groep, noodzakelijk: groepen met een grote en groepen met een kleine kans op

het optreden van verplaatsing. Door de veranderingen in de drie groepen onderling

te vergelijken, zijn eventuele verplaatsingseffecten en ook positieve uitstralings-

effecten beter te traceren.

Een opzet met minimaal drie groepen kan tot slot worden versterkt door tevens uit

te gaan van meer meetmomenten (tij dreeksonderzoek) waardoor sterkere controles

op allerlei fluctuaties mogelijk zijn.

Tot slot

Gelegenheidsbeperkende criminaliteitspreventie zonder verplaatsingseffecten is in

bepaalde situaties niet altijd haalbaar. Dit vormt evenwel geen reden om af te zien

van deze wijze van preventie. Ten eerste omdat verplaatsing zelden of nooit volledig

is. Er is dus sprake van nettopositieve effecten op de aard en de omvang van de

criminaliteit. Ten tweede omdat verplaatsing kan leiden tot minder ongewenste

vormen van criminaliteit of een rechtvaardigere verdeling van de criminaliteit in een

samenleving. Een oordeel welke verplaatsingseffecten al dan niet acceptabel zijn en

wat rechtvaardig is, valt echter buiten de reikwijdte van dit onderzoek en hoort thuis

op de politieke en beleidsmatige agenda.



1

Probleemstelling en methode

`Ondanks alle inspanningen neemt de schade door winkeldiefstal nauwelijks af.

Wel is een verschuiving te zien naar winkels zonder beveiliging en naar andere

gebieden.' (Leijen, 1992)

In de ene wijk worden de woningen voorzien van hang- en sluitwerk, in een andere

niet. Sommige bedrijven beveiligen zich wel en andere niet. Functioneel toezicht

wordt ingezet in parkeergarages maar niet op de openbare weg en de politie surveil-

leert op het ene tijdstip intensiever dan op het andere. Het zijn enkele voorbeelden

van de situationele preventie van criminaliteit. Men tracht de criminaliteit te voor-

komen door middel van gelegenheidsbeperkende maatregelen in een specifiek

projectgebied (Clarke, 1992a).

Deze wijze van criminaliteitspreventie wordt verschillend gewaardeerd. Enerzijds

zijn er auteurs die beweren dat een dergelijke aanpak leidt tot minder criminaliteit

of althans minder dan die zonder die maatregelen zou zijn. Anderzijds zijn er critici

die stellen dat zo'n aanpak de criminaliteit alleen of grotendeels verplaatst. Met

andere woorden, dat daders niet, zoals beoogd, afzien van delictpleging als gevolg

van de maatregel(en) maar dat zij op de een of andere manier toch doorgaan.

Het thema criminaliteitspreventie en verplaatsing is niet nieuw. Zo is in het Victo-

riaanse Engeland al uitgebreid geschreven over de relatie tussen stedelijke ontwik-

keling, criminaliteit en de verschuiving van allerlei problemen. Het decor werd

gevormd door de toenemende ruimtelijke concentratie van armoede, alcoholisme,

prostitutie en criminaliteit in de grote steden. Lowman (1982, p. 330) komt op basis

van het historische materiaal tot de conclusie dat de oppervlakkige sanering van de

slums de problemen, in het bijzonder de criminaliteit, alleen maar heeft verplaatst.

De aandacht voor het verschijnsel is dus niet nieuw. Desondanks is in Nederland de

beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor verplaatsing pas van recente

datum (Hesseling en de Waard, 1990; Versteegh, 1990). Deze aandacht is onder meer

toe te schrijven aan de grotere nadruk op de preventie van criminaliteit sinds de

werkzaamheden van de Commissie-Roethof en het beleidsplan `Samenleving en

criminaliteit'. Vooral het tegengaan van de criminaliteit door middel van gelegen-

heidsbeperkende maatregelen, zoals het afsluiten van entrees of het inzetten van

functioneel toezicht, roept al snel de reactie op dat dit zou leiden tot verplaatsing

(Walop, 1991; Bruinsma, 1992; Van Dijk, 1994).

Wat wordt eigenlijk bedoeld met verplaatsing en wanneer treedt het op? Waarop is

de conclusie gebaseerd dat de criminaliteit is verplaatst? Waarom wordt het als een

probleem ervaren? Wat is ertegen te doen? Het zijn maar enkele vragen die opkomen

als nagedacht wordt over het onderwerp (Kinzer, 1974). Wie de literatuur erop

naslaat, merkt snel dat deze vragen in Nederland nauwelijks op een systematische

wijze zijn geordend dan wel beantwoord. Criminaliteitspreventie door middel van
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gelegenheidsbeperkende maatregelen is een belangrijk onderdeel geworden van het

beleid (Ministerie van justitie, 1990). Er is daarom beleidsmatig behoefte aan een

systematisering van de huidige kennis over verplaatsing. Dit vormt de belangrijkste

reden om door middel van een literatuuronderzoek te achterhalen wat momenteel

bekend is over het verschijnsel.

1.1 Probleemstelling

Verplaatsing is een onderwerp dat bijna uitsluitend behandeld is naar aanleiding van

gelegenheidsbeperkende maatregelen die beperkt zijn qua tijd en ruimte (Clarke,

1992a). Deze studie zal daarom tot dit soort van maatregelen beperkt blijven. Het

blijkt verder dat discussies rond het verschijnsel verplaatsing meestal plaatsvinden

aan de hand van twee vragen: in hoeverre treedt verplaatsing op en hoe moet het

- beleidsmatig - worden gewaardeerd? Met betrekking tot de eerste vraag zijn er

enerzijds studies die wijzen op een zekere verplaatsing en anderzijds worden studies

aangetroffen waaruit blijkt dat preventie niet leidt tot verplaatsing. Heal (1992,

p. 261) stelt dan ook:

`The clutch of studies demonstrating that preventive interventions displace

crime can be easily balanced by research to the contrary. The absence of consen-

sus suggests that the issue is complex, and the current analysis of it oversimple'.

Verplaatsing van criminaliteit wordt meestal negatief gewaardeerd. Zo zou bijvoor-

beeld als gevolg van verplaatsing de omvang van de criminaliteit in een samenleving

niet verminderen. Het vormt daarom voor velen een belangrijk argument om af te

zien van gelegenheidsbeperkende preventieprojecten. Barr en Pease (1992) vinden

zo'n houding ten opzichte van het verschijnsel te eenzijdig. Zij stellen dat verplaat-

sing gezien moet worden als een van de vele factoren die de aard en de verdeling van

de criminaliteit bepalen in een samenleving. Sommige vormen van verplaatsing

kunnen dan negatief, andere vormen juist als positief worden beoordeeld.

Een eerste blik op de literatuur laat zien dat het verschijnsel verplaatsing complex is

en vanuit verschillende invalshoeken is bezien. Op basis van een eerste inspectie is

besloten het literatuuronderzoek plaats te laten vinden aan de hand van de vragen:

1 Wat verstaat men in de literatuur onder verplaatsing?

2 Welke vormen van verplaatsing onderscheidt men?

3 Welke verklaringen worden gegeven voor het verschijnsel verplaatsing?

4 Hoe is verplaatsing empirisch vastgesteld? Wat is de verhouding geweest tussen de

voorkomen en de verplaatste criminaliteit?

5 Onder welke condities heeft verplaatsing plaatsgevonden?

6 Hoe wordt verplaatsing gewaardeerd?

,1.2 Methode van onderzoek

Voor het beantwoorden van de diverse vragen is een inhoudsanalyse uitgevoerd op

de resultaten van de publikaties die zijn geschreven op het terrein van criminaliteit
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en verplaatsing. Bij het zoeken naar geschikte publikaties is ten eerste gebruik

gemaakt van de literatuurbestanden en bibliografieën van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de directie Criminaliteitspreventie

(DCP) van het ministerie van Justitie. Bij het zoeken is uitgegaan van het trefwoord

`criminaliteitsverplaatsing' of de verwante termen `dadermobiliteit' en `criminogra-

fie'. Er zijn geen restricties aangebracht qua jaartal, aard van de publikatie of land

van uitgave. Dit heeft een groot aantal publikaties opgeleverd. Ten tweede is de

aangehaalde literatuur in deze publikaties in kaart gebracht waardoor de onderzoe-

ker geattendeerd wordt op andere relevante studies die niet zijn gedocumenteerd bij

het ministerie van Justitie. Deze publikaties, die meestal elders in Nederland of in

het buitenland zijn opgeslagen, zijn eveneens opgevraagd, rekening houdend met de

beperkingen qua tijd en geld van het onderzoek. Ten derde zijn enkele sleutelinfor-

manten benaderd voor informatie over het onderwerp. Dit leverde in de onderzoeks-

periode van juni 1992 tot oktober 1993 meer dan 100 titels op van publikaties die ook

fysiek te achterhalen waren. Uiteindelijk zijn 105 publikaties (papers, artikelen,

hoofdstukken en boeken) gebruikt als basis voor de beantwoording van de zes onder-

zoeksvragen.

Of de publikaties representatief zijn voor de huidige stand van zaken valt objectief

gezien niet te bepalen. Er bestaat geen - internationaal - overzicht van de publika-

ties op dit gebied. Wat dat betreft, moet ervan worden uitgegaan dat de gebruikte

publikaties een selectieve steekproef vormen. Omdat de literatuur in iedere publika-

tie in kaart is gebracht, bestaat wel de sterke indruk dat de verzamelde literatuur een

goed beeld geeft van hetgeen er momenteel over gelegenheidsbeperkende criminali-

teitspreventie en verplaatsing bekend is.

1.3 Het materiaal

Wat levert een eerste kennismaking met het materiaal op? De beschikbare literatuur

is verschenen in de periode 1964-1993. Zeventien publikaties (16%) zijn afkomstig

uit de periode 1964-1979. Zesenveertig publikaties (44%) zijn verschenen in de perio-

de 1980-1989 en de resterende 42 publikaties (40%) zijn na 1990 verschenen. Als

wordt gekeken naar het land waar het werk is geschreven en verschenen, dan blijkt

dat 39 publikaties (37%) afkomstig zijn uit Engeland en 35 (33%) uit de Verenigde

Staten. Van Nederlandse oorsprong zijn 18 publikaties (17%). De overige zijn afkom-

stig uit Canada (7), Australië (3), Zwitserland (1), Duitsland (1) en Zweden (1). Er zijn

bij het zoeken van de literatuur geen restricties aangebracht qua land van herkomst.

Het is daarom opvallend dat er geen Franstalige publikaties zijn gevonden en dat het

aantal Duitse publikaties beperkt is. De reden hiervoor is niet bekend. Het is duide-

lijk dat vooral de Engelse en Amerikaanse bevindingen het beeld zullen bepalen.

Een relevante vraag is hoe de publikaties zijn te beoordelen naar de aard van de

studie. Er valt globaal gezien een onderscheid te maken in vijf soorten van studies:

empirische, theoretische, beschouwende en methodologische studies, en meta-

studies of overzichtswerken. In tabel 1 is een overzicht gegeven.
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Tabel 1: Aard van de studies over verplaatsing

aard studie n

12

empirisch 56 53

theoretisch 26 25

beschouwend 12 11

meta/overzicht 8 8

methodologisch 3 3

Meer dan de helft van de publikaties betreft empirische studies. Het gaat enerzijds

om - etnografisch - onderzoek naar en onder daders en anderzijds om evaluatie-

studies. De evaluatiestudies gaan in het algemeen over drie onderwerpen: de gevol-

gen van politie-optreden of functioneel toezicht; de effecten van objectbeveiliging

en andere - technische - manieren om delictpleging moeilijker te maken en de

effecten van projecten met meer maatregelen.' In hoofdstuk 3 wordt nader op deze

publikaties ingegaan.

De theoretisch getinte publikaties gaan over diverse onderwerpen met betrekking tot

verplaatsing: hoe kan het verschijnsel gedefinieerd worden; wat voor uitingsvormen

zijn er; welke veronderstellingen omtrent het gedrag van daders worden gehanteerd

en onder welke condities treedt verplaatsing op? Verplaatsing vormt bij de beschou-

wende publikaties meestal een subonderwerp of een argument in een betoog op

andere gebieden, bijvoorbeeld dat inzicht in verplaatsing essentieel is bij de bedrijfs-

voering van een modern politiebedrijf. Twee overzichtsstudies gaan over specifieke

maatregelen: intensieve preventieve en repressieve politie-acties en ontwerp en inrich-

ting van de gebouwde omgeving. Zes artikelen geven een algemeen overzicht van wat

er bekend is over verplaatsing. De methodologische artikelen gaan in op de algeme-

ne vraag hoe verplaatsing vast te stellen is. Een eerste kennismaking met de litera-

tuur levert zo een gevarieerd beeld op van de diverse onderwerpen rondom het

fenomeen.

1.4 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag wat verplaatsing inhoudt en welke

uitingsvormen er zijn. Tevens worden in dit hoofdstuk enkele korte verklaringen

gepresenteerd voor het verschijnsel. In hoofdstuk 3 komt de empirische literatuur

aan bod. Hierbij staat de vraag centraal onder welke condities verplaatsing wel of

niet optreedt. De waardering van het verschijnsel komt aan de orde in hoofdstuk 4.

1 Dit soort van maatregelen vormt meestal een onderdeel van de situationele aanpak van criminaliteit. Dat

wil zeggen, het uitvoeren van gelegenheidsbeperkende maatregelen, die (1) gericht zijn tegen specifieke

misdrijven en (2) een permanent management, ontwerp en beheer van de directe omgeving betreft met

(3) als doel de inspanningen en risico's van delictpleging te vergroten en de opbrengsten te verminderen

voor een brede categorie daders (Clarke, 1992a, p. 4).
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Hoofdstuk 5 heeft een beschouwend karakter. Er worden enkele aanbevelingen en

uitgangspunten gepresenteerd hoe beleids- en onderzoeksmatig met verplaatsing

rekening kan worden gehouden.



2

Verplaatsing nader bezien

'Wie zich geen voorstelling kan maken van het verplaatsen van delicten kan den-

ken aan de mollen in de achtertuin van Donald Duck die, door hem ter plekke

met veel moeite uitgerookt, bij de buren opduiken.' (Bos en Geveke, 1989, p. 114)

Op het eerste gezicht lijkt verplaatsing dus eenvoudig voor te stellen.2 De werkelijk-

heid is echter gecompliceerder dan het voorbeeld. Er bestaan meer omschrijvingen

van het verschijnsel en verplaatsing kent vele uitingsvormen. Wat is verplaatsing en

welke vormen zijn er te onderscheiden? Velen hanteren het standpunt dat verplaat-

sing een onontkoombaar gevolg van gelegenheidsbeperkende maatregelen, anderen

niet. Waarop zijn deze standpunten gebaseerd? In dit hoofdstuk wordt een antwoord

gegeven op deze vragen.

2.1 Definitie

Vaak wordt de criminaliteit tegengegaan door het uitvoeren van een of meer gelegen-

heidsbeperkende maatregelen in een geografisch afgebakend gebied, in het vervolg

benoemd als het projectgebied. De grootte van het projectgebied kan variëren. Te

denken valt aan parkeergarages, winkelcentra, bedrijventerreinen, woningcom-

plexen of een wijk. Een maatregel kan ook betrekking hebben op een heel land,

bijvoorbeeld door middel van wetgeving. Het primaire doel van deze maatregel(en)

is dat daders afzien van delictpleging in het betreffende projectgebied.3 Verplaatsing

impliceert echter dat daders niet stoppen met delictpleging maar dat zij op de een of

andere manier doorgaan en is bijvoorbeeld (Gabor, 1990, p. 66):

'(...) defined as a change in offender behavior, along illegitimate means, which is

designed to circumvent either specific preventive measures or more general

conditions unfavourable to the offender's usual mode of operating.'

Bennet en Wright (1984, pp. 150-151) hanteren hierbij de visie dat verplaatsing moet

worden gezien als een psychologisch proces. Zij stellen dat bij delictpleging een

onderscheid kan worden gemaakt in drie stappen: de initiële motivatie en de beslis-

sing om het delict te plegen, het zoeken/vinden van een doelwit en de uiteindelijke

uitvóeringvan het delict. Verplaatsing treedt op wanneer, volgend op een mislukte

poging ten gevolge van een maatregel, de dader opnieuw een delict pleegt, waarbij

de uitvoering het gevolg is van de oorspronkelijke en dus dezelfde beslissing.

2 Andere woorden die worden aangetroffen in de Nederlandse literatuur zijn verschuivingen substitutie. In

de Engelstalige literatuur staat verplaatsing bekend als displacement.

3 Met afzien wordt ook bedoeld dat daders niet verder komen dan een mislukte poging. Een mislukte

poging kan bezien worden als een indicatie dat een maatregel effectief is (Hough en Mo, 1986; Van Dijk

e.a., 1990).
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Deze visie is bekritiseerd door Gabor (1990, p. 49). Zij zou impliceren flatverplaat-

sing zich onmiddellijk moet manifesteren. Bovendien vraagt hij zich af of delict-

pleging wel zo netjes uiteengerafeld kan worden in afzonderlijke onderdelen waarbij

de verschillende met elkaar samenhangende keuzes kort in de tijd op elkaar moeten

volgen. Gabor legt meer het.accent op de verandering in de gebruikelijke werkwijze

van daders. Het is echter niet duidelijk wat hij daaronder verstaat. Het woord gebrui-

kelijk impliceert dat het feitelijke delictgedrag van daders statisch en voorspelbaar

is. Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de vraag of dit voorspelbare en sta-

tische gedrag van daders opgaat in de werkelijkheid (Cromwell e.a., 1991a). Of ver-

plaatsing een verandering van de gebruikelijke werkwijze inhoudt, is mijns inziens

ook niet de essentie. Waar het om gaat, is dat verplaatsing het voortzetten is van

crimineel gedrag als reactie op gelegenheidsbeperkende maatregelen die de crimina-

liteit moeten voorkomen. Het houdt in dat reeds gemotiveerde daders dit soort van

maatregelen opmerken en daarop reageren door een delict te plegen buiten de reik-

wijdte van deze maatregel(en).

Het zal duidelijk zijn dat het verplaatsingsgedrag van veel individuele daders gevol-

gen kan hebben voor de aard en de verdeling van de criminaliteit. Een logische uit-

komst is dit echter niet (Raub, 1982; Elster, 1992). Om dit te illustreren, kan gedacht

worden aan politieke verkiezingen. Hoewel een groot aantal individuele kiezers van

partij kan veranderen, behoeft dit geen gevolgen te hebben voor de zetelverdeling in

het parlement. Het zijn echter vooral de veranderingen op macroniveau die de mees-

te aandacht hebben gekregen in de - empirische - literatuur. Hierin wordt verplaat-

sing meestal als volgt omschreven (Bennet en Wright, 1984, p. 151).

`Displacement is more typically studied, however, by determining changes in the

rate of officially recorded crimes in experimental and control areas or in one

area over time. Displacement is, therefore, solely in terms of the numbers of

crimes committed.'

Er wordt gewerkt met een empirische definitie. De niet-beoogde veranderingen in de

aard en de omvang van misdrijven in tijd en ruimte, zijn het gevolg van verplaatsing.

Soms wordt dit van tevoren gemeld. Vaak komt men echter pas na de presentatie van

de uitkomsten met de term verplaatsing (de zogenaamde post hoc verklaring).

Deze empirische definitie roept twee vragen op. Ten eerste, is de toename buiten het

projectgebied inderdaad toe te schrijven aan verplaatsing van de criminaliteit door

de maatregelen in het projectgebied? Er zijn ook andere factoren denkbaar. Zo zijn

veel verplaatsingsstudies uitgevoerd in een tijdperk gekenmerkt door een algemene

stijging van de criminaliteit als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen,

zoals demografische en stedelijke veranderingen. Met andere woorden, in de con-

trolegebieden zou de criminaliteit sowieso zijn gestegen (Chaiken e.a., 1974; Gabor,

1990). Een verandering in de aard en de omvang van de criminaliteit hoeft dus niet

altijd het gevolg te zijn van de duwfactoren van een project. En daar gaat het om bij

verplaatsing. Er kunnen tegelijkertijd ook allerlei andere factoren werkzaam zijn in

de project- en controlegebieden waardoor de criminaliteit qua aard en omvang

verandert (Press, 1971; Chaiken e.a., 1974; Stenzel, 1977; Hakim en Rengert, 1981;



Verplaatsing nader bezien 17

Luxenburg en Klein, 1984; Barron, 1991). In veel studies wordt niet verwezen naar

deze andere factoren en wordt stilzwijgend aangenomen dat de onbedoelde verande-

ringen uitsluitend het gevolg zijn geweest van de maatregelen in het projectgebied.

De tweede vraag is hoe lang de effecten moeten duren, wil er nog sprake zijn van

verplaatsing. Zo beschrijft Rengier (1985) de gevolgen van diverse technopreventieve

maatregelen ter voorkoming van bankovervallen op basis van statistische gegevens

die een periode van 20 jaar kunnen beslaan. Hebben we het hier over verplaatsing of

over een ander verschijnsel? Op Clarke en Mayhew (1988, pp. 109-110) na stelt geen

enkele andere auteur deze kwestie aan de orde:

`Some useful lessons for criminology follow from speculating about the effect of

detoxification on the opportunity structure for suicide in Britain. A likely

consequence will be that new cohorts of potential suicides will identify novel

methods, such as exhaust poisoning, that then gradually become established in

public knowledge. This process is similar to displacement except that the new

methods are not necessarily identified and used by individuals prevented from

using toxic gas: many of those now availing themselves of car exhaust fumes may

not even have known that domestic gas was once in operation. A crime example

would be the rise in convenience store robbery that may have resulted from

increased bank security: many of those now obtaining cash in such robberies

may not have considered robbing bank - they may have been too young when

this was a feasible option.'

De meeste auteurs beschouwen verplaatsing als een effect op korte termijn na de

implementatie van maatregelen. Op de lange termijn kan dit tot gevolg hebben dat

de aard en de omvang van de criminaliteit een structureel ander patroon heeft

gekregen.

2.2 De verschillende vormen van verplaatsing

In deze studie wordt verplaatsing gedefinieerd als het voortzetten van crimineel

gedrag als reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel die de criminaliteit

moet voorkomen, waarbij een reeds gemotiveerde dader een delict pleegt buiten de

reikwijdte van deze maatregel. Het verplaatsingsgedrag van individuele daders kan

gevolgen hebben voor de aard en de verdeling van de criminaliteit op macroniveau.

Met deze definitie is nog niet duidelijk wat verplaatsing nu concreet kan inhouden.

Een belangrijke vraag is dan ook welke vormen verplaatsing kan aannemen. In de

literatuur worden vijf vormen onderscheiden (Reppetto, 1976, pp. 168-169).

Ten eerste is er een verplaatsing naar tijdstip mogelijk. Hierbij plegen daders hetzelf-

de misdrijf, op dezelfde locaties, tegen de dezelfde doelwitten met dezelfde werk-

wijze (modus operandi) op een ander tijdstip. Zo heeft een nachtelijk uitgaansverbod

voor jongeren in Detroit tot gevolg gehad dat het aantal misdrijven in de middag

toenam (Lee Hunt en Weiner, 1977).

Ten tweede kan de modus operandi van daders veranderen. Zij plegen hetzelfde

misdrijf, op dezelfde tijdstippen en locaties, tegen dezelfde doelwitten maar op een



Hoofdstuk 2 18

andere manier. Rengier (1985) constateert bijvoorbeeld een toename van het aantal

gemaskerde bankovervallen na de installatie van videocamera's in banken. Ekblom

(1988) meldt een toename van het vuurwapengebruik bij overvallen nadat de loket-

ten van 1300 postkantoren in Londen beter beschermd zijn.

Een derde vorm is verplaatsing naar andere doelwitten. Dezelfde misdrijven worden

gepleegd, op dezelfde tijdstippen en locaties, met dezelfde modus operandi maar

tegen een ander doelwit. Zo vinden Chaiken e.a. (1974) een afname van het aantal

overvallen op Newyorkse bussen toen de passagiers met gepast geld moesten

betalen. Tegelijkertijd constateren zij een toename van het aantal overvallen in de

Underground.

De criminaliteit kan ten vierde geografisch worden verplaatst.4 Hierbij plegen daders

hetzelfde misdrijf, op dezelfde tijdstippen en wijze, tegen dezelfde soorten doelwit-

ten maar op andere geografische locaties. Burrows (1980) vindt dat de installatie van

videocamera's in vier Undergroundstations"samen is gegaan met een verplaatsing

van diefstallen en berovingen naar stations zonder camera's.

De vijfde en laatste vorm van verplaatsing betreft functionele verplaatsing. In de

Nederlandse literatuur vaak aangetroffen onder de noemer substitutie-effecten.

Functionele verplaatsing treedt op als een dader overstapt van het ene naar het ande-

re type delict: een inbreker wordt straatrover (Reppetto, 1976, p. 169). Het aantal

woninginbraken daalt en het aantal berovingen neemt toe.

De indeling in vijf vormen is helder. Er zijn evenwel ook combinaties mogelijk. Het
is bijvoorbeeld denkbaar dat veel daders overstappen op een ander type delict en

daardoor naar andere geografische werkgebieden moeten uitwijken. Bijvoorbeeld

woninginbrekers verplaatsen hun werkterrein van woonwijken naar het centrum

om daar te gaan zakkenrollen. Het is duidelijk dat theoretisch het aantal vormen van

verplaatsing bijzonder groot kan worden. De vraag kan worden gesteld of alle vor-

men wel te meten zijn. Enkele auteurs, die hebben gewezen op het grote scala aan

potentiële gedragsalternatieven, hanteren de stelling dat het empirisch nooit

onomstotelijk vast te stellen is of verplaatsing is opgetreden (Barr en Pease, 1992;

Clarke, 1992a). In de woorden van Clarke (1992a, p. 23):

'Indeed, when the theoretical possibility is allowed, as it must, that displacement

can be some different form of crime, it may be impossible to knowwhether or

not it has occured.'

Deze auteurs hebben gelijk als zij stellen dat in de praktijk niet alle mogelijke

vormen van verplaatsing te achterhalen zijn. In hoofdstuk 5 wordt hier op terug-

gekomen. De empirische uitkomsten die in hoofdstuk 3 worden besproken hebben

daarom uitsiuitend betrekking op de onderzochte vormen van verplaatsing. Aller-

eerst wordt echter ingegaan op een mogelijke verklaring voor het verschijnsel.

4 Geografische verplaatsing moet niet verward worden met dadermobiliteit. Hoewel doelwit- en

geografische verplaatsing dadermobiliteit impliceert, verwijst het laatste begrip naar het ruimtelijke

gedrag van daders als gevolg van diverse factoren (Hesseling, 1992).
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2.3 Verklaringen voor het verschijnsel

19

Het onderwerp verplaatsing leidt soms tot felle debatten tussen voor- en tegenstan-

ders van gelegenheidsbeperkende maatregelen (Clarke, 1992a). Het ene kamp

beweert dat zulke maatregelen tot verplaatsing leiden, het andere kamp stelt dat dit

niet het geval hoeft te zijn. Beide partijen baseren zich op bepaalde argumenten om

hun gelijk te bewijzen.

2.3.1 Verplaatsing is onvermijdelijk

Sommige auteurs gaan ervan uit dat verplaatsing een onvermijdelijk gevolg is van

gelegenheidsbeperkende maatregelen. Men baseert zich op drie veronderstellingen:

- de vraag naar delicten is inelastisch (Reppetto, 1976, p. 170), met andere woor-

den, een dader moet een bepaalde hoeveelheid misdrijven per tijdseenheid

plegen;

- daders bezitten volledige flexibiliteit met betrekking tot de typen van delicten

die zij plegen, de tijdstippen en locaties waarop zij opereren en hun werkwijze;

- de gelegenheidsstructuur voor criminaliteit biedt voldoende alternatieven.

De eerste veronderstelling komt voort uit een specifieke visie op crimineel gedrag

(Vold en Bernard, 1986). In deze visie, die van de positivistische criminologie, gaat

men ervan uit dat (crimineel) gedrag bepaald wordt door factoren die buiten de

controle van het individu liggen. Mensen zijn hierbij niet in staat om zelf en vrijwil-

lig de keuzes te maken die ze eigenlijk willen. In het begin ontwikkelde men allerlei

theorieën op basis van biologische factoren, zoals de Italiaan Lombroso. Later is

men meer de aandacht gaan richten op diverse psychologische (zoals intelligentie)

en sociale factoren (het gezin, de school, criminele vrienden, armoede en dergelijke).

Vooral bij een gelegenheidsbeperkende aanpak van de criminaliteit wordt veronder-

steld dat deze de fundamentele oorzaken van crimineel gedrag niet wegneemt en dat

de dader op wat voor manier dan ook delicten zal blijven plegen (Gabor, 1990).

De tweede veronderstelling is dat een dader zeer flexibel is in zijn delictgedrag

(Reppetto, 1976, p. 170). Want op wat voor manier hij ook wordt tegengewerkt, de

inelastische vraag naar delicten dwingt de dader hoe dan ook zijn slag te slaan. Om

dat te kunnen, moet de dader beschikken over vele en diverse vaardigheden, oftewel

hij is een generalist. Een term die ook wordt gebruikt in onderzoek naar criminele

carrières. Zo is geconstateerd dat jongeren te kenmerken zijn als generalisten die

hun delicten kiezen op een willekeurige manier (Klein, 1984; Stattin en Magnusson,

1991). Anderen wijzen echter op een zekere mate van specialisering in het delict-

gedrag van daders (Kempf, 1986; Farrington e.a., 1988; Fiselier en Smits, 1991).

Generalisme houdt bij verplaatsing meer in dan het overstappen van het ene type
misdrijf op het andere. Het verwijst meer in het algemeen naar de mate van flexibili-

teit die daders hebben bij het plegen van delicten zoals de afstand die men aflegt, de

aanwezige kennis en vaardigheden en dergelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om het

volgende type dader (Reppetto, 1976, p. 170).
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`The young burglar who by day climbs in the windows of apartments in the inner

city housing project in which he lives is entirely capable of moving his opera-

tions to the suburbs, cracking safes, working late at night, or becoming a holdup

man.'

De derde veronderstelling is dat de gelegenheidsstructuur voor delictpleging, dat wil

zeggen het aantal doelwitten en de mate van beveiliging daarvan, voldoende alterna-

tieven biedt voor een dader om zijn plannen te kunnen uitvoeren (Lab, 1988, p. 57).

Een dader die hoe dan ook zijn slag moet slaan, moet ook over de mogelijkheid

beschikken om dat te kunnen. Niet alleen de dader verplaatst zich, hij moet ook de

mogelijkheid hebben delicten te plegen op andere tijdstippen, doelwitten en loca-

ties. Vooral bij maatregelen die een beperkte reikwijdte hebben ten opzichte van de

mobiliteit van de dader zou dit het geval zijn (Stichting Maatschappij en Politie,

1991, p. 29).

2.3.2 Verplaatsing is mogelijk, maar niet onvermijdelijk

Er zijn auteurs die stellen dat de drie veronderstellingen niet realistisch zijn. Zo zou

de vraag naar delicten elastisch zijn (Van Dijk, 1993). Verder zijn daders helemaal

niet zo flexibel, maar worden zij juist geconfronteerd met allerlei restricties in hun

gedrag (Mayhew e.a., 1976; Reppetto, 1976; Mclver, 1981). Tot slot heeft ook de

gelegenheidsstructuur voor delictpleging zijn beperkingen (Sherman e.a., 1989;

Kennedy, 1990). Deze auteurs benaderen het verschijnsel verplaatsing meestal

vanuit een rationele keuzebenadering met betrekking tot delictpleging (Cornish en

Clarke, 1986; Bruinsma en Van de Bunt, 1993).

In deze benadering wordt ten eerste crimineel gedrag gezien als de uitkomst van

vrijwillige keuzen en beslissingen, waarvoor de dader wordt beloond (inkomsten,

status, plezier, enz.). Men grijpt hierbij terug op een aantal uitgangspunten van de

klassieke criminologie (Vold en Bernard, 1986). Het accent op vrijwilligheid wordt

gehanteerd als tegenhanger van de eerder genoemde theoretische stroming. Een

individu beschikt hierbij over verschillende gedragsalternatieven, waaraan kosten en

baten zijn verbonden. Uiteindelijk kiest hij voor dat alternatief waarvan hij het

hoogste - subjectieve - nut verwacht. Het afwegingsproces verloopt nooit optimaal.

Het is namelijk ondoenlijk om alle relevante informatie te verzamelen. Men noemt

de keuze derhalve tot op zekere hoogte rationeel (Clarke, 1983).

Ten tweede wordt een onderscheid gemaakt tussen criminele betrokkenheid en

criminele gebeurtenissen. Criminele betrokkenheid refereert aan de relatief stabiele

verschillen tussen individuen in hun bereidheid tot het plegen van delicten (Agnew,

1990, p. 270). De criminele gebeurtenis heeft betrekking op het plegen van de delic-

ten zelf en de keuzeprocessen die daarmee gepaard gaan. Hierbij moet worden ge-

dacht aan de beslissing om het delict te plegen en de factoren die deze beïnvloeden

(bijvoorbeeld geldgebrek, de invloed van anderen of zich onmiddellijk voordoende

gelegenheden), de keuze van het doelwit, de modus operandi en dergelijke. Een

consequentie van dit onderscheid is de veronderstelling dat hoewel sommigen crimi-
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neel betrokken zijn en blijven, het mogelijk is de frequentie waarmee zij delicten

plegen, te verminderen.

Ten derde wordt een delictspecifieke ingang gekozen. Hierbij wordt uitgegaan van

het idee dat ieder type misdrijf bestaat uit een unieke samenstelling van eigenschap-

pen zoals het doel, de opbrengsten, de vereiste vaardigheden en de benodigde hulp-

middelen bij het plegen. Deze aspecten gebruikt een dader bij zijn waardering en

selectie van de verschillende handelingsalternatieven. Zij sturen daarmee zijn keuze

en worden dan ook als de keuzestructurerende eigenschappen van misdrijven

benoemd (Cornish en Clarke, 1990). Zij kunnen worden beschouwd als de kosten en

baten van de verschillende handelingsalternatieven.

Het afwegingsproces op basis van de eigenschappen van delicten is mede afhanke-

lijk van allerlei kenmerken van de dader. Reppetto (1976) verwijst naar de persoon-

lijkheid van de dader, zijn leeftijd, de kennis en vaardigheden die hij bezit, etnische

afkomst en drugverslaving. Deze persoonlijke eigenschappen beïnvloeden namelijk

de waardering van de verschillende handelingsalternatieven. Zo zijn de tijdskosten

van geografische verplaatsing over langere afstand minder voor daders met een auto

dan voor daders te voet. Het is ook bekend dat de meeste daders niet snel bereid zijn

om geweld te hanteren (Van der Laan, 1991). Dit vereist een koelbloedigheid die de

meeste daders niet eens bezitten.

Bij de delictspecifieke ingang hoort ook de gelegenheidsstructuur voor delictpleging.

Enerzijds biedt deze de mogelijkheid om de handeling uit te kunnen voeren door de

aanwezigheid van (alternatieve) doelwitten. Anderzijds legt de gelegenheidsstruc-

tuur ook restricties op, bijvoorbeeld door de waarde van de alternatieve doelwitten.

Grandjean (1988) constateert dat de beveiliging van banken in Zwitserland niet heeft

geleid tot een verplaatsing van overvallen naar post- en stationskantoren. Volgens

Grandjean ligt dit ook niet voor de hand. De buit bij deze instellingen is namelijk

veel lager dan bij banken. De veronderstelde verplaatsing naar geldtransporten is

wel opgetreden.

In de rationele-keuzebenadering staat daarom de stelling centraal dat verplaatsing

een mogelijk maar niet noodzakelijk gevolg is van gelegenheidsbeperkende maat-

regelen. Verplaatsing treedt alleen op onder de voorwaarde dat het alternatieve

delict dezelfde behoefte vervult tegen dezelfde kosten (Cornish en Clarke, 1990).

2.4 Samenvatting

Verplaatsing is op verschillende manieren gedefinieerd in de literatuur. In dit rap-

port wordt verplaatsing omschreven als het voortzetten van crimineel gedrag als

reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel die de criminaliteit moet voor-

komen, waarbij een gemotiveerde dader een delict pleegt buiten de reikwijdte van

deze maatregel. Het verplaatsingsgedrag van veel individuele daders kan gevolgen

hebben voor de aard en de verdeling van de criminaliteit op macroniveau. Het zijn

vooral deze veranderingen op macroniveau die de meeste aandacht hebben gekre-

gen in de - empirische - literatuur. In de literatuur worden meestal vijf vormen van
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verplaatsing onderscheiden. Ten eerste kunnen er andere doelwitten worden uit-

gekozen. Ten tweede kan de criminaliteit zich verplaatsen naar andere tijdstippen.

Ten derde kan een geografische verplaatsing van de criminaliteit optreden. Ten vier-

de kan de werkwijze (modus operandi) bij delictpleging veranderen. Tot slot kan er

sprake zijn van functionele verplaatsing waarbij daders overstappen van het ene type

delict op het andere. Combinaties van deze vijf typen zijn natuurlijk mogelijk. Het

aantal potentiële vormen van verplaatsing is daarmee bijzonder groot. In de praktijk

zullen daarom niet alle mogelijke vormen van verplaatsing te achterhalen zijn.

Velen beweren dat gelegenheidsbeperkende maatregelen daders alleen maar zullen

verplaatsen. Deze stelling is gebaseerd op drie argumenten. Daders plegen delicten

buiten hun eigen wil en de vraag naar misdrijven is daardoor inelastisch. Bovendien

zijn daders generalisten die in staat zijn om allerlei soorten van misdrijven te plegen.

De gelegenheidsstructuur biedt daarbij voldoende alternatieven.

Anderen zijn van mening dat daders vrijwillig keuzen maken die te beïnvloeden zijn.

Daders kunnen beslissen om af te zien van delictpleging. Bovendien hebben zij te

maken met allerlei interne en externe restricties op hun gedrag. Verplaatsing is daar-

om niet het onvermijdelijke gevolg van gelegenheidsbeperkende maatregelen. Zij

zou alleen optreden als het alternatieve delict in dezelfde behoefte voorziet tegen

dezelfde kosten.
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De empirie

`Paradoxically, the behaviour most intensively analysed by criminologists in

relation to the displacement hypothesis is not a crime: it is suicide.' (Barr en

Pease, 1992, p. 198)

Dit citaat suggereert dat de empirische kennis over verplaatsing zeer beperkt is. Dit

blijkt echter niet het geval te zijn. Zo zullen in dit hoofdstuk de resultaten van 56

empirische studies besproken worden. Een belangrijke vraag is hierbij onder welke

condities verplaatsing heeft plaatsgevonden.

3.1 Classificatie van het materiaal

Verplaatsing is in het algemeen op twee manieren empirisch onderzocht: in evalua-

tie-onderzoek en in - etnografisch - daderonderzoek. De resultaten van de twee

typen van onderzoek worden afzonderlijk gepresenteerd. De uitkomsten van het eva-

luatie-onderzoek worden hier besproken aan de hand van de verschillende gelegen-

heidsbeperkende maatregelen. Een analyse, op basis van verplaatsing, leidt tot on-

overzichtelijkheid omdat in 40% van de studies meer vormen van verplaatsing gelijk-

tijdig zijn onderzocht. Een classificatie op basis van delicten leidt eveneens tot een

grote mate van overlap. Dit is niet het geval indien de maatregelen als uitgangspunt

worden gekozen. Bovendien ontstaat zo een overzicht of specifieke maatregelen met

verplaatsing samengaan.

Er zijn verschillende manieren om de maatregelen en projecten in het evaluatie-

onderzoek te beschrijven (Lab, 1988; Van Dijk en De Waard, 1991; Polder en Van

Vlaardingen, 1992; Clarke, 1992a). Gegeven de aard van het onderzoeksmateriaal is

gekozen voor de indeling van Clarke. Clarke gaat uit van drie basismechanismen om

crimineel gedrag tegen te gaan en twaalf technieken van gelegenheidsbeperkende

criminaliteitspreventie. Deze basismechanismen en technieken zijn:

- het vergroten van de inspanning bij delictpleging (objectversteviging, toegangs-

controle, afbuigen van daders en de controle van de benodigde faciliteiten voor

delictpleging);

- het vergroten van het risico bij delictpleging (in- en uitgangcontroleprocedures,

formele surveillance, functioneel toezicht en informeel toezicht);

- het reduceren van de baten bij delictpleging (doelwitverwijdering, het merken

van goederen, het wegnemen van prikkels, en regelgeving). Een techniek kan

weer bestaan uit vele afzonderlijke maatregelen.

In 28 evaluatiestudies is de uitvoering van één specifieke techniek geëvalueerd; 22

evaluatiestudies bespreken de resultaten van projecten met meer technieken. Deze

22 zijn ingedeeld in zeven subcategorieën op basis van het type delict dat men heeft

willen aanpakken. Naast deze studies zijn zes daderstudies gebruikt. In tabel 2 is een
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Tabel 2: Classificatie van de 56 empirische studiesnaar techniek of studie
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techniek/studie n

vergroten van de inspanning

- objectversteviging 3

- toegangscontrole

- controlefaciliteiten 6

vergroten van het risico

- formele surveillance en handhaving 9

- functioneel toezicht 5

- informeel toezicht

reductie van de baten

- doelwitverwijdering 1`

- merken van goederen 2

combinaties van technieken

- prostitutie 3

- vandalisme

- zakkenrollerij

- diefstal van/uit auto's 2

- woninginbraak 5

- bankovervallen 4
- meer delicten 6

daderonderzoek 6

totaal 56

Deze techniek is apart geëvalueerd in een studie over formele surveillance en verplaatsing (Chaiken e.a., 1974).

overzicht gegeven van de indeling en in bijlage 2 wordt enige aanvullende informatie

verstrekt over de 56 publikaties.

Uit de analyse blijkt dat 35 maal uitgezocht is of projecten samengaan met geogra-

fische verplaatsing. De andere onderzochte vormen zijn respectievelijk doelwit-

verplaatsing (24 maal), functionele verplaatsing (17 maal), verandering in werkwijze

(8 maal) en temporele verplaatsing (8 maal).

In hoofdstuk 2 is verplaatsing gedefinieerd als het voortzetten van crimineel gedrag

als reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel die de criminaliteit moet voor-

komen, waarbij een reeds gemotiveerde dader een delict pleegt buiten de reikwijdte

van deze maatregel. Strikt methodologisch gezien, impliceert dit ten eerste, dat ver-

anderingen van het delictgedrag of in de criminaliteit in de tijd worden beschreven.

Ten tweede, dat wordt aangetoond dat bepaalde veranderingen ook een gevolg zijn

geweest van de maatregelen (Gabor, 1978; Cook en Campbell, 1979). Uit de'opzet van

de 56 studies blijkt dit niet altijd het geval te zijn geweest (zie bijlage 2). In de prak-

tijk zijn diverse onderzoeksopzetten gehanteerd om verplaatsingseffecten vast te

stellen5: één-groeps-achterafmeting (15 maal), achterafvergelijking van bestaande

groepen (7 maal), één-groeps-voor- en nameting (15 maal), voor- en nameting met
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controlegroepen (3 maal) en tijdreeksonderzoek (16 maal). De één-groeps-achteraf-

meting en de achterafvergelijking van bestaande groepen kunnen worden getypeerd

als te zwakke designs om eventuele verplaatsingseffecten te achterhalen. De uitkom-

sten zijn meer een indicatie dan een harde toetsing van interventie- en verplaatsings-

effecten. Desondanks hebben de onderzoeken op basis van de één-groeps-achteraf-

meting en de achterafvergelijking van bestaande groepen hetzelfde gewicht gekre-

gen bij de analyse als de onderzoeken op basis van de overige designs. Deze keuze is

gebaseerd op de volgende pragmatische vuistregel: indien vele, op zich methodolo-

gisch niet perfecte studies, inhoudelijk dezelfde conclusies opleveren, is men toch in

staat om redelijk gefundeerde uitspraken te doen over de werking van sociale ver-

schijnselen.

Een van de onderzoeksvragen van dit rapport betreft de verhouding tussen het aan-

tal voorkomen en het aantal verplaatste delicten. Uit de analyse is gebleken dat de

meeste studies valide conclusies op dit punt niet toelaten. Er zijn maar enkele

auteurs die deze verhouding hebben gekwantificeerd (Burrows, 1980; Allatt, 1984).

Er moet echter op voorhand worden benadrukt dat als verplaatsing optreedt, geen

enkele auteur volledige verplaatsing vermeldt. Dat wil zeggen, dat het aantal delic-

ten dat wordt verplaatst, kleiner is dan het aantal dat is voorkomen. Deze uitkomst is

belangrijk. Er kan nu al worden geconcludeerd dat maatregelen die samengaan met

de een of andere vorm van verplaatsing, toch leiden tot een nettoreductie in de om-

vang van de criminaliteit.

3.2 Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyses gepresenteerd. Om een ant-

woord te krijgen op de vraag of verplaatsing is opgetreden, is uitgegaan van de con-

clusies van de auteur(s) van iedere publikatie.

3.2.1 Het vergroten van de inspanning

In deze paragraaf worden de resultaten van tien studies besproken. In deze studies is

verplaatsing omschreven als een niet-beoogde verandering in de aard en de omvang

van de criminaliteit na het invoeren van een maatregel.

Objectversteviging

In Engeland moesten na 1971 alle nieuwe Engelse en geïmporteerde auto's voorzien

zijn van een stuurslot. Desondanks blijkt het aantal diefstallen van auto's in de perio-

de 1970 tot en met 1974 sterk te zijn gestegen. Het aandeel nieuwe auto's die gesto-

len zijn, is echter sterk afgenomen. Aan de andere kant is het risico voor een auto

zonder stuurslot om te worden gestolen, bijna verdubbeld. Mayhew e.a. (1980) con-

5 De indeling van de onderzoeksopzetten is gebaseerd op een typologie van Swanborn (1987, pp. 240-264).
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cluderen dan ook dat de succesvolle introductie van het stuurslot op een gedeelte

van het wagenpark samen is gegaan met een doelwitverplaatsing naar de oudere,

onbeschermde auto's.

In het begin van de jaren tachtig zijn alle 1.300 postkantoren in Londen voorzien van

beter beschermde loketten (Ekblom, 1988). Het aantal overvallen is daardoor sterk

teruggelopen van 266 in 1982 tot 21 in 1985. Het aantal mislukte overvallen nam ech-

ter toe. Ekblom stelt dat overvallers door de nieuwe loketten gedwongen werden hun

werkwijze te veranderen. De nieuwe werkwijze, meestal bedreiging met een vuur-

wapen, heeft echter een veel grotere kans op mislukking (Ekblom, 1988, pp. 39-40):

`the robbers will commence their firearms threat from a position of a psycho-

logical disadvantage, in a game where bluft is more important than actual use of

weaponry.'

Allatt (1984) heeft het effect onderzocht van objectversteviging in een complex van

792 woningen. Van de woningen is 94% uiteindelijk aangepast. Het aantal inbraken

in woningen is gestegen. Deze stijging is echter veel geringer dan bij een controle-

groep. Verder is het aantal pogingen duidelijk gedaald. Er kan dus gesproken worden

vaneen positief effect. Volgens Allatt is daarnaast doelwit-, geografische en functio-

nele verplaatsing opgetreden.

Ten eerste zijn onbeschermde woningen vaker het doelwit van inbraak geworden.

Ook wordt er meer ingebroken in de particuliere eengezinswoningen in de directe

omgeving. Ten tweede is het aantal inbraken in twee andere wijken toegenomen met

respectievelijk 86% en 98%. Zij nuanceert deze stijging overigens: `Part of this rise

could be related to the general rise in the burglary rate rather than solely to the

movement of burglars away from the target estate' (Allatt, 1984, p. 109). Ten derde

blijkt dat in het proefgebied het aantal van enkele andere vermogensdelicten stérk is

toegenomen in vergelijking met het controlegebied. Vooral de stijging van het aantal

diefstallen van auto's en inbraken in andere soorten van gebouwen noemt Allatt

opmerkelijk. Niettemin komt zij na allerlei berekeningen tot de conclusie dat er

sprake is van een netto positief effect op de omvang van de criminaliteit.

Toegangscontrole

Tijdens een vijf weken durende campagne in november-december 1977 werden auto-

mobilisten in Plymouth erop gewezen dat zij hun auto beter moesten afsluiten. Een

groot deel van de campagne is geconcentreerd geweest in bepaalde risicogebieden.

Het aantal aangiften veranderde niet. Burrows en Heal (1980) constateren geen doel-

wit- of geografische verplaatsing. Zij komen wel tot de conclusie dat zich verplaat-

sing in de tijd heeft voorgedaan. Vergeleken met een eerdere periode hebben meer

diefstallen van en uit auto's en gevallen van joyriding in de vroege ochtend plaats-

gevonden. Burrows en Heal veronderstellen dat veel daders door de publiciteit rond-

om de campagne omzichtiger te werk zijn gegaan. Overigens wijzen`ze ook op twee

andere verklaringen: een ander rapportagegedrag van de slachtoffers bij het doen

van aangifte en een algemene toename van de criminaliteit met een ander patroon

qua tijdstippen.
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Controlefaciliteiten

Wie een ander wil doodschieten, moet een vuurwapen hebben. Een graffiti-artiest

moet beschikken over verf, kwasten of spuitbussen. Deze hulpmiddelen zijn nood-

zakelijke faciliteiten bij deze misdrijven. Ook bij andere delicten zal de dader soms

gebruik moeten maken van hulpmiddelen.

In een studie is onderzocht of het verplicht dragen van een helm voor motorrijders

in Duitsland samen is gegaan met functionele verplaatsing (Mayhew e.a., 1989;

Mayhew, 1991). De helmplicht is uiteraard niet primair bedoeld om delicten te voor-

komen. Het kan dit effect wel hebben. Potentiële daders die in een opwelling een

motor stelen, hebben geen helm bij zich. De kans dat zij zonder helm gepakt wor-

den, is betrekkelijk groot. Dit besef zal velen ervan weerhouden het misdrijf ook

daadwerkelijk uit te voeren. Dit effect kan vooral verwacht worden bij joyriding of bij

het tijdelijk gebruikmaken van een motor.

De helmplicht is in vier stadia ingevoerd tussen 1976 en 1985. In elk stadium is de

doelgroep ruimer gedefinieerd tot uiteindelijk iedereen de helm moest dragen.

Bovendien is de sanctiekans vergroot en werden boetes ingevoerd die ter plekke

moesten worden betaald. Het effect van deze verschillende maatregelen is bezien

over de periode 1972-1986. De auteurs komen tot de conclusie dat de helmplicht pas

effect heeft gesorteerd nadat de boete ter plekke was geïntroduceerd. Na de invoering

van deze maatregel is het aantal diefstallen van motoren langzaam afgenomen.6 Het

aantal aangiften is in 1986 bijna 40% lager dan in 1980. Bovendien is onderzocht of

het aantal fietsendiefstallen en diefstallen van auto's op hetzelfde moment is toege-

nomen. Verplaatsing naar deze twee delicten zou theoretisch het meest plausibel

zijn. Vooral auto's bieden een goed alternatief als joyriding of het tijdelijk gebruik

van een motor niet meer mogelijk is. Zo'n functionele verplaatsing wordt niet gevon-

den: het aantal diefstallen van auto's is maar licht gestegen en het aantal fietsen-

diefstallen is zelfs sterk gedaald.

In andere studies wordt eveneens geconcludeerd dat maatregelen die betrekking

hebben op de gehele gelegenheidsstructuur, leiden tot sterke reducties van maat-

schappelijk ongewenst gedrag zonder verplaatsing. Zo is tussen 1963 en 1975 het

aantal zelfmoorden in Engeland en Wales sterk gedaald van 5.714 naar 3.693 geval-

len. In de meeste andere Europese landen is er sprake geweest van een stijging. De

sterke daling in Engeland wordt toegeschreven aan het feit dat het huishoudgas

ontdaan is van koolmonoxyde. In 1963 bedroeg het aantal zelfmoorden door huis-

houdgas 40% van het totale aantal gevallen. In 1975 kwam deze vorm van zelfdoding

niet of nauwelijks meer voor (Clarke en Mayhew, 1988). Ook in Nederland en Schot-

land worden dergelijke effecten geconstateerd, maar het effect is minder sterk dan in

Engeland en Wales (Clarke en Mayhew, 1989). In Nederland en Schotland wijzen de

6 Overigens kan hieruit geconcludeerd worden dat niet zozeer de helmplicht sec maar de boete ter plekke

de doorslaggevende factor is geweest.
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resultaten tevens in de richting van verplaatsing. Volgens de onderzoekers is dit ech-

ter geen plausibele verklaring. Zij komen dan ook tot de conclusie dat zelfs bij diep

gemotiveerde gedragingen zoals zelfmoord, beperkingen in de gelegenheidsstruc-

tuur niet hoeven te leiden tot verplaatsing.

Knutsson en Kuhlhorn (1992) constateren een afname in fraude met cheques voor

Zweden na de introductie van een algemene identificatieplicht bij het innen van

cheques. Verplaatsing naar andere delicten is hierbij niet opgetreden.

Ook in het geval dat maar een gedeelte van de gelegenheidsstructuur is beperkt,

hoeft verplaatsing niet op te treden bij de controle van faciliteiten. Om de plegers

van obscene telefoongesprekken uit de anonimiteit te halen, zijn in de New Jersey

Bell Area twee systemen geïntroduceerd (Clarke, 1992b). Ten eerste caller ID, waar-

mee het telefoonnummer van het inkomende gesprek wordt getoond. Ten tweede

caller trace, waarmee het telefoonnummer van het laatste gesprek kan worden ach-

terhaald bij de centrale. Clarke stelt vast dat in de 57 gebieden met de twee systemen

het aantal klachten over vervelende telefoontjes in één jaar tijd met 25% is afgeno-

men. Bovendien wordt geen geografische verplaatsing naar dè 155 gebieden zonder

de systemen geconstateerd.

3.2.2 Het vergroten van het risico

Bij deze techniek beschikken we over vijftien publikaties. Op Van Gemert (1988) na is

verplaatsing in deze studies omschreven als een niet-beoogde verandering in de

aard en de omvang van de criminaliteit na het invoeren van een maatregel.

Formele surveillance en handhaving

In twee Amerikaanse studies is nagegaan wat het effect is van een stedelijke politie-

campagne. De exacte inhoud van deze campagnes is onduidelijk. Waarschijnlijk

heeft het accent gelegen op surveillance in combinatie met repressie. Hall en Lind-

gren (1971) constateren dat het aantal aangiften van index crimes in het District of

Columbia sinds het project met 4.039 is afgenomen. Hall en Lindgren hanteren een

strenge definitie van verplaatsing: een afname van de criminaliteit in het project-

gebied gaat gepaard met een equivalente verplaatsing van de criminaliteit naar

elders ('the so-called mercury effect'). In het geval van geografische verplaatsing zou

de criminaliteit in de suburbane gebieden dus met ruim 4.000 moeten toenemen.

Dit is niet het geval. In deze gebieden is de criminaliteit toegenomen met 1.818 aan-

giften. De auteurs trekken dan ook de conclusie dat er geen geografische verplaat-

sing is opgetreden.

Een intensieve politiecampagne in de stad St. Louis -kosten 20 miljoen dollar - ging

samen met een stijging van de criminaliteit met bijna 2% (Stenzel, 1977). Bovendien

werd een geografische verplaatsing geconstateerd voor woninginbraak. Dit effect

duurde echter maar een paar maanden, waarschijnlijk omdat de nieuwigheid van

het project eraf was. Voor beroving wordt een geografische verplaatsing niet uitgeslo-

ten. De geregistreerde criminaliteit in 93 gebieden rond St. Louis is enigszins geste-
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gen. Stenzel schrijft deze ontwikkeling toe aan andere factoren dan het project. Hij

wijst op de bouw van nieuwe huizen en winkelcentra die de criminaliteit als het ware

aangetrokken hebben.

In twee andere studies is onderzocht wat de effecten zijn van een uitbreiding van

de politiecapaciteit. De extra agenten werden ingezet voor surveillancetaken. Press

(1971) heeft de inzet van 100 extra agenten in het 20e Newyorkse politiedistrict

geëvalueerd. Het betrof een uitbreiding van de capaciteit met 40%. Press gaat uit

van tien verschillende vermogens- en gewèldmisdrijven. Bovendien werd rekening

gehouden met de algemene criminaliteitsontwikkèling. De criminaliteit in het

projectgebied daalde. Press constateert tevens een geografische verplaatsing van de

criminaliteit. Hij is hierbij uitgegaan van drie omliggende districten: het 18e, 22e en

24e district. In het 18e en 24e district is er een duidelijke toename van diefstal

geweest, in het 18e bovendien eveneens een toename van het aantal overtredingen.'

Over de gehele linie is de meeste geografische verplaatsing geconstateerd in het 22e

district, vooral voor beroving, mishandeling en zware diefstal. Het aantal delicten is

kleiner dan het aantal dat is voorkomen in het projectgebied. Beroving vormt hierop

een uitzondering. De verschillen zijn overigens niet groot. Press merkt op dat de

toename in het 22e district ook het gevolg kan zijn geweest van de vermindering van

de politie-inzet in dit district tijdens het project.

In één studie is gekeken naar zowel de korte- als de lange-termijneffecten van meer

politie-inzet (Chaiken e.a., 1974). Als antwoord op de toename van het aantal

berovingen van passagiers en overvallen op geldcabines in de metro van New York, is

in april 1965 het aantal agenten van de Transit Police Force uitgebreid van 1.219 naar

meer dan 3.100 man. De extra politieagenten zijn ingezet op elk station en in elke

trein tussen acht uur 's avonds en vier uur 's ochtends. In tegenstelling tot de ver-

wachting blijft een verplaatsing in de tijd uit. In tegendeel, het aantal aangiften is

zowel 's nachts als overdag gedaald.

Uit dit resultaat blijkt dat een afname zich niet hoeft te beperken tot het project-

gebied. Preventieprojecten kunnen blijkbaar ook een positieve uitstraling hebben

naar niet-projectgebieden. In deze gebieden, waar geen maatregelen zijn genomen,

daalt de criminaliteit eveneens. Het tegenovergestelde van verplaatsing doet zich

hier voor. In de Engelse literatuur wordt tegenwoordig dan ook gesproken van een

diffusion of benefits (Clarke en Weisburd, 1994). Bij de nog te bespreken empirische

studies zullen nog meer voorbeelden aangetroffen worden van positieve uitstraling.

De effecten van meer politie-inzet in de metro hebben acht maanden geduurd. Daar-

na neemt het totale aantal aangiften weer toe. Wel blijkt dat tussen 1965 en 1971 de

toename van het aantal berovingen's nachts aanzienlijk geringer is geweest dan de

toename overdag. Hierdoor worden in 1971 de berovingen hoofdzakelijk gepleegd op

de uren dat er het minst wordt gesurveilleerd. Er wordt geen antwoord gegeven op

de vraag of dit een verplaatsingseffect is.

`Whether this shift in patterns between 1965 and 1971 can be called temporal

displacement is perhaps a matter of definition. In our view, the presence of
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displacement would imply that some or most of the day-time robberies would

occur at night if the extra police were not on duty then' (Chaiken e.a., 1977,
p. 36).

Geografische en functionele verplaatsing kunnen met de beschikbare gegevens niet

onderzocht worden. Het aantal misdrijven in de metro is daarvoor te klein in vergelij-

king met die op andere locaties.

In een andere studie wordt melding gemaakt van verplaatsing in de tijd als gevolg

van een repressieve inzet van de politie (Lee Hunt en Weiner, 1977). In augustus 1976

is in de stad Detroit een uitgaansverbod voor jongeren van kracht geworden tussen

22.00 en 06.00 uur. Onderzocht is of de `pleegtijd' van misdrijven tijdens het uit-

gaansverbod afwijkt ten opzichte van deze tijdsperiode in de vier voorafgaande

jaren. In de studie zijn de volgende misdrijven onderzocht: moord, verkrachting,

beroving, mishandeling, inbraak, diefstal en diefstal van auto's. Er is een duidelijke

verplaatsing van de misdrijven naar de middag waargenomen. Het aandeel van de

criminaliteit in de middag op de totale criminaliteit in een dag is bijna verdubbeld

van 13% naar 22%. Als afzonderlijk naar beroving en inbraak wordt gekeken, is even-

eens een verplaatsing in de tijd opgetreden.

Verschillende Amerikaanse studies hebben de relatie tussen de verdeling van politie-

inzet en de spreiding van de criminaliteit onderzocht (Shoup, 1964; Fabrikant, 1977;

Mehay, 1977; Fabrikant, 1980; Hakim en Rengert, 1981; Hakim e.a., 1982). De ver-

onderstelling is dat gebieden met een lage inzet of prestatie van de politie een hoger

criminaliteitsniveau hebben dan gebieden met een hoge inzet of prestatie, los van

andere factoren. Deze veronderstelde samenhang wordt expliciet toegeschreven aan

geografische verplaatsing. Daders zullen hun werkgebied verplaatsen naar gebieden

met weinig politie of waar slecht wordt gepresteerd. Dit is onderzocht met gegevens

die op één moment zijn verzameld en die betrekking hebben op een groot aantal

steden (rond de 50). Er is hier dus sprake van een achterafvergelijking van bestaande

groepen. De verwachte samenhang is inderdaad gevonden, vooral bij vermogens-

delicten (Mehay, 1977; Fabrikant, 1980; Hakim e.a., 1982).

Bij de inzet van meer politie kan tot slot de etnografische studie van Van Gemert

(1988) worden genoemd. Van Gemert heeft de invloed van het `Zomerplan' op de

drughandel in twee straten in de Amsterdamse binnenstad onderzocht. In de studie

wordt aangetoond dat handelaren en gebruikers zich continu aanpassen aan het

beleid van de politie. Er is sprake van een `kat-en-muisspel'. Afgezien van temporele

en geografische verplaatsing valt vooral de verandering in werkwijze op. Zo worden

bijvoorbeeld meer assistenten ingezet bij de verkoop van drugs. Er wordt onderling

actief informatie uitgewisseld om stillen te ontmaskeren of uitkijkposten te ontdek-

ken. Het gebruik van radio's wordt hierbij niet geschuwd. Verder worden diverse

camouflagetechnieken (zoals vermomming en taalgebruik) gehanteerd om niet op te

vallen. In enkele overzichtsstudies wordt eveneens gewezen op het dynamische

karakter van de handel in drugs (Sherman, 1990; Rengert, 1990; Caulkins, 1992; Eck,

1993).
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Functioneel toezicht

In hun werk oefenen veel mensen naast hun primaire taak ook toezicht uit. In vijf

studies is onderzocht of dit functionele toezicht samengaat met verplaatsing.

Sturman (1980) stelt vast dat het vandalisme op Engelse dubbeldekkers samenhangt

met de plaats van toezicht. In de bussen met de trap aan de achterzijde vindt het

meeste vandalisme aan de voorkant plaats. Deze bevinding wordt onder andere aan

een verplaatsingseffect toe geschreven (Sturman, 1980, pp. 35-36).

'It was thought that these findings might partially be accounted for by a displace-

ment of damage resulting from the position of the staircase - rear-entrance

conventional buses being the only buses with their staircases at the back. People

sitting near to the staircase might be more reluctant to commit acts of vandalism

when there would be a danger of being surprised by another passenger or the

conductor.'

Burrows (1980) heeft uitgezocht of de installatie van videocamera's ter ondersteu-

ning van het personeel in de Underground samengaat met geografische verplaatsing.

Hij sluit verplaatsing in tijd uit omdat de camera's 24 uur per dag operationeel zijn.

De camera's zijn alleen geïnstalleerd in vier Undergroundstations in de zuidelijke

sector van Londen waar de meeste criminaliteit plaatsvindt. De onderzochte mis-

drijven waren - poging tot - beroving en diefstal van spullen van personen. De crimi-

naliteit is in de gehele Underground van Londen afgenomen. In de vijftien stations

zonder camera's in de zuidelijke sector is de criminaliteit echter minder afgenomen

dan in de overige sectoren van Londen. De afname is respectievelijk 27% en 39%

geweest. De afname was het geringst (24%) in de zeven stations die het dichtst bij de

stations met de camera's liggen. De installatie van de camera's heeft daarom geleid

tot een geografische verplaatsing. Desondanks heeft de installatie van camera's een

positief effect gehad. Rekening houdend met het verplaatsingseffect, was er in de

criminaliteit een netto-afname van 15%.

Bos en Geveke (1989) zijn nagegaan wat de effecten zijn van de inrichting van twee

bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Enschede met respectievelijk 115 en

200 plaatsen. Zij komen tot de volgende conclusie (pp. 64-65).

'Resumerend kan worden vastgesteld dat er noch sprake is van een interventie-

effect noch van geografische, temporele of delictverplaatsing.'

De afwezigheid van een interventie-effect wordt toegeschreven aan het feit dat het

aantal (brom)fietsen dat bewaakt kan worden te gering is in verhouding tot het aan-

tal (brom)fietsen dat dagelijks in Enschede wordt neergezet. De uitkomsten van de

studie ondersteunen de stelling dat verplaatsing alleen zal optreden bij effectieve

maatregelen.

Begin 1989 zijn zeventien stadswachten ingezet in het centrum van Dordrecht (de

Historische Binnenstad en de 19e Eeuwse Schil). De stadswachten zijn hoofdzakelijk

werkzaam geweest in de Historische Binnenstad. Kees (1990) constateert de volgen-

de effecten. In Dordrecht is de geregistreerde veel voorkomende criminaliteit in 1988

en 1989 afgenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. In het centrum is de

criminaliteit echter toegenomen. Voor de Historische Binnenstad is de toename ten
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opzichte van het voorafgaande jaar respectievelijk 17% en 4,5% geweest, in de 19e

Eeuwse Schil 1,1% en 17,8%. De uitkomsten duiden volgens Kees enerzijds op een

positief effect van de stadswachten in de Historische Binnenstad en anderzijds op

een geografische verplaatsing van de criminaliteit naar de 19e Eeuwse Schil.

De auteur verwijst niet naar de uitkomsten van zijn slachtofferenquêtes elders in het

rapport. Daaruit blijkt eveneens een daling van het totale aantal slachtoffers tussen

1987 en 1989: `Naar wijk onderscheiden heeft zich zowel in de Historische Binnen-

stad als in de 19e Eeuwse Schil een daling in het slachtofferschap voor de bewoners

van deze wijken voorgedaan. De daling is daarbij - relatief gezien - het grootst

geweest in de 19e Eeuwse Schil (cursief, RH)' (Kees, 1990, p. 20). Bevolkingsonderzoek

dat zich beperkt tot de bewoners, meet andere zaken dan de geregistreerde crimina-

liteit. Zo worden de bezoekers van het centrum, die: ook slachtoffer kunnen worden,

niet meegenomen in de steekproef. Toch zijn de verschillende uitkomsten opvallend

omdat ze tot tegenovergestelde conclusies kunnen leiden.

Het management van een groothandel in elektronica besloot tot de invoering van

een Preventive Audit Survey (PAS) om diefstal door werknemers te voorkomen. De

PAS traceert diefstal door het tellen van het aantal goederen. Verder wordt de gelegen-

heid tot diefstal verminderd door een verhoogde aanwezigheid van het beveiligings-

personeel dat de tellingen verricht. In de praktijk kunnen niet alle goederen geteld

worden. De keuze is daarom op twee produkten gevallen: camcorders en vcr's. De

kans op een verplaatsing naar de niet-getelde goederen is daarom aanwezig. Masuda

(1992) stelt vast dat het voorraadverlies na de introductie tot nul terugloopt. Dit

effect wordt ook gevonden voor de niet-getelde goederen zoals draagbare cd-recor-

ders en audio-apparatuur voor auto's. Masuda concludeert dan ook dat een positief

uitstralingseffect is opgetreden, resulterend in een significante daling van het totale

verlies aan goederen.

Informeel toezicht

Politie en functionele toezichthouders kunnen door hun aanwezigheid de - geperci-

pieerde - risico's voor daders vergroten. Dit geldt ook voor de bewoners van buurten.

Een buurt kan het signaal afgeven dat criminaliteit niet wordt getolereerd als de

bewoners zichtbaar opletten en de politie meteen waarschuwen bij onraad. Deze

veronderstelling is een uitgangspunt van buurtpreventie. In Australië hebben

Mukherjee en Wilson (1987) uitgezocht of deze vorm van informeel toezicht samen-

gaat met verplaatsing. Zij zijn uitgegaan van elf gemeentelijke politiedistricten in de

stad Melbourne en twaalf niet-stedelijke politiedistricten in de staat Victoria. In alle

gemeentelijke en in vijf niet-stedelijke politiedistricten draaiden `neighbourhood

watch'-programma's. De participatiegraad -van de bewoners heeft sterk gevarieerd

over de projecten. Politiële gegevens over woninginbraak, overige inbraak, diefstal

van auto's en overige diefstallen zijn op districtsniveau verzameld over een periode

van zes jaar. Mukherjee en Wilson constateren geen systematische trend in de crimi-

naliteitscijfers. Er zijn verschillende trends op jaarbasis te constateren waaronder

een mogelijke verplaatsing van de criminaliteit. Ten eerste, een functionele verplaat-
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sing van woninginbraak naar andere delicten, vooral diefstal van auto's en overige

diefstallen. Ten tweede, een geografische verplaatsing naar gebieden die niet aan

het programma hebben meegedaan. Omdat een verplaatsing van de criminaliteit

niet onomstotelijk is vastgesteld, laat de studie zien dat op een hoog analyseniveau

(grote buurten, steden) verplaatsing soms moeilijk te meten valt, gegeven alle

andere ontwikkelingen.

3.2.3 Het reduceren van de baten

In deze paragraaf worden de resultaten van drie studies besproken. Verplaatsing is in

deze studies omschreven als een niet-beoogde verandering in de aard en de omvang

van de criminaliteit na het invoeren van een maatregel.

Doelwitverwijdering

In de eerder besproken studie van Chaiken e.a. (1974) wordt tevens een andere maat-

regel geëvalueerd om berovingen in het openbaar vervoer te voorkomen. Berovingen

vinden ook plaats in bussen waarbij de chauffeur het slachtoffer wordt. In 1969 is

daarom besloten dat alleen nog met gepast geld betaald kan worden. Deze maatregel

heeft tot gevolg gehad dat het aantal busberovingen met 98% is gedaald. Tegelijker-

tijd is het aantal berovingen in de metro sterk toegenomen: van een toename van

46% in 1969 ten opzichte van 1968 naar 92% in 1970 ten opzichte van 1969.7 Het is

dus mogelijk dat er sprake is geweest van een doelwitverplaatsing.

Chaiken en zijn collega's presenteren ook een alternatieve verklaring. Het beroven

van bussen is in 1968 zeer populair geworden. Vele metro-overvallers zijn daardoor

waarschijnlijk overgestapt op het beroven van bussen.-Zij werden dus aangetrokken

in plaats van verplaatst. Na de introductie van het gepast betalen op de bussen

hebben sommige daders hun aandacht weer gericht op de metro. Dit kan de extra

stijging van het aantal berovingen in de metro tot gevolg hebben gehad. De auteurs

laten zien dat het criminaliteitsniveau in de metro ook in 1970 zou zijn gehaald als

men niet tijdelijk was overgestapt in 1968 en 1969 op het beroven van bussen. Het

werk van Chaiken e.a. laat de complexe wisselwerking zien tussen daders en een

wisselende gelegenheidsstructuur. Verplaatsing speelt hierbij een rol.

Merken van goederen

Gabor (1981) heeft onderzocht of een graveeractie in een stadje ten zuiden van

Ottawa samenging met verplaatsingseffecten. Het onderzoeksgebied werd gevormd

door een van de negen patrouillegebieden van de politie. Maandelijkse gegevens

over inbraak, insluipingen diefstal-zijn verzameld over een periode van zeven jaar.

Gabor constateert aanwijzingen voor geografische verplaatsing. Er zijn evenwel geen

7 De lezer wordt eraan herinnerd dat acht maanden na de inzet van ruim 2.000 extra agenten het aantal

berovingen in de metro weer is toegenomen na 1965 (zie ook pagina 29 van dit rapport).
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harde indicaties die wijzen op een verplaatsing naar andere doelwitten of een veran-

dering in de werkwijze van daders. De auteur sluit het optreden van de laatste effec-

ten echter niet uit.

Laycock (1986) heeft ook de relatie tussen graveeracties en verplaatsing onderzocht.

De graveeractie is uitgevoerd in drie kleine dorpjes met respectievelijk 800, 700 en

700 woningen. De dorpjes liggen allemaal in dezelfde vallei. De auteur veronderstelt

daarom dat eventuele verplaatsingseffecten beperkt zullen blijven tot de drie dorp-

jes. Van de huishoudens heeft uiteindelijk 72% aan de actie meegedaan. Het aantal

aangiften van woninginbraak daalde van 128 naar 74 per jaar. Deze daling is hoofd-

zakelijk toe te schrijven aan een afname van het aantal inbraken bij de participanten

van het programma. Bij de niet-participanten is een daling noch een stijging opgetre-

den. Er wordt dan ook geconcludeerd dat er geen doelwitverplaatsing is opgetreden.

Of de uitkomsten alleen het gevolg zijn geweest van het graveren sec, wordt door de

auteur overigens betwijfeld (Laycock, 1986, pp. 70-71).

`The most plausible explanation for this seems to relate to the exceptionally high

take-up rate achieved by the police. (...) It is almost certainly the case that the

police, in calling at almost every door as they did, were also calling at the doors

of the burglars.'

3.2.4 Combinaties van technieken

In veel projecten zijn meer technieken tegelijkertijd uitgevoerd. In sommige gevallen

zijn de daarbij behorende maatregelen uitgevoerd door één organisatie, in andere

gevallen door diverse organisaties. In deze paragraaf worden de uitkomsten van 22

studies besproken aan de hand van het delict dat men heeft willen aanpakken.

Verplaatsing is in deze studies omschreven als een niet-beoogde verandering in de

aard en de omvang van de criminaliteit na het invoeren van een maatregel. In enkele

gevallen heeft men ook gegevens verzameld over de wijze waarop daders op de maat-

regelen hebben gereageerd.

Prostitutie

Lowman (1992) stelt vast dat diverse strafrechtelijke en andere typen van maatrege-

len de straatprostitutie in Vancouver niet heeft uitgebannen, maar slechts heeft ver-

plaatst naar andere gebieden. Matthews (1990) constateert aan de andere kant dat

de prostitutie is verdwenen uit Finsbury Park, een rosse buurt in Londen, door een

integrale aanpak (verhoogde surveillance, afsluiting van straten en intensief overleg

tussen politie, gemeente en bewoners). Verplaatsing is nauwelijks opgetreden. De

auteur verklaart deze bevinding door te stellen dat voor veel vrouwen prostitutie

maar een bijzaak is geweest. Vooral the away day girls, die elke dag op en neer reis-

den, hebben afgezien van het werk. Een soortgelijke benadering in een andere wijk

van Londen heeft wel geleid tot een geografische en temporele verplaatsing omdat

de betrokkenheid van de prostituées met het werk veel sterker is dan bij de vrouwen

in Finsbury Park (Matthews, 1993).
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Vandalisme

Diverse maatregelen zijn uitgevoerd door een busmaatschappij in het noorden van

Engeland om het vandalisme in dubbeldekkers te voorkomen. Ten eerste zijn live en

dummy videocamera's geïnstalleerd op een beperkt gedeelte van het totale aantal

bussen. Ten tweede is een algemene voorlichtingscampagne op de televisie gevoerd.

Ten derde zijn scholen bezocht om de scholieren aan te moedigen de bussen en het

personeel met meer respect te behandelen. Er vond een substantiële reductie van

het aantal vernielingen voor alle bussen plaats zonder dat er sprake is van verplaat-

sing: `Damage and other misbehavior was not only reduced on the live buses with

live or dummy video cameras, but damage and cleaning problems reduced through-

out the whole fleet of 80 buses' (Poyner, 1988, p. 50). Het resultaat wordt toegeschre-

ven aan het hele programma. Door de informatie op de televisie en op de scholen

zouden de scholieren het idee hebben gehad dat de meeste bussen een camera had-

den of waren zij op zijn minst onzeker welke bussen een camera zouden hebben.

Zakkenrollerij

Voor de aanpak van zakkenrollerij op een grote binnenstadsmarkt van Birmingham

heeft de politie in eerste instantie een speciaal team geformeerd. Diverse repressieve

technieken zijn gehanteerd zoals de inzet van undercover-agenten, vermomde

politievrouwen die als lokvogels dienden en observaties om daders te identificeren.

Poyner en Webb (1992) komen tot de conclusie dat deze werkwijze het probleem

geografisch heeft verplaatst. In een later stadium heeft men de markt opnieuw inge-

richt: er is verlichting geïnstalleerd en de afstand tussen de stalletjes is verbreed. De

laatste aanpassing zou het voor daders moeilijker moeten maken om te zakkenrollen

zonder dat dit opvalt. Na de herinrichting is de criminaliteit met meer dan 70%

gedaald in twee jaar: van 112 naar 33 aangiften. Er zijn geen verplaatsingseffecten

naar andere markten in de buurt geconstateerd. In tegendeel: `What seems to have

happened is that by improving the worst areas of risk, the whole markets area has

benefited' (Poyner en Webb, 1992, p. 106).

Diefstal van/uit auto's

Versteegh (1990) beschrijft de resultaten van een autokraakproject. Het project heeft

gedurende een half jaar in een groot gedeelte van de regio Haaglanden - specifiek de

gemeente Den Haag - gedraaid. Er zijn drie categorieën maatregelen uitgevoerd: het

verbeteren van de sociale controle (publieksvoorlichting); het beperken van de gele-

genheid (surveillance door de politie, een preventiebericht, het plaatsen van borden

`op slot, buit eruit' en een graveeractie) en het afschrikken van daders (het verhogen

van de pakkans, het verhogen van het oplossingspercentage, een strengere aanpak

en een snelle justitiële afhandeling). Door deze aanpak is het aantal aangiften in het

projectgebied met ruim 25% afgenomen. Dit resultaat schrijft Versteegh vooral toe

aan de afschrikkende werking van de repressieve maatregelen. In het controlegebied

is een daling opgetreden van het aantal misdrijven met bijna 20%. Versteegh wijt dit

aan een positief uitstralingseffect. De auteur constateert geen geografische verplaat-



Hoofdstuk 3 36

sing naar andere wijken. Wel is er functionele verplaatsing opgetreden. Tijdens het

project is het aantal aangiften van diefstal van fietsen, bromfietsen en auto's aanmer-

kelijk toegenomen, met respectievelijk ruim 25%, 50% en 30%. Ook is het aantal

aangiften van winkeldiefstal met ruim 10% omhoog gegaan en zijn er ongeveer 200

winkeldieven meer aangehouden. In Den Haag heeft eveneens een toename plaats-

gevonden van het aantal aangiften van zakkenrollerij.

Poyner (1991) heeft de effecten van diverse maatregelen (objectversteviging, toe-

gangscontrole, verlichting, camera's en functioneel toezicht) op het aantal diefstal-

len van en uit auto's onderzocht. De beveiliging van een parkeergarage in het cen-

trum van Dover heeft geleid tot een reductie van het aantal misdrijven. De afname is

sterker geweest bij diefstal van auto's (van 38 naar 7 aangiften) dan bij diefstal uit

auto's (van 42 naar 33 aangiften). Hierbij is geen geografische verplaatsing opgetre-

den naar twee andere, in de buurt gelegen parkeergarages. Er zijn zelfs aanwijzingen

dat de criminaliteit in deze garages is afgenomen.

De beveiliging van een van de twee parkeerplaatsen bij de Universiteit van Guilford

heeft eveneens tot een afname van de criminaliteit geleid. Bij dit project wordt

wederom het positieve uitstralingseffect gevonden (Poyner, 1991, p. 100).

`What is more interesting is that parking lot 1, which could not be monitored by

the surveillance camera, still seems to have been effectively protected by it. (...)

Again, the fact that crime was reduced in a parking lot without the benefit of the

surveillance system but close to areas with surveillance sheds doubt on the

theory of displacement. Rather, the good effect has spread out beyond the

immediate area of application.'

Hoewel verplaatsing niet het primaire object van studie is geweest, wórdt een derge-

lijke positieve uitstraling overigens ook vermeld bij een situationele aanpak van de

criminaliteit in een Rotterdamse parkeergarage (Intraval, 1989, p. 21).

Woninginbraak

Een groot deel van de criminaliteit op een Engels woningcomplex van 2.280 wonin-

gen heeft bestaan uit inbraak in woningen. De daders zijn daarbij uit geweest op het

geld<in de gasmeters (zogenaamde pre-payment meters). Verwijdering van deze

ouderwetse meters in combinatie met andere maatregelen (zoals objectversteviging,

graveeracties, home watch) hebben geleid tot een zeer sterke reductie van het aantal

inbraken. De effectieve maatregelen hebben niet geleid tot geografische of functio-

nele verplaatsing. Deze uitkomsten zijn gevonden voor zowel de korte als de lange

termijn (Forrester e.a., 1988; Pease, 1991).

Spickenheuer (1983) is nagegaan of een preventieproject in de Amsterdamse wijk

Osdorp zou leiden tot een geografische verplaatsing van inbraken. In het onderzoek

is een onderscheid gemaakt tussen de experimentele wijk, de buurten die aan de

experimentele wijk grenzen (ter grootte van twee- à driemaal de betreffende wijk) en

de rest van het politiedistrict. Voor zowel de experimentele wijk als de directe omge-

ving blijkt de stijging van-het aantal inbraken zeer sterk te zijn achtergebleven bij de
stijging in de rest van het district. De auteur concludeert dan ook dat er geen geogra-
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fische verplaatsing is opgetreden. Er is juist sprake geweest van een positief uitstra-

lingseffect van het politie-optreden op de omliggende buurten.

Een buurtpreventieproject tegen woninginbraak in de Amerikaanse stad Seattle

heeft uit verschillende onderdelen bestaan: een veiligheidsinspectie van de woning,

graveeracties, block watch, het stimuleren van de bewoners om zelf initiatieven te

ondernemen en informatieverstrekking door het projectbureau. In de project-

gebieden heeft 40% van de huishoudens meegedaan. Op basis van twee slachtoffer-

enquêtes is nagegaan of zich doelwit- en geografische verplaatsing heeft voorge-

daan. Hierbij is verondersteld dat de huishoudens die niet aan het project hebben

deelgenomen, een grotere kans op inbraak lopen. Dit blijkt echter niet het geval te

zijn. Het aantal slachtoffers van inbraak is zowel voor de participerende als voor niet-

participerende huishoudens afgenomen. Er is ook geen geografische verplaatsing

naar omliggende buurten opgetreden (Lindsay en McGillis, 1988).

In Portland is geconstateerd dat de huishoudens die hebben meegedaan aan een

soortgelijk project, een kleinere kans lopen om slachtoffer te worden dan de huis-

houdens die niet hebben meegedaan. Op basis van verschillende bevolkingsonder-

zoeken en de geregistreerde criminaliteit wordt verder een daling van het aantal

inbraken in de hele stad geconstateerd. De conclusie wordt getrokken dat zich geen

verplaatsing heeft voorgedaan (Schneider, 1988, pp. 84-85).

' (...) they contribute to the evidence that the program actually reduced burgla-

ries rather than simply distributed them differently among the population. If the

decline in participating households had been produced entirely by displacement

to nonparticipating households, then there should have been no change in the

citywide rates.'

Bankovervallen

In sommige studies is nagegaan wat de effecten zijn van maatregelen tegen bank-

overvallen. Het accent lag daarbij meestal op een combinatie van objectversteviging,

toegangscontrole en functioneel toezicht. Rengier (1985) heeft voor Duitsland de

lange-termijngevolgen van dit soort van maatregelen beschreven. Er worden geen

aanwijzingen gevonden voor een verplaatsing naar onbeveiligde banken. Wel is de

werkwijze van daders veranderd. Vroeger sprong men over de balie en werd het geld

bijeengeraapt. Tegenwoordig moet de overvaller naar de beschermde kassa gaan en

onder bedreiging van geweld het geld zien te krijgen. Het gebruik van camera's heeft

ertoe geleid dat steeds meer daders (66% tijdens het onderzoek) het delict gemas-

kerd uitvoeren om zo herkenning te voorkomen. De verandering in werkwijze is ten

dele samengegaan met een escalatie-effect. Er wordt niet vaker gebruik gemaakt

van vuurwapens en er is ook geen toename van het aantal gewonden en doden. De

auteur maakt zich wel grote zorgen over de toename van het aantal gijzelingen en de

psychologische gevolgen daarvan voor de slachtoffers. De toegenomen beveiliging

van banken is verder samengegaan met een toename van de overvallen op kleine

zelfstandigen. Kenmerkend voor deze overvallen is het lichamelijke geweld tegen de

slachtoffers. Er is duidelijk sprake van een escalatie-effect (Rengier, 1985, p. 114).
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`Die Griinde hierfiir durften zum einen darin liegen, dass die neuen Opfer teil-

weise ihren Besitz oder ihr Eigentum verteidigen, wenn nicht, dann doch lifters

ein Naheres Verhaltnis zu dem Geld haben als das Bankpersonal. Zum andere

wirkt (...) dap das Bankpersonal (...) gut vorbereitet ist (...) In den anderen Fallen

dagegen stehen sich Tater und Opfer unmittelbar gegeniiber. Der Tater rechnet

hier ëfters mit Widerstand, weshalb er auch immer wieder dazu neigt, das Opfer

von vornherein kampfunfahig zu machen.'

Grandjean (1988 en 1990) heeft in tegenstelling tot Rengier in Zwitserland geen aan-

wijzingen gevonden voor escalatie-effecten bij bankovervallen in de periode 1979-

1985. De bescherming van de loketten en de entreeruimten heeft zelfs geleid tot min-

der geweld. Er wordt ook geen duidelijke toename van het aantal gijzelingen buiten

de bank vastgesteld, vlak voor het plaatsvinden van een overval.8

In het onderzoek is tevens uitgezocht of een verplaatsing is opgetreden naar post-

kantoren, stationsloketten en geldtransporten. Voor de postkantoren en stations-

loketten is dit niet het geval geweest. Dit zou ook niet voor de hand liggen omdat de

buit bij deze locaties veel kleiner is dan bij banken. Verplaatsing naar geldtranspor-

ten zou veel aannemelijker zijn. De gegevens laten zien dat dit inderdaad het geval

is. Tot slot is een verplaatsing opgetreden naar minder beveiligde banken. Omdat het

aantal onbeveiligde banken is afgenomen, is het risico van een overval op zo'n bank

groter geworden.

Zowel Marsden (1990) als Clarke e.a. (1991) komen tot de conclusie dat de beveili-

ging van banken in Australië niet heeft geleid tot een verplaatsing naar andere doel-

witten, zoals goklokalen, benzinestations, apothekers, winkels en dergelijke. De

afname van het aantal gewapende bankovervallen in de periode 1979-1988 is tevens

samengegaan met een afname van het aantal andere gewapende overvallen in Victo-

ria en New South Wales. In de overige staten van Australië is het aantal overvallen

stabiel gebleven. Verplaatsing naar andere doelwitten is dus niet aannemelijk (Clarke

e. a., 1991). Een betere beveiliging van een bank heeft wel tot gevolg dat minder

beveiligde banken in de buurt een grotere kans lopen om doelwit te worden van

overvallers. Deze vorm van verplaatsing treedt voornamelijk op als bij de beveiliging

van een bank ook gebruik wordt gemaakt van bewakingspersoneel (Marsden, 1990).

Meer delicten

Lavrakas en Kushmuk (1988) hebben het effect onderzocht van een preventieproject

in een buurt met een bedrijventerrein. In het project is uitgegaan van verschillende

strategieën: toegangscontrole, surveillance, ondersteuning en motivatie van de deel-

nemers. Het project heeft geleid tot diverse activiteiten. Het programma is in de

praktijk vooral succesvol geweest op het bedrijventerrein in de buurt. Het aantal

bedrijfsinbraken is afgenomen. Er worden geen significante veranderingen gevon-

8 Dit soort van gijzelingen biedt volgens de auteur de mogelijkheid om banken ook buiten de openingsuren

binnen te dringen. Een strategie die alleen uitgevoerd wordt door in groepsverband werkende daders.
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den voor woninginbraak en overvallen. De auteurs hebben evenmin een verplaatsing

naar woninginbraak geconstateerd.

Een brede aanpak van de criminaliteit in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catha-

rijne (politiële toezichthouders, afsluiting, maatregelen tegen vandalisme, winkel-

criminaliteit en fietsendiefstal) is samengegaan met diverse vormen van verplaatsing

(Van Burik en Starmans, 1990). De overlast, van vooral groepen druggebruikers, is

verschoven naar de avond en nacht. De inzet van politiële toezichthouders heeft ge-

leid tot een ruimtelijke verplaatsing van de probleemgroepen binnen het winkelcen-

trum. Zij zijn nu meer op verschillende plekken en in kleinere groepjes in het gebied

te vinden. Er is ook een uitwaaieringseffect naar het stads- en streekbusstation en

naar de binnenstad geconstateerd. Een andere ontwikkeling - mogelijk door de aan-

wezigheid van toezichthouders - is dat de druggebruikers onrustiger zijn geworden

en sneller agressief optreden. De geregistreerde criminaliteit is niet afgenomen na

een jaar. Het onderzoeksgebied kent een stijging van 18%, de binnenstad 8% en de

stad Utrecht als geheel eveneens 8%. Waarschijnlijk is er ook een verplaatsing opge-

treden naar winkeldiefstal met geweld en inbraak in winkels/bedrijven. In Hoog

Catharijne is het aantal misdrijven verminderd met respectievelijk 10% en 18%. De

binnenstad vertoont een relatief grote stijging voor deze delicten (54% en 29%) in

vergelijking met het aangiftecijfer voor heel Utrecht (30% en 14%). Tot slot heeft de

veel stringentere bewaking van de parkeergarage van Hoog Catharijne door een

particuliere veiligheidsdienst een verplaatsing opgeleverd van diefstal uit auto's naar

fietsendiefstal.

Barron (1991) constateerde dat een multi-agency-project in een buitenwijk van Liver-

pool samen is gegaan met geografische verplaatsing. Hij baseert zich op het mobili-

teitspatroon van jeugdige delinquenten. Naarmate de maatregelen uitgebreider wer-

den, bleken steeds meer jongeren bereid om grotere afstanden af te leggen om elders

misdrijven te plegen. Deze bevinding is volgens Barron niet alleen het gevolg ge-

weest van het project. De ontwikkelingen elders in de stad - de bouw van een nieuw

woningcomplex of winkelcentrum - kunnen de daders ook aangetrokken hebben.

Delft en Van der Ven (1989) melden geografische verplaatsing bij de aanpak van

overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in een Haags woningcomplex. Zij

hanteren overigens alleen gegevens van diefstal uit auto's. Het aantal voorvallen in

de parkeergarage van het woningcomplex is tijdens het project gedaald van 41 naar

5. Op een andere locatie in de buurt is het aantal aangiften bij de politie gestegen

van 47 naar 105.

In de naoorlogse woningbouw zijn diverse projecten uitgevoerd bestaande uit

objectversteviging, functioneel en informeel toezicht en een algemene verbetering

van het leefklimaat. Er worden diverse vormen van verplaatsing geconstateerd

(Elsinga en Wassenberg, 1991, pp. 126-127).

`Vandalen wachten even tot de huismeester uit het zicht is, inbrekers gaan aan

het werk als hij naar huis is. (...) Het afsluiten van de entrees van de flat deed de

inbraken naar de bergingen verschuiven (of vice versa), toen ook die afgesloten

werden, of er in de bergingen niets meer te halen viel, verschoof de aandacht
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naar het parkeerterrein, terwijl een volgende activiteit zich wellicht uitte in het

toegenomen aantal berovingen op straat.'

Miethe (1991) constateert tot slot dat allerlei individuele of collectieve voorzorgs-

maatregelen leiden tot een verminderde individuele kans op woninginbraak. Dit is

niet het geval voor diefstal van goederen rond de woning en voor vandalisme. In een

buurt treffen niet alle huishoudens maatregelen tegen criminaliteit of wordt er mee-

gedaan aan collectieve acties zoals block watch. Miethe veronderstelt daarom ener-

zijds dat het ongelijke beveiligingsniveau binnen een buurt doelwitverplaatsing tot

gevolg heeft. Anderzijds is het mogelijk dat de huishoudens die niet participeren,

profiteren van de maatregelen en acties van anderen. Potentiële daders zien af van

criminaliteit in dit soort actieve buurten, zelfs bij de huishoudens die niet meedoen.

Miethe vindt noch aanwijzingen voor verplaatsingseffecten, noch voor een positief

uitstralingseffect binnen een buurt. De volgende verklaring wordt gegeven (Miethe,

1991, p. 435).

'The principle of displacement, however, assumes that safety precautions and

other opportunity-reduction activities are the only factors that deflect crime

from one location to another. The growing literature on offender decision mak-

ing and target selection clearly disputes this claim by emphasizing the variety of

social, psychological, and environmental factors that influence this process. (...)

Thus, the fact that the level of protection is only one of many factors that deter-

mine the choice of crime targets is the dominant reason why individuals' risks

and aggregate rates of victimization may be unaffected by the target-hardening

activities of others in a geographical area.'

3.2.5 Daderonderzoek

Uit het voorgaande blijkt dat preventieve maatregelen kunnen leiden tot verplaat-

sing van de criminaliteit. Tevens is geconstateerd dat verplaatsing zelden of nooit

volledig is. Dit impliceert dat veel daders tijdelijk of permanent afzien van delictple-

ging als zij gehinderd worden. De vraag naar misdrijven is dus blijkbaar niet inelas-

tisch zoals sommige auteurs veronderstellen. De resultaten uit het onderzoek onder

daders blijkt deze conclusie te bevestigen. Het zijn studies waarin daders zelf aan

het woord zijn gekomen over delictpleging of verplaatsing.

Bennet en Wright (1984) hebben onderzoek gedaan bij Engelse woninginbrekers.

Doel van het onderzoek is geweest om de verschillende veronderstellingen van de

situationele aanpak te toetsen. De veroordeelde inbrekers zijn opgezocht in de

gevangenis. De auteurs zien verplaatsing als een psychologisch proces. Verplaatsing

treedt op als een dader, door preventieve maatregelen, een voorgenomen misdrijf

niet kan plegen en vervolgens besluit het elders of anders te doen. De nieuwe poging

is hierbij gekoppeld aan het eerder genomen besluit tot delictpleging (zie ook

hoofdstuk 2).

Wat hebben de inbrekers gedaan toen zij het misdrijf niet konden uitvoeren?

Van de 128 geïnterviewde inbrekers geven er 60 aan dat zij zich nooit hebben laten
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weerhouden van delictpleging of dat zij zo weinig misdrijven plegen dat ze het niet

meer weten. Van de overige 68 inbrekers geeft 43% aan dat zij meestal elders aan de

slag gaan en 41% stopt. Van hen laat 16% het van de omstandigheden afhangen. Kort-

om, een grote meerderheid laat zich niet weerhouden of gaat elders door. Vooral

daders met een grote mate van flexibiliteit bij het vinden van doelwitten, gaan op de

een of andere manier door. Daders die een inbraak meestal plegen als gevolg van een

zich onmiddellijk voordoende gelegenheid of zij die het misdrijf van tevoren zorg-

vuldig plannen, vertonen het minste verplaatsingsgedrag.

De meeste Nederlandse woninginbrekers laten zich eveneens niet snel ontmoedigen.

Van de 97 geïnterviewde daders die ervaring hebben met mislukte pogingen, kiest

72% voor een ander pand als het niet lukt om snel binnen te komen (Van Burik en

Van Overbeeke, 1991). De inbrekers is ook gevraagd wat de meeste daders zouden

doen als steeds meer huizen zwaar beveiligd worden. Twee derde van de daders geeft

een of meer antwoorden die beschouwd kunnen worden als een vorm van verplaat-

sing. Men noemt verplaatsing naar andere panden (30%) of het plegen van andere

delicten (36%). Een kwart van de daders denkt dat inbrekers zwaardere inbraak-

technieken gaan gebruiken. Vier procent verwacht dat preventie inbrekers afhoudt

van criminele activiteiten.

Sommige reacties van - gewapende - overvallers op het frequent uitzitten van een

vrijheidsstraf kunnen als functionele verplaatsing gezien worden. Stoppen of anders

doorgaan? De meeste Canadese overvallers blijken voor de laatste optie te kiezen

(Gabor e.a., 1987, pp. 73-74).

`They were looking for activities that were less violent and dangerous than

armed robbery, even if the financial benefits were more modest. They found that

certain crimes are particular interesting and advantageous. For the occasional

robber, fraud appeared to be an ideal choice. (...) The chronic armed robber,

on the other hand, favored dealing in drugs. (...) Most of the subjects who did

espouse to have desisted from armed robbery, have merely shifted their focus

to other, more innocuous forms of criminality.'

Er zijn auteurs die dergelijke verplaatsingseffecten als positief waarderen (Barr en

Pease, 1992). Van zware vormen van criminaliteit wordt overgestapt naar minder

zware misdrijven. In hoofdstuk 4 wordt hierop nader ingegaan.

Grapendaal e.a. (1991) presenteren relevante gegevens of de vraag naar misdrijven

inelastisch is. Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van 89 Amsterdamse ver-

slaafden. Een belangrijke uitkomst is dat er een hoge mate van variabiliteit in het

gebruik van heroïne en cocaïne bestaat. De gebruikers stellen grenzen aan de activi-

teiten die zij willen ontplooien om aan hun dope te komen. Op slechte dagen laten

zij de cocaïne staan en maken zij gebruik van methadonverstrekking om het tekort

aan opiaat aan te vullen. De methadonverstrekking werkt in dit opzicht remmend op

het aantal te plegen delicten. Net als zijn conventionele tegenvoeter zet de heroïne-

verslaafde de tering naar de nering. De veel gekoesterde stelling dat elke junk moet

stelen om aan zijn onveranderlijke portie drugs te komen, vindt in het onderzoek

weinig steun.
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In een Amerikaanse studie onder 30 actieve en drugverslaafde woninginbrekers

wordt dezelfde conclusie getrokken. De vraag naar delicten is elastisch en preventie

leidt niet altijd tot verplaatsing (Cromwell e.a., 1991b, p. 319).

`Heroin addicts appear to be more capable of controlling their habit than

previously believed. (...) The research revealed numerous instances where an

addicted offender planned a burglary and was deterred temporarily by some

situational factor, such as a neighbor watching the target house or the presence

of dogs or alarm systems. Occasionally the deterred burglar located another

burglary target and committed a burglary, as intended. Just as often, however,

the planned crime was not committed and the potential burglar borrowed

money, shoplifted, or sold something legitimately obtained.'

Bieleman en Kroes (1991) hebben verplaatsing bezien vanuit de reacties van daders

en in termen van het criminaliteitsniveau. Op basis van interviews met 62 Groningse

gebruikers is vastgesteld hoe drugverslaafden reageren op maatregelen. De onder-

zoekers komen tot een indeling in zeven typen van gebruikers. Drie daarvan reage-

ren op maatregelen door een of andere vorm van verplaatsing. De andere vier typen

reageren niet in termen van verplaatsing. Het betreft de helft van het totale aantal

geïnterviewde gebruikers. Het eerste type is de oorspronkelijk crimineel. Deze heeft

in veel gevallen een lange criminele carrière achter de rug en is regelmatig gedeti-

neerd geweest. De reactie die dit type vertoont, is vaak tegengesteld aan wat beoogd

wordt met maatregelen. Preventieve maatregelen leiden bij dit type tot een verschui-

ving en verergering van de delicten. Het gedrag wordt grimmiger en agressiever naar-

mate het meer moeite kost om de verslaving te onderhouden. Er is sprake van een

escalatie-effect.

Het tweede type is de instrumentele crimineel. Crimineel gedrag begint een rol te

spelen als de instrumentele crimineel niet meer in staat is om zijn verslaving te

financieren. Deze gebruiker reageert anders op preventieve maatregelen dan de oor-

spronkelijk crimineel. Hij is eerder geneigd andere doelen te zoeken. Inbraakpreven-

tie heeft tot gevolg dat dit type meer buiten de stad en in bedrijven gaat inbreken.

Velen houden het echter bij winkeldiefstal.

Het derde type is de delinquente gebruiker. De term is gekozen vanwege de oorspron-

kelijke betekenis binnen de criminologie. Het gaat om jonge criminelen tussen de 17

en 24 jaar. De delinquente gebruiker onderscheidt zich van de andere typen. Hij is

onwetend en reeds hoog crimineel. De delinquente gebruiker reageert meestal on-

verwachts op maatregelen die de criminaliteit aan banden moet leggen. Hij geeft aan

dat hij bij inbraakpreventie zijn gedrag wel moeten aanpassen en daardoor andere

delicten gaat plegen, zoals fietsendiefstal.

Naast de interviews zijn tevens de effecten onderzocht van projecten tegen

criminaliteit. Het gaat dan voornamelijk om de preventie van woninginbraak. Op

basis van stedelijke gegevens over de jaren 1986 tot en met 1990 wordt een

gedeeltelijke verplaatsing geconstateerd (Bieleman en Kroes, 1991, pp. 68).

Als in een bepaalde wijk of buurt de inbraken dalen doen zich tegelijkertijd op

andere plaatsen stijgingen voor (...).'
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Diefstal en diefstal met geweld blijken bijvoorbeeld een tegengestelde ontwikkeling

door te maken. Tussen 1986 en 1989 neemt diefstal af met bijna 60%. Diefstal met

geweld neemt in deze periode toe met ruim 60%. Het aantal (woning) inbraken

neemt weliswaar toe ten opzichte van 1986, maar de stijging wordt elk jaar minder.

Op stedelijk niveau is er daardoor sprake van een verharding van de gepleegde delic-

ten. De auteurs vinden ook op wijkniveau functionele verplaatsingen. Zo heeft

bijvoorbeeld in een bepaalde buurt een verschuiving plaatsgevonden tussen woning-

inbraak en diefstal uit auto's. De verplaatsingseffecten zijn volgens de auteurs ten

dele het gevolg geweest van de maatregelen die in het kader van de drugproblema-

tiek zijn genomen.

3.3 Conclusie

Verplaatsing is empirisch onderzocht in evaluatie-onderzoek en in - etnografisch -

daderonderzoek. De meeste literatuur heeft betrekking op evaluatie-onderzoek. In

deze literatuur is verplaatsing in het algemeen omschreven als een niet-beoogde

verandering in de aard en de omvang van de criminaliteit als gevolg van gelegen-

heidsbeperkende maatregelen. In sommige studies worden de uitkomsten echter

ook toegeschreven aan andere factoren, zoals veranderingen in de daderpopulatie of

sociale en fysieke wijzigingen in de gelegenheidsstructuur die niet zijn toe te schrij-

ven aan beleidsmaatregelen. Het blijkt verder dat in een aanzienlijk aantal studies

(40%) diverse vormen van verplaatsing gelijktijdig zijn onderzocht. Veel studies

(38%) hebben betrekking gehad op projecten met meer maatregelen. In 33% van de

studies is bovendien de aandacht uitgegaan naar diverse vermogens- en/of geweld-

delicten. De delicten zijn in het algemeen de meer ernstige vormen van criminaliteit

zoals gewelddelicten, diefstal met geweld (straatroof en overvallen) en gekwalifi-

ceerde diefstal (bv woninginbraak, diefstal van en uit auto's). Gegeven het beperkte

aantal gevallen, heeft het voorgaande tot gevolg dat het niet mogelijk is om de afzon-

derlijke relatie tussen maatregel, misdrijf en de vorm van verplaatsing in kaart te

brengen. Niettemin zal blijken dat het toch mogelijk is om aan te geven onder welke

condities verplaatsing wel of niet plaatsvindt. In tabel 3 zijn de uitkomsten van de

analyse weergegeven. Tevens wordt verwezen naar bijlage 3 waarin een overzicht is

opgenomen van alle afzonderlijke studies.

Uit tabel 3 blijkt dat in 22 studies geen verplaatsing is opgetreden na de uitvoering

van een preventieproject. Bovendien wordt in 6 van de 22 studies tevens een positie-

ve uitstraling van het project geconstateerd: de criminaliteit is ook afgenomen in de

niet-projectgebieden. In 33 studies is gevonden dat preventie wel tot de een of ande-

re vorm van verplaatsing heeft geleid. Een eerste conclusie is daarom dat verplaat-

sing een mogelijk, maar niet noodzakelijk gevolg is van gelegenheidsbeperkende

maatregelen. Een bevinding die overigens ook wordt aangetroffen in enkele andere

overzichtstudies (Lab, 1988; Gabor, 1990; Sherman, 1990; Bannister, 1991; Van Wegen

en Van der Voort, 1991; Eck, 1993). Ten tweede kan geconcludeerd worden dat pre-

ventieprojecten naast reële reductie- en verplaatsingseffecten nog een derde effect
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Tabel 3: Samenvatting van de effecten naar techniek of studie'

techniek/studie`" 1 II III

vergroten van de inspanning

- objectversteviging 3

- toegangscontrole 1

- controlefaciliteiten 6

vergroten van het risico
- formele surveillance en handhaving 1 2 6
- functioneel toezicht 1 3
- informeel toezicht 1

reductie van de baten

- doelwitverwijdering

- merken van goederen 1 1

combinaties van technieken

- prostitutie 1 2

- vandalisme 1
- zakkenrollerij 1

- diefstal van/uit auto's 1 1
- woninginbraak 1 4
- bankovervallen 1 3
- meer delicten 1 5

daderonderzoek 6

totaal 6 16 33

De studie van Bos en Geveke (1989) is buiten beschouwing gelaten omdat er geen enkel interventie-effect is

opgetreden.

1: geen verplaatsing en melding van een positieve uitstraling; II: geen verplaatsing; III: enige verplaatsing.

kunnen hebben. Zelfs in de niet-projectgebieden kan de criminaliteit afnemen door

de maatregelen.

Verplaatsing is dus de ene keer wel en de andere keer niet het gevolg van gelegen-

heidsbeperkende maatregelen. Een belangrijke vraag is dan ook onder welke voor-

waarden de kans op verplaatsing klein is.

Het is gebleken dat de samenhang tussen het type maatregel en de aard en de om-

vang van verplaatsing niet vast te stellen is. Uit tabel 3 blijkt echter dat bepaalde

maatregelen of projecten de ene keer wel en de andere keer niet hebben geleid tot

verplaatsing, zoals bij formele surveillance en handhaving, het merken van goede-

ren, de aanpak van prostitutie of het tegengaan van bankovervallen. Dit suggereert

dat andere factoren dan het type maatregel sec bepalen of verplaatsing al dan niet

zal optreden. Voor de beantwoording van de laatste vraag is ten eerste nagegaan wat

kenmerkend is voor de studies waar geen verplaatsing is geconstateerd. Uit tabel 3

blijkt dat deze bevinding vooral wordt aangetroffen bij de controle van faciliteiten en
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in projecten met meer maatregelen. Uit de afzonderlijke studies blijkt dat de maat-

regelen meestal betrekking hebben gehad op een groot deel van de gelegenheids-

structuur van een delict in een geografisch gebied. Het gaat dan om wetgeving in een

land, het verwijderen van koolmonoxyde uit het huishoudgas in een land, stedelijke

politiecampagnes, het merken van goederen in drie kleine en afgelegen dorpjes of de

aanpak van woninginbraak in een hele woonbuurt. Met andere woorden, de maat-

regel heeft een grote objectieve reikwijdte gehad. De daders hebben, gegeven hun

werkwijze, blijkbaar geen of onvoldoende alternatieve gelegenheden voor delict-

pleging kunnen vinden in deze situatie.

Niet alleen de objectieve reikwijdte van een maatregel speelt echter een rol in het al

of niet optreden van verplaatsing. Zo is in enkele studies tevens een positieve uit-

straling gevonden. Deze uitkomst impliceert dat de gepercipieerde reikwijdte van de

maatregelen door de potentiële daders tevens een zeer belangrijke factor vormt.

Daders zien ook af van delictpleging buiten een projectgebied als zij het idee hebben

dat de maatregelen ook daar van toepassing zijn. Een voorbeeld hiervan is de studie

van Poyner (1988). Ondanks het feit dat maar in een beperkt aantal bussen video-

camera's zijn aangebracht, is het aantal vernielingen afgenomen voor alle bussen

van de desbetreffende busmaatschappij. Door de gelijktijdige voorlichtingscampag-

nes op de televisie en op de scholen hebben de scholieren zeer waarschijnlijk ge-

dacht dat alle bussen een videocamera hadden. Het voorgaande leidt tot een derde

conclusie: de kans op verplaatsing is kleiner, naarmate het aantal gepercipieerde

alternatieve gelegenheden voor delictpleging afneemt. Deze perceptie is onder ande-

re delictgebonden. Zo is het aantal potentiële doelwitten bij fietsendiefstal of diefstal

uit auto's vele malen groter dan het aantal potentiële doelwitten bij bankovervallen.

Wat is ten tweede kenmerkend voor de studies waar wel een bepaalde vorm van

verplaatsing is geconstateerd? De evaluatiestudies hebben gemeenschappelijk dat

er geen volledige verplaatsing wordt vermeld. Met andere woorden, het aantal ver-

plaatste delicten is kleiner dan het aantal dat is voorkomen ten gevolge van de maat-

regelen. Deze uitkomst wordt ondersteund door de resultaten uit het onderzoek

onder daders. Veel daders geven aan dat zij hun activiteiten verplaatsen als zij gehin-

derd worden. Velen zien echter ook - tijdelijk - af van delictpleging. Deze bevinding

is gebaseerd op onderzoek onder daders met een relatief hoge criminele betrokken-

heid: woninginbrekers of overvallers die vastzitten en drugverslaafden. Er kan daar-

om worden verondersteld dat in het geval van daders met een relatief lage criminele

betrokkenheid, verplaatsing minder vaak zal optreden. Deze veronderstelling vindt

ondersteuning in de studies van Matthews (1990 en 1993) over de aanpak van straat-

prostitutie. In het ene geval hebben de maatregelen geleid tot verplaatsing omdat de

vrouwen sterk betrokken waren bij prostitutie. In het andere geval hebben dezelfde

maatregelen niet geleid tot verplaatsing omdat prostitutie voor veel vrouwen maar

een bijzaak was. Deze resultaten leiden daarom tot een vierde conclusie: de kans op

verplaatsing is kleiner, naarmate de criminele betrokkenheid van de daderpopulatie

lager is.
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Tabel 4: Aantal bestudeerde en geobserveerde vormen van verplaatsing

vorm bestudeerd geobserveerd

n n

46

temporeel 8 7 88

geografisch 35 18 51

doelwit . 24 11 46

methode 8 3 38

functioneel 17 6 35

Een ander kenmerk van de studies waarin verplaatsing wordt vastgesteld, is dat

verplaatsing optreedt naar soortgelijke delicten. Auto's zonder stuurslot worden

gestolen in plaats van auto's met een stuurslot, de overvaller blijft overvaller maar

gebruikt een masker of vuurwapen, onbeschermde banken worden gekozen boven

beschermde banken, andere tijdstippen of gebieden worden gekozen en prostituées

gaan aan het werk op andere locaties. Dit punt wordt nog eens geïllustreerd in tabel

4. In deze tabel staan de uitkomsten van een vergelijking tussen het aantal bestu-

deerde en het aantal gevonden vormen van verplaatsing.

In de meeste studies waar temporele verplaatsing is verwacht, wordt deze ook in de

praktijk aangetroffen. Voor geografische en doelwitverplaatsing is hiervan sprake in

ongeveer de helft van de gevallen. Verandering van methode of het overstappen op

andere delicten wordt gevonden in een minderheid van het aantal studies. Deze

uitkomst suggereert een hiërarchie van verplaatsingseffecten (Versteegh, 1990). De

meest reële wijze van verplaatsing is die welke de minste extra inzet van een dader

vereist. Het kan inderdaad verondersteld worden dat - op korte termijn - de kosten

van temporele, doelwit- en geografische verplaatsing lager zijn dan de kosten van

het overstappen op een ander delict (bv van winkeldiefstal naar overvallen) of het

gebruik van andere methoden.

Of er sprake is van extra inzet door een dader, hangt vooral af van de mate waarin

een dader te typeren valt als een generalist of een specialist (zie ook hoofdstuk 2).

Generalisten beschikken over een veelzijdiger en flexibeler delictgedrag dan specia-

listen. Zij zullen daarom, gegeven de objectieve gelegenheidsstructuur, meer alter-

natieve gelegenheden percipiëren dan de specialisten en de kans op de een of

andere vorm van verplaatsing is groter. Uit het voorgaande kan een vijfde conclusie

getrokken worden met betrekking tot het al dan niet optreden van verplaatsing: de

kans op verplaatsing is kleiner naarmate de daderpopulatie meer bestaat uit specia-

listen.

Op basis van dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de veel gehuldigde stel-

ling, dat gelegenheidsbeperkende criminaliteitspreventie tot verplaatsing leidt, in de

praktijk vaak niet opgaat: verplaatsing is een mogelijk, maar niet noodzakelijk gevolg

van gelegen heidsbeperkende maatregelen. Bovendien is geconstateerd dat preventie-

projecten ook een positieve uitstraling tot gevolg kunnen hebben: preventie op basis

van gelegenheidsbeperkende maatregelen kan naast een afname van de criminaliteit
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zonder verplaatsing of een afname van de criminaliteit met verplaatsing nog een

derde effect hebben: de criminaliteit daalt eveneens in de niet-projectgebieden.

De mate waarin preventieprojecten tot verplaatsing kunnen leiden, is afhankelijk

van drie factoren. Ten eerste blijkt dat naarmate de criminele betrokkenheid van de

daderpopulatie lager is, des te kleiner is de kans op verplaatsing. Ten tweede geldt dat

naarmate het aantal gepercipieerde alternatieve gelegenheden voor delictpleging af-

neemt, des te kleiner is de kans op verplaatsing. Deze perceptie is onder andere delict-

gebonden. Ten derde is de perceptie van het aantal alternatieve gelegenheden afhan-

kelijk van het type dader dat werkzaam is een gebied: naarmate de daderpopulatie

meer bestaat uit specialisten, des te kleiner is de kans op verplaatsing. De beleids-

matige consequenties van deze conclusies zullen besproken worden in hoofdstuk 5.
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De waardering van het verschijnsel

`There is little point in the policy maker investing resources and effort into

situational prevention if by doing so he merely shuffies crime from one area to

the next but never reduces it.' (Heal en Laycock, 1986)

In hoofdstuk 3 is gebleken dat preventie kan leiden tot een zekere mate van ver-

plaatsing. Een belangrijke vraag is dan ook hoe het verschijnsel gewaardeerd moet

worden. Verplaatsing is lange tijd beschouwd als een ongewenst verschijnsel. Deze

negatieve waardering heeft verschillende gevolgen. Verplaatsing wordt vaak bij voor-

baat gebruikt als alibi om bepaalde preventieve maatregelen maar niet uit te voeren

(Walop, 1991; Van Dijk, 1994). Een andere consequentie is dat gelegenheidsbeper-

kende maatregelen wetenschappelijk en beleidsmatig te weinig aandacht krijgen

(Cornish en Clarke, 1986). Men investeert liever in de echte oorzaken van crimineel

gedrag dan in symptoombestrijding. De negatieve waardering van verplaatsing is

gebaseerd op drie argumenten. Zij zullen achtereenvolgens worden besproken.

4.1 De omvang van de totale criminaliteit

Sommige auteurs (zie hoofdstuk 2) nemen het standpunt in dat verplaatsing on-

vermijdelijk en volledig is, oftewel het aantal verplaatste delicten is gelijk aan het

aantal voorkomen delicten. Volgens Cook (1986) impliceert deze extreme stelling-

name dat de totale omvang van de criminaliteit in een samenleving niet zal veran-

deren door gelegenheidsbeperkende maatregelen. De aanhangers van deze visie

pleiten dan ook voor andere maatregelen. Het gaat vooral om dadergerichte maat-

regelen zoals opvoeding, scholing, werkgelegenheid, resocialisatie en dergelijke.

Vooral in jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig, toen er weinig empiri-

sche resultaten voorhanden waren, is dit argument nog al eens gehanteerd. Sinds

veel studies erop hebben gewezen dat verplaatsing zelden volledig is, wordt dit argu-

ment nauwelijks meer aangetroffen in de recente literatuur.

4.2 Het kosten-batenprobleem

Het tweede argument hangt samen met het voorgaande argument. Maatregelen met

verplaatsingseffecten zullen de criminaliteit minder sterk doen verminderen dan

maatregelen zonder verplaatsingseffecten (Shoup, 1964; Levine, 1974; Deutsch e.a.,

1979; Lowman, 1982; Lab, 1988). Dit is een plausibel argument. Enkele economisch

georiënteerde onderzoekers hebben verplaatsing daarom benaderd vanuit een

kosten-batenperspectief (Mehay, 1977; Hakim en Rengert, 1981; Weinblatt e.a.,

1983). In het algemeen worden twee mogelijke uitkomsten beschreven.

Ten eerste, als er sprake is van volledige verplaatsing. In dit geval worden de baten
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door de afname van de criminaliteit op locatie A volledig tenietgedaan door een stij-

ging van de kosten op locatie B door een equivalente toename van de criminaliteit.

Er is slechts sprake van een verschuiving van de kosten. Een andere consequentie

kan zijn dat de roep om maatregelen op locatie B toeneemt. Dit leidt tot een verho-

ging van de totale kosten van criminaliteitsbeheersing op de locaties A en B (Mehay,

1977). Volledige verplaatsing leidt volgens dit model tot negatieve effecten voor de

gehele gemeenschap.

Ten tweede, er kan gedeeltelijke verplaatsing optreden. In dit geval is er alleen

sprake van een positief effect als de baten in A door een afname van de criminaliteit

gelijk of groter zijn dan de kosten van reductie in A plus de kosten die optreden in B

door het verplaatsingseffect. Dit positieve effect treedt alleen op als het aantal ver-

plaatste delicten gering is.

Ook andere auteurs hebben gewezen op het belang om verplaatsing te waarderen in

termen van een kosten-batenprobleem (Chaiken e.a., 1974; Hough e.a., 1980; Schnei-

der, 1988; Field en Hope, 1989). Het moet hoofdzakelijk gezien worden als een op-

roep om de kosten en baten van maatregelen met en zonder verplaatsingseffecten

tot onderwerp van studie te maken. Deze oproep heeft tot op heden geen vervolg

gekregen. Er zijn op dit terrein geen empirische resultaten bekend die als richtsnoer

kunnen dienen bij een dergelijke waardering van maatregelen.

4.3 Aard en gevolgen van verplaatsing

Het derde argument is dat de aard en de gevolgen van verplaatsing ongewenst

kunnen zijn. Reeds in 1969 wordt in een van de vele rapporten aan de zogenaamde
National Commission on the Causes & Prevention of Violence de vrees uitgesproken

dat gelegenheidsbeperkende maatregelen tot ongewenste verplaatsingseffecten

leiden (Mulvihill en Tumin, 1969, p. 717).

`The traditional valve theory of crime shifts asserts that the volume of crime is

not reduced by hardening targets. (...) Applying this theory to defensive cities,

those population groups who flee from the central city to suburban areas or who

can afford housing in the fortified cells within the central city would obtain pro-

tection. Crime would be shifted to unprotected neighborhoods inhabited by the

poor, who even now are the main victims of crime. Crime would be pushed back

and intensified in the same neighborhoods where the subcultures of violence are

localized, accentuating the values and attitudes which distinguished them to

begin with.'

Het is inderdaad van belang ervoor te waken dat er geen projecten worden uitge-

voerd waarbij het middel erger is dan de kwaal (Hesseling en de Waard, 1990).

Barr en Pease (1990 en 1992) hebben de gevolgen van het verschijnsel verplaatsing in

een breder kader geplaatst. Volgens hen moet verplaatsing worden bezien in het

geheel van processen die de aard en de verdeling van de criminaliteit in een samen-

leving op een gegeven ogenblik bepalen. De criminaliteit wordt hierbij door allerlei

fysieke en sociale factoren soms wel en soms niet niet verplaatst, waaronder beleids-
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maatregelen. Zij wijzen de eenzijdige kijk op verplaatsing als een argument tegen

gelegenheidsbeperkende preventie dan ook van de hand. Niet de aard en de omvang

van verplaatsing is het probleem maar bijvoorbeeld (Barr en Pease, 1990, p. 281):

(...) how displacement or deflection can be used to achieve a spread of crime

that can be regarded as equitable. (...) While it has been thought of as an obstacle

to crime prevention, it should rather be considered as a tool with which to work

toward distributive justice.'

Met anderé woorden, als verplaatsing optreedt, maak er dan ook beleidsmatig

gebruik van om te komen tot minder ongewenste vormen van criminaliteit of een

rechtvaardigere verdeling van de criminaliteit in een samenleving.

Vanuit dit perspectief zijn sommige vormen van verplaatsing negatief en andere

vormen juist positief te waarderen. Als criteria daarvoor worden de kwetsbaarheid

van en de toegebrachte schade aan de slachtoffers gehanteerd (Barr en Pease, 1992,

pp. 202-204). Schadelijke vormen treden op als er een verschuiving plaatsvindt van

lichte naar ernstige misdrijven of naar locaties waar toch al de zwaarste lasten van

de criminaliteit worden gedragen. Van ernstige delicten is sprake wanneer er directe

fysieke en/of psychologische schade voor het slachtoffer is. De Brantinghams (1984,

p. 87) vinden de meest gevaarlijke projecten die waarbij een verplaatsing zou op-

treden van delicten zonder fysieke confrontatie met het slachtoffer (bijvoorbeeld

diefstal) naar delicten waarbij dit wel het geval is (bijvoorbeeld straatroof). Een

verplaatsing van eenvoudige diefstal naar woninginbraak achten zij eveneens onge-

wenst. Positieve verplaatsingseffecten vinden plaats als er een verschuiving van

ernstige naar lichtere delicten optreedt. Het is ook positief te waarderen als gelijk-

soortige delicten worden verplaatst naar slachtoffers voor wie de schade minder

groot is dan voor de oorspronkelijke slachtoffers. Zo wordt vanuit een economisch

perspectief de grotere kans voor oude auto's om te worden gestolen sinds de intro-

ductie van stuursloten op nieuwe auto's in Engeland als een positief verplaatsings-

effect gezien (Barr en Pease, 1990, p. 287). De maatschappelijke schade neemt

immers af omdat de financiële waarde van oude auto's geringer is dan van nieuwe.

Ook de geconstateerde verplaatsingseffecten in de studie van Allatt (1984) worden

als positief beschouwd (Barr en Pease, 1990, p. 228).

`Could the distribution of crimes be regarded as preferable after the imple-

mentation of crime-prevention programs (...), the answer is "yes". The estates

(large, public housing areas) were chosen for their high rates of burglary victimi-

zation. As long as there was no evidence of malign displacement elsewhere, the

programs were, on a particular view of optimal crime distribution, entirely

defensible.'

De bijdrage van Barr en Pease is origineel te noemen. Naast een andere invalshoek

van het probleem worden tegelijkertijd aangrijpingspunten voor een waarde-oordeel

gegeven. Sinds hun oorspronkelijke werk hebben ook andere auteurs verplaatsing

vanuit deze optiek bezien (Van Dijk, 1991; Painter, 1991; Clarke, 1992a; Heal, 1992).

Welke verplaatsingseffecten positief dan wel negatief zijn of wat wel of niet een

rechtvaardige criminaliteitsverdeling is, is wel afhankelijk van het waarde-oordeel
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van de diverse partijen die betrokken zijn bij criminaliteitspreventie (Lowman,

1982). Hiervoor zal consensus bereikt moeten worden tussen betrokkenen. Dit is niet

altijd eenvoudig.

4.4 Samenvatting

Meestal wordt op basis van drie argumenten verplaatsing negatief beoordeeld. Het

eerste argument is dat verplaatsing alleen de aard en de verdeling van de crimina-

liteit verandert en daardoor geen invloed heeft op de totale omvang. Omdat vele

studies aantonen dat verplaatsing zelden volledig is, wordt dit argument nauwelijks

nog gevonden in de literatuur.
Het tweede argument komt voort uit het eerste argument. Zelfs als verplaatsing maar

gedeeltelijk optreedt, zullen maatregelen die samengaan met verplaatsing de crimi-

naliteit minder doen afnemen dan maatregelen die geen verplaatsing tot gevolg

hebben. Er zijn enkele pogingen geweestom de kosten en baten van maatregelen

met en zonder verplaatsingseffecten in kaart te brengen of op de onderzoekagenda

te krijgen. Er kan worden geconcludeerd dat kennis op dit gebied vrijwel ontbreekt.

Het derde argument is dat verplaatsing ongewenste gevolgen kan hebben, bijvoor-

beeld als daders overstappen van lichtere naar zwaardere delicten. Dit argument is

uitgebreid tot de vraag welke vormen van verplaatsing als positief of als negatief

beoordeeld moeten worden. Hierbij wordt de stelling geponeerd dat de criminaliteit

door vele factoren soms wel en soms niet wordt verplaatst. Maatregelen die met ver-

plaatsing samengaan, kunnen dan door het beleid als sturingsinstrument worden

gehanteerd. Politiek-bestuurlijk is het dan van belang te kiezen voor de minst onge-

wenste aard of verdeling van de criminaliteit in een samenleving. Mogelijke criteria

bij deze keuze kunnen zijn de kwetsbaarheid van de slachtoffers en de schade die

hen is toegebracht.
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Slotbeschouwing en aanbevelingen

Vele critici hebben beweerd dat gelegenheidsbeperkende maatregelen de criminali-

teit alleen maar zullen verplaatsen. Dit soort van maatregelen worden door hen dan

ook negatief gewaardeerd. Het is een extreme visie die niet langer houdbaar is en

deze wijze van criminaliteitspreventie te eenzijdig benadert. Zo blijkt uit deze rap-

portage dat verplaatsing een mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk gevolg is van

gelegenheidsbeperkende maatregelen. Bovendien is gebleken dat projecten kunnen

leiden tot het tegenovergestelde van verplaatsing. Er is sprake van een positieve

uitstraling: de criminaliteit daalt ook in de niet-projectgebieden.

Niettemin vormt verplaatsing een mogelijke uitkomst bij criminaliteitspreventie

door middel van gelegenheidsbeperkende maatregelen. Beleidsmatig is dan ook de

vraag relevant hoe verplaatsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden bij het aan-

pakken van de een of andere vorm van criminaliteit (Real en Laycock, 1988). Hier-

voor is het noodzakelijk nog eens te herhalen onder welke condities de kans op ver-

plaatsing klein is. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat drie factoren van belang zijn. De eerste

factor betreft of daders voldoende alternatieve gelegenheden voorhanden achten:

naarmate het aantal gepercipieerde alternatieve gelegenheden afneemt, des te klei-

ner is de kans op verplaatsing. Deze perceptie is mede afhankelijk van het type delict

(bij fietsendiefstal zijn er bijvoorbeeld meer potentiële doelwitten dan bij bankover-

vallen). De tweede factor is de mate van criminele betrokkenheid van de daders:

naarmate de criminele betrokkenheid van de daderpopulatie geringer is, des te klei-

ner is de kans op verplaatsing. De derde factor hangt samen met de eerste en betreft

de mate van flexibiliteit van daders bij delictpleging: naarmate de daderpopulatie

meer bestaat uit specialisten, des te kleiner is de kans op verplaatsing.

Op basis van de verschillende combinaties van deze factoren zijn diverse uitkomsten

mogelijk met betrekking tot de aard en de omvang van het verplaatsingseffect. Enke-

le potentiële uitkomsten zijn gegeven in figuur 1 (zie p. 5). De uitkomsten zijn ten

eerste gebaseerd op de resultaten van de hoofdstukken 2 (de theorie) en 3 (de empi-

rie). Ten tweede is bij de invulling van het figuur ervan uitgegaan dat de maatregel

slechts betrekking heeft op één specifiek delict of situatie. Ten derde geldt dat iedere

factor maar twee waarden heeft gekregen, zoals een hoge versus een lage mate van

criminele betrokkenheid. Ten vierde wordt verondersteld dat verplaatsing alleen

optreedt naar soortgelijke delicten. Verplaatsing van een vermogensdelict (bijvoor-

beeld woninginbraak) naar een gewelddelict (bijvoorbeeld mishandeling) wordt

uitgesloten geacht, omdat zij andere doelen hebben voor een dader. De lezer dient

daarom te beseffen dat het figuur vooral het karakter heeft van een denkmodel dat

gebruikt kan worden bij het opzetten van preventieprojecten. Zonder volledigheid

na te streven, worden ter illustratie bij het figuur tevens drie voorbeelden gepresen-

teerd.
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De aanpak van de straathandel in drugs vormt een illustratie van de eerste combi-

natie (kleine reikwijdte, sterke betrokkenheid en generalisten). Zo heeft Van Gemert

(1988) gevonden dat de aanpak van de handel in drugs in twee Amsterdamse straten

heeft geleid tot geografische en temporele verplaatsing en een verandering in werk-

wijze. Een van de studies van Matthews (1993) is een voorbeeld van de tweede com-

binatie (kleine reikwijdte, sterke betrokkenheid en specialisten). In deze studie is

geconstateerd dat de aanpak van straatprostitutie tot geografische verplaatsing heeft

geleid omdat de vrouwen sterk betrokken waren bij het vak.

De aanpak van woninginbraken door middel van diverse maatregelen in een groot-

schalig Engels woningcomplex (Forrester e.a., 1988; Pease, 1991) is wellicht een voor-

beeld van de laatste combinatie (grote reikwijdte, geringe betrokkenheid en specia-

listen). De woninginbraken hebben sterk samengehangen met de aanwezigheid van

gasmeters waarin van tevoren contant geld gestopt moest worden. Door het weg-

nemen van deze ouderwetse gasmeters kan de reikwijdte van de maatregel groot

genoemd worden omdat zij elders niet in gebruik zijn. De inbraken zijn verder waar-

schijnlijk gepleegd door op het complex woonachtige daders, die van de oude en

unieke situatie gebruik hebben gemaakt. Met andere woorden, er kan waarschijnlijk

gesproken worden van een geringe betrokkenheid en specialisatie. De maatregelen

hebben daarom geleid tot een sterke reductie van het aantal woninginbraken, zon-

der dat er sprake is geweest van geografische en functionele verplaatsing.

Op basis van figuur 1 kan ten eerste aanbevolen worden dat in het algemeen ge-

streefd moet worden naar een zo groot mogelijke reikwijdte van de gelegenheids-

beperkende maatregelen indien men verplaatsing zoveel mogelijk wil voorkomen.

In veel gevallen is een grote reikwijdte overigens niet hetzelfde als grootschalig. Het

voorbeeld van de aanpak van woninginbraken in het Engelse woningcomplex laat

zien dat sommige delictsituaties tamelijk uniek zijn. Er kan dan volstaan worden met

enkel en alleen ingrepen ter plekke (zie ook Eck, 1993). Om bij het voorbeeld te

blijven: het zou in deze situatie niet zinnig zijn geweest de hele omliggende buurt

van het complex te voorzien van beter hang- en sluitwerk om zo geografische of

doelwitverplaatsing te voorkomen. Een dergelijke verplaatsing zou bij voorbaat niet

opgetreden zijn, gegeven het unieke karakter van de meeste woninginbraken op het

woningcomplex.

In andere gevallen is het wel noodzakelijk dat maatregelen niet beperkt blijven tot

een specifiek misdrijf of situatie als verplaatsing voorkomen moet worden. Het kan

bijvoorbeeld blijken dat veel daders zowel diefstallen uit auto's als winkeldiefstallen

plegen in het centrum van een stad. Een aanpak van alleen diefstal uit auto's leidt

dan tot een verplaatsing naar winkeldiefstal. Een project zou in deze situatie gelijk-

tijdig beide typen misdrijf moeten aanpakken. Ten tweede wordt daarom aanbevolen

dat wanneer er veel generalisten werkzaam zijn in een gebied, de reikwijdte van de

maatregel betrekking heeft op meer delicten en/of situaties.

Uit figuur 1 blijkt verder dat wanneer de daders te typeren zijn als generalisten met

een sterke criminele betrokkenheid, de kans op verplaatsing zeer groot blijft, onaf-
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hankelijk van de reikwijdte van de maatregel(en). Een derde aanbeveling is dat in

dergelijke situaties de gelegenheidsbeperkende maatregelen worden aangevuld met

dadergerichte maatregelen. De huidige aanpak van stelselmatige daders is hiervan

een voorbeeld.

Afhankelijk van de reikwijdte van de gelegenheidsbeperkende maatregelen en de

samenstelling van de daderpopulatie zijn diverse potentiële uitkomsten mogelijk.

Het is belangrijk deze mee te nemen bij het opzetten van preventieprojecten, zodat

de meest optimale en gewenste variant bepaald kan worden. Hiervoor is kennis en

inzicht in de situatie noodzakelijk. Een vierde aanbeveling is dan ook dat preventie-

projecten altijd gebaseerd moeten zijn op een goede probleemanalyse vooraf (Heal,

1992; Willemse en De Waard, 1992; Van de Bunt, 1994). Strategische misdaadanalyse

kan hierbij een belangrijke rol spelen. Deze vorm van misdaadanalyse is gericht op

het ontwikkelen en evalueren van beleid bij preventie en opsporing.9 In de (politiële)

praktijk is dit instrument vaak nog te weinig ontwikkeld of organisatorisch ingebed

om een goede probleemanalyse op te stellen of in een later stadium verplaatsings-

effecten valide in kaart te brengen. Een verdere stimulering van deze analysevorm

met de nodige aandacht voor het verschijnsel verplaatsing, is daarom essentieel

(Cozijnsen en Horn, 1991; Consultium, 1992).

De belangrijkste vragen die bij zo'n probleemanalyse een rol dienen te spelen in

relatie tot het al dan niet optreden van verplaatsing zijn:

- Welk delict is problematisch?

- Wat is de criminele betrokkenheid van de potentiële daders?

- Welke misdrijven plegen zij?

- Zijn de daders te typeren als generalisten of specialisten?

- Welke gelegenheidsbeperkende of andere soorten van maatregelen zijn mogelijk

en welke reikwijdte is haalbaar in de praktijk?

- Welke potentiële alternatieve gelegenheden zijn denkbaar, gegeven de samen-

stelling van de daderpopulatie en de typen van misdrijven die aangepakt, dan

wel gepleegd worden?
- Welke verplaatsingseffecten zijn dan te verwachten?

- Als verplaatsing optreedt, zijn dit dan gewenste of niet gewenste vormen?

In het ideale geval zou criminaliteitspreventie dusdanig moeten plaatsvinden dat

verplaatsing niet of nauwelijks optreedt. Dit betekent, gegeven de situatie, dat de

meest optimale variant wordt gekozen. In de praktijk is dit voor vele vormen van

criminaliteit niet altijd haalbaar. Criminaliteitspreventie is een ingewikkeld en moei-

zaam proces en vele problemen zijn maar beperkt oplosbaar (Van Dijk, 1994). Som-

mige projecten kunnen daarom leiden tot de een of ander vorm van verplaatsing.

Het is belangrijk hier zicht op te hebben omdat sommige vormen van verplaatsing

ongewenst kunnen zijn. De vraag is dan vervolgens hoe deze verplaatsingseffecten

9 Zo wordt in een criminaliteitsbeeldanalyse de criminaliteit binnen een bepaald gebied in kaart gebracht.

Door middel van een algemene profielanalyse kunnen verder de typerende kenmerken van daders worden

vastgesteld (Van der Heijden en Kolthof, 1993).
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zo goed mogelijk in kaart kunnen worden gebracht. De volgende uitgangspunten

kunnen als leidraad dienen bij het onderzoek naar verplaatsingseffecten (Hesseling

en Aron, 1994).

Een onderzoek naar verplaatsingseffecten kan zich zowel richten op individuele

daders als op het macroniveau (de aard en de omvang van de criminaliteit). Beleids-

matig gezien, kan de stelling worden verdedigd dat vooral de macro-effecten van

belang zijn. Zo creëert verplaatsing nieuwe categorieën slachtoffers, namelijk die

groepen die buiten het bereik van de maatregelen vallen. Bovendien kunnen be-

staande categorieën slachtoffers worden geconfronteerd met ernstigere vormen van

criminaliteit als er sprake is van functionele verplaatsing of een verandering in werk-

wijze. Het zijn dit soort van onbedoelde effecten van maatregelen die vastgesteld

dienen te worden.

Het aantal potentiële vormen van verplaatsing is theoretisch gezien zeer groot. Het

is verder denkbaar dat vele verplaatsingseffecten als gevolg van een project niet

meer zijn te onderscheiden van allerlei andere factoren die de aard en de omvang

van de criminaliteit bepalen. Hierbij kan worden gedacht aan autonome verande-

ringen in de gelegenheidsstructuur, de samenstelling van de daderpopulatie, een

andere wijze van registreren van de criminaliteit, en dergelijke. Het is daarom een

illusie te veronderstellen dat alle verplaatsingseffecten in kaart kunnen worden

gebracht. Dit is ook niet noodzakelijk. Bij de opzet van het onderzoek dient vooraf

expliciet te worden nagegaan in welke verplaatsingseffecten men is geïnteresseerd.

Ten eerste, zou nagegaan moeten worden welke verplaatsingseffecten plausibel zijn.

Het denkmodel van figuur 1 en de bevindingen uit de probleemanalyse kunnen hier-

bij behulpzaam zijn. Ten tweede, zijn vanuit een beleidsmatige invalshoek sommige

vormen van verplaatsing negatief en andere vormen juist positief te waarderen. In

het onderzoek zou dan vooral de aandacht moeten uitgaan naar die - potentiële -

vormen die als ongewenst kunnen worden beschouwd.

Verplaatsing is een van de mogelijke gevolgen van maatregelen. Dit impliceert een

(quasi-) experimentele opzet van het onderzoek naar verplaatsingseffecten. Het

gebruik van een standaard (quasi-) experimenteel design met enkel en alleen een

experimentele en een controlegroep is daarbij vaak onvoldoende. Het hanteren van

zo'n opzet heeft namelijk het volgende nadeel. Als de experimentele en controle-

groep dicht bij elkaar liggen, wat in de praktijk vaak het geval is, dan kunnen de ver-

plaatsingseffecten tot uiting komen in deze controlegroep. De vraag blijft echter of

de veranderingen in de controlegroep nu het gevolg zijn een verplaatsingseffect of

van iets anders (Ekblom, 1989). De onverwachte verandering in de aard en de om-

vang van de criminaliteit in een controlegroep hoeft niet altijd te wijzen op een

verplaatsingseffect van de interventie. Er zijn ook andere factoren denkbaar die hier-

voor verantwoordelijk zijn, zoals autonome veranderingen in de gelegenheids-

structuur, de samenstelling van de daderpopulatie en dergelijke (Hakim en Rengert,

1981). Naast het gebruik van een experimentele groep zijn daarom minimaal twee

soorten van vergelijkingsgroepen noodzakelijk: groepen met een grote en groepen
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met een kleine kans op het optreden van verplaatsing. Door de veranderingen in de

drie groepen onderling te vergelijken, zijn eventuele verplaatsingseffecten en ook

positieve uitstralingseffecten beter te traceren.

De vergelijkingsgroepen kunnen vooraf bepaald worden op basis van de vraag welke

vormen van verplaatsing te verwachten dan wel ongewenst zijn. Het design met

minimaal drie groepen kan tot slot worden versterkt door tevens uit te gaan van

meer meetmomenten in plaats van slechts een simpele voor- en nameting. Het ge-

bruik van tijdreeksen biedt de mogelijkheid van sterkere controles op allerlei fluc-

tuaties.

Het is al eerder gezegd: criminaliteitspreventie door middel van gelegenheidsbeper-

kende maatregelen kan samengaan met verplaatsingseffecten. Een dergelijke aanpak

leidt daarom, los van alle overige factoren, tot andere vormen van criminaliteit of

een herverdeling van de criminaliteit in een samenleving. Dit vormt echter geen

reden om daarom maar af te zien van deze wijze van criminaliteitspreventie. Ten

eerste omdat uit deze studie blijkt dat verplaatsing zelden of nooit volledig is. Er is

dus sprake van nettopositieve effecten op de aard en de omvang van de criminaliteit.

Ten tweede omdat bepaalde vormen van criminaliteit minder gewenst zijn dan

andere, zoals woninginbraken of delicten waarbij tevens geweld wordt gebruikt. Ten

derde blijkt dat de criminaliteit ongelijk verdeeld is en dat bepaalde doelgroepen,

locaties of wijken een verhoogd risico lopen (Sherman e.a., 1989).

Het streven naar minder ongewenste vormen van criminaliteit of een verlichting van

de lasten voor bepaalde groepen kan daarom een doel op zich zijn. In dit opzicht

zijn bepaalde vormen van verplaatsing als positief te beschouwen. Andere uitkom-

sten kunnen echter als negatief worden beoordeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als

er sprake is van escalatie-effecten (Hesseling, 1993). Het is van groot belang hiermee

rekening te houden. Zo is het denkbaar om het denkmodel van figuur 1 uit te brei-

den met een waarde-oordeel over de potentiële verplaatsingseffecten. Het is dan

tevens mogelijk om te bepalen welke varianten het meest gewenst zijn. Een oordeel

welke verplaatsingseffecten al dan niet acceptabel zijn en wat wel of niet rechtvaar-

dig is, valt echter buiten het bereik van dit onderzoek en hoort thuis op de politieke

en beleidsmatige agenda. Wel kan onderzoek een bijdrage leveren aan het ordenen

van de criteria voor zo'n politiek-beleidsmatig waarde-oordeel.



Summary

Crime prevention and displacement

Efforts to fight crime often involve measures to restrict opportunities in geographi-

cally defined areas, such as shopping centres, streets, or neighbourhoods. Opinions

of this approach to crime prevention vary.

Some authors claim this approach merely displaces crime to alternative times or

locations, or changes the nature of the offence. They base their view on three argu-

ments. First, criminals do not perpetrate crimes at will, which renders the drive to

commit offences inelastic. Second, perpetrators are generalists capable of a wide

variety of crimes, and, finally, ample opportunities exist for committing alternative

offences.

Others take a rational approach to the options to argue that measures to restrict

opportunities do not necessarily result in displacement. They believe perpetrators

are free to choose and can decide to abstain from criminal acts. Furthermore, the

behaviour of these individuals is subject to various internat and external restrictions.

Displacement is therefore possible only if the alternative offence meets the same

need and involves the same cost.

Fifty-six empirical studies have been re-analyzed to determine whether measures to

restrict opportunities for crime cause displacement. One study reveals neither inter-

vention nor displacement effects. Twenty-two studies show no displacement follow-

ing implementation of one or several measures. Of this group, six indicate a diffu-

sion of benefits, as crime also declined in areas not covered by the project. Finally,

thirty-three studies establish some displacement as a result of prevention efforts.

Displacement may therefore be perceived as a possible hut not a necessary conse-

quence of measures to restrict opportunities. In addition, prevention efforts based

on such measures may have a third effect beyond reducing crime with or without

causing displacement, namely decreasing crime in areas not covered by the project.

The analysis also indicates three factors that influence this displacement. The first

involves the perpetrators' assessment of the availability of other opportunities. The

fewer alternative opportunities they perceive, the smaller the chance of displace-

ment. This view depends in part on the nature of the offence (more potential targets

exist for bicycle thefts than for bank robberies). The second factor entails the extent

of the perpetrators' criminal involvement, which reduces the likelihood of displace-

ment as it decreases. The third factor is related to the first one and concerns the flexi-

bility of the individuals committing the offences. As the group of offenders becomes

more specialised, the probability of displacement decreases. These factors indicate a

pattern of displacement to be considered upon executing prevention projects that

restrict opportunities.

Finally, the discussion addresses the policy evaluation of displacement. Displace-

ment is generally viewed with disapproval. Nevertheless, the report concludes that
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some types of displacement may be considered beneficial, such as when crime

prevention results in less undesirable offences or in a more equitable distribution of

crime throughout society.



Résumé

Prévention de la criminalité et

déplacement

La lutte contre la criminalité s'effectue souvent par la mise en oeuvre de mesures de

restriction des occasions de délits dans une zone géographique déterminée, comme

un centre commercial, une rue ou un quartier. Cette méthode de prévention de la

criminalité est diversement appréciée.

Certains auteurs ont affirmé qu'une telle approche conduit à un déplacement de la

criminalité vers, par exemple, d'autres horaires, d'autres zones géographiques ou

d'autres types d'infractions. Cette affirmation se fonde sur trois arguments. En

premier lieu, les délinquants commettent des délits en dehors de leur volonté et, de

ce fait, la demande de délits n'est pas élastique. En second lieu, les délinquants sont

des généralistes, en mesure de commettre toutes sortes de délits et, en troisième

lieu, la structure des occasions de délits offre, à cet égard, suffisamment d'alterna-

tives.

Cependant, d'autres auteurs affirment, à partir d'une approche rationnelle des

choix, que les mesures de restriction des occasions de délits ne conduisent pas forcé-

ment à un déplacement de la criminalité. Ils pensent que les délinquants choisissent

de commettre un délit de leur plein gré et qu'ils peuvent renoncer à la commission

de ce délit. En outre, le comportement des délinquants est soumis à toutes sortes de

restrictions internes et externes. C'est pourquoi un déplacement de la criminalité ne

pourrait avoir lieu que si le délit de remplacement satisfait le même besoin aux

mêmes frais.

La mesure dans laquelle la prévention de la criminalité au moyen de la restriction

des occasions de délits conduit ou non à un déplacement de la criminalité a été

examinée à l'aide de 56 études empiriques: Sur ces 56 études, une étude ne montre

aucun effet d'intervention ni de déplacement; 22 études montrent qu'aucun déplace-

ment de la criminalité n'a eu lieu après la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs

mesures de restriction des occasions de délits et dans 6 de ces 22 étude, l'on a pu

constater, en outre, que le projet avait une incidence positive: la criminalité a égale-

ment diminué dans les zones ou aucune mesure n'a été mise en oeuvre. Pour ter-

miner, 33 études ont montré que ce type de prévention a conduit à une forme quel-

conque de déplacement.

C'est pourquoi l'on peut conclure que le déplacement de la criminalité est une con-

séquence possible mais pas nécessaire des mesures de restriction des occasions de

délits. Qui plus est, il est apparu qu'outre une baisse de la criminalité avec déplace-

ment ou une baisse de la criminalité sans déplacement, la prévention de la crimi-

nalité au moyen de mesures de restriction des occasions de délits peut avoir un troi-
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sième effet: la criminalité baisse également dans les zones ou aucune mesure n'a été

mise en oeuvre.

L'analyse a également montré que le déplacement de la criminalité dépend de trois

facteurs. Le premier facteur a trait au nombre d'occasions de remplacement tel que

percu par les délinquants: plus ce nombre est considéré comme insuffisant, moins le

risque de déplacement est élevé. Cette perception dépend en partie du type de délit

(le nombre de cibles potentielles des vols de bicyclette, par exemple, est plus élevé

que celui des attaques de banques). Le second facteur concerne l'engagement crimi-

nel des délinquants: moins 1'engagement criminel de la population délinquante est

important, moins le risque de déplacement est élevé. Le troisième facteur est lié au

premier facteur et a trait à la flexibilité des délinquants par rapport à la commission

de l'infraction: plus la population délinquante est composée de criminels spécia-

lisés, moins le risque de déplacement est élevé. A partir de ces facteurs, un modèle

est présenté qui indique comment il peut être tenu compte d'un déplacement de la

criminalité lors de la mise en place de projets de prévention par le biais de mesures

de restriction des occasions de délits.

Pour terminer, la question de l'appréciation politique du déplacement de la crimi-

nalité est abordée. Il ressort que le déplacement de la criminalité est considéré en

général comme un phénomène négatif. Cependant, il est conclu dans ce rapport que

certaines formes de déplacement peuvent également être considérées comme posi-

tives, à savoir dans les cas ou la prévention de la criminalité conduit à des formes de

criminalité moins graves ou à une répartition plus équitable de la criminalité dans la

société.
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Bijlage 2

Enkele gegevens over de 56 empirische

publikaties

Tabel 1: Land van publikatie

Engeland 20

Verenigde Staten van Amerika 16

Nederland 11

Australië 3

Canada 3

Duitsland

Zweden

Zwitserland

Tabel 2: Jaar van publikatie

1964-1979

1980-1989

1990 en later

Tabel 3: Bestudeerde delicten

meer delicten

woninginbraak

overvallen

diefstal van/uit auto

straat prostitutie

zelfmoord

vandalisme
handel in drugs

diefstal van fiets

fraude
overige eenvoudige diefstal

obscene telefoongesprekken

7

28

21



Bijlage 2

Tabel 4: Onderzochte vormen van verplaatsing

76

geografische 35
doelwit 24
functionele 17
werkwijze 8
temporele 8

Tabel 5: Onderzoeksdesign

tijdreeksonderzoek 16
één-groeps-achterafmeting 15
één-groeps-voor- en nameting 15
achteraf-vergelijking van bestaande groepen 7

voor- en nameting met controlegroepen 3

Tabel 6: Gebruikte gegevens

geregistreerde criminaliteit 32

overige/verscheidene bronnen 8

interviews/observaties 7

geregistreerde criminaliteit en enquétes 5

enquétes 4



Bijlage 3

Overzicht van het verplaatsings- of uitstralings-

effect naar techniek/studie, auteur en delict

1 Vergroten van de inspanning

Objectversteviging

Mayhew e.a. (1980) diefstal van auto

Ekblom (1988) postkantoor overval

Allat (1984) inbraak

Toegangscontrole

Burrows en Heal (1980) diefstal van/uit auto

Controlefaciliteiten

Mayhew e.a. (1989)

Mayhew e.a. (1991)

Clarke en Mayhew (1988)

Clarke en Mayhew (1989)

Knutsson en Kuhlhorn (1992)

Clarke (1992b)

diefstal motor

diefstal motor

zelfmoord

zelfmoord

fraude

obscene gesprekken

2 Vergroten van het risico

Formele surveillance en handhaving

Hall en Lindgren (1971) meer delicten

Stenzel (1977) meer delicten

Press (1971) meer delicten

Chaiken e.a. (1974) metro overval

Lee Hunt en Weiner (1977) meer delicten

Mehay (1977) meer delicten

Fabrikant (1980) meer delicten

Hakim e.a. (1982) meer delicten

Van Gemert (1988) drughandel

Functioneel toezicht

Sturman (1980) vandalisme

Burrows (1980) metro diefstal, overval

Bos en Geveke (1989) diefstal fiets

Kees (1990) meer delicten

Masuda (1992) diefstal werknemers

doelwit

werkwijze

doelwit, geografisch, functioneel

temporeel

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geografisch

uitstraling

temporeel

geografisch

geografisch
geografisch

temporeel, geografisch,

werkwijze

doelwit
geografisch

geen effect

geografisch

uitstraling



Bijlage 3 78

Informeel toezicht

Mukherjee en Wilson (1987) inbraak geografisch

3 Reductie van de baten

Doelwit verwijdering

Chaiken e.a. (1974) busoverval doelwit

Merken van goederen

Gabor (1981) diefstal inbraak

Laycock (1986) inbraak geen

4 Combinaties van maatregelen

Straatprostitutie

Lowman (1992) prostitutie geografisch

Matthews (1990) prostitutie geen

Matthews (1993) prostitutie geografisch, temporeel

Vandalisme

Poyner (1988) vandalisme uitstraling

Zakkenrollerij

Poyner en Webb (1992) zakkenrollerij uitstraling

Diefstal van/uit auto

Versteegh (1990) diefstal uit auto functioneel

Poyner (1991) diefstal van/uit auto uitstraling

Woninginbraak

Forrester e.a. (1988) inbraak geen

Pease (1991) inbraak geen

Spickenheuer (1983) inbraak uitstraling

Lindsay en McGillis (1988) inbraak geen

Schneider (1988) inbraak geen

Bankovervallen

Rengier (1985) bankoverval werkwijze, doelwit

Grandjean (1988) bankoverval doelwit

Marsden (1990) bankoverval doelwit

Clarke e.a. (1991) bankoverval geen

Meer delicten

Lavrakas en Kushmuk (1988) overval, inbraak geen

Van Burik en Starmans (1990) overlast, meer delicten temporeel, geografisch,

functioneel

Barron (1991) vermogens geografisch



Overzicht van het verplaatsings- of uitstralingseffect

Delft en Van der Ven (1990)

Elsinga en Wassenberg (1991)

Miethe (1991)

5 Daderonderzoek

Bennet en Wright (1984)

Van Burik e.a. (1991)

Gabor e.a. (1987)

Grapendaal e.a. (1991)

Cromwell e.a. (1991b)

Bieleman en Kroes (1991)

79

overlast, diefstal uit auto geografisch

overlast, meer delicten temporeel, doelwit, functioneel

diefstal, inbraak, vandalisme geografisch

inbraak

inbraak

overval

meer delicten

inbraak

meer delicten

doelwit, geografisch

doelwit

functioneel

functioneel

doelwit, geografisch

doelwit, geografisch, functioneel



Sinds 1990 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1990

98 Hulp aan slachtoffers van ernstige mis-

drijven; effecten van slachtofferhulp en

primaire opvang

Carl. H.D. Steinmetz

99 De Kwartaalkursus en recidive; een onder-

zoek naar de effecten van het experiment

Kwartaalkursus

P.H. van der Laan, A.A.M. Essers

100 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:

periode 1980-1988

J. Junger-Tas, M. Kruissink

101 Informatieverschaffing en schadebemidde-

ling door de politie; evaluatie-onderzoek

van een experiment bij slachtoffers van

misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

M.l. Ze/lstra, H.G. van Andel

102 Over regels en appèl; ee conflict-

opwekkendheid van artikel 57 AAW

H.R. Schimmel, G.J. Veerman

103 Misdaadondernemingen; ondernemende

misdadigers in Nederland

P.C. van Duyne, R.F. Kouwenberg, G. Romeijn

104 Werken met mensen; een onderzoek naar

werksituatie en functioneren van peniten-

tiair inrichtingswerkers

drs. M.M. Kommer

1991

105 Initiation and continuation of a criminal

career; who are the most active and

dangerous offenders in the Netherlands?

C.R. Block, C. van der Werff

106 Politie en milieuwethandhaving

E.A.I.M. van den Berg, W. Waelen

107 Achtergronden van delinquent gedrag onder

jongens uit etnische minderheden II

M. Junger, W. Polder

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;

evaluatie-onderzoek van een grootschalige

voorlichtingscampagne en studie naar

(on)mogelijkheden van voorlichting

R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den

Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold

109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;

evaluatie van een project voor Marokkaan-

se jongeren

G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en

daad

C. van der Werff, M.W. Bol, m.m.v. BJ.W

Docter-Schamhardt

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement

C. Cozijn

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de

effectmeting

E.C. Spaans, L. Doomhein

113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een

onderzoek bij politie en justitie

M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg

114 Prejop; een preventieproject voor jongeren

met politiecontacten in Amsterdam

L. Boendermaker, S.M. Schneider

115 De economie van het drugsbestaan;

criminaliteit als expressie van levensstijl en

loopbaan

M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Neten

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers



Sinds 1990 verschenen rapporten in de reeks Onderzoek en beleid

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Ververs, A.A.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de

justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

J. Junger- Tas, M. Kruissink, P. H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

E.A.I.M. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.

R.F. Kouwenberg, W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Nelen, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie, ver de naleving van richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

R.F.A. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder, G. Paulides

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van en

professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

82

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'; eerste resultaten van een longi-

tudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaats-

bepaling van het WODC bij het afscheid

van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier H.G. van

de gunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Nelen, M. Boone M.D. van Goudoever-

Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S. 0. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoort, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Bedem, J. C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronder-

zoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling
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