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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek op het gebied van

criminaliteitspreventie en verplaatsing. In dit onderzoek staat de vraag centraal of

een aanpak van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot een

verplaatsing van de criminaliteit naar andere wijken of delicten. Het onderzoek

bestaat uit een procesevaluatie van de aanpak en een effectevaluatie op basis van

een analyse van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit en een onder-

zoek naar en onder autokrakers. In het kader van dit daderonderzoek zijn onder

andere 81 daders van diefstal uit auto's geïnterviewd.

De uitkomsten tonen aan dat autokraak moeilijker is geworden in het centrum en

dat het project daaraan heeft bijgedragen. In tegenstelling tot de verwachting heeft

dit echter niet geleid tot een verplaatsing van diefstal uit auto's naar andere buurten.

Wel blijkt dat een deel van de autokrakers overgestapt is op andere soorten van mis-

drijven, zoals diefstallen door middel van braak.

Het rapport vormt hiermee de afsluiting van een studie naar het verschijnsel crimi-

naliteitspreventie en verplaatsing. In het kader van deze studie zijn in een eerdere

fase de uitkomsten van een uitgebreid literatuuronderzoek gepubliceerd. Het hele

onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de voormalige directie Criminali-

teitspreventie (DCP) van het ministerie van justitie en is mede gefinancierd door de

voormalige centrale directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het

ministerie van Justitie.

Het rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van diverse personen en

organisaties. Ten eerste willen de onderzoekers een woord van dank uitspreken naar

alle betrokken staf-, districts- en Herkenningsdienstmedewerkers van de politieregio

Rotterdam-Rijnmond en alle betrokkenen van het arrondissementsparket Rotterdam

voor hun behulpzame medewerking aan het onderzoek. Ten tweede worden de

medewerkers van het onderzoeksbureau Intraval bedankt voor de zorgvuldige wijze

waarop zij de interviews met de autokrakers hebben uitgevoerd. Ten derde gaat onze

dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) voor hun advie-

zen tijdens de gehele studie. Tot slot zijn we de leden van de WODC-leescommissie

(Cor Cozijn, Peter van de Laan en Bouke Wartna) bijzonder erkentelijk voor hun

commentaar op een eerdere versie van dit rapport.
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Samenvatting

Dit rapport vormt de afsluiting van een studie naar het verschijnsel criminaliteits-

preventie en verplaatsing. In het kader van deze studie zijn in een eerdere fase de

uitkomsten van een uitgebreid literatuuronderzoek gepubliceerd (Hesseling, 1994).

In het onderhavige rapport worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch

onderzoek naar de effecten van het Rotterdamse project diefstal uit auto's in de

periode 1992-1993. Door middel van diverse preventieve en repressieve maatregelen

is getracht het aantal diefstallen uit auto's in het centrum terug te dringen. Omdat

het zwaartepunt van het project in het centrum zou liggen, bestond de vrees dat de

maatregelen zouden leiden tot een verplaatsing van de criminaliteit. In hoeverre dit

het geval is, staat centraal in het onderzoek. Het onderzoek bestaat ten eerste uit een

procesevaluatie van de aanpak. In de procesevaluatie is nagegaan of en op welke

wijze de verschillende maatregelen zijn uitgevoerd in de praktijk. Ten tweede bestaat

het onderzoek uit een effectevaluatie op basis van een analyse van de ontwikkeling

van de geregistreerde criminaliteit en een daderonderzoek. Tot slot is voor de inter-

pretatie van de uitkomsten tevens gebruik gemaakt van de resultaten van het litera-

tuuronderzoek dat uitgevoerd is in de eerste fase van de studie.

De belangrijkste uitkomsten

De uitvoering van het project

Het gehele project heeft een looptijd van vier jaar (1992-1995) en is gebaseerd op een

gefaseerde invoering van een integrale aanpak van diefstal uit auto's. Tijdens de eer-

ste fase van het project (1992 en 1993) heeft het accent gelegen op preventief toe-

zicht, voorlichting en een geïntensiveerde daderaanpak. Ten eerste worden in het

centrum op tien locaties met een verhoogd risico op diefstal uit auto's politiesurveil-

lanten ingezet. De inzet zou in 1992 en 1993, volgens het projectplan, gemiddeld 10

uur per week per locatie bedragen. Aanvankelijk is de gerealiseerde inzet achter-

gebleven bij de beoogde inzet. Zo bedroeg in 1992 de gemiddelde inzet 61%% van het

totale aantal beoogde uren. Aanloopproblemen en de toenmalige introductie van

politiesurveillanten bij de Rotterdamse politie liggen hieraan ten grondslag. In 1993

is de feitelijke inzet van de politiesurveillanten echter aanzienlijk gestegen en ruim

(106%) boven het niveau van de beoogde inzet uitgekomen. Omdat de politiesur-

veillanten in koppels hebben gesurveilleerd, bedroeg het feitelijke toezicht tussen de

4,3 en 6,8 uur per locatie per week in de periode 1992-1993.

Ten tweede werd in het kader van het project het voormalige parkeerterrein op het

Willemsplein bewaakt. De bewaking vond plaats tijdens het toeristenseizoen (april-

oktober) tussen 11.00 en 19.00 uur.
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Ten derde wordt er voorlichting gegeven aan potentiële en daadwerkelijke slacht-

offers van diefstal uit auto's. De politiesurveillanten hebben tijdens hun surveillance

de geparkeerde auto's op de tien locaties gecontroleerd. Was een auto niet afgesloten

of lag er zichtbaar buit in, dan is de eigenaar als potentieel slachtoffer aangeduid. De

potentiële slachtoffers hebben van de politie een informatiepakket ontvangen met

daarin allerlei tips om diefstal uit auto te voorkomen. Bovendien zijn op de tien loca-

ties borden geplaatst met de bekende boodschap Op slot, buit eruit. Daarnaast heb-

ben ook de daadwerkelijke slachtoffers van diefstal uit auto in het centrum een infor-

matiepakket ontvangen op het moment dat zij aangifte hebben gedaan bij de politie.

Het informatiepakket blijkt in ruime mate te zijn gelezen door beide doelgroepen.

Verder heeft 42% van de slachtoffers en 30% van de potentiële slachtoffers na ont-

vangst van het informatiepakket maatregelen genomen om diefstal uit auto te voor-

komen.

Ten vierde bestaat het project uit een geïntensiveerde strafrechtelijke aanpak van

autokrakers. Er wordt getracht om alle verdachten van diefstal uit auto's in verzeke-

ring te stellen. Tevens ontvangen de verdachten een dagvaarding in persoon. Boven-

dien wordt bij recidive en voor een specifieke groep notoire autokrakers (de vaste

klanten) een vordering tot bewaring ingediend bij de rechter-commissaris. In tegen-

stelling tot de preventieve maatregelen zou de daderaanpak in 1992 al stadsbreed

ingevoerd moeten worden; dat wil zeggen, in alle zes politiedistricten die deel uit-

maken van de gemeente Rotterdam: het centrum, West, Noord, Oost, Zuid en Groot-

IJsselmonde (Grijs). De daderaanpak is in kaart gebracht voor de periode 1 februari -

31 juli 1992 en 1 januari - 30 juni 1993 voor vijf van de zes politiedistricten. Het dis-

trict Groot-IJsselmonde is namelijk niet in staat geweest om de benodigde gegevens

te verstrekken als gevolg van onder andere de reorganisatie van de politie destijds.

In de meetperiode van 1992 zijn 480 aanhoudingen verricht en 613 in die van 1993.

Voor beide jaren geldt dat 60% van de aanhoudingen betrekking heeft op 30% van

het totale aantal verdachten. Deze uitkomst houdt in dat een bepaalde categorie

daders ondanks het project door is gegaan met diefstal uit auto's in de betreffende

periode. In de meetperiode van 1992 heeft 50% van de aanhoudingen geleid tot een

inverzekeringstelling; in de meetperiode van 1993 bedraagt dit 66%. Het aantal
inverzekeringstellingen varieert sterk per district. De meeste inverzekeringstellingen

vonden plaats in het centrum (61% in 1992 en 83% in 1993).

In 1992 is verder in 49 gevallen een bevel tot bewaring gevorderd bij de rechter-com-

missaris en in 1993 waren dat er 85. Deze vorderingen hebben in respectievelijk 31%

en 52% van de gevallen geleid tot een daadwerkelijke bewaring van de verdachte.

Het plaatsgebrek in de huizen van bewaring vormt de belangrijkste reden waarom de

andere verdachten zijn heengezonden. In het centrum zijn zowel absoluut als rela-

tief de meeste verdachten in bewaring genomen.

Tijdens het project zou tevens een vordering tot bewaring worden ingediend indien

de verdachte bekend stond als een vaste klant. Het blijkt ten eerste dat de vaste klan-

ten relatief vaker in verzekering zijn gesteld dan de niet-vaste klanten. In 1993

gebeurde dit bovendien vaker dan in 1992. Ten tweede is in tweemaal zoveel gevallen
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een bevel tot bewaring van de verdachte ingediend bij de vaste klanten dan bij de

niet-vaste klanten. Ten opzichte van 1992 zijn er in 1993 ook relatief meer vaste dan

niet-vaste klanten daadwerkelijk in bewaring genomen. Er kan dan ook geconclu-

deerd worden dat de strafrechtelijke aanpak van de vaste klanten frequenter in over-

eenstemming met de uitgangspunten van het project is geweest dan bij de niet-vaste

klanten.
Samenvattend blijkt dat in 1993 de maatregelen meer conform de uitgangspunten

van het projectplan zijn uitgevoerd dan in 1992: de inzet van de politiesurveillanten

is toegenomen en de daderaanpak heeft veel frequenter plaatsgevonden. De evalua-

tie toont bovendien aan dat het zwaartepunt van de daderaanpak in het centrum

heeft gelegen ondanks het uitgangspunt dat de daderaanpak voor de gehele stad

geldt. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het project te kenmerken valt als

een vorm van situationele preventie: door middel van diverse preventieve en repres-

sieve maatregelen is getracht diefstal uit auto's terug te dringen in het centrum. Een

belangrijke vraag in het onderzoek is dan ook of dit heeft geleid tot een (relatieve)

afname van het aantal autokraken in het centrum in 1992 en 1993.

Effecten op autokraak in het centrum

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is ten eerste de ontwikkeling van het aan-

tal geregistreerde diefstallen uit auto's in kaart gebracht voor de periode 1988-1993.

De gegevens zijn afkomstig van de Herkenningsdienst (HKD) van de politieregio

Rotterdam-Rijnmond. Ten tweede is een onderzoek naar en onder autokrakers uit-

gevoerd. De uitkomsten uit het daderonderzoek zijn gebruikt voor een interpretatie

van de ontwikkeling van het aantal diefstallen uit auto's. Het daderonderzoek is

gebaseerd op een steekproef van 81 verdachten van diefstal uit auto's die bereid

waren om aan het onderzoek mee te werken. Er is gebruik gemaakt van open inter-

views en gegevens van de HKD. De 81 daders zijn te kenmerken als de wat oudere,

mannelijke harddruggebruiker. Zij staan gemiddeld elf jaar geregistreerd bij de HKD

en ruim 80% van de verdachten heeft vier of meer typen van misdrijven gepleegd. Zij

kunnen daarom beschouwd worden als generalisten qua delictpleging met een ster-

ke criminele betrokkenheid. De steekproef is niet representatief voor de - onbeken-

de - populatie autokrakers en de uitkomsten mogen daarom niet gegeneraliseerd

worden.

Het aantal geregistreerde diefstallen uit auto's is in de periode 1988-1992 sterk toe-

genomen in heel Rotterdam. Voor de districten Noord, West, Zuid en Grijs is dit even-

eens het geval in 1993. In dat jaar is echter het aantal autokraken niet alleen aanzien-

lijk gedaald in het centrum (met 882 diefstallen) maar ook in Oost (met 1.149). Uit de

analyse blijkt verder dat de relatieve ontwikkeling van het aantal diefstallen uit auto's

in het centrum in gunstige zin opvalt tijdens het project. Niettemin roept de uit-

komst voor het district Oost de vraag op of het project nu wel of geen effect heeft

gehad in het centrum.
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Aanvullende analyses tonen aan dat het verhoogde toezicht op de diverse locaties in

het centrum geen effect heeft gehad op het aantal diefstallen uit auto's aldaar. De

afname van het aantal diefstallen uit auto's op de tien locaties in 1993 is relatief min-

der sterk geweest dan elders in het centrum. Het aantal autokraken op de voormalige

parkeerplaats van het Willemsplein is laag en stabiel gebleven. Bovendien wordt een

zeer lichte verplaatsing geconstateerd naar de tijdstippen waarop er geen bewaking

heeft plaatsgevonden.

Deze uitkomst is tegen de verwachting, maar komt wel overeen met het oordeel van

de daders over het uitgeoefende toezicht. Veel daders hebben aangegeven dat het

toezicht in het centrum is toegenomen. Hierbij is opvallend dat zij ook refereren

naar allerlei andere factoren dan het project. Voor sommige daders heeft toezicht

een - tijdelijke - preventieve werking, zij stoppen voor die dag of verminderen hun

frequentie van delictpleging. De meeste daders zien echter nog steeds voldoende

mogelijkheden om een autokraak te plegen. Toezicht vindt niet altijd en overal plaats

of men ontloopt een locatie met het verhoogde toezicht om, om de hoek of op een

ander moment toe te slaan. Er is, met andere woorden, sprake van een zeer beperkte

vorm van verplaatsing in tijd en ruimte. Op basis van de ontwikkeling van de geregi-

streerde criminaliteit en de uitkomsten van interviews met de daders kan geconclu-

deerd worden dat het toezicht in de praktijk te gering is geweest om het aantal dief-

stallen uit auto's terug te dringen op deze locaties. Dit betekent niet dat toezicht

geen effect heeft op het gedrag van de daders, wel dat het voldoende intensief moet

zijn. Zo blijkt dat veel daders in de interviews aangeven dat zij wel de bewaakte par-

keergarages in het centrum zo veel mogelijk mijden.

In de interviews met de autokrakers is eveneens het oordeel gevraagd over de andere

maatregelen van het project. Het geven van voorlichting aan automobilisten wordt

door sommige daders als effectief ervaren. Er worden meer auto's aangetroffen

zonder buit. Andere daders zijn van mening dat voorlichting niet helpt en dat er nog

steeds een auto met buit te vinden is. Het oordeel stemt overeen met de uitkomsten

van de procesevaluatie op dit punt: sommige mensen hebben wel maatregelen ge-

troffen en anderen niet. De effecten van voorlichting kunnen niet gekwantificeerd

worden in deze studie. Op basis van de daderinterviews kan echter geconcludeerd

worden dat deze maatregel mede het aantal diefstallen uit auto's in het centrum in

positieve zin beïnvloedt.

De meeste daders hebben de geïntensiveerde daderaanpak aan den lijve ondervon-

den. Zij merken dat zij vaker en langer worden vastgehouden op het politiebureau.

De nieuwe aanpak heeft geen afschrikkende werking gehad, tenminste voor de geïn-

terviewde daders. Bovendien vormt het geen reden om te stoppen met het plegen

van misdrijven. Een uitkomst die niet zo verwonderlijk is, gezien de samenstelling

van de steekproef: criminele drugverslaafden met een sterke criminele betrokken-

heid. De gegevens van de HKD bevestigen inderdaad dat de meeste daders zijn door-

gegaan. In de eerste acht maanden van 1994 zijn 69 van de 81 daders alweer een of

meer keren in aanraking geweest met de politie (de interviews zijn afgerond in het

najaar van 1993).



Samenvatting 5

Ondanks het voorgaande hebben veel daders aangegeven dat het plegen van diefstal

uit auto's moeilijker is geworden door de toegenomen beveiliging en het verhoogde

toezicht in het algemeen. Het lukt nog steeds, maar het kost wel veel meer energie,

tijd en moeite in vergelijking met vroeger. Verder heeft de daderaanpak een aantoon-

baar opsluitingseffect tot gevolg gehad. Tijdens de periode dat een autokraker in

verzekering is gesteld en/of in bewaring is genomen, kan hij of zij geen misdrijven

plegen. Op basis van de diverse uitkomsten is dan ook geconcludeerd dat de maat-

regelen van het project een bijdrage hebben geleverd aan een situatie waarin het

moeilijker wordt om diefstallen uit auto's te plegen in het centrum. In die zin kunnen

zij als effectief worden beschouwd.

Verplaatsing

Verplaatsing houdt in dat een dader een misdrijf pleegt buiten de reikwijdte van een

maatregel en kan tot gevolg hebben dat de aard en de omvang van de criminaliteit

verandert in een geografisch gebied. Diefstal uit auto's is vooral moeilijker geworden

in het centrum. Er is daarom ten eerste verondersteld dat er een geografische ver-

plaatsing zou optreden naar de andere districten. Omdat het aantal diefstallen uit

auto's in het centrum pas in 1993 is gedaald, is de analyse tot dat jaar beperkt.

Uit de gegevens blijkt dat, met uitzondering van het district Oost, het aantal diefstal-

len uit auto's in de overige districten (West, Noord, Zuid en Grijs) is toegenomen in

1993. Deze stijging is echter lager dan de afname van het aantal autokraken in het

centrum. Bovendien toont het daderonderzoek aan dat het werkgebied van de - geïn-

terviewde - daders niet of nauwelijks is veranderd tijdens het project. Men pleegt

nog steeds hoofdzakelijk diefstallen uit auto's in het centrum. Daarnaast pleegt men

de autokraken in de districten West en Noord. Belangrijke redenen om het werk-

gebied niet al te drastisch te veranderen, zijn dat de daders liever niet naar onbeken-

de buurten gaan en dat men aan het centrum is gebonden door de aanwezigheid van

verkooppunten van drugs en gestolen goederen. Hierbij dient opgemerkt te worden

dat tot eind 1994 het voormalige Perron Nul een centrale ligging innam in het werk-

gebied van de daders bij diefstal uit auto's. Deze uitkomsten pleiten tegen een geo-

grafische verplaatsing. Verder blijkt dat het aantal diefstallen uit auto's continu is

toegenomen sinds 1989. Het valt daarom te veronderstellen dat de toename in 1993

in vier van de vijf districten veroorzaakt is door deze algemene trend. Er kan dan ook

geconcludeerd worden dat het project niet heeft geleid tot een geografische verplaat-

sing naar de andere districten.

De strafrechtelijke aanpak van autokrakers is geïntensiveerd tijdens het project en

het is gebleken dat de meeste daders dit aan den lijve hebben ondervonden. Er is

daarom ten tweede verondersteld dat de autokrakers zouden overstappen op andere

typen van vermogensmisdrijven waarvoor de aanpak niet geldt, oftewel een functio-

nele verplaatsing. Voor de analyse is uitgegaan van: woninginbraak, andere eenvou-

dige en gekwalificeerde diefstallen (artt. 310 en 311 WvSr.) dan autokraak en tot slot

diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.). Door de wijze van registratie bij de HKD
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zijn voor winkeldiefstal geen bruikbare gegevens aanwezig. Dit misdrijf valt daarom

buiten de analyse.

Uit de gegevens blijkt dat in het algemeen het aantal eenvoudige diefstallen, woning-

inbraken, gekwalificeerde diefstallen en diefstallen met geweld in 1993 is toegeno-

men. Voor gekwalificeerde diefstal en diefstal met geweld is dit vooral het geval

geweest in het centrum en in het district Noord. Tijdens het project wordt bovendien

een lichte verschuiving geconstateerd in de aard van de misdrijven die zijn gepleegd

door de geïnterviewde daders: het aandeel autokraken is afgenomen, terwijl het aan-

deel gekwalificeerde diefstallen is toegenomen. Het daderonderzoek toont verder

aan dat de andere typen van vermogensmisdrijven tijdens het project vaker zijn ge-

pleegd in het centrum. Het aandeel overige vermogensmisdrijven dat door hen ge-

pleegd is in het district Noord is eveneens, hoewel gering, toegenomen. De politiële

gegevens tonen aan dat de daders diverse soorten van vermogensmisdrijven (kun-

nen) plegen. Uit de interviews blijkt verder dat de daders ook bereid zijn om over te

stappen op andere soorten van misdrijven als autokraak niet lukt. De verschillende

uitkomsten wijzen erop dat er sprake is geweest van een functionele verplaatsing in

1993. Hoewel het aantal overige vermogensmisdrijven, net zoals bij autokraak, is

toegenomen sinds 1989, kan geconcludeerd worden dat ten minste een deel van de

stijging in 1993 het gevolg is geweest van deze functionele verplaatsing. Of een func-

tionele verplaatsing ook tot uiting is gekomen in het frequenter plegen van winkel-

diefstal, kon door het ontbreken van bruikbare gegevens niet bepaald worden.

Aanbevelingen

Het onderzoek is beperkt tot de aanpak van autokraak in het centrum van Rotter-

dam. De uitkomsten hebben daarom uitsluitend betrekking op de onderzochte

situatie. Op basis van de gehanteerde onderzoeksopzet is het verder alleen mogelijk

om te concluderen dat bepaalde verschijnselen zich hebben voorgedaan. Zo is in

deze studie aangetoond dat er sprake is geweest van een functionele verplaatsing.

De destijds gekozen onderzoeksopzet geeft echter geen antwoord op bijvoorbeeld

de vraag in welke mate dit verplaatsingseffect heeft bijgedragen aan de stijging van

het aantal gekwalificeerde diefstallen in het centrum in 1993. Er zijn namelijk ook

andere factoren werkzaam waardoor de aard en de omvang van de criminaliteit ver-

andert, zoals het aangiftegedrag van de slachtoffers of het instromen van nieuwe

dadergroepen in een projectgebied. Kwantificeerbare gegevens over deze andere

factoren zijn echter vaak niet of nauwelijks beschikbaar. Kennis over de mate waarin

bepaalde verschijnselen optreden, is beleidsmatig wel relevant. Het is dan meer

mogelijk om uitspraken te doen over bijvoorbeeld de kosten en baten van specifieke

maatregelen die de criminaliteit moeten voorkomen. Onderzoek dat tevens een ant-

woord geeft op de mate waarin verplaatsing leidt tot een verandering in de aard en

omvang van de criminaliteit, is daarom wenselijk. Dit soort onderzoek is echter verre

van eenvoudig en de toekomst zal leren of dergelijk onderzoek ook daadwerkelijk

haalbaar is.
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Het onderzoek roept de vraag op hoe effectief toezicht eigenlijk is in het tegengaan

van criminaliteit. Het blijkt dat toezicht op een bepaalde locatie alleen effectief is als

het ook intensief genoeg is. In Rotterdam is het feitelijke aantal uren toezicht in de

praktijk te gering geweest. Deze conclusie betekent niet dat het aantal mensen dras-

tisch uitgebreid moet worden. De capaciteit van de politie is bijvoorbeeld daarvoor

te schaars. Wel zou overwogen kunnen worden om de wijze van inzet te veranderen.

Moet er wel altijd in koppels gesurveilleerd worden? Zou er niet meer dynamisch

gesurveilleerd kunnen worden in plaats van voor langere tijd dezelfde locaties te

bezoeken? In hoeverre kunnen ook andere toezichthouders die niet primair betrok-

ken zijn bij een project, hierbij behulpzaam zijn? De belangrijkste vraag is hoe het

algemene toezicht zo ingericht kan worden dat de meest optimale effecten worden

bereikt in de praktijk.

Een belangrijk kenmerk van de situationele aanpak is de specifieke delictgerichte

ingang. In Rotterdam is dit diefstal uit auto's geweest. Hoewel deze aanpak zijn

waarde heeft bewezen in de praktijk, blijft de kans op verplaatsing groot als in het

projectgebied qua delictpleging generalisten werkzaam zijn met een sterke criminele

betrokkenheid. Het onderzoek toont aan dat dit ten dele het geval is geweest in

Rotterdam. Als verplaatsing zo veel mogelijk voorkomen moet worden, dan is het

wenselijk dat bij de aanwezigheid van dergelijke daders in een projectgebied niet

langer wordt uitgegaan van enkel en alleen het specifieke delict dat voorkomen moet

worden. De aanpak zou meer gericht moeten zijn op een combinatie van bepaalde

daders en de verschillende misdrijven die zij plegen. Met andere woorden, er zou

sprake moeten zijn van een meer probleemgeoriënteerde dan een delictgerichte

benadering. In de praktijk kan zo'n probleemgeoriënteerde aanpak betrekking

hebben op bijvoorbeeld het thema druggerelateerde criminaliteit en overlast in een

woonwijk of het thema jongeren, vandalisme en overlast. Een probleemgeoriënteer-

de aanpak kan bestaan uit diverse soorten van maatregelen. Zo is het denkbaar dat

er maatregelen worden uitgevoerd die gelijktijdig de gelegenheid voor verschillende

soorten van misdrijven beperken in een specifiek gebied zoals autokraak en winkel-

diefstal en inbraken in bedrijven. Met andere woorden, er is sprake van een meervou-

dige gelegenheidsbeperkende aanpak. Het is ook mogelijk dat de nadruk wordt

gelegd op een dadergerichte invalshoek zoals een repressieve aanpak aangevuld met
andere soorten van maatregelen om recidive te voorkomen. Een combinatie van ge-

legenheidsbeperkende en dadergerichte maatregelen zal waarschijnlijk echter de

meeste effecten opleveren in veel situaties zonder dat er sprake is van noemenswaar-

dige verplaatsingseffecten.

Het is in de literatuur al vaker vermeld: voor een probleemgeoriënteerde aanpak is

een zorgvuldige probleemanalyse vooraf noodzakelijk. Meer dan in het verleden zou

in zo'n probleemanalyse aandacht besteed moeten worden aan een gedegen profiel-

schets van de daders die - reeds - in het beoogde projectgebied werkzaam zijn. Wat

is de criminele betrokkenheid van de daders? Wat voor delicten plegen zij en hoe?

Mede op basis van de bevindingen van zo'n profielschets kan bij de voorbereiding
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van een project alvast rekening worden gehouden met allerlei potentiële ongewenste

uitkomsten, zoals bepaalde vormen van verplaatsing. Het is dan beter mogelijk om

van tevoren de meest optimale mix van maatregelen te kiezen.
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Inleiding

In januari 1992 is in de Gemeente Rotterdam een vierjarig project (1992-1995) van

start gegaan met als doel het aantal diefstallen uit auto's in het centrum van de stad

te verminderen (Gemeentepolitie Rotterdam, 1992). Het project is gebaseerd op een

gefaseerde invoering van een integrale aanpak van diefstallen uit auto's waarbij

samengewerkt wordt door diverse gemeentelijke diensten, de politie, justitie, hulp-

verleningsorganisaties en de private sector.

De eerste fase van het project is uitgevoerd in de jaren 1992 en 1993. In deze fase

moesten de maatregelen leiden tot ten minste een stabilisering van het aantal dief-

stallen uit auto's op het niveau van 1991. In deze twee jaar heeft het accent gelegen

op het terugdringen van het aantal diefstallen uit auto's op de openbare weg door

preventief toezicht en voorlichting en een geïntensiveerde politiële en justitiële aan-

pak van autokrakers. Tevens is in 1993 het initiatief genomen tot de ontwikkeling

van het daderproject en het project kwalificatiesysteem parkeergarages (Gemeente

Rotterdam, 1993a), Het daderproject houdt in dat aan harddrug(s) verslaafde, stelsel-

matige autokrakers, onder justitiële drang, gedurende drie maanden zowel een dag-

als een nachtopvang wordt geboden. Tijdens deze periode wordt er een begin ge-

maakt met het maatschappelijk herstel van de deelnemer. In oktober 1993 zijn de

eerste deelnemers aangemeld. Het kwalificatiesysteem parkeergarages beoogt zo

veel mogelijk goede en veilige parkeergarages te verwezenlijken dan wel te behou-

den. Hiertoe zullen parkeergarages worden beoordeeld aan de hand van een toet-

singslijst met betrekking tot opzet, bouw, onderhoud en veiligheid. Als voldaan

wordt aan de gestelde norm, dan ontvangt een parkeergarage de `European Standard

Parking Award'. In het najaar van 1994 zijn alle 20 openbare parkeergarages in Rotter-

dam gekeurd. Eenmaal door de ANWB of de Vereniging van Exploitanten van Parkeer-

garages Nederland (Vexpan) en eenmaal door de Rotterdamse politie. Zeven parkeer-

garages zijn in aanmerking gekomen voor de Award.

Aan het begin van het project is ervoor gekozen om te starten in het centrum van

Rotterdam (Gemeentepolitie Rotterdam, 1992). Ten eerste omdat in het centrum de

meeste diefstallen uit auto's plaatsvinden. Zo zijn bijvoorbeeld in 1991 in de gemeen-

te Rotterdam 20.089 aangiften gedaan voor diefstal uit auto. Bijna 40% van deze aan-

giften is afkomstig uit het centrum. Ten tweede is het centrum een relatief klein ge-

bied.' Het centrum zou daarom bijzonder geschikt zijn voor een gefaseerde aanpak.

1 Rotterdam heeft ruim 600.000 inwoners. Het centrum is een gebied met een oppervlakte van 2,3 km2 en

ongeveer 15.000 bewoners.
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Ten derde is begonnen in het centrum omdat het desbetreffende politiedistrict (Dis-

trict IV) diefstallen uit auto's als een van de speerpunten van haar beleid heeft ge-

maakt. In de periode 1992-1993 zouden de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

- de inzet van politiesurveillanten op tien locaties waar relatief veel diefstallen uit

auto's worden gepleegd;

- bewaking van de parkeerplaats op het Willemsplein;

- het verstrekken van voorlichting aan automobilisten en slachtoffers;

- een geïntensiveerde repressieve aanpak van autokrakers.

1.1 Probleemstelling

Het project in Rotterdam is een voorbeeld van de situationele preventie van crimina-

liteit. Men tracht de criminaliteit te voorkomen door middel van onder meer gelegen-

heidsbeperkende maatregelen in een specifiek projectgebied (Clarke, 1992). Deze

manier van preventie wordt verschillend gewaardeerd. Zo zijn er auteurs die bewe-

ren dat een dergelijke aanpak leidt tot minder criminaliteit. Anderen stellen echter

dat deze aanpak de criminaliteit alleen of grotendeels verplaatst. Met andere woor-

den, dat daders niet, zoals beoogd, afzien van delictpleging door de maatregel(en)

maar dat zij op de een of andere manier toch doorgaan. Bij de opzet van het project

bestond eveneens de vrees dat de maatregelen tot een verplaatsing van de criminali-

teit zouden leiden: 'Gerichte misdaadbestrijding (= preventie en repressie tezamen)

op een bepaalde lokatie kan leiden tot een verplaatsing van het delict. Zo bleek bij

de effectieve beveiliging van de parkeergarage aan de Sint Jacobsplaats dat in de

parkeergarage het aantal delicten sterk daalde, doch dat het delict zich verplaatste

naar andere lokaties in het centrum. Bij een gerichte repressieve actie (piep-team),

waarbij gebruik werd gemaakt van een lokauto met radio en zender, bleek dat het

aantal diefstallen uit auto's gedurende de periode dat de actie draaide daalde, terwijl

in andere districten een stijging was waar te nemen' (Gemeentepolitie Rotterdam,

1992, pp. 5-6).

Criminaliteitspreventie is, sinds de werkzaamheden van de Commissie-Roethof, een

belangrijk onderdeel geworden van het beleid (Ministerie van justitie, 1990). Vooral

het tegengaan van de criminaliteit door middel van gelegenheidsbeperkende maat-

regelen, zoals het afsluiten van entrees of het inzetten van functioneel toezicht,

roept veelvuldig de reactie op dat dit kan leiden tot verplaatsing (Willemse, 1995).

De Gemeente Rotterdam en de directie Criminaliteitspreventie (DCP) van het Minis-

terie van Justitie hebben daarom het WODC gevraagd, na te gaan of de eerste fase van

het project al dan niet tot een verplaatsing van de criminaliteit heeft geleid. Het on-

derzoek is uitgegaan van de volgende twee algemene probleemstellingen.

Wat is het effect van het project op het aantal diefstallen uit auto's in het centrum (is

er sprake van een stijging, een stabilisering of een daling van het aantal diefstallen

uit auto's)?

In hoeverre treedt er verplaatsing op bij deze aanpak van diefstallen uit auto's in Rot-

terdam?
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Bij de voorbereiding van het onderzoek in Rotterdam is gebleken dat er in Nederland

niet of nauwelijks systematische kennis aanwezig was over het verschijnsel criminali-

teitspreventie en verplaatsing (zie ook Hesseling en De Waard, 1990; Versteegh,

1990). Bij de opdrachtgevers bestond tevens de behoefte aan een algemeen overzicht

van de kennis over verplaatsing. Gegeven het belang van het onderwerp is besloten
het onderzoek in Rotterdam in een breder kader te plaatsen. In de praktijk heeft dit

tot gevolg gehad dat het onderzoek in Rotterdam gesplitst is in twee onderdelen. Ten

eerste is door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek achterhaald wat be-

kend is over het verschijnsel. De resultaten van dit onderdeel zijn eind 1994 gepubli-

ceerd (Hesseling, 1994). Ten tweede is via een empirisch onderzoek nagegaan of het

project in Rotterdam geleid heeft tot een verplaatsing van de criminaliteit. De uit-

komsten van dit onderzoek staan centraal in dit rapport.

In eerste instantie is uitgegaan van een traditionele opzet van het empirische onder-

zoek. Er is een onderscheid gemaakt tussen een procesevaluatie en een effectevalua-

tie. Een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde, voor het behalen van

bepaalde effecten is dat beleidsmaatregelen ook worden uitgevoerd. Door middel

van een globale procesevaluatie is achterhaald of de beoogde maatregelen in 1992

en 1993 ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De procesevaluatie heeft plaatsgevonden

per maatregel. Het WODC heeft zich hierbij beperkt tot de inzet van de 'politiesurveil-

lanten', de 'bewaking van de parkeerplaats op het Willemsplein' en de 'daderaanpak'.

In samenspraak met de opdrachtgever is de maatregel 'voorlichting' geëvalueerd

door de Gemeente Rotterdam zelf met behulp van het onderzoeksbureau Mediad

(Gemeente Rotterdam, 1993b). De belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie staan

vermeld in paragraaf 2.2.

Bij de opzet van de effectevaluatie is allereerst uitgegaan van de vraag of er sprake is

van een stijging, een stabilisering of een daling van het aantal diefstallen uit auto's in

het centrum. Vervolgens heeft de vraag centraal gestaan of er sprake is geweest van

verplaatsing. Het was aanvankelijk nog niet goed duidelijk, in methodologische

opzicht, hoe de tweede vraag beantwoord moest worden. Wat is eigenlijk verplaat-

sing? Welke vormen zijn er? Hoe kan het in kaart worden gebracht? Het zijn vragen

die inmiddels uitgebreid beantwoord zijn door middel van het literatuuronderzoek.

Uiteindelijk is het empirische onderzoek gebaseerd op de volgende uitgangspun-

ten.2 Ten eerste is de ontwikkeling van diefstal uit auto's en andere typen van misdrij-

ven in het centrum (het projectgebied) vergeleken met de ontwikkeling elders in

Rotterdam (de niet-projectgebieden). Hierbij is uitgegaan van twee projectjaren

(1992 en 1993) en vier niet-projectjaren (1988-1991). Ten tweede heeft, om de uit-

2 Zie ook Hesseling en Aron (1994) voor een uitgebreide beschrijving van de methodologische uitgangs-

punten voor een verplaatsingsonderzoek.
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komsten van bovenstaande beschrijvende analyse te kunnen interpreteren, even-

eens een onderzoek plaatsgevonden naar en onder de daders van autokraak. Deze

keuze is voortgekomen uit een belangrijke conclusie in de literatuur dat het enkel en

alleen beschrijven van de ontwikkeling van de criminaliteit onvoldoende is om ver-

plaatsingseffecten in kaart te brengen: `(...) such research on its own fails to provide

an adequate explanation for the occurrence or absence of displacement, although

reasons may sometimes be inferred. Given these problems, additional ways of inves-

tigation displacement are needed and, in particular, studies which focus upon the

offenders's own explanation for his decisions and choices' (Cornish en Clarke, 1987,

pp. 934-935).

Ten derde zijn de resultaten uit het literatuuronderzoek eveneens gebruikt voor de

interpretatie van de uitkomsten in het empirische onderzoek.

1.3 Opbouw van het rapport

De resultaten van de procesevaluatie worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofd-

stuk 3 wordt ingegaan op de effecten van het project op het aantal diefstallen uit

auto's in het centrum. De vraag of er sprake is geweest van een verplaatsing van de

criminaliteit komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden enkele aan-

bevelingen gedaan.
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De uitvoering van het project

In 1992 en 1993 heeft het project bestaan uit een combinatie van preventieve en

repressieve maatregelen. De preventieve maatregelen hebben betrekking gehad op

het verhogen van het toezicht op de openbare weg en het verstrekken van voorlich-

ting aan diverse doelgroepen. De repressieve maatregelen hebben beoogd om da-

ders van diefstal uit auto's intensiever aan te pakken. Speciale aandacht is daarbij

uitgegaan naar daders die zich veelvuldig schuldig maken aan autokraak en andere

misdrijven (de vaste klanten). In dit hoofdstuk wordt besproken op welke wijze de

diverse maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd.

2.1 Preventief toezicht

Uit analyses van de (toenmalige) gemeentepolitie van Rotterdam is gebleken dat op

bepaalde locaties in het centrum het aantal aangiften voor diefstal uit auto's relatief

hoog was. Om•het aantal diefstallen uit auto's terug te dringen, is besloten tot het

verhogen van het toezicht door middel van politiesurveillanten en het bewaken van

de parkeerplaats op het Willemsplein.

2.1.1 De politiesurveillanten

De politiesurveillanten zijn ingezet op tien locaties in het centrum (zie tabel 1 voor

een overzicht). Op deze locaties is het aantal diefstallen uit auto's relatief hoog

geweest. Zo is in 1991 17% van de 7.773 geregistreerde autokraken in het centrum

gepleegd op deze locaties. Door middel van preventieve surveillance is getracht

potentiële daders van delictpleging te weerhouden. De politiesurveillanten hebben

bovendien de geparkeerde auto's op deze locaties gecontroleerd. Als een auto niet is

afgesloten of als er in de auto zichtbaar waardevolle spullen liggen, dan wordt de

eigenaar als potentieel slachtoffer aangeduid. Naast het achterlaten van een kennis-

geving ontvangt de eigenaar van de auto, nadat hij achterhaald is via het kenteken,

tevens een informatiepakket met allerlei adviezen voor het tegengaan van diefstal

uit auto's (zie ook paragraaf 2.2). Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de

politiesurveillanten zijn bovendien op de tien locaties borden geplaatst met de bood-

schap Op slot, buit eruit. 3

De inzet zou, tijdens de projectperiode, gemiddeld 10 uur per week per locatie bedra-

gen. Voor één locatie (B. Powellaan/Parkkade/Kievitslaan) zou de inzet alleen plaats-

3 In de eerste projectperiode zijn in totaal 75 van dergelijke waarschuwingsborden geplaatst.
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Tabel 1: Gerealiseerde inzet van de politiesurveillanten in de periode 15 januari 1992 - 31

december 1993

locatie gemiddelde aantal aantal weken gerealiseerde

uren per week inzet in %*

Bulgerstein e.o. 9,5 92 85,0

Wijnstraat 8,3 94 75,6

Stadhuisstraat 8,8 90 76,7

Westersingel 1 9,6 100 93,0

Mauritsweg 10,2 91 90,4

Karel Doormanstraat 12,0 98 113,9

Rochussenstraat 7,0 91 61,9

B. Powellaan e.o. 5,8 75 42,2"

's-Gravendijkwal 8,7 92 77,9

Westersingel 11 10,7 73 75,6

totaal 9,1 79,2

excl. B. Powellaan 9,5 83,9

Dit is het feitelijke aantal uren ten opzichte van het normatieve aantal uren in procenten. Het normatieve aantal

uren is gelijk aan 103 projectweken maal 10 uur per locatie is 1.030 uur.

Deze locatie is seizoenafhankelijk. Het aantal normatieve uren is hierdoor lager.

vinden tijdens het toeristenseizoen. Er is nagegaan of de politiesurveillanten ook

daadwerkelijk zijn ingezet op de tien locaties. De vraag of het preventieve toezicht is

gerealiseerd, is ten eerste beantwoord vanuit de politie-organisatie. Heeft District IV

per week 10 uur menskracht geïnvesteerd in elke locatie? Voor de analyse is gebruik

gemaakt van de tijdregistratie van de politiesurveillanten die bijgehouden is op Dis-

trict IV. Omdat het project officieel gestart is op 15 januari 1992, is bij de analyse van

de gegevens uitgegaan van 103 projectweken (15 januari 1992 - 31 december 1993).

In tabel 1 is het gemiddelde aantal uren inzet per week per locatie weergegeven.

Uit tabel 1 blijkt ten eerste dat de gemiddelde inzet varieert tussen de 5,8 en 12 uur.

Ten tweede kunnen grote verschillen geconstateerd worden in het aantal weken

waarop deze gemiddelden zijn gebaseerd. Dit houdt in dat er weken zijn geweest

waarop helemaal geen inzet heeft plaatsgevonden. Het is daarom noodzakelijk hier-

voor te corrigeren. Het feitelijke aantal uren inzet per locatie is daarom gerelateerd

aan de doelstellingen van het project. Met uitzondering van de seizoenafhankelijke

locatie (Baden Powellaan e.o.) is uitgegaan van een normatieve inzet van 1.030 uur

per locatie (103 projectweken maal 10 uur). Het blijkt dan dat de gerealiseerde inzet

uitkomt op 79% van het totale aantal beoogde uren tijdens het project. De

gerealiseerde inzet is het hoogst geweest voor de locatie Karel Doormanstraat (114%)
en het laagst voor de locatie Baden Powellaan e.o. (42%).

Een andere vraag is hoe de gerealiseerde inzet zich heeft ontwikkeld tijdens het pro-

ject. Hiertoe is enerzijds gekeken naar het aantal locaties dat op weekbasis is be-

zocht, en anderzijds naar het percentage inzet per week. De seizoenafhankelijke
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Figuur 1: Ontwikkeling van de gerealiseerde inzet van de politiesurveillanten op negen

locaties
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locatie (Baden Powellaan e.o.) is buiten de analyse gehouden en de uitkomsten zijn

dus gebaseerd op negen locaties. Het blijkt dat tot eind september 1992 gemiddeld

6,5 locaties per week zijn bezocht door de politiesurveillanten. In de periode oktober

1992 - december 1993 is het gemiddelde aantal bezochte locaties naar 8,6 gestegen.

Verder blijkt dat in 1992 de gemiddelde inzet 61% van het aantal beoogde uren heeft

bedragen en dat in 1993 de gemiddelde inzet aanzienlijk is gestegen naar 106%. Uit

figuur 1 blijkt dat de inzet van de politiesurveillanten een golfbeweging heeft ver-

toont.

Deze golfbeweging is toe te schrijven aan de volgende factoren. Ten eerste is er in de

eerste periode (tot eind september 1992) sprake geweest van aanloopproblemen en

de onbekendheid van het gedurende langere tijd planmatig inzetten van politieper-

soneel in een dergelijk project. Ten tweede is de inzet van politiesurveillanten bij de

Nederlandse politie een tamelijk recent verschijnsel (Beleidsvoornemens politie,

1992). Op het moment dat het project diefstal uit auto's begon, liep bijvoorbeeld de

projectmatige aanstelling en opleiding van politiesurveillanten bij de Rotterdamse

politie pas acht maanden. Een gedeelte van de politiesurveillanten, die voor het pro-

ject zijn ingezet, was daarom nog in opleiding. Hierdoor liepen zij de ene week op

straat terwijl zij de andere week op school zaten. Politiesurveillanten in opleiding

hebben tevens in de zomerperiode tijdens de schoolvakantie verplicht verlof. Dit

1
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Tabel 2: Gerealiseerde aantal uren feitelijk toezicht per locatie in de periode 15 januari

1992 - 31 december 1993
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locatie gemiddelde aantal aantal weken

uren per week

Bulgerstein e.o. 5,2 92

Wijnstraat 4,5 94

Stadhuisstraat 4,9 90

Westersingel 1 5,7 100

Mauritsweg 5,9 91
Karel Doormanstraat 6,8 98

Rochussenstraat 4,3 91

B. Powellaan e.o." 3,2 75

's-G ravend ij kwal 5,1 92

Westersingel 11 6,2 73

Deze locatie is seizoenafhankelijk. Het aantal gerealiseerde uren Is hierdoor per definitie lager.

heeft geleid tot een sterke daling van de inzet tijdens het zomerverlof in 1992. Ten

derde is in het voorjaar van 1993 in Rotterdam tevens gestart met de opleiding van

de zogenaamde Openbaar Vervoer Surveillanten. Voor deze opleiding zijn tevens

politiesurveillanten ingezet, wat soms een sterke daling van de inzet ten behoeve
van het project diefstal uit auto's tot gevolg heeft gehad.

De vraag of de inzet van de politiesurveillanten is gerealiseerd, kan ook bezien wor-

den vanuit de optiek van de dader. De veronderstelling is namelijk dat de zichtbare

aanwezigheid van een of meer politiesurveillanten een dader van delictpleging zal

weerhouden. Vanuit deze optiek is het aantal politiesurveillanten dan niet relevant.

Het blijkt dat in de praktijk de inzet van de politiesurveillanten meestal heeft plaats-

gevonden in koppels. Hierdoor zal het aantal uren feitelijk toezicht per locatie lager

uitvallen dan het aantal geïnvesteerde uren menskracht door de politie. Wanneer

bijvoorbeeld twee politiesurveillanten samen vijf uur surveilleren dan is er ook

maar vijf uur feitelijk toezicht geweest. Het zijn deze vijf uur waarin het delict-

gedrag van (potentiële) daders beïnvloed zou kunnen worden. Deze vijf uur bete-

kenen echter wel een investering van 10 mensuren voor de politie. In tabel 2 wordt

per locatie het aantal uren feitelijk toezicht dat is uitgeoefend tijdens het project,

vermeld.

Met uitzondering van de seizoenafhankelijke locatie (B. Powellaan e.o) heeft het fei-

telijke toezicht gevarieerd tussen de 4,3 uur en 6,8 uur per week per locatie. Of deze

feitelijke aanwezigheid in de praktijk voldoende preventieve werking heeft gehad op

het delictgedrag van daders, vormt een van de vragen in hoofdstuk 3.

1
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2.1.2 Functioneel toezicht op het Willemsplein
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Op het Willemsplein (bij de rondvaart van Spido) lag een parkeerterrein met 156

parkeerplaatsen. Het terrein was vrij toegankelijk en er werd hoofdzakelijk gepar-

keerd door toeristen. In 1991 waren er nogal wat problemen bij het parkeerterrein:

klachten over inbraken, technische klachten over de parkeerautomaat en parkeer-

overlast in de omgeving.

De Gemeente Rotterdam heeft in het kader van het project het initiatief genomen

om deze problemen aan te pakken. Zo is de kwaliteit van de centrale parkeerauto-

maat verbeterd. Tevens is in 1992 en 1993 bewaking ingesteld op het parkeerterrein

in de periode april-oktober (toeristenseizoen). Voor het effectonderzoek wordt ver-

ondersteld dat functioneel toezicht de gepercipieerde pakkans verhoogd en daarmee

de gelegenheid tot delictpleging verminderd op het moment van inzet. Het toezicht

heeft zeven dagen per week plaatsgevonden tussen 11.00 en 19.00 uur. Er zijn twee

personen, afkomstig van Multi-Bedrijven, ingezet die rouleren. De bewaker heeft in

een loge gezeten en maakte tevens gebruik van een camera die gericht was op de

centrale betaalautomaat. Deze camera is ook aangesloten geweest op de

observatiepost van de parkeergarage De Jacobsplaat. Naast toezicht heeft de bewa-

ker ook een stuk dienstverlening verleent. Door de bouw van een nieuwe brug over

de Maas is inmiddels het parkeerterrein verplaatst naar een andere locatie (Boom-

pjeskade).

2.2 Voorlichting

Een andere maatregel die genomen is in het kader van het project, betreft het ver-

strekken van voorlichting aan twee doelgroepen. Ten eerste de eigenaren van de

auto's die door de politiesurveillanten tijdens hun controle als potentieel slachtoffer

zijn aangeduid (zie ook paragraaf 2.1.1). Ten tweede de automobilisten die bij de

politie aangifte hebben gedaan van diefstal uit auto (slachtoffers). Beide groepen

hebben van de politie een informatiepakket ontvangen met adviezen om diefstal uit

auto te voorkomen. De adviezen hebben betrekking op hoe men de auto dient achter

te laten (Auto op slot, buit eruit); welke technopreventieve voorzieningen mogelijk

zijn (zoals slede, stuurslot of afsluitbare tankdop) en waar in het centrum van Rotter-

dam de tien meest veilige en bewaakte parkeergelegenheden te vinden zijn (de loca-

tietips). Dit soort voorlichting kan een indirect effect hebben op de criminaliteit. Het

kan leiden tot een gedragsverandering bij de doelgroep waardoor zij de gelegenheid

tot delictpleging verminderen (zoals het uit de auto meenemen van diefstalgevoelige

goederen of het parkeren van de auto in een beveiligde parkeergarage).

In hoofdstuk 1 is vermeld dat deze maatregel zelf geëvalueerd is door de Gemeente

Rotterdam met behulp van het onderzoeksbureau Mediad. Hiertoe is in oktober 1992

een onderzoek verricht waarbij ruim 500 (potentiële) slachtoffers - via een telefo-

nische enquête - betrokken zijn geweest (Gemeente Rotterdam, 1993b). De belang-

rijkste uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt. De meeste respondenten (85%)
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waren destijds nog niet op de hoogte van het project. De toen nog korte looptijd van

het project (januari - oktober 1992) en de keuze niet of nauwelijks bekendheid te

geven aan het project via de media zijn daarvoor mogelijke oorzaken. Van de groep

slachtoffers heeft 66% het informatiepakket ontvangen bij het opnemen van de aan-

gifte. Een bevinding die heeft geleid tot het verbeteren van de opvang van de slacht-

offers wanneer zij aangifte komen doen. De potentiële slachtoffers oordeelden over

het algemeen positief over het feit dat zij `ongevraagd benaderd' zijn door de politie.

Zo vond 88% van deze groep dat met de gebruikte aanpak hun privacy niet in het

geding is geweest.

Het informatiepakket blijkt in ruime mate gelezen te zijn. Respectievelijk 67% en

64% van de potentiële slachtoffers en de daadwerkelijke slachtoffers heeft het infor-

matiepakket gelezen. Na ontvangst van het pakket heeft 42% van de slachtoffers en

30% van de potentiële slachtoffers maatregelen genomen om diefstal uit auto te

voorkomen. De kans op herhaald slachtofferschap kan hierdoor afnemen. Bij de ge-

troffen maatregelen is opvallend dat 52% van de - recente - slachtoffers het advies

voor het parkeren op een veilige plaats (de locatietips) heeft opgevolgd tegen 14%

van de potentiële slachtoffers. Uit de analyses blijkt verder dat preventieve maatrege-

len meer genomen worden door de respondenten die ooit wel eens slachtoffer zijn

geworden, dan door respondenten die nooit slachtoffer zijn geworden. In het onder-

zoek blijkt ten slotte dat onder de - huidige - potentiële slachtoffers zich relatief veel

slachtoffers van diefstal uit auto in het verleden bevinden. Dit is blijkbaar voor velen

geen reden geweest om het risicovolle parkeergedrag te veranderen.

2.3 De daderaanpak

In het project is ook gestreefd naar een zo adequaat mogelijke aanpak van auto-

krakers. Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt.

Politie

Als in een district een autokraker of iemand die voorkomt op de vaste-klanten-

lijst, wordt aangehouden, dan wordt deze in verzekering gesteld.4 De vaste-

klantenlijst bestaat uit notoire autokrakers en wordt eenmaal per zes weken op-

gesteld door het openbaar ministerie. Een vaste klant dient ook in verzekering

gesteld te worden als hij verdacht wordt van het plegen van een ander delict dan

diefstal uit auto.

Er wordt nagegaan of er nog andere zaken voor de verdachte open staan (onder

andere via de Herkenningsdienst).

De politie levert een proces-verbaal van oplossing aan het parket.

4 Zie ook artt. 57 en 58 van het Wetboek van Strafvordering over inverzekeringstelling.
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Justitie

Wordt een verdachte voor diefstal uit auto aangehouden, dan krijgt hij een dag-

vaarding in persoon uitgereikt. Staan er zaken van de verdachte open, dan wor-

den deze gevoegd en meegenomen op de dagvaarding.

Heeft de verdachte reeds een dagvaarding in persoon uitgereikt gekregen, dan

wordt (als regel) een vordering tot bewaring van de verdachte ingediend bij de

rechter- c o mmis s ari s.5

Wordt een verdachte van de vaste-klantenlijst aangehouden, dan krijgt hij een

dagvaarding in persoon uitgereikt en wordt een vordering tot bewaring van de

verdachte ingediend bij de rechter-commissaris. Tevens worden alle openstaan-

de zaken gevoegd.

Justitie probeert voldoende zittingsruimte te creëren bij de politierechter.

Voor de effectevaluatie wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen met

betrekking tot de daderaanpak. Ten eerste kan deze aanpak de omvang van de crimi-

naliteit beïnvloeden door een opsluitingseffectvan het in verzekering of het in bewa-

ring stellen van daders. Ten tweede kan er sprake zijn van een afschrikkingseffect.

Het is mogelijk dat daders, nadat zij weer vrijkomen, stoppen of hun frequentie van

delictpleging - tijdelijk - verminderen. Er is dan ook nagegaan of de aanpak daad-

werkelijk heeft geleid tot het in verzekering stellen of het in bewaring nemen van de

verdachten.

In 1992 en 1993 zou het project beperkt blijven tot het centrum. Tijdens de voor-

bereiding van de procesevaluatie is echter gebleken dat de daderaanpak in 1992 al

stadsbreed uitgevoerd zou gaan worden, dat wil zeggen in alle zes politiedistricten.

De evaluatie van de daderaanpak is daarom ook stadsbreed uitgevoerd in 1992 en

1993. De gegevens om de politiële en justitiële afhandeling in kaart te brengen, zijn

afkomstig van respectievelijk het bedrijfsprocessensysteem Multipol en het parket-

registratiesysteem Compas. Voor de evaluatie is uitgegaan van twee meetperioden:

1 februari - 31 juli 1992 en 1 januari - 30 juni 1993.6 Het verkrijgen van de gegevens

van het politiedistrict Groot IJsselmonde (Grijs) is zowel in de eerste als in de tweede

meetperiode een probleem geweest. Door gebrek aan ervaring met het toen pas in-

gevoerde bedrijfsprocessensysteem Multipol en de reorganisatie van de politie zijn

geen gegevens ontvangen over de meetperiode in 1992. Dit district valt daarom bui-

ten de analyse.

5 Zie ook artt. 63 en 64 WvSv. over het in bewaring nemen van een verdachte.

6 De bevindingen van de procesevaluatie zijn ook gebruikt door de uitvoerders van het project. Omdat een

langere meetperiode tot gevolg zou hebben dat de uitkomsten niet op tijd beschikbaar waren voor de stu-

ring van het project, is gekozen voor een meetperiode van een half jaar. Uit praktische overwegingen is

bovendien de daderaanpak in 1992 geëvalueerd vanaf 1 februari omdat het project pas halverwege januari

feitelijk is begonnen.
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Figuur 2: Aantal aanhoudingen in de periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni

1993 voor diefstal uit auto per district
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Aantal aanhoudingen

In de periode februari-juli 1992 zijn in totaal 480 aanhoudingen voor diefstal uit

auto's verricht. In de periode januari-juni 1993 bedraagt het aantal 613.7 In vergelij-

king met 1992 is het aantal aanhoudingen met 133 (27%) toegenomen. In figuur 2

wordt het aantal aanhoudingen per district weergegeven.

In zowel 1992 als 1993 worden relatief de meeste aanhoudingen verricht in het cen-

trum, gevolgd door de districten Noord en West. Opvallend is verder de sterke stij-

ging (56%) van het aantal aanhoudingen in 1993 ten opzichte van 1992 in het cen-

trum. In West is het aantal aanhoudingen eveneens relatief sterk (52%) toegenomen.

De verdachten

In 1992 zijn bij de 480 aanhoudingen voor diefstal uit auto's 293 verdachten betrok-

ken. In 1993 hebben de 613 aanhoudingen betrekking op 355 verdachten. Het voor-

7 Door het ontbreken van bepaalde gegevens kan het totale aantal aanhoudingen in sommige analyses klei-

ner zijn dan 480 en 613.
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Tabel 3: Frequentie van aanhouding en het aantal verdachten van diefstal uit auto's in de

periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993
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1992 1993

frequentie verdachten aanhoudingen verdachten aanhoudingen

abs. % abs. % abs. % abs. a/o

1 212 72 212 44 244 69 244 40

2 of meer 81 28 268 56 111 31 369 60

totaal 293 100 480 100 355 100 613 100

Tabel 4: Geboorteland van de verdachten van diefstal uit auto's in de periode februari-juli

1992 en de periode januari-juni 1993, in e/0

geboorteland 1992 1993

(n=293) (n=352)

Nederland 37 34

Suriname/Antillen 24 15

Marokko 14 25

anders 14 24

onbekend 12 1

totaal 100 100

gaande impliceert dat sommige daders vaker zijn aangehouden door de politie (zie

tabel 3).
De verschillen tussen de twee jaren zijn gering en tonen aan dat een relatief kleine

groep daders (rond de 30%) verantwoordelijk is voor ongeveer 60% van het aantal

aanhoudingen. Deze bevinding toont overigens aan dat een bepaalde categorie
daders ondanks het project door is gegaan met het plegen van diefstallen uit auto's

in de desbetreffende meetperiode. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.

Tijdens het verzamelen van de gegevens zijn tevens enkele demografische kenmer-

ken van de verdachten in kaart gebracht. Bijna alle daders zijn van het mannelijk

geslacht (in 1992 bedraagt het percentage mannen 99,7 en in 1993 is dit 97%). In

1992 bedraagt de gemiddelde leeftijd van de verdachten 28 jaar, terwijl dit in 1993

27 jaar is. De gemiddelde leeftijd van de Rotterdamse verdachten van diefstal uit

auto's valt relatief hoog te noemen in vergelijking met de uitkomsten van ander

onderzoek (Eijken en Colombijn, 1994). Uit tabel 4 blijkt dat de meeste verdachten

niet in Nederland zijn geboren.
Opmerkelijk is de verandering tussen 1992 en 1993 in de samenstelling van de

groep verdachten qua geboorteland. In 1993 worden aan de ene kant minder ver-

dachten aangehouden die in Suriname of op de Nederlandse Antillen zijn geboren.

Aan de andere kant worden in 1993 meer verdachten uit Marokko of een ander
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geboorteland aangehouden. In 1992 heeft de categorie `anders' betrekking op 19

verschillende landen, terwijl dit in 1993 27 landen betreft.
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De politiële en justitiële afhandeling

Een belangrijk onderdeel van de daderaanpak is het streven geweest om autokrakers

in verzekering te stellen en, indien mogelijk, in bewaring te nemen. De nadruk ligt

op het woord `streven', omdat bij sommige aanhoudingen een inverzekeringstelling

niet tot de mogelijkheden behoort. Dit is bijvoorbeeld het geval als er onvoldoende

bewijs is tegen een verdachte (Enschedé e.a, 1990).

Uit figuur 3 kan worden afgeleid dat in 1993 het aandeel inverzekeringstellingen

ten opzichte van 1992 is toegenomen van 50% naar 66%. Er zijn verder aanzienlijke

verschillen te constateren tussen de diverse politiedistricten. In beide jaren vinden

relatief de meeste inverzekeringstellingen plaats in de districten centrum en Oost.

De stijging in Noord en de daling in Zuid van het aandeel inverzekeringstellingen in

1993 is opvallend te noemen. In absolute termen gaat het om kleine verschillen. De

daderaanpak zou in 1992 stadsbreed ingevoerd worden. In de praktijk is dit niet het

geval geweest. Vooral in de districten West en Zuid is de daderaanpak maar in

beperkte mate uitgevoerd door de politie. Afgezien van het wel of niet in verzekering

stellen van een verdachte kunnen diverse politiële en justitiële handelingen

onderscheiden worden. Deze zijn, op basis van het empirische materiaal, als volgt.

1 De verdachte ontvangt op het parket een dagvaarding in persoon.

2 De officier van justitie (ovj) vordert een bevel tot bewaring bij de rechter-com-

missaris als de verdachte reeds een dagvaarding in persoon heeft en/of als er

sprake is van een vaste klant (bewaring).

3 De verdachte wordt heengezonden zonder opmaak van een proces-verbaal of

het proces-verbaal wordt niet doorgezonden naar het parket wegens onvoldoen-

de bewijs of het ontbreken van een aangifte (politiesepot).

4 De ovj besluit, na bestudering van de zaak, tot seponeren (ovj-sepot).

5 De zaak is nog niet afgehandeld door de politie (loopzaak politie).

6 De verdachte wordt heengezonden door de politie na het opmaken van een

proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt verzonden naar het parket, maar de

zaak moet nog worden afgehandeld door het openbaar ministerie. Dit soort van

zaken kunnen eventueel later gevoegd worden (loopzaak openbaar ministerie).

7 De verdachte wordt na afloop van de inverzekeringstellingstermijn of tussentijds

heengezonden door de hulp-ovj (meestal in overleg met de ovj) na opmaak van

een proces-verbaal, de zaak wordt daarna opgelegd (inverzekeringstellingen

politiesepot).

8 De verdachte wordt na afloop van de inverzekeringstellingstermijn of tussen-

tijds heengezonden door de hulp-ovj (meestal in overleg met de ovj) na op-

maak van een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt verzonden naar het

parket (inverzekeringstellingen openstaand).

9 De zaak staat nog niet geregistreerd bij het openbaar ministerie (geen registratie

openbaar ministerie).
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Figuur 3: Het percentage inverzekeringstellingen ten opzichte van het aantal aanhoudingen

per district in de periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993
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100:
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Tijdens de analyse is een onderscheid gemaakt tussen aanhoudingen zonder en met

een inverzekeringstelling van de verdachte. In het eerste geval is het namelijk moei-

lijker (of onmogelijk) om bijvoorbeeld een dagvaarding in persoon uit te reiken. De

verdachte is meestal fysiek niet meer aanwezig op het politiebureau. Gegeven de

beperkte aantallen worden de resultaten gepresenteerd over alle vijf politiedistricten

(tabel 5).
In 1992 wordt 19% van de aanhoudingen zonder inverzekeringstelling politieel en,

justitieel afgehandeld (door een dagvaarding in persoon, politiesepot of ovj-sepot).

In 1993 is dit 42%. Opvallend is de sterke toename van het aandeel politiesepots. In

1992 en 1993 resulteert respectievelijk 49% en 40% van de aanhoudingen zonder in-

verzekeringstelling in een loopzaak bij het openbaar ministerie. Deze aanhoudingen

die afgedaan zijn met een proces-verbaal van oplossing, hadden in het kader van het

project tot een inverzekeringstelling moeten leiden. Het afdoeningsprofiel bij aan-

houdingen met inverzekeringstelling valt aanmerkelijk gunstiger te noemen. In 1992

wordt in eerste instantie 78% van de aanhoudingen met inverzekeringstelling door

een dagvaarding in persoon, een vordering tot bewaring, een politiesepot of een ovj-

sepot afgehandeld. In 1993 bedraagt dit percentage 79. In 1993 is er een lichte af-

name van het aantal uitgereikte dagvaardingen in persoon. Verder zijn er nauwelijks

verschillen te constateren in de politiële en justitiële afhandeling van de verdachten

in 1992 en 1993.
Uit tabel 5 blijkt tevens dat in 1992 en 1993 respectievelijk 49 en 85 aanhoudingen

hebben geleid tot een vordering tot bewaring van de verdachte. De afdoening van

deze eis bij de rechter-commissaris is als volgt verlopen (zie figuur 4).

In 1992 wordt bijna een derde en in 1993 meer dan de helft van de verdachten in be-

waring genomen na het verzoek door de ovj. Het is een bekend gegeven dat Justitie

momenteel geconfronteerd wordt met een cellentekort. Dit feit uit zich ook in Rotter-
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Tabel 5: Politiële en justitiële afhandeling na aanhouding voor diefstal uit auto's in de

periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993
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afdoening 1992

abs. %

1993

abs. %

geen inverzekeringstelling verdachte

dagvaarding in persoon

politiesepot

ovj-sepot

loopzaak politie

loopzaak openbaar ministerie

geen reg. openbaar ministerie

subtotaal

wel inverzekeringstelling verdachte

dagvaarding in persoon
bewaring

politiesepot
ovj-sepot

loopzaak politie

openstaand
geen reg. openbaar ministerie

subtotaal

totaal

8 3 4 2
39 16 74 36

1 0 9 4

56 24 32 16

117 49 82 40

16 7 4 2

237 100 205 100

127 54 195 49

49 21 85 21

5 2 18 4

2 1 21 5

4 2 16 4

35 15 56 14

12 5 10 2

234 100 401 100

471 606

Figuur 4: Afdoening na vordering tot bewaring voor verdachten van diefstal uit auto in de

periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993

percentage

80

1992 (n=49) 1993 (n=85)

bewaring plaatsgebrek El geschorst RC 0geweigerd RC invrijheid raadkamer

dam. In beide jaren wordt een aanzienlijk aandeel verdachten, respectievelijk 47%

en 34%, heengezonden door gebrek aan celruimte in de huizen van bewaring na toe-

wijzing van de vordering door de rechter-commissaris. Uiteindelijk heeft in 1992 3%

van het totaal aantal aanhoudingen (480) geresulteerd in bewaring van de verdachte,
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in 1993 is dit 7% van het totale aantal aanhoudingen (613). In het centrum zijn rela-

tief de meeste verdachten in bewaring genomen: in 1992 zijn dit 9 verdachten ge-

weest (18% van de 49 vorderingen tot bewaring) en in 1993 gaat het om 28 verdach-

ten (32% van de 85 vorderingen tot bewaring).

De vaste klanten

In het project wordt een bijzondere plaats ingenomen door de vaste klanten.8 Het

betreft een groep notoire autokrakers die zich eveneens schuldig maakt aan andere

delicten. Tijdens het project zou na aanhouding van een vaste klant, afgezien van

inverzekeringstelling en uitreiking van een dagvaarding in persoon (waarbij alle

openstaande zaken worden gevoegd), tevens een vordering tot bewaring ingediend

worden bij de rechter-commissaris. Deze aanpak vindt ook plaats wanneer een vaste

klant aangehouden is voor een ander delict dan diefstal uit auto.

De vaste-klantenlijst is om de zes weken vervaardigd door de parketsecretaris van

unit 1 van het openbaar ministerie in Rotterdam. De lijst is vervolgens verzonden

naar de overige parketunits, alle politiedistricten in Rotterdam, het coordinatiecen-

trum, de spoorwegpolitie, de parketpolitie en de HKD van de regiopolitie Rotterdam-

Rijnmond.

Wat heeft deze aanpak in de praktijk opgeleverd? In verband met de beperkte aantal-

len worden de uitkomsten weergegeven op basis van alle vijf districten. Van alle ver-

dachten die zijn aangehouden in 1992, staan er 29 (10% van 293; zie ook tabel 4) op

de vaste-klantenlijst, in 1993 is er sprake van 38 vaste klanten (11 %n van 355). In 1992

en 1993 zijn de vaste klanten verantwoordelijk voor respectievelijk 23% en 24% van

het totale aantal aanhoudingen in de desbetreffende meetperiode.

Uit figuur 5 blijkt dat in beide jaren de vaste klanten relatief vaker in verzekering

worden gesteld dan de niet-vaste klanten. Dit verschil is in 1993 groter dan in 1992.

Dit betekent dat de afhandeling van de vaste klanten in de tijd meer conform de uit-

gangspunten is gaan lopen ten opzichte van de niet-vaste klanten van diefstal uit

auto's.

Een belangrijke vraag is of bij de vaste klanten inderdaad een bevel tot bewaring van

de verdachte is gevorderd. Bij de beantwoording van deze vraag is de politiële en jus-

titiële afhandeling van de vaste klanten vergeleken met die van de niet-vaste. Er is

hierbij alleen uitgegaan van de verdachten die na hun aanhouding in verzekering

zijn gesteld.

Uit tabel 6 valt af te leiden dat vaste klanten, in eerste instantie, relatief vaker justi-

tieel zijn afgehandeld. In beide jaren is bij negen op de tien vaste klanten, na inverze-

keringstelling, sprake van een dagvaarding in persoon, vordering tot bewaring, een

politiesepot of een ovj-sepot. Voor de niet-vaste klanten is dit het geval geweest in

ongeveer drie kwart van de gevallen. Tevens blijkt dat in ongeveer tweemaal zoveel

8 In andere projecten staan dit soort van verdachten ook wel bekend onder de naam top 10 of top 100.

i
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Figuur 5: Het percentage inverzekeringstellingen ten opzichte van het aantal aanhoudingen

voor vaste en niet-vaste klanten in de periode februari-juli 1992 en de periode

januari-juni 1993

percentage
100;

vaste klant

1992 1993

niet-vaste klant

Tabel 6: Politiële en justitiële afhandeling van vaste en niet-vaste klanten na inverzekering-

stelling in de periode februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993

1992 1993

vaste klant niet-vaste klant vaste klant niet-vaste klant

abs. % abs. % abs. % abs. %

dagvaarding in persoon 38 59 89 53 60 50 135 48

bewaring 20 31 29 17 41 34 44 16

politiesepot 0 0 5 3 4 3 14 5

ovj-sepot 0 0 2 1 1 1 20 7

loopzaak politie 1 2 3 1 1 1 15 5

openstaand 4 6 31 18 14 12 42 15

geen reg. openbaar

ministerie 2 3 10 6 0 0 10 4

totaal 65 100 169 100 121 100 280 100

gevallen een bevel tot bewaring van de verdachte is gevorderd door de ovj bij de,

vaste klanten dan bij de niet-vaste klanten. In 1992 leidt deze vordering in ongeveer

een op de drie gevallen bij zowel de vaste als de niet-vaste klanten tot het in,bewa-

ring nemen van de verdachte (zie figuur 6). In 1993 worden echter relatief meer vaste

klanten in bewaring genomen dan niet-vaste. Voor beide jaren kan geconcludeerd

worden dat de afhandeling van de vaste klanten relatief vaker plaatsvindt conform

de. uitgangspunten van de daderaanpak dan bij de niet-vaste klanten.

De daderaanpak in 1992 en 1993 samengevat

De mate waarin politie en justitie de uitgangspunten van de daderaanpak hebben

kunnen waarmaken, is weergegeven in termen van een samenvattende maat. Er zijn

i
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Figuur 6: Afdoening na vordering tot bewaring van vaste en niet-vaste klanten in de periode

februari-juli 1992 en de periode januari-juni 1993

percentage
100

vaste klant 1992 vaste klant 1993 niet-vaste kl. 1992

a bewaring ®plaatsgebrek overig

Figuur 7: De politiële en justitiële afhandeling in 1992 en 1993

.1 0
politiële afhandeling

1 2

twee maten ontwikkeld: een voor de politiële afhandeling en de ander voor de justi-

tiële afhandeling. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen vaste en niet-vaste

klanten. De maten geven het aandeel aanhoudingen weer die respectievelijk door

politie en justitie zijn afgehandeld conform de uitgangspunten van de daderaanpak.

Door de afzonderlijke uitkomsten te combineren, is het mogelijk om de belangrijkste

uitkomsten van de daderaanpak op districtsniveau in zijn totaliteit weer te geven.

niet-vaste kl. 1993
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Hiertoe is nagegaan of de politiële en justitiële aanpak in een district boven of onder

het gemiddelde over alle vijf districten scoort op basis van de berekende percenta-

ges. De percentages zijn daartoe omgezet in standaardscores. De uitkomsten zijn

weergegeven in figuur 2. De lezer wordt bovendien verwezen naar bijlage 2 voor een

toelichting op de wijze waarop de twee maten zijn berekend.

Uit figuur 7 blijkt dat de daderaanpak het meest optimaal heeft plaatsgevonden in

het centrum. In beide jaren gaat een bovengemiddelde politiële afhandeling samen

met een bovengemiddelde justitiële afhandeling van de verdachten van diefstal uit

auto's. Voor de districten Noord en West is de politiële afhandeling in 1993 verbeterd

ten opzichte van 1992. Niettemin blijft de politiële afhandeling in West onder het

gemiddelde. Voor de districten Oost en Zuid is de daderaanpak in 1993 relatief slech-

ter verlopen dan in 1992. Voor Zuid geldt bovendien dat de daderaanpak in 1993 ver

beneden het gemiddelde ligt.

2.4 Samenvatting

In het begin van 1992 is het project diefstal uit auto's van start gegaan om het groei-

ende aantal autokraken in het centrum van Rotterdam tegen te gaan. Het project is

gebaseerd op een gefaseerde invoering van een integrale aanpak van het probleem.

Tijdens de eerste fase van het project (1992 en 1993) heeft het accent gelegen op pre-

ventief toezicht, voorlichting en een geïntensiveerde aanpak van autokrakers.

Het preventieve toezicht is onder andere uitgevoerd door de inzet van politiesurveil-

lanten op tien locaties met een verhoogd risico op diefstal uit auto's. Naast surveil-

lance hebben de politiesurveillanten ook een stuk voorlichting verzorgd naar de

eigenaren van auto's die, door hun parkeergedrag, een verhoogde kans op autokraak

hadden. Het blijkt dat tijdens de eerste fase van het project de inzet van de politie-

surveillanten qua tijd is toegenomen. Verondersteld wordt dat de zichtbare aan-

wezigheid van politiesurveillanten potentiële daders weerhoudt van diefstal uit

auto's op de desbetreffende locaties. Omdat er hoofdzakelijk in koppels is gesurveil-

leerd, heeft het feitelijke toezicht in de praktijk tussen de 4,3 en 6,8 uur per week per

locatie bedragen.

Het preventieve toezicht is eveneens uitgevoerd door het inzetten van functioneel

toezicht op de (oude) parkeerplaats op het Wfflemsplein. In beide jaren is tijdens het

toeristenseizoen (april-oktober) een bewaker aanwezig geweest tussen 11.00 en

19.00 uur. Van deze maatregel kan eveneens verwacht worden dat het daders weer-

houdt van diefstal uit auto's.

In 1992 en 1993 is bovendien voorlichting gegeven aan twee doelgroepen. Ten eerste

de eigenaren van auto's die een verhoogd risico op diefstal uit auto's hadden (de po-

tentiële slachtoffers). De voorlichting is beperkt geweest tot de tien locaties en is,

naast het plaatsen van borden Op slot, buit eruit, mede uitgevoerd door de politie-

surveillanten. Ten tweede betreft het de slachtoffers van diefstal uit auto die aangifte
hebben gedaan bij de politie. Beide groepen hebben van de politie een informatie-

pakket ontvangen. Dit informatiepakket is in ruime mate gelezen door de doelgroe-
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pen; bovendien heeft 42% van de slachtoffers en 30% van de potentiële slachtoffers

na ontvangst van het pakket maatregelen genomen om diefstal uit auto te voorko-

men. De genomen maatregelen kunnen eveneens tot gevolg hebben dat het aantal

diefstallen uit auto's afneemt. Dit effect beperkt zich echter niet alleen tot het cen-

trum, maar kan ook tot uiting komen op andere locaties, afhankelijk van het parkeer-

gedrag van deze automobilisten.
Tot slot bestaat het project uit een geïntensiveerde strafrechtelijke aanpak van

daders van diefstal uit auto's. Deze aanpak zou stadsbreed uitgevoerd moeten wor-

den. In essentie is ernaar gestreefd om alle autokrakers in verzekering te stellen. Bo-

vendien zou bij recidive en voor een specifieke groep notoire autokrakers (de vaste

klanten) tevens een vordering tot bewaring ingediend worden. In het algemeen blijkt

dat de daderaanpak in het projectjaar 1993 meer conform de uitgangspunten heeft

plaatsgevonden dan in het projectjaar 1992. De gegevens tonen bovendien aan dat

de daderaanpak sterk heeft gevarieerd per district. In het centrum heeft de aanpak,

zowel absoluut als relatief gezien, het meest frequent plaatsgevonden, in het district

Zuid het minst. Verondersteld kan worden dat deze aanpak zowel een afschrikkings-

als een opsluitingseffect tot gevolg heeft gehad.
Op basis van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat het project te kenmer-

ken valt als een vorm van situationele preventie. Door middel van diverse preventie-

ve en repressieve maatregelen is getracht autokraak te verminderen in het centrum.

Een belangrijke vraag is dan ook of het project geleid heeft tot een (relatieve) afname

van het aantal diefstallen uit auto's in het centrum. En als dit het geval is, of er te-

vens sprake is geweest van de een of andere vorm van verplaatsing. Het zijn deze

vragen die aan bod zullen komen in de volgende twee hoofdstukken.
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De effecten van het project op

autokraak

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het zwaartepunt van het project diefstal uit

auto's in het centrum van Rotterdam heeft gelegen. Een belangrijke vraag is of deze

aanpak een effect heeft gehad op het aantal diefstallen uit auto's in het centrum: is

het aantal afgenomen of toegenomen? En als het project een positief effect heeft

gehad, valt er dan een verplaatsing van de criminaliteit te constateren? In dit hoofd-

stuk worden de effecten van het project besproken. De eventuele

verplaatsingseffecten komen aan de orde in hoofdstuk 4.

3.1 Methodologie en gegevens

Voor de beantwoording van de gestelde vragen is de ontwikkeling van diefstal uit

auto en andere vermogensmisdrijven in de periode voor en tijdens het project in

kaart gebracht. Hierbij is uitgegaan van twee projectjaren (1992 en 1993) en vier niet-

projectjaren (1988 t/m 1991) en diverse locaties en gebieden: de parkeerplaats Wil-

lemsplein, de tien locaties in het centrum en de verschillende districten.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van gegevens over de geregistreerde criminaliteit

bij de politie. Deze gegevens zijn verzameld bij de Herkenningsdienst (HKD) van de

politie regio Rotterdam-Rijnmond met behulp van de DEX-aangiftemodule (KLPD,

1993).9 Met behulp van deze module kunnen redelijk snel grote hoeveelheden gege-

vens uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) gehaald worden ten behoeve van sta-

tistische doeleinden. DEX biedt de mogelijkheid om aan een misdrijf een maatschap-

pelijke label toe te kennen zoals diefstal uit auto, woninginbraak of straatroof. In het

HKS worden bij een misdrijf vaak meer wetsartikelen vermeld. Bij het toekennen van

de labels is gekozen voor het zwaarst bedreigde misdrijf in strafrechtelijke zin. Voor

de analyses is uitgegaan van de volgende categorieën: diefstal uit auto, winkeldief-

stal, woninginbraak, overige eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr.), overige gekwalifi-

ceerde diefstal (art. 311 WvSrr) en diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.). Een

misdrijf kan voltooid worden of beperkt blijven tot een poging. Er kan ook sprake

zijn van een of meer dader(s). Er kan verondersteld worden dat in deze situaties de

intentie van de dader(s) dezelfde is geweest en een onderscheid voor de analyse

9 De gegevens over winkeldiefstal zijn afkomstig van de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO)

omdat de HKD wel de gegevens over de verdachte van een winkeldiefstal invoert, maar niet van het mis-

drijf zelf.
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wordt niet zinnig geacht. Bij het toekennen van een label is daarom geen onder-

scheid gemaakt tussen een misdrijf en een poging tot (art. 45 WvSr.) of medeplichtig-

heid aan (art. 48 WvSr.) een misdrijf.

Een - bekende - tekortkoming van de politiële gegevens vormt de hoeveelheid ver-

borgen criminaliteit, dat wil zeggen het verschil tussen de werkelijk gepleegde crimi-

naliteit en de bij de HKD geregistreerde criminaliteit (Bruinsma, 1992). De verborgen

criminaliteit varieert per delict en is hoofdzakelijk afhankelijk van het aangifte-

gedrag van de slachtoffers en het registratiegedrag van de politie. Het WODC beschikt

over de gegevens van de Rotterdamse bevolkingsonderzoeken op het terrein van cri-

minaliteit en onveiligheid uit 1991 en 1993 (NSS, 1991; Politiemonitor Bevolking,

1993). Deze onderzoeken zijn in de praktijk echter niet geschikt om gedetailleerde

analyses over veranderingen in het aangiftegedrag voor diefstal uit auto's uit te

voeren. Eventuele veranderingen in het aangiftegedrag tijdens de onderzoeksperi-

ode zijn derhalve niet te achterhalen. Met betrekking tot de registratieprocedure
blijkt dat in 1991 en 1992 de politiedistricten in Rotterdam gefaseerd zijn overgegaan

op het bedrijfsprocessensysteem Multipol. Er wordt verondersteld dat de invoering

van Multipol een toename van het aantal aangiften bij de HKD tot gevolg heeft ge-

had. Of deze toename verschilt per district, is niet bekend. De lezer dient te beseffen

dat alleen al door bovengenoemde factoren de omvang van de geregistreerde crimi-

naliteit in de tijd kan veranderen onafhankelijk van het project.

Uit de literatuur blijkt dat een beschrijving van de ontwikkeling van de criminaliteit

alleen, onvoldoende is om verplaatsingseffecten in kaart te brengen (Hesseling en

Aron, 1994). Er heeft daarom tevens een daderonderzoek plaatsgevonden om de

uitkomsten van de beschrijvende analyse te kunnen interpreteren. In het kader van

het daderonderzoek zijn 81 verdachten van diefstal uit auto's geïnterviewd (zie ook

Reyne, 1995).10 De interviews hebben plaatsgevonden op twee politiebureaus en bij

de parketpolitie in de periode maart-oktober 1993. Er is nagegaan welke misdrijven

zij plegen, hoe zij te werk gaan bij diefstal uit auto, of de daders wat gemerkt hebben

van de maatregelen en zo ja, hoe zij op deze maatregelen reageren. De uitkomsten

van de interviews zijn aangevuld met de HKS-gegevens over de achtergronden van de

daders en de misdrijven die zij hebben gepleegd.11 De steekproef kan niet als repre-

sentatief worden beschouwd voor de - onbekende - populatie autokrakers. Tevens

dient men alert te zijn op het feit dat de antwoorden van de daders niet altijd valide

zijn (zie bijvoorbeeld Cromwell e.a., 1991). Er kan verder verondersteld worden dat

de politiële gegevens voor personen te maken hebben met het probleem van de

10 Juridisch gezien wordende 81 respondenten slechts verdacht van diefstal uit auto. In dit rapport worden

zij echter aangeduid met de algemeen gebruikte term dader.

11 Formeel gezien is er sprake van opgehelderde zaken, dat wil zeggen dat de politie voldoende bewijs denkt

te hebben om de zaak door het openbaar ministerie te laten vervolgen.
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verborgen criminaliteit. Ondanks deze beperkingen verschaft het daderonderzoek

waardevolle informatie over deze autokrakers en hun reactie(s) op maatregelen. In

bijlage 3 worden de opzet en de beperkingen van het daderonderzoek nader bespro-

ken en zal tevens een profielschets van de 81 autokrakers worden gepresenteerd.

De diverse gegevensbronnen in deze studie hebben ieder hun specifieke tekort-

komingen. Deze worden echter gecompenseerd door de uitkomsten van de ver-

schillende bronnen te combineren. Een methode die in de literatuur bekend staat

als triangulatie (Denzin, 1973). Het is op deze wijze dat gepoogd is om inzicht te

verkrijgen in de effecten van de maatregelen en het al dan niet optreden van ver-

plaatsing.

3.2 De veranderingen in het aantal diefstallen uit auto's

Een belangrijke vraag is hoe het aantal diefstallen uit auto's zich heeft ontwikkeld

in de periode 1988-1993. Deze vraag wordt in eerste instantie beantwoord op dis-

trictsniveau en de resultaten staan vermeld in tabel 7.

Een blik op de gegevens laat een tamelijk gevarieerd beeld zien van de ontwikkeling

van het aantal diefstallen uit auto's. Het aantal geregistreerde diefstallen uit auto's

is in de periode 1988-1992 sterk toegenomen in heel Rotterdam. Deze stijging wordt

gevolgd door een daling in 1993. In de districten Noord, West, Zuid en Grijs is het

aantal diefstallen uit auto's continu toegenomen sinds 1989. In Noord, West en Zuid

is de toename in 1993 echter minder groot dan in de voorafgaande jaren. Er is sprake

van een afvlakkende stijging.

In het centrum en in het district Oost is het aantal diefstallen uit auto's in het alge-

meen toegenomen in de periode 1989-1992. Ten opzichte van 1992 daalt in 1993

het aantal misdrijven in het centrum (met 882 diefstallen uit auto's) en in Oost (met

1.149 diefstallen uit auto's). Uit figuur 8 blijkt dat de relatieve ontwikkeling van het

aantal diefstallen uit auto's in het centrum in gunstige zin opvalt ten opzichte van

de meeste andere districten tijdens het project. Een uitzondering vormen de distric-

ten West en Grijs in 1992 en Oost in 1993. De sterke toename van autokraak in 1992

in Oost gevolgd door een daling in 1993 is opmerkelijk.12

Er kan geconcludeerd worden dat het project in 1992 geen waarneembaar effect

heeft gehad op het aantal diefstallen uit auto's in het centrum. In 1993 vallen de dis-

tricten centrum en Oost in positieve zin op: er is sprake van een relatief sterke daling

van het aantal autokraken ten opzichte van de andere districten. De procesevaluatie

toont aan dat in de loop van het project de maatregelen in het centrum intensiever

zijn geworden. In 1993 zijn beduidend meer aanhoudingen verricht. Deze aanhou-

12 Volgens een medewerker in dit district is de toename in 1992 toe te schrijven aan een verhoogde aan-

wezigheid van enkele drugverslaafde daders in de wijken Kralingen en Croo swijk. De daling in het jaar

daarop zou het gevolg geweest van enkele gerichte acties tegen deze daders.
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Figuur 8: Relatieve ontwikkeling van diefstal uit auto ten opzichte van het voorafgaande jaar

per district
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Tabel 7: Ontwikkeling van diefstal uit auto per district

1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 6.266 5.936 6.006 7.773 8.688 7.806

Noord 2.397 1.780 1.939 2.210 2.837 2.945

West 3.501 3.378 3.542 3.800 3.872 4.024

Oost 1.609 1.187 1.157 1.745 2.926 1.777

Zuid 1.587 1.394 1.287 1.614 1.846 1.902

Grijs 1.890 1.730 1.585 2.657 2.660 3.135

totaal 17.250 15.405 15.516 19.799 22.829 21.589

dingen hebben bovendien tot meer inverzekeringstellingen geleid, zowel in absolute

als relatieve zin. Tevens is de gerealiseerde inzet van de politiesurveillanten in 1993

toegenomen ten opzichte van 1992. De geconstateerde ontwikkeling in het centrum

zou daarom toegeschreven kunnen worden aan een gefaseerde invloed van het

project.

Het voorgaande impliceert dat het verhoogde toezicht in het centrum tevens een bij-
drage heeft geleverd. Er kan verondersteld worden dat, gegeven de daderaanpak,

het aantal diefstallen uit auto's op de locaties met het verhoogde toezicht zich gun-

stiger heeft ontwikkeld dan in de rest van het centrum. Aanvullende analyses tonen
echter aan dat het verhoogde toezicht geen effect heeft gehad op het aantal diefstal-

len uit auto's op deze locaties.

Zo blijkt uit figuur 9 dat in 1992 het aantal geregistreerde diefstallen uit auto's op

de tien locaties hoger is dan in 1991. In 1993 is er sprak van een lichte daling. Deze
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Figuur 9: Ontwikkeling van het aantal diefstallen uit auto's voor de tien locaties in het

centrum en de overige gebieden in het centrum
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daling is echter relatief minder groot (2,5 %) dan in de rest van het centrum (11,6 %).

Er kan geconcludeerd worden dat de inzet van de politiesurveillanten geen aanwijs-

baar effect heeft gehad op de diefstallen uit auto's die gepleegd zijn op deze locaties.

Het is overigens wel mogelijk dat de inzet van de politiesurveillanten een indirect

effect heeft gehad op het aantal diefstallen uit auto's. Tijdens de surveillance zijn

namelijk tevens de geparkeerde auto's gecontroleerd (zie ook paragraaf 2.2). De

eigenaren van de auto's die een verhoogde kans op autokraak liepen (de potentiële

slachtoffers), zijn hierbij geattendeerd op de aanwezigheid van beveiligde parkeer-

locaties elders in de stad. Het is gebleken dat 14% van de potentiële slachtoffers

deze raad ook wel eens heeft opgevolgd waardoor de kans om daadwerkelijk slacht-

offer te worden, is verkleind. Dit effect kan met het huidige materiaal echter niet

gekwantificeerd worden.
Het effect van het functionele toezicht op de parkeerplaats Willemsplein is eveneens

onderzocht. De bewaking heeft alleen plaatsgevonden gedurende het toeristensei-

zoen (april-oktober) tussen 11.00 en 19.00 uur. Voor de analyse is derhalve uitgegaan

van kwartaalcijfers (zie tabel 8).

Het aantal geregistreerde diefstallen uit auto's op het Willemsplein is beperkt. Verder

blijkt, op basis van het tweede en derde kwartaal, dat het aantal diefstallen uit auto's
niet is afgenomen sinds de bewaking van de parkeerplaats.
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Tabel 8: Ontwikkeling van het aantal diefstallen uit auto's op het Willemsplein

36

1988 1989 1990 1991 1992 1993

le kwartaal 4 4 6 5 3 12

2e kwartaal 4 10 6 6 8 9

3e kwartaal 10 8 8 10 10 10

4e kwartaal 5 12 4 3 10 5

totaal 23 34 24 24 31 36

Tabel 9: Pleegtijd van de diefstallen uit auto's op het Willemsplein, in %

pleegtijd 1988 1989 1990 1991 1992 1993

(n=22) (n=32) (n=23) (n=23) (n=31) (n=34)

11.00-19.00 55 31 44 61 26 32

19.01-10.59 18 31 39 13 36 27

onbekend* 27 38 17 26 38 41

totaal 100 100 100 100 100 100

Een aangifte bevat het tijdstip waarop een auto is achtergelaten en het tijdstip waarop is ontdekt dat de auto Is

opengebroken. In deze tabel betekent onbekend dat de tijdspanne tussen deze twee tijdstippen meer dan 24

uur bedraagt.

Deze uitkomst zou wellicht toegeschreven kunnen worden aan een vloereffect: het

aantal misdrijven is zo gering dat een verdere afname niet of nauwelijks meer moge-

lijk is. Een andere verklaring is dat de misdrijven hoofdzakelijk gepleegd zijn op de

tijdstippen waarop er geen bewaking heeft plaatsgevonden (tussen 19.00 en 11.00

uur) Om deze veronderstelling te toetsen, is uitgezocht op welke tijdstippen de dief-

stallen op het Willemsplein zijn gepleegd. In verband met het geringe aantal misdrij-

ven is daarbij uitgegaan van alle kwartalen (zie tabel 9).

In de projectperiode worden minder diefstallen uit auto's gepleegd tussen 11.00 en

19.00 uur en wat meer tussen 19.00 en 11.00 uur in vergelijking met de periode 1988-

1991. Een kanttekening is wel dat er ook een toename heeft plaatsgevonden in het

aantal diefstallen uit auto's waarbij de tijdsperiode waarin het misdrijf is gepleegd,

meer dan 24 uur bedraagt. Niettemin kan geconcludeerd worden dat er een zeer

lichte verplaatsing in de tijd heeft plaatsgevonden in 1992 en 1993 ten opzichte van

de voorafgaande vier jaren.

Samenvattend blijkt dat het verhoogde toezicht op de verschillende locaties in het

centrum niet samen is gegaan met een relatief sterkere afname van het aantal ge-

registreerde diefstallen uit auto's op deze locaties. Dit is tegen de verwachting. Des-

ondanks komen de uitkomsten wel overeen met het oordeel van de daders over de

effecten van het toezicht.
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3.3 Het oordeel van de daders over de maatregelen
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De geïnterviewde daders kunnen getypeerd worden als wat oudere, mannelijke hard-

druggebruikers met een afgebroken' opleiding. De meesten leiden een zwervend

bestaan en inkomsten worden verkregen via een uitkering en/of illegale activiteiten.

Men staat gemiddeld elf jaar geregistreerd bij de HKD zodat gesproken kan worden

van daders met een sterke criminele betrokkenheid. Bovendien zijn het generalisten

met betrekking tot de misdrijven die zij hebben gepleegd: ruim 80% van de daders

heeft vier of meer soorten van misdrijven op zijn naam staan (zie ook bijlage 3). Als

tijdens de interviews de maatregelen in algemene zin worden besproken dan blijken

de meeste daders niet op de hoogte te zijn van een project tegen diefstal uit auto's.

Dit is niet het geval als de maatregelen afzonderlijk aan bod komen.

Toezicht

Een gedeelte van de daders (32%, n=59) geeft aan het verhoogde toezicht in het

centrum niet te hebben gemerkt. Een respondent antwoordde bijvoorbeeld: 'Het is

echt buil-shit dat er strenger op gelet word op die plaatsen [de tien locaties, RH en

UA], ik kan nu zo de Westersingel op lopen, en vier autoradio's pakken. En er wordt

geen geconcentreerde aandacht aan besteed op die plaatsen in vergelijk met andere

plaatsen, dat is gewoon bull.'

In de meeste gevallen (68%, n=59) wordt er wel aangegeven dat er meer toezicht en

controle plaatsvindt. In de interviews is gewerkt met een schriftelijk lijstje van de

tien locaties. Uit veel antwoorden blijkt echter dat het verhoogde toezicht ook aan

andere factoren dan het project wordt toegeschreven.

Resp.: 'Ja, ik kom wel eens in die straten.'

Intv.: 'Merk je dat er veel politie is?'

Resp.: 'In de stad is overal politie, veel meer dan vroeger. Je ziet elke minuut of vier

wel een wagen voorbij rijden.'

Resp.: 'Ja, die jongens die nou tegenwoordig op die moutainbikes rijden. Ik denk wel

dat dat voor autokraken is. Dat denk ik wel.'

Resp.: 'Op de Mauritsweg te veel surveillanten. Ja, dat merk je natuurlijk. Een hoop

stillen rijden er rond. Daar heb ik een zesde zintuig voor. Meestal in een Hon-

daatje zie je ze rijden. Ook wel in Golfjes. Dat voel je en dat zie je gewoon. Ja

toch?'

Veel daders hebben ervaren dat er meer toezicht en controle plaatsvindt in het cen-

trum van Rotterdam. Naast het project worden tevens andere factoren genoemd die

hiervoor verantwoordelijk zijn. Men ziet de politie vaker rondrijden in auto's, er is

meer politie aanwezig op mountainbikes, de daders worden vaker ter plekke aan-

gesproken en gecontroleerd, men heeft het gevoel dat er meer stillen aanwezig zijn

of er wordt gerefereerd naar de sociale controle door bewoners.13 Voor sommige
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daders heeft het toezicht een preventie werking gehad. Men vermindert de frequen-

tie van delictpleging of er wordt besloten te stoppen voor die dag.

Intv.: 'Dus je gaat minder vaak auto's kraken, omdat je weet dat de pakkans wel groot

is?'

Resp.: 'Ja.'

Inty: 'Wat doe je als je politie hebt gezien, blijf je in de buurt?'

Resp.: 'Nee, meestal niet.'

Inty: `Dan stop je gewoon voor die dag?'

Resp.: 'Ja, ik doe het niet. Ook als die ander het wil doen, dan ben ik er niet meer bij.

Ik laat me niet zien. Omdat ik zeker weet dat het fout loopt.'

Inty: Als je politie hebt gezien dan hou je ermee op?'

Resp.: 'Ja, ik hou ermee op, ik doe het niet meer. Dan is het een ander wagen of ge-

woon een civiele wagen die langs rijdt. Dan geven ze het door.'

Het is een beperkte groep. Desondanks ondersteunt deze uitkomst de bevinding uit

andere studies dat ook voor veel chronische delinquenten, zoals drugverslaafden, de

vraag naar misdrijven elastisch is (Grapendaal e.a., 1991). Voor de meeste daders

vormde het gevoel, dat er meer toezicht en controle plaatsvindt, echter geen reden

om te stoppen. Het is nog steeds mogelijk om je slag te kunnen slaan of, zoals twee

respondenten het uitdrukten:

Inty: 'Je weet dat de politie in Rotterdam surveilleert?'

Resp.: `Ja, ja.'

Inty: 'Op "hotspots" voor autokraak.'

Resp.: 'Ja, dat weet ik. Dat is geen probleem. Ik doe net of het mijn eigen auto is. Dan

hebben ze niet door dat ik op dat moment aan het stelen ben. Ze hebben niet

door dat ik een dief ben.'

Inty: `Maar de politie kent jou toch?'

Resp.: 'Nee, de politie kent me niet. Alleen als ze me betrappen in de auto, dan o.k.

Als er iemand is die me aan heeft gegeven, anders niet. Ik ben nu voor de

vijfde keer hiervoor gepakt.'

Inty: 'Denk je dat extra controles helpen?'

Resp.: 'Dat denk ik niet nee.'

Inty: 'Waarom niet?'

Resp.: `Als je de ene deur dicht maakt, weten mensen een andere deur open te maken.
Terwijl ze patrouilleren pakje het nog gewoon. Je moetje slag slaan in de tijd

13 Uit deze bevinding blijkt dat het in de praktijk nauwelijks mogelijk is om een onderscheid te maken tus-

sen de specifieke maatregelen van een project en meer algemene veranderingen in het beleid van politie

of van anderen.
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dat ze controleren. Je moet gewoon doen wat je wilt doen. Ze pakken je, of ze

pakken je niet. Ze kunnen het toch niet tegenhouden.'

Er zijn verder veel daders die aangeven dat zij elders of op een ander moment te

werk gaan als zij geconfronteerd worden met toezicht ter plekke. Elders of op een

ander moment moet overigens hoofdzakelijk gelezen worden als een blokje omlopen

of eventjes wachten.

Intv.: 'Gerichte controle, iets van gemerkt?'

Resp.: 'Een hoop busjes, een hoop stillen.'

Intv.: 'Naar andere plekken daardoor?'

Resp.: 'Klaas de Vrieselaan, Heemraadssingel. Even kijken, Schiedamseweg, Wester-

singel, Admiraal de Ruiterweg. Zuidermolenstraat. Als ik ze zie, dan loop ik

even een blokje om en als ik me veilig voel, dan sla ik toe. Ja, het gaat heel snel

bij mij dus.'

Resp.: 'Maatregelen hebben geen zin. Er zijn tijden dat de politie weg gaat en de

jongens kennen die tijden. Je wacht gewoon op tijden dat ze weg gaan, koffie

drinken ofzo. En dan moet je heel snel zijn.'

Strikt gesproken is er sprake van geografische en temporele verplaatsing (Hesseling,

1994, p. 17). De daders merken het toezicht op en plegen vervolgens alsnog een auto-

kraak op een locatie zonder toezicht of nadat het toezicht vertrokken is. Het verplaat-

singsgedrag is wel zeer beperkt in tijd en ruimte en heeft dan ook nauwelijks gevol-

gen voor de omvang van het aantal diefstallen uit auto's in een geografisch gebied.

Het voorgaande zou tot de algemene conclusie kunnen leiden dat toezicht en con-

trole niet of nauwelijks van invloed zijn op het aantal misdrijven in een afgebakend

gebied. Deze uitspraak geeft een te eenvoudig beeld van de situatie. Uit de inter-

views ontstaat namelijk de indruk dat vooral de intensiteit van het toezicht te gering

is geweest om het aantal diefstallen uit auto's op de openbare weg terug te dringen.

Resp.: 'Nou, als je nou bij het stadhuis neemt of achter de Hoofdstraat, daar stikt het

de moord van het glas. Maar ik zou niet zeggen dat er meer controle van de

politie is. Want als je daar bij wijze van spreken de hele dag een politieagent

neer zou zetten, daar pakje dan 10 autodieven. Maar dat doen ze niet. Ik zou

doorlopen en ik zou het niet doen. Ja, ik zou ergens anders heen gaan.'

Intv.: 'Gerichter controleren?'
Resp.: 'Is dat zo? Dat zegt me allemaal niets. De 's-Gravendijkwal ken ik wel. Maar ik

kom in de straten niet.'

Intv.: 'Het is je niet opgevallen?'

Resp.: 'Nee.'

Intv.: 'Hoe kijk je ertegen aan?'
Resp.: 'Nee, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Autokraak is nooit echt een prioriteit

geweest. Ja, misschien een tijdje. Ja, van de politie. Ik geloof er niet in. Dat het

1
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iets uithaalt. Of van die hotspots. Ze zouden dan 24 uur per etmaal moeten

posten. Ik bedoel ieder uur kunnen ze een rondje rijden en dan rijden ze langs

en dan zijn ze voorbij en dan heb ik 59 minuten om te pakken. Dat werkt niet.'

Dat de mate van toezicht van groot belang is, blijkt ook uit het gegeven dat opmerke-

lijk veel daders (spontaan) hebben aangeven dat zij de beveiligde parkeergarages in
het centrum wel mijden. Zeer illustratief is bijvoorbeeld het volgende citaat uit een

interview.

Intv.: 'Parkeergarages?'

Resp.: 'Niet meer. Vroeger deed ik het veel. Dan ging ik met iemand die een auto had,

gingen we gewoon in de parkeergarage staan. En dan zag je vaak mensen die

kwamen met een video en dan was het hup in de wagen en weer terug de

Bijenkorf in. Dan gingen ze nog even wat drinken en in de tussentijd haalden

wij de video eruit. Dat heb ik wel veel gedaan. Maar op een gegeven moment

kon dat gewoon niet meer. In de Bijenkorfgarage daar loopt veel bewaking

weet je. En daar kennen ze me ook, ik kwam op een gegeven moment de Bijen-

korf niet meer in. Ik kreeg een verbod voor de Bijenkorf. Daar moest ik wel om

lachen. Ik kreeg een kaartje in m'n handen geduwd: Op uw aanwezigheid

wordt geen prijs gesteld. Ik zeg: "Waar slaat dat nou op?" Toen hadden ze me

ook in die garage zien lopen, maar ze konden me niks maken. Toen moest ik

meelopen. Werd ik een beetje door die gasten die daar een beetje•alles in de

gaten houden, beveiliging. Ja, jij loopt hier vaker in de garage. Ik zeg: "Nou en?

Al kom ik er 10 keer per dag. Dit is toch een openbare gelegenheid? Ik ben

toch niet verplicht om wat te kopen of zo? Ik mag hier toch wel lopen?" "Ja,

maar we vermoeden dat je wat anders doet." Ik zeg: "Wat dan?" "Ja, dat je

auto's kraakt." Ik zeg: "Nou, dan moet je me pakken." Ja, toen kreeg ik een

kaartje in m'n handen geduwd dat ik er niet meer in mocht, omdat ik anders

lokaal vredebreuk pleegde. Ben ik naar de politie gegaan en een klacht inge-

diend tegen de Bijenkorf. Het is een openbare gelegenheid en zolang ze nog

niet konden bewijzen dat ik wat gedaan had konden ze me niet weigeren, zo

simpel was het. Maar ja, dan gaan ze je allemaal kinderachtige dingen flikken,

achtervolgen en zeggen. Dus 't was gewoon verziekt, 't was gewoon over.'

De feitelijke aanwezigheid van de politiesurveillanten op de tien locaties heeft tus-

sen de 4,3 en 6,8 uur bedragen, zo blijkt uit de procesevaluatie. Het aantal diefstallen

uit auto's is hierdoor niet beïnvloed. De effecten van het toezicht op het Willems-

plein zijn teniet gedaan door een lichte verplaatsing naar de tijdstippen waarop de

bewaker afwezig is. Op basis van de interviews met de daders en de ontwikkeling van

de geregistreerde criminaliteit kan geconcludeerd worden dat het toezicht te gering

is geweest om het aantal diefstallen uit auto's terug te dringen op deze locaties. An-

dere studies hebben eveneens aangetoond dat de preventieve werking van maatrege-

len (mede) afhankelijk is van de intensiteit waarmee zij worden uitgevoerd (Polder

en Van Vlaardingen, 1992).

1
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Voorlichting

In hoeverre de voorlichting aan de automobilisten en de slachtoffers - om herhaald

slachtofferschap te voorkomen - een effect heeft gehad, kan niet onafhankelijk vast-

gesteld worden met behulp van de criminaliteitscijfers. De effecten van deze maat-

regel zijn daarom uitsluitend gebaseerd op het oordeel van de daders. Veel daders

weten dat er voorlichting wordt gegeven om diefstal uit auto's tegen te gaan (48%,

n=59). Een gedeelte van de daders is van mening dat het geven van voorlichting een

effectief middel is om diefstal uit auto's tegen te gaan. Effectief in die zin dat zij

steeds vaker auto's zonder buit aantreffen.

Intv.: `Automobilisten worden meer gewaarschuwd.'

Resp.: 'Natuurlijk, dat gebeurt. Ze zijn best wel preventief bezig. Dat zijn wel dingen

die wel werken. Ik denk dat ze er wel opletten. Er zijn heel veel auto's die

's nachts ergens staan waar niets in zit. Waar niets uit te halen is. Ja, het is wel

moeilijker geworden.'

Inty : 'Meer info aan automobilisten valt dat op?'

Resp.: 'Ik heb vaak dat ik auto's tegenkom waar de radio's eruit zijn, dashboardkastje

staat open dan, zo van hier zit niks in. Heel vaak papiertjes op de auto "in

deze auto zit geen radio".'

Intv.: 'Maak je hein dan nog open?'

Resp.: 'Nee, die maak ik absoluut niet open natuurlijk.'

Deze daders baseren hun oordeel op hun praktijkervaring, anderen zijn positief over

voorlichting vanuit een meer theoretisch oogpunt. Men denkt gewoon dat voorlich-

ting helpt. Sommige respondenten stellen overigens dat het effect van voorlichting

alleen beperkt is tot Nederlanders. De buitenlandse toeristen bereik je er niet of

nauwelijks mee.
Resp.: 'Duitsers en uit andere landen, die denken er niet aan. Die staan allemaal in

het centrum, als je een stad bezoekt ga je in het centrum staan.'

Voorlichting is natuurlijk alleen effectief als de eigenaren de spullen ook daadwer-

kelijk uit de auto halen. Volgens sommige daders is dat vaak niet het geval en is het

nog steeds makkelijk om een geschikt doelwit te vinden.

Resp.: 'Het enige wat ze kunnen doen is de automobilisten waarschuwen. Die moeten

er iets aan doen.

Intv.: 'Daar is de politie al mee bezig.'

Resp.: 'Ja, je ziet het, maar het gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die een

slee kopen die 'm niet meenemen. Je hebt ook voorfrontjes tegenwoordig, die

laten ze er ook gewoon inzitten. Je hoort van iemand anders z'n spullen af te

blijven, maar god, willen ze er iets aan doen dan moeten ze gewoon die din-

gen eruit halen, daar koop je ze toch voor. Je geeft godverdomme 1000 piek uit

om iets moois in je auto te hebben, weet je wel, en als je klaar bent met auto-

rijden dan haal je hem eruit. Ze maken nog meer schade aan je auto dan dat
die radio kost. Je hebt sommige waar hele goedkope inzitten en daar wordt de
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ruit ook van ingegooid, die ruit kost drie, vier keer zo veel als die radio, weetje

wel. Waar ben je dan mee bezig.'

Er zijn ook automobilisten die proberen autokrakers het gevoel te geven dat er geen

buit aanwezig is in de auto. Veel autokrakers trappen daar echter niet in.

Resp.: 'Je weet waar de Euromast is? Daar heb je toch dat park? Nou, 's zaterdags en

's zondags dan zie je daar, zeker als het mooi weer is, dan zie je mensen aan

komen rijden. Dan zit ik daar op dat bankje. Dan zie je mensen spullen uit de

auto's in de achterbak douwen. Maar dat is dan een auto waar je van binnen-

uit ook in de achterbak kan komen. Dan maakt het geen donder uit natuurlijk.

Okay, dan is het wel uit het zicht, maar als er al iemand zit en die ziet het er zo

allemaal ingelegd worden. Damestas, er wordt niks uitgehaald, die wordt zo in

de achterbak geflikkerd. En dan maak ik hem open gewoon, want hij hoeft er

niet in te zitten maar meestal zit ie er wel in. Want het is vrouwen eigen, dat

als ze naar het restaurant gaan, dan laten ze per ongeluk de knip in de auto

liggen, hoeven ze niet te betalen weet je. En dan zitten er een paar cheques in,

meestal zit het pasje erbij. Vaak zit het pin-code papiertje ook nog erbij, want

die slimmerikken heb je er ook bij. Kijk en als ik dat dan zie, er zit een dames-

tas in die wagen. Of ik zie dat er een koffertje ingaat waar met grote letters

Canon op staat. En die gaat ook zo zonder open geweest te zijn in die achter-

bak. En meneer heeft geen camera om z'n nek. Nou, dan neem ik aan dat af er

zit een knip in bf ik heb een camera of een videocamera, nou dat maakt wei-

nig uit. Nou en dan zie je dus vaak nog dat ze die radio er uithalen en ook nog

in de achterbak leggen en dan een krantje erover heen of zo. Ik zit zo te kijken

dus. Maar ja, die mensen kunnen aan mijn smoel niet zien dat ik autokraker

ben. Er zijn maar heel weinig mensen die echt niks in de wagen hebben lig-

gen. Of ze hebben het erin liggen, maar dan hebben ze het uit het zicht liggen.

Of ze nemen het mee. Maar er zijn maar heel weinig mensen, dan moet je

maar eens opletten als je in de stad loopt, 1 op de 30-40 loopt met z'n auto-

radio. De rest heeft het niet bij zich, de rest legt het allemaal onder de stoel of

in de achterbak. En als je nou een BMW hebt of een Mercedes hebt, dan heb je

er nog wat aan. Die maak je ook open die achterbakken hoor. Maar dan moet

je echt force gebruiken, dan moet je echt brute kracht gebruiken, maar dan

kan het nog. Dat hoeft van mij niet. Maar bij de meeste auto's kun je gewoon

van binnenuit in de achterbak komen. Dat is bij de meeste auto's, de meeste

modellen tegenwoordig.'

Intv.: `Dus voorlichting aan automobilisten?'

Resp.: `Heeft wel iets effect, maar niet echt veel. Autokraken is makkelijk en het gaat

snel.'

Het oordeel van de respondenten over de effecten van voorlichting stemt in grote

lijnen overeen met de uitkomsten van de procesevaluatie op dit punt: sommige

mensen treffen wel maatregelen en anderen niet. Op basis van deze uitkomsten kan
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geconcludeerd worden dat deze maatregel van invloed is geweest op het aantal dief-

stallen uit auto's in het centrum. Het onderzoek biedt echter niet de mogelijkheid

om dit effect te kwantificeren.

De dadenaanpak

Het streven van politie en justitie om autokrakers in verzekering te stellen is door de

meeste daders (85%, n=60) opgemerkt.

Intv: 'Gerichtere controle. Speciale aanpak van daders?'

Resp.: 'Ja, ja, ik zit eerder in verzekering de laatste tijd. Ja hoor. Nee, dat was vroeger

niet zo. Dan werd je meteen weer vrij gelaten. De laatste tijd altijd 3 dagen in

verzekering gesteld. Ja, dan ga je naar de officier en die gaat kijken of je wordt

vastgehouden of niet. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Zeker.'

Deze uitkomst is niet echt verrassend. Dit onderdeel van het project ondervindt een

dader namelijk aan den lijve nadat hij is opgepakt op verdenking van diefstal uit

auto. Men wordt in vergelijking met het verleden vaker in verzekering gesteld. Som-

mige respondenten merken overigens spontaan op dat deze nieuwe aanpak enkel en

alleen zou gelden in het centrum. Het zijn antwoorden die in de lijn liggen van de

uitkomsten van de procesevaluatie waaruit is gebleken dat de daderaanpak per dis-

trict heeft gevarieerd.

De nieuwe daderaanpak heeft in de praktijk niet of nauwelijks een afschrikkende

werking gehad. De meeste daders hebben, in verschillende bewoordingen, aangege-

ven dat zij hoe dan ook door zullen gaan. De belangrijkste reden is dat het plegen

van misdrijven hoort bij het verslaafd zijn.

Intv.: 'Wist je dat je nu meteen langer in verzekering wordt gesteld?

Resp.: 'Ja.'

Intv.: 'Wat vind je daarvan?'

Resp.: 'Wat moet ik ervan vinden?'

Inty: 'Denk je dat daardoor minder auto's gekraakt worden?'

Resp.: 'Nee. Het houdt me niet bezig.'

Intv.: 'Ben je ziek op het moment dat je een auto kraakt?'

Resp.: 'Meestal ben ik ziek ja. Het is een soort verplichting en dan ga je er zo hard

mogelijk tegenaan zonder na te denken. Ik doe iets wat ik niet mag doen. Ik

kan ze moeilijk zeggen: "je mag me niet in verzekering stellen".'

Intv.: 'Dat wist je, langer vastgehouden, houd je daar rekening mee?'

Resp.: 'Nee, zeker niet. Als je gepakt wordt heb je gewoon pech, wat erbij komt neem

je op de koop toe.'

Intv.: 'Risico van het vak?'

Resp.: 'Ja.'

Intv.: 'Aanpak krakers, jou maakt het niet veel uit?'

Resp.: 'Nee, voor mij maakt het niets uit.'

Intv.: 'Ook geen effect op anderen?'
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Resp.: 'Nee, als je ziek bent maakt het niets uit dan neem je gewoon het risico. Je

lichaam vraagt er om, je kijkt nergens naar. De pakkans zal wel groter zijn,
maar het schrikt niet af.'

44

Het vastzitten op het bureau wordt bovendien door sommige daders niet vervelend

gevonden of als straf ervaren. In tegendeel, zo blijkt uit het volgende antwoord.

Resp.: 'Kijk naar mij, de eerste keer, het is echt een probleem. Iedere junk is een pro-

bleem. Het is moeilijk hoor. Ik ben al 18 jaar bezig met gebruiken, het is een

hele andere wereld, raar wereldje. Gelijk in verzekering, ik denk dat ze meer

werk creëren dan dat het wat oplost. Het schrikt die mensen niet af, twee, drie

dagen, beetje uitrusten, beetje slapen. Dat komt niet veel voor als je gebruikt,

goed slapen.'

Er zijn ook daders die tamelijk verontwaardigd hebben gereageerd op de nieuwe

aanpak. Het feit dat je meteen twee of drie dagen wordt vastgehouden voor een auto-

kraak, wordt als belachelijk ervaren voor, in hun optie, zo iets onbenulligs als het

stelen van een radio. Er zijn ook enkele daders waarbij de daderaanpak tot een be-

wustwordingsproces heeft geleid. Er wordt beseft dat men op deze manier niet lan-

ger door kan gaan en de intentie om te stoppen wordt uitgesproken, althans tijdens

het interview.

Inty: 'Schrikken maatregelen je af?'

Resp.: 'Nou afschrikken, ik heb mijn buik ervan vol. Ik heb het nou twee keer weer

gedaan en twee keer ben ik de lul. Ik ben wel stronteigenwijs, maar zo eigen-
wijs.'

Intv.: 'Dus het schrikt wel af?'

Resp.: 'Ja.'

Intv.: 'Werkgebied verleggen?'

Resp.: 'Nee, ik wil gewoon stoppen met autokraken.'

Intv.: Andere delicten?'

Resp.: 'Nee. Ik wil stoppen, ik ben vier jaar niet in aanraking geweest met de politie

en nou weer twee keer wel. Twee keer dat het gewoon eh, nou noem het bijge-

lovigheid, ik geloof helemaal nergens in, maar noem het maar bijgelovigheid.'

Intv.: 'Je hebt nu voor jezelf het idee dat je er beter mee kan stoppen?'

Resp.: 'Ja. Ik ben nu twee keer gepakt. Ik kan het niet meer, ik doe het niet meer.'

De nieuwe daderaanpak heeft geen afschrikkende werking gehad, ten minste vol-

gens de daders die geïnterviewd zijn. Een uitkomst die niet zo verwonderlijk is, gege-

ven de samenstelling van de steekproef: drugverslaafden met een sterke criminele

betrokkenheid. Het voorgaande betekent niet dat de daderaanpak geen effect heeft

op het aantal diefstallen uit auto's die gepleegd worden door dit soort van daders. De

daderaanpak heeft wel tot een - beperkt - opsluitingseffect geleid: het is niet moge-

lijk om diefstallen uit auto's te plegen tijdens de twee à drie dagen dat men in verze-

kering is gesteld.
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Stoppen of doorgaan?

De daderaanpak wordt aan den lijve ondervonden, maar vormt geen reden om te

stoppen. Men signaleert het verhoogde toezicht in het centrum en er worden vaker

auto's aangetroffen zonder buit. Desondanks is er nog steeds voldoende gelegenheid.

De uitkomst dat de meeste daders hebben gezegd dat zij door zullen gaan, wordt

bevestigd door de gegevens van de HKD. In de eerste acht maanden van 1994 zijn 69

van de 81 daders alweer een of meer keren in aanraking geweest met de politie (de

interviews zijn afgerond in het najaar van 1993). Er is sprake van gemiddeld acht

antecedenten. Ter vergelijking: in 1993 hebben de verdachten gemiddeld 13 antece-

denten.

Hoewel de meesten zijn doorgegaan, geven veel daders toch aan dat het kraken van
auto's de laatste tijd moeilijker is geworden door de toegenomen beveiliging en het

verhoogde toezicht. Het lukt nog steeds maar het kost wel veel meer energie, moeite

en tijd dan vroeger.

Resp.: 'Het is moeilijker geworden. Alle autoradio's van de Rotterdammers die hebben

een slee ofzo. Of ze zijn er al uit. Ja, precies door meer bekendheid er aan te

geven is het moeilijker geworden. Gewoon preventie. En als je dan een goede

autoradio tegenkomt dan is het gewoon de laconiekheid van de mensen zelf

dat ze hem niet uit de slee trekken. Want dan hebben ze wel een slee, maar

dan laten ze hem er gewoon in zitten. En daar moet je soms uren voor lopen.

Maar toch vind je ze nog.'

Intv.: 'Is autokraken in de loop der jaren moeilijker geworden?'

Resp.: 'ja, je hebt tegenwoordig sledes in de radio's, de mensen nemen ze mee. Meer

beveiligd, de plekken en de radio's. Er worden garages gebouwd. Dan heb je

niet zoveel keuzes meer.'

Intv.: 'Hou je bij welke plekken beveiligd zijn?'

Resp.: 'Ja, het Doelenplein, daar kun je niet meer in komen. Bijenkorf en zo, dat zijn

ook plekken waar je beter niet meer heen kunt gaan, dan loop je gevaar.'

Autokraak wordt moeilijker, maar blijft mogelijk. De meeste geïnterviewde daders

hebben zich dan ook niet laten weerhouden van het plegen van diefstal uit auto's.

Het project, vooral de daderaanpak, heeft er wel toe geleid dat de frequentie waar-

mee de daders autokraken plegen is verminderd.

3.4 Conclusie

In 1993 daalt het aantal diefstallen uit auto's in het centrum aanzienlijk. Is dit nu wel

of niet het gevolg geweest van het project? Zo blijkt uit de analyse dat het verhoogde

toezicht op de verschillende locaties geen effect heeft gehad op het aantal diefstallen

uit auto's aldaar. De vraag komt ook voort uit het feit dat in het district Oost het aan-

tal diefstallen uit auto's in 1993 eveneens sterk is gedaald.
Uit de analyse blijkt dat een simpel ja of nee niet van toepassing is. Enerzijds hebben
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de meeste daders aangegeven dat zij door zullen gaan. De gegevens van de HKD to-

nen aan dat dit inderdaad het geval is geweest. Anderzijds geven veel daders ook aan

dat het kraken van auto's veel moeilijker is geworden als gevolg van allerlei algemene

en specifieke maatregelen. Het is verder duidelijk dat de daders tijdens de periode

dat men in verzekering is gesteld en/of in bewaring is genomen geen misdrijven kun-

nen plegen. De frequentie waarmee daders auto's openbreken neemt hierdoor af. Er

kan daarom geconcludeerd worden dat de maatregelen van het project een bijdrage

hebben geleverd aan een situatie waarin het steeds moeilijker wordt om diefstallen

uit auto's te plegen in het centrum. In die zin kunnen de maatregelen als effectief

worden beschouwd. Er kan wel gesteld worden dat de reikwijdte van de maatregelen,

vooral wat betreft het toezicht, te beperkt is geweest. Het wordt moeilijker, maar het

is nog niet onmogelijk om diefstallen uit auto's te plegen.
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Verplaatsing

De daling in 1993 van het aantal diefstallen uit auto's in het centrum kan mede toe-

geschreven worden aan het project. Een noodzakelijke voorwaarde voor het plaats-

vinden van verplaatsing is hiermee vervuld. Een belangrijke vraag is dan ook of

verplaatsingseffecten opgetreden zijn. Het antwoord op deze vraag is mede afhan-

kelijk van de wijze waarop verplaatsing wordt gedefinieerd (Hesseling, 1994; Barnes,

1995).

Verplaatsing wordt in deze studie 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' (Hesseling, 1994, p. 17). Zo is in hoofdstuk 3 gebleken

dat het toezicht tot een geringe geografische en temporele verplaatsing heeft geleid:

men gaat de hoek om of loopt een blokje om. Het is dit soort verplaatsingsgedrag dat

de effecten van een maatregel met een beperkte reikwijdte teniet doet. Het verplaat-

singsgedrag van vele individuele daders kan gevolgen hebben voor de aard en de

omvang van de criminaliteit in een bepaald geografisch gebied. In het projectgebied

daalt de criminaliteit, terwijl bijvoorbeeld de criminaliteit in een aangrenzende wijk

toeneemt.
Uit het oogpunt van beleid zijn vooral deze gevolgen van verplaatsing belangrijk. Ver-

plaatsing creëert namelijk nieuwe categorieën slachtoffers: die groepen die buiten

het bereik van de maatregelen vallen. Bovendien kunnen bestaande categorieën

slachtoffers worden geconfronteerd met ernstigere vormen van criminaliteit als er

sprake is van functionele verplaatsing of van een verandering in werkwijze. Het zijn

deze (vaak) ongewenste effecten van maatregelen die op collectief niveau vastge-

steld dienen te worden (Barr en Pease, 1992; Hesseling, 1993). In dit onderzoek gaat

daarom de aandacht primair uit naar de effecten op dit niveau, dat wil zeggen de

districten.

Reppetto (1976) heeft een onderscheid gemaakt in vijf vormen van verplaatsing. Ten

eerste kunnen er andere doelwitten worden uitgekozen. Ten tweede kunnen misdrij-

ven op andere tijdstippen gepleegd worden. Ten derde kan een geografische verplaat-

sing optreden. Ten vierde kan de werkwijze bij delictpleging veranderen. Tot slot kan

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

delicttype op het andere. Deze vormen kunnen echter ook gecombineerd voorko-

men zodat - in theorie - vele verplaatsingseffecten mogelijk zijn. In de praktijk zul-

len daarom niet alle mogelijke uitingen van verplaatsing te achterhalen zijn. Dit is

ook niet noodzakelijk. Afhankelijk van de reikwijdte van de maatregel(en), het type

misdrijf en het soort van daders in het projectgebied zullen sommige vormen van

verplaatsing waarschijnlijker zijn dan andere vormen (Hesseling, 1994, pp. 43-47).

Diefstal uit auto's is moeilijker geworden in het centrum en het project, vooral de
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daderaanpak, heeft daaraan bijgedragen. Er kan daarom ten eerste verondersteld

worden dat veel daders uitwijken naar de districten waar de aanpak minder intensief

is. Met andere woorden, er is sprake van een geografische verplaatsing. De daderaan-

pak heeft betrekking gehad op diefstal uit auto's. Het in verzekering stellen van een

verdachte vond bijvoorbeeld niet plaats voor een eenvoudige diefstal. Het is dan ten

tweede denkbaar dat daders overstappen op vermogensdelicten waarvoor een min-

der zware aanpak geldt, oftewel functionele verplaatsing. De analyse is daarom tot

deze twee vormen van verplaatsing beperkt gebleven.

4.1 Verplaatsing naar andere districten

Omdat het aantal autokraken in het centrum pas in 1993 is gedaald, is de analyse tot

dit jaar beperkt. Uit tabel 10 (zie ook tabel 7) blijkt dat in 1993 het aantal geregi-

streerde diefstallen uit auto's in het centrum met 882 is afgenomen ten opzichte van

1992.

In district Oost is het aantal diefstallen uit auto's eveneens afgenomen. In de overige

districten is er sprake van een stijging geweest. Met andere woorden, autokraak is

gedaald in het projectgebied en is toegenomen in vier van de vijf niet-projectgebie-

den.14 In de politiële praktijk en in veel verplaatsingsstudies wordt een dergelijke uit-

komst meestal uitsluitend toegeschreven aan een geografische verplaatsing. Zeker is

dit niet. Er zijn namelijk ook andere factoren denkbaar waardoor het aantal diefstal-

len uit auto's in de vier districten is toegenomen (zie ook Hesseling en Aron, 1994).

Met behulp van het daderonderzoek is daarom nagegaan of een geografische ver-

plaatsing inderdaad een plausibele verklaring vormt.

Diefstal uit auto's is moeilijker geworden in het centrum. Uit de interviews ontstaat

echter niet de indruk dat de meeste daders daardoor in andere wijken zullen gaan

werken. Er zijn respondenten die aangeven dat zij naar een andere buurt gaan of dat

zij buiten Rotterdam te werk gaan als het te moeilijk wordt.

Resp: Als ik's nachts op straat loop en de politie ziet me dan raak ik ze niet kwijt. Dus

doe ik het overdag. Als ik ergens loop dan wordt dat doorgegeven. Daar kom ik

ze overal tegen. Overdag lopen ze wel eens achter me aan, maar ik zie hun

ook. Ik let er ook op. Overdag kunnen ze dat een uur of twee uur volhouden.

Dan ga ik een andere buurt in wat hun district niet is en dan ben ik ze ook

kwijt.'

Intv: `De politie is nu veel actiever en loopt nu overal te controleren op bepaalde

plaatsen, dat heeft toch wel effect als ik jou begrijp.'

Resp: `Ja, dat merk ik heel duidelijk.'

14 Uit de procesevaluatie (hoofdstuk 2) blijkt dat het woord niet-projectgebied relatief opgevat moet wor-

den. In de overige districten is de daderaanpak, zij het in mindere mate, ook uitgevoerd.
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Tabel 10: De verandering in het aantal diefstallen uit auto's in 1993 ten opzichte van 1992

per district
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district absoluut %

centrum -882 -10

Noord 108 4

West 152 4

Oost -1149 -40

Zuid 56 3

Grijs 475 18

Intv: 'En jou reactie is dan niet zo zeer ik stop met autokraken, maar, ik wacht even,

ik loop even een blokje om.'

Resp: 'Ja, ik ben dan langer bezig voordat ik er eentje heb, maar ik moet er toch wat

hebben. Mijn reactie is dan, ik wacht even of ik ga verder weg, ik pak de metro

of de trein. Dan pak ik bijvoorbeeld de trein naar Dordrecht, dat heb ik ook

een keertje gedaan.'

De meeste daders hebben aangegeven dat zij, afhankelijk van de situatie, wat langer

blijven zoeken naar geschikte locaties in hun huidige werkgebied' 5 of dat zij even

wachten op een geschikt moment. Een belangrijk argument om het werkgebied niet

al te drastisch te veranderen, is dat men elders niet goed bekend is of dat men aan

het centrum gebonden is door de aanwezigheid van verkooppunten voor drugs en

gestolen goederen (het helingcircuit).

Intv: Als je wordt gehinderd, dan stop je ermee, of je gaat een blokje om. Heb je er

ooit aan gedacht om een ander werkgebied uit te zoeken?'

Resp: 'Ja, dat doe ik ook wel eens. Maar je voelt je niet veilig. Je voelt je niet veilig als

je een ander werkgebied hebt.'

Intv: 'Omdat je de omgeving minder goed kent?

Resp: 'Ja.'

Intv: 'Ga je dan naar andere wijken of ga je ook buiten Rotterdam?'

Resp: 'Sporadisch.'

Intv: 'Om te kijken of het daar beter gaat?'

Resp: 'Ja, je wordt daar minder snel gepakt.'

Intv: 'Zou je dat vaker doen, buiten Rotterdam?'

Resp: 'Nee.'

15 Uit de interviews blijkt dat de meeste respondenten in het centrum delicten plegen: 42%u (n=66) gebruikt

het hele centrum als pleeglocatie, 36% beperkt zich tot specifieke plaatsen in het centrum zoals de Euro-

mast, de Doelen, ziekenhuizen of hotels. De overige daders werken in de hele stad.

1
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Intv: 'Denk je dat het zin heeft dat de politie daar extra controleert?'

Resp: 'Het gaat verplaatsen hè.'

Intv: 'Waarnaartoe, naar andere plaatsen in het centrum of naar buiten het centrum?'

Resp: 'Naar andere plaatsen in het centrum.'

Intv: 'Je denkt niet naar buiten het centrum?'

Resp: 'Nee, dat is te ver lopen.

Intv.: 'Het begint toch vaak wel zo'n beetje bij Perron Nul, voor jou ook?'

Resp: 'Ja. Dat is het centrum zeg maar en van daaruit ga ik verder.'

Intv: 'Dus als de politie direct in de omgeving van Perron Nul controleert, dan

gebeurt het misschien net een straat verder?'

Resp: 'Ja.'

Inty: 'Verschuiving mogelijk naar buiten het centrum?'

Resp: 'Ik zelf zou het niet doen, het is te moeilijk om je radio kwijt te raken daar of je
moet een heel stuk in een keer doen, maar daar heb ik geen geduld voor.'

De uitkomsten van de interviews worden bevestigd door de gegevens van de HKD.

Op basis van het aantal opgehelderde diefstallen uit auto's is het werkgebied van de

geïnterviewde daders in de twee jaren voor het project (1990-1991) vergeleken met

het werkgebied tijdens het project (1993-1994). De gegevens zijn hierbij gebaseerd

op de 55 daders die zowel in de periode 1990-1991 als in de periode 1993-1994 een of

meer politiële antecedenten hebben. Verder is het,eerste jaar van het project (1992)

buiten beschouwing gelaten (zie figuur 10).

Het is duidelijk dat in de periode 1990-1991 relatief de meeste diefstallen uit auto's

zijn gepleegd in het centrum. Daarnaast zijn de overige autokraken hoofdzakelijk

gepleegd in de districten Noord en West. Er dient opgemerkt te worden dat de dis-

tricten centrum, Noord en West gemeenschappelijk hadden dat, tot eind 1994, Per-

ron Nul geografisch een centrale ligging innam ten opzichte van deze drie districten

(Rosenthal e.a., 1995). Uit de literatuur blijkt dat het werkgebied van daders sterk

samenhangt met hun dagelijkse routine-activiteiten (Brantingham en Brantingham,

1993). De profielschets toont verder aan dat bijna alle daders verslaafd zijn aan hard-

drugs. Het kan derhalve verondersteld worden dat het werkgebied van de daders

nauw samenhangt met de locatie van Perron Nul.

In de literatuur wordt verondersteld dat de meest reële wijze van verplaatsing die

vorm is, welke de minste extra inzet van een dader vereist. In het geval van geogra-

fische verplaatsing zullen daders dan vooral uitwijken naar de gebieden die min of

meer bekend zijn bij hen (Eck, 1993; Hesseling, 1994). Het voorgaande impliceert dat

de daders hoofdzakelijk naar de districten Noord en West zouden zijn uitgeweken.

Uit de cijfers blijkt dat dit niet het geval is geweest. In tegendeel, tijdens het project

zijn de autokraken relatief vaker gepleegd in het centrum. Het aandeel gepleegde

autokraken in district West is zelfs sterk afgenomen. Er kan geconcludeerd worden

dat in ieder geval de geïnterviewde autokrakers niet massaal uitgeweken zijn naar de

andere districten tijdens het project. Deze uitkomst is wellicht ook de reden waarom

1
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Figuur 10: Het werkgebied van 55 daders bij diefstal uit auto in de periode voor en tijdens

het project op basis van het aantal opgehelderde zaken, in %

percentage
e0:

53
47

0

1993 en 1994 (n=282)

centrum noord Doost zuid west grijs

De gegevens over 1994 hebben betrekking op de eerste acht maanden van dat jaar.

de stijging van het aantal diefstallen uit auto's in West en Noord maar een fractie

(260/882 = 29%) vormt van de daling in het centrum.16
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Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat in de meeste districten het aantal diefstallen uit

auto's is toegenomen in de periode 1988-1992. De stijging in de verschillende distric-

ten in 1993 kan daarom toegeschreven worden aan deze algemene stijgende trend.

Op basis van de verschillende uitkomsten is het daarom niet aannemelijk dat het

aantal autokraken is verplaatst naar de andere districten tijdens het project.

4.2 Functionele verplaatsing

Een andere vraag is of er sprake is geweest van een functionele verplaatsing tijdens

het project. Voor de beantwoording van deze vraag zijn misdrijven zoals vernieling of

gewelddelicten buiten beschouwing gelaten. Het overstappen op dit soort van mis-

drijven wordt uitgesloten geacht omdat zij voor een dader andere doelen hebben

dan vermogensdelicten (Hesseling, 1994, pp. 19-21). De analyse is derhalve beperkt

tot alle andere typen van vermogensmisdrijven en diefstal met geweld (zoals straat-

roof of een overval). In verband' met de bijzondere wijze van registratie wordt een

aparte beschouwing gewijd aan winkeldiefstal.

16 Zelfs in het theoretisch meest extreme geval van volledige geografische verplaatsing geldt dat de stijging

in de vier districten lager is (791 /882 = 90%) dan de daling in het centrum.
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Tabel 11: Verandering in het aantal vermogensmisdrijven (exclusief winkeldiefstal) in 1993

ten opzichte van 1992 per district

misdrijf centrum Noord West Oost Zuid Grijs
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

eenvoudige

diefstal -669 -10 702 34 229 7 -208 -7 53 2 109 4

woninginbraak 87 14 425 37 396 22 112 9 418 43 803 73

gekwalificeerde

diefstal 989 42 798 52 203 7 670 34 848 40 357 14

diefstal niet

geweld 149 23 79 35 5 1 36 16 38 17 34 13

Vermogensmisdrijven exclusief winkeldiefstal

In eerste instantie is uitgegaan van de volgende misdrijven: eenvoudige diefstal (art.

310 WvSr.), woninginbraak, overige gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvSr.) en

diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.). Uiteraard geldt dat bij de analyse

diefstal uit auto buiten beschouwing is gelaten. In tabel 11 worden de resultaten

vermeld.

De uitkomsten laten een sterk gevarieerd beeld zien. In 1993 daalt het aantal een-
voudige diefstallen in het centrum (relatief) sterk, in Noord is er sprake van een

sterke stijging voor dit delict. Het aantal woninginbraken is in het centrum minder

sterk gestegen in vergelijking met de meeste andere districten. De zeer sterke toe-

name in Grijs met betrekking tot dit misdrijf is opvallend te noemen. Tot slot is het

aantal gekwalificeerde diefstallen en diefstallen met geweld relatief het sterkst geste-

gen in het centrum en in Noord. Deze resultaten moeten overigens gezien worden in

de context van het feit dat het aantal overige misdrijven in het algemeen continu is

toegenomen sinds 1989 (zie ook bijlage 4). Opnieuw worden we geconfronteerd met

de vraag of deze veranderingen mede toegeschreven kunnen worden aan een ver-

plaatsingseffect.

Het daderonderzoek toont aan dat de meeste geïnterviewde autokrakers te kenmer-

ken zijn als generalisten. Ruim 80% van de daders heeft vier of meer soorten van

misdrijven gepleegd tijdens zijn criminele loopbaan. Ondanks deze veelzijdigheid

geven de daders tijdens het interview aan dat zij een duidelijke voorkeur voor spe-

cifieke misdrijven hebben. Zo blijken vooral diefstal uit auto's en winkeldiefstal favo-

riete misdrijven te zijn. Respectievelijk 49% en 23% van de daders (n=77) geeft de

voorkeur aan het plegen van deze misdrijven. De overige daders noemen als hun

voorkeursdelict: drughandel (10%), inbreken (6%), slopen (5%), overval (1%) en pros-

titutie (1%). In andere studies wordt er eveneens op gewezen dat daders meestal

bepaalde delicten prefereren (Kowalski en Faupel, 1990; Grapendaal e.a., 1991).

Niettemin moet.het in theorie relatief makkelijk zijn voor de meeste daders om van

autokraak over te stappen op andere typen van misdrijven. Een veel gehoorde reac-
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tie tijdens de interviews is dan ook inderdaad dat men andere delicten gaat plegen

als autokraak te moeilijk wordt.

Intv: 'Denk je datje nu nog minder auto's gaat kraken?'

Resp: 'Ja, dan ga ik denk gewoon een beetje dealen, bemiddelen met drugs.'
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Intv: 'In verzekering stellen, heeft dat effect?'

Resp: 'Ik denk het wel ja. Het was de laatste keer dat ik het deed ook, ik zweer het.

Ik zou het niet meer doen, dan maar winkeldiefstallen.'

Intv: 'Geldt het voor winkeldiefstal niet?'

Resp: 'Dan ben je binnen 6 uur weg. Ja, als ze de politie erbij halen dan. Of ze hou-

den je meestal vast tot de sluitingstijd van de winkels. Maar niet langer dan 6

uur in ieder geval. Maar meestal wordt er geen politie bij gehaald. Bij de

diefstal hè. Als je in de grote winkels wordt gepakt, daar hebben ze bedrijfs-

recherche en die haalt de politie erbij. En bij de kleine winkels de eigen baas

weet je wel. En die schopt je dan de zaak uit.'

Intv: 'Heb jij de indruk dat mensen hun auto beter afsluiten?'

Resp: 'Het wordt steeds moeilijker.'

Intv: 'Wat doe je dan?'

Resp: 'Je gaat verder zoeken. Logisch.'

Intv: 'Maar je berooft geen mensen?'

Resp: 'Nee, geen geweld. Dat is niet mijn stijl.'

Intv: 'Wat doe je als andere dingen niet lukken?'

Resp: 'Lege kratten pikken. Dat zijn meer de dingen waar ik me mee bezighoud.

Daar richt je minder schade mee aan. Ik haal ze overal vandaan, achtertuin-

tjes, en zo. Als ze me dan aanhouden, wat moeten ze zeggen. Dat levert ge-

noeg op. Twee bierkratten is weer 17 gulden. Dat zijn weer twee "balletjes" en

wat eten. En een krat met frisdrankflessen (PET-flessen) is tegenwoordig 18

gulden, dus als je er twee of drie van hebt.'

Intv: 'Steeds moeilijker voor jouw om een auto in centrum te kraken?'

Resp: 'Wat dat betreft wel ja. Je kunt inkomsten halen uit andere dingen, veel betere

dingen, veel meer geld. Het is even veel risico.'

Intv: 'Inbreken en zo?'

Resp: 'Ja, dat soort dingen.'

Intv: 'Andere dingen gaan doen in plaats van autokraken?'

Resp: 'Ja, ook omdat het geen must is voor mij autokraken, weet je.'

Intv: 'Ook andere middelen?'

Resp: 'Ja, die zijn veel beter, daarom doe ik het alleen in nood, autokraken.'

Intv: 'Als het moeilijker voor je wordt om auto's te kraken, wat zou je dan gaan

doen?'

Resp: 'Dan ga ik fietsen stelen.'



Hoofdstuk 4 54

Het overstappen op een ander misdrijf moet overigens niet gezien worden als een

definitieve breuk met het verleden. Het vormt meer een onderdeel van het continue

streven om via crimineel gedrag inkomsten te verwerven. Als het ene misdrijf niet

lukt, dan probeert men het op een andere manier. De gegevens van de HKD tonen

aan dat er een lichte verschuiving is opgetreden in de aard van de misdrijven die zijn

opgehelderd door de politie (zie figuur 11).

Tijdens het project is het aandeel diefstallen uit auto's duidelijk afgenomen in het

totale aantal opgehelderde zaken. Het aandeel woninginbraken is eveneens, hoewel

gering, teruggelopen. Het aandeel gekwalificeerde diefstallen is echter gestegen van

16,8% naar 24,9%. Deze uitkomst is indicatief voor een functionele verplaatsing.

Niettemin blijkt dat autokraak nog steeds de hoofdmoot vormt van het aantal opge-

helderde zaken. De resultaten van een aanvullende analyse laten bovendien zien dat

de pleeglocatie van de vermogensmisdrijven tijdens het project is veranderd. In ver-

band met de beperkte aantallen voor eenvoudige diefstal, woninginbraak en diefstal

met geweld zijn de diverse aantallen voor deze analyse samengevoegd (zie figuur 12).

Tijdens het project zijn de overige opgehelderde vermogensmisdrijven relatief vaker

gepleegd in het centrum. Er kan tevens een - lichte - toename geconstateerd worden

voor het district Noord. In het district West hebben de daders relatief minder vermo-

gensmisdrijven gepleegd. Deze uitkomst impliceert dat de functionele verplaatsing

niet alleen beperkt is gebleven tot het centrum, maar eveneens gedeeltelijk tot uiting

is gekomen in Noord. Samenvattend blijkt dat er in het centrum een functionele

verplaatsing is opgetreden, terwijl voor het district Noord gesproken kan worden van

een gecombineerde geografische en functionele verplaatsing.

Het overstappen op andere typen van vermogensmisdrijven is waarschijnlijk niet

alleen veroorzaakt omdat diefstal uit auto's moeilijker is geworden in het centrum.

Zo blijkt uit de interviews dat autokraak minder lucratief is geworden. Het grote aan-

bod van gestolen radio's 'op de helingmarkt heeft namelijk, volgens enkele respon-

denten, tot gevolg gehad dat de waarde van de buit is afgenomen.

Resp: `Ja. Vroeger kon je er nog 100 gulden voor krijgen, nu 25, 50 gulden.

Intv: 'Ik hoor van andere autokrakers dat de markt in Rotterdam verziekt is, omdat te

veel mensen er mee bezig zijn. Is dat iets wat jou ook opvalt?'

Resp: `Ja, wel dat er veel mee bezig zijn, want als ik ergens kom dan zie ik glas op de

grond liggen, van ruitjes die zijn ingeslagen. En de prijzen zijn erg laag, je

moet met de nieuwste Pioneer aankomen wil je 75 gulden ervoor vangen. Ik

hoorde dat je er vroeger veel meer mee kon verdienen. Ook bij de fietsendie-

ven heerst hetzelfde probleem, dat ze zo weinig krijgen voor wat ze jatten. Ik

denk dat het komt doordat er steeds meer gebruikers zijn.'

Voor sommige daders vormt de daling van de inkomsten uit autokraak een reden om

over te gaan op misdrijven waarvoor de inkomsten beter zijn. Een bevinding die

overigens nog eens aantoont dat ook andere factoren dan een project een verschui-

ving in het criminaliteitspatroon kan veroorzaken (Hakim en Rengert, 1981). On-

danks deze verklaring moet de verandering in het delictpatroon van de 81 daders
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Figuur 11: Aard van de opgehelderde vermogensmisdrijven (exclusief winkeldiefstal) voor en

tijdens het project (n=55 daders), in %
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Figuur 12: Het werkgebied van 55 daders bij de overige typen van misdrijven (exclusief

winkeldiefstal) voor en tijdens het project op basis van het aantal opgehelderde

zaken
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De gegevens over 1994 hebben betrekking op de eerste acht maanden van dat jaar.

toegeschreven worden aan de invloed van het project. Het voorgaande impliceert

tevens dat ten minste een deel van de toename in 1993 van het aantal vermogensmis-

drijven in het centrum en in Noord veroorzaakt is door een verplaatsingseffect.

De geconstateerde functionele verplaatsing vormt wellicht ook een deel van de ver-

klaring voor de afwezigheid van een geografische verplaatsing bij diefstal uit auto's.

De daders hoefden hun gebruikelijke werkgebied voor autokraak niet te veranderen,

omdat men door het plegen van andere soorten van misdrijven in hetzelfde gebied

eveneens aan de benodigde inkomsten kon komen. Het is van belang om even stil te
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Tabel 12: Ontwikkeling van winkeldiefstal

district 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 1.848 1.869 1.588 1.895 2.524

Noord 241 319 248 84 134

West 288 116 77 120 189

Oost 464 264 122 285 383

Zuid 610 563 639 689 891

Grijs 507 303 256 280 258

JZP 982 1045 995 753 102

totaal 4.940 4.479 3.925 4.106 4.481

van verplaatsingseffecten bestaat ener is verondersteld `dat - op korte termijn - de

kosten van temporele, doelwit - en geografische verplaatsing lager zijn dan de kos-

ten van het overstappen op een ander delict (bv van winkeldiefstal naar overvallen)

of het gebruik van andere methoden' (Hesseling, 1994, p. 46). De bevindingen in dit

hoofdstuk tonen echter aan dat in ieder geval sommige daders liever overstappen

van het ene type misdrijf op het andere in hun gebruikelijke werkgebied dan dat zij

dit werkgebied drastisch uitbreiden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden

als dit overstappen tot uiting komt in typen van misdrijven die ernstiger zijn dan het

misdrijf dat is aangepakt.

Bij de verschillende analyses valt de ontwikkeling in West in gunstige zin op. Niet

alleen hebben de daders tijdens het project minder vermogensmisdrijven gepleegd

in dit district, tevens is de stijging van de criminaliteit in 1993 in West het geringst

geweest. Waar deze gunstige ontwikkeling aan toe te schrijven is, is onbekend.

Winkeldiefstal

In de interviews hebben veel daders aangegeven dat zij een voorkeur hebben voor

het plegen van winkeldiefstal. Er kan daarom verondersteld worden dat de daders

meer winkeldiefstallen zijn gaan plegen tijdens het project. Een betrouwbaar inzicht

in de ontwikkeling van dit type misdrijf wordt bemoeilijkt door de bijzondere wijze

van registratie. Ten eerste zijn de gegevens voor dit delict niet alleen verzameld door

de afzonderlijke districten, maar ook door de jeugd- en zedenpolitie (JZP). De gege-

vens van de JZP geven niet aan in welk district een winkeldiefstal is gepleegd. De regi-

stratieprocedure is bovendien veranderd tijdens het project door de reorganisatie

van de politie, waarbij de taken van de JZP zijn overgeheveld naar de districten. Ten

tweede voert de HKD wel de gegevens over de verdachte van een winkeldiefstal in,

maar niet van het misdrijf zelf (bijvoorbeeld de pleegtijd of de locatie). Het een en

ander heeft tot gevolg dat een goed beeld op individueel en districtsniveau ont-

breekt. De gegevens op districtsniveau staan vermeld in tabel 12.

De daling in Noord in 1992 is opvallend. In 1993 daalt het aantal geregistreerde win-

keldiefstallen bij de JZP met 651 ten opzichte van 1992, oftewel met 86%. Een daling
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die hoofdzakelijk toegeschreven kan worden aan een registratie-effect als gevolg van

de reorganisatie. Op het niveau van de districten is er sprake van een algemene stij-

ging in 1993 van in totaal 1.026 winkeldiefstallen. Een deel van deze stijging moet

wederom toegeschreven worden aan een registratie-effect. In hoeverre de overige

stijging per district het gevolg is geweest van de algemene toename in het aantal win-

keldiefstallen of van een verplaatsingseffect, blijft de vraag. Deze vraag kan echter op

basis van de beschikbare gegevens niet beantwoord worden.

4.3 Samenvatting

Een belangrijke vraag in deze studie betreft of de aanpak van diefstal uit auto's in het

centrum van Rotterdam heeft geleid tot verplaatsing. De beantwoording van deze

vraag is beperkt geweest tot 1993. Verplaatsing, in welke vorm dan ook, is in eerste

instantie een reactie van een individuele dader op maatregelen die de criminaliteit

trachten te voorkomen in een projectgebied. Het verplaatsingsgedrag van vele

daders kan dan tot gevolg hebben dat aard en omvang van de criminaliteit veran-

derd. Het zijn deze laatste typen van effecten waar primair de aandacht naar uit is

gegaan.

Diefstal uit auto's is moeilijker geworden in het centrum van Rotterdam. Er is daar-

om allereerst verondersteld dat er een geografische verplaatsing zou optreden naar

de andere districten. Uit de gegevens over de geregistreerde criminaliteit blijkt dat

het aantal diefstallen uit auto's in de overige districten in 1993 is toegenomen. Een

uitzondering vormt het district Oost. Deze ontwikkeling wordt echter niet toege-

schreven aan een geografisch verplaatsingseffect. Zo blijkt ten eerste dat de stijging

van het aantal autokraken in de overige districten lager uitvalt dan de daling in het

centrum. Ten tweede tonen de resultaten van het daderonderzoek aan dat het werk-

gebied van de - geïnterviewde - autokrakers niet of nauwelijks is veranderd tijdens

het project. Men pleegt nog steeds hoofdzakelijk de diefstallen uit auto's in het cen-

trum. Deze bevinding is eveneens een indicatie voor de afwezigheid van een ver-

plaatsing naar de overige districten. Tot slot blijkt uit de cijfers dat het aantal dief-

stallen uit auto's continu is toegenomen sinds 1989. Het is daarom waarschijnlijker

dat de toename in 1993 in vier van de vijf districten het gevolg is geweest van deze

algemene trend. Er kan geconcludeerd worden dat het project niet heeft geleid tot

een geografische verplaatsing naar de overige districten in 1993.

In het kader van het project is de strafrechtelijke aanpak van autokrakers geïntensi-

veerd. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de daders vooral dit onderdeel van het project

aan den lijve hebben ondervonden. Er is daarom bovendien verondersteld dat de

autokrakers zouden overstappen op andere typen van misdrijven, oftewel een func-

tionele verplaatsing. Het aantal eenvoudige diefstallen, woninginbraken, gekwalifi-

ceerde diefstallen en diefstallen met geweld is in 1993 in het algemeen toegenomen.

Gekwalificeerde diefstal en diefstal met geweld zijn hierbij voornamelijk relatief

sterk toegenomen in het centrum en in Noord. Net als bij diefstal uit auto's geldt

voor de overige misdrijven dat er in het algemeen sprake is geweest van een stijgen-



Hoofdstuk 4 58

de trend sinds 1989. Het daderonderzoek toont echter aan dat ten minste een deel

van de stijging in 1993 voorkomt uit een functionele verplaatsing. Hoewel de daders

nog steeds hoofdzakelijk diefstallen uit auto's hebben gepleegd, is er een lichte ver-

schuiving opgetreden in hun delictpatroon tijdens het project. Vooral het aandeel

gekwalificeerde diefstallen is toegenomen in het totale aantal opgehelderde zaken.

Bovendien blijkt dat de overige vermogensdelicten veel vaker zijn gepleegd in het

centrum. Het aandeel misdrijven dat gepleegd is in het district Noord is eveneens,

hoewel gering, toegenomen. Gegeven de criminele achtergrond van de daders, dat

wil zeggen generalisten met een sterke criminele betrokkenheid, en de resultaten

van de interviews kan deze uitkomst toegeschreven worden aan een functionele ver-

plaatsing. Het is wellicht ook een van de redenen waarom bij diefstal uit auto's een

geografische verplaatsing naar de andere districten is uitgebleven. In hoeverre de

functionele verplaatsing ook tot uiting is gekomen in een toename van winkeldief-

stal, kan met de beschikbare gegevens niet worden beantwoord.



5

Slotbeschouwing en aanbevelingen

De belangrijkste vraag van het onderzoek is of een situationele aanpak van diefstal

uit auto's heeft geleid tot een verplaatsing van de criminaliteit. Allereerst is het van

belang om even stil te staan bij de gehanteerde onderzoekmethodiek. De onder-

zoeksvraag is beantwoord aan de hand van het project diefstal uit auto's in het cen-

trum van Rotterdam waardoor er sprake is geweest van een gevalsstudie. De con-

clusies uit dit onderzoek mogen dan ook niet gegeneraliseerd worden naar andere

situaties. Het onderzoek bestaat ten eerste uit een procesevaluatie van de aanpak

en ten tweede uit een effectevaluatie op basis van een analyse van de geregistreerde

criminaliteit en een daderonderzoek. Voor de interpretatie van de uitkomsten is ver-

der gebruik gemaakt van de resultaten van het uitgebreide literatuuronderzoek dat

in een eerdere fase van deze studie heeft plaatsgevonden. Door de uitkomsten van

de diverse bronnen te combineren is getracht een antwoord te geven op de gestelde

vraag. Een opzet die gekozen is op basis van de destijds beschikbare kennis op dit

terrein.

In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat het project diefstal uit auto's een bijdrage heeft

geleverd aan een situatie waardoor het plegen van autokraak in het centrum van

Rotterdam moeilijker is geworden. De daling van het aantal diefstallen uit auto's in

het centrum in 1993 wordt daarom mede toegeschreven aan het project. Een nood-

zakelijke voorwaarde voor verplaatsing is hiermee vervuld geweest. In hoofdstuk 4 is

vervolgens de conclusie getrokken dat het project niet heeft geleid tot een geogra-

fische verplaatsing van diefstal uit auto's naar de overige districten. Wel is gebleken

dat er sprake is geweest van een gedeeltelijke verplaatsing naar andere typen van

misdrijven zoals gekwalificeerde diefstal. Op basis van deze conclusies is daarmee

aangetoond dat bepaalde effecten zijn opgetreden als gevolg van het project. De

gehanteerde methodiek geeft echter geen antwoord op de vraag in welke mate of

omvang deze effecten zich hebben voorgedaan. Zo wordt bijvoorbeeld de stijging

van het aantal gekwalificeerde diefstallen in het centrum ten dele toegeschreven aan

een functionele verplaatsing. Een conclusie die gebaseerd is op het feit dat de geïn-

terviewde autokrakers tijdens het project dit soort van misdrijven relatief vaker heb-
ben gepleegd in het centrum. Welk aandeel het functionele verplaatsingseffect heeft

gehad in de stijging van het aantal gekwalificeerde diefstallen in het centrum, kan

niet vastgesteld worden enkel en alleen op basis van deze steekproef van daders. Er

spelen namelijk ook andere factoren een rol. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht wor-

den aan veranderingen in aangiftegedrag door de slachtoffers, de wijze van registra-

tie door de politie of de instroom van nieuwe en andere soorten van daders. Kwanti-

ficeerbare gegevens over bijvoorbeeld het aangiftegedrag of de effecten van een

andere registratie bleken echter niet aanwezig te zijn tijdens deze studie.

Kennis over de mate waarin verplaatsingseffecten een bijdrage leveren aan de veran-
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deringen in de aard en de omvang van de criminaliteit, is beleidsmatig wel relevant.
Door na te gaan in hoeverre bepaalde effecten optreden, is het mogelijk om meer

gefundeerde uitspraken te doen over de kosten en baten van specifieke maatregelen
die de criminaliteit moeten voorkomen. Uit deze studie blijkt verder dat sommige

daders liever overstappen op andere typen van misdrijven in hun gebruikelijke werk-
gebied dan dat zij dit gebied drastisch uitbreiden. Een dergelijke uitkomst is minder

gewenst als dit een toename zou inhouden van ernstigere soorten van misdrijven,

zoals straatroof. Er zou meer onderzoek moeten plaatsvinden over de omvang waar-

in dit soort van effecten optreden. Gegeven de complexe en dynamische werkelijk-

heid, het probleem om valide gegevens te verzamelen over allerlei factoren en de

kosten die daarmee gepaard gaan, betekent echter dat de uitvoering van zo'n onder-

zoek verre van eenvoudig is. De toekomst zal daarom leren of onderzoek, dat een

antwoord geeft op dergelijke omvangvragen, ook daadwerkelijk haalbaar is.

Een belangrijke vraag betreft verder de invloed van de aanwezigheid van verkoop-

punten van drugs en helingscircuits op de criminaliteit in een specifiek gebied. Uit

deze studie blijkt bijvoorbeeld dat het werkgebied van de geïnterviewde daders

nauw samenhangt met de locatie van het toenmalige Perron Nul en het vormt ook

een van de redenen waarom de daders niet massaal zijn uitgeweken naar de andere

districten ondanks het project. In december 1994 is Perron Nul opgeheven omdat de

toestand op deze locatie niet langer te beheersen was (Rosenthal e.a., 1995). Er kan

verondersteld worden dat deze sluiting een spreiding van gebruiks- en dealpunten

heeft opgeleverd naar locaties elders in de stad. De druggerelateerde criminaliteit en

overlast kan hierdoor eveneens verplaatst zijn naar deze locaties. In hoeverre dit in-

derdaad het geval is, is eveneens het onderzoeken waard.

Stoppen of doorgaan? Het zijn niet alleen daders die deze vraag stellen. Ook door

beleidmakers dient deze vraag continu gesteld te worden. Een belangrijke vraag

betreft de wijze waarop toezicht een bijdrage kan leveren aan het verminderen van

de criminaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van de politiesurveillanten op

de tien locaties geen aanwijsbaar effect heeft gehad op het aantal diefstallen uit

auto's aldaar. Dit betekent niet dat toezicht op zich geen effect heeft. Het feit dat veel

autokrakers in de interviews hebben aangegeven dat zij de bewaakte parkeergarages

in het centrum zo veel mogelijk mijden, bewijst het tegendeel. Wel dient voortdu-

rend de vraag gesteld te worden of het toezicht ook intensief genoeg zal zijn om

bepaalde effecten te bereiken. Achteraf kan geconcludeerd worden dat het feitelijke

aantal uren toezicht door de politiesurveillanten te gering is geweest. Een logische

conclusie zou dan kunnen zijn om het aantal uren surveillance drastisch uit te brei-

den door de inzet van nog meer personeel. Een dergelijke aanbeveling is echter te.

simpel gegeven de schaarse capaciteit van de politie. Wel dient overwogen te wor-

den of de wijze van inzet veranderd kan worden. Is het altijd wel noodzakelijk dat er

in koppels wordt gesurveilleerd (Vink, 1995)? Moet er wel uitgegaan worden van

planmatig vastgestelde locaties? Of valt een meer dynamisch optreden te overwe-

gen? In hoeverre kunnen ook anderen die niet primair betrokken zijn bij een project,
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daarbij behulpzaam zijn? De belangrijkste vraag hierbij is hoe het algemene toezicht

zo ingericht kan worden dat de meest optimale effecten worden bereikt.

Een ander punt heeft betrekking op één van de uitgangspunten van de situationele

aanpak. Een belangrijk kenmerk van deze aanpak betreft de specifiek delictgerichte

ingang. In Rotterdam is dit diefstal uit auto's geweest. De situationele aanpak heeft

in de praktijk zijn waarde bewezen en er zijn vele voorbeelden bekend waaruit blijkt

dat zo'n aanpak leidt tot minder criminaliteit zonder noemenswaardige verplaat-

singseffecten. Niettemin is bij een dergelijke aanpak de kans op verplaatsing wel

groot als de daders, die in het projectgebied opereren, te typeren zijn als generalis-

ten met een sterke criminele betrokkenheid. Dit is vooral het geval als de reikwijdte

van de maatregelen te beperkt is vanuit de optiek van de daders (Hesseling, 1994).

Uit dit onderzoek blijkt dat ten minste een deel van de - onbekende - populatie da-

ders van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam inderdaad te typeren valt

als dit soort van daders. En het vormt ook een van de redenen waarom het project

samen is gegaan met een zekere mate van functionele verplaatsing. Hoe zouden

overigens de resultaten van dit onderzoek eruit gezien hebben als de surveillance in

het centrum wel zeer intensief was geweest? Zouden dan meer daders hun frequen-

tie van delictpleging hebben verminderd of zou dit slechts geresulteerd hebben in

nog meer verplaatsing? Het blijft natuurlijk gissen naar de antwoorden.

Niettemin moet de belangrijke vraag gesteld worden of de specifieke delictgerichte

ingang van de situationele aanpak wel juist is in situaties waarbij er sprake is van

generalisten met een sterke criminele betrokkenheid. Uit het oogpunt van het ver-

minderen van het aantal diefstallen uit auto's kan deze vraag in het geval van Rotter-

dam bevestigend worden beantwoord. In 1993 is het aantal diefstallen uit auto's dui-

delijk gedaald en het project heeft daartoe mede aan bijgedragen. Als verplaatsing

voorkomen had moeten worden, dan kunnen er echter vraagtekens gesteld worden

bij een dergelijke aanpak. Dit is helemaal het geval indien, zoals in Rotterdam, een

zekere verplaatsing optreedt naar andere vormen van gekwalificeerde diefstal. De

beantwoording van deze vraag hangt mede af van de ernst die toegekend wordt aan

specifieke vormen van verplaatsing. En elders is betoogd dat sommige vormen van

verplaatsing niet altijd als negatief beschouwd hoeven te worden. Bijvoorbeeld als

er een verschuiving van ernstige naar lichtere delicten optreedt (Hesseling, 1994,

pp. 50-52).

Desondanks is het wenselijk dat in de toekomst in dergelijke situaties niet langer

wordt uitgegaan van alleen het specifieke misdrijf, als verplaatsing zo veel mogelijk

moet worden voorkomen. De aanpak dient dan meer gericht te zijn op een combina-

tie van bepaalde dadergroepen en de verschillende soorten van misdrijven die zij

plegen. Met andere woorden, er is sprake van een meer probleemgeoriënteerde dan

een delictgerichte benadering. Een dergelijke benadering vormt bijvoorbeeld een

van de uitgangspunten van het veiligheidsbeleid in de komende jaren (Ministerie

van Binnenlandse Zaken, 1995). In de praktijk zou dit onder andere kunnen inhou-

den dat er preventieve maatregelen worden uitgevoerd die gelijktijdig de gelegen-
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heid voor meer soorten van misdrijven beperken, zoals diefstal uit auto's en winkel-

diefstallen en inbraken in bedrijven. Uit de literatuur blijkt dat een dergelijke meer-

voudige gelegenheidsbeperkende aanpak goed mogelijk is in een kleinschalige

setting (Eck, 1993). Daarnaast is het mogelijk om meer de nadruk te leggen op dader-

gerichte maatregelen. In het geval van Rotterdam zou dit bijvoorbeeld kunnen in-

houden dat de geïntensiveerde strafrechtelijke daderaanpak in werking was getreden

op basis van meer delicten dan alleen diefstal uit auto's, zoals winkeldiefstal, diefstal

met geweld en gekwalificeerde diefstal. Bovendien zou de aanpak alleen plaats

moeten vinden voor de daders die dit soort van delicten regelmatig en afwisselend

(kunnen) plegen. In de praktijk houdt dit een vergroting in van de groep vaste klan-

ten op basis van de gekozen misdrijven, waaronder autokraak. Gegeven de beperkte

capaciteit van politie en justitie zou dit tevens kunnen inhouden dat in het vervolg

niet iedere autokraker meer in verzekering wordt gesteld. Het is verder wenselijk dat

de strafrechtelijke aanpak zo veel mogelijk wordt gecombineerd met andere soorten

van maatregelen gericht op het voorkomen van recidive. Kortom, er zal meer sprake

moeten zijn van maatwerk dan nu het geval is.

Het is al vaker vermeld in de literatuur. Voor een dergelijke probleemgeoriënteerde

aanpak zal het project gebaseerd moeten zijn op een goede probleemanalyse vooraf.

Een gedegen profielschets van de daders die - reeds - werken in het projectgebied

zal daarbij een belangrijk onderdeel moeten gaan vormen (Reyne, 1995). Wat is het

werkgebied van de daders? Zijn het specialisten of generalisten met betrekking tot de

misdrijven die zij plegen? Wat is de criminele betrokkenheid van de daders? Welke

vorm van verplaatsing is eventueel mogelijk op basis van het delictpatroon uit het

verleden? Op basis van de uitkomsten van zo'n profielschets kan bij het opzetten van

een project alvast rekening worden gehouden met de eventuele uitkomsten die op

kunnen treden. Het is dan mogelijk om de meest optimale maatregelen te kiezen.

Dat voor dergelijke analyses reeds veel opgeslagen informatie aanwezig is bij politie

en justitie, bewijst deze studie.



Summary

Car burglaries: reduction or

displacement?

The resuits of a Rotterdam campaign to curb

thefts from cars

Rotterdam authorities have implemented various preventive and repressive steps to

reduce thefts from cars in the centre of Rotterdam. In 1992-1993, this campaign

entailed the following measures:

- police surveillance units at ten sites in the centre where cars are broken into

frequently;

- guards at the former parking grounds on the Willemsplein;

- information services for drivers and victims in the centre;

- intensified citywide repression of car burglars.

The campaign's focus on the city centre generated a fear that the project would

simply displace the crimes. Rather than desist from criminal acts, the car burglars

might change their usual ways of offending, which might in turn alter the forms and

numbers of the crimes. This study investigates the realisation of this scenario by

examining two varieties of displacement: geographic shifts (offenders move their

operations to different police districts) and functional changes (offenders switch

from thefts from cars to different types of crime).

The study evaluates process and effect separately. The process evaluation serves to

assess the implementation and realisation of various measures. Different police and

judicial data sources and findings from a survey of potential and actual victims in

the city centre provide the basis. The effect evaluation begins by measuring the proj-

ect's impact on the incidence of thefts from cars in the centre. Next, it investigates

any displacement caused by the project through an analysis of changes in reported

crimes and a study of the offenders (inciuding 81 interviews with such individuals).

Apparently, the campaign entailed increased police surveillance and more rigorous

apprehension of offenders. In effect, surveillants were posted at each location for

periods that varied from 4.3 to 6.8 hours a week. The evaluation also indicated that

offenders were more likely to be apprehended in the centre, despite the intention of

extending the project throughout the city.

The incidence of thefts from cars in the centre has changed for the better with

respect to the other districts. In 1992, the increase in thefts from cars corresponded

to the trend elsewhere. In 1993, thefts from cars decreased by 882. Supplementary

analyses, however, show that the increased supervision at specific locations did not

affect the number of thefts from cars at those sites.

1
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In conclusion, the measure of surveillance was apparently insufficient to achieve an

impact. In addition, the project seems to have complicated breaking into cars in the
centre of Rotterdam.

The project did not displace the number of thefts from cars from the centre to the

other police districts. The car burglars maintained virtually the same geographic

sphere of operations: the centre has remained the primary area for stealing items

from cars. The presence of a former important site for drug abuse (Perron Nul) is

considered a major factor. The rise in the rate of thefts from cars in other districts is

attributable to the general increase of recent years.

On the other hand, the noticeable increase in different crimes involving property in

the centre clearly reflects a functional displacement. The investigation of the offend-

ers revealed that car burglars often switched from stealing objects from cars to other

types of aggravated theft in the city centre.

1



Résumé

Vols à la roulotte: diminution ou

déplacement ?

Effets d'un projet de lutte contre les vols à la

roulotte à Rotterdam

Diverses mesures préventives et répressives ont été prises afin d'essayer de réduire

le nombre des vols à la roulotte dans le centre de Rotterdam. Entre 1992 et 1993, les

mesures suivantes ont été mises en oeuvre :

- la présence d'agents de police dans dix endroits différents du centre-ville ou est

commis un nombre relativement important de vols à la roulotte;

- la surveillance de 1'ancien parking de la Willemsplein;

- l'information des automobilistes et victimes dans le centre-ville;

-- une approche répressive des délinquants renforcée et étendue à 1'ensemble de la

ville.
Etant donné que les efforts principaux se concentraient sur Ie centre-ville, l'on

craignait que le projet ne conduisit à un déplacement de la criminalité, c'est-à-dire

que les délinquants, au lieu de renoncer à la commission du délit - l'objectif des

mesures - continuent d'une autre manière, ce qui pouvait entraYner un changement

dans l'ampleur et la nature de la criminalité. Dans quelle mesure 1'on a ou non

affaire à un déplacement est au centre de la présente étude dans laquelle l'on s'est

intéressé à deux formes de déplacement de la criminalité : le déplacement géogra-

phique (les délinquants se rendent dans d'autres districts de police) et le déplace-

ment fonctionnel (au lieu de commettre des vols à la roulotte, les délinquants

commettent d'autres délits).

L'étude comprend une évaluation de la mise en oeuvre des différentes mesures dans

laquelle il est examiné si et comment elles ont été mises en oeuvre dans la pratique.

A cette fin, diverses sources de données judiciaires et policières ont été utilisées

ainsi que les résultats d'une enquête réalisée auprès de victimes (potentielies) dans

le centre-ville. L'étude comprend également une évaluation des effets dans laquelle

est examiné en premier lieu l'effet du projet sur le nombre de vols à la roulotte dans

le centre-ville et en second lieu si le projet a causé un déplacement de ia criminalité.

A cette fin, ont été utilisées une analyse de l'évolution de la criminalité apparente

ainsi qu'une enquête auprès des délinquants, au cours de laquelle 81 délinquants

ont été interrogés.

11 est apparu qu'au cours de la mise en oeuvre du projet, la présence d'agents de

police a augmentée et que l'approche répressive des délinquants s'est intensifiée. 11

faut remarquer à cet égard que la durée des activités de surveillance effectuées par
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les agents de police se situait en pratique entre 4,3 et 6,8 heures par emplacement

par semaine. Qui plus est, l'évaluation montre que l'approche répressive des délin-

quants s'est concentrée dans le centre-ville malgré l'objectif d'étendre cette mesure

à l'ensemble de la ville.

L'évolution du nombre de vols à la roulotte dans le centre-ville se démarque par

rapport à celle constatée dans les autres districts. En 1992, le nombre de vols à la

roulotte dans le centre-ville continue de croltre, comme dans les autres districts. En

1993, ce nombre diminue de manière considérable dans le centre-ville (882 vols).

Des analyses complémentaires montrent cependant qu'un renforcement des activi-

tés de surveillance aux différents emplacements n'a eu aucun effet sur le nombre de

vols à la roulotte qui y sont commis. L'on peut conclure que la présence des agents

de police a été trop limitée dans la pratique pour avoir un quelconque effet. Il n'en

demeure pas moins que le projet a contribué à rendre plus difficiles les vols à la

roulotte dans le centre de Rotterdam.

Le projet n'a causé aucun déplacement géographique du nombre de vols à la rou-

lotte dans le centre-ville vers les autres districts de police. Le `champs de manoeu-

vre' des délinquants n'a pas ou pratiquement pas changé durant la mise en oeuvre

du projet: les vols à la roulotte sont perpétrés principalement dans le centre-ville. La

présence d'un ancien et important lieu de rassemblement pour les drogués (Perron

Nul) a sans doute joué un róle important. L'augmentation du nombre de vols à la

roulotte dans les autres districts doit être attribuée à la tendance à la hausse des

dernières années.

En revanche, l'on constate que l'augmentation dans le centre-ville de plusieurs

autres formes d'atteintes à la propriété doit être attribuée à un déplacement fonc-

tionnel. C'est ainsi qu'il ressort de l'enquête auprès des délinquants qu'au cours de

la mise en oeuvre du projet les délinquants ont, dans le centre-ville, commis moins

de vols à la roulotte et plus d'autres formes de vol qualifié.
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De politiële en justitiële afhandelingspercentages

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) zijn de resultaten van de daderaanpak weergegeven door

middel van twee maten: het politiële en het justitile afhandelingspercentage. De maat voor

de politiële afhandeling is berekend door het aantal aanhoudingen dat nog niet is af-

gehandeld door de politie (= loopzaak), in mindering te brengen op het totale aantal

aanhoudingen waarop inverzekeringstelling (IVS) volgt, plus het aantal aanhoudingen

waarop geen inverzekeringstelling volgt maar die wel hebben geleid tot het uitreiken van

een dagvaarding in persoon (DIP). Om de districten onderling te kunnen vergelijken, is de

som gedeeld door het totale aantal aanhoudingen per district. In formulevorm wordt het

politiële afhandelingspercentage weergegeven door:

(IVS + (geen IVS, wel DIP) - (loopzaak politie) / totale aantal aanhoudingen per district

De maat voor de justitiële afhandeling is berekend door het aantal uitgereikte dagvaar-

dingen in persoon te vermeerderen met het aantal vorderingen tot bewaring van de ver-

dachte en dit te delen door het aantal aanhoudingen dat gevolgd wordt door inverzeke-

ringstelling. Hierbij worden de aanhoudingen die nog niet zijn afgehandeld door de poli-

tie, in mindering gebracht op het aantal inverzekeringstellingen. In formulevorm wordt het

justitiële afhandelingspercentage weergegeven door:

(DIP na IVS + vordering tot bewaring) / (IVS - (loopzaak politie))

De resultaten zijn zijn gegeven in tabel 1. Uit de tabel blijkt dat in 1993 een verbetering is

opgetreden bij de afhandeling van de aanhoudingen door de politie ten opzichte van

1992. In 1992 en 1993 werden respectievelijk 50,5% en 64,2% van de aanhoudingen

volgens afspraak afgehandeld. Er zijn grote verschillen te constateren tussen de diverse

politiedistricten. Een voorbeeld hiervan zijn de districten centrum en Zuid. In het district

centrum kon in 1992 62,6% van de aanhoudingen volgens de uitgangspunten van het pro-

ject worden afgehandeld en in 1993 is dit percentage gestegen naar 79,4. In district Zuid

is dit, in 1992, het geval in 49% van de aanhoudingen. In 1993 is dit percentage gedaald

naar 19,5. Uit de overige resultaten (zie ook hoofdstuk 2, figuur 3) blijkt dat dit verschil in

afhandeling vooral toe te schrijven is aan een laag percentage inverzekeringstellingen in

Zuid en een hoog percentage in het centrum.

Met betrekking tot de justitiële afhandeling kan uit tabel 2 geconcludeerd worden dat de

afhandeling van de aanhoudingen door het openbaar ministerie enigszins terugloopt van

76,5% in 1993 naar 72,7% in 1993. Bij de justitiële afhandeling kunnen eveneens verschil-

len tussen de districten geconstateerd worden. Aan de ene kant heeft in West en in het

centrum de justitiële afhandeling het meest frequent plaatsgevonden conform de uit-

gangspunten van het project. Aan de andere kant heeft de justitiële afhandeling in de

1
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Tabel 1: Het politiële afhandelingspercentage per district In de periode februari-juli 1992 en

de periode januari-juni 1993

1992 1993

abs. totaal % abs. totaal

centrum 114 182 62,6 220 277 79,4

Noord 46 101 45,5 70 96 72,9

Oost 37 57 64,9 46 67 68,7

West 17 82 20,7 45 125 36,0

Zuid 24 49 49,0 8 41 19,5

totaal 238 471 50,5 389 606 64,2

Tabel 2: Het justitiële afhandelingspercentage per district in de periode februari-juli 1992 en

de periode januari-juni 1993

1992 1993

abs. totaal % abs. totaal %

centrum 98 110 89,1 165 220 75,0

Noord 32 46 69,6 52 70 74,3

Oost 25 36 69,4 24 46 52,2

West 15 16 93,8 35 41 85,4

Zuid 6 22 27,3 4 8 50,0

totaal 176 230 76,5 280 385 72,7

districten Oost en Zuid in beide jaren minder vaak plaatsgevonden conform de uitgangs-

punten. Voor district Zuid moet hierbij opgemerkt worden dat de justitiële afhandeling wel

relatief sterk is verbeterd in 1993 ten opzichte van 1992; het gaat echter wel om beperkte

aantallen in de betreffende meetperioden.
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Het daderonderzoek

Als onderdeel van de evaluatie heeft een onderzoek plaatsgevonden naar en onder daders

van diefstal uit auto's in Rotterdam. In dit daderonderzoek is nagegaan welke misdrijven

deze autokrakers zoal plegen, hoe men te werk gaat bij diefstal uit auto's, of de daders

iets van het project hebben gemerkt en op welke wijze zij reageren op preventieve maat-

regelen.

In het kader van het daderonderzoek zijn 81 verdachten van diefstal uit auto's geïnter-

viewd. Deze 81 respondenten waren, na bemiddeling van de (parket)politie, bereid om

aan het onderzoek medewerking te verlenen. De interviews zijn afgenomen op het bureau

Eendrachtsplein in het centrum (53 interviews), het bureau Noord (15) en bij de parket-

politie (13) in de periode maart-oktober 1993. De interviews zijn gehouden aan de hand

van een topiclijst en afgenomen door medewerkers van het onderzoeksbureau Intraval en

duurden gemiddeld ruim een uur. De uitkomsten van de interviews zijn aangevuld met

gegevens van de Herkenningsdienst (HKD) over deze daders. De gegevens van de HKD

zijn verzameld in augustus 1994. Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten van het

daderonderzoek is het noodzakelijk om eerst enkele kanttekeningen te plaatsen bij de

gehanteerde methode.

De beperkingen van het daderonderzoek

De eerste beperking van het daderonderzoèk betreft de wijze waarop de steekproef is

samengesteld. De daders zijn benaderd op het politiebureau en bij de parketpolitie. Mede-

werking aan het onderzoek heeft plaatsgevonden op vrijwillige basis. Hierdoor is de kans

op een selectieve uitkomst groot. Zo valt te veronderstellen dat vooral daders aan het

woord komen die blijven doorgaan of die verplaatsingsgedrag vertonen (Eck, 1993). Da-

ders die stoppen als gevolg van de maatregelen, zullen namelijk niet worden aangetroffen

bij politie en justitie. De lezer dient daarom te beseffen dat de wijze van recrutering heeft

geleid tot een selectieve steekproef. Dit betekent dat de uitkomsten alleen betrekking heb-

ben op de 81 verdachten en dat niet gegeneraliseerd kan worden naar de (onbekende)

populatie daders van diefstal uit auto's.

Een tweede beperking is dat ondervraging, op het politiebureau, tot niet-valide antwoor-

den kan leiden (Bovenkerk, 1992; Van Gemert, 1995). In het algemeen hebben responden-

ten de neiging om anders te handelen dan zij zeggen. In de interviews moet soms uit-

gegaan worden van hypothetische situaties en het feitelijke delictgedrag wordt achteraf

door de respondenten verbaal logisch gereconstrueerd. Zo blijkt dat veel actieve woning-

inbrekers in een Amerikaans onderzoek zich presenteerden als planners tijdens de inter-
views (Cromwell e.a., 1991). Met andere woorden, als daders die van tevoren goed

hebben nagedacht hoe zij het delict zullen plegen. Uit observaties van hun feitelijke delict-

gedrag bleek echter dat zij zich in de praktijk tamelijk opportunistisch gedroegen; dat wil
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zeggen, dat de wijze van delictpleging sterk werd bepaald door allerlei toevallige omstan-

digheden. Dat interviews kunnen leiden tot niet-valide antwoorden, snijdt hout en vormt,

los van het inhoudelijke onderwerp, een nadeel van deze methode.

Een derde beperking, die specifiek geldt voor het Rotterdamse daderonderzoek, komt

voort uit de respondenten die zijn geïnterviewd. Zo blijken, met uitzondering van twee

personen, alle geïnterviewde daders verslaafd te zijn aan harddrugs. In sommige gevallen

is dit duidelijk ten koste gegaan van de kwaliteit van de interviews. Zo antwoordde een

respondent op de vraag of hij iets van de maatregelen heeft gemerkt als volgt:

Resp.: 'Sorry, maar ik heb buikpijn. Ik gebruik geen medicijnen. Kun je voor mij op de bel

drukken. Ik voel me ziek en ik wil niet verder praten. Ik heb medicijnen nodig'

Intv.: 'Vijf minuten:

Resp.: 'Nee, ook geen vijf minuten, ik wil niet langer praten. Stop:

Intv.: 'Waarom wil je niet meer?'

Resp.: 'Het maakt me gek. Als ik vrij ben, kan ik je misschien wel informatie geven, maar

niet hier in de gevangenis. Ik ben kwaad, het zit in mijn hoofd. Altijd wint de

gevangenis het weer van mij. Ik heb nooit daar buiten het goede leven gezien of

gekend toen ik in de gevangenis kwam. Het is altijd zo geweest dat als ik iets doe,

dat ik er dan ook voor gearresteerd wordt. Dus ik stop met deze zaak. Normaal

houden ze me 1 dag vast en dan moeten ze me weer vrij laten, maar nu moet ik

vier dagen blijven voor deze diefstal, dus lang. Dus het is genoeg, ik wil niet verder.

Stop, ik wil terug en ik wil mijn methadon:

Ook in andere gevallen bestaat de indruk dat de respondent ziek, moe of verward was

tijdens het interview. In één geval is er zelfs sprake geweest van een verdachte die duide-

lijk last had van achtervolgingswaan. Verder blijkt dat veel verdachten, omdat zij van niet-

Nederlandse afkomst zijn, de Nederlandse taal in onvoldoende mate beheersen. In sommi-

ge gevallen is het interview daarom in het Frans of het Engels afgenomen. Het voorgaande

heeft eveneens tot gevolg dat de kwaliteit van het interview of van specifieke antwoorden

niet altijd optimaal is. De antwoorden zijn oppervlakkig, onduidelijk of bepaalde onderwer-

pen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. Op zichzelf zijn bovengenoemde bezwa-

ren onvoldoende redenen om af te zien van een selectieve steekproef en open interview-

technieken bij specifieke respondenten. Wel dient bij de interpretatie van de uitkomsten

de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.

Naast de interviews zijn tevens gegevens over de 81 verdachten verzameld bij de HKD van

de regio Rotterdam-Rijnmond. Hierbij is gebruik gemaakt van de DEX-personenmodule

(KLPD, 1993; Kruize, 1994). Het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de HKD bevat onder

andere de gegevens over personen en de misdrijven waarvan zij verdacht worden. De mis-

drijven die gekoppeld zijn aan personen, betreffen 'opgehelderde' zaken, dat wil zeggen

dat de politie voldoende bewijs denkt te hebben om de zaak door het openbaar ministerie

te laten vervolgen. In hoeverre het aantal opgehelderde zaken per persoon een valide af-

spiegeling vormt van de werkelijkheid, is niet bekend. Er kan verondersteld worden dat bij

personen, net zoals bij aangiften, geldt dat er sprake is van een zekere mate van verbor-

gen criminaliteit. Voor de analyses in het kader van het daderonderzoek is uitgegaan van
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gen criminaliteit. Voor de analyses in het kader van het daderonderzoek is uitgegaan van

de volgende typen van misdrijven: diefstal uit auto, winkeldiefstal, woninginbraak, overige

eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr.), overige gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvSr.),

diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.), Opiumwetdelicten en overige misdrijven. Er is

hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een poging tot en medeplichtigheid aan een

misdrijf.

In HKS worden misdrijven op twee manieren aan personen gekoppeld. Door middel van

een handmatig of een automatisch antecedent. Een antecedent kan hierbij betrekking

hebben op meer opgehelderde misdrijven. Bij automatische antecedenten geldt dat er

allerlei delictgegevens aanwezig zijn, zoals pleegplaats, pleegtijd, modus operandi en

dergelijke. Dit is niet het geval bij handmatige antecedenten. Afgezien van een of meer

wetsartikelen en een eventuele FMO-codes worden er geen aanvullende gegevens over

het misdrijf ingevoerd. In Rotterdam worden, uit capaciteitsoverwegingen, opgehelderde

winkeldiefstallen als handmatig antecedent ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de

meeste analyses winkeldiefstal buiten beschouwing is gebleven omdat specifieke gege-

vens ontbraken.

Er is sprake van een selectieve steekproef en de gegevens van de interviews en van de

politie zijn niet altijd valide. De uitkomsten van het daderonderzoek zijn daarom meer

indicatief voor dan een feitelijke afspiegeling van de werkelijkheid.

Een profielschets van de daders

Op twee na zijn alle daders van het mannelijke geslacht. De jongste dader is 16 jaar en

de oudste is 48 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 32 jaar. In vergelijking met de uit-

komsten van ander onderzoek is deze gemiddelde leeftijd betrekkelijk hoog (Eijken en

Colombijn, 1994). Uit tabel 1 blijkt dat het geboorteland van de daders varieert. De meeste

daders zijn van niet-Nederlandse herkomst. Uit de interviews blijkt verder dat dertien res-

pondenten pas vijf jaar of korter in Nederland wonen.

Van de daders heeft 6% nooit enige vorm van onderwijs gekend en 200/0 heeft alleen basis-

onderwijs gevolgd. De meeste daders (59%) hebben lbo of de mavo bezocht. Bijna twee

derde van de daders blijkt de opleiding niet voltooid te hebben. Vooral de Marokkaanse

daders worden gekenmerkt door een zeer laag opleidingsniveau.

Van de daders ontvangt 64% als hoofdinkomen een uitkering. Deze wordt meestal aan-

gevuld met inkomsten uit illegale activiteiten, zwartwerk of liefdadigheid van familie en

vrienden. De overige daders ontvangen geen uitkering en zij leven hoofdzakelijk van de

inkomsten die afkomstig zijn uit het plegen van delicten.
Op twee na zijn alle geïnterviewde daders verslaafd aan drugs. Bijna 60% van de daders is

hierbij voor het 21ste jaar met het gebruiken van drugs begonnen. Ruim 80% van de ge-

1 Een FMO-code houdt in dat aan een misdrijf een algemeen bekende term wordt toegekend, zoals fietsendief-

stal, diefstal uit auto of zakkenrollerij.
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Tabel 1: Geboorteland van de geïnterviewde daders (n=81)

geboorteland abs.

Nederland 25 31
Marokko 19 24

Suriname/Antillen 19 24
anders 18 21

totaal 81 100

ne als cocaïne gebruiken. Meer dan de helft heeft een afgebroken drugverleden. Zij zijn

ooit een of meer keren afgekickt, maar het is niet mogelijk gebleken om clean te blijven.

Volgens de opgave van de politie hebben 56 daders (69%) Rotterdam als officiële woon-

plaats, in 11 gevallen (12%) is de woonplaats niet bekend en de overige 14 daders (19%)

wonen buiten Rotterdam. Uit de interviews blijkt dat 59 daders geen vaste verblijfplaats

hebben. Zij slapen in opvanghuizen, dagverblijven, kraakpanden, bij vrienden of familie.

Twintig daders uit deze groep geven bovendien aan dat zij regelmatig de nacht op straat

doorbrengen, ze slapen in portieken of op bankjes.

Samenvattend blijkt dat de groep geïnterviewde daders te typeren valt als de wat oudere,

mannelijke harddruggebruiker met een afgebroken opleiding die een zwervend bestaan

leidt. Inkomsten worden verkregen via een uitkering en/of illegale activiteiten.

Criminele achtergrond

Uit de literatuur blijkt dat de kans op verplaatsing groter is, naarmate de criminele betrok-

kenheid van de daderpopulatie sterker is (Hesseling, 1994, pp. 43-47). De criminele be-

trokkenheid van de geïnterviewde daders is bepaald door na te gaan hoe lang zij al mis-

drijven plegen. In de interviews geeft 43% van de daders aan dat zij na het 21ste jaar

begonnen zijn met het plegen van delicten. Met andere woorden, er is sprake van een

relatief grote groep late starters. De gegevens van de HKD komen in grote lijnen overeen

met de antwoorden van de daders. Volgens de gegevens uit het HKS blijkt dat 48% van de

daders hun eerste geregistreerde politiecontact bij de HKD hebben na het 21ste levens-

jaar.2 Er blijken grote verschillen te zijn tussen het geboorteland van een dader en de

leeftijd waarop zij voor het eerst bij de HKD staan geregistreerd. De meeste Nederlandse

daders (92%) staan voor het 21ste jaar voor het eerst geregistreerd bij de HKD in verband

met het plegen van een misdrijf. Voor de Surinaamse en Antilliaanse daders is dit in ruim

de helft van de gevallen. Voor de daders met een Marokkaanse of een andere achtergrond

geldt dat een kwart of minder voor het 21ste jaar voor het eerst geregistreerd staat bij de

2 Het is natuurlijk mogelijk dat eerdere politiecontacten niet in het HKS staan geregistreerd maar op een andere

manier bij de politie bekend staan.
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Tabel 2: Het aantal gepleegde typen van misdrijven

aantal aantal daders %

1 5 6

2,3 9 11

4 t/m 8 67 83

totaal 81 100

HKD. Deze uitkomsten zijn voor een deel toe schrijven aan het feit dat dertien verdachten

pas vijf jaar of korter in Nederland wonen.
De 81 daders staan gemiddeld bijna 11 jaar geregistreerd bij de HKD voor het plegen van

diverse misdrijven. Het aantal jaren dat men geregistreerd staat, hangt af van de leeftijd

van de verdachte. Daders jonger dan 32 jaar zijn gemiddeld 7 jaar bekend bij de politie,

terwijl dit voor daders van 32 jaar en ouder gemiddeld 14 jaar bedraagt. De duur van de

registratie varieert eveneens naar geboorteland. De Nederlandse verdachten zijn gemid-

deld 16 jaar bekend bij de politie, de Surinaamse en Antilliaanse verdachten staan gemid-

deld ruim 13 jaar geregistreerd. De Marokkaanse en overige verdachten staan respectieve-

lijk 8 en 6 jaar geregistreerd bij de politie. Het feit dat men al lange tijd bij de politie

bekend is, duidt op een sterke criminele betrokkenheid van de 81 verdachten.

Uit de literatuur blijkt dat de kans op verplaatsing eveneens toeneemt, naarmate de dader-

populatie meer bestaat uit generalisten (Hesseling, 1994, pp. 43-47). Generalisme houdt

onder andere in dat daders verschillende soorten van misdrijven plegen. Op basis van de

HKD-gegevens blijkt dat de 81 daders gezamenlijk 4.687 antecedenten hebben, waarbij er

sprake is van 5.384 opgehelderde misdrijven. Om te bepalen of de daders meer soorten

van misdrijven plegen, is uitgegaan van de volgende categorieën: diefstal uit auto, winkel-

diefstal, overige eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr.), woninginbraak, overige gekwalifi-

ceerde diefstal (art. 311 WvSr.), diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.), Opiumwet-

delicten en overige delicten. In theorie is het dus mogelijk dat een dader, op basis van

deze indeling, één tot acht typen van misdrijven heeft gepleegd tijdens zijn loopbaan.

Uit tabel 2 kan geconcludeerd worden dat ruim 80% van de verdachten vier of meer soor-

ten van misdrijven heeft gepleegd. Deze uitkomst toont aan dat de groep in grote mate te

typeren valt als generalisten met betrekking tot het soort van delicten dat zij hebben

gepleegd. Het voorgaande betekent echter niet dat de diverse misdrijven ook door alle

daders of in dezelfde mate zijn gepleegd (zie tabel 3).

Op één respondent na geven alle verdachten toe dat zij een of meer diefstallen uit auto's
hebben gepleegd. Diefstal uit auto's blijkt in het algemeen een favoriet delict te zijn

omdat het volgens de daders relatief makkelijk uit te voeren is. Bovendien voelen zij zich

er ook het veiligst bij. De omgeving kan makkelijk worden gecontroleerd, de pakkans is

gering omdat omstanders meestal te bang zijn om in te grijpen en de politie vaak te laat

is. Bovendien zijn er meer vluchtwegen dan bijvoorbeeld bij woninginbraak. Andere rede-

nen zijn dat het in korte tijd veel geld oplevert en dat er veel gelegenheid is omdat er zo
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Tabel 3: Gemiddeld aantal opgehelderde misdrijven per dader

misdrijf

diefstal uit auto

overige delicten

overige gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvSr.)

winkeldiefstal

Opiumwet

overige eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr.)

woninginbraak

diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.)

80

gemiddelde aantal daders

abs. %

18 80 99

17 - 69 85

13 68 84

18 60 74

5 47 58

6 45 56

6 40 49

3 40 49

. De percentages zijn gebaseerd op n=81.

veel auto's staan. Tijdens het doornemen van de interviews ontstond de indruk dat de

meeste daders het autokraken als een onschuldig delict zien. Volgens sommigen is het

eigenlijk een beetje onder hun stand en ze schamen zich er eigenlijk voor dat ze zich zo

verlagen.

Overige gekwalificeerde diefstal (bijvoorbeeld inbraken in bedrijven of winkels) en winkel-

diefstal zijn eveneens vermogensdelicten waar een grote meerderheid van de responden-

ten zich schuldig aan heeft gemaakt. Uit de daderinterviews blijkt tevens dat winkeldief-
stal relatief frequent gepleegd wordt. Opvallend is hierbij dat een deel van de 81 daders

eigenlijk oorspronkelijk winkeldief was maar dat ze er zo onverzorgd uitzagen door het

druggebruik dat ze in de winkels begonnen op te vallen. Het vormde voor deze respon-

denten een reden om over te stappen op het kraken van auto's.

Uit de interviews komt naar voren dat de handel in drugs een lucratieve bezigheid is.

Zeventig procent (n=73) geeft op zich hier wel eens mee bezig te hebben gehouden. Uit

de HKD-gegevens blijkt dat 58% van de verdachten een of meer keren opgepakt is voor

een Opiumwetdelict. Voor een aantal van de verdachten was deze bezigheid echter niet

vol te houden omdat dealen èn gebruiken vaak geen goede combinatie is. In plaats van

dealen wordt er dan gerund wat vaak in natura beloond wordt, men krijgt balletjes heroï-

ne of cocaïne voor de bewezen diensten.

Ruim de helft van de daders heeft zich eveneens schuldig gemaakt aan overige eenvou-

dige diefstal en bijna de helft is wel eens opgepakt in verband met diefstal met geweld of

woninginbraak. Het gemiddelde aantal opgehelderde zaken is echter minder dan bijvoor-

beeld bij autokraak of winkeldiefstal. Dit zou erop kunnen duiden dat men dit soort van

delicten liever niet pleegt. Het aantal respondenten dat in de interviews opgeeft dat zij dit

soort van delicten hebben gepleegd, is overigens lager dan volgens de opgave van de

HKD. In de interviews geeft 34% van de respondenten (n=68) toe wel eens in een woning

te hebben ingebroken, voor tasjesroof is dit 17% (n=60) en 7% (n=57) heeft wel eens een

overval gepleegd. Veel daders zeggen in de interviews dat zij geen tasjesroof doen omdat

ze er eigenlijk op neerkijken. Het wordt een stijlloos misdrijf gevonden. Het idee dat het je

oma wel eens zou kunnen zijn, wekt agressie op. Voor veel daders ligt hier de grens. Tas-

jesroof vereist ook bepaalde vaardigheden die een aantal daders, zoals ze aangeven, niet
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bezit. Je moet er niet te nerveus en goed gecoordineerd voor zijn. Tevens houdt men reke-

ning met - de zwaardere - strafrechtelijke gevolgen bij dit soort van misdrijven. Het ple-

gen van een overval blijkt voor enkele daders wel steeds dichter bij te komen, althans

tijdens het interview. De gedachte eenmaal een bankte beroven om zo in een klap van

alle zorgen af te zijn, wordt door meer daders geuit. Het feit dat ze niet het juiste wapen

hebben, weerhoudt een groot deel van de daders ervan om een overval te plegen. Een

grote meerderheid van de daders (85%) blijkt tot slot ook allerlei andere delictsoorten te

hebben gepleegd (de categorie overige in tabel 3).

De 81 daders kunnen getypeerd worden als generalisten. Desondanks worden sommige

typen van misdrijven frequenter gepleegd dan andere vormen. Dit impliceert dat de da-

ders bepaalde voorkeuren hebben. Op basis van de antwoorden van de daders zelf blijken

vooral diefstal uit auto's en winkeldiefstal favoriete misdrijven te zijn ten tijde van het

interview; respectievelijk 49% en 23% van de daders (n=77) geeft aan dat hun voorkeur

hiernaar uitgaat. De overige daders noemen als hun voorkeursdelict: drughandel (10%),

inbreken (6%), slopen (5%), overval (1%) en prostitutie (1%). Ook in andere studies is

erop gewezen dat daders vaak een voorkeur hebben voor bepaalde delicten (Kowalski en

Faupel, 1990; Grapendaal e.a., 1991). Ondanks het bestaan van deze voorkeuren kan uit

het voorgaande geconcludeerd worden dat de daders in staat zijn om diverse soorten van

misdrijven te plegen.
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De ontwikkeling van de criminaliteit per district

Tabel 1: Diefstal uit auto

district 1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 6.266

Noord 2.397

West 3.501

Oost 1.609

Zuid 1.587

Grijs 1.890

ov. Rotterdam 237

5.936

1.780

3.378

1.187

1.394

1.730

217

6.006

1.939

3.542

1.157

1.287

1.585

222

7.773

2.210

3.800

1.745

1.614

2.657

290

8.688

2.837

3.872

2.926

1.846

2.660

380

7.806

2.945

4.024

1.777

1.902

3.135

324

totaal 17.487 15.622 15.738 20.089 23.209 21.913

Tabel 2: Inbraak in woning

district 1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 396 363 346 458 613 700

Noord 950 849 899 920 1.152 1.577

West 1.326 1.313 1.189 1.176 1.769 2.165

Oost 830 957 829 811 1.290 1.402

Zuid 677 630 609 593 974 1.392

Grijs 985 889 812 806 1.098 1.901

ov. Rotterdam 63 66 46 67 77 66

totaal 5.227 5.067 4.730 4.831 6.973 9.203

Tabel 3: Winkeldiefstal

district 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 1.848 1.869 1.588 1.895 2.524

Noord 241 319 248 84 134

West 288 116 77 120 189

Oost 464 264 122 285 383

Zuid 610 563 639 689 891

Grijs 507 303 256 280 258

JZP 982 1.045 995 753 102

totaal 4.940 4.479 3.925 4.106 4.481
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Tabel 4: Overige eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr.)

district 1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 5.702 5.398 5.873 5.715 6.476 5.807

Noord 1.906 2.065 2.041 1.954 2.035 2.737

West 2.334 2.275 2.478 2.492 3.255 3.484

Oost 2.439 2.301 2.358 2.567 3.348 3.140

Zuid 2.089 2.116 1.948 2.155 2.571 2.624

Grijs 2.125 2.190 2.112 2.457 2.776 2.885

ov. Rotterdam 785 894 857 876 873 751

totaal 17.380 17.239 17.667 18.216 21.334 21.428

Tabel 5: Overige gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvSr.)

district 1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 2.019 1.873 2.135 1.957 2.331 3.320

Noord 1.232 1.200 1.160 1.278 1.531 2.329

West 2.223 2.305 2.530 2.564 2.865 3.068

Oost 1.447 1.478 1.440 1.493 1.964 2.634

Zuid 1.674 1.594 1.496 1.585 2.094 2.942

Grijs 1.813 1.856 1.590 1.960 2.568 2.925

ov. Rotterdam 296 258 262 323 340 282

totaal 10.704 10.564 10.613 11.160 13.693 17.500

Tabel 6: Diefstal met geweld (artt. 312 en 317 WvSr.)

district 1988 1989 1990 1991 1992 1993

centrum 313 423 343 487 640 789

Noord 153 157 156 197 225 304

West 240 340 306 465 569 574

Oost 138 147 115 216 232 268

Zuid 135 182 242 269 230 268

Grijs, 179 207 166 272 261 295

ov. Rotterdam 11 25 26 28 27 25

totaal 1.169 1.481 1.354 1.934 2.184 2.523



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

Ml. Zeilstra, H.G. van Andel

102 Over regels en appèl; de conflict-

opwekkendheid van artikel 57 AAW

N.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. B.J.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. Nelen

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers
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117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

nleta-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. Verwers, 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

86

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans
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