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Samenvatting

In de jaren tachtig is door de politiek, als reactie op door de winkelbranche
geuite zorg, een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot de aanpak van
winkeldiefstallen door politie en justitie. Die toezeggingen betroffen onder
meer het ter beschikking stellen van een uniform aangifteformulier voor
winkeldiefstallen aan winkeliers, het registreren van alle verdachten van
winkeldiefstallen in een landelijk bevraagbaar informatiesysteem, het
raadplegen van dit systeem bij elke aangifte van winkeldiefstal met bekende
dader en het, op basis van die informatie, differentiëren in de aanpak van first
offerders en recidivisten. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een
hoger aangiftepercentage en een stevige aanpak van hardnekkige winkeldieven.
Omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat winkeliers betwijfelen of de
gedane toezeggingen worden waargemaakt en ook het aangiftepercentage
nauwelijks is verbeterd hebben de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en
Reclassering van het Ministerie van justitie en het Hoofdbedrijfsschap
Detailhandel het WODC opdracht gegeven te onderzoeken of de in de jaren
tachtig gedane toezeggingen door politie en justitie worden nagekomen.
Het onderzoek is beperkt van opzet. In zes (van dein totaal 121) politiedistricten is onderzocht hoe winkeldiefstallen in die districten door politie
en justitie worden aangepakt. De politiedistricten zijn zodanig gekozen dat
zowel grote steden als middelgrote steden en plattelandsdistricten zijn
vertegenwoordigd. Met die selectie is gegarandeerd dat gebieden met
verschillende problematieken - mogelijk resulterend in verschillen in
handelswijze van politie en justitie - in het onderzoek zijn vertegenwoordigd.
Dit betekent wel dat enige concessie is gedaan met betrekking tot de
representativiteit van het onderzoek de grote steden leggen in deze selectie
meer gewicht in de schaal dat het geval zou zijn geweest bij een a-selecte
steekproef. Desondanks mag worden verwacht dat het onderzoek een adequate
afspiegeling vormt van de wijze waarop de nederlandse politie en justitie
winkeldiefstallen afhandelen.
Uit het onderzoek blijkt dat de aanpak van winkeldiefstallen in de zes
onderzochte districten veel beter verloopt dan op basis van beeldvorming zou
worden verwacht. In alle zes de districten werd een standaard aangifteformulier voor winkeldiefstallen ter beschikking gesteld, zij het dat dit in één
geval niet het landelijk uniforme formulier betrof, maar een eigen versie. Het
formulier blijkt vooral nuttig voor grootgebruikers (grootwinkelbedrijf,
beveiligingsbedrijven), met wie de politie in veel gevallen gerichte afspraken
maakt over de afhandeling van winkeldiefstallen. Voor kleinere winkeliers is het
formulier minder aantrekkelijk, daar zij slechts incidenteel een winkeldief
betrappen. Daarbij blijkt de politie zich in veel gevallen zeer servicegericht
jegens deze winkeliers op te stellen waardoor zij feitelijk met een telefoontje
kunnen volstaan; de noodzaak om de administratieve afhandeling via een
formulier te vereenvoudigen komt daarmee (deels) te vervallen.
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In alle zes de districten bleken verdachten van winkeldiefstal te worden
geregistreerd in het landelijke informatiesysteem HKS. Het percentage
aangiften dat daadwerkelijk wordt geregistreerd bedraagt 86%. Dat sommige
aangiften niet worden geregistreerd is deels te wijten aan beperkende (interne)
richtlijnen met betrekking tot de registratie van verdachten; in sommige
gevallen mag niet worden geregistreerd, in andere hoeft niet worden
geregistreerd. In één van de in het onderzoek betrokken districten bleek de
registratie duidelijk tekort te schieten; vermoedelijk zouden in een landelijk
uitgevoerd onderzoek meer van dergelijke gevallen zouden worden
aangetroffen.
Of het registratiesysteem bij elke opgebrachte verdachte van winkeldiefstal
werd geraadpleegd viel niet op directe wijze te toetsen. Wel kon worden
vastgesteld of het beoogde effect van dat raadplegen, namelijk het
differentiëren in de aanpak van first offenders en recidivisten, optrad. En dat
bleek overduidelijk het geval. Recidiverende winkeldieven bleken in alle
onderzochte gevallen door de politie te zijn overgedragen aan het OM.
Vervolgens kregen zij in 88% van de gevallen een dagvaarding of voeging (tegen
29% van de first offenders). First offenders kwamen er relatief vaak (in 43% van
de gevallen) met een transactie van af (tegen recidivisten 3%).
Naast deze positieve punten heeft het onderzoek ook een aantal pijnpunten in
de afhandeling blootgelegd. In één regio bleek een aantal nagetrokken
aangiften niet te zijn geregistreerd (in HKS noch in een ander registratiesysteem); dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk geen afhandeling heeft plaatsgevonden. In meerdere regio's bleek dat zaken met minderjarige verdachten
die met halt-afdoeningen waren afgedaan, in strijd met de richtlijnen niet in
HKS werden geregistreerd. Ook bleek een aantal zaken, die op basis van
registraties bij de politie aan het OM zouden moeten zijn doorgezonden, in de
informatiesystemen van het OM niet voor te komen. Dit zou kunnen duiden op
het onzorgvuldig uitvoeren van mutaties door de politie, maar zou evengoed
kunnen betekenen dat er in het verkeer tussen politie en OM zaken 'zoekraken'.
Tot slot bleek dat enkele gevallen die gezien de aard van de feiten door de
politie naar het OM waren doorgestuurd, door het OM vervolgens met een
beleidssepot waren afgedaan. Dit was weliswaar niet in strijd met de interne
richtlijnen die bij het OM gelden, maar mag evenwel paradoxaal worden
genoemd: de gevallen zijn te zwaar om een politietransactie te mogen
aanbieden, maar worden uiteindelijk geheel niet gesanctioneerd.
Wat betreft de naleving van de in de jaren tachtig gedane toezeggingen is het
beeld dat uit het onderzoek naar voren komt al met al aanmerkelijk positiever
dan op basis van de beeldvorming zou worden verwacht De afhandeling van
winkeldiefstallen in de zes onderzoeksdistricten was weliswaar niet waterdicht,
maar de gevallen waarin een aangifte uiteindelijk niet tot een sanctie leidt zijn
de uitzonderingen op de regel. Voor de winkeliers luidt de boodschap dan ook:
doe aangifte!
Natuurlijk heeft de wereld sinds de hier onderzochte toezeggingen werden
gedaan niet stilgestaan. Op verschillende plaatsen in het onderzoeksrapport
komen dan ook ontwikkelingen van meer recente datum aan de orde. Zo wordt
ondermeer ingegaan op de uiteindelijke effectiviteit van het in de jaren tachtig
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ingezette beleid. Op de vraag of het volgens de uitgezette lijn sanctioneren van
hardnekkige winkeldieven er inderdaad toe leidt dat deze 'tot inkeer komen'
uitten functionarissen van politie en justitie de nodige twijfels. Op dit punt zien
zij een belangrijker rol voor diverse meer preventieve maatregelen, zoals
afkickprojecten voor verslaafden en inschakelen ouders, school en
maatschappelijk werk bij jeugdige delinquenten. Harde uitspraken over de
effectiviteit van het uitgezette beleid kunnen op basis van het onderzoek echter
niet worden gedaan. Ten eerste zou, alvorens uitspraken over de effectiviteit
van sancties gedaan kunnen worden, moeten worden vastgesteld of de sancties
daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. Het onderzoek bevat aanwijzingen
dat die ten uitvoer brenging wordt belemmerd doordat er onder de
hardnekkige winkeldieven nogal wat zijn zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Tevens bleek dat, met name in onderzochte districten in stadscentra,
initiatieven worden ontwikkeld om dit probleem te bedwingen: het
'aanhouden en uitreiken' en het in reserve houden van celcapaciteit waarin
overlastgevende delinquenten direct kunnen worden vastgezet. Voor de
volledigheid moet worden gewezen op het feit dat de effectiviteit van sancties
niet louter blijkt uit het corrigerende effect ervan; ze bevatten immers ook de
boodschap aan niet-delinquenten dat bepaalde gedragingen niet tolerabel zijn
en kennen in die zin ook een preventief effect.

Inleiding

Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun
ogen, tekort schietende aandacht van politie en justitie voor winkeldiefstallen.
In de jaren tachtig beloofde de politiek weliswaar verbetering, maar de geluiden
uit de winkelbranche zijn sindsdien nauwelijks veranderd. In het onderhavige
onderzoek is nagegaan hoe politie en justitie winkeldiefstallen daadwerkelijk
afhandelen en in hoeverre de in de jaren tachtig gedane toezeggingen worden
waargemaakt.
In dit eerste hoofdstuk wordt het startpunt van het onderzoek gemarkeerd.
Het doel van het onderzoek en de directe aanleiding tot het onderzoek komen
in de eerste paragraaf aan de orde. In de tweede paragraaf wordt de centrale
probleemstelling geformuleerd, toegelicht en uitgewerkt in onderzoeksvragen.
Tot slot wordt ingegaan op de onderzoeksmethode (paragraaf 1.3) en de
opbouw van deze rapportage (paragraaf 1.4).

1.1

Aanleiding en doel van het onderzoek

De aanleiding tot dit onderzoek was de bezorgdheid bij organisaties van
ondernemers in de detailhandel over de naleving van gemaakte afspraken
met betrekking tot de aanpak van winkeldiefstal. Zo bestond de indruk
dat de politie verdachten van winkeldiefstal niet altijd registreerde in het
herkenningsdienstsysteem HKS en ook het raadplegen van dit systeem te
wensen overliet. Uit verschillende onderzoeken was gebleken dat een landelijk
uniform aangifteformulier voor winkeldiefstal lang niet overal werd gebruikt.
In algemene zin bestond bij winkeliers de indruk dat politie en justitie weinig
adequaat reageerden op aangiften van winkeldiefstal. Dit inadequate optreden
zou voor winkeliers aanleiding zijn om af te zien van het doen van aangifte bij
winkeldiefstallen.

Heel concreet kwam de onvrede tot uiting in het voornemen van de brancheorganisaties een eigen registratiesysteem voor winkeldieven op te zetten.
Hiervan is voorlopig afgezien, in afwachting van nader onderzoek naar de
feitelijke aanpak van winkeldiefstallen door politie en justitie.
Het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel en de Directie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie hebben daarom
gezamenlijk een onderzoeksopdracht verstrekt aan het WODC. Doel van het
onderzoek was inzicht te krijgen in de feitelijke gang van zaken bij de aanpak
van winkeldiefstal en in de mogelijkheden om hierin verbetering te brengen.

1.2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Hieronder wordt kort de achtergrond van onderzoek geschetst en worden
vervolgens de onderzoeksvragen gepresenteerd. In hoofdstuk twee zal
uitgebreider bij de achtergronden van het onderzoek worden stilgestaan.
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1.2.1

Probleemstelling

Mede als reactie op de aanbevelingen van de commissie Bakker is in het in 1985
door het kabinet uitgebrachte beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'
aandacht geschonken aan de verbetering van de opsporing en vervolging van
winkelcriminaliteit.' Er werden drie nieuwe beleidslijnen uitgezet om winkeldiefstal tegen te gaan. In de eerste plaats werd afgesproken een standaardformulier te ontwikkelen waarmee de aangifte van winkeldiefstal voor de
winkelier zou worden vereenvoudigd. De rompslomp van het doen van aangifte
en met name de noodzakelijke gang naar het politiebureau zou veel winkeliers
weerhouden van het doen van aangifte. In de tweede plaats zou een gepaste
aanpak van hardnekkige winkeldieven moeten worden gegarandeerd. Hiertoe
zou een landelijke registratie van winkeldieven worden opgezet. Via een
dergelijke registratie zou de politie een aangehouden winkeldief direct als
recidivist kunnen herkennen, ongeacht de plaats waar deze zich eerder aan het
delict had schuldig gemaakt. Naast een doeltreffender aanpak van habituele
winkeldieven was de gedachte ook dat van de registratie een afschrikkende
werking zou uitgaan. Voorts zou een effectievere aanpak van winkeldieven en
de beschikbaarheid van het standaard aangifteformulier ertoe moeten leiden
dat winkeliers consequenter aangifte doen van dit delict.
De derde beleidslijn uit het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, de
invoering van het zogenaamde 'lik-op-stuk-beleid', valt buiten het kader van
dit onderzoek.
In de jaren negentig is een aantal onderzoeken2 uitgevoerd naar winkeldiefstal
en de uitvoeringspraktijk van het gevoerde beleid. Naar aanleiding daarvan
wordt, met name door de branche-organisaties, betwijfeld of politie en justitie
het afgesprokene in praktijk brengen. Nog immer wordt het doen van aangifte
bij winkeldiefstal door een aanzienlijke groep van winkeliers als verspilde
moeite gezien omdat zij weinig vertrouwen hebben in de reactie van politie en
justitie.
De centrale vraag in het onderhavige onderzoek luidt dan ook: 'doen politie
en justitie bij de aanpak van winkeldiefstallen datgene wat is toegezegd en
afgesproken?' In het onderzoek zal de naleving van de volgende toezeggingen
worden getoetst:
- het ter beschikking hebben van het uniform aangifteformulier voor
winkeliers,
- het registreren van alle verdachten van winkeldiefstallen in een landelijk
bevraagbaar informatiesysteem,
- het raadplegen van dit systeem bij elke aangifte van winkeldiefstal waarbij
de verdachte bekend is,

- het differentiëren in de aanpak van first-offenders en recidivisten, waarbij
recidivisten strenger worden aangepakt.

'
2

TK 1990-1991, 220833 nr 1.
Van Dijk, Van Someren en partners (1992), Haasbroek en Eijken (1992), Boekhoorn & Loef
(1995).
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Het onderzoek richt zich dus vooral op de wijze waarop daders en verdachten
van winkeldiefstal worden aangepakt. Van 'daders en verdachten' kan slechts
sprake zijn indien een winkeldiefstal is geconstateerd, in verband gebracht met
bepaalde personen en de gedupeerde e.e.a. kenbaar heeft gemaakt aan de
politie.' In praktijk zullen politie en justitie dus slechts met een klein deel van
het totaal van winkeldiefstallen in aanraking komen. Datzelfde geldt voor dit
onderzoek. Ten eerste zal het onderzoek zich slechts op die gevallen van
winkeldiefstal richten waarin de diefstal is geconstateerd en (tijdig) door de
gedupeerde bij de politie gemeld. Ten tweede zal de vermoedelijke dader aan
de politie moeten zijn overgeleverd of een signalement zijn doorgegeven.
1.2.2

Onderzoeksvragen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de aanpak van winkeldiefstal en
wordt de centrale vraag uit paragraaf 1.2.1 vertaald in onderzoeksvragen.
Begonnen wordt met de aangifte van winkeldiefstal, vervolgens wordt ingegaan
op de afhandeling door politie en de afhandeling door het openbaar ministerie
(OM). In hoofdstuk twee worden deze thema's nader belicht aan de hand van
de beschikbare literatuur.
Aangifte van winkeldiefstal en het uniform aangifteformulier
Het aangiftepercentage bij winkeldiefstal wordt al lange tijd als (te) laag
beschouwd. Het aantal van dergelijke diefstallen is volgens schattingen vele
malen groter dan het aantal aangiften dat wordt gedaan. Bekend is dat het doen
van aangifte van winkeldiefstal is voor winkeliers niet vanzelfsprekend is en
stuit op een aantal praktische bezwaren. Zo is het aanhouden van een
verdachte persoon en het vasthouden van die persoon tot de politie arriveert,
niet zonder risico's. Bovendien kan het, zeker bij winkels met weinig personeel,
de bedrijfsvoering belemmeren. Ook met de gang naar het politiebureau voor
de administratieve afhandeling van de aangifte kan veel tijd zijn gemoeid. Om
aan het laatstgenoemde probleem tegemoet te komen is in de jaren tachtig een
uniform aangifteformulier ontwikkeld, dat door de winkelier kan worden
ingevuld en met de verdachte aan de politie kan worden overgeleverd. De
winkelier is dan van verdere administratieve rompslomp verlost. Het formulier
beoogt dus de aangifte te vereenvoudigen en zou daarmee tot verhoging van de
aangiftebereidheid moeten leiden.

Met betrekking tot het uniform aangifteformulier zijn voor dit onderzoek de
volgende vragen geformuleerd:
- wordt het uniform aangifteformulier overal beschikbaar gesteld?
- wordt het uniform aangifteformulier, indien beschikbaar, ook gebruikt?
is er een relatie tussen het beschikbaar zijn van het uniform aangifteformulier
en de aangiftebereidheid?

In strikt juridische zin is sprake van een verdachte wanneer een persoon door de politie als
zodanig wordt aangemerkt. Van een dader kan worden gesproken zodra bewezen is dat de
verdachte zich aan het betreffende delict heeft schuldig gemaakt
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Afhandeling winkeldiefstallen door de politie
Een winkeldiefstal met dader kan door de politie op verschillende manieren
worden afgehandeld. Tot de mogelijke reacties behoren het geven van een
reprimande, het aanbieden van een transactie waarmee verdere vervolging kan
worden voorkomen een halt-afdoening (speciaal voor minderjarigen) en
doorzending van het proces verbaal naar het OM. Voorts kunnen, al dan niet in
combinatie met genoemde reacties, aanvullende acties worden ondernomen
om herhaling te voorkomen, zoals het inschakelen van hulpverlening of, bij
minderjarigen, het opnemen van contact met de ouders en/of school.

In 'Samenleving en Criminaliteit' werd ten opzichte van hardnekkige
winkeldieven een stevige aanpak in het vooruitzicht gesteld. In gevallen waarin
sprake is van recidive binnen twee jaar kan slechts doorzending naar het OM of
(onder condities) een halt-afdoening volgen. Om deze differentiatie in
afdoening mogelijk te maken is besloten tot de registratie van verdachten van
winkeldiefstal in een landelijk bevraagbaar informatiesysteem. Hoewel een
algemene toezegging is gedaan dat winkeldieven zullen worden geregistreerd
bestaan er in praktijk uitzonderingen op die regel. Zo worden verdachten
jonger dan twaalf jaar en verdachten ouder dan tachtig jaar niet geregistreerd.
Ook wordt in de Richtlijn politietransacties inzake winkeldiefstal en verduistering gesproken van zogenaamde 'bagatelzaken' ('gevallen van
werkelijk zeer geringe waarde') waarbij geen proces-verbaal behoeft te worden
opgemaakt. Dergelijke gevallen hoeven ook niet in het HKS te worden
geregistreerd. Daarbij is het problematisch dat een duidelijke norm voor wat als
bagatelzaak of 'zeer geringe waarde' kan gelden ontbreekt. In paragraaf 2.3
worden de gevallen waarin niet mag of niet hoeft te worden geregistreerd op
een rijtje gezet.
Met betrekking tot de registratie van verdachten van winkeldiefstal zijn de
volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
- wat wordt door de politie onder welke voorwaarden in geval van aangifte
van winkeldiefstal in het HKS of een ander landelijk systeem geregistreerd?
- is er verschil in de wijze van registreren tussen aangiftes via het uniform

aangifteformulier en aangiftes via een normaal proces verbaal?
- wordt bij het nemen van enige beslissing ten aanzien van een verdachte
van winkeldiefstal gebruik gemaakt van het HKS of een andere landelijke
registratie van verdachten van winkeldiefstal en hebben de daarin
opgenomen gegevens t.a.v. recidive invloed op de inhoud van die
beslissing?

Bovendien werd een optionele vraag geformuleerd, voor geval mocht blijken
dat registratie in het HKS niet op de afgesproken wijze plaatsvindt:
welke mogelijkheden zijn er om de politie te stimuleren de aangiften van
winkeldiefstal te registreren in het HKS en om zowel politie als openbaar
ministerie te stimuleren om gebruik te maken van de in het HKS opgenomen
informatie?

Een politietransactie leidt, anders dan een OM-transactie, niet tot een aantekening in de
justitiële documentatie.
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Afhandeling door het openbaar ministerie
De gedachte achter het registreren van winkeldieven is dat hardnekkige
winkeldieven uiteindelijk stevig worden aangepakt. Recidive zal dus tot
uitdrukking moeten komen in de wijze waarop zowel door de politie als door
het openbaar ministerie dergelijke gevallen worden afgehandeld. Wanneer
zaken door de politie naar het OM worden doorgezonden blijft gelden dat
recidive-informatie haar weerslag dient te vinden in de justitiele reactie. In
geval van recidive behoren het eisen van boetes en/of gevangenisstraf
(eventueel omgezet in dienstverlening) tot de te verwachten reacties.
Met betrekking tot de reactie van het OM is de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
- wordt bij het nemen van enige beslissing ten aanzien van een verdachte
van winkeldiefstal gebruik gemaakt van (landelijke) recidive-informatie en
heeft die informatie invloed op de inhoud van die beslissing?
Straftoemeting en executie
Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleken de opdrachtgevers ook
geïnteresseerd in het vervolg van het traject. Is de voorgestane differentiatie in
de aanpak van first offenders en recidivisten ook terug te zien in de straffen die
aan deze daders worden opgelegd? En: worden de opgelegde straffen ook
daadwerkelijk ten uitvoer gebracht? Deze vragen konden met de vooraf
vastgestelde onderzoeksactiviteiten niet worden beantwoord. Te elfder ure zijn
enkele extra activiteiten toegevoegd, die weliswaar niet tot een volledige
beantwoording van de hiergenoemde vragen leiden, maar wel een indicatie
geven van het belang van deze aspecten en van de richting waarin de
antwoorden moeten worden gezocht.
1.3

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd in zes politiedistricten: twee plattelandsdistricten,
twee middelgrote steden en twee centrumdistricten van grote steden. De zes
districten vielen binnen vier verschillende politieregio's, die elk onder een
ander gerechtelijk arrondissement vielen. Deze keuze maakte het mogelijk
relevante vergelijkingen te maken tussen de werkwijze binnen verschillende
arrondissementen en politieregio's en tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Er is sprake van een zogenaamde selecte steekproef. Een a-selecte
steekproef zou er in dit geval gemakkelijk toe hebben kunnen leiden dat de
plattelandsdistricten - waar relatief weinig winkeldiefstal voorkomt - de
overgrote meerderheid in de steekproef zouden vormen, waarmee het maken
van de relevant geachte vergelijkingen niet mogelijk zou zijn geweest. Een
nadeel van de selecte steekproef is dat de resultaten geven strikt genomen geen
landelijk geldend beeld representeren. Daar staat echter tegenover dat de
gekozen aanpak een meer compleet beeld geeft van de wijze waarop het beleid
ten uitvoer wordt gebracht en de knelpunten die daarbij optreden. Een
beknopte beschrijving van de in de steekproef opgenomen districten is te
vinden in bijlage 2.
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In het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie, interviews (bij politie
en OM), een enquête (onder winkeliers) en zijn analyses uitgevoerd op basis
van bestaande databestanden van politie en OM (HKS, bedrijfsprocessystemen,
Rapsody).
De enquête onder winkeliers was er op gericht na te gaan of een verband
bestaat tussen de beschikbaarheid van het uniform aangifteformulier en
aangiftegedrag. Tevens werden de winkeliers via een open vraag in staat gesteld

aan te geven welke belemmeringen zij ervaren bij het doen van aangifte
wanneer zij een winkeldief betrappen. Naast de enquete vond met betrekking
tot de relatie tussen het aangifteformulier en het aangiftegedrag ook
literatuurstudie plaats.
Via een analyse van bovengenoemde gegevensbestanden is de afhandeling van
winkeldiefstallen door politie en justitie in kaart gebracht. Allereerst is
winkeliers (zowel zelfstandigen als het grootwinkelbedrijf) uit de zes districten
verzocht door hun gedane aangiften van winkeldiefstal uit de tweede helft van
1996 te verstrekken. Vervolgens werd in de politiële informatiesystemen
nagezocht of deze aangiften in alle gevallen waren ingevoerd en op welke wijze
ze door de politie waren afgedaan. Zo kon worden vastgesteld of alle daders,
zoals toegezegd, in het HKS waren geregistreerd en of de daders, althans door
de politie, op de afgesproken wijze waren aangepakt. Omdat op papier, noch
via de informatiesystemen valt te zien of wordt gecontroleerd of de namen van
opgebrachte verdachten reeds in het HKS zijn geregistreerd, is op dat punt een
omweg bewandeld. Nagegaan is of de verdachten al eerder voor winkeldiefstal
in het HKS waren geregistreerd en, waar dit het geval was, of de afgesproken
reactie (een halt-afdoening of doorzending naar het OM) heeft plaatsgevonden.
Eventuele afwijkingen van het toegestane pad zouden een indicatie vormen dat
niet volgens afspraak werd gehandeld; er kan evenwel niet met volledige
zekerheid worden vastgesteld of dit te wijten is aan het niet raadplegen van het
HKS of aan het niet of op onjuiste wijze meewegen van de informatie uit het
HKS in de uiteindelijke beslissing. Een ander punt van aandacht bij dit deel van
het onderzoek vormde het traceren van eventuele verschillen in afhandelingswijze tussen aangiftes met behulp van het uniform aangifteformulier en
aangiftes via een door de politie opgemaakt proces verbaal.
Onderzoek naar het vervolg van het traject heeft plaatsvonden op basis van een
a-selecte steekproef van 100 verdachten uit alle in 19955 in het HKS in de zes
districten geregistreerde verdachten van winkeldiefstal. Van deze gevallen is
zowel de afhandeling door de politie als die door het OM in kaart gebracht.

Via deze weg kon worden vastgesteld of alle (bij de politie als 'doorgezonden
naar het OM' geregistreerd staande) zaken ook werkelijk door het OM in
behandeling werden genomen en of, in geval van recidivisten, een adequate
reactie (boete, vrijheidsstraf) werd gegeven.
Als aanvulling op de genoemde activiteiten werden interviews gehouden met
functionarissen (zowel uitvoerenden als beleidsmakers) van politie en OM.
Deze interviews waren er op gericht om na te gaan of de landelijk gemaakte

Er is gekozen voor 'oudere' zaken om het risico dat zaken nog in behandeling zouden zijn te
verkleinen.
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afspraken ook bij de basis bekend waren; of feitelijke werkwijzen in lijn waren
met die afspraken; en of er sprake was van lokale beleidsvarianten en eventuele
nieuwe aanvullingen op het bestaande beleid.

1.4

Opbouw van de rapportage

In het volgende hoofdstuk wordt, aan de hand van beschikbare literatuur over
dit onderwerp, uitgebreider ingegaan op de aanpak van winkeldiefstal. Daarbij
wordt specifiek aandacht geschonken aan de aard en omvang van het
verschijnsel, het beleid dat in het afgelopen decennium is geïnitieerd om
winkeldiefstal terug te brengen, het aangiftegedrag van winkeliers en de
registratie van verdachten in het herkenningssysteem HKS.
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste onderzoeksresultaten gepresenteerd:
de enquêtegegevens, het nazoeken van afhandelingsgegevens in de
geautomatiseerde systemen van politie en OM en gegevens uit de interviews.
Daarbij wordt in grote lijnen de volgorde van delict en afhandeling gevolgd; van
de plaats van het delict (de winkel) via de politie en het OM tot aan de rechter.
In hoofdstuk 4 tenslotte worden de onderzoeksresultaten op een rijtje gezet en
de conclusies geformuleerd.

2

Achtergronden bij de aanpak
van winkeldiefstal

In dit hoofdstuk wordt, voornamelijk op basis van de beschikbare literatuur,
nader ingegaan op een aantal thema's rond de bestrijding van winkeldiefstal.
Het betreft de aard en omvang van het probleem, de (recente)
beleidsgeschiedenis en de wijze waarop het beleid is vormgegeven in concrete
maatregelen en procedures. Ruime aandacht wordt daarbij geschonken aan
mogelijke politiële en justitiële reacties in concrete gevallen van winkeldiefstal.
2.1

Winkeldiefstal: aard en omvang van het probleem

Onder winkeldiefstal wordt verstaan 'diefstal van voor verkoop bestemde
goederen uit een publiek toegankelijke ruimte ingericht als winkel, alsmede de
daarbij behorende uitstalling tijdens openingstijden'.' Buiten deze definitie valt
het wegnemen van geld uit de kassa, een etalagepop uit de etalage, privé
goederen van personeel of publiek, of goederen uit een magazijn, kantine,
garderobe of losstaande vitrine buiten de winkel.

Winkeldiefstal valt als zodanig onder de noemer 'kleine' of veel voorkomende
criminaliteit. Als afzonderlijk delict komt winkeldiefstal niet in het Wetboek van
Strafrecht voor. Afhankelijk van de wijze waarop de diefstal gepleegd wordt,
kan het delict worden aangemerkt al eenvoudige diefstal (art. 310 WvSr),
verduistering (art. 321 WvSr), als gekwalificeerde diefstal (art. 311 lid 1,2 en 4
WvSr), of als oplichting (art. 326).

Diefstal van koopwaar is sinds jaren de meest prominente criminaliteitsvorm in
de detailhandel. Uit een in 1995 gehouden enquête onder detaillisten kwam
naar voren dat 60% van deze beroepsgroep geconfronteerd wordt met dit
delict.
Het aantal in dat jaar gepleegde winkeldiefstallen werd geschat op 4,75 miljoen
met een totale schade van 725 miljoen gulden (Boekhoorn & Loef, 1995). Het
onderzoek uit 1995 vormde een herhalingsonderzoek van een in 1991
gehouden enquête en toonde in vergelijking daarmee een stijging aan van het
aantal slachtoffers alsmede een toename van het totaal aantal delicten en de
totale schade.' Wat betreft het totale aantal delicten dient te worden opgemerkt
dat vermoedens van diefstal, bijvoorbeeld naar aanleiding van vermissing van
goederen, een groot aandeel vormen in de schatting over de omvang van het
delict; in slechts 14% van de gevallen is sprake van betrapping van een dader. In

'

Landelijk afsprakenboek HKS, p. 4-13 e.v.
Van Dijk, Van Someren en Partners, 1992. In dit onderzoek werd 48% van de detaillisten
slachtoffer van winkeldiefstal, werd het totaal aantal delicten op 2 miljoen geschat en de
totale schade op f 570 miljoen.
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het merendeel van de gevallen wordt de vermissing van goederen pas achteraf
bemerkt, waardoor een eventuele dader niet of nauwelijks te achterhalen is.
2.2

Het gevoerde beleid

In paragraaf 1.2.1 werd stilgestaan bij de drie beleidslijnen die halverwege de
jaren tachtig werden uitgezet om winkeldiefstal te bestrijden. Toenemende
zorg in de samenleving over het verschijnsel 'kleine criminaliteit' had het
probleem hoog op de politieke agenda geplaatst. De problematiek, alsmede de
mogelijkheden om deze een halt toe te roepen werden in kaart gebracht door
de commissie Roethof (ingesteld in 1983). De vruchten van hun arbeid vonden
in 1985 hun definitieve vorm in het beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'.
In het onderstaande wordt ingegaan op de drie ter bestrijding van de
winkelcriminaliteit ontwikkelde beleidslijnen.
2.2.1

Aangiftebereidheid en het uniform aangifteformulier voor
winkeldiefstal

Van het totaal aantal winkeldiefstallen wordt, zo blijkt uit elk onderzoek, slechts
een gering percentage gemeld bij de politie. Een factor die hier mede debet aan
is, is dat slechts een klein deel van het aantal diefstallen geconstateerd wordt
door betrapping. Maar ook wanneer een winkeldief wordt betrapt, wordt lang
niet altijd aangifte gedaan. Het doen van aangifte lijkt vooral een uitkomst van
een kosten-baten afweging, waarbij de pakkans van de dader, de overweging of
men zijn geld terugkrijgt en de inspanning in tijd en moeite tegen elkaar
worden afgewogen. In veel gevallen lijkt de gevraagde inspanning van het doen
van aangifte niet op te wegen tegen de verwachte opbrengst (Van Dijk, Van
Someren en partners, 1992).
Eén van de maatregelen die in het verleden genomen zijn om de aangifte van
winkeldiefstal te verhogen en gepleegde winkeldiefstallen efficiënt af te
handelen, is de invoering van het uniforme aangifteformulier. De ontwikkeling
van dit formulier kwam voort uit aanbevelingen van de in 1981 geïnstalleerde
Werkgroep Bestrijding Winkeldiefstal.' Op basis van het door deze commissie
uitgebrachte rapport is in 1985 door een aantal korpsen een standaard
aangifteformulier voor winkeldiefstal in gebruik genomen. In de beleidsnota
Samenleving en Criminaliteit (1986) werd het idee omhelsd en werd landelijke
invoering van het formulier in het vooruitzicht gesteld. In 1988 werd het
gebruik van het formulier voor de rijkspolitie als werkwijze vastgesteld en werd
het gebruik voor de gemeentepolitie aanbevolen.'

De gedachte achter het aangifteformulier was dat wanneer een winkelier een
klant betrapt op het plegen van diefstal, de winkelier de dader in de winkel

9

Deze zogenoemde Commissie Bakker had tot taak advies uit te brengen over maatregelen
welke zouden kunnen bijdragen aan onder andere het bevorderen van een zoveel mogelijk
gelijkvormige aangifte-praktijk en het doelmatig en efficiënt afhandelen van geconstateerde
winkeldiefstallen. Zie TK 1990-1991,220833 nr 1.
Circulaire van 30 september 1987, in werking tredend op 15 januari 1988.
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vasthoudt en in afwachting van de komst van de politie, het formulier invult
Vervolgens overhandigt de winkelier bij aankomst van de politie de dader
alsmede het ingevulde formulier dat tezamen met het door de politie
opgemaakte proces-verbaal als bewijs kan worden beschouwd. Het formulier
betekent zodoende een tijdsbesparing voor de winkelier, daar deze de gang
naar het politiebureau wordt bespaard.
De eisen waaraan het formulier moest voldoen waren dat het eenvoudig diende
te zijn, in de zin dat het voor de winkeliers duidelijk moest zijn hoe het
formulier in te vullen, en dat het uniform moest zijn, zodat
grootwinkelbedrijven het over hun filialen konden verspreiden.
Een in 1992 gehouden enquête-onderzoek naar het gebruik van het uniforme
aangifteformulier door politiekorpsen toonde aan dat 60% van de
politiekorpsen, in strijd met de aanbeveling, het formulier niet in gebruik had.
De korpsen rapporteerden onder meer dat ze het formulier niet kenden, dat het
formulier niet aansloot op het gebruikte computersysteem, dat ze een ander
aangifteformulier in gebruik hadden en/of dat het formulier niet aan hun
wensen voldeed (Ministerie van Justitie, 1993).
Uit dein 1991 gehouden enquête onder detaillisten kwam naar voren dat 13%
van de winkeliers die bij de politie aangifte doen van winkeldiefstal gebruik
maakte van een standaard aangifteformulier. De herhaalde meting uit 1995
toonde aan dat dit percentage licht gestegen was naar 19% (Boekhoorn & Loef,
1995). Overigens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het niet-gebruiken van het
standaard aangifteformulier niet noodzakelijk tot een hoop werk leidt; 81% van
de aangevers gaf aan gebruik te maken van een aangifteprocedure die weinig
extra inspanning vergt; een aanzienlijk deel van de winkeliers (41%) bleek te
kunnen volstaan met een telefonische aangifte. Uit ander onderzoek is bekend
dat de politie vrijwel altijd reageert op meldingen van winkeliers met het
ophalen van de winkeldief.'
In meer algemene zin mag worden opgemerkt dat de aangiftebereid bij
winkeldiefstal tamelijk laag is. Bij de in 1995 gehouden enquête zei 39% van de
detaillisten altijd aangifte te doen wanneer sprake is van een betrapte
winkeldief (Boekhoorn & Loef, 1995). Zij concluderen dat slechts 6% van de
winkeldiefstallen bij de politie wordt gemeld (immers, in 14% van de gevallen
wordt een dader betrapt, in 39% van die gevallen wordt aangifte gedaan).
2.2.2

De registratie van verdachten in hetHKS

Om een stevige aanpak van hardnekkige winkeldieven mogelijk te maken was
het noodzakelijk een landelijke registratie van verdachten op te zetten. Slechts
op die wijze zou van een aangehouden winkeldief kunnen worden vastgesteld
of deze zich reeds eerder aan dat delict had schuldig gemaakt.

'°

Haasbroek en Eijken (1992) vonden dat door 90% van korpsen een winkeldief altijd wordt
opgehaald. In 65% van de korpsen stelt men bovendien dat het ophalen van winkeldieven
nimmer wijkt voor andere prioriteiten.
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Het landelijke registratiesysteem ontstond aan het eind van de jaren zeventig.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde een systeem dat door 10
politiekorpsen in gebruik werd genomen. Al snel was duidelijk dat uitbreiding
tot een landelijk systeem voordelig zou zijn. Tot dat moment werkten politiekorpsen voornamelijk met eigen registraties die voor andere korpsen niet of
nauwelijks toegankelijk waren. Het heeft echter nog een fiks aantal jaren
geduurd voor werkelijk sprake was van een systeem dat landelijk gevoed werd
en bevraagbaar was. In 1990 was dit zogenaamde herkenningsdienstsysteem
(HKS) bij de meeste korpsen geïmplementeerd. Rond 1993 kon werkelijk
worden gesproken van een goed gevuld systeem met landelijke dekking.

Het HKS bestaat, globaal bezien, uit twee delen: een registratie van verdachten
en een registratie van delicten, waarin ook delicten met onbekende daders zijn
opgenomen. De registratie van verdachten, de meest relevante voor dit
onderzoek, koppelt persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht etc) aan delicten (wetsartikel, pleegdatum, lokatie). Ook de wijze
waarop delicten binnen de politie zijn afgedaan is terug te vinden.
Het systeem wordt gevoed door de politie, die volgens gedetailleerde afspraken
en richtlijnen bepaalde delicttypen in het systeem invoert zodra deze ter kennis
zijn gekomen. In principe is een verdenking voldoende om tot registratie over
te gaan. Verdachten onder de 12 jaar zijn volgens het strafrecht niet strafrechtelijk aansprakelijk en worden niet in het HKS geregistreerd. Ook
verdachten ouder dan 80 jaar registreert men niet.
Gegevens met betrekking tot delicten waarop een maximale gevangenisstraf
van minder dan 10 jaar staat worden 15 jaar na de delictsdatum uit het systeem
verwijderd. Voor geregistreerde sepotzaken geldt een termijn van 5 jaar. Ook
worden gegevens verwijderd op het moment dat de verdachte de leeftijd van 80
jaar heeft bereikt of twee jaar nadat de verdachte is overleden. Gegevens van
verdachten tegen wie geen proces verbaal is opgemaakt en evenmin een
beslissing tot vervolging is genomen worden na 6 maanden verwijderd. Hierbij
moet worden opgemerkt dat een ondertekend aangifteformulier van
winkeldiefstal als proces verbaal mag worden gezien. Gegevens van haltafdoeningen worden verwijderd zodra de dader de leeftijd van 21 jaar heeft
bereikt.
2.2.3

De politietransactie en de halt-afdoening

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op twee bij de aanpak
van winkeldiefstal relevante afdoeningsvormen.
Transactie / Lik op stuk
Het derde speerpunt uit de beleidsnota 'Samenleving en Criminaliteit' met
betrekking tot winkeldiefstal was de start van een aantal experimenten met
zogenaamd 'lik-op-stuk'-beleid. Hieronder werd de mogelijkheid verstaan dat
de politie een aangehouden verdachte direct een transactie zou aanbieden. In
oktober 1987 werd hiermee op experimentele basis gestart in vijf gemeenten.
Na gebleken succes is in 1993 een wetsvoorstel aangenomen dat de
mogelijkheid biedt om gevallen van eenvoudige winkeldiefstal (artikel 310)
door politietransactie af te doen (Stb 1993, nr.516). Met deze wetswijziging

17

werd de in 1958 ingestelde bevoegdheid van de politie tot het aangaan van een
transactie (art 74c WvSr) uitgebreid tot eenvoudige, veel voorkomende
misdrijven en verkreeg het zogenoemde lik-op-stuk-beleid een wettelijke basis.
Het gebruik van de politietransactie is wettelijk beperkt tot strafrechtelijk
meerderjarigen. Voordat tot een politietransactie kan worden overgegaan dient
aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Ten eerste dient sprake te zijn van
eenvoudige diefstal en mag geen twijfel bestaan over de betrokkenheid van de
verdachte. Tevens mag er geen sprake zijn van recidive binnen een periode van
twee jaar. Ten derde dient het gestolen goed te zijn teruggegeven dan wel de
schade te zijn vergoed en, ten vierde, is deze vorm van transactie alleen
mogelijk indien het gestolene een waarde heeft van maximaal f 250."
De verdachte blijft vrij om al dan niet op het gedane transactie-aanbod in te
gaan. Geeft de verdachte de voorkeur aan een behandeling van de zaak door de
Officier van Justitie of de rechter, dan zal een proces verbaal moeten worden
opgemaakt en worden ingezonden aan het arrondissementsparket. Het
openbaar ministerie draagt dan zorg voor de verdere afdoening.
De aanpak blijkt door winkeliers zeer positief te worden beoordeeld. In het
onderzoek van Boekhoorn en Loef (1995) bleek 83% van de ondervraagde
winkeliers het een goed middel te vinden om winkeldieven aan te pakken. Het
moge overigens duidelijk zijn dat het lik-op-stuk beleid op de aanpak van
hardnekkige winkeldieven niet van toepassing is; het mag immers in gevallen
van recidive binnen twee jaar niet worden toegepast.

De halt-afdoening
Een andere maatregel die van belang is bij de afdoening van winkeldiefstal
betreft de afhandeling van winkeldiefstal via de halt-procedure. De haltafdoening wordt sinds de jaren tachtig toegepast om diverse vormen van veel
voorkomende jeugdcriminaliteit snel en effectief aan te pakken. Naar
aanleiding van een in de jaren 1989 en 1990 uitgevoerd experiment wordt de
halt-afdoening sinds 1995 ook toegepast in gevallen van winkeldiefstal (art 310,
311 en 321 WvSr).'2 De halt-afdoening in deze zaken is van toepassing op
jeugdigen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar, voorzover de waarde van het
gestolen goed ten hoogste f 250 bedraagt en de jeugdige een bekentenis heeft
afgelegd omtrent het plegen van het strafbare feit."
De afdoening kan bestaan uit het verrichten van taken of werkzaamheden die
in relatie staan tot het begane strafbare feit of uit het vergoeden van de
aangerichte schade of andere activiteiten met een pedagogische strekking.
Wanneer de jeugdige naar behoren heeft deelgenomen aan een halt-project,
wordt er geen proces verbaal toegezonden aan de Officier van Justitie. Indien
de jeugdige het halt-project niet heeft afgerond, wordt het opgemaakte proces
verbaal wel ingezonden.

°
12
13

Strafrecht, Richtlijnen en Circulaires OM 1996 en Richtlijn Politietransacties inzake
eenvoudige winkeldiefstal en verduistering.
Met de op 11911995 in werking getreden Wet Herziening Jeugdstrafrecht is de haltafdoening van een wettelijk omlijnd kader voorzien (art 77e WvSr).
Strafrecht, Richtlijnen en Circulaires OM 1996. Algemene aanwijzingen met betrekking tot
de halt-afdoening.
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In beginsel zal een jeugdige niet meer dan twee keer en maximaal eens per jaar
aan een halt-project kunnen deelnemen. Wanneer specifieke omstandigheden
daartoe aanleiding geven, kan de Officier van justitie in individuele gevallen
afwijken van deze restrictie. Overigens laat het bestaan van de halt-procedure
onverlet dat als vanouds voor echte bagatelzaken, waarin een halt-afdoening
als een te zware reactie kan worden beschouwd, een reprimande van de politie
als een passende reactie kan worden gezien.
Met betrekking tot de registratie van halt-afdoeningen gelden specifieke regels.
Volgens artikel 8 lid 5 (Staatscourant 16 augustus 1995) dienen de (verkorte)
processen-verbaal inzake feiten die met een halt-afdoening worden afgedaan
in het HKS te worden geregistreerd. Wanneer de verdachten de leeftijd van 21
hebben bereikt worden de gegevens weer uit het HKS verwijderd.

2.3

De afhandeling van winkeldiefstallen door de politie

Zoals gesteld kan de politie bij de afhandeling van winkeldiefstallen kiezen uit
verschillende afhandelingsvormen: een sepot, een transactie, halt of
doorzending naar het OM. Voor het toepassen van deze afhandelingsvormen
gelden richtlijnen. De belangrijkste keuzecriteria bij het bepalen van de
afhandeling zijn de leeftijd van de verdachte, de waarde van het gestolene en de
vraag of de verdachte eerder (althans binnen een periode van twee jaar) een
soortgelijk delict heeft begaan. In de volgende tabel zijn de verschillende
afhandelingsmodaliteiten samengevat:

Tabel 1:

De afhandelingsmodaliteiten binnen de politie

leeftijd

waarde van het
gestolene

recidive (binnen twee jaar)

afdoeningsmogelijkheden

0-12 jaar

(niet van belang)

(niet van belang)

sepot

12-18 jaar

kleiner dan f 250

nee

sepot, halt

ja, eenmalig, langer dan
1 jaar geleden

sepot, halt

ja, eenmalig, korter dan
1 jaar geleden

doorzenden naar OM

ja, meer dan eens

doorzenden naar OM

f 250 of meer

(niet van belang)

doorzenden naar OM

kleiner dan f 250

nee

sepot, transactie,
doorzenden naar OM

ja

doorzenden naar OM

(niet van belang)

doorzenden naar OM

ouder dan
18 jaar

f 250 of meer
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Zoals uit de tabel blijkt staat in veel gevallen de wijze van afdoening vast. Bij
verdachten ouder dan 12 jaar en een waarde van het gestolene tot f 250 moet
echter een keuze worden gemaakt tussen sepot en halt (voor minderjarigen) of
tussen sepot en transactie (voor meerderjarigen). Voor wat betreft deze keuzes
zijn geen duidelijke richtlijnen of, anders gesteld, er wordt op dit punt aan de
politie ruimte gelaten voor eigen invulling. In de richtlijn Politietransacties
inzake winkeldiefstal en -verduistering staat dat in zogenaamde 'bagatelzaken'
('gevallen van werkelijk zeer geringe waarde') geen proces verbaal behoeft te
worden opgemaakt (met andere woorden: er mag worden geseponeerd). Een
duidelijke norm voor wat als 'zeer geringe waarde' mag worden opgevat wordt
echter niet gegeven.
In verband met de signalering van recidivisten is vervolgens de vraag van
belang in welke gevallen registratie in het HKS plaatsvindt. Dit dient in elk geval
te gebeuren wanneer de waarde van het gestolene boven de f 250 ligt, wanneer
een proces verbaal is opgemaakt en in gevallen waarin de verdachte reeds in
het HKS stond. Sinds half augustus 1995 geldt bovendien dat zaken met een
halt-afdoening in het HKS dienen te worden geregistreerd. In geval van een
politiesepot of een politietransactie geldt geen verplichting tot registratie in het
HKS. Indien een transactie niet wordt voldaan dient alsnog een volledig proces
verbaal te worden opgesteld en wordt de zaak doorgezonden naar het OM; ook
dan zal registratie in het HKS plaatsvinden.
Men mag concluderen dat er dus enkele categoriën winkeldieven zijn die niet
in HKS terecht zullen komen:

- jeugdigen tot 12 jaar en daders van boven de 80 jaar worden nimmer
geregistreerd;
- voor minderjarigen die diefstallen plegen die niet ernstig genoeg worden
geacht voor een halt-afdoening geldt een verplichting tot registratie alleen
wanneer een proces verbaal is opgemaakt; in geval van een sepot is
registratie in het HKS niet verplicht;
- meerderjarigen die diefstallen plegen tot ƒ 250 en de aangeboden
transactie betalen (of ingeval de politie seponeert) moeten worden
geregistreerd wanneer proces verbaal is opgemaakt"; in gevallen van sepot
of transactie waarbij geen proces verbaal wordt opgemaakt is registratie in
het HKS niet verplicht.

Dit betekent dat er voor de politie enige mate van discretie bestaat bij
beslissingen omtrent het in het HKS registreren van verdachten. Interessant
daarbij is dat volgens de interne richtlijnen een ondertekend uniform
aangifteformulier als proces verbaal kan gelden (maar niet noodzakelijkerwijs
als zodanig behoeft te worden aangemerkt).
Ten aanzien van de op pagina 4 vermelde toezegging dat verdachten van
winkeldiefstal in het HKS zullen worden geregistreerd blijken dus

"

Indien voor het feit waarop de transactie betrekking heeft proces verbaal is opgemaakt
wordt wel in het HKS geregistreerd. Zie afspraak dd. 9110/90 in landelijk afsprakenboek
HKS.
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uitzonderingen te bestaan op basis van wettelijke bepalingen en binnen de
politie geldende richtlijnen. De algemene uitzondering zijn de verdachten van
onder de 12 en boven de 80 jaar, die niet mogen worden geregistreerd, de
overige uitzonderingen ontstaan doordat niet altijd hoeft te worden
geregistreerd.

3

Onderzoeksresultaten

3.1

Het uniform aangifteformulier en de aangiftebereidheid

In een kleine enquête werd ruim 1000 zelfstandige winkeliers in de 6
onderzoeksdistricten een aantal vragen gesteld over het doen van aangifte van
winkeldiefstal. De enquêteformulieren werden uitsluitend toegezonden aan
winkeliers in branches die als 'risicovol' worden beschouwd, te weten
kledingzaken, levensmiddelenzaken, tabakszaken, woninginrichtingzaken,
drogisterijen en parfumeriën. Bovendien geldt dat het louter winkeliers betreft
die zijn aangesloten bij MKB Nederland, dat haar adressenbestand ter
beschikking stelde. Het responspercentage was 38,7%. De helft (51%) van de
respondenten zei nooit iemand op winkeldiefstal te betrappen. Hieruit kan, in
lijn met andere onderzoeken, worden afgeleid dat de eerste bottleneck bij de
aanpak van winkeldieven in de signalering van de diefstallen zelf ligt. Van de
winkeliers die wel winkeldieven betrappen is meer dan helft geneigd tot het
doen van aangifte (61% gebruikte de antwoordcategoriën 'altijd', 'meestal' of
'soms' op de vraag of zij bij het betrappen van een winkeldief aangifte doen).
De aangiftebereidheid van de geënquêteerde groep zelfstandige winkeliers is
echter lager dan het cijfer dat bekend is voor het totaal van de detailhandel.
De verklaring voor dit verschil moet worden gezocht in het feit dat het grootwinkelbedrijf (niet betrokken in de enquête) meer met winkeldiefstallen wordt
geconfronteerd en beter is toegerust op het signaleren en aanpakken van
winkeldieven. Zo wordt het personeel in opleidingen geïnstrueerd hoe bij
winkeldiefstal dient te worden opgetreden en vaak wordt gebruik gemaakt van
professionele beveiligingsbeambten. In de onderstaande tabel worden de
enquêteresultaten weergegeven naast die van Boekhoorn & Loef (1995).

Tabel 2:

Winkeliers die, bij betrapping van een winkeldief, aangifte doen

altijd', 'meestal', 'vaak'
soms'
zelden', 'bijna nooit', 'nooit'

1995 detailhandel
(landelijk)

1997 zelfstandige winkeliers
in risicogroepen
(6 districten)

59%
16%
20%

43%
18%
39%

De winkeliers die zelden tot nooit aangifte deden werd in een open vraag
gevraagd hun overwegingen te geven. Uit hun respons, weergegeven in de
onderstaande tabel, blijkt dat in hun perceptie de moeite die zij moeten doen
niet opweegt tegen de opbrengst ervan. Tevens blijkt het geringe vertrouwen
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in het optreden van politie en justitie jegens winkeldieven. Het zijn de uit
eerdere onderzoeken bekende argumenten.

Tabel 3:

De meest genoemde argumenten om geen aangifte te doen

'het is me teveel moeite'
'de waarde van de goederen is gering'
politie / justitie doet er toch niks aan'
zulke zaken regel ik zelf wel'
'de dader komt toch zo weer vrij'

40%
14%
10%
7%
6%

Het uniform aangifteformulier
Aan alle winkeliers die aangaven wel eens een winkeldief te betrappen werd de
vraag voorgelegd of zij het uniform aangifteformulier, waarvan een specimen
op het enquêteformulier was afdrukt, kenden. Slechts 29% van de winkeliers
die de enquête inzonden bleek het formulier te kennen. Dit is opmerkelijk, daar
in vijf districten het uniform aangifteformulier wel in gebruik was en het zesde
een eigen versie gebruikte.
De winkeliers die het formulier kennen blijken meer geneigd tot het doen van
aangifte: 86% kiest voor de categoriën 'altijd', 'meestal' of 'soms' op de vraag of
zij bij het betrappen van een winkeldief aangifte doen, tegen 52% van diegenen
die het formulier niet kennen. Overigens dient te worden gewezen op het feit
dat geen conclusies kunnen worden getrokken over de causaliteit in deze
relatie: het is zowel denkbaar dat winkeliers omdat ze het formulier kennen
eerder tot het doen van aangifte zijn geneigd, als dat het vooral winkeliers zijn
die regelmatig aangifte doen die op het bestaan van het formulier worden
gewezen. Zo bleek uit de interviews dat het in sommige politieregio's gebruik is
formulieren mee te nemen wanneer een winkelier aangifte doet die nog niet
over het formulier beschikt."
Politiefunctionarissen in drie districten waren niet onverdeeld enthousiast over
het formulier. Een vrij algemeen punt van kritiek op het formulier is dat het
vaak summier en/of onduidelijk wordt ingevuld. In twee districten was men
bezig een eigen formulier te ontwikkelen. Het gebruik van een standaard
aangifteformulier ten behoeve van 'grootgebruikers' (grootwinkelbedrijf,
bewakingsdiensten in dienst van winkelcentra) werd wel als nuttig ervaren;
voor die gebruikersgroep loont het ook in meer algemene zin om afspraken te
maken over de wijze van optreden en werkzaamheden af te stemmen.

is

Strikt genomen is hoeft de politie het uniform formulier niet 'actief te verspreiden. Bij de
introductie van het formulier is afgesproken dat de politie het ter beschikking stelt en de
branchevereniging winkeliers op het bestaan ervan attendeert
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3.2

De afhandeling van door winkeliers verstrekte aangiften

Teneinde na te gaan hoe aangiften door de politie worden afgehandeld is aan.
winkeliers16 in de onderzoeksdistricten verzocht kopieën van aangiften van
winkeldiefstal uit de tweede helft van 1996 in te sturen. Dit leverde 138
bruikbare aangiften op; 112 (kopieën van) aangifteformulieren en 26 (kopieën
van) processen verbaal.
Op grond van de richtlijnen zouden de bij deze aangiften behorende
verdachten in het HKS geregistreerd moeten staan, tenzij sprake zou zijn van
één van de in paragraaf 2.3 genoemde uitzonderingssituaties. De richtlijnen
blijken over het algemeen te worden nageleefd: het gros van de zaken, 119 stuks
(86%) stond in het HKS geregistreerd.
Twaalf zaken bleken uitsluitend in de lokaal te raadplegen bedrijfsprocessystemen te zijn geregistreerd; in alle gevallen ging het om diefstallen met een
waarde van minder dan f 250. Het ging om vijf halt-afdoeningen, vijf first
offenders - waarbij de waarde van gestolene als `zeer gering' kon worden
beschouwd - en twee verdachten van jonger dan 12 jaar. Met het niet in het
HKS registreren van de halt-afdoeningen werd gehandeld in strijd met de
richtlijnen.

Zeven zaken (5%) bleken in het HKS, noch in de lokale bedrijfsprocessystemen
te zijn geregistreerd. In die zaken bestaat geen aanwijzing dat enige vorm van
afhandeling heeft plaatsgevonden. In twee zaken was de waarde van het
gestolene zeer gering (f 0,63 en f 1,10); het ontbreken van registratie hoeft in
die gevallen niet als schending van de richtlijnen te worden gezien. In de
overige 5 gevallen, alle uit één politieregio, was de waarde van gestolene
aanmerkelijk hoger (gemiddeld f 75). Niet zozeer het ontbreken van registratie
in het HKS alswel het ontbreken van registratie in het lokale bedrijfsprocessensysteem en het feit dat klaarblijkelijk geen afhandeling heeft plaatsgevonden
moet in deze gevallen als schending van de binnen de politie geldende richtlijnen worden aangemerkt. Zowel het ontbreken van een afhandeling als van
registratie staat op gespannen voet met de in 1985 ingezette beleidslijnen.

Ten aanzien van handelen van politie kan worden geconcludeerd dat in 128
gevallen (93%) volgens de richtlijnen met betrekking tot registratie werd
gehandeld. In één op de veertien zaken is dat dus niet het geval.
Voor de door winkeliers aangeleverde aangiften werd tevens nagegaan welke
verdere afhandeling door de politie had plaatsgevonden. Volgens de geldende
richtlijnen zou in geval van recidive de zaak naar het OM moeten worden
doorgezonden of zou een halt-afdoening kunnen plaatsvinden. Slechts voor
first offenders komen andere afdoeningswijzen in aanmerking: sepot, halt of
transactie. Dit blijkt ook de wijze te zijn waarop in praktijk wordt gewerkt.

16

Zelfstandige winkeliers werden benaderd aan de hand van een adressenbestand van MKB
Nederland. De grootwinkelbedrijven werden benaderd door de Raad van de Nederlandse
Detailhandel.
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Aan de 119 in het HKS geregistreerde zaken zijn 129 verdachten gekoppeld." In
zeer veel gevallen (74%) is sprake van recidivisten. Zaken die door de politie
werden afgedaan betroffen uitsluitend first offenders. In zes gevallen werd
halt toegepast, vier zaken werden geseponeerd en zes werden met een
transactie afgedaan. Geconcludeerd mag worden dat de politie bij in het
HKS geregistreerde zaken in geval van recidive nimmer zaken afdeed via
transactie of sepot.
Van de meeste verdachten (113 van 129) moet op grond van de registratie
worden aangenomen dat ze zijn doorgezonden naar het OM.18 Of alle gevallen
van recidive ook daadwerkelijk naar het OM zijn doorgestuurd valt op basis van
de registraties bij de politie zelf niet met volledige zekerheid vast te stellen. Het
verloop van dit'grensverkeer' tussen politie en OM is nagetrokken aan de hand
van oudere zaken en komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Op de vraag of er verschil is met betrekking tot de registratie van via
aangifteformulieren en via processen verbaal binnenkomende zaken kan het
onderzoek geen antwoord geven. Van de tien niet of onjuist geregistreerde
zaken waren er negen via aangifteformulieren en één via een proces verbaal
aangebracht. Op basis van deze kleine aantallen kunnen geen uitspraken
worden gedaan over een eventueel verband. In de onderstaande tabel zijn de
onderzoeksresultaten weergegeven.

Tabel 4:

Registratie naar wijze van aangifte
HKS-registratie

proces verbaal
aangifteformulier

3.3

25
96

geen HKS-registratie
conform
richtlanen

in stad met
richthen

9

1
9

De afhandeling van in 1995 in het HKS geregistreerde
winkeldiefstallen

Aan de hand van de in 1995 in het HKS geregistreerde winkeldiefstallen is
nagegaan of ook bij de verdere afhandeling van die diefstallen door de politie
en het OM op de afgesproken wijze rekening wordt gehouden met recidive. Zo
ligt het niet in de lijn der verwachting dat, waar de politie in geval van recidive

17

m

Doordat een deel van de diefstallen in vereniging plaatsvindt is het aantal verdachten groter
dan het aantal zaken.
Hierbij dient de volgende kanttekening te worden geplaatst. In het HKS wordt geen codering
'doorgezonden naar OM' gebruikt. Deze zaken blijven in de registratie als 'loopzaak' staan.
Ook zaken die 'blijven liggen' of waarin wordt verzuimd na bijvoorbeeld een transactie een
mutatie te maken zullen als loopzaak in het systeem blijven staan.
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niet geacht wordt te seponeren, het OM dat alsnog doet. Slechts in geval van te
gering bewijs zou een sepot in de rede liggen.
Uit 1995 in het HKS geregistreerde en naar het OM doorgezonden (of althans
als loopzaak geregistreerde) verdachten is een a-selecte steekproef van 100
personen (25 in elk van de vier politieregio's) getrokken, waarvan 58
recidivisten. Nagegaan is of deze personen ook in de systemen bij het OM
waren terug te vinden en of, in geval van recidivisten, ook bij het OM recidiveinformatie beschikbaar was.'9 Vervolgens is gekeken naar het justitiele
vervolgingsbeleid (dagvaarden, voegen, sepot) en de afloop in relatie tot
recidive.
Negen van de 100 verdachten uit de steekproef bleken niet terug te vinden in de
gegevensbestanden van het OM. Dit betekent dat ofwel de noodzakelijke
mutaties in het HKS niet zijn uitgevoerd (als bijvoorbeeld een transactie niet
wordt gemuteerd blijft de zaak als 'loopzaak' open staan), ofwel dat ergens in
het verkeer tussen politie en OM zaken `verdwijnen'.
In de onderstaande tabel is de afdoeningswijze binnen het OM, zoals
geregistreerd in Compas, weergegeven. In de rechterkolom, de first offenders,
correspondeert het aantal verdachten met het aantal feiten (in beide gevallen
42). In de linkerkolom, de recidivisten, corresponderen de aantallen niet; de 58
verdachten waren in 1995 goed voor 132 processen verbaal inzake

winkeldiefstal.
Tabel 5:

De vervolging van in 1995 in het HKS geregistreerde winkeldieven
door het OM
recidivisten (n=58)

dagvaarding
voeging ter berechting
dienstverleningssepot
transactie / lik op stuk

first offenders (n=42)

(59%)
(17%)

11

(26%)

22

1

(2,5%)

4

(31/o)

18

(43%)

sepot niet ontvankelijk
sepot geen of gering bewijs
sepot recente bestraffing

3
1
4

(2%)
(10/0)
(3%)

3

(7%)

voeging ad informandum
sepot (grond niet bekend)
onbekend / geen registratie

16

(12%)

1

1
3

(10/0)

(2%)

2
6

(2,5%)
(5Vo)
(14%)

132

(100%)

42

(1000/0)

totaal aantal beslissingen

78

Uit de tabel blijkt dat een aanzienlijk verschil bestaat tussen het vervolgingsbeleid ten aanzien van recidivisten en ten aanzien van first offenders. De

19

Uit de interviews blijkt namelijk dat de recidive-informatie uit HKS, op basis waarvan de
politie beslissingen neemt m.b.t. de afhandelingswijze, niet mee gaat naar het OM. Het OM
raadpleegt m.b.t het verleden van een verdachte haar eigen systeem Compas.
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meeste feiten met betrekking tot recidivisten leiden tot een dagvaarding of
worden ter berechting gevoegd. Bij first offenders wordt in bijna de helft van
de gevallen tot transactie overgegaan, hetgeen bij recidivisten slechts mondjesmaat gebeurd.
Uit de tabel blijkt eveneens dat een deel van de recidivisten na doorzending
naar het OM geen sanctie krijgt opgelegd: deels wegens 'technische'
complicaties (geen of gering bewijs, niet ontvankelijk), deels op andere
sepotgronden, met name het sepot recente bestraffing.
Dat die laatste categorie20 voorkomt - in slechts een gering aantal gevallen mag paradoxaal worden genoemd. Immers, waar eerder in het traject een
politietransactie als te lichte sanctie wordt beschouwd, blijkt de doorzending
naar het OM er in die gevallen toe te leiden dat een sanctie geheel uitblijft. Voor
de voeging ad informandum, die zoals uit de tabel blijkt redelijk veel wordt
toegepast, geldt dat de feiten als zodanig niet in de rechtszaal zullen worden
behandeld, maar wel door rechter in de uitspraak worden meegewogen.
In het onderstaande schema zijn de onderzoeksresultaten met betrekking tot
de vervolging van recidivisten, die in deze en de vorige paragraaf werden
behandeld samengevat. De onderzoeksresultaten zijn daarbij omgerekend naar
100 winkeldiefstallen door recidivisten.

diefstal door
recidivist
100

^.I registratie in

HKS
100

in behandeling
bij het OM
95

dagvaarding, voeging
of transactie

89

Met betrekking tot recidivisten lopen, zoals bleek in paragraaf 3.2, de aangifte
door de winkelier en de registratie in het HKS 1 op 1. Niet alle in het HKS
opgenomen recidiverende verdachten worden vervolgens in behandeling
genomen door het OM; in dit traject ontstaat een uitval van 5%, die niet op
redelijke wijze kan worden verklaard. Uiteindelijk worden 89 van de 100
verdachten door het OM geconfronteerd met een dagvaarding, voeging of
transactie. Kortom, in 89% van de gevallen waarin een winkelier een
recidiverende winkeldief overdraagt aan de politie wordt door het OM een
sanctie opgelegd of zal de verdachte voor de rechter moeten verschijnen.

m

Het sepot recente bestraffing is een zogenaamd beleidssepot, dat wordt toegepast wanneer
een verdachte reeds wordt vervolgd in verband met vergelijkbare feiten die in dezelfde
periode werden gepleegd. Anders dan de term 'recente bestraffing' doet vermoeden wordt
het ook gebruikt wanneer de verdachte is gedagvaard voor feiten uit dezelfde periode, maar
nog geen straftoemeting heeft plaatsgevonden. Het gebruik van het sepot recente
bestraffing bij winkeldiefstallen is eerder (met voorbeelden) beschreven door De Leng en
Hille (1991).
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3.4

Straftoemeting en executie

In de voorgaande paragrafen is de afhandeling van winkeldiefstallen door
politie en OM aan de orde geweest. Gaandeweg het onderzoek rees echter de
vraag of dit wel voldoende is. Men kan zich namelijk afvragen of de impliciete
aanname dat wanneer politie en justitie datgene doen wat is afgesproken dit
betekent, dat winkeldieven op een adequate wijze worden aangepakt, geldig is.
Wat gebeurt er nadat een winkeldief is gedagvaard? Wat voor straf legt de
rechter op? En worden eventueel opgelegde straffen ook werkelijk
geexecuteerd? Als aanvulling op de eerder behandelde onderzoeksgegevens
komt in deze paragraaf eerst de straftoemeting aan de orde en wordt vervolgens
kort ingegaan op de executie van de straffen.
Het traject van straftoemeting is aan nader onderzoek onderworpen aan de
hand van de eerder gebruikte steekproef uit in 1995 in het HKS geregistreerde
winkeldiefstallen. Dit is gebeurd via bevraging van de informatiesystemen van
de rechtbanken. Een complicatie daarbij is dat de grootheden waarvan de
systemen van politie, OM en rechtbanken gebruik maken verschillen, zodat de
relaties niet langer één-op-één zijn. De resultaten moeten daarom als
'indicatiefworden bestempeld.
De basis van dit deel van het onderzoek werd gevormd door de 89 dagvaardingen die in paragraaf 3.3 (tabel) aan de orde kwamen. Deze dagvaardingen
hadden betrekking op 55 personen. In de dagvaardingen zijn vaak meerdere
feiten samengebracht; er kan geen één-op-één relatie tussen de straf en een
bepaald feit uit worden afgeleid. In een aantal gevallen (33 dagvaardingen, 19
personen) maken ook andersoortige feiten deel uit van de dagvaarding. In de
meeste gevallen ging het dan om inbraak (in woningen, bedrijven of in auto's),
driemaal was sprake van een combinatie met openlijke geweldpleging en
eenmaal van overtredingen van opium- en wegenverkeerswet.

In de volgende tabel is de afdoening door de rechter weergegeven.

Tabel 6:

Afdoening door de rechter

soort uitspraak

aantal uitspraken
(nam 1)

dagvaardingen
(n=89)*

onvoorwaardelijke gevangenisstraf
onvoorwaardelijke boete
onvoorwaardelijke boete + voorw. vrijheidsstraf
taakstraf

32
15
4
2

51
20
4
2

1
1

1
1
10

schuldigverklaring zonder strafoplegging
vrijspraak
gevoegd ter zitting, afloop onbekend

6

Het aantal dagvaardingen is groter dan het aantal uitspraken. Verdachten kunnen voor meerdere
dagvaardingen tegelijk voor de rechter verschijnen. Er wordt dan 1 uitspraak geregistreerd voor meerdere
dagvaardingen.
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Zoals uit de tabel blijkt was slechts in één geval sprake van vrijspraak en was er
één geval van schuldigverklaring zonder strafoplegging. Onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen en onvoorwaardelijke boetes werden het meest opgelegd.
De gemiddelde boete bedroeg f 336, met f 60 als laagste en f 1000 als hoogste
bedrag. In 40% van de gevallen was de boete hoger dan f 250. De gemiddelde
gevangenisstraf was 19 dagen, met 7 dagen als kortste en 56 dagen als langste
straf.

De gevallen waarin sprake was van combinatie met andersoortige delicten
bevinden zich alle in de categorieën 'onvoorwaardelijke gevangenisstraf (23
dagvaardingen, 13 straftoemetingen) en'gevoegd ter zitting, afloop onbekend'
(10 dagvaardingen). De gemiddelde gevangenisstraf bij een dergelijke
combinatie van delicten bedraagt 44 dagen.
De straftoemeting aan first offenders (11 personen) week op één aspect
duidelijk af van die aan recidivisten: in geen van de gevallen werd een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. In de meeste gevallen werd een
onvoorwaardelijke boete opgelegd (6 gevallen), of een combinatie van
onvoorwaardelijke boete en een voorwaardelijke vrijheidsstraf (in 3 gevallen).
Geconcludeerd mag worden dat, hoewel de preciese relatie tussen delict en
sanctie aan de hand van beschikbare cijfermateriaal niet kan worden
vastgesteld, het in elk geval zo is dat gedagvaarde winkeldieven in vrijwel alle
gevallen een straf krijgen opgelegd en recidivisten gemiddeld zwaardere
sancties krijgen opgelegd dan first offenders. De straftoemeting verloopt zoals
zou mogen worden verwacht.
Met betrekking tot de executie van straffen zouden met name twee vragen
interessant zijn: worden de opgelegde boetes betaald? En worden de opgelegde
gevangenisstraffen uitgezeten? Van de beantwoording van de laatstgenoemde
vraag moest helaas worden afgezien, daar het verzamelen van de benodigde
gegevens teveel extra tijdsinvestering zou vragen. Naar de betaling van boetes
voor winkeldiefstal werd eerder onderzoek gedaan door Leng en Hille (1991).
Uit hun onderzoek, dat zich uitsluitend op meerderjarige winkeldieven richtte,
bleek dat transacties in 27% van de gevallen niet werden betaald en dat in 30%
van die gevallen de zaak alsnog werd geseponeerd.

Aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) legden wij de 21 zaken voor uit
de steekproef uit het HKS-bestand waarin de rechter een boete had opgelegd.
Twee zaken konden niet direct worden teruggevonden in de systemen van het
CJIB. Eén dader was inmiddels overleden.
Van de resterende 18 zaken was per 1 september 1997 bijna de helft
afgehandeld; in zeven gevallen was de boete betaald en in één geval was een
vervangende hechtenis uitgezeten. Vier zaken bevonden zich in verschillende
stadia van afhandeling: twee vonnissen waren nog niet onherroepelijk, in een
geval lag de zaak bij een deurwaarder, een andere dader wachtte op het ingaan
van de vervangende hechtenis. In de overige zes zaken had men problemen
met het traceren van de dader; in één was het vonnis nog niet aangezegd, in
één geval was er een arrestatiebevel en in vijf gevallen een opsporingssignalering. Er kunnen ten aanzien van de executie van boetes twee belangrijke
conclusies worden getrokken: ten eerste blijkt executie een tijdrovende kwestie
(na twee jaar is meer dan de helft van de boetes nog niet ingevorderd), ten
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tweede blijkt een aanzienlijk deel van daders van winkeldiefstallen moeilijk op
te sporen. Dat laatste duidt er op dat binnen deze dadergroep veel mensen
zonder vaste woon- of verblijfplaats voorkomen, hetgeen zowel bij het
betekenen van het vonnis als het invorderen van de boete tot stagnatie leidt.
Het ligt voor de hand dat dit probleem eveneens optreedt bij de executie van
gevangenisstraffen.
3.5

Overige onderzoeksresultaten

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op een aantal, in het licht van de
onderzoeksvragen, relevante thema's met betrekking tot de afhandeling van
winkeldiefstallen. De gegevens komen deels uit de interviews met functionarissen van politie en OM (uit de in het onderzoek betrokken districten en
arrondissementen) en deels uit nadere analyse van de gegevensbestanden.
3.5.1

Beleid

In elk van de in het onderzoek betrokken politiedistricten werden in het kader
van het onderzoek interviews gehouden met politiefunctionarissen in
uitvoerende en in meer beleidsmatige functies. Niet in alle districten bleek
winkeldiefstal een duidelijk aandachtspunt binnen het beleid, in die zin dat er
functionarissen zijn voor wie dergelijk beleid een herkenbaar onderdeel binnen
hun takenpakket vormt, er in het recente verleden projecten waren geweest ter
bestrijding van winkeldiefstal of een vorm van monitoring bestond ten aanzien
van het aantal winkeldiefstallen. Twee van de in het onderzoek betrokken
districten beschouwden winkeldiefstal, naar eigen zeggen, als een duidelijke
prioriteit.
Voor het openbaar ministerie geldt winkeldiefstal in geen van de in het
onderzoek betrokken arrondissementen als duidelijk herkenbaar aandachtspunt van beleid; in geen van de arrondissementen kon een functionaris worden
getraceerd die het beleid ten aanzien van winkeldiefstal als herkenbare taak in
zijn of haar takenpakket had.

Dat slechts in beperkte mate specifiek op winkeldiefstal gericht beleid wordt
gevoerd betekent overigens niet dat er de laatste jaren weinig wijzigingen
hebben plaatsgevonden in de wijze waarop winkeldieven worden aangepakt.
Die wijzigingen zijn er namelijk wel, maar vloeien voort uit meer algemene
beleidskaders (bijvoorbeeld: veelvoorkomende criminaliteit, jeugdcriminaliteit). Het meest in het oog springen de verschillende varianten van lik-opstuk beleid en snelrecht, waarbij alle in het onderzoek betrokken grote en
middelgrote steden eigen varianten kennen. Ook aan (al dan niet preventief)
beleid ten aanzien van specifieke groepen (drugsverslaafden, jeugd) wordt door
de geïnterviewden een belangrijke rol toegeschreven.
3.5.2

Lokale varianten

In geen van de in het onderzoek betrokken districten was het keuzeproces ten
aanzien van de afhandelingswijze bij winkeldiefstal volledig identiek. Algemeen
geldt dat het onderscheid minderjarig/meerderjarig en het onderscheid first
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offender/recidivist mede bepalend zijn in de keuze van de afhandelingswijze.
De waarde van het gestolene speelt in alle districten een rol, maar de grenzen
variëren sterk. Zo geldt ten aanzien van first offenders in het ene district de
plicht tot registratie in het HKS zodra de waarde van het gestolene boven de
f 25 ligt, in andere districten pas bij een waarde boven de f 250. Het zijn met
name de grote steden die lagere bedragen hanteren. Recidivisten worden in de
meeste districten altijd in het HKS geregistreerd, in sommige districten niet
wanneer de waarde van het gestolene onder de f 25 ligt. Daarbij speelt de tijd
die verstreken is sinds de laatste aanhouding een rol, zij het niet altijd op
dezelfde wijze: meestal gaat het om een periode van twee jaar. Dit, in
combinatie met de verschillende varianten in lik-op-stuk beleid en snelrecht
leidt tot een ruime variatie in afhandelingsmodaliteiten. Er kan niet worden
gesproken van een eenduidige afhandelingswijze op nationaal niveau en
evenmin op (politie-)regionaal niveau.
Opgemerkt moet worden dat waar de politie bij bedragen onder de f 250 niet
altijd verplicht is te registreren, dit in de meeste gevallen weldegelijk gebeurt.
Zo bleek in paragraaf 3.2 dat 86% van de door winkeliers ingezonden aangiften
in HKS was geregistreerd. Ook het feit dat het bestand van in 1995 in HKS
geregistreerde zaken een percentage 59,5% first offenders bevatte duidt er op
dat, althans in de in het onderzoek betrokken districten, van de registratie
serieus werk wordt gemaakt.
Uit nadere analyse van het bestand van in 1995 door de zes districten in het
HKS geregistreerde zaken is gebleken dat het percentage politiesepots in de
grote steden aanmerkelijk groter is dan in de middelgrote steden en
plattelandsdistricten (17% tegen 0,5%). Waarschijnlijk is dit een gevolg van de
strengere grenzen die de grote steden hanteren voor registratie in het HKS.
Wordt in een plattelandsdistrict een geval van een first offender met een
diefstal ter waarde van f 50 geseponeerd dan zal dit in het HKS vermoedelijk
niet zijn terug te vinden (immers: pas bij een waarde van f 250 hoeft in het HKS
te worden geregistreerd); in de twee grote steden die in het onderzoek waren
betrokken zou dit geval wel in het HKS zijn terug te vinden, daar vanaf f 25 of

f 50 altijd registratie plaatsvindt.
3.5.3

De rol van het bed rijfsprocessensysteem

In paragraaf 2.3 is vermeld welke verdachten van winkeldiefstal, op basis van
bij de politie geldende richtlijnen, in het HKS worden geregistreerd. De rol van
de bedrijfsprocessystemen, waarin de politie-organisaties hun eigen
handelingen registreren, is daarbij niet aan de orde geweest. Uit de interviews
bleek echter dat die eigen registraties een belangrijke rol spelen. Zo blijkt dat
het nagaan van recidive veelal eerst aan de hand van de eigen registratie
gebeurt; die gegevens zijn sneller beschikbaar dan die uit het HKS. Dit heeft de
volgende consequenties:
indien een meerderjarige verdachte eerder een soortgelijk delict binnen de
regio heeft gepleegd met een waarde van onder de f 250 zal deze via
raadpleging van het bedrijfsprocessysteem als recidivist worden
gesignaleerd en worden doorgezonden naar het OM. Indien louter op het
HKS zou worden afgegaan en de politie haar registratie tot het verplichte
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minimum beperkte, zou dit slechts gebeuren wanneer eerder een diefstal
van ter waarde van minimaal f 250 zou zijn gepleegd of voor een diefstal
van lagere waarde een proces verbaal zou zijn opgemaakt;
- indien op dergelijke wijze recidive wordt gesignaleerd zal de verdachte als
recidivist in het HKS worden geregistreerd. Het op dergelijke wijze
gebruiken van het bedrijfsprocessysteem heeft tot gevolg dat ook habituele
winkeldieven wier buit nooit de waarde van (bijvoorbeeld) f 50
overschrijdt in het HKS geregistreerd raken.
Hierbij dient te worden aangetekend dat de gegevens in de bedrijfsprocessystemen slechts binnen de betreffende politieregio zijn te raadplegen. Van een
landelijke dekking, zoals voor het HKS geldt, is geen sprake.
Er moet nog een tweede kanttekening worden geplaatst. Wanneer op basis van
het bedrijfsprocessysteem recidive wordt gesignaleerd en vervolgens niet meer
naar HKS-gegevens wordt gekeken (hetgeen voor de hand ligt en, blijkens de
interviews, ook gebeurt) wordt - althans naar de letter - gehandeld in strijd met
de richtlijn dat het HKS moet worden geraadpleegd. Het zou echter van een
zeer formele opstelling getuigen hier zwaar aan te tillen: er wordt immers niet
gehandeld in strijd met hetgeen de richtlijn beoogt.

3.5.4

Schadebedragen

In het in paragraaf 2.1 genoemde onderzoek van Boekhoorn & Loef (1995) was
sprake van een gemiddeld schadebedrag bij winkeldiefstal van f 153. Een
bedrag dat de verbazing wekt van ieder die denkt dat het bij winkeldiefstal toch
vooral om kleine vergrijpen gaat. Hoe zit dat met de zaken die in dit onderzoek
aan bod kwamen? De gemiddelde waarde van de gestolen artikelen in de door
winkeliers ingezonden aangiften bedroeg f 132. Interessanter dan dat
gemiddelde is wellicht de verdeling van de schadebedragen, zoals weergegeven
in de onderstaande tabel.

Tabel 7:

Waarde van het gestolene in de door winkeliers verstrekte aangiften

waarde van het gestolene
tot ƒ 10
tot f 40
tot ƒ 98
tot f 217
tot f 699

cumulatief percentage van gevallen
20%
40%
60%
80%
100%

We veronderstellen niet dat de tabel enige indicatie geeft van een landelijk
geldige waardeverdeling van bij winkeldiefstal ontvreemde artikelen.
Vermoedelijk zullen artikelen van geringe waarde ondervertegenwoordigd zijn,
daar winkeliers het doen van aangifte in die gevallen minder lonend achten.
Toch maakt de tabel duidelijk dat de gemiddelde waarde van het gestolene
wordt opgekrikt door het zware gewicht van het relatief kleine aantal gevallen
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met een hoge waarde. De mediaan in de verdeling ligt op .f 63 (ofwel: in de helft
van de gevallen is de waarde van het gestolene kleiner of gelijk aan f 63).
De feitelijke schadebedragen variëren sterk per onderzochte politieregio; het.
laagste gemiddelde is f 46 (mediaan: f 12), het hoogste is f 224 (mediaan:
f 138). Dit zou een afspiegeling kunnen vormen van de waarde van de artikelen
die in verschillende districten in de winkels liggen of van lokale verschillen in
het profiel van winkeldieven. Maar waarschijnlijker lijkt het dat de
'drempelwaarde' waarbij winkeliers aangifte doen per district verschilt.
Gedragswetenschappers gaan ervan uit dat de kans op een bepaald type gedrag
(in dit geval: het doen van aangifte) bepaald wordt door de (gepercipieerde)
kans dat dat gedrag tot een bepaalde gewenste opbrengst leidt en door de
waarde die men aan die opbrengst hecht. De hier geconstateerde verschillen
zouden dan een afspiegeling kunnen vormen van het vertrouwen dat winkeliers
hebben in de wijze waarop de politie in hun district winkeldiefstallen

afhandelt.
3.5.5

Recidivegegevens en het OM

In paragraaf 1.2 werd de vraag opgeworpen of met de HKS-gegevens ook
rekening werd gehouden door het OM. Uit dein paragraaf 3.3 gepresenteerde
gegevens blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan in de wijze waarop zaken met
first offenders en zaken met recidivisten worden afgehandeld. Toch zijn, zeker
formeel gezien, niet de HKS-gegevens bepalend voor de keuzes van het OM
aangaande de afhandelingswijze. Het OM kijkt, om te bepalen of van recidive
sprake is namelijk in de eigen systemen en vraagt de justitiële documentatie op.
Voor het OM is een eerdere veroordeling het ijkpunt om te bepalen of van
recidive sprake is. Een consequentie hiervan is dat sommige verdachten voor
de politie wel recidivist zijn, maar voor het OM niet. Hierbij moet worden
aangetekend dat bij moderne vormen van snelrecht vaak direct na aanhouding
van een verdachte overleg plaatsvindt tussen politie en OM over de wijze van
afhandeling; het ligt voor de hand dat de politie daarbij hetgeen zij uit eigen
registraties (het HKS en het bedrijfsprocessysteem) over eerdere door de
verdachte gepleegde feiten weet naar voren zal brengen. In die zin spelen HKSgegevens dus ook voor de beslissingen van het OM een rol.
Opgemerkt zij nog dat wanneer een verdachte voor de rechter verschijnt HKSgegevens geen rol van betekenis kunnen spelen. Voor de rechter is slechts een
eerdere veroordeling 'bewijs' dat sprake is van recidive.
3.5.6

Bagatelzaken

In paragraaf 1.2.2 werd het probleem van de nauwelijks gedefinieerde
'bagatelzaken' gesignaleerd. In de interviews is nagegaan welke grenzen de
verschillende politieregio's in praktijk hanteren. Daarbij bleek dat het begrip
bagatelzaak nauwelijks 'leeft' onder de geïnterviewden. Het leverde meestal
reacties op als 'bij diefstallen met waarde van minder dat f 25 hoeft geen
proces verbaal te worden opgemaakt'. Maar ook kon bijvoorbeeld worden
vernomen'datwinkeldiefstalzaken typisch bagatelzaken zijn'.
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De vraag in welke gevallen geen aangifte werd opgenomen leverde meer
duidelijkheid. Over het algemeen bleek dit niet louter verband te houden met
de hoogte van het geldbedrag, maar eerder met een combinatie van factoren..
Een regelmatig terugkerend voorbeeld was dat van een verwarde bejaarde die
iets in zijn of haar zak heeft gestoken. De meeste respondenten beklemtoonden
echter dat in principe altijd aangifte werd opgenomen, ook bij diefstal van
goederen met een geringe waarde.

3.5.7

Nieuwe ontwikkelingen

Uit de interviews kwamen verschillende lokale initiatieven naar voren die van
belang zijn voor de afhandeling van winkeldiefstallen. Met name voor de
efficiente vervulling van de intermediairfunctie tussen politie en OM konden
nieuwe oplossingen worden gesignaleerd. Zo had een regio de oplossing
gevonden in de oprichting van een speciaal bureau dat zich hiermee
bezighoudt. In een andere regio waren on-line verbindingen tot stand gebracht
tussen de geautomatiseerde systemen van politie en OM. In beide gevallen
werden een afname van de administratieve werklast en een meer effectieve
werkwijze met betrekking tot het betekenen van dagvaardingen als voordelen
genoemd. Zo kan de officier van justitie direct nadat de politie een winkeldief
heeft aangehouden een dagvaarding opstellen, deze per electronische post
naar het politiebureau zenden, alwaar de verdachte direct de dagvaarding
betekent. In een volgende regio was speciale celcapaciteit vrijgemaakt voor
'overlastgevende delinquenten'; deze wordt onder meer aangewend om
habituele winkeldieven direct vast te kunnen zetten. Dergelijke ontwikkelingen
zijn zeker van belang in het licht van het in paragraaf 3.4 genoemde probleem
rond de daders zonder vaste woon- of verblijfplaats; indien een opgebrachte
verdachte direct de dagvaarding betekend of wordt ingesloten is een
belangrijke bron van stagnatie in de strafrechtelijke keten weggenomen.
Van de zijde van politie en OM wordt erop gewezen dat dergelijke vormen van
serviceverlening slechts kunnen worden gerealiseerd gedurende de uren
waarop zowel de politiebureaus als de arrondissementsparketten geopend zijn.
Winkels zijn echter in toenemende mate buiten de traditionele werktijden
geopend. Voor de vaste koopavonden en de zaterdagen zijn in het verleden de
werktijden van politie en OM, met name in de grotere gemeenten, reeds
aangepast. In veel gevallen zijn politie en justitie echter (nog) niet in staat om
op koopzondagen en in de avonduren hetzelfde niveau van serviceverlening te
bieden en moet men terugvallen op de traditionele manier van werken.

4

Beantwoording van de onderzoeksvragen en conclusies

In de eerste paragraaf van dit slothoofdstuk worden de in het eerste hoofdstuk
opgeworpen onderzoeksvragen systematisch beantwoord aan de hand van het
in de zes onderzochte districten aangetroffene. In de tweede paragraaf wordt
een conclusie geformuleerd ten aanzien van de probleemstelling van het
onderzoek en worden de laatste kanttekeningen geplaatst.
4.1

Beantwoording van de onderzoeksvragen
Het uniform aangifteformulier

Als doel van het uniform aangifteformulier wordt in de beleidsnota
'Samenleving en Criminaliteit' het ontlasten van de winkelier bij het doen van
aangifte genoemd. Het daar achter liggende doel was het vergroten van de
(lage) aangiftebereidheid. De politie diende het formulier ter beschikking te
stellen aan winkeliers, die op hun beurt door de brancheverenigingen op het
bestaan ervan zouden worden gewezen. In diverse onderzoeken is erop
gewezen dat het formulier niet overal wordt gebruikt. In het onderhavige
onderzoek bleken alle zes de politiedistricten een aangifteformulier in gebruik
te hebben. Het onderzoek biedt dan ook geen nieuwe gegevens over de
beweegredenen van politiedistricten die het formulier niet aanbieden. Wel had
een politiedistrict een eigen versie van het formulier in gebruik en bleken
andere districten een eigen versie te gaan introduceren. Een veelgehoord punt
van kritiek van politiezijde op het formulier is dat het vaak onduidelijk of
onvolledig wordt ingevuld. Voor veel winkeliers blijkt inmiddels uit ander
onderzoek het probleem dat aanleiding was tot de introductie van het
formulier niet (meer) te bestaan: ze kunnen volstaan met een telefonische
aangifte, waardoor administratieve rompslomp of de gang naar het
politiebureau hen bespaard blijft. In algemene zin lijkt het formulier vooral
zinnig voor grootgebruikers (warenhuizen, beveiligingsfirma's). Voor hen loont
zowel het instrueren van het personeel voor het gebruik van het formulier als
het maken van werkafspraken met de politie. Het gebruik van het formulier is
dan ook gemeengoed onder de grootgebruikers.

Voor zelfstandige winkeliers lijkt het gebruik van het formulier minder voor de
hand te liggen. Meer dan de helft van deze winkeliers betrapt nooit een
winkeldief, zoals bleek uit de in het kader van dit onderzoek gehouden enquête.
Bovendien bleek dat de politie zich in veel districten zeer servicegericht opstelt.
Dat onder zelfstandige winkeliers die het formulier kenden de aangiftebereidheid groter is dan onder hen die het niet kenden kan niet zondermeer als effect
van het formulier worden beschouwd: het is waarschijnlijk dat juist winkeliers
die regelmatig aangifte doen op het bestaan van het formulier worden
gewezen.
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Enig systematisch verschil in de afwikkeling van aangiftes via het aangifteformulier en aangiftes via proces verbaal heeft onderzoek niet kunnen
aantonen. Een in theorie voor de hand liggend verschil met betrekking tot de.
registratie in HKS (processen verbaal moeten worden geregistreerd, aangifteformulieren kunnen als proces verbaal gelden) kon statistisch niet worden
aangetoond.
In de meest algemene zin lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het uniform
aangifteformulier (of een lokale versie daarvan) in elk geval voor winkeliers die
regelmatig aangifte doen nut heeft en in het bijzonder wanneer aanvullend
afspraken met. de politie worden gemaakt over de wijze van gebruik; in die
gevallen wordt het formulier ook door de politie als nuttig ervaren. De meeste
zelfstandige winkeliers zijn echter geen regelmatig gebruiker en voor hen zal
het formulier minder nut bewijzen.
Het registreren in het HKS
Wanneer aangifte wordt gedaan van winkeldiefstal blijken in de meeste
gevallen gegevens te worden vastgelegd in het herkenningsdienstsysteem HKS;
de registratie betreft zowel dader- als delictgegevens. Er blijkt in bepaalde
gevallen, genoemd in paragraaf 2.3, niet te mogen of niet te hoeven worden
geregistreerd. Die uitzonderingen zijn niet aangegeven in de algemene
beleidslijnen die in het rapport Samenleving en Criminaliteit werden uitgezet,
maar klaarblijkelijk ontstaan in de vertaalslag van dit beleid naar interne
richtlijnen voor politie en openbaar ministerie. De meest verrassende
uitzondering is het ontbreken van een registratieverplichting van meerderjarige
daders die bij diefstallen onder de f 250 een transactie accepteren en tegen wie
geen proces verbaal is opgemaakt. Het zou aanbeveling verdienen voor deze
gevallen alsnog een registratieplicht in te voeren. Ook de ambigue omschrijving
bagatelzaken verdient het via een concreet bedrag te worden aangescherpt.
Ten aanzien van het (niet) registreren van jeugdigen en ouderen zou een
heroverweging denkbaar zijn gezien de toenemende bijdrage die deze groepen
leveren aan de totale criminaliteit 2'
Uit het onderzoek blijkt dat de politie in praktijk de voor registratie geldende
richtlijnen volgt, met de registratie van halt-zaken als duidelijke uitzondering.
Eén van de onderzochte districten bleek met betrekking tot de registratie
duidelijk te kort te schieten, zodat mag worden verwacht dat in een landelijk
uitgevoerd onderzoek meer van dergelijke gevallen zouden worden aangetroffen. Daar staat tegenover dat andere districten aanmerkelijk meer doen dan
strikt op basis van de algemene richtlijnen mag worden verwacht. In de zes
districten werd in 93% van de gevallen volgens de richtlijnen geregistreerd en
leidde 86% van de aangiften tot een registratie in het HKS.

'

Naar aanleiding van de aanbevelingen van Cie Montfrans is onlangs besloten dat jeugdige
delinquenten vanaf 1998 in een nieuw informatiesysteem zullen worden geregistreerd.
Welke rol dit systeem (eventueel) zal spelen in de aanpak van jonge winkeldieven is op het
moment van publicatie van dit rapport nog niet bekend.
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Het raadplegen van HKS en het differentiëren in afhandelingswijze
Of het HKS in ieder geval waarin een winkeldief wordt opgebracht
daadwerkelijk wordt geraadpleegd viel niet op directe wijze na te gaan.
Onderzocht is daarom of het beoogde effect, namelijk differentiatie bij de
aanpak van first offenders en recidivisten, optrad. En dat blijkt het geval.
De controle op recidive, zo blijkt uit het onderzoek, geschiedt in praktijk vaak
eerst door raadpleging van het lokale bedrijfsprocessensysteem, waarna, indien
geen recidive is gebleken, alsnog het HKS wordt geraadpleegd. Het openbaar
ministerie controleert ook op recidive maar maakt daarbij, net als de rechter,
uitsluitend gebruik van informatie omtrent eerdere veroordelingen. Het
beoogde effect van de controle op recidive, de differentiatie in aanpak van first
offenders en recidivisten, blijkt overduidelijk op te treden. Allereerst bleken alle
processen verbaal met betrekking tot recidivisten door de politie naar het OM
te zijn doorgezonden. Ook het OM differentieerde duidelijk in de afhandeling.
Recidivisten kregen in 88% van de gevallen een dagvaarding of voeging (first
offenders 29%). First offenders kwamen er relatief vaak (in 43% van de gevallen)
met een transactie van af (recidivisten: 3%).
Toch toonde dit deel van het onderzoek enige smet aan op het handelen van
politie en OM: 9 van de 100 nagetrokken verdachten waren niet in de systemen
van het OM terug te vinden; dit duidt vermoedelijk op onzorgvuldigheid bij het
uitvoeren van mutaties in het HKS, maar zou zelfs kunnen betekenen dat er
zaken 'verdwijnen' in het verkeer tussen politie en OM.
4.2

Conclusies

Komen politie en justitie in de in het onderzoek betrokken districten de gedane
toezeggingen na? In algemene zin kan deze vraag met 'ja' worden beantwoord.
Immers, in alle zes de in het onderzoek betrokken districten was een standaard
aangifteformulier in gebruik (zij het dat dit in een geval afweek van het
landelijke formulier), verdachten van winkeldiefstal bleken in verreweg de
meeste gevallen te worden geregistreerd en recidivisten konden gemiddeld
rekenen op een strengere aanpak dan first-offenders.
Toch kan het onderzoek voor politie en justitie geen aanleiding betekenen om
tevreden achterover te leunen; het afhandelingstraject is, zo blijkt uit het
onderzoek, niet waterdicht en er zijn duidelijke verschillen in de prestaties van
politiedistricten, politieregio's en arrondissementen.

Gezien het startpunt van onderzoek, namelijk de beeldvorming met betrekking
tot het politiële en justitiële optreden bij winkeliers roepen de onderzoeksresultaten de vraag op hoe het mogelijk is dat beeldvorming en praktijk zo
uiteenlopen. Op basis van de onderzoeksgegevens kan hiervoor geen harde
en lof sluitende verklaring worden gegeven. Wel kan een aantal factoren
worden genoemd die hierbij vermoedelijk van belang zijn. De eerste is de
loskoppeling, in tijd, van delict en sanctie. Uit de reacties van winkeliers op.de
enquete blijkt dat zij winkeldieven vaak kort nadat ze door de politie zijn
afgevoerd weer op straat zien lopen; hieruit ontstaat al snel de (onterechte)
indruk dat de delinquent niet wordt aangepakt. Uit de interviews met politie
blijkt voorts dat niet of nauwelijks terugkoppeling wordt gegeven aan
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winkeliers over de wijze waarop gevallen van winkeldiefstal worden
afgehandeld; en wie niks hoort krijgt gemakkelijk de indruk dat er ook niets
gebeurt.
Tot slot bleek in de interviews dat, ook door de politie zelf, de effectiviteit van
de gevolgde aanpak met betrekking tot recidivisten ter discussie werd gesteld.
De gevolgde werkwijze zou er immers toe moeten leiden dat de delinquenten
niet meer in herhaling vervallen. Een tamelijk algemene indruk is echter dat dat
effect niet optreedt; tekenend daarvoor is dat nog immer een groot deel van de
delicten door recidivisten wordt gepleegd. Voor de hardnekkige gevallen
verwacht men meer van een (preventieve) aanpak'op maat'; het inschakelen
van ouders, school en maatschappelijk werk (bij jeugdigen), afkickprojecten
(verslaafden) of medisch/psychische behandeling (kleptomanen).

Voor de winkeliers spreekt uit de onderzoeksresultaten evenwel een duidelijke
boodschap: doe aangifte! De mogelijkheid dat politie en justitie de dader 'laten
lopen' is weliswaar niet geheel denkbeeldig, maar de kans daarop is klein. Vele
malen groter is de kans dat de dader wordt geregistreerd en uiteindelijk een
boete, een taakstraf of een gevangenisstraf krijgt opgelegd.
Waar het onderzoek geen antwoord op heeft kunnen geven is de vraag of de
opgelegde straffen ook werkelijk worden geëxecuteerd. Uit naspeuringen op
basis van een klein aantal gevallen waarin boetes waren opgelegd bleek dat veel
tijd verstreek tussen het plegen van het delict en daadwerkelijke executie van
de straf, hetgeen de effectiviteit van straffen niet ten goede komt. Een
complicerende factor daarbij is dat nogal wat daders moeilijk traceerbaar zijn,
waardoor niet tot executie kon worden overgegaan. De executie van straffen
behoeft nadere aandacht, in de eerste plaats omdat is het denkbaar dat de
beeldvorming bij winkeliers ('daders worden toch niet gestraft') toch enige
grond heeft. In de tweede plaats kan de effectiviteit van de huidige sancties pas
worden beoordeeld wanneer vast staat dat de sancties daadwerkelijk ten
uitvoer worden gebracht.
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Bijlage 2
Beschrijving van de steekproef

Omdat de gegevens in het onderzoek zijn verzameld onder de gebruikelijke toezegging van
anonimiteit zijn de zes in het onderzoek betrokken districten in deze rapportage niet met
naam en toenaam gespecificeerd. Om de lezer toch enig beeld te geven van die districten
geven we in het onderstaande een korte beschrijving.
Politieregio 1 is vertegenwoordigd met 1 district: het is het centrum van één van de grote
steden in de randstad en vervult als winkelgebied een nationale functie.
Politieregio II is vertegenwoordigd met 2 districten. Het is eerste het centrum van één van
de grote steden in de randstad en vervult als winkelgebied een nationale functie. Het
tweede district heeft een landelijk karakter en omvat een groot aantal dorpen en twee
kleinere steden.
Politieregio III is vertegenwoordigd met 1 district: het is een provinciehoofdstad buiten de
randstad met omliggend gebied, behoort tot de grootste van de middelgrote steden en
vervult als winkelgebied een (minimaal) provinciale functie.
Politieregio IV is vertegenwoordigd met 2 districten. Het eerste is een middelgrote stad met
omliggend gebied in de randstad en vervult als winkelgebied een regionale functie. Het
tweede district kent een landelijk karakter en omvat een aantal dorpen.
De vier politieregio's vallen elk onder een ander gerechtelijk arrondissement De districten in
de stedelijke gebieden zijn voormalige gemeentepolitiedistricten, de beide plattelandsdistricten vielen in het verleden onder de rijkspolitie.

