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Samenvatting 

Aan het verschijnsel stalking, het voortdurend lastigvallen van een ander, is 
tot voor kort weinig aandacht besteed. Stalking wordt ook nog maar sinds 
enkele jaren in de criminologie als een afzonderlijk fenomeen beschreven. In 
de meeste landen behandelen politie en justitie stalking niet als een 
afzonderlijk delict. De laatste jaren is het fenomeen stalking echter steeds 
meer in de belangstelling gekomen, mede als gevolg van de publiciteit die in 
de Verenigde Staten aan een aantal gevallen van stalking van beroemdheden 
met soms een dramatische afloop is besteed. Inmiddels zijn in Nederland 
twee belangenorganisaties voor slachtoffers van stalking opgericht en is een 
anti-stalkingswet in voorbereiding. 
In de Nederlandstalige literatuur wordt stalking ook wel met de term 
'belaging' aangeduid. De term 'stalking' lijkt echter de voorkeur te verdienen. 
Onder 'belaging' kunnen namelijk ook andere activiteiten worden verstaan 
dan het voortdurend lastigvallen van iemand. Bovendien bestaat de indruk 
dat het verschijnsel in Nederland vaker met de term 'stalking' dan met 
'belaging' wordt aangeduid. 
In deze literatuurverkenning wordt aandacht besteed aan de omvang van het 
probleem, de slachtoffers en daders, de door de slachtoffers geleden schade 
en maatregelen die tegen stalking kunnen worden genomen. 
Stalking is een complex fenomeen, waarbij niet slechts sprake is van een 
strafbaar feit. Het gaat bij stalking om een reeks (minstens twee) 
handelingen die elk op zich wettelijk toegestaan kunnen zijn, zoals 
telefoneren of het sturen van bloemen of brieven. Het is de relatie tussen 
deze handelingen die maakt dat het slachtoffer waartegen deze zijn gericht, 
ervan te lijden heeft. 
Men is het niet eens over wat precies onder 'stalking' moet worden verstaan. 
In de meest strikte zin is alleen sprake van stalking indien de stalker zijn 
slachtoffer bedreigt en daarnaar handelt of kan handelen. Volgens een jets 
minder strikte opvatting is sprake van stalking indien de dader het 
slachtoffer bedreigt zonder dat hij daarnaar behoeft te (kunnen) handelen of 
— nog wat ruimer — als de stalker een gegronde vrees voor lichamelijk letsel 
of de dood bij het slachtoffer teweegbrengt zonder dat hij hem of haar direct 
behoeft te bedreigen. Het begrip wordt verder verruimd als ook van stalking 
mag worden gesproken indien iemand een ander zodanig hindert dat 
laatstgenoemde zich daardoor ongelukkig voelt zonder dat er bij die persoon 
sprake behoeft te zijn van vrees. De delictsomschrijving in het Nederlandse 
wetsvoorstel is nog ruimer. Volgens deze omschrijving is sprake van stalking 
(belaging), 'als iemand wederrechtelijk stelselmatig inbreuk maakt op eens 
anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets 
te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen'. Het gedrag dat 
als stalking (belaging) mag worden beschouwd, wordt bier vrij ruim 
genomen. Bovendien wordt in deze omschrijving niet de beperking 



aangebracht dat alleen sprake is van stalking (belaging), als het slachtoffer 
duidelijk door het gedrag van de dader wordt geschaad. 

De huidige begripsverwarring kan tot problemen leiden bij onderzoek naar 
stalking. Door verschillen in definitie kan het percentage slachtoffers bij 
verschillende onderzoeken uiteenlopen. Bovendien hangt het bij 
grensgevallen mede af van de subjectieve beleving van de persoon tegen wie 
de handelingen zijn gericht, of deze zichzelf als slachtoffer van stalking 
beschouwt. Ben andere complicerende factor is, dat er diverse categorieen 
stalkers zijn, die — naast overeenkomsten — ook duidelijke verschillen 
vertonen. 
Het grootste gedeelte van de — beperkte — informatie waarover wij 
beschildcen, handelt over de situatie in de Verenigde Staten. Hoewel de 
Amerikaanse samenleving en wetgeving verschillen van die in Nederland, 
bestaan daartussen voldoende overeenkomsten om uit de Amerikaanse 
ervaringen lering te kunnen treklcen. 
Aan stalking is soms huiselijk geweld voorafgegaan. Stalking en huiselijk 
geweld gaan echter lang niet altijd met elkaar gepaard en in de omvangrijke 
literatuur over huiselijk geweld wordt stalking zelden apart genoemd. Wij 
beperken ons daarom tot literatuur waarin expliciet melding wordt gemaakt 
van stalking. Een uitzondering vormt informatie over lcwaadwillige 
telefoontjes, aangezien stalking en lcwaadwillige telefoontjes ze vaak 
samengaan, dat deze informatie voldoende relevant lijkt. 

Huidige stand van zaken 
In alle staten van de VS is inmiddels een anti-stalkingswet van lcracht, 
evenals in Canada, Australie en Groot-Brittannie. 
Met de huidige wetgeving in Nederland is het niet mogelijk iemand wegens 
stalldng strafrechtelijk te laten vervolgen. Volgens artikel 426bis van het 
Wetboek van Strafrecht geldt voor de openbare weg een verbod op het zich 
opdringen aan een ander tegen diens wil en het hinderlijk volgen van 
anderen. Hoewel dit wetsartikel in bepaalde gevallen van stalldng zou 
kunnen worden toegepast, gebeurt dat zelden. 
Indien de dader bij het stallcen geen strafbaar feit heeft gepleegd en het 
slachtoffer dus niet bij de strafrechter terecht kan, kan het slachtoffer 
een kort geding aanspannen en de stalker een straat-, stads- of 
contactverbod laten opleggen. De handhaving van deze verboden door de 
politie valt in de pralctijk echter niet goed te realiseren. Bovendien zijn de 
sanctiemogelijlcheden tegen stalkers die deze verboden overtreden, beperlct 
tot civielrechtelijke. 
Een andere wettelijke mogelijIcheid waarover slachtoffers van stalking 
beschildcen, is het gedwongen laten opnemen van him stalker in een 
psychiatrische inrichting. Deze mogelijkheid biedt echter weinig soelaas, als 
de stalker zich niet wil laten behandelen. 
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Slachtoffers 
Uit een enquete onder een doorsnee van de Amerikaanse bevolking blijkt dat 
een op de 25 personen ooit in zijn of haar leven wordt gestalkt, in de zin dat 
de handelingen van de dader het slachtoffer ernstige vrees inboezemen. 
In Nederland zijn geen cijfers over aantallen slachtoffers bekend. Wel zijn bij 
de twee belangenorganisaties voor slachtoffers in de eerste anderhalf jaar 
van hun bestaan meer dan 800 aanmeldingen binnengekomen. Men mag 
ervan uitgaan dat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger zal liggen. 
De stalker en diens slachtoffer hebben vaak een seksuele relatie met elkaar 
gehad. In de VS heeft 60% van de vrouwelijke slachtoffers ooit een seksuele 
relatie met de stalker gehad en dat geldt voor 30% van de mannelijke 
slachtoffers. 
De overgrote meerderheid van de slachtoffers is van het vrouwelijk geslacht. 
In de VS is van de vrouwen 8% en van de mannen slechts 2% ooit gestalkt. 
Ook onder de slachtoffers die zich in Nederland bij de twee 
belangenorganisaties hebben aangemeld, zijn de vrouwen ruim in de 
meerderheid. 
Jongeren en jong volwassenen blijken een grotere kans te lopen gestalkt te 
worden dan ouderen. Van de Amerikaanse slachtoffers is bijna drie lcwart 
jonger dan veertig jaar. 
Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen de kans het slachtoffer 
van stalking te worden en sociaal-economische omstandigheden. Wel is 
duidelijk dat slachtoffers van stalking in alle rangen en standen voorkomen. 
Er is geen duidelijk verband gevonden tussen etniciteit en slachtofferschap. 
Er is bij vrouwen in Groot-Brittannie een verband gevonden tussen enerzijds 
hun burgerlijke staat en gezinssamenstelling en anderzijds de kans die zij 
lopen het slachtoffer te worden van lcwaadwillige telefoontjes. Alleenstaande 
vrouwen en vooral gescheiden vrouwen met kinderen in huis lopen de 
meeste kans daarvan het slachtoffer te worden. 

Stalkers 
Uitgaande van de relatie met hun slachtoffer zijn stalkers te onderscheiden 
in: (voormalige) intimi die een seksuele relatie met hun slachtoffer hebben 
(gehad); kennissen, die hun slachtoffer persoonlijk kennen maar nooit een 
seksuele relatie met hem of haar hebben gehad; onbekenden, die hun 
slachtoffer niet persoonlijk kennen. 
Stalkers die hun slachtoffer persoonlijk kennen en al dan niet een seksuele 
relatie met hem of haar hebben of hebben gehad, worden ook wel met de 
term 'simple obsessional' aangeduid. 
Onder de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen, wordt soms 
een onderscheid gemaakt tussen erotomane en 'love obsessional' stalkers. 
Erotomane stalkers verkeren in de waan dat hun slachtoffer verliefd op hen 
is. Deze waan is niet aanwezig bij de 'love obsessional' stalkers. De groep 
erotomane stalkers, een kleine minderheid onder de stalkers die hun 
slachtoffer niet persoonlijk kennen, bestaat overwegend uit vrouwen. Het 
leeuwendeel van de groep 'love obsessional' stalkers bestaat daarentegen uit 
mannen. 
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Verreweg de meeste stalkers zijn van het mannelijk geslacht. Volgens de 
opgave van de slachtoffers bestaat in de VS 90% van de stalkers uit mannen. 
Van de stalkers van vrouwen is bijna 95% man en bij de stalkers van mannen 
geldt dat voor 60%. 
Het is onbekend of bepaalde sociaal-economische milieus onder stalkers zijn 
onder- of oververtegenwoordigd. Evenals de slachtoffers van stalking, komen 
stalkers in alle rangen en standen voor. 
De motieven van stalkers kunnen sterk uiteenlopen en soms in de loop van 
de tijd veranderen, terwlil sommige stalkers blijk geven van ambivalente 
gevoelens tegenover hun slachtoffer. 

Gedrag van stalkers 
Er zijn aanwijzingen dat mannen die hun voormalige (vrouwelijke) geliefde 
stalken zich dikwijls ook aan andere delicten schuldig hebben gemaakt en/of 
verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Veel van dergelijke stalkers toonden ook 
al probleemgedrag tegenover hun partner toen hun relatie nog bestond. 
Slachtoffers worden meestal op meer dan een manier door hun stalker 
gehinderd. Veel slachtoffers, vooral vrouwen, melden dat zij door hun stalker 
herhaaldelijk worden opgebeld, gevolgd en in het oog gehouden. Veel 
slachtoffers worden ook bedreigd. 
Het gedrag van stalkers is vaalc onvoorspelbaar en escaleert dilcwlils zodanig, 
dat het slachtoffer er steeds meer door wordt gehinderd en/of bedreigd. 
Het is bekend dat bij stalkers die in het verleden geweld hebben gebruilct, de 
kans groter is dat zij geweld gaan gebruiken, dan bij stalkers die nooit 
gewelddadig zijn geweest. Verder zijn er aanwijzingen dat van de stalkers die 
hun slachtoffer persoonlijk kennen, een groter aantal zijn of haar 
dreigementen uitvoert dan van de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk 
kennen. 
Het verbreken van de relatie door het slachtoffer en het vericrligen van een 
straat-, stads- of contactverbod kunnen tot escalatie in het gedrag van de 
stalker leiden. 

Duur van het stalken 
In de Verenigde Staten duurt het staLken in ongeveer twee derde van de 
gevallen een jaar of korter. In ongeveer een tiende van de gevallen duurt het 
stalken langer dan vijf jaar. Er zijn gevallen van stalking bekend die al langer 
dan twintig jaar voortduren. 

Gevolgen van stalking poor slachtoffers 
Veel slachtoffers van stalking hebben emstige psychische klachten als gevolg 
van het gestalkt worden. In de VS roept 30% van de vrouwelijke en 20% van 
de mannelijke slachtoffers psychologische hulp in als gevolg van het felt dat 
zij worden gestallct. 
Uit het onderzoek in Pennsylvania onder vrouwen die door bun voormalige 
geliefde worden gestallct, blijkt dat bijna de helft van hen door bun stalker is 
mishandeld, nadat hun relatie was verbroken. Van de mishandelde vrouwen 
heeft vier vijfde letsel opgelopen. 
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Slachtoffers van stalking kunnen ook ernstige materiele schade oplopen. Van 
de slachtoffers van stalking in de VS heeft 7% niet meer gewerkt sinds zij 
werden gestalkt. Van de vrouwen in Pennsylvania heeft de helft financiele 
schade geleden. 
Dat de gevolgen van het gestalkt worden ernstig kunnen zijn, moge blijken 
uit het volgende. Een meerderheid van slachtoffers van stalking die ook het 
slachtoffer zijn geweest van een ander ernstig delict, zoals geweld, geeft aan 
meer door het stalken geschaad te zijn dan door dat andere delict. 

Maatregelen tegen het stalken 
In de Verenigde Staten blijkt ongeveer de helft van de slachtoffers aangifte te 
doen bij de politie. Er zijn aanwijzingen dat er meer aangifte wordt gedaan 
sinds de invoering van de anti-stalldngswetten in dat land. In 25% van de 
gevallen waarin aangifte is gedaan, is de stalker gearresteerd. Er is geen 
significant verschil te zien tussen het aantal arrestaties van vciOr 1990, toen er 
nog nergens in de VS een anti-stalldngswet was, en van na 1995, toen in alle 
staten een dergelijke wet van lcracht was geworden. Er zijn verder 
aanwijzingen dat er in de Amerikaanse staat Pennsylvania weinig gebruik 
wordt gemaakt van de anti-stalldngswet om mannen die een voormalige 
geliefde stallcen, te vervolgen. 
De voornaamste redenen voor slachtoffers om geen aangifte te doen, zijn de 
verondersteLling dat het geen zaak voor de politie is, het idee dat de politie er 
toch niets aan kan doen en angst voor represailles van de stalker. 
In de VS krijgt van de vrouwelijke slachtoffers ruim 25% en van de 
mannelijke slachtoffers 10% via de civiele rechter een protection order, zoals 
een straat-, stads- of contactverbod, voor haar of zijn stalker. Deze protection 
orders worden in veel staten strafrechtelijk gehandhaafd (Bureau of Justice 
Assistance, 1996). 
In de literatuur worden ook maatregelen genoemd waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische voorzieningen. In Norwich, in Groot-Brittannie, en 
in Nederland sinds kort in Rotterdam, kunnen slachtoffers van huiselijk 
geweld door een voormalige partner, die voor hun ex-partner een 
straatverbod hebben verkregen, elektronisch worden beveiligd in hun huis 
en in de nabije omgeving daarvan. Bij elke geldige alarmmelding wordt 
procesverbaal opgemaakt en wordt — in samenwerldng met het Openbaar 
Ministerie — een lik-op-stuk beleid gevoerd. 
In Dover, in de Verenigde Staten, worden sommige stalkers onder 
elektronisch toezicht geplaatst om te voorkomen dat zij te dicht bij het huis 
van het slachtoffer komen. 

Effect van interventie bzj stalkers 
Uit een onderzoek van 100 dossiers van een in de bestrijding van stalking 
gespecialiseerde politie-eenheid in Los Angeles blijkt dat interventie door de 
politie in 95% van de gevallen effect heeft. Dilcwijls is een gesprek met een 
rechercheur voldoende om de stalker af te schrildcen. Dit geldt vooral voor 
stalkers die hun slachtoffer persoonlzjk kennen en die met aan een 
psychiatrische stoornis lijden. Overigens zijn in deze steekproef geen stalkers 
opgenomen die zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld. 
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Bovendien wordt niet vermeld welke maatregelen de slachtoffers zelf hebben 
genomen. Daarnaast is niet bekend of in alle gevallen sprake is van een 
blijvend effect. 
Bij de enquete onder de Amerikaanse bevollcing noemen voormalige 
slachtoffers van stalking wanneer hun gevraagd wordt wat volgens hen de 
oorzaak is dat de stalker is gestopt, vaker informele dan formele interventies 
van politie en justitie. Van hen noemt 15% een persoonlijk gesprek van een 
agent met de stalker als oorzaak, terwili 9% het stoppen toeschrijft aan een 
arrestatie en I% aan een veroordeling van de stalker. Van de slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan, is ongeveer de helft tevreden over het optreden van 
de politie en iets minder dan de helft meldt dat hun situatie is verbeterd 
sinds de politie zich met hun zaak bemoeit. De vrouwelijke slachtoffers van 
een voormalige geliefde in Pennsylvania zijn echter minder te spreken over 
het effect van het politieoptreden. Van hen meldt drie lcwart dat interventie 
door de politie geen of zelfs een averechts effect heeft gehad en ruim de helft 
dat een arrestatie geen of een negatief effect had. Twee derde van hen geeft 
aan dat een protection order, zoals een straat-, stads- of contactverbod, geen 
effect heeft gehad of de situatie juist heeft verslechterd. Het verschil in 
tevredenheid tussen beide groepen slachtoffers zou verband kunnen houden 
met de verschillen die er tussen deze twee groepen bestaan. In de steekproef 
van de Amerikaanse bevolking zitten zowel mannelijke als vrouwelijke 
slachtoffers die zeer uiteenlopende relaties of geen enkele relatie met hun 
stalker hebben gehad, terwij1 het in Pennsylvania uitsluitend om vrouwen 
gaat die door een voormalige (mannelijke) geliefde worden gestallct. 
Bovendien gaat het in het eerste onderzoek am een aselecte steekproef, 
terwlil de steekproef bij het tweede onderzoek niet aselect is. 
Uit diverse Amerikaanse onderzoeken blijkt dat protection orders te weinig 
afschrilcwekkend zijn voor stalkers met een strafblad. Deze stalkers kan men 
waarschijnlijk alleen door middel van een actief strafvervolgingsbeleid tot 
wijziging van hun gedrag brengen. Verder blijken protection orders alleen 
effectief te kunnen zijn, indien deze nauwgezet zijn omschreven en adequaat 
en consequent worden afgedwongen. Ms niet aan deze voorwaarden wordt 
voldaan en een stalker een protection order ongestraft kan overtreden, gaat er 
juist een negatief effect van uit. In de Verenigde Staten blijkt het overtreden 
van protection orders meer regel dan uitzondering te zijn: bij 70% van de 
vrouwelijke en bij 80% van de mannelijke slachtoffers die over een protection 
order beschikken, is deze overtreden. Oak in Nederland worden dergelijke 
verboden vaak overtreden. 
Wellicht kunnen straat-, stads- en contactverboden in de toekomst echter 
beter worden gehandhaafd, als er op grotere schaal gebruik gemaakt kan 
warden van technische voorzieningen, zoals een elelctronisch 
beveiligingssysteem voor het slachtoffer en het onder elektronisch toezicht 
plaatsen van de dader. Sinds de invoering van het alarmeringssysteem in 
Norwich is het aantal meldingen van incidenten in huis verdubbeld en het 
aantal arrestaties als gevolg van dergelijke incidenten venrijfvoudigd. Van het 
project met elelctronische beveiliging in Rotterdam zijn nog geen resultaten 
bekend. De ervaringen met elektronisch toezicht in het Amerikaanse Dover 
wijzen erop dat het systeem het meeste succes heeft indien het, 



gecombineerd met een straat- of stadsverbod, als voorwaarde geldt voor 
voorwaardelijke vrijlating. 
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Discussie en aanbevelingen 
Bij stalking gaat het altijd om een reeks van, vaak repetitieve, vaak 
escalerende handelingen die dilcwijls op zich niet strafbaar zijn, maar die bij 
elkaar opgeteld de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer wezenlijk 
aantasten. Er bestaan tussen stalkers grote verschillen in motieven, hun 
relatie tot het slachtoffer en het gedrag dat zij bij het stalken tonen. 
In de (overwegend Amerikaanse) literatuur over stalking komen enkele 
discussiepunten ter sprake en wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Van 
deze aanbevelingen is de reilcwijdte en bruikbaarheid in de Nederlandse 
situatie niet altijd goed te overzien. De onderwerpen worden hier in een vrij 
willekeurige volgorde behandeld. 
— Het is zowel voor de wetgeving als voor het onderzoek naar stalking van 

belang dat er zo min mogelijk misverstanden bestaan over wat nu 
precies onder 'stalking' moet worden verstaan. Het vaststellen van een 
voor iedereen acceptabele definitie of delictsomschrijving blijkt echter 
geen sinecure te zijn. De definitie of delictsomschrijving mag niet te 
strikt zijn omdat anders het risico bestaat dat bepaalde slachtoffers niet 
de aandacht en steun lcrijgen die zij verdienen. Uit onderzoek is 
gebleken dat lang niet alle slachtoffers die worden lastiggevallen en daar 
ernstig van te lijden hebben, openlijk worden bedreigd. Het lijkt daarom 
voor de hand te liggen dat er ook sprake is van `stalking' als de dader 
geen dreigementen uit, maar het slachtoffer op andere manieren 
voortdurend lastigvalt. Verder blijkt uit onderzoek dat een niet te 
verwaarlozen minderheid onder de slachtoffers geen vrees voor 
lichamelijk letsel of de dood, maar wel andere ernstige psychische 
problemen noemt als gevolg van het voortdurend gehinderd worden. 
Dat pleit voor de opvatting dat ook sprake kan zijn van 'stalking' als het 
gedrag van de dader bij het slachtoffer geen vrees voor lichamelijk letsel 
of de dood, maar andere — ook alleen psychische — schade veroorzaakt. 
Aan de andere kant zou een te ruime delictsomschrijving van stalking 
het risico met zich kunnen meebrengen dat bepaalde mogelijk irritante, 
maar in wezen onschuldige gedragingen van personen, waarmee zij de 
aandacht van iemand anders op zich willen vestigen, te snel in de 
criminele sfeer worden getroldcen. 

— De diverse auteurs zijn het er over eens dat vroegtzjdige interventie 
gewenst is, gezien de escalatie die vaak bij stalking optreedt. Bij het 
project in Rotterdam, waarbij slachtoffers van huiselijk geweld door een 
voormalige partner de beschikking lcrijgen over een elektronisch 
beveiligingssysteem, streeft men naar inschakeling van de reclassering, 
zodra de ex-partner het aan hem opgelegde straatverbod blijkt te 
overtreden. 

— Bij het bestrijden van stallcing is een nauwe samenwerking tussen politie, 
justitie, de reclassering, slachtofferhulp, de advocatuur, etc. gewenst. In 
dit verband wordt in de (Amerikaanse) literatuur een nauwe 
samenwerking tussen de civiele rechter en de strafrechter aanbevolen bij 
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echtscheidingszaken waarbij een van de twee partners de andere partner 
stalkt. 
Er bestaat — ook in Nederland — verschil van inzicht over de vraag of 
strafbaarstelling van stalking gewenst is. Voorstanders van een anti-
stalkingswet voeren onder meer aan dat een dergelijke wet een betere 
bestrijding van stalking mogelijk maakt en bovendien een signaal aan de 
slachtoffers geeft dat hun probleem serieus wordt genomen. Bovendien 
kan een dergelijke strafrechtelijke normstelling een teken zijn dat het 
stalken van iemand niet langer wordt geduld door de samenleving. 
Tegenstanders menen echter dat invoering van een anti-stalkingswet 
geen wezenlijke oplossing biedt, omdat een dergelijke wet niet effectief 
kan worden toegepast. 
Voor de beantwoording van de vraag of er behoefte is aan een anti-
stalkingswet is het van belang te weten of er thans te weinig wettelijke 
voorzieningen zijn om slachtoffers van stalking te beschermen of dat de 
wettelijke voorzieningen die er zijn onvoldoende worden benut. 
Wanneer slachtoffers van stalking onvoldoende wettelijke bescherming 
genieten, kan de invoering van een anti-stalldngswet tot een verbetering 
van hun situatie leiden. Een dergelijke wet is echter alleen effectief 
indien politie en justitie deze ook daadwerkelijk toepassen. De 
ervaringen in de Verenigde Staten leren echter dat de invoering van een 
anti-stalkingswet nog geen garantie is dat degenen die zich conform de 
delictsomschrijving van die wet gedragen, eerder dan voorheen worden 
gearresteerd, of dat alle personen die zich volgens de wet aan stalking 
schuldig malcen, wegens dat delict worden vervolgd. Dit roept de vraag 
op of de Amerikaanse politie en justitie het fenomeen stalking altijd 
onderkennen en of zij voldoende op de hoogte zijn van de nieuwe 
wettelijke mogelijkheden. 
In de literatuur wordt daarom een speciale training voor de politie, 
officieren van justitie en rechters aanbevolen, opdat zij gevallen van 
stalking adequater kunnen aanpakken. Een dergelijke training lijkt ook in 
Nederland aanbevelenswaard. 
Een ander punt waarover de meningen uiteenlopen, is de vraag of bij het 
bestrijden van stalking het accent moet liggen op het beteugelen van de 
dader of op het ontwikkelen van een veiligheidsplan voor het slachtoffer. 
Het verdient in elk geval aanbeveling dat het slachtoffer goed wordt 
geInstrueerd in het treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen en 
in het verzamelen van bewijsmateriaal tegen de stalker. Bovendien moet 
een slachtoffer van wie de stalker is vastgezet, altijd van tevoren worden 
geinformeerd wanneer laatstgenoemde weer op vrije voeten komt. 
Daarnaast is een effectieve bescherming van de privacy van het 
slachtoffer vereist. Het komt namelijk maar al te vaalc voor dat een 
stalker achter een nieuw adres of 'geheim' telefoonnummer van zijn of 
haar slachtoffer komt. 
Aangezien het bij stalking gaat om een reeks van (op zichzelf vaak legale) 
handelingen, pleit men er in de (Amerikaanse) literatuur voor de 
afzonderlijke gedragingen van iemand die van stalking wordt verdacht, z,o 
veel mogelijk te registreren. Daarom wordt aanbevolen dat de politie van 
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alle personen die van stalking worden verdacht, een dossier aanlegt, ook 
als er (nog) onvoldoende bewijs is voor een aanklacht en/of vervolging. 
Sommige auteurs zijn ook voorstander van het koppelen van de 
geautomatiseerde bestanden van politie en justitie. 
Er is geen standaardrecept te geven voor de aanpak van het stalken. 
Daarvoor lopen de motieven van stalkers en de relaties die zij met hun 
slachtoffer hebben (gehad), te zeer uiteen Daarvoor is het gedrag van 
stalkers ook te grillig en onvoorspelbaar. 
Hoewel straat-, stads- en contactverboden de angst van slachtoffers 
(tijdelijk) kunnen doen afnemen, bestaan er twijfels of deze wezenlijk 
bijdragen aan een grotere veiligheid voor hen, vooral als hun stalker een 
strafblad heeft. Het uitvaardigen van een dergelijk verbod kan het gedrag 
van de stalker juist doen escaleren. Verder blijkt dat deze verboden in de 
praktijk veelal niet of nauwelijks zijn te handhaven. 
Straat-, stads- en contactverboden hebben waarschijnlijk alleen zin als 
de politic over voldoende personele en technische voorzieningen 
beschikt om de dader in het oog te houden en direct in te grijpen indien 
deze het verbod overtreedt. Bovendien moeten er strafmaatregelen 
genomen kunnen worden tegen stalkers die een dergelijk verbod 
overtreden. 
De ontwildceling van elektronische voorzieningen biedt het slachtoffer de 
mogelijkheid zich beter tegen zijn of haar stalker te beschermen en 
maakt het voor de politic waarschijnlijk gemalckelijker om stalkers in het 
oog te houden. 
In de literatuur wordt een aantal suggesties gedaan met betreldcing tot 
toekomstig onderzoek. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers aan 
hun stalker ontkomen doordat zij van identiteit veranderen. Daarnaast is 
de vraag onbeantwoord hoeveel stalkers stoppen zonder dat er door 
politic en justitie wordt ingegrepen, als gevolg van (de dreiging van) 
gevangenisstraf, of omdat zij een nieuw slachtoffer hebben gevonden. 
Met betrekking tot de oorzaken van het gedrag van de stalker tast men 
ook nog min of meer in het duister. Er is evenmin een antwoord te 
geven op de vraag waarom sommige stalkers gewelddadig worden en 
andere niet. 
Verder lijkt het gewenst dat twee categorieen stalkers en den categoric 
slachtoffers apart worden onderzocht. Het gaat daarbij om stalkers van 
wie de identiteit niet bekend is, handlangers van stalkers, en personen 
die worden gestallct omdat zij het (oorspronkelijke) slachtoffer terzijde 
staan. Ten slotte lijkt onderzoek gewenst, waarbij niet alleen de 
afzonderlijke gedragingen van stalkers worden gekwantificeerd, maar 
ook de relatie tussen deze gedragingen. Het gaat bij stalking immers niet 
om den afzonderlijke daad maar om een reeks handelingen. 



1 	lnleiding 

- 

Stalking, het constant lastigvallen van iemand door hem of haar bijvoorbeeld 
voortdurend te volgen, in het oog te houden, te telefoneren en/of brieven te 
sturen, is een vorm van ongewenst gedrag waar tot voor kort weinig 
aandacht aan is besteed. Stalking wordt ook nog maar sinds enkele jaren in 
de criminologie als een afzonderlijk fenomeen beschreven. In de meeste 
landen behandelen politie en justitie stalking ook niet als een afzonderlijk 
delict. De laatste jaren is stalking echter steeds meer in de belangstelling 
gekomen, mede als gevolg van de publiciteit die in de Verenigde Staten aan 
een aantal gevallen van stalking van beroemdheden met soms een 
dramatische afloop is besteed. Inmiddels zijn in Nederland twee 
belangenorganisaties voor slachtoffers van stalking opgericht en is een anti-
stallcingswet in voorbereiding. 
In Nederland zijn pogingen ondernomen om een goede Nederlandse term te 
vinden voor 'stalking'. Dittrich e.a. (1997) vertalen 'stalking' met 'belagen.' 
Volgens Dittrich e.a. (1997) is dit een juiste vertaling, aangezien in de Van 
Dale de eerste betekenis van 'belagen' is: `(met betrekking tot iemands leven, 
vrijheid) op arglistige, bedekte wijze bedreigen'. Over de juistheid van de 
term 'belagen' voor het Engels/Amerikaanse woord 'stalking' is het laatste 
woord echter nog niet gezegd. Van der Horst, universitair docent 
Nederlands, wijst er in een artikel in het Haarlems Dagblad van 13 december 
1997 op dat het niet bij elke vorm van 'belagen' om 'stalking' behoeft te 
gaan. Hij acht het niet uitgesloten dat het woord 'belagen' er op den duur 
een nieuwe en meer specifieke betekenis bij zal lcrijgen. Dat is echter 
vooralsnog niet het geval en dat komt wellicht doordat er al een woord 
beschikbaar is, aldus Van der Horst. De indruk bestaat dat het verschijnsel in 
de Nederlandstalige literatuur over dit onderwerp en door de Nederlandse 
media vaker met 'stalking' dan met 'belagen' wordt aangeduid. Daarom 
wordt hier gekozen voor de term 'stalking'. 

Ter ondersteuning van het beleid om stalking tegen te gaan en de 
slachtoffers van stalking voldoende bescherming te bieden, is door het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum deze 
literatuurverkenning uitgevoerd. Daarin wordt aandacht besteed aan de 
omvang van het probleem, de slachtoffers en daders, de door de slachtoffers 
geleden schade en maatregelen die tegen stalking kunnen worden genomen. 
Bij deze literatuurverkenning doen zich enkele problemen voor: 
— Voor het begrip 'stalking' bestaat niet een overal geldige definitie. Wij 

komen daar in paragraaf 3 nog op terug. Soms wordt in de literatuur ook 
niet expliciet vermeld wat precies onder stalking wordt verstaan. Door 
verschillen in definitie kan het percentage slachtoffers bij verschillende 
onderzoeken uiteenlopen. Bij enkele onderzoeken wordt duidelijk 
aangegeven welke definitie men hanteert en bij den onderzoek worden 
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ook schattingen gegeven van het percentage slachtoffers dat men zou 
Icrfigen als men de definitie van stalking zou verruimen. 

— Niet iedereen aan wie wordt gevraagd of hij of zij het slachtoffer is 
(geweest) van stalking, zal deze vraag even snel bevestigend 
beantwoorden. Bij grensgevallen hangt het deels af van de subjectieve 
beleving van degene tegen wie de handelingen zijn gericht (de 
doelpersoon), of hij of zij zichzelf beschouwt als een slachtoffer van 
stalking. Hetzelfde gedrag van een vermeende stalker zal de ene 
doelpersoon eerder vrees aanjagen en/of ongeluldcig maken dan de 
andere. Dit geldt vooral als de definitie van wat onder 'stalking' mag 
worden verstaan, vrij vaag is. Het hiervoor vermelde kan consequenties 
hebben voor de resultaten van onderzoek naar stalking. 

— Onder de verzamelnaam 'stalkers' vallen verschillende categorieen, 
varierend van obsessieve fans met een psychische stoornis die een 
beroemdheid stalken tot in alle andere opzichten normaal 
functionerende mannen die hun (ex-)vrouw stalken. In diverse 
onderzoeken warden de verschillende categorieen stalkers ook 
onderscheiden en apart beschreven. Soms wordt ook slechts den 
bepaalde categorie stalkers onderzocht. Ondanks de verschillen zijn er 
echter oak overeenkomsten in de motieven en het gedrag van deze 
verschillende categorieen stalkers. Zo kunnen erotische drijfveren, 
wraakgevoelens en/of jaloezie zowel bij een obsessieve fan die een 
beroemdheid stalkt, als bij een stalker die zijn voormalige geliefde blijft 
lastigvallen, een rol spelen en kunnen beiden hun slachtoffer met 
brieven of telefoontjes bestoken. 

— Het grootste gedeelte van de — beperkte — informatie waarover wij 
beschilcken, handelt over de situatie in de Verenigde Staten. In dat land 
zijn de omstandigheden in bepaalde opzichten anders dan hier (andere 
wetten, een grotere verspreiding van vuurwapens onder de bevolking, 
etc.). Er zijn naast deze verschillen echter voldoende overeenkomsten 
tussen Nederland en de Verenigde Staten om lering te kunnen treldcen 
uit de Amerikaanse ervaringen en onderzoeksresultaten. 

— Aan stalking is soms huiselijk geweld voorafgegaan. Er is veel meer 
literatuur over huiselijk geweld dan over stalking. Onderzoek naar 
huiselijk geweld kan inzicht geven in bepaalde gedragingen van stalkers. 
In lang niet alle gevallen van huiselijk geweld is echter sprake van 
stalking. In de fiteratuur over huiselijk geweld wordt stalking oak maar 
zelden apart genoemd. Deze verkenning blifft daarom zoveel mogelijk 
beperkt tot literatuur waarin melding wordt gemaakt van stalking. Een 
uitzondering vormt informatie over Icwaadwillige telefoontjes. Niet alle 
slachtoffers van stalking hebben te Ifiden onder kwaadwillige telefoontjes 
en bij een beperlct aantal lcwaadwillige telefoontjes behoeft ook nog geen 
sprake te zijn van stalking. Stalking gaat echter z6 vaalc gepaard met 
kwaadwillige telefoontjes dat deze informatie hier op zijn plaats lijkt. 

In de literatuurverkenning wordt eerst ingegaan op de groeiende aandacht 
van de laatste jaren voor stalking en op de verschillen in de wijze waarop dit 
fenomeen wordt gedefinieerd. De literatuurverkenning berust op de 



resultaten van een aantal onderzoeken. Van deze onderzoeken wordt een 
beschrijving gegeven, voordat wordt ingegaan op de resultaten. Vervolgens 
wordt aan de hand van gegevens over het aantal slachtoffers nagegaan welke 
omvang het probleem heeft. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag of 
personen met bepaalde sociaal-demografische kenmerken een grotere kans 
lopen het slachtoffer van stalking te worden of zich schuldig te maken aan 
stalking. Aan de hand van de relaties die er tussen stalker en slachtoffer 
kunnen bestaan, worden stalkers in verschillende categorieen ingedeeld. 
Vervolgens wordt informatie gegeven over de motieven en het gedrag van 
stalkers. Deze informatie berust veelal op beschrijvingen door de slachtoffers 
van hun stalker. Verder wordt aandacht besteed aan de fysieke, psychische 
en materiele schade voor de slachtoffers die het gevolg is van het gestalkt 
worden. Ten slotte komt een aantal maatregelen ter sprake om stalken tegen 
te gaan en wordt jets gezegd over het mogelijke effect van sommige van deze 
maatregelen. De literatuurverkenning wordt afgesloten met een aantal 
aanbevelingen en een discussie. 
In de geraadpleegde vakliteratuur is weinig over het onderwerp aangetroffen. 
Bij het zoeken naar deskundigen op het terrein van stalking die ons van 
literatuur zouden kunnen voorzien, is gebruik gemaakt van de 
congresbundels van de American Society of Criminology uit 1996 en 1997. 
Daarnaast is op Internet met behulp van de zoekmachines Alta Vista en 
Lycos gezocht onder de termen 'stalk', 'anti-stalk', '(stalk or anti-stalk) and 
law' en 'harassment and 

Wij zijn speciaal dank verschukligd aan de heer L.A. Hermsen, documentalist, die — 
vooral via Internet — een groot gedeelte van de bier geraadpleegde literatuur heeft 
verzameld. 
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2 Voorgeschiedenis en huidige 
stand van zaken 

Stalking is een oud fenomeen. Het gaat om een probleem dat het leven van 
een groot aantal mensen veronaangenaamt en soms zelfs verwoest. Er is tot 
voor kort echter nooit veel aandacht aan dit verschijnsel besteed. De omvang 
van het probleem in Nederland is ook niet bekend. Dit komt doordat 
stalking niet als een afzonderlijk fenomeen wordt geregistreerd en gevallen 
van stalking dilcwijls niet als zodanig worden herkend en benoemd 
(Schippers, 1997). 
Onder invloed van de tweede emancipatiegolf lcwam eind jaren zestig en in 
de jaren zeventig (fysieke) mishandeling van vrouwen (door hun partners) in 
de belangstelling en werd naar wegen gezocht om deze vrouwen meer 
bescherming te bieden, zoals door middel van blijf-van-mijn-lijfhuizen. De 
belangstelling voor het (soms langdurig) geestelijk kwellen van slachtoffers is 
echter van meer recente datum. Dit hangt mogelijk samen met een meer 
algemene mentaliteitsverandering in de samenleving, waarbij de prioriteiten 
zijn verlegd naar de bescherming van het slachtoffer. De toegenomen 
interesse voor stalking kan ook verband houden met de omstandigheid dat, 
althans in de Verenigde Staten, een groeiend aantal bekende personen 
daarvan het slachtoffer wordt. Volgens een rapport van het National Institute 
of Justice zijn er in dat land over de periode van 1968 tot 1988 evenveel 
aanvallen op beroemde mensen bekend als over de daaraan voorafgaande 
175 jaar (Lane, 1992; Perez, 1993) 2 . Bovendien kreeg een aantal gevallen van 
stalking van beroemde personen waarvan de afloop soms dramatisch was, in 
de jaren tachtig veel publiciteit. Mede naar aanleiding van de moord in 1989 
op de actrice Rebecca Schaeffer door een man die haar drie jaar lang had 
gestallct, werd door de politie van Los Angeles een speciale eenheid 
opgericht, de Threat Management Unit (TMU). Deze politie-eenheid is 
gespecialiseerd in het bestrijden van stalking en als zodanig uniek in de 
wereld. Een ander gevolg van de moord op Rebecca Schaeffer was dat in 
1990 in Californie de eerste wet ter wereld werd aangenomen waarin stalking 
als apart delict strafbaar werd gesteld (Bureau of Justice Assistance, 1996). 

Als verklaring voor deze toename wordt genoemd: het onvermogen van de Amerikaanse 
regering om een adequaat beleid voor psychiatrische patienten te ontwildcelen. Verder 
wordt het stalken van beroemde personen mogelijk in de hand gewerkt doordat het 
publiek door de televisie meer zicht lcrijgt op hun leven. Doordat de mensen de beelden 
van bekende personen direct in hun huis- of slaapkamer kuruien ontvangen, wordt de 
schijn gewekt van intimiteit (Perez, 1993). Bovendien zijn de mogelijkheden voor de 
stalker om zijn slachtoffer lastig te vallen, toegenomen door de uitbreiding van reeds 
bestaande en het ontstaan van nieuwe communicatiemiddelen en doordat het veel 
gemakkelijker is geworden om te reizen. 
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Inmiddels is in alle staten van de VS een dergelijke wet van kracht evenals in 
Canada, Australie en sinds kort ook Groot-Brittannie. 
Met het aannemen in de Verenigde Staten van de Violence Against Women 
Act (VAWA) in 1994 is de wijze waarop op nationaal niveau wordt gereageerd 
op misdrijven als huiselijk geweld, seksueel geweld en stalking, wezenlijk 
veranderd. De wet bevordert de samenwerldng tussen politie, justitie, 
gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en de 'private sector'. Bovendien biedt 
de wet de mogelillcheid van financiele steun op federaal niveau aan politie, 
justitie, preventieprogramma's en slachtofferhulp voor activiteiten die 
verband houden met deze misdrijven (National Institute of Justice, 1996). 
Nadat aanvankelijk vooral het stalken van beroemde mensen het probleem 
onder de aandacht heeft gebracht, dringt thans overal het besef door dat de 
overgrote meerderheid van de slachtoffers van stalking onbekende personen 
zijn. 
Ook in Nederland is sprake van een toenemende belangstelling voor stalking. 
In de jaren tachtig werd de schrijver Harry Mulisch door een stalker 
lastiggevallen. Dittrich, het huidige Tweede-Kamerlid voor D66, was destijds 
de advocaat, die de stalker bij een tegen hem aangespannen kort geding, van 
juridische bijstand voorzag. Kort daarna werd Dittrich zelf het slachtoffer van 
stalking, toen hij voor een cliente die door haar voormalige echtgenoot werd 
lastiggevallen, enkele korte gedingen tegen laatstgenoemde had gevoerd. Een 
van de bekendste voorbeelden van stalking in Nederland is dat van een 
vrouw die al bijna vijfentwintig jaar lang de gitarist Harry Sacicsioni lastigvalt. 
De laatste tijd wordt in de media ook steeds meer aandacht besteed aan 
gevallen van stalking waarvan niet publiekelijk bekende mensen het 
slachtoffer zijn. 
In de meeste landen is stalking niet strafbaar. In Nederland is een discussie 
gaande over de invoering van een speciale anti-stalkingswet. 
Er kan vooralsnog aLleen strafrechtelijk tegen stalking worden opgetreden als 
de stalker bepaalde strafbare daden pleegt, zoals geweldpleging, 
verkrachting, moord, faster of vemielingen (zie casus 1). 
Volgens artikel 426bis van het Wetboek van Strafrecht geldt voor de 
openbare weg een verbod op het belemmeren van een ander in diens 
bewegingsvrijheid, het zich opdringen aan een ander tegen diens wil en het 
hinderlijk volgen van een ander.3  Hoewel dit wetsartikel in een aantal 
gevallen van stalking gehanteerd zou kunnen worden, wordt het in de 
pralctijk weinig toegepast. 

Casus 1: 
In 1997 werd een vrouwelijke stalker in Arnhem tot een gevangenisstraf van 12 maanden 
met een proeftijd van twee jaar veroordeeld omdat zij zich meerdere keren schuldig had 
gemaakt aan !aster en vernieling. Ads bijzondere voorwaarde werd de vrouw verboden in  

3 Dit artikel luidt letterIljk: 'Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn 
vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen 
diens uitdrukkelijk verldaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft 
volgen, worth gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de 
tweede categorie.' Het gaat liter om een overtreding en geen misdrijf (Dittrich e.a., 1997). 
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contact te treden met het slachtoffer, een gynaecoloog, en diens familie, en werd haar 
verboden de woonplaats van het slachtoffer te betreden. In de motivering van het vonnis 
overwoog de rechtbank dat het slachtoffer door de vrouw werd geterroriseerd (Dittrich e.a., 

11997).  

Wanneer de stalker geen strafbaar feit pleegt, beschikt het slachtoffer over 
een beperkt aantal wettelijke mogelijkheden om het stalken tegen te gaan. 
Hij of zij kan een kort geding aanspannen. Wanneer het slachtoffer kan 
aantonen dat de stalker onrechtmatig jegens hem of haar handelt, kan de 
president van de rechtbank de stalker een straat-, stads- of contactverbod 
opleggen. Deze kunnen in Nederland, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten, alleen civielrechtelijk worden gehandhaafd. Overtreedt de 
stalker een dergelijk verbod, dan moet hij een dwangsom betalen. Wanneer 
de stalker over beperkte financiele middelen beschikt, valt er echter weinig 
bij hem te halen. Op zijn uitkering kan nauwelijks beslag worden gelegd. 
Soms gaat de rechter ertoe over de stalker in gijzeling te nemen, ter 
compensatie van de niet-betaalde dwangsommen. De meeste civiele rechters 
laten iemand echter niet graag opsluiten wegens onbetaalde schulden. 
Gijzeling komt dan ook weinig voor. Hoewel de stalker kan worden 
veroordeeld tot betaling van de kosten van het kort geding, komt het er in de 
praktijk veelal op neer dat deze geheel of grotendeels voor rekening van de 
eiser, het slachtoffer, komen (Dittrich e.a., 1997; Dittrich, 1997; De Neeve, 
1997). 
Het slachtoffer beschikt nog over een andere wettelijke mogelijkheid. Hij of 
zij kan zich tot de officier van justitie wenden met het verzoek een procedure 
te starten om de stalker te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. 
De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) maakt 
een opname tegen de wil van de patient mogelijk, indien hij aan een 
psychische stoornis lijdt en daardoor een gevaar vormt voor zijn omgeving. 
Voor een gedwongen opname is een positief advies van een psychiater 
vereist. De rechter kan daarmee de stalker met een rechterlijke machtiging 
voor een periode van een half jaar op laten nemen. Het voordeel van deze 
weg is dat de stalker tijdens zijn opname behandeld kan worden. Er zijn 
echter stalkers die zich niet willen laten behandelen en dat is voor de 
inrichting veelal een reden om hen te laten gaan (Dittrich, 1997). 

Casus 2: 
In 1989 werd een vrouw belaagd door een man die haar een lift had gegeven en die in de waan 
verkeerde dat hij een relatie met haar had. Hij viel haar zowel thuis als op haar werk lastig. 
Kortgedingvonnissen, waarin een straat- en later een straalverbod werden opgelegd, werden overtreden. 
Men kon de dwangsom in eerste instantie niet innen. Uiteindelijke werd de belager voor een beperkte 
periode civielrechtelijk in gijzeling genomen. Hij kon zijn slachtoffer en haar werkgever echter vanuit het 
huis van bewaring blijven bellen. Geheime telefoonnummers bleven nooit lang geheim voor hem. Nadat 
zijn gijzeling was beeindigd bleef de stalker zijn slachtoffer lastigvallen. Het huis en de auto van de stalker 
werden verkocht om de verbeurde dwangsommen te innen hij werd genoodzaakt naar een ander deel 
van Nederland te verhuizen. Hij bleef zijn activiteiten echter voortzetten. Een gedwongen opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis volgde op grond van de Wet BOPZ. De stalker kon zijn slachtoffer echter vanuit 
de inrichting blijven bellen. Hij kon niet afdoende worden behandeld en werd na verloop van tijd uit het 
ziekenhuis ontslagen. Daarna begon hij zijn slachtoffer zodanig lastig te vallen dat zij besloot te verhuizen 
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en haar adres geheim te houden. Een PTT-medewerker liet zich echter door de stalker om de tuin leiden 
en gaf hem hear geheime telefoonnummer en adres door. De stalker ging zijn slachtoffer opnieuw 
lastigvallen. Er is — na meer dan acht jaar — aan deze situatie nog steeds geen einde gekomen 
(Friedberg, 1997. Dittrich e.a., 1997).  

Dittrich is van oordeel dat de huidige wettelijke maatregelen ontoereikend 
zijn om slachtoffers van stalking adequaat te beschermen. Hij pleit ervoor 
stalking strafbaar te stellen en heeft inmiddels, samen met twee andere 
kamerleden, een wetsvoorstel ingediend. Een anti-stallcingswet is een signaal 
aan de slachtoffers dat de overheid hun problemen serieus neemt (Dittrich 
e.a., 1997). De Minister van Justitie stelt zich echter vooralsnog 
terughoudend op ten aanzien van het strafbaar stellen van stalking. Zij voert 
daarbij onder meer als argument aan dat veel slachtoffers die een seksuele 
relatie met hun stalker hebben gehad, geen aangifte doen, uit vrees voor 
publiciteit. 
In 1996 zijn er twee organisaties opgericht die zich speciaal met het 
probleem van stalking bezig houden: de Stichting Anti Stalking en de 
Stichting Stop Stalking. De Stichting Anti Stalking heeft onlangs een 
Zwartboek gepubliceerd over onder meer de ervaringen van slachtoffers van 
stalkers. Daaruit blijkt dat de bescherming van deze slachtoffers veelal 
ontoereilcend is. 



3 Het begrip 'stalking' 

Er is bij stalking eerder sprake van een voortdurend proces dan van een 
incident. In tegenstelling tot andere vergrijpen die gewoonlijk uit den 
onwettige daad bestaan, bestaat stalking uit een reeks (minstens twee) 
handelingen die elk op zich legaal kunnen zijn. Het is immers niet verboden 
om iemand een brief of bloemen toe te sturen. Wanneer het echter gaat om 
een reeks gedragingen waarbij het de opzet is de ander vrees in te 
boezemen, is sprake van stalking (zie Violence Against Women Grants Office, 
1997). 
Er is geen algemeen geaccepteerde opvatting over wat precies onder stalking 
moet worden verstaan. De definities die bij onderzoek naar stalking worden 
gehanteerd, lopen uiteen, evenals de delictsomschrijvingen in de diverse 
anti-stalkingswetten in de Verenigde Staten. 
In de meest strikte zin is alleen sprake van stalking indien de stalker zijn 
slachtoffer bedreigt en daarnaar handelt of kan handelen. Volgens een iets 
minder strikte opvatting is ook sprake van stalking indien de dader het 
slachtoffer bedreigt zonder dat hij daarnaar behoeft te (kunnen) handelen. 
Het begrip wordt verder verruimd in de omschrijving waarin sprake is van 
stalking indien het gedrag van de dader een gegronde vrees voor lichamelijk 
letsel of de dood bij het slachtoffer teweegbrengt. Hier behoeft de dader zijn 
slachtoffer dus niet te bedreigen om als stalker te worden aangemerkt. 
Volgens een nog wat ruimere opvatting mag er ook van stalking gesproken 
worden, wanneer iemand een ander zodanig hindert dat laatstgenoemde 
zich daardoor ongelulddg voelt. Het gedrag van de dader behoeft hier dus 
niet tot vrees bij het slachtoffer te leiden om als stalking te worden 
aangeduid. De delictsomschrijving in het Nederlandse wetsvoorstel is nog 
ruimer. Volgens deze is sprake van stalking (belaging), als iemand 
'wederrechtelijk stelselmatig inbreuk maakt op eens anders persoonlijke 
levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen 
of te dulden dan wel vrees aan te jagen' (Dittrich e.a., 1997). Het gedrag dat 
als stalking (belaging) mag worden beschouwd, wordt hier vrij ruim 
genomen. Bovendien wordt in deze omschrijving niet de beperlcing 
aangebracht dat alleen sprake is van stalking (belaging), als het slachtoffer 
duidelijk door het gedrag van de dader wordt geschaad. 
In de diverse anti-stalkingswetten in de afzonderlijke staten van de VS 
worden verschillende delictsomschrijvingen van stalking gehanteerd, zodat 
in sommige staten eerder sprake is van stalking dan in andere (Bureau of 
Justice Assistance, 1996; Violence Against Women Grants Office, 1997). 
Vanwege dit gebrek aan eenduidigheid heeft het Amerikaanse National 
Institute of Justice (NIJ) een modelwet laten ontwerpen. Sindsdien hebben 
veel staten htm oorspronkelijke wet gewijzigd, waarbij zij deze modelwet als 
voorbeeld gebruikten (National Institute of Justice, 1996). 
Enigszins vrij vertaald wordt stalking volgens deze modelwet omschreven als 
een reeks opzettelijke gedragingen tegenover een bepaalde persoon die bij 
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die persoon kunnen leiden tot een gegronde vrees voor lichamelijk letsel of 
de dood van hem- of haarzelf of van iemand uit diens naaste familie. Degene 
die deze gedragingen toont, is zich ervan bewust of zou zich ervan bewust 
moeten zijn dat zijn of haar gedrag bij de ander tot een dergelijke vrees kan 
leiden (Bureau of Justice Assistance, 1996). 
Volgens deze Amerikaanse opvatting behoeft bij stalking geen sprake te zijn 
van openlijke dreigementen of geweldpleging. Het kan ook gaan om andere 
handelingen die, gezien de context waarbinnen deze plaatsvinden, objectief 
gezien de ander vrees kunnen inboezemen (Bureau of Justice Assistance, 
1996; Violence Against Women Grants Office, 1997; Tjaden en Thoennes, 
1997). 

De Stichting Anti Stalking geeft een meer gedetailleerde definitie van stalking 
dan de Amerilcaanse modelwet en het Nederlandse wetsvoorstel. Volgens de 
Stichting wordt stalking gekenmerkt door de volgende elementen. 
— 'De stalker is geobsedeerd door het slachtoffer. 
— Bij herhaling terroriseert de stalker (zowel) het slachtoffer (als velen die 

met het slachtoffer te maken hebben): hij verricht daartoe vaak 
gelijktijdig diverse handelingen. 

— De stalker probeert het slachtoffer bij voortduring te controleren. 
— De stalker probeert het slachtoffer volledig te isoleren. 
— De stalker probeert macht over het slachtoffer te lcrligen of te behouden, 

zodat deze het leven van het slachtoffer in zijn greep kan krligen of 
houden, om dat (bij wijze van straft voortdurend te kunnen verstoren. 

— De handelwijze van de stalker vormt een permanente bedreigingvoor het 
slachtoffer (en voor de naasten van het slachtoffer). 

— De handelwijze van de stalker beheerst het leven van het slachtoffer en 
diens naasten'. 



4 Onderzoeken 

In de literatuur wordt een aantal onderzoeken naar stalking aangetroffen. In 
den geval gaat het om een enquete bij een steekproef uit de (Amerikaanse) 
bevolking. Er zijn ook enquetes gehouden onder slachtoffers van stalking, 
Verder zijn dossiers of brieven van (potentiele) stalkers onderzocht. Er is ook 
een onderzoek bekend waarbij het gedrag van stalkers in een forensische 
kliniek is bestudeerd. Daarnaast is onderzoek gedaan naar lcwaadwillige 
telefoontjes, waarmee stalking vaak gepaard gaat. Voordat op de resultaten 
wordt ingaan, wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken waar in deze 
literatuurverkenning naar wordt verwezen (zie ook bijlage). 

Amerikaans onderzoek 
— National Violence Against Women Survey: Het gaat hier om een 

telefonische enquete die in de Verenigde Staten bij een willekeurige 
steekproef uit de Amerikaanse bevolking van 8000 mannen en 8000 
vrouwen van 18 jaar en ouder is afgenomen. Bij dit onderzoek definieert 
men stalking als 'een reeks gedragingen gericht tegen een bepaalde 
persoon, waarbij het gaat om het zich herhaaldelijk in visueel of fysiek 
opzicht dicht bij de persoon bevinden, communicatie met die persoon 
tegen diens w-il, verbale, geschreven of indirecte dreigementen of een 
combinatie daarvan, die — objectief gezien — de ander ernstige vrees 
kunnen inboezemen' (Violence Against Women Grants Office, 1997, 
Tjaden en Thoennes, 1997; Tjaden, 1997). 

— Onderzoek in Pennsylvania: In Pennsylvania (Verenigde Staten) zijn bijna 
200 vrouwen geinterviewd, die in de afgelopen vijf jaar door een vroegere 
(mannelijke) geliefde zijn gestallct. Er is voor dit onderzoek via de politie, 
justitie, slachtofferhulp en advertenties in een aantal plaatselijke kranten 
contact gelegd met de slachtoffers. De groep mag als zodanig niet als 
een representatieve steekproef worden beschouwd. 
Alle deelneemsters aan het onderzoek zijn het slachtoffer geworden van 
stalking in de zin van de anti-stalkingswet in Pennsylvania. Daarin wordt 
stalking gedefinieerd als 'een reeks handelingen of herhaaldelijk tegen 
een ander begane daden, inclusief het ongerechtigd volgen van die 
persoon, onder omstandigheden waaruit de opzet blijkt om de ander een 
gegronde vrees voor lichamelijk letsel of de dood in te boezemen of de 
opzet am de ander in emotioneel opzicht ongeluldcig te maken' 
(Brewster, 1997). Deze definitie is dus ruimer dan die van de National 
Violence Against Women Survey. 

— Onderzoek onder collegestudenten op een campus: Op een Amerikaanse 
campus heeft men bij ongeveer 600 undergraduate studenten van het 
college vragenlijsten afgenomen. Het doel van deze enquete was na te 
gaan hoeveel studenten zich aan stalking schuldig maakten en hoeveel 
studenten het slachtoffer van stalking waren. Stalking wordt hier nog 
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ruimer gedefinieerd, namelijk als 'het opzettelijk en herhaaldelijk volgen, 
hinderen of bedreigen van iemand' (Fremouw e.a., 1997). 

— Threat Management Unit (7'MU): Er zijn yerschillende 
dossieronderzoeken gedaan naar gevallen van stalking die zijn 
aangemeld bij de TMU. Zoals vermeld, is deze eenheid van de politie 
van Los Angeles gespecialiseerd in de bestrijding van stalking. 
— Zona e.a. (1993) hebben de dossiers van de eerste 74 zaken van de 

TMU onderzocht. 
— Hickey en Burnley (1996) en Williams e.a. (1996) geven de resultaten 

weer van een analyse van alle zaken die in de periode van 1 januari 
1991 tot 30 juni 1992 bij de TMU zijn aangemeld. Het gaat am 100 
zaken, als twee valse meldingen niet worden meegerekend. 

— Brieven aan bekende personen: Dietz e.a. onderzochten dreigbrieven en 
andere ongepaste brieven die gericht waren aan publiekelijk bekende 
personen. Zij vergeleken de brieven van afzenders die de persoon aan 
wie zij schreven, persoonlijk trachtten te ontmoeten met die van 
afzenders die geen persoonlijke ontmoeting nastreefden. Een dergelijke 
persoonlijke ontmoeting kan een risico inhouden. Het onderzoek werd 
gedaan met de bedoeling om op grond van de kenmerken van 
dreigbrieven en andere ongepaste brieven die een publiekelijk bekende 
persoon ontvangt, tot een betere risicoschatting te komen. Het gaat hier 
om twee onderzoeken: 
— Onderzoek van brieven aan beroemdheden in Hollywood: Daarbij zijn 

de brieven vergeleken van 107 personen die een persoonlijke 
ontmoeting nastreefden, met die van 107 personen die dat niet 
deden (Dietz e.a., 1991a). 

— Onderzoek van brieven aan leden van het Amerikaanse Congres: 
Daarbij zijn de brieven van 43 personen die naar een persoonlijke 
ontmoeting streefden, vergeleken met die van 43 personen die dat 
niet deden (Dietz e.a., 1991b). 

— Onderzoek in een forensische kliniek in New York: Harmon e.a. (1995) 
hebben 48 personen onderzocht die, aangeldaagd wegens gedrag dat 
men als stallcing kan beschouwen, ter observatie in een forensische 
kliniek in New York zijn opgenomen. De onderzoekers maken binnen 
deze groep een onderscheid tussen personen die oorspronkelijk uit 
erotische motieven tot stalking zijn overgegaan (ook als deze motieyen 
later zijn omgeslagen in de behoefte aan wraak) en personen die van het 
begin af aan uit wraak hun slachtoffer hebben gestallct. 

Brits onderzoek 
— NASH: In Groot-Brittannie heeft de National Anti-Stalking and 

Harassment Campaign and Support Association (NASH) met succes 
campagne gevoerd am stalking als afzonderlijk delict strafbaar te stellen. 
NASH beschikt over een aantal alarmnummers voor slachtoffers van 
stalking. Men heeft de, via alarmmeldingen yerIcregen, informatie over 
slachtoffers en stalkers, gebundeld (Allen, 1996). 

— Brits onderzoek onder 100 slachtoffers: In Groot-Brittannie is door Bathe 
en Mullen (1997) een enquete afgenomen bij 100 slachtoffers van 
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stalking. Deze groep bestaat deels uit personen met wie de onderzoekers 
in contact zijn gekomen via de politie, hulpverleners en advocaten. De 
overige slachtoffers hebben, naar aanleiding van de publicatie van een 
aantal artikelen over stalking, zelf contact gezocht met de onderzoekers. 
De deelnemers aan het onderzoek zijn uit brede lagen van de bevolking 
afkomstig. Dat behoeft volgens Pattie en Mullen echter nog niet te 
zeggen dat het hier gaat om een representatieve steekproef van 
slachtoffers van stalking. 

— British Crime Survey (BCS): Dit is een in Engeland en Wales periodiek 
gehouden enquete onder een steekproef uit de bevollcing van 16 jaar en 
ouder. In 1982 en 1992 werd de deelnemers onder meer gevraagd of zij 
het slachtoffer waren geweest van Icwaadwillige telefoontjes. De gegevens 
van vrouwelijke slachtoffers van kwaadwillige telefoontjes werden 
geanalyseerd. De gegevens werden in 1982 op een andere manier 
verzameld dan in 1992, zodat een directe longitudinale vergelijlcing 
daartussen niet mogelijk is. In 1992 werd slechts aan een deel van de 
slachtoffers gevraagd om meer details over de Icwaadwillige telefoontjes. 
Het ging daarbij om een willekeurige steekproef. Verder werden in de 
gegevens van 1992 ook zwijgende telefoontjes opgenomen, terwijl deze 
in 1982 niet werden meegeteld. Het aantal vrouwelijke respondenten was 
in 1982 bijna 6000 en in 1992 ruim 2700 (Tseloni en Pease, 1996). 

Nederlands onderzoek 
— Stichting Anti Stalking: In Nederland verzoekt de Stichting Anti Stalking 

de slachtoffers van stalking die zich daar aanmelden, een enquete in te 
vullen. Tussen begin 1996, toen de Stichting werd opgericht, en 
september 1997 heeft ruim de helft van de slachtoffers die zich hadden 
aangemeld, aan de enquete deelgenomen (N=330) (Stichting Anti 
Stalking, 1997). 

— Stichting Stop Stalking: Bij de Stichting Stop Stalking zijn tussen maart 
1996 en juni 1997 178 meldingen geregistreerd. In 1996 heeft de Stichting 
van 62 aangemelde gevallen van stalking een dossier aangelegd. Van 44 
daarvan zijn de gegevens geanalyseerd. 4  In dat jaar was van 84 
meldingen de sekse van het slachtoffer bekend (Stichting Stop Stalking, 
1997). 

4 Dat is niet gebeurd bij de 13 gevallen, waarin sprake was van een stoornis in de 
geestelijke vermogens van de vermeende stalker, en evenmin bij de 5 meldingen waarbij 
sprake was van een zakelijk geschil. 



Omvang van het probleem 

Zolang stalking niet als een afzonderlijk delict wordt geregistreerd, valt de 
omvang van het probleem niet af te leiden uit gegevens van politie en 
justitie. In alle staten van de Verenigde Staten is stalking weliswaar inmiddels 
als delict strafbaar gesteld, maar daar is waarschijnlijk vooralsnog sprake van 
een onderrapportage bij politie en justitie. Het is de vraag of de wet al overal 
daadwerkelijk wordt toegepast. Bovendien mag men ervan uitgaan dat lang 
niet alle slachtoffers van stalking aangifte doen bij de politie. 
Er zijn voor de Verenigde Staten echter wel uit een andere bron, namelijk de 
National Violence Against Women Survey, cijfers bekend die een indicatie 
geven voor de omvang van het probleem aldaar. Over Groot-Brittannie en 
Nederland zijn alleen gegevens bekend over het aantal slachtoffers dat zich 
bij een belangenorganisatie heeft aangemeld. In Nederland is ook het aantal 
slachtoffers van lcwaadwillige telefoontjes dat door het CBS is geregistreerd, 
bekend. Dat geldt ook voor het aantal meldingen van telefonische overlast 
bij PTT Telecom. Uit de Britse en Nederlandse gegevens valt het werkelijke 
aantal slachtoffers van stalking weliswaar niet af te leiden, maar deze cijfers 
geven een indicatie dat stalking ook in Europa een probleem is. 

Verenigde Staten 
Uit de resultaten van het onderzoek onder de Amerikaanse bevollcing, de 
National Violence Against Women Survey (zie bijlage), blijkt dat 10,2 miljoen 
Amerikanen (4% van de bevolking) ooit in hun leven zijn gestalkt. Een op de 
25 Amerikanen wordt dus ooit het slachtoffer van stalking. Verder blijkt uit 
het onderzoek, dat jaarlijks 1,4 miljoen Amerikanen (ruim 0,5% van de 
bevolking) het slachtoffer zijn van stalking. 
Het aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk in werkelijkheid hoger. Bij de 
enquete zijn namelijk niet alle slachtoffers meegeteld, omdat alleen 
personen van 18 jaar en ouder zijn ondervraagd. Van de personen die 
aangeven ooit gestalkt te zijn, gebeurde dat bij 10% toen zij jonger dan 18 
jaar waren. Bovendien hebben personen zonder eigen telefoon niet aan de 
enquete kunnen deelnemen. 
Van de slachtoffers geeft 90% aan door niet meer dan den persoon te zijn 
gestallct. 
Volgens de enquete is alleen sprake van stalking als de handelingen van de 
dader het slachtoffer ernstige vrees inboezemen. Wanneer men de definitie 
van stalking zou verruimen en er ook handelingen onder zou verstaan die 
het slachtoffer een matige of lichte vrees inboezemen, dan komt men op een 
nog hoger aantal slachtoffers. Volgens deze ruimere definitie worden 16 
miljoen Amerikanen ooit in hun leven gestalkt (Violence Against Women 
Grants Office, 1997; Tjaden en Thoennes, 1997). 
Bij het Amerikaanse onderzoek onder 600 collegestudenten op een campus (zie 
bijlage) ligt het percentage slachtoffers nog aanzienlijk hoger. Van de 



vrouwelijke studenten meldt 30% ooit gestalkt te zijn geweest en van de 
mannelfike studenten 17% (Fremouw e.a., 1997). 
Het is niet duidelijk wat de oorzaken zijn van deze verschillen. Het hogere 
percentage slachtoffers op de campus kan verband houden met de bij dit 
onderzoek gehanteerde ruime definitie van stalking en met de leeftijd van de 
studenten, een leeftijd waarop de kans gestalkt te worden relatief groot is. 
Wenicht houdt het ook verband met de omstandigheden waaronder de 
studenten leven. 6  

Groot-Brittannie 
Uit de gegeven van het Britse NASH (zie bijlage) blijkt het volgende. In de 
periode tussen begin 1994 en begin 1996 zochten 6000 slachtoffers van 
stalking contact met deze organisatie en vonden 17 slachtoffers de dood, 
waarbij de doodsoorzaak verband hield met het feit dat zij werden gestalkt 
(Allen, 1996). Men mag ervan uitgaan dat lang niet alle slachtoffers van 
stalking zich bij NASH hebben aangemeld, zodat hun aantal waarschijnlijk 
veel hoger ligt. 
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Nederland 
Er is, voor zover bekend, in Nederland geen systematisch onderzoek gedaan 
naar het aantal slachtoffers van stalking. 
Volgens de cijfers van de Stichting Anti Stalking (zie bijlage) hebben zich in 
de eerste anderhalf jaar van het bestaan van de Stichting 640 in Nederland 
woonachtige slachtoffers aangemeld (Stichting Anti Stalking, 1997)• 6  
Zoals vermeld, zijn bij de Stichting Stop Stalking (zie bijlage) tussen maart 
1996 en juni 1997 178 meldingen geregistreerd (Stichting Stop Stalking, 1997). 
Gezien het korte bestaan van beide stichtingen, de omstandigheid dat deze 
pas sinds enkele maanden onder een breder publiek bekend zijn geworden, 
en het feit dat lang niet alle slachtoffers van stalking direct hulp inroepen, 
mag men ervan uitgaan dat het werkelijke aantal slachtoffers van stalking in 
Nederland veel groter is. 
Volgens de gegevens van het CBS (1997, p. 16) is in 1996 6% van de 
Nederlandse bevollcing het slachtoffer geworden van lcwaadwillige 
telefoontjes. Van de vrouwen heeft 8% en van de mannen ruim 4% daarvan 
te lijden. PTT Telecom lcrijgt jaarlijks een veel geringer aantal verzoeken om 
medewerking in verband met telefonische overlast, namelijk 15.000. 
Bovendien bevat dit cijfer ook de in aantal toenemende gevallen van 
onbewuste overlast (fax, modem). Het aantal gevallen van opzettelijk 
veroorzaakte overlast is PTT Telecom niet bekend (schriftelijke informatie 
verstrekt door PTT Telecom). 

5 	Het is opvallend dat slechts 1% van de collegestudenten meldt zelf ooit iemand te hebben 
gestallct. Volgens de auteurs is dat geringe percentage in vergeliflcing met het percentage 
slachtoffers waarschijnlijk het gevolg van de sociale onwenselijkheid van dit gedrag 
(Fremouw e.a., 1997). 

6 	Van de slachtoffers waren 10 tilt Duitsland en 6 tilt Belgie aflcomstig, in totaal lets meer 
dan 2% van de totale groep. 



6 Slachtoffers 

6.1 	De relatie tussen het slachtoffer en diens stalker 

Sommige slachtoffers worden gestalkt door iemand die zij kennen, andere 
slachtoffers hebben hun stalker nooit persoonlijk ontmoet en wisten, voordat 
zij door deze werden lastiggevallen, vaak niet eens van diens bestaan af. 
Slachtoffers staan in de regel in een van de volgende drie relaties tot hun 
stalker (National Institute of Justice, 1996). Zij zijn: 
— Intimi of voormalige intimi: Personen die een oppervlakkige of serieuze 

seksuele relatie met elkaar hebben (gehad). 
— Kennissen: Slachtoffer en stalker kennen elkaar oppervlalckig of zijn op 

een formele of informele manier met elkaar verbonden. Zij zijn 
bijvoorbeeld een of twee keer samen uitgegaan, zij hebben kort met 
elkaar gesproken of zij zijn collega's of vroegere collega's. Zij hebben 
nooit een seksuele relatie gehad. 

— Onbekenden: Slachtoffer en stalker kennen elkaar niet persoonlijk. 
Gevallen van het stalken van beroemdheden of andere bekende 
personen vallen onder deze categorie. 

Er zijn personen die ten onrechte melden het slachtoffer te zijn van stalking. 
Dit zijn personen die — al dan niet bewust — graag de rol van slachtoffer 
vervullen (Hickey en Burnley, 1996). 
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat relatief veel vrouwelijke 
slachtoffers worden gestallct door iemand met wie zij een intieme relatie 
hebben gehad en dat mannen relatief vaker door een kennis of iemand die 
zij niet persoonlijk kennen, worden gestalkt. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat 23% van de vrouwelijke slachtoffers en 36% 
van de mannelijke slachtoffers wordt gestallct door iemand die zij niet 
persoonlijk kennen. 
Vrouwen worden vaker gestalkt door iemand met wie zij een intieme relatie 
hebben (gehad) dan mannen: bij vrouwen in 60% van de gevallen tegenover 
30% bij de mannen. 7  In de helft van deze gevallen wordt het slachtoffer door 
diens partner gestallct terwijl de relatie nog bestaat (Violence Against Women 
Grants Office, 1997; Tjaden en Thoennes, 1997). 
Er zijn aanwijzingen dat homoseksuele mannen een groter risico lopen het 
slachtoffer van stalking te worden dan heteroseksuele mannen. Mannen die 

7 	Van de vrouwelijke slachtoffers wordt 38% gestallct door een (ex-)echtgenoot, 10% door 
een partner met wie zij samenwonen of hebben samengewoond en 14% door een 
(voormalige) vriend met wie zij nooit hebben samengewoond. 
Van de mannen wordt 13% gestalkt door een (voormalige) echtgenote, 9% door een 
partner met wie zij samenwonen of hebben samengewoond en 10% door een 
(voormalige) vriendin met wie zij nooit hebben samengewoond (Violence Against Women 
Grants Office, 1997). 



Een andere verklaring voor het felt dat vrouwen die niet in de gids staan even vaak 
worden gebeld als vrouwen die daar wel in staan, zou kunnen zijn dat een groot aantal 
kwaadwillige bellers een willekeurig nummer draait. 
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ooit met een andere man hebben samengewoond, lopen een grotere kans 
gestalkt te warden dan mannen die dat nooit hebben gedaan. 
Hoewel mannelijke slachtoffers naar verhouding vaker dan vrouwelijke 
slachtoffers worden gestallct door een kennis of iemand die zij niet 
persoonlijk kennen, lopen vrouwen in absolute zin meer kans dan mannen 
ooit te warden gestalkt door een kennis of iemand die zij niet persoonlijk 
kennen. Van de volwassen Amerikaanse vrouwen is 1,8% ooit gestalkt door 
iemand die zij nooit persoonlijk gekend heeft, terwijI dat percentage bij de 
mannen op 0,8 ligt. Van de vrouwen is 1,5% en van de mannen is 0,7% ooit 
door een kennis gestalkt. 
Uit het Amerikaanse onderzoek onder 600 collegestudenten op een campus 
blijkt dat 80% van de slachtoffers wordt gestalkt door iemand die zij 
persoonlijk kennen. Veel slachtoffers hebben een intieme relatie met hun 
stalker gehad. Van de vrouwelijke slachtoffers heeft ruim 40% een serieuze 
relatie gehad met haar stalker en van de mannelijke slachtoffers is dat bij 
24% het geval. Minder dan 20% van de slachtoffers is gestalkt door personen 
die zij niet persoonlijk kennen (Fremouw e.a., 1997). 
Uit het onderzoek in Pennsylvania onder bijna 200 vrouwen die door een 
voormalige geliefde worden gestalkt (zie bijlage), Mal dat ruim een derde 
met haar stalker getrouwd is geweest, een lcwart ongehuwd met hem heeft 
samengewoond en bijna een lcwart een serieuze relatie met hem heeft gehad 
of met hem verloofd is geweest, terwili 15% alleen wel eens met hem is 
uitgegaan (Brewster, 1997). 
In Groot-Brittannie heeft 80% van de 6000 slachtoffers van stalking die zich 
bij NASH hebben aangemeld, een relatie gehad met zijn of haar stalker 
(Allen, 1996). 
Uit de analyse van de gegevens van de British Crime Survey (zie bijlage) bleek 
dat de kans op kwaadwillige telefoontjes bij vrouwen die in de telefoongids 
stonden, niet groter was dan bij vrouwen bij wie dat niet het geval was. 
Daaruit mag men volgens de auteurs afleiden dat veel bellers hun slachtoffer 
kenden of althans persoonlijk hadden gezien. Vrouwen die Icwaadwillige 
telefoontjes Icrligen, zouden daarom eerst iemand uit hun kennissenlcring 
moeten verdenken (Tseloni en Pease, 1996) 8. 
In Nederland wordt 70% van de 330 slachtoffers die zich bij de Stichting Anti 
Stalking hebben aangemeld en die aan de enquete hebben deelgenomen, 
gestallct door iemand met wie zij een intieme relatie hebben gehad. Bij de 
vrouwen ligt dat percentage op ruim 70 en bij de mannen op minder dan 40 
(Stichting Anti Stalking, 1997). 
De Stichting Stop Stalking meldt over de 44 gevallen waarvan zij een dossier 
bezit, het volgende. In ongeveer twee derde van de gevallen (28) heeft het 
slachtoffer een seksuele relatie met diens stalker gehad, in bijna een kwart 
van de gevallen (10) kende het slachtoffer zijn of haar stalker persoonlijk 



zonder dat zij een seksuele relatie hadden gehad en in 6 gevallen (14%) 
kenden zij elkaar niet persoonlijk (Stichting Stop Stalking, 1997). 

6.2 	Kenmerken van slachtoffers 
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Sekse 
Uit elk onderzoek blijkt dat veel meer vrouwen dan mannen het slachtoffer 
worden van stalking. Er bestaat dus een duidelijk verband tussen de sekse en 
de kans dat iemand het slachtoffer wordt van stalking. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat 8% van de vrouwen en 2% van de mannen 
ooit in hun leven zijn gestalkt. Dit zou inhouden dat in de VS 8,2 miljoen 
vrouwen en 2 miljoen mannen ooit in hun leven worden gestalkt. Uit de 
enquete blijkt verder dat er elk jaar in de Verenigde Staten ongeveer 1 
miljoen vrouwen (1%) en 400.000 mannen (0,4%) worden gestalkt (Tjaden, 
1997). 
Van de 330 slachtoffers die zich in Nederland bij de Stichting Anti Stalking 
hebben aangemeld en die de enquete hebben ingevuld, bestaat ruim 90% uit 
vrouwen (Stichting Anti Stalking, 1997). 
De groep van 84 slachtoffers die zich in 1996 bij de Stichting Stop Stalking 
hebben aangemeld en van wie de sekse bekend is, bestaat voor ruim twee 
derde uit vrouwen (Stichting Stop Stalking, 1997). 

Leeftzjd 
Jongeren en jongvolwassenen lijken meer kans te lopen het slachtoffer te 
worden van stalking dan ouderen. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevollcing, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat in de Verenigde Staten de meeste 
slachtoffers op het moment dat zij worden gestalkt, tussen de 18 en 39 jaar 
oud zijn en dat 10% al v66r zijn of haar 18de jaar is gestalkt. Van de 
slachtoffers was 52% tussen de 18 en 29 jaar oud en 22% tussen de 30 en 39 
jaar toen zij voor het eerst werden gestallct (Violence Against Women Grants 
Office, 1997). 
Uit het onderzoek in Pennsylvania onder bijna 200 vrouwen die door een 
voormalige geliefde worden gestallct, blijkt dat de leeftijd van de vrouwen 
varieert van 18 tot 74 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Zij waren 
tussen de 15 en 58 jaar toen zij voor het eerst werden gestallct (Brewster, 
1997). 
Uit de gegevens van de British Crime Survey van 1982 (zie bijlage) bleek dat 
er bij vrouwen een verband bestond tussen hun leeftijd en de kans dat zij 
thuis telefonisch werden lastiggevallen. Uit deze cijfers Icwam naar voren dat 
de kans op Icwaadwillige telefoontjes afnam naarmate de vrouw ouder werd, 
en we! met 1,5% per levensjaar. Volgens de gegevens van de BCS van 1992 
was de leeftijd van de vrouw van minder belang voor de kans dat zij 
telefonisch werd lastiggevallen. In dat jaar werden, zoals vermeld, ook de 
zwijgende telefoontjes meegeteld (Tseloni en Pease, 1996). 



Volgens de gegevens van de Stichting Anti Stalking is 40% van de 330 
slachtoffers die zich daar hebben aangemeld en de enqu8te hebben 
ingevuld, jonger dan 40 jaar (Stichting Anti Stalking, 1997). 

Sociaal-economische positie 
Uit het onderzoek in Pennsylvania onder vrouwen die door een voormalige 
geliefde worden gestalkt, blijkt dat iedereen in principe het slachtoffer kan 
worden van stalking, of men nu hoog of laag is opgeleid en veel of weinig 
inkomen heeft (zie ook Hickey en Burnley, 1996). 
Uit dit onderzoek blijkt verder dat hoger opgeleide vrouwen die het 
slachtoffer zijn van stalking door een voormalige geliefde, evenveel kans 
lopen door hun stalker met geweld te worden bedreigd als lager opgeleide. 
Hoger opgeleide slachtoffers lopen echter minder kans door hun stalker te 
worden mishandeld (Brewster, 1997). 
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Etniciteit 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat Amerikaanse vrouwen die tot de native 
Americans/ Alaska natives behoren, een groter risico lopen gestalkt te worden 
dan leden van andere etnische groepen. De onderzoekers kunnen daar geen 
verklaring voor geven. Het is volgens hen onduidelijk in hoeverre dit verband 
houdt met sociaal-economische en culturele factoren. Beide groepen zijn bij 
het onderzoek in een groep ondergebracht, zodat niet duidelijk is of er 
tussen deze twee groepen verschillen bestaan. 
Er zijn aanwijzingen dat de groep bestaande uit Aziatische vrouwen en 
vrouwen afkomstig uit de Pacific minder kans loopt gestalkt te worden dan 
vrouwen uit andere etnische groepen. Gezien het geringe aantal van deze 
vrouwen in de steekproef moet bij dit resultaat echter een slag om de arm 
worden gehouden. Het is niet ondenkbaar dat het gevonden lage percentage 
slachtoffers onder deze groep deels het gevolg is van een selectieve 
onderrapportage. 
Tussen de vrouwen uit de overige etnische groepen zijn geen significante 
verschillen gevonden. Bij de mannen zijn in het geheel geen verschillen 
tussen etnische groepen gevonden, maar hier is voorzichtigheid geboden, 
aangezien het aantal mannelijke slachtoffers per etnische groep zeer gering 
is (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Uit het onderzoek in Pennsylvania blijkt dat ongeveer drie lcwart van de bijna 
200 vrouwelijke slachtoffers van stalking door een voormalige geliefde 
bestaat uit nonhispanic whites en bijna een kwart uit African Americans. De 
overige etnische groepen zijn te verwaarlozen. 9  Er wordt rtiet bij vermeld of 
er spralce is van onder- of oververtegenwoordiging van etnische groepen 
onder slachtoffers en daders. Wanneer de African Americans worden 

Van de stalkers behoort minder dan twee derde tot de nonhispanic whites, ruim een derde 
tot de African Americans en ruim 6% tot andere etnische groepen. De meeste stalkers 
behoren tot dezelfde etnische groep als hun slachtoffer. 
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vergeleken met de nonhispanic whites, dan blijken meer slachtoffers uit de 
eerste groep met geweld te worden bedreigd (twee derde tegenover de helft) 
en ook meer slachtoffers uit die groep werkelijk te worden mishandeld (60% 
tegenover 40%) (Brewster, 1997). 

Burgerlzjke staat en gezinssamenstelling van slachtoffers van 
kwaadwillige telefoontjes 

Uit de analyse van de gegevens van de British Crime Survey van 1982 (zie 
bijlage) bleek dat er een verband bestond tussen de burgerlijke staat van de 
vrouw en de kans op kwaadwillige telefoontjes. Bij gehuwde vrouwen was de 
kans het kleinst en bij alleenstaande en vooral gescheiden vrouwen het 
grootst. De onderzoekers treldcen uit de cijfers de conclusie dat het voor de 
beller bij de keuze van zijn slachtoffer van belang was of een vrouw in zijn 
ogen teschikbaar' (niet seksueel gebonden) was (Tseloni en Pease, 1996). 
Verder werd een verb and gevonden tussen de gezinssamenstelling en de kans 
dat de vrouw telefonisch werd gehinderd. Uit de cijfers van 1992 lcwam naar 
voren dat vrouwen met ldnderen in huis meer kans liepen gebeld te worden, 
vooral alleenstaande vrouwen met lcinderen. Hetzelfde gold in 1982 voor 
vrouwen met een eenpersoons huishouden. Volgens de auteurs is een 
mogelijke verklaring voor het verschijnsel dat de kans op telefoontjes bij 
(alleenstaande) moeders met kinderen in huis groter was, dat zij vaker thuis 
waren dan andere vrouwen en daardoor waarschijnlijk ook vaker de telefoon 
aannamen (Tseloni en Pease, 1996). 10  

10 Er is volgens ons nog een andere verklaring mogelijk voor het verschijnsel dat 
alleenstaande moeders met ldnderen relatief vaak te lijden hadden onder lcwaadwillige 
telefoontjes. Kwaadwillige telefoontjes kunnen een uiting zijn van stalking en veel 
vrouwelijke slachtoffers worden gestallct door iemand met wie zij een seksuele relatie 
hebben gehad. Gescheiden vrouwen lopen het risico door hun voormalige partner te 
worden gestalkt, vooral wanneer deze de vader van hun kinderen is. 



7 Stalkers 

7.1 	Categorieen stalkers 

Er bestaan diverse typologieen van stalkers die berusten op psychische 
kenmerken van de stalkers en/of de relatie tussen de stalker en zijn 
slachtoffer (zie Wallace en Kelly, 1995). 
Er wordt hier gebruik gemaakt van een typologie van stalkers die berust op 
de verschillende relaties die tussen de stalkers en hun slachtoffers kunnen 
bestaan (zie paragraaf 6.1). 
Volgens deze typologie zijn stalkers te onderscheiden in (Violence Against 
Women Grants Office, 1997): 
— Intimi of voormalige intimi: stalkers die een intieme relatie met hun 

slachtoffer hebben (gehad). 
— Kennissen: stalkers die hun slachtoffers persoonlijk kennen, maar nooit 

een intieme relatie met hen hebben gehad. Het kan gaan om collega's of 
buren of om personen die een paar keer met elkaar uit zijn gegaan 
zonder een seksuele relatie te hebben gehad. 
Stalkers die hun slachtoffer persoonlzjk kennen en die al dan niet een 
seksuele relatie met hun slachtoffer hebben (gehad), worden ook wel 
met de term 'simple obsessional' aangeduid (Hickey en Burnley, 1996) 

— Onbekenden: stalkers die hun slachtoffer niet persoonitjk kennen. 
Gewoonlijk vallen mensen die beroemdheden of andere bekende 
personen stalken, in deze categorie. Tot deze categorie behoren de 
zogenaamde 'love obsessional' en erotomane stalkers. Beide categorieen 
stalkers worden, althans in eerste instantie, door erotische motieven 
gedreven. 11  De 'love obsessional' stalkers denken dat hun slachtoffer 
verliefd op hen zou worden indien hij of zij maar van hun bestaan zou 
weten. De erotomane stalkers verkeren in de waan dat hun slachtoffer al 
verliefd op hen is en dat ook zou laten blijken, indien er geen externe 
factoren zouden zijn die dat zouden verhinderen. Uit onderzoek blijkt 
dat de groep 'love obsessional' stalkers veel groter is dan die van de 
erotomane stalkers. Verder blijken beide groepen sterk seksegebonden te 
zijn: de mannen vormen onder de 'love obsessional' stalkers en de 

1 1 Stalkers die hun slachtoffer met persoonlijk kennen en geen intieme relatie met hem of 
haar nastreven, zijn huurmoordenaars, serieverkrachters en seriemoordenaars (Homes 
e.a., geciteerd door Wallace en Kelty, 1995). Zij achtervolgen hun slachtoffers soms 
voordat zij tot moord of verkrachting overgaan. Zij blijven hier echter buiten 
beschouwing. Het stalken is bij hen met meer dan een middel om uiteindelijk toe te 
kunnen slaan. Bovendien is het slachtoffer zich er in dergelijke gevallen vaak niet van 
bewust dat hij of zij wordt achtervolgd of in het oog wordt gehouden. 
Men zou journalisten die beroemdheden voortdurend belagen, eveneens als 'stalkers' 
kunnen beschouwen. Ook deze groep waarvan het gedrag door beroepsmatige en niet 
door persoonlijke motieven wordt ingegeven, komt hier verder niet ter sprake. 
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vrouwen onder de erotomane stalkers een ruime meerderheid (Zona e.a., 
1993; Hickey en Burnley, 1996; Williams e.a., 1996). 12  

7.2 	Kenmerken van stalkers 

Sekse 
De overgrote meerderheid van stalkers bestaat uit mannen. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolldng, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat bijna 90% van de stalkers in de Verenigde 
Staten, volgens de opgave van hun slachtoffers, uit mannen bestaat. Van de 
stalkers van vrouwen is bijna 95% man en bij de stalkers van mannen geldt 
dat voor 60% (Violence Against Women Grants Office, 1997; Tjaden en 
Thoennes, 1997). 
In Nederland blijkt uit de enquete onder de 330 slachtoffers die zich bij de 
Stichting Anti Stalking hebben aangemeld en de vragen hebben beantwoord, 
dat ruim 90% van hun stalkers uit mannen bestaat (Stichting Anti Stalking, 
1997). 

Sociaal-economische positie 
Uit het onderzoek in Pennsylvania blijkt dat de vooropleiding en het 
beroepsniveau van de mannen die hun vroegere geliefde stalken, sterk 
uiteenlopen. Uit de resultaten blijkt verder dat stalkers met een hoger 
opleidingsniveau minder vaalc direct met geweld dreigen en hun slachtoffer 
ook minder vaak mishandelen dan die met een lagere vooropleiding. Zij 
uiten echter even vaak indirecte dreigementen als stalkers met een lager 
opleidingsniveau (Brewster, 1997). 13  

7.3 	Motieven van stalkers 

De motieven voor stalking bestrijken een breed terrein: erotische motieven, 
het verlangen om contact met en controle over iemand te hebben, een 
obsessieve dwang, jaloezie en woede. De oorsprong van deze motieven ligt 
in een werkelijke of vermeende relatie tussen de stalker en diens slachtoffer. 
De stalker kan zich sterk tot het slachtoffer voelen aangetroldcen of deze 

12 Uit het onderzoek van 100 dossiers van de TMU (zie paragraaf 4) blijkt dat van de totale 
groep stalkers 61% bestaat ttit 'simple obsessional', 31% tilt 'love obsessional' en 8% tilt 
erotomane stalkers. Van de 'simple obsessional' stalkers bestaat 80% tilt mannen en van de 
groep love obsessional' stalkers is ruim 95% man. De groep erotomane stalkers bestaat 
daarentegen voor 85% tilt vrouwen (Williams e.a., 1996). 
Uit het onderzoek van de eerste 74 dossiers van de TMU (zie paragraaf 4) blijkt dat ook de 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen onder de slachtoffers van de verschillende 
typen stalkers ttiteenloopt. Onder de slachtoffers van de 'simple obsessional' en love 
obsessional' stalkers zijn de vrouwen in de meerderheid met respectievelijk 71% en 93%. 
De meerderheid van de slachtoffers van erotomane stalkers bestaat echter tilt mannen 
(71%) (Zona, e.a., 1993). 

13 Van ruim de helft van de stalkers is de vooropleiding bekend. Er wordt geen melding 
gemaakt van een verband tussen de vooropleiding van de stalker en the van zijn 
slachtoffer. 



Motief 	 Percentage slachtoffers 
dat motief noemt  

National Violence Against Women Survey* 	 N = 	624  

De stalker wilde zijn slachtoffer onder controle houden 	21%  

De stalker wilde de relatie met zijn slachtoffer in stand 	20% 

houden  

De stalker wilde zijn slachtoffer bang maken 	 16%  

Het slachtoffer weet niet zeker wat het motief was 	12%  

De stalker was geestesziek of gebruikte alcohol of drugs 	7% 

De stalker vroeg om aandacht 	 6%  

De stalker wilde het slachtoffer op iets betrappen 	 1 0/0  

Onderzoek in Pennsylvania** 	 N = 	187***  

Verzoening 	 75%  

Wraak 	 45%  

Om de vrouw te bezitten en te controleren 	 27%  

Jaloezie 	 14%  

Intimidatie 	 7% 

intens haten (National Institute of Justice, 1996). Soms valt de stalker niet 
alleen zijn oorspronkelijke slachtoffer lastig, maar hindert hij ook andere 
personen, omdat hij meent dat deze zijn oorspronkelijke slachtoffer steunen 
(zie o.a. Harmon e.a., 1995; Dittrich, 1997; Palle en Mullen, 1997). 
In de National Violence Against Women Survey en bij het onderzoek in 
Pennsylvania (zie bijlage) is de slachtoffers gevraagd wat volgens hen het 
motief van hun stalker is (geweest) om hen te stalken (zie tabel 1). 

Tabel 1 Redenen waarom de slachtoffers dachten nestalkt te worden 

* Bron: National Violence Against Women Survey: Tjaden en Thoennes, 1997 
** Bron: Brewster, 1997 
***Soms noemen slachtoffers meerdere motieven 
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Het kunnen uitoefenen van controle over het slachtoffer en het, tegen diens 
wil, handhaven van de oorspronkelijke relatie tussen stalker en slachtoffer 
worden bij beide onderzoeken relatief vaak als motief genoemd. Verder 
noemt bijna de helft van de bijna 200 vrouwen in Pennsylvania die door een 
voormalige geliefde worden gestalkt, wraak als mode Een deel van hen 
geeft aan dat hun stalker heen en weer wordt geslingerd tussen zijn behoefte 
aan verzoening en wraak. Sommige vrouwen melden dat hun stalker eerst 
naar verzoening streefde en later wraak wilde nemen (Brewster, 1997). 



8 Gedrag van stalkers 

8.1 	Ander probleemgedrag van stalkers 

Uit het onderzoek in Pennsylvania blijkt dat bijna twee derde van de 
mannelijke stalkers van een voormalige geliefde, volgens de informatie van 
hun slachtoffers, een strafblad heeft. In een derde van de gevallen waarin het 
slachtoffer meer informatie over het strafblad van haar stalker geeft, gaat het 
om een geweldsdelict. Volgens de slachtoffers is meer dan 70% van hun 
stalkers verslaafd aan alcohol en/of drugs. Bijna twee derde van de vrouwen 
meldt dat zij door haar stalker is mishandeld, toen zij nog een relatie met 
hem had. Van deze vrouwen geeft twee derde aan dat drugs en/of alcohol de 
oorzaak waren van dat geweld (Brewster, 1997). 

8.2 	Gedrag van stalkers van een voormalige geliefde in de tijd dat hun 
relatie nog bestond 

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen stalking en huiselijk geweld. 
Van de vrouwen die door een voormalige geliefde worden gestalkt, is een 
relatief groot aantal tijdens hun relatie door hem fysiek mishandeld en/of 
seksueel misbruikt. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat van de vrouwen die door hun (ex-)partner 
worden gestalkt, ongeveer 80% op een bepaald moment tijdens de relatie . 
door hem fysiek is mishandeld en 30% seksueel is misbruikt. Van alle 
Amerikaanse vrouwen die — al dan niet gehuwd — ooit met een man 
hebben samengewoond, blijkt dat `slechts' bij respectievelijk 20% en 5% te 
zijn gebeurd (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Er blijkt in intieme relaties ook een verband te bestaan tussen stalking en 
andere vormen van controle en emotioneel misbruik. Uit het onderzoek 
blijkt dat ex-echtgenoten die hun voormalige vrouw stalken, tijdens hun 
huwelijk jaloers en bezitterig waren, het contact tussen hun vrouw en haar 
familie en vrienden beperkten, altijd wilden weten waar hun vrouw was, hun 
vrouw kleineerden, etc. (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Van de deelneemsters aan het onderzoek in Pennsylvania meldt drie lcwart 
dat haar stalker haar al tijdens hun relatie controleerde en meldt bijna twee 
derde in die tijd door hem te zijn mishandeld (Brewster, 1997). 

8.3 	Gedragingen bij het stalken 

Voor zover bekend, is bij vier onderzoeken aan de slachtoffers van stalking 
gevraagd op wellce manieren zij door hun stalker worden of zijn gehinderd. 
Uit de resultaten van het Britse onderzoek onder 100 slachtoffers (zie bijlage) 
blijkt dat de meerderheid van de slachtoffers op verschillende manieren is 
lastiggevallen: gevolgd, herhaaldelijk benaderd, overspoeld met brieven en 
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telefoontjes. Van hen werd 58% bedreigd en 34% werd fysiek aangevallen 
en/of seksueel misbruikt (Pattie en Mullen, 1997). 
De resultaten van het onderzoek in Pennsylvania, de enquete onder de leden 
van de Stichting Anti Stalking en de National Violence Against Women Survey 
(zie bijlage) staan in tabel 2 weergegeven. 
Bij drie van de vier onderzoeken wordt door meer dan de helft van de 
slachtoffers gemeld dat zij door hun stalker worden achtervolgd en in het 
oog gehouden. Verder worden veel slachtoffers bedreigd en met telefoontjes 
gehinderd. 
Uit de resultaten van het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de 
National Violence Against Women Survey, blijkt dat onder de vrouwelijke 
slachtoffers een significant hoger percentage te lijden heeft van telefoontjes 
van hun stalker dan onder de mannelijke slachtoffers. Bovendien meldt een 
hoger percentage van de vrouwelijke slachtoffers dan van de mannen dat zij 
door hun stalker worden gevolgd en/of bespioneerd of dat hun stalker zich 
in hun buurt ophoudt. Ongeveer een even groot deel van de mannen als van 
de vrouwen noemt het sturen of achterlaten van ongewenste brieven of 
voorwerpen, het vernielen van eigendommen en het bedreigen of doden van 
huisdieren van het slachtoffer. 
Volgens de slachtoffers in Pennsylvania die door een voormalige geliefde 
worden gestalkt, is de inhoud van de brieven die zij van hun stalkers krfigen, 
vooral amoureus. De inhoud van de telefoontjes is duidelijk anders. De 
stalkers uiten door de telefoon veel meer dreigementen dan op papier. 
Van de bijna 200 vrouwen in Pennsylvania heeft 40% een of meer lcinderen 
van haar stalker. Van hen meldt een meerderheid dat de stalker contact heeft 
met de lcinderen waardoor de kans op contact met hem voor henzelf ook 
groter is. Van de vrouwen van wie de kinderen contact hebben met hun 
vader, meldt een derde dat deze de lcinderen gebruikt om haar terug te 
lcrijgen: 20% meldt dat hij met de kinderen op een negatieve manier over 
haar spreelct, 13% meldt dat hij pogingen doet de kinderen toegewezen te 
krfigen en 10% dat hij geen alimentatie voor de kinderen betaalt. Slechts een 
gering aantal van de vrouwen met lcinderen van haar stalker meldt dat hij de 
lcinderen bedreigt (7%) of lastigvalt/achtenrolgt (2%) (Brewster, 1997). 



Gedrag van stalker 	 Percentage slachtoffers 
dat gedrag noemt  

Onderzoek in Pennsylvaniab 	 N = 187  

Telefoontjes 	 90 0/0c  

In het oog houden 	 79%  

Dreigen met geweld tegen het slachtoffer zelf 	 73%  

Volgen 	 68%.  

Brieven 	 60%  

Dreigen met geweld tegen naasten van het slachtoffer 	 37%  

Stichting Anti Stalking d 	 N = 330  

Bed reigende en/of controletelefoontjes 	 81 0/o  

Bedreiging van slachtoffer of diens familie en vrienden 	 75%  

(Laten) posten bij huis/werk/familie van het slachtoffer 	 65% 
of 's nachts rondom het huis van het slachtoffer spoken  

(Pogingen tot) manipulatie van mensen uit de omgeving van het 	64% 
slachtoffer  

Het slachtoffer buitenshuis achtervolgen 	 63%  

Verstrekken van onjuiste informatie over het slachtoffer 	 57% 
aan derden  

Dreigbrieven 	 43%  

StChting Stop Stalking' 	 N = 44  

Bedreiging 	 84% (37)  

Geweld 	 30% (13)  

Telefoonterreur 	 27% (12)  

Ongewenste post 	 18% ( 8)  

National Violence Against Women Surve); 	 Vrouwen 	Mannen 
(N = 625) 	(N = 168)  

Bespioneren en/of volgen van het slachtoffer, 	 82% 	72% 
bij diens huis posten, etcg  

Het slachtoffer tegen diens wil belleng 	 61% 	42%  

Het slachtoffer openlijk bedreigen h 	 46% 	43%  

Tegen de wil van het slachtoffer brieven of andere 	 33% 	27% 
voorwerpen sturen of bij hem of haar achterlaten  

Vernielen van eigendommen van het slachtoffer 	 29% 	30%  

/ Dreigen met of werkelijk doden van huisdieren van het slachtoffer 	9% 	_ 	6% 

Tabel 2 	Door slachtoffers gemeld gedrag van hun stalkers' 
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a  De som van de percentages is meer dan 100, omdat slachtoffers soms meerdere 
gedragingen noemen. 

Bron: Brewster, 1997 
Meer dan de helft van de respondenten meldt dat zij minstens een keer per dag door hun 

stalker zijn of worden gebeld. 
d  Bron: Stichting Anti Stalking, 1997 
e  Bron: Stichting Stop Stalking, 1997 
f  Bron: Tjaden, 1997, Tjaden en Thoennes, 1997. 
g  significant verschil tussen mannen en vrouwen 
h  Vrouwen: N = 651; Mannen: N= 179 



Stalkers die hun slachtoffer 	Stalkers die hun slachtoffer 
met persoonlijk kenden 	persoonliik kenden 
(N = 39)** 	 (N =35)  

Brieven sturen 	 33 (85%) 	 12 (34%)  
Telefoneren 	 19 (49 0/0) 	 23 (65%)  
Bezoek aan plaats 	 13 (33%) 	 11 (31%) 
waar slachtoffer komt  
Achtervolgen 	 11(28%) 	 10 (28%)  
Bezoek aan huis 	 12 (31%) 	 12 (34%) 
van slachtoffer  
Persoonlijk contact 	 5 (13%) 	 8 (22%) 
zoeken  

_Dreigen 	 10 (26%) 	 23 (65%)  
Vernielen van 	 1 ( 3%) 	 5 (14%) 
eigendommen  
Mishandelen 	 qeen 	 2 ( 6%) 

Tabel 3: 	Gedrag van verschillende categorieen stalkers tegenover hun 
slachtoffers, geregistreerd door de TMU in Los Angeles* 

*Bron: Zona ea (1993) 
"De som van de percentages is meer dan 100, aangezien sommige stalkers meerdere 
gedragingen vertoonden. 

8.4 	Verschillen in gedrag tussen de diverse categorieen stalkers 
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Bij het onderzoek van de eerste 74 dossiers van de TMU, de politie-eenheid in 
Los Angeles die gespecialiseerd is in de bestrijding van stalking (zie bijlage), 
zijn de gedragingen van de afzonderlijke categorieen stalkers onderzocht (zie 
tabel 3). 
Van de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kenden, stuurde een 
mime meerderheid brieven aan zijn slachtoffer. Van de stalkers die hun 
slachtoffer persoonlijk kenden, stuurde niet meer dan een derde brieven. Van 
hen maalcte een hoger percentage gebruik van de telefoon dan van de 
stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kenden. Binnen de 
laatstgenoemde groep bestonden echter duidelijke verschillen in dit opzicht 
tussen de erotomane stalkers, die meenden dat hun slachtoffer verliefd op 
hen was, en de love obsessionarstalkers die niet in die waan verkeerden. Zes 
van de zeven erotomane stalkers maakten gebruik van de telefoon, terwijl dat 
bij de 'love obsessional' stalkers slechts in 13 van de 32 gevallen gebeurde. 
Van de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kenden, streefde 13% naar 
direct contact met hun slachtoffer en bij degenen die hun slachtoffer 
persoonlijk kenden lag dat percentage op 22. Wanneer een stalker naar direct 
contact met zijn slachtoffer streeft, is dat volgens de auteurs een belangrijke 
risicofactor die de kans op geweld doet toenemen (Zona e.a., 1993; Meloy, 
1996). 



9 Wijze waarop het stalken 
verloopt 

9.1 	Verloop is moeilijk te voorspellen 

Het gedrag van de stalker wiens gedrag door erotische motieven wordt 
ingegeven, vertoont veelal hetzelfde patroon, of hij nu probeert een relatie 
met zijn slachtoffer te lcrijgen die er nooit is geweest of een oude relatie te 
herstellen. 14  
Hij tracht zijn slachtoffer eerst tot een relatie te verleiden door deze 
liefdesbrieven, bloemen, cadeautjes, etc. toe te sturen. Wanneer dat geen 
succes heeft, gaan veel stalkers tot intimidatie over. Deze begint vaak in de 
vorm van een ongepaste inmenging in het persoonlijke leven van het 
slachtoffer. Dergelijke contacten nemen in de loop van de tijd vaak in aantal 
toe en worden steeds storender, totdat sprake is van voortdurende hinder. 
Dilcwijls voelt het slachtoffer zich steeds meer bedreigd door het gedrag van 
de stalker. Dit geldt ook vaak als de stalker zijn slachtoffer niet openlijk 
bedreigt. 
Sommige stalkers gaan nooit verder dan het eerste stadium. Anderen gaan 
eerst een stadium terug, voordat zij naar het volgende stadium gaan. Het 
komt voor dat stalkers dreigementen en gewelddadigheden laten afwisselen 
met het zenden van bloemen en liefdesbrieven (National Victim Center, 
1995). 
In het uiterste geval kan stalking leiden tot het vermoorden van het 
slachtoffer, eventueel gecombineerd met zelfmoord (zie casus 3). Uit een 
Nederlands onderzoek naar geweldsdelicten bij echtparen bleek het 
volgende. In 15 A 20% van de gevallen waarin sprake was van moord of 
doodslag door de (ex-)partner, was het slachtoffer ooit door de dader gestalkt 
(De Boer, 1997). 

Casus 3: 
In Groningen werd een vrouw door haar ex-vriend vermoord. Hij had haar en haar familie 
lastiggevallen sinds zij hun relatie had beeindigd. Hij liet zich , op aandringen van het 
slachtoffer, vrijwillig opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, maar brak de opname af. 
Tevergeefs werd bij diverse instanties hulp gezocht. De politie was op de hoogte, maar kon 
niet adequaat ingrijpen. Een dag na zijn moord op de vrouw pleegde de dader zelfmoord 
(Dittrich e.a., 1997). 

14 Er zijn ook stalkers bij wie erotische motieven geen rol spelen. Hun gedrag wordt van het 
begin af aan bepaald door wraakgevoelens. Hun gedrag is daardoor weliswaar 
eenduidiger, maar evenmin goed te voorspellen (zie Harmon e.a., 1995). 



Bij stalkers met een gewelddadige voorgeschiedenis is de kans groter dat zij 
geweld gaan gebruiken dan bij stalkers zonder een dergelijke achtergrond 
(Hickey en Burnley, 1996; Keilitz e.a., 1996). Het komt echter voor dat men 
bij het schatten van de kans op gewelddadig gedrag achteraf moet 
constateren dat men bepaalde zaken over het hoofd heeft gezien. Sommige 
stalkers zijn heel goed in het misleiden (Hickey en Burnley, 1996). 
Even moeilijk als het is te voorspellen wat een stalker zal doen, is van 
tevoren te zeggen wanneer hij jets zal doen. Sommige stalkers doorlopen 
binnen enkele weken of zelfs dagen meerdere stadia. In andere gevallen 
laten stalkers die zich aan een ernstige vorm van stalking hebben schuldig 
gemaakt, gedurende maanden of zelfs jaren niets meer van zich horen 
(National Victim Center, 1995). 

9.2 	Verband tussen dreigen met en gebruik van geweld 
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Bij stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen, is geen positieve 
correlatie gevonden tussen dreigementen en pogingen om het slachtoffer 
persoonlijk te ontmoeten. 
Uit het onderzoek van brieven aan beroemdheden in Hollywood (zie bijlage) 
bleek dat er geen verband bestond tussen het schrijven van brieven met 
openlijke dreigementen en het doen van pogingen om de beroemdheid 
persoonlijk te ontmoeten (Dietz e.a., 1991a). 
Uit ha onderzoek van brieven aan leden van het Amerikaarzse Congres (zie 
bijlage) bleek dat er een negatieve correlatie bestond tussen dreigementen 
en pogingen om degene aan wie de brief was gericht, persoonlijk te 
ontmoeten (Dietz e.a., 1991b). 
Dietz e.a. (1991a en b) constateren dat beveiligingsmensen die maatregelen 
nemen om een slachroffer van stalking te beschermen, veel gewicht hechten 
aan de vraag of de stalker dreigementen tegen zijn slachtoffer heeft geuit. Dit 
punt lcrijgt ook in het strafrechtsysteem veel aandacht. Gezien de restdtaten 
van deze twee onderzoeken kan men zich volgens de auteurs echter afvragen 
of de aan- of afwezigheid van openlijke bedreigingen een goed criterium is 
bij de schatting van het risico dat het slachroffer loopt. 
De Becker (1997, p. 118) ziet evenmin een direct verband tussen openlijke 
dreigementen in brieven aan beroemdheden en direct gevaar voor hen. De 
ervaring heeft hem geleerd dat brieven waarin wordt gesproken van een 
gedeelde lotsbestemming, valcer op gevaar wijzen dan brieven waarin 
openlijk met moord en doodslag wordt gedreigd. Verder constateert hij dat 
personen die in anonieme brieven met de dood dreigen, veel minder vaak 
aansturen op een ontmoeting met degene aan wie zij deze brieven richten 
dan briefschrijvers die hun naam en adres vermelden. Degene die met zijn 
naam ondertekent, vestigt met opzet de aandacht op zich. De Becker 
constateert dat de meeste moordenaars van bekende personen ook geen 
moeite doen om anoniem te blijven en vlot een bekentenis afleggen. 
Er zijn echter aanwijzingen dat bij stalkers die hun slachtoffer persoonlijk 
kennen, wel degelijk een verband bestaat tussen het dreigen met en plegen 
van geweld. 



Uit het Onderzoek in een forensische kliniek in New York (zie bijlage) blijkt het 
volgende. Voor de hele groep aangeklaagden is geen verband gevonden 
tussen het dreigen met en plegen van geweld. Bij de groep die oorspronkelijk 
door erotische motieven werd gedreven, blijkt er echter wel een verband te 
bestaan (Harmon e.a., 1995). 
Van de bijna 200 slachtoffers in Pennsylvania die door een voormalige 
geliefde worden gestalkt, meldt bijna drie lcwart dat hun stalker hen 
persoonlijk met geweld heeft bedreigd en ruim een derde dat hij hun familie, 
vrienden, collega's of andere mensen die hen nastaan, heeft bedreigd. Van 
de slachtoffers is bijna de helft mishandeld. Degenen die met mishandeling 
zijn bedreigd, zijn vaker mishandeld dan degenen die niet zijn bedreigd. Van 
de eerste groep is twee derde mishandeld en van de tweede groep een lcwart 
(Brewster, 1997). 
Uit het onderzoek van 100 dossiers van de TMU van de politie in Los Angeles, 
Icwam ook naar voren dat stalkers die hun slachtoffer persoonlijk kenden, 
deze vaker bedreigden en hun dreigementen ook vaker uitvoerden dan 
stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kenden. Van de stalkers die hun 
slachtoffer persoonlijk kenden, uitte ruim 95% dreigementen en voerde 30% 
deze dreigementen uit. Van de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk 
kenden, uitte 25% dreigementen en voerde bijna niemand deze uit (Hickey 
en Burnley, 1996). 

9.3 	Factoren die escalatie in de hand kunnen werken 
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Het verbreken van de relatie door het slachtoffer of het verkrijgen van een 
protection order kunnen tot escalatie leiden. 15  Het gebruilc van alcohol en/of 
drugs kan de situatie eveneens doen verergeren. 
Uit het onderzoek in Pennsylvania blijkt dat het gedrag van de stalkers die 
een voormalige geliefde lastigvallen, vooral is geescaleerd door het verbreken 
van de relatie door hun slachtoffer en door overmatig alcohol- en 
drugsgebruik door de stalker (Brewster, 1997). 
Ook een protection order, zoals een straat- of contactverbod voor de stalker, 
kan tot escalatie leiden. Een protection order is weliswaar bedoeld om het 
slachtoffer meer bescherming te bieden, maar sommige stalkers voelen zich 
door het uitvaardigen daarvan dermate beledigd of uitgedaagd dat zij eerder 
tot geweld zullen overgaan. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste 48 uur 
na de uitvaardiging van een protection order gewoonlijk het gevaarlijkst zijn 
voor het slachtoffer (Hickey en Burnley, 1996). 

15  Een protection order kan overeenkomen met een straat-, stads- of contactverbod. In de 
Amerikaanse literatuur wordt ook wel gesproken van protective orders of restraining 
orders. Voor de eenduidigheid hanteren wij zo veel mogelijk de term protection orders. In 
een groot aantal staten van de VS worden protection orders strafrechtelijk gehancihaafd 
(Bureau of Justice Assistance, 1996). 



Duur van het stalken 	 Percentage van het totale aantal gevallen (N = 759)  

Korter dan 1 jaar 	 52%  

1 jaar 	 16%  

2-5 jaar 	 23%  

5 jaar en !anger 	 9% 

10 Duur van het stalken 

Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevollcing, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat 92% van de slachtoffers op het moment van 
de enquete niet meer wordt gestalkt. Ongeveer twee derde van alle gevallen 
van stalking heeft een jaar of korter geduurd en ongeveer een tiende langer 
dan vijf jaar. Het gemiddelde ligt op ruim anderhalf jaar (zie tabel 4). 

Tabel 4: 	Verdeling van de gevallen van stalking naar het aantal jaren dat het 
stalken heeft geduurd 

Bron: Tjaden en Thoennes, 1997 

De duur van de periode dat de deelneemsters aan het onderzoek in 
Pennsylvania door hun ex-geliefde worden of zijn gestalkt, varieert van een 
maand tot ruim 21 jaar. De helft van de slachtoffers is gedurende minstens 
een jaar gestalkt (Brewster, 1997). 



11 Gevolgen van stalking voor 
slachtoffers 

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van stalking (soms ernstige) psychische, 
fysieke en materiele schade kunnen oplopen. 

11.1 	Psychische schade 

Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, komt naar voren dat het gestalkt worden duidelijk 
van nadelige invloed is op de geestelijke gezondheidstoestand van de 
slachtoffers. Uit de enquete blijkt dat 30% van de vrouwelijke en 20% van de 
mannelijke slachtoffers als gevolg daarvan een beroep heeft gedaan op 
psychologische bijstand. Slachtoffers van stalking leven vaker dan anderen in 
angst voor hun persoonlijke veiligheid en zij dragen ook vaker jets bij zich 
om zich te kunnen verdedigen (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Van de groep van bijna 200 vrouwen in Pennsylvania die door een 
voormalige geliefde worden gestallct, meldt meer dan de helft vrees of schrik, 
een kwart woede en een achtste slapeloosheid als gevolg van het gestalkt 
worden. De symptomen waarvan de slachtoffers het meest frequent te lijden 
hebben, zijn somberheid, slapeloosheid, onrustig slapen en zich gespannen 
voelen. Bijna alle vrouwen (99%) melden dat de lcwaliteit van hun leven is 
afgenomen. Van de groep meldt drie lcwart dat zij heel bang zijn, 94% is 
altijd moe en twee derde geeft aan dat het gestalkt worden van ingrijpende 
invloed is geweest op hun hele leven (Brewster, 1997). 
Uit het Britse onderzoek onder 100 slachtoffers (zie bijlage) blijkt dat er onder 
deze groep veel ernstige psychische klachten voorkomen. Van de slachtoffers 
meldt ruim 80% dat hun angst is toegenomen, meldt ruim 50% indringende 
herinneringen en flash backs. Klachten als nachtmerries, gebrek aan eetlust 
en een depressieve stemming worden ook vaak genoemd. Van de slachtoffers 
geeft bijna een kwart aan wel eens aan zelfmoord te hebben gedacht (Pathe 
en Mullen, 1997). 
Bij de analyse van de gegevens van de British Crime Survey (zie bijlage) is ook 
nagegaan wat de gevolgen van lcwaadwillige telefoontjes waren voor het 
gevoel van veiligheid van de vrouwen die deze ontvingen. Uit de resultaten 
bleek dat dergelijke telefoontjes veelal een gevoel van onbehagen en van 
gebrek aan privacy in de eigen omgeving teweegbrachten. Vrouwen die deze 
telefoontjes lcregen, bleken ook meer bevreesd te zijn het slachtoffer te 
worden van een misdrijf en zich onveiliger te voelen wanneer zij alleen in 
het donker liepen (Tseloni en Pease, 1996). 



11.2 	Fysiek letsel 

Van de vrouwen in Pennsylvania die door een voormalige geliefde zijn 
gestalkt, is bijna de helft door haar stalker mishandeld, nadat hun relatie was 
verbroken. Van de mishandelde vrouwen heeft vier vijfde letsel opgelopen, 
varierend van schrammen tot schotwonden (Brewster, 1997). 

11.3 	Materiele schade 
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Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat bij meer dan een lcwart van de slachtoffers 
het gestalkt worden ten koste is gegaan van hun werktijd. Van de slachtoffers 
geeft 7% aan dat zij sinds de tijd dat zij zijn gestalkt, niet meer hebben 
gewerkt (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Van de vrouwen in Pennsylvania die door een voormalige geliefde zijn 
gestalkt, heeft de helft een schade van $1000 of meer geleden, met als 
hoogste genoemde bedrag $100.000. Meer dan een lcwart van de vrouwen 
moest verhuiskosten maken om aan haar stalker te ontkomen, een lcwart 
moest van telefoonnummer veranderen, bij een vijfde van hen werden 
vemielingen aan de auto aangebracht en bij ruim een vijfde werden andere 
eigendommen beschadigd. Van de groep heeft een vijfde extra sloten en 
andere beveiligingsvoorzieningen laten aanbrengen (Brewster, 1997). 

11.4 Gevolgen van stalking vergeleken met gevolgen van andere delicten 

Van de vrouwen in Pennsylvania meldt bijna 40% dat zij als volwassene het 
slachtoffer van een ander delict is geweest. Aan deze vrouwen is gevraagd of 
zij door dat andere delict meer of minder zijn geschaad dan door het gestalkt 
worden. Van de vrouwen geeft drie lcwart aan dat zij door het gestallct 
worden meer schade hebben geleden. Zelfs onder degenen die het 
slachtoffer zijn geworden van een ander ernstig delict, bijvoorbeeld een 
geweldsdelict, geeft een meerderheid aan meer door het stalken te zijn 
geschaad dan door dat andere delict (Brewster, 1997). 



Maatregel 	 Percentageb  
(N = 440)  

Aangifte doen bij de politie b 	 53%  
Nam 'extra' voorzorgsmaatregelen 	 22%  
Riep de hulp in van familie en vrienden 	 18%  
Voorzag zichzelf van een pistool 	 17%  
Veranderde van adres 	 11%  

Verhuisde uit de stad 	 11%  
Vermeed de stalker 	 Ns  

Sprak met een advocaat 	 5% 

ging verschillende routes rijden 	 50/s  

Verhuisde naar een schuilplaats 	 4%  
Ging niet meer naar zijn of haar werk of school, 	4 0/0 
ging niet meer uit  
Zorgde dat openbare gegevens over hem of haar 	1% 
werden afgeschermd  
Schakelde een prive-detective in 	 1 0/0 

12 Maatregelen 

12.1 	Maatregelen genomen door de slachtoffers 

Uit het Britse onderzoek onder 100 slachtoffers (zie bijlage) blijkt dat 94% van 
hen zijn of haar sociale leven en werkleven ingrijpend heeft veranderd sinds 
het begin van het stalken: ruim de helft is van baan veranderd of gestopt met 
werken en ruim een derde is verhuisd (Pattie en Mullen, 1997). 
Uit het Amerikaanse onderzoek onder 600 collegestudenten op een campus 
komt naar voren dat onder de vrouwen, die het slachtoffer zijn van stalking, 
een meerderheid de stalker negeert. De meeste mannelijke slachtoffers gaan 
juist een confrontatie met hun stalker aan om een eind aan het stalken te 
maken (Fremouw e.a., 1997). 
Bij het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, is aan slachtoffers van stalking gevraagd of zij 
speciale maatregelen hebben genomen om zich tegen hun stalker te 
beschermen (los van aangifte doen bij de politie en een protection order 
aanvragen). Ruim de helft van de vrouwen en de helft van de mannen geeft 
aan dat zij bepaalde maatregelen hebben genomen. In tabel 5 wordt een 
overzicht gegeven van die maatregelen. 

Tabel 5: 	Maatregelen die slachtoffers, die aan de National Violence Against 
Women Surveydeelnamen, hebben genomene  

a  De som van de percentages is meer dan 100 omdat slachtoffers soms meerdere 
maatregelen aangeven 
b 1 0 0 % = totaal aantal slachtoffers dat maatregelen heeft genomen 
C N = 434 
Bron: Tjaden en Thoennes (1997) 



Maatregel 	 Percentage van de slachtoffers 
(N= 187)  

Contact met de politie 	 72%  

Pogingen van slachtoffer om stalker te overreden 	70%  

Slachtoffer heeft een protection from abuse order 	50% 
verkregen  

Slachtoffer negeert stalker 	 43%  

Slachtoffer is verhuisd 	 33% 

Slachtoffer nam ander telefoonnummer of liet 	32% 
telefoontjes van de stalker blokkeren 

label 6: 	Maatregelen die door de ondervraagde slachtoffers in Pennsylvania 
zijn genomen om hun stalker te ontmoedigen 
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Van de bijna 200 slachtoffers die aan het onderzoek in Pennsylvania hebben 
deelgenomen, heeft een ruime meerderheid diverse pogingen gedaan om 
hun stalker, een voormalige geliefde, te ontmoedigen (zie tabel 6) 

Bron: Brewster, (1997). 

Van de slachtoffers in Pennsylvania heeft een veel hoger percentage 
maatregelen genomen dan van de slachtoffers die aan de enquete onder de 
Amerikaanse bevollcing, de National Violence Against Women Survey, hebben 
deelgenomen. Bovendien heeft een hoger percentage van de eerstgenoemde 
groep ingrijpende maatregelen genomen, zoals het verhuizen naar een 
andere plaats. Dit kan verband houden met de omstandigheid dat aan het 
onderzoek in Pennsylvania uitsluitend vrouwen deelnamen die door een 
voormalige geliefde werden gestalkt. Dit zou erop kunnen wijzen dat een 
slachtoffer van stalking door een voormalige geliefde zich in een meer 
penibele situatie bevindt dan het 'gemiddelde' slachtoffer van stalking en 
daardoor vaker wordt gedwongen tot ingrijpende maatregelen. 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevollcing, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat ongeveer de helft van de slachtoffers die 
maatregelen hebben genomen, dus ongeveer een lcwart van alle slachtoffers, 
aangifte doet bij de politie. Er zijn aanwijzingen dat er sinds de invoering van 
de anti-stalkingswetten meer aangifte wordt gedaan. Volgens de informatie 
uit de enquete werd vner 1990, toen Califomie als eerste staat een dergelijke 
wet lcreeg, minder vaalc aangifte gedaan dan na 1995, toen een dergelijke wet 
overal in de VS van lcracht was. Dit verschil. is significant. 
De slachtoffers die geen aangifte hebben gedaan, geven daartoe een aantal 
redenen (zie tabel 7). 



Genoemde reden 	 Percentage* 
(N = 348)  

Het is geen zaak voor de politie 	 20%  

De politie zou er toch niets aan kunnen doen 	 17%  

Bang voor represailles van de kant van de stalker 	 16%  

Handelde de zaak zelf af 	 12%  

Meldde het aan iemand anders 	 7% 

De politie zou het slachtoffer toch niet geloven 	 7% 

Het ging om een prive-aangelegenheid 	 6%  

Het slachtoffer wilde niet dat politie of justitie er bij werd 	5% 

betrokken  

Daarvoor was er te weinig gebeurd 	 40/s 

Tabel 7: Redenen waarom slachtoffers van stalking, die aan de National 
Violence Against Women Survey hebben deelgenomen, geen 
aangifte hebben gedaan bij de politie 
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*100% = totaal aantal slachtoffers dat geen aangifte heeft gedaan en dat de reden daartoe 

heeft vermeld 
Bron: Tjaden en Thoennes (1997) 

De voornaamste redenen voor slachtoffers om geen aangifte doen zijn de 
veronderstelling dat het geen zaak voor de politic is, de verwachting dat de 
politic er toch niets aan kan doen en angst voor represailles van de stalker. 

12.2 	Maatregelen van politie en justitie 

Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolldng, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt dat er geen significant verschil te zien is tussen 
het percentage arrestaties van ve•Or 1990, toen er nog nergens in de VS een 
anti-stalkingswet was, en na 1995. Deze resultaten roepen de vraag op of de 
Amerikaanse politic optimaal gebruik maakt van de nieuwe wettelijke 
mogelijkheden. Volgens de respondenten wordt in ongeveer 25% van de 
gevallen waarin aangifte bij de politic wordt gedaan, de stalker gearresteerd. 
Bij 12% van de stalkers heeft strafvervolging plaatsgevonden. De stalkers zijn 
daarbij van diverse delicten beschuldigd zoals stalldng, bedreiging, 
vandalisme, inbraak, beroving en geweld. Volgens de deelnemers aan de 
enquete is ongeveer de helft van de aangeklaagde stalkers veroordeeld en is 
bijna twee derde van de veroordeelden vastgezet. 
Van de vrouwelijke slachtoffers heeft ruim 25% en van de mannelijke 
slachtoffers 10% een protection order gekregen voor haar of zijn stalker. Dit 
verschil is verklaarbaar, gezien de omstandigheid dat vrouwen vaker dan 
mannen worden gestalkt door iemand met wie zij een intieme relatie hebben 
gehad en die hen in het verleden heeft mishandeld (Tjaden en Thoennes, 
1997). 
Van de vrouwen in Pennsylvania die door een voormalige geliefde zijn 
gestalkt, heeft 80% gebruik gemaakt van wettelijke mogelijIcheden. Van de 
slachtoffers riep 72% de hulp van de politic in en vroeg jets meer dan de 
helft een protection order aan. Van de stalkers werd 28% op een gegeven 
moment gearresteerd en werd minder dan een lcwart aangeklaagd (Brewster, 



Stalkers die hun slachtoffer 	Stalkers die hun slachtoffer 
niet persoonlijk kennen 	persoonlijk kennen (N =61) 
(N =39)  

Aantal bij wie interventie is 	20 (51%) 	 39 (64%) 
gepleegd  
Interventie:  
Contact met rechercheur 	20 (51%) 	 27 (44%)  
protection orders (tijdelijke 	4 (10%) 	 25 (41%) 
verboden)  
Arrestatie 	 5 (13%) 	 17 (28%)  
Opname in inrichting 	— 	 4 ( 7%)  
Veroordeling 	 5 (13%) 	 17 (28%)  
Hechtenis 	 3 (8%) 	 10 (16%)  
Verwijdering 	 1 (3%) 	 — 

1997). Hoewel veel vrouwen duidelijk het slachtoffer zijn van stalking volgens 
de wet in Pennsylvania, zijn heel weinig stalkers wegens dat delict 
aangeklaagd (Brewster, geciteerd door Violence Against Women Grants 
Office, 1997). Dit resultaat doet vermoeden dat de justitie in Pennsylvania te 
weinig gebruik maakt van de nieuwe wettelijke mogelijlcheden. 

Bij het onderzoek van 100 dossiers van de TMU, de politie-eenheid in Los 
Angeles, is men nagegaan van welke interventiemodaliteiten gebruik is 
gemaakt bij de verschillende categorieen stalkers (zie tabel 8). 
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Tabel 8: 	Interventiemodaliteiten en de percentages per categorie stalkers bij 

Brom Williams e.a, (1996) 

wie deze zijn toegepast, volgens de gegevens van de TMU 

Het is opvallend dat bij stalkers van slachtoffers die zij persoonlijk kennen 
valcer gebruik wordt gemaakt van protection orders (tijdelijke verboden) en 
arrestaties dan bij stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen. 

12.3 Maatregelen van PIT Telecom 

PTT Telecom heeft ons schriftelijke informatie verstrekt over de service die 
zij verleent aan personen die worden gehinderd met lcwaadwillige 
telefoontjes. Het kan daarbij om slachtoffers van stalking gaan. Wanneer 
iemand met dergelijke telefoontjes wordt gehinderd, kan de betrokkene PTT 
Telecom verzoeken om een onderzoek naar de herkomst van de 
telefoongesprekken/-oproepen. Wanneer PTT Telecom er in slaagt het 
nummer/ aansluitadres van de beller te achterhalen, wordt deze schriftelijk 
gewaarschuwd dat hij de overlast moet laten ophouden. Daarbij wordt hem 
kenbaar gemaalct dat als hij niet stopt, zijn gegevens zullen worden 
doorgegeven aan degene die hij lastigvalt. Volgens PTT Telecom lijkt een 
dergelijke waarschuwing in de meeste gevallen het gewenste effect te 
hebben. In veel gevallen komt uit een eventueel vervolgonderzoek namelijk 
niet hetzelfde nummer nogmaals naar voren. Het is in dergelijke gevallen 
echter wel mogelijk dat het dan om dezelfde beller gaat die niet van zijn 



Het project is genoemd naar het Amerikaanse alarmsysteem waarvan gebruik wordt 
gemaakt. AWARE staat voor Abused Women's Active Response Emergency. 

eigen toestel gebruik maakt. PTT Telecom kan daar geen uitsluitsel over 
geven. 
Wanneer met een vervolgonderzoek hetzelfde nummer/ aansluitadres wordt 
opgespoord, worden de gegevens van de beller doorgegeven aan degene die 
hij lastigvalt. Met deze gegevens kan laatstgenoemde desgewenst 
civielrechtelijke of andere stappen zetten. Het is PTT Telecom wettelijk niet 
toegestaan de telefoon van degene die de overlast veroorzaakt, af te sluiten. 

12.4 Technische voorzieningen 

16 
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Elektronisch beveiligingsprogramma tegen huisehjk geweld 
In Norwich is door de politie in 1995 een speciale Domestic Violence Unit 
opgericht en is het project linkline' van start gegaan ter bestrijding van 
huiselijk geweld. De 'Linkline' is een elektronisch alarmsysteem om 
slachtoffers van huiselijk geweld in hun eigen huis en naaste omgeving te 
beschermen. Het gaat vooral om personen die herhaaldelijk worden 
mishandeld. Niet iedereen die tot de doelgroep behoort, behoeft het 
slachtoffer van stalking te zijn en niet alle personen die worden gestalkt, 
passen in deze doelgroep. Er zijn echter heel wat slachtoffers van stalking die 
in het verleden door hun stalker zijn mishandeld en bij wie de kans bestaat 
dat zich dat herhaalt. 
Bij de installatie van het alarmsysteem wordt aan de telefoon een apparaatje 
bevestigd dat geactiveerd kan worden door op de alarmknop te drukken. Het 
slachtoffer lcrijgt ook een bandje met een alarmknop dat om de hals 
gehangen kan worden, zodat het slachtoffer de lcnop altijd direct bij de hand 
heeft. Wanneer op de alarmknop wordt gedrukt, wordt contact gelegd met de 
meldkamer van de politie. Personen die zelf geen telefoon hebben, krijgen de 
beschilddng over een mobiele telefoon met een gratis abonnement voor zes 
maanden. Deze telefoons zijn ze• geprogrammeerd dat alleen het 
alarmnummer kan worden gedraaid. Het slachtoffer lcrijgt de voorziening in 
principe voor zes tot acht weken. Wanneer het gevaar dan nog niet is 
geweken, kan deze periode worden verlengd (Norfolk Constabulary and 
Norwich City Council, 1997). 
Inmiddels is in Rotterdam het AWARE-project 16  van start gegaan. Dit project 
maakt het mogelijk dat vrouwen die door hun voormalige partner worden 
bedreigd, over een alarmsysteem beschildcen. Uit de literatuur kan worden 
opgemaalct dat deze voorziening op dezelfde wijze werkt als die in Norwich. 
Er wordt in het project samengewerkt tussen hulpverleningsinstellingen voor 
vrouwen, de reclassering, justitie, politie en jeugdhulpverlening. De 
organisatie SARA, Centrum voor Vrouwenhulpverlening & 
Vrouwengezondheidszorg en de politie Rotterdam-Rijnmond zijn met de 
coOrdinatie belast. 
De vrouwen die zich aanmelden, komen voor de voorziening in aanmerldng 
indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
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— Het contact tussen de vrouw en haar ex-partner is verbroken. 
— De ex-partner heeft juridische antecedenten en/of een voorgeschiedenis 

van ander probleemgedrag. Het is daardoor aantoonbaar dan wel 
aannemelijk te maken dat hij gevaarlijk is. 

— Er is een geldig straatverbod. 
— De vrouw is bereid aangifte te doen na een alarmmelding. 
Veor de plaatsing van het systeem wordt voor iedere vrouw en haar situatie 
een draaiboek op maat gemaakt. Daarin staan de gronden waarop de dader 
kan worden aangehouden vermeld, evenals aandachtspunten voor het 
procesverbaal, afspraken met het Openbaar Ministerie over afhandeling 
daarvan (een soon lik-op-stuk beleid) en afspraken met de reclassering. De 
politie . geeft de garantie binnen 10 minuten na een alarmmelding aanwezig 
te zijn. Bij elke geldige alarmmelding doet de vrouw aangifte en wordt de 
dader direct geverbaliseerd en gestraft. De vrouwen Icrijgen de voorziening 
voor een jaar. De ervaringen met het systeem worden gedurende dat jaar 
geevalueerd. Op basis van deze evaluatie kan de periode dat de vrouw over 
het systeem beschikt, worden verlengd (SARA, 1997). 
In november van 1997 zijn er 24 aanmeldingen gedaan, waarvan er 7 nog 
behandeld moeten worden. In een aantal gevallen is dat omdat men nog in 
afwachting is van een straatverbod. Verder hebben 7 vrouwen zich 
teruggetroldcen. Sommigen hebben dat gedaan omdat hun situatie inmiddels 
is verbeterd door andere maatregelen. Van de 10 aanvragen die zijn 
behandeld, zijn er 8 gehonoreerd en 2 afgewezen. Van de acht aangesloten 
vrouwen hebben vooralsnog 2 vrouwen gebruik gemaalct van de 
mogelijkheid hun ex-partner via de reclassering op de hoogte te laten stellen 
over de AWARE-aansluiting. De reclassering tracht via dit contact met de 
dader een begin te maken met het bijsturen van diens gedrag (SARA en 
Politie Rotterdam-Rijnmond, 1997). 

Elektronisch toezicht 
In Dover in de Verenigde Staten kunnen personen die van stalking vvorden 
beschuldigd, onder elelctronisch toezicht worden geplaatst. Zij lcrijgen een 
bandje met een zendertje om hun arm of been. In het huis van hun 
slachtoffer staat een ontvanger die ervoor zorgt dat er een alarm afgaat zodra 
het zendertje dat de stalker bij zich draagt, in de buurt komt (Violence 
Against Women Grants Office, 1997). 



13 Het effect van interventie bij 
stalkers 

Onderzoek naar stalking en naar het effect van maatregelen daartegen wordt 
bemoeilijkt door de aard van het delict. Het gaat bij stalking immers om 
minstens twee afzonderlijke en dilcwijls verschillende handelingen. Stalking 
is de relatie tussen die verschillende handelingen, niet de handelingen op 
zichzelf. Stalking is een proces. Soms is het ook moeilijk na te gaan welke 
incidenten wel en welke niet onder stalking vallen. De relatie tussen de 
handelingen bepaalt dan of het om stalking gaat. Deze relatie tussen de 
afzonderlijke handelingen is moeilijk statistisch uit te drukken. De 
handelingen worden gemeld maar niet de relatie daartussen. Bij de evaluatie 
van maatregelen zijn eventuele veranderingen in het stalken daardoor 
moeilijk te lcwantificeren. 
Een ander probleem is dat men voor het evalueren van maatregelen over een 
controlegroep zou moeten beschikken die geen gebruik kan maken van de 
maatregelen. Dat laatste is niet acceptabel voor politie, justitie en 
slachtofferhulp voor wie het voornaamste doel de bescherming van het 
slachtoffer is. 
Men heeft het effect van maatregelen tegen stalking nergens systematisch 
geevalueerd. Er is bij de TMU in Los Angeles wel onderzoek gedaan naar 
veranderingen in het gedrag van stalkers nadat er bij hen was 
geintervenieerd. Bij de National Violence Against Women Survey heeft men de 
slachtoffers die aangeven dat het stalken is gestopt, gevraagd door welke 
oorzaken dat volgens hen is gebeurd. Bij het onderzoek in Pennsylvania heeft 
men de slachtoffers gevraagd of bepaalde maatregelen in hun ogen effect 
hebben gehad. Omdat straat-, stad- en contactverboden in Nederland 
dilcwijls het enige justitiele middel zijn dat tegen stalkers wordt aangewend, 
en deze in de Verenigde Staten onder de protection orders vallen, wordt apart 
aandacht besteed aan het effect van protection orders. Ten slotte komt het 
effect van enkele technische voorzieningen ter sprake. 

13.1 	Het effect van verschillende maatregelen 

Bij het onderzoek van 100 dossiers van de TMU is men nagegaan wat het effect 
was van interventie bij de verschillende categorieen stalkers (Williams e.a., 
1996). 
Deze zaken werden gevolgd tot het moment waarop deze werden gesloten 
en bij de nog lopende zaken tot minstens zes maanden nadat de interventie 
was gepleegd. Van alle zaken was schriftelijke informatie over hinder en 
bedreigingen van vO6r de interventie aanwezig. In tabel 9 wordt een 
overzicht gegeven van de resultaten van de interventies per categoric 
stalkers. 'Geen' betekent dat het stallcen gedurende de onderzoeksperiode 
van zes maanden doorging. ‘Gedeeltelijk' geeft aan dat het aantal daden 



Resultaat 	 Stalkers die hun slachtoffer 	Stalkers die hun slachtoffer 
niet persoonlijk kennen 	persoonlijk kennen (N = 39) 
(N = 20)  

Geen 	 — 	 1 C 3%)  
Gedeeltelijk 	 1 ( 5%) 	 _ 
Volledig 	 19 (95%) 	 38 (97%) 

waaruit het stalken bestaat, met minstens 50% is afgenomen, zoals het 
schrijven van brieven en het hinderen met telefoontjes. Wolledig' succes 
betekent dat het stalken gedurende minstens zes maanden na de interventie 
volledig is gestopt. In een gering aantal van die gevallen viel de stalker enige 
tijd na de periode van zes maanden terug in zijn oude gedrag. Daarom zou 
men het onderzoek beter !anger kunnen laten lopen en kunnen kijken wat er 
gedurende twee jaar na een interventie gebeurt, aldus de auteurs. 

Tabel 9: 	Resultaat van interventie bij verschillende categorieen stalkers 
volgens de gegevens van de TN1U 

Bran: Williams e.a (1996) 

Hoewel de evaluatieperiode relatief kon was, wordt duidelijk aangetoond dat 
een radicale interventie effect heeft. Er wordt in de tabel geen onderscheid 
gemaakt tussen de afzonderlijke maatregelen, maar volgens de auteurs was 
een gesprek van een rechercheur met een stalker veelal voldoende om deze 
af te schrilcken. Dit gold vooral voor stalkers die hun slachtoffer persoonlijk 
kenden en niet aan een ernstige psychiatrische stoomis leden. 
Volgens Williams e.a. weerspreken de resultaten van hun onderzoek het idee 
van veel slachtoffers en vertegenwoordigers van politie en justitie dat een 
harde confrontatie met stalkers tot een verergering van de situatie leidt. Deze 
weerleggen volgens de auteurs ook de opvatting dat slachtoffers het gedrag 
van hun stalker maar beter kunnen dulden omdat het strafrechtsysteem toch 
niet met succes kan ingrijpen. I7  
Bij het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, vroeg men aan voormalige slachtoffers van stalking 
om wellce reden(en) het stalken volgens hen was opgehouden (Tjaden en 
Thoennes, 1997). In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van hun 
antwoorden. 

17 Het valt ons op dat hier geen overzicht wordt gegeven van de maatregelen die door de 
slachtoffers zijn genomen, terwiff deze ook van invloed kunnen zijn geweest op het 
gedrag van de stalkers. 

56 



Reden 	 Percentage slachtoffers 
dat reden noemt (NJ = 665)  

Het slachtoffer is verhuisd 	 19%  

De stalker is op iemand anders verliefd geworden 	 18%  

De politie heeft de stalker gewaarschuwd 	 15%  

Het slachtoffer heeft met zijn of haar stalker gesproken 	10%  

De stalker is gearresteerd 	 90/s  

De stalker is verhuisd 	 7% 

De stalker heeft hulp gekregen 	 6%  

Het slachtoffer is op iemand anders verliefd geworden 	40/s  
De stalker is overleden 	 4%  

De stalker is zonder aanwijsbare reden gestopt 	 3% 

De stalker is wegens een misdrijf veroordeeld 	 1% 

Tabel 10: 	Redenen waarom het stalken volgens de slachtoffers, die aan de 
National Violence Against Women Survey deelnamen, ophield 

Bron: Tjaden en Thoennes, 1997 

18 
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De slachtoffers schrijven het stoppen van het stalken vaker toe aan informele 
interventies dan aan formele interventies door het rechtssysteem. Van de 
slachtoffers zegt 15% dat het stallcen ophield omdat hun stalker een 
waarschuwing van de politic kreeg en slechts 9% geeft aan dat het stalken 
stopte omdat de stalker was gearresteerd. Slechts 1% noemt strafvervolging 
als oorzaak en minder dan 1% noemt een protection order (Tjaden en 
Thoennes, 1997). 18  
Over het effect van het totale optreden van de politie is het volgende bekend. 
Van de slachtoffers die aangifte hebben gedaan, is ongeveer de helft tevreden 
over het optreden van de politie. Jets minder dan de helft meldt dat hun 
situatie is verbeterd sinds de politie zich met de zaak is gaan bemoeien en 
jets meer dan de helft is van mening dat de politic alles heeft gedaan wat in 
haar vermogen lag. Slachtoffers van wie de stalkers zijn gearresteerd, zijn 
meer tevreden over de wijze waarop de politic hun zaalc heeft behandeld dan 
slachtoffers van wie de stalker niet is gearresteerd (75% tegenover 42%). 
Aan de deelneemsters aan het onderzoek in Pennsylvania die door een 
voormalige geliefde zijn gestallct, is gevraagd naar het effect van bepaalde 
maatregelen door de politic. In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van het 
door de slachtoffers ervaren effect van verschillende maatregelen van politic 
en justitie. 

Wij merken op dat hier geen melding wordt gemaakt van het aantal gevallen waarin de 
hiervoor genoemde maatregelen zijn genomen. Wij weten dus niet in hoeveel procent van 
de gevallen deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad. 



Effecten 	I Pogingen van politie en justitie om stalker te ontmoedigen  
Inmenging 	Arrestatie 	Aanklacht 	Proces 	Tijdelijke 	Protection 

politie 	 protection 	from abuse 
orders 	order  

Aantal 	105 	36 	35 	 4 	19 	81 
slachtoffers 
dat oordeel 
geeft  

Geen 	65(62%) 	16(44%) 	14 (40%) 	2 (50 0/o) 	8 (42%) 	37(46%) 
verandering  
Verslechte- 	16 (15%) 	5 (14%) 	9 (26%) 	— 	 4 (21%) 	13 (16 0/0) 
ring  
Verbetering 	8 (8%) 	9 (25%) 	7 (20%) 	2 (50 0/0) 	5 (26%) 	15 (19%)  
Andere 	1605%) 	6 (17%) 	504%) 	— 	 2 0 1%) 	16(20 0/o) 
(diverse) 
antwoor- 
den 

Tabel 11: 	Het door slachtoffers in Pennsylvania ervaren effect van pogingen 

Bron: Brewster (1997) 

van politie en justitie om de stalkers te ontmoedigen (N = 150) 
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De slachtoffers geven aan dat de maatregelen van politie en justitie over het 
geheel genomen weinig effect hebben gehad. Van hen meldt drie lcwart dat 
interventie door de politie geen of een averechts effect heeft gehad. De 
slachtoffers melden ook dat arrestaties en protection orders vaak weinig effect 
hebben. Twee derde van hen geeft aan dat een protection order geen effect 
heeft gehad of de situatie juist heeft verslechterd (Brewster, geciteerd door 
Violence Against Women Grants Office, 1997). 
Slechts vier van de slachtoffers van wie de stalker is berecht, zeggen in de 
enqu8te iets over het effect van het proces. Hoewel twee van die vier een 
positief effect melden, is dit aantal te gering om daar conclusies aan te 
verbinden (Brewster, 1997). 
De slachtoffers in Pennsylvania blijken minder tevreden te zijn over het 
optreden van de politie dan de slachtoffers die aan de National Violence 
Against Women Survey hebben deelgenomen. Dit verschil in tevredenheid 
kan verband houden met de omstandigheid dat de twee groepen slachtoffers 
verschffien. Bij de National Violence Against Women Survey gaat het om zowel 
mannelijke als vrouwelijke slachtoffers die zeer uiteenlopende relaties of 
soms geen enkele relatie met hun stalker hebben gehad. In Pennsylvania, 
daarentegen, gaat het uitsluitend om vrouwelijke slachtoffers die door een 
voormalige(mannelijke) geliefde zijn gestallct. Bovendien gaat het in het 
eerstgenoemde onderzoek om een aselecte steekproef, terwij1 de steekproef 
bij het tweede onderzoek niet aselect is. 

13.2 	Het effect van 'protection orders' 

Bij het tegengaan van stalking wordt in Nederland veelal gebruik gemaalct 
van civiele gerechtelijke bevelen, zoals straat-, stad- en contactverboden. In 
de VS zijn dergeffike verboden mogelijk via protection orders. Er is daar 
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onderzoek gedaan naar het effect van protection orders. Het onderzoek heeft 
veelal betrelddng op alle protection orders, dus niet alleen die welke zijn 
uitgevaardigd om slachtoffers van stalking te beschermen. Uit de resultaten 
van dat onderzoek blijkt dat een protection order de situatie van degene die 
deze verIcrijgt soms kan verbeteren. Het effect is onder meer afhankelijk van 
de nauwgezetheid waarmee de protection order is omschreven. Verder is van 
belang of de naleving van protection orders adequaat en consequent wordt 
afgedwongen. Het effect van een protection order hangt ook af van de vraag 
of degene die deze krijgt opgelegd, een strafblad heeft: voor personen met 
een strafblad gaat van een protection order onvoldoende effect uit. Deze 
stalkers kan men waarschijnlijk alleen door middel van een actief 
strafvervolgingsbeleid tot wijziging van hun gedrag brengen. Daarnaast is het 
van belang dat slachtoffers die baat zouden kunnen hebben bij een 
protection order, van deze mogelijIcheid in kennis worden gesteld en dat hun 
duidelijk wordt gemaakt hoe zij hun aanvraag moeten indienen. Verder is het 
gewenst dat zij, zo nodig, in contact worden gebracht met personen en 
instanties die hen verder kunnen helpen, zoals slachtofferhulp (Keilitz e.a., 
1996). 
Williams, Lane en Zona, drie experts op het terrein van stalking bij de TMU 
van de politie van Los Angeles, constateren dat protection orders het 
slachtoffer in de praktijk weinig echte bescherming blijken te bieden. 
Volgens hen reageert het strafrechtsysteem niet adequaat op schendingen. 
Indien de stalker bemerict dat hij ongestraft een protection order kan 
overtreden, wordt daardoor zijn gevoel van onicwetsbaarheid en macht over 
het slachtoffer versterkt. Wanneer de politie van dergelijke verboden binnen 
haar interventieprogramma gebruik wil maken, moet zij snel op schendingen 
van die verboden kunnen reageren en de verdachte snel kunnen arresteren. 
Aileen dan wordt duidelijk dat het 'systeem' vastbesloten is de verdachte 
voor zijn gedrag te straffen, aldus de auteurs (Williams e.a., 1996). 
Uit het onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, de National Violence 
Against Women Survey, blijkt ook dat het overtreden van een protection order 
meer regel dan uitzondering is. Bij 70% van de vrouwelijke en 80% van de 
mannelijke slachtoffers die een protection order hebben verkregen, is deze 
door hun stalker overtreden (Tjaden en Thoennes, 1997). 
Ook uit het onderzoek in Pennsylvania blijkt dat het effect van protection 
orders teleurstellend is (Brewster, 1997). 
Men kan zich als zodanig afvragen of protection orders wel zo effectief zijn 
voor slachtoffers van stalking. 
Volgens Geberth (1997) heeft een protection order slechts bij uitzondering het 
gewenste effect. Geberth heeft persoonlijk honderden gevallen onderzocht 
waarin vrouwelijke slachtoffers van stalking, ondanks het feit dat zij een 
protection order hadden gekregen, waren mishandeld en soms zelfs 
vermoord. Volgens hem spreekt men daarom wel van orders of illusion. 
Ook in Nederland worden dergelijke verboden vaak overtreden (Dittrich e.a., 
1997). 



13.3 	Het effect van technische voorzieningen 

Er zijn enkele (voorlopige) resultaten bekend van het elektronische 
beveiligingsprogramma in Norwich en van het onder elektronisch toezicht 
plaatsen van personen die van stalking worden verdacht in Dover. 

Elektronisch beveiligingsprogramma tegen huiselijk geweld 
Sinds de installatie van een speciale Domestic Violence Unit bij de politie en 
het van start gaan van het project tinkline' in het Engelse Norwich is het 
aantal geregistreerde incidenten toegenomen. Eind 1995 bedroeg het aantal 
incidenten waarover de politie rapporteerde, 60 per maand. Deze varieerden 
van een verhitte woordenwisseling tot ernstige mishandeling. Midden 1997 
lag het gemiddelde op 121 per maand. Dit wijst erop dat slachtoffers 
incidenten eerder melden omdat zij weten dat zij geholpen zullen worden en 
dat hun klachten serieus worden genomen. Als gevolg daarvan is het aantal 
arrestaties en detenties ook toegenomen. In 1995 was het aantal arrestaties 
als gevolg van incidenten in huis gemiddeld 5 of 6 per maand. Nu vinden er 
per maand gemiddeld 25 arrestaties plaats. 
Alle gebruikers zijn tevreden over het systeem. De meerderheid is blij dat zij 
dankzij dit systeem in hun eigen huis konden blijven. Hun angst is 
afgenomen en zij kunnen een normaler leven leiden. Er is diverse keren 
gebruik gemaakt van het alarm systeem en de slachtoffers zagen dat de 
politie er snel was, zelfs bij vals alarm. Sommigen meenden ook dat degene 
die hen had mishandeld, er door het systeem voor terugschrok om terug te 
komen (Norfolk Constabulary and Norwich City Council, 1997). 
Het AWARE-project in Rotterdam loopt nog te kort om jets over het resultaat 
te kunnen zeggen. 

Elektronisch toezicht 
In het Amerikaanse Dover zijn inmiddels ruim 40 personen die van stalking 
worden verdacht, onder elelctronisch toezicht geplaatst. Het systeem blijkt 
het meeste succes te hebben indien het, gecombineerd met een straat- of 
stadsverbod, als voorwaarde geldt voor voorwaardelijke vrijlating (Violence 
Against Women Grants Office, 1997). 
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14 Aanbevelingen 

In de (overwegend Amerikaanse) literatuur wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan, waarvan de reilcwijdte en bruikbaarheid in de Nederlandse situatie 
niet altijd goed is te overzien. De onderwerpen worden hier in willekeurige 
volgorde behandeld. 

Formulering anti -stalkingswet 
Het is volgens Tjaden en Thoennes (1997) opvallend dat bij het onderzoek 
onder de Amerikaanse bevollcing, de National Violence Against Women 
Survey, minder dan de helft van de slachtoffers openlijk is bedreigd (zie 
paragraaf 8.2), terwijl alle slachtoffers per definitie ernstig bevreesd zijn 
geraakt door de activiteiten van hun stalker (zie paragraaf 4). Daaruit blijkt 
dat het slachtoffer ook ernstig bevreesd kan raken door het gedrag van de 
stalker, indien deze de betroldcene niet openlijk bedreigt. Daarom is het 
volgens de auteurs ook terecht dat men in de modelwet in de VS de vereiste 
heeft weggelaten dat de stalker het slachtoffer op geloofwaardige wijze met 
geweld heeft gedreigd. 

Training van politie en justitie 
Ook als de wet voldoende mogelijkheden biedt om het probleem van 
stalking aan te pakken, valt daar alleen een gunstig effect van te verwachten 
als door politie en justitie voldoende gebruik wordt gemaakt van de 
wettelijke mogelijIcheden. Er zijn aanwijzingen dat dat in de Verenigde 
Staten, waar in ale staten inmiddels een anti-stalkingswet van lcracht is 
geworden, nog te weinig gebeurt. 
Daarom verdient het aanbevefing dat de politie kennis neemt van de 
wettelijke mogelijkheden om stalking aan te paldcen. Het is verder gewenst 
dat de politie een scherpe neus ontwilckelt voor gevallen van stalking. 
Daarnaast moet de pofitie het risico kunnen schatten dat iemand die van 
stalking wordt verdacht, voor zijn of haar slachtoffer kan betekenen. Ook de 
hulp van de politie aan slachtoffers verdient de aandacht, zoals het helpen 
bij het ontwildcelen van een veiligheidsplan (zie Bureau of Justice Assistance, 
1996; Violence Against Women Grants Office, 1997; Brewster, 1997). 
Een speciale juridische training voor officieren van justitie en rechters in de 
behandeling van zaken waarbij het gaat om stalking, verdient eveneens 
aanbevefing (Bureau of Justice Assistance, 1996; Violence Against Women 
Grants Office, 1997). 

Geen standaardrecept voor de behandeling van gevallen van stalking 
Voor stalking geldt wellicht nog meer dan voor andere delicten dat er geen 
vaste handleiding kan worden gegeven voor de beste aanpak. Daarvoor 
lopen de verschillende gevallen van stalking te sterk uiteen. Dit komt 
doordat de motieven van stalkers onderling verschillen, evenals hun vroegere 



relatie met hun slachtoffer en het gedrag waarmee zij hun slachtoffer 
hind eren. 
Politie en justitie kunnen alleen adequaat reageren als zij met deze 
verschillen rekening houden (Bureau of Justice Assistance, 1996). 

Automatisering van gegevens over stalkers 
Het is gewenst dat politie en justitie beschilcken over een 
automatiseringssysteem waarin alle gegevens van personen die van stalking 
worden verdacht, en van degenen die daarvoor zijn veroordeeld, worden 
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Vroegtijdige interventie 

Gezien de escalatie die vaak bij stalking optreedt, is het van belang dat er zo 
snel mogelijk wordt ingegrepen. 
Sommige auteurs pleiten vooral voor een snelle interventie bij personen die 
van stalking worden verdacht (zie o.a. Williams e.a., 1996). Bij het project in 
Rotterdam, waarbij slachtoffers van huiselijk geweld door een voormalige 
partner de beschikldng krijgen over een elektronisch beveiligingssysteem, 
streeft men naar inschakeling van de reclassering, zodra de ex-partner het 
aan hem opgelegde straatverbod blijkt te overtreden (SARA en Politie 
Rotterdam-Rijnmond, 1997). 
Andere auteurs daarentegen wijzen op het risico van escalatie als gevolg van 
het optreden van de politie en eventuele justitiele maatregelen. Zij zijn ook 
voorstander van vroegtijdig ingrijpen, maar denken daarbij vooral aan het 
ontwikkelen van een veiligheidsplan voor het slachtoffer (De Becker, 1997). 

Veiligheidsplan voor het slachtoffer 
Voor veel slachtoffers van stalking is het raadzaam dat zij een veiligheidsplan 
ontwilckelen. Diverse instanties, zoals de politie, slachtofferhulp, een 
beveiligingsbedrijf, etc. kunnen hen daarbij adviseren. Verder moeten, zo 
nodig, ook hun buren, vrienden en collega's, van de situatie op de hoogte 
worden gebracht (zie Keilitz e.a., 1996). 

Verzamelen van bewijsmateriaal 
Het is gewenst dat de politie de ruimte lcrijgt om elk mogelijk geval van 
stalking te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek in een dossier 
vast te leggen. Het aanleggen van een dossier is ook gewenst indien er (nog) 
onvoldoende bewijs is voor een aanklacht tegen of vervolging van de 
verdachte. Dit is van belang omdat er bij stalking sprake is van gedrag dat 
wordt herhaald. Wanneer bijvoorbeeld hetzelfde slachtoffer en dezelfde 
verdachte bij verschillende incidenten betrokken zijn, en verschillende 
politiemensen daarbij worden geroepen, dan kan elk incident als een op 
zichzelf staande gebeurtenis worden beschouwd, tenzij er een 'papieren 
spoor' is. 
Het is voor de bewijsvoering ook van belang dat het slachtoffer zoveel 
mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. Hij of zij kan dat doen door bijvoorbeeld 
de incidenten waarbij spralce is van stalking in een dagboek vast te leggen 
en/of de banden van het antwoordapparaat te bewaren indien hij of zij met 
hinderlijke telefoontjes wordt geplaagd (Bureau of Justice Assistance, 1996). 



63 

opgeslagen. Len dergelijk systeem maakt het mogelijk te zien welke personen 
zich vaker aan bepaalde gedragingen schuldig maken. Aan de hand van de 
gekoppelde gegevens kan men nagaan of er sprake is van stalking. 
In een dergelijk systeem kunnen ook alle gegevens over straat-, stad- of 
contactverboden worden opgeslagen, zodat alle politiefunctionarissen direct 
kunnen zien voor wie deze verboden gelden. 
Het is van belang dat er ook een systeem wordt ontwildceld waarmee het 
mogelijk is de slachtoffers van een stalker die is vastgezet, altijd van tevoren 
te informeren wanneer deze weer op vrije voeten komt (Bureau of Justice 
Assistance, 1996; Violence Against Women Grants Office, 1997) 

Bescherming van de privacy van slachtoffers van stalking 
De privacy van slachtoffers van stalking wordt vooralsnog onvoldoende 
beschermd. Stalkers kunnen maar al te vaak achter het nieuwe (geheime) 
telefoonnummer van hun slachtoffer of achter diens nieuwe woonadres 
komen. Een betere bescherming van de persoonsgegevens van de 
slachtoffers verdient daarom de aandacht (Bureau of Justice Assistance, 1996; 
Vergunst, 1997). 

Technische hulpmiddelen 
Bij het zoeken naar oplossingen voor het probleem van stalking verdienen 
nieuwe ontwildcelingen in de techniek de aandacht. Danlczij deze 
ontwikkelingen komen er steeds meer voorzieningen die een betere controle 
op stalkers en meer bescherming voor slachtoffers mogelijk kunnen maken. 
Voorbeelden daarvan zijn het in paragraaf 13.2 beschreven elektrische 
alarmsysteem voor slachtoffers en het onder elektronisch toezicht plaatsen 
van daders. Daarnaast kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
nummerherkenningssysteem waarop het slachtoffer het abonneenummer 
van degene die hem of haar belt, kan aflezen (Violence Against Women 
Grants Office, 1997). 

Samenwerking tussen verschillende instanties 
Het verdient aanbeveling om bij gevallen van stalking in een 
multidisciplinaire samenwerldngsverband te zoeken naar oplossingen. 
Daarbij wordt gedacht aan samenwerldng tussen politie, justitie, de 
reclassering, slachtofferhulp, advocatuur en andere instanties die het 
slachtoffer kunnen helpen en/of de dader kunnen aanpaldcen (Bureau of 
Justice Assistance, 1996; Violence Against Women Grants Office, 1997; 
Liinnemann, 1997). 
Wanneer de stalker en zijn slachtoffer een intieme relatie hebben (gehad), 
kan een goede samenwerldng tussen de strafrechter en de civiele rechter 
gewenst zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor echtscheidingszaken waarbij den 
van de twee partners de andere partner stalkt. Wanneer de civiele rechter dat 
weet, kan hij daar rekening mee houden bij het vaststellen van bepaalde 
regelingen, zoals bijvoorbeeld een omgangsregeling voor de kinderen 
(Bureau of Justice Assistance, 1996). 
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Onderwerpen voor toekomstig onderzoek naar stalking 
In de Amerikaanse literatuur wordt geconstateerd dat er nog veel vragen met 
betreldcing tot stalking onbeantwoord zijn gebleven. Het is niet bekend: 
— hoeveel stalkers hun activiteiten beeindigen zonder dat er door justitie 

wordt ingegrepen; 
— hoeveel slachtoffers aan hun stalker ontkomen door van adres of zelfs 

van identiteit te veranderen; 
— hoeveel stalkers stoppen met het lastigvallen van hun slachtoffer als 

gevolg van (de dreiging van) gevangenisstraf; 
— hoeveel stalkers van slachtoffer veranderen; 
— hoe groot het belang is van de motieven van de stalker en diens relatie 

met het slachtoffer voor het risico dat het slachtoffer loopt; 
— waarom iemand gaat stalken, ook al bestaan daar theorieen over; 
— waarom sommige stalkers gewelddadig worden en andere niet. 
Het is wenselijk dat toekomstig onderzoek naar stallcing zich vooral richt op 
het beantwoorden van deze vragen (Violence Against Women Grants Office, 
1997). 



15 Discussie 

Bij stalking gaat het altijd om een reeks van, vaak repetitieve, vaak 
escalerende handelingen die dilcwijls op zich niet strafbaar zijn, maar die bij 
elkaar opgeteld de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer wezenlijk 
aantasten. Er bestaan tussen stalkers grote verschillen in motieven, hun 
relatie tot het slachtoffer en het gedrag dat zij bij het stalken tonen. 
Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat, vooral onder vrouwen, relatief veel 
personen tijdens hun leven het slachtoffer worden van stalking. Verder blijkt 
uit onderzoek onder de slachtoffers dat stalking veelal tot — soms ernstige — 
psychische klachten leidt en ook, bij mishandeling, tot fysiek letsel. 
Bovendien lopen veel slachtoffers aanzienlijke financiele schade op. 
Onderzoek naar stalking wordt, evenals wetgeving op dit terrein, bemoeilijkt 
door de omstandigheid dat er geen eenduidige definitie en 
delictsomschrijving van stalking bestaat. Bovendien gaat het bij stalking niet 
om den strafbaar feit, maar om een reeks handelingen (minstens twee). 
Uit de literatuur blijkt dat het gedrag van stalkers moeilijk valt te voorspellen. 
Daarbij bestaat verschil van inzicht over de wijze waarop het stalken moet 
worden aangepakt. De diverse auteurs zijn het er over eens dat vroegtijdige 
interventie gewenst is evenals een nauwe samenwerldng tussen de 
verschillende instanties die bij de zaak zijn betrokken. Men is het echter niet 
eens over de vraag of er een speciale anti-stalkingswet moet komen. 
Bovendien staat ter discussie of het accent moet liggen op maatregelen tegen 
de stalker of op een veiligheidsplan voor het slachtoffer. De wenselijkheid 
van straat-, stads- en contactverboden is eveneens een punt van discussie. 
Verder zijn er aanwijzingen dat het verloop van het stalken bij de 
verschillende categorieen stalkers kan verschillen en dat de aanpak van de 
politie wellicht ook niet bij alle categorieen stalkers even effectief is. 
Nieuwe elektronische voorzieningen kunnen van nut zijn bij het bestrijden 
van stalking. 
Daarnaast lijkt het gewenst dat twee categorieen stalkers en een categorie 
slachtoffers apart worden onderzocht. Het gaat daarbij om stalkers van wie 
de identiteit niet bekend is, handlangers van stalkers, en personen die 
worden gestalkt omdat zij het (oorspronkelijke) slachtoffer terzijde staan. 
Ten slotte lijkt onderzoek gewenst, waarbij niet alleen de afzonderlijke 
gedragingen van stalkers worden gelcwantificeerd, maar ook de relatie tussen 
deze gedragingen. Het gaat bij stalking immers niet om een afzonderlijke 
daad maar om een reeks handelingen. 

Definitie en delictsomschrtjving van stalking 
Bij de verschillende onderzoeken blijkt men diverse definities van stalking te 
hanteren. Ook tussen de diverse anti-stalldngswetten in de Verenigde Staten 
bestaan verschillen in de delictsomschrijving (zie paragraaf 3 en 4). 
Het is zowel voor de wetgeving als voor het onderzoek naar stalking van 
belang dat er zo min mogelijk misverstanden bestaan over wat nu precies 
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onder 'stalking' moet worden verstaan. Het vaststellen van een voor iedereen 
acceptabele definitie of delictsomschrijving blijkt echter geen sinecure te 
zijn. De definitie of delictsomschrijving mag niet te strikt zijn, omdat anders 
het risico bestaat dat bepaalde slachtoffers niet de aandacht en steun Icrijgen 
die zij verdienen. Uit onderzoek is gebleken dat lang niet alle personen die 
voortdurend door iemand worden gehinderd en die daar ernstig van te lijden 
hebben, worden bedreigd (zie paragraaf 8.2). Het lijkt daarom voor de hand 
te liggen dat er ook van 'stalking' gesproken kan worden indien de dader 
geen dreigementen uit, maar het slachtoffer op andere manieren 
voortdurend lastigvalt. Verder blijkt uit onderzoek dat een niet te 
verwaarlozen minderheid onder de slachtoffers geen vrees voor lichamelijk 
letsel of de dood, maar wel andere emstige psychische problemen noemt als 
gevolg van het voortdurend gehinderd worden (zie paragraaf 11.1). Dat pleit 
voor een omschrijving waarin ook sprake kan zijn van 'stalking' indien het 
gedrag van de dader bij het slachtoffer weliswaar geen vrees voor lichamelijk 
letsel of de dood, maar andere, ook alleen psychische, schade ten gevolge 
heeft. Aan de andere kant lijken er ook bezwaren verbonden aan een al te 
mime delictsomschrijving van stalking. Het risico is dan namelijk aanwezig, 
dat bepaalde mogelijk irritante maar in wezen onschuldige gedragingen van 
personen, waarmee zij de aandacht van iemand anders willen treldcen, te 
snel in de criminele sfeer worden getrokken. 

Bestrijding van stalking 
Een gerichte bestrijding van stalking wordt bemoeilijkt door de 
omstandigheid dat het daarbij niet gaat om eon strafbaar feit, maar om een 
reeks handelingen die op zichzelf veelal niet strafbaar zijn. Bovendien kan 
het gedrag het gevolg zijn van uiteenlopende motieven. Verder is de wijze 
waarop het stalken verloopt, veelal grillig en onvoorspelbaar. Er is dan ook 
geen standaardrecept te geven voor de aanpak van zich voordoende gevallen 
van stalking. 
Er bestaat, ook in Nederland, verschil van inzicht over de vraag of 
strafbaarstelling van stalking gewenst is. Voorstanders van een anti-
stallcingswet voeren onder meer aan dat een dergelijke wet een betere 
bestrijding van stalking mogelijk maakt en bovendien een signaal voor de 
slachtoffers is dat hun problemen door de overheid serieus worden 
genomen. Een ander argument, dat niet direct in de literatuur is 
aangetroffen, is dat met een dergelijke strafrechtelijke normstelling een 
signaal wordt gegeven dat het stallcen van iemand niet langer wordt geduld 
door de samenleving. 
Tegenstanders van een speciale anti-stallcingswet menen echter dat de 
invoering daarvan geen wezenlijke oplossing biedt, omdat deze niet effectief 
kan worden toegepast. Zij voeren daarbij onder meer als argument aan dat 
er bij slachtoffers die een selcsuele relatie met hun stalker hebben gehad, 
sprake is van een geringe aangiftebereidheid. Onderzoek lijkt dit argument 
echter te weerleggen. Van de vrouwen die in Pennsylvania door een 
voormalige geliefde zijn gestallct, heeft bijna drie kwart aangifte gedaan. 
Verder zijn er in de Verenigde Staten aanwijzingen dat het percentage 
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slachtoffers dat aangifte doet, is toegenomen sinds er in alle staten een anti-
stallcingswet van Icracht is geworden (zie paragraaf 12.2). 
Voor de beantwoording van de vraag of er behoefte is aan een anti-
stalldngswet is het van belang te weten of de huidige wettelijke 
voorzieningen voldoende mogelijIcheden bieden om stalkers te vervolgen en 
slachtoffers van stalking te beschermen. Anders gezegd: het gaat om de vraag 
of slachtoffers van stalking thans onvoldoende worden beschermd omdat er 
te weinig wettelijke voorzieningen zijn of omdat de wettelijke voorzieningen 
die er zijn, onvoldoende worden benut. Wanneer slachtoffers van stalking 
onvoldoende wettelijke bescherming genieten, kan de invoering van een 
anti-stalkingswet tot een verbetering van hun situatie leiden. Een dergelijke 
wet is echter alleen effectief indien politie en justitie deze ook daadwerkelijk 
toepassen. In de Verenigde Staten blijkt echter dat het aantal arrestaties van 
personen die zich in de zin der wet aan stalking schuldig maken, sinds de 
invoering van anti-stalkingswetten in alle staten, niet significant is 
toegenomen. Verder blijken in Pennsylvania lang niet alle mannen die zich 
schuldig maken aan het stalken van hun voormalige geliefde in de zin van de 
anti-stalldngswet van die staat, wegens dat delict te worden vervolgd (zie 
paragraaf 12.2). Deze resultaten roepen de vraag op of de Amerikaanse 
politie en justitie het fenomeen stalking altijd onderkennen en of zij op de 
hoogte zijn van de nieuwe wettelijke mogelijkheden. In de literatuur wordt 
daarom een speciale training voor de politie, officieren van justitie en 
rechters aanbevolen, opdat zij gevallen van stalking adequater kunnen 
aanpalcken. Dergelijke trainingen lijken ook in Nederland aanbevelenswaard. 
Een ander punt waarover de meningen uiteenlopen, is de vraag of bij het 
bestrijden van stalking het accent moet liggen op beteugelen van de dader of 
op het ontwikkelen van een veiligheidsplan voor het slachtoffer. Het verdient 
in elk geval aanbeveling dat het slachtoffer goed wordt geinstrueerd in het 
treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen en in het verzamelen van 
bewijsmateriaal tegen diens stalker. Bovendien moet een slachtoffer van wie 
de stalker is vastgezet, altijd van tevoren worden geinformeerd wanneer 
laatstgenoemde weer op vrije voeten komt. Daarnaast is een betere 
bescherming van de privacy van het slachtoffer bepaald geen overbodige 
luxe. 
De meningen zijn eveneens verdeeld over de vraag in hoeverre straat-, stads-
en contactverboden kunnen helpen bij het bestrijden van stalking. Hoewel 
dergelijke verboden de angst van slachtoffers (tijdelijk) kunnen doen 
afnemen, bestaan er twijfels of deze wezenlijk bijdragen aan een grotere 
veiligheid. Het uitvaardigen van een dergelijk verbod kan het gedrag van de 
stalker juist doen escaleren. Verder blijkt dat deze verboden in de praktijk 
veelal niet of nauwelijks zijn te handhaven. Straat-, stads- en 
contactverboden hebben waarschijnlijk alleen zin als de politie over 
voldoende personele en technische voorzieningen beschikt om de dader in 
het oog te houden en direct in te grijpen indien deze het verbod overtreedt. 
Bovendien moeten er strafmaatregelen genomen kunnen worden tegen 
stalkers die een dergelijk verbod overtreden, zoals thans in Rotterdam bij het 
AWARE-project gebeurt (zie paragraaf 12.4). 
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Uit de literatuur komt verder naar voren dat de verschillende soorten 
stalkers wellicht niet altijd op dezelfde wijze moeten worden aangepakt. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat bij stalkers die hun slachtoffer niet 
persoonlijk kennen, geen verband bestaat tussen het uiten van dreigementen 
en het gebruik van geweld. Een dergelijke verband tussen dreigen met 
geweld en geweld gebruiken, blijkt echter bij stalkers die hun slachtoffer 
persoonlijk kennen, wel te bestaan (zie paragraaf 9.2). Uit het hiervoor 
vermelde volgt dat vooral stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen, 
evenzeer een bedreiging voor laatstgenoemde kunnen vormen indien zij 
geen dreigementen uiten dan als zij dat we! doen. Verder blijkt uit deze 
resultaten dat dreigementen van stalkers extra serieus moeten worden 
genomen, indien zij hun slachtoffer persoonlijk kennen. 
De Amerikaanse slachtoffers van stalking die zeer uiteenlopende relaties met 
hun stalker hebben (gehad), melden een gunstiger resultaat van het optreden 
van de politie dan de vrouwen in de Amerikaanse staat Pennsylvania die 
alien door een (mannelijke) voormalige geliefde zijn gestalkt. Voorzichtigheid 
is geboden bij het verbinden van een conclusie aan dit verschil. Het zou 
echter een indicatie kunnen zijn dat het optreden van de politie in gevallen 
van stalking van vrouwen door een voormalige geliefde, minder effect heeft 
dan in andere gevallen van stalking. Uit verder onderzoek zal moeten blijken 
of dat inderdaad zo is en, zo ja, hoe dat komt. 
Naar het zich laat aanzien, zullen er in de nabije toekomst op grotere schaal 
en steeds betere elektronische voorzieningen komen. Dergelijke 
voorzieningen, zoals een elektronisch alarmsysteem of een 
nummerherkenningssysteem bij de telefoon, bieden het slachtoffer de 
mogelijlcheid zich beter tegen zijn of haar stalker te beschermen. Daarnaast 
maken elektronische voorzieningen het mogelijk de stalker beter in het oog 
te houden. Danlczij de automatisering kunnen diverse politiele of justitiele 
gegevens over een stallcer gemaklcelijker aan ellcaar worden gekoppeld, 
wanneer men daartoe zou besluiten. Bovendien kan een stalker onder 
elektronisch toezicht worden geplaatst. 

Enkele aandachtspunten voor toekomstig onderzoek naar stalking 
Het gaat bij stalking om minstens twee afzonderlijke en dikwijls 
verschillende handelingen. Stalking is de relatie tussen die verschillende 
handelingen, niet de handelingen op zichzelf. In de geraadpleegde literatuur 
worden echter alleen de afzonderlijke handelingen van de stalkers 
gekwantificeerd en niet de relaties daartussen. Het is bijvoorbeeld niet 
bekend hoeveel slachtoffers te lijden hebben van Icwaadwillige telefoontjes 
gecombineerd met het hinderlijk gevolgd worden. Kwantificering van de 
relatie tussen de verschillende gedragingen van stalkers kan tot meer inzicht 
in hun gedrag leiden en lijIct daarom bij toekomstig onderzoek eveneens de 
aandacht te verdienen 19 . 

19 Mondelinge suggestie van de heer L. Royaldcers van de sectie Filosofie en Methodologie 
van de TU te Eindhoven. 
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Het is opvallend dat in de literatuur over stalkers die hun slachtoffer niet 
persoonitjk kennen, geen onderscheid wordt gemaakt tussen stalkers van wie 
de identiteit bekend is en stalkers die deze verborgen houden. Het lijkt 
gewenst dat bij toekomstig onderzoek naar stalking apart aandacht wordt 
besteed aan anonieme stalkers. 
Er wordt in de literatuur soms melding gemaakt van stalkers die derden 
inschakelen bij hun activiteiten. Er is echter geen onderzoek naar dit 
verschijnsel aangetroffen. Toekomstig onderzoek kan wellicht meer inzicht 
geven in de omvang en aard van dit verschijnsel. 
Personen die (in de ogen van de stalker) het slachtoffer terzijde staan, zoals 
diens advocaat, familie en vrienden, kunnen zelf ook het slachtoffer van de 
stalker of eventuele handlangers van hem of haar worden. Het is niet bekend 
in hoeveel gevallen van stalking ook sprake is van secundair 
slachtofferschap. Het ligt voor de hand dat deze 'secundaire' slachtoffers 
evenzeer steun en bescherming behoeven als het 'primaire' slachtoffer. 



Summary 

Until recently, little attention has been paid to the phenomenon of stalking, 
the continuous harassment of another person. Stalking has only been 
described as a separate phenomenon in criminology for several years. 
Stalking is a complex phenomenon because it does not simply concern a 
single offence. Stalking covers a series of (at least two) acts that, taken 
separately, could be legally permissible, such as telephoning or sending 
flowers or letters. But it is the relationship between these acts that causes the 
victim, at whom they are directed, to suffer. Research into stalking and 
legislation to combat stalking are problematised by the fact that there are 
different definitions and descriptions of the offence of 'stalking'. 
In the Netherlands, a legislative proposal for an anti-stalking act will be 
discussed in parliament in the near future. At the moment, criminal 
proceedings cannot be taken against a stalker unless he has committed an 
offence. If this is not the case, only civil proceedings can be instigated 
against him, such as imposing a ban on approaching or seeking contact with 
the victim or compulsory admission to a psychiatric hospital. In many cases, 
however, these measures prove ineffective. 
In this exploration of the literature, attention is given to the scale of the 
problem, characteristics of victims and stalkers, the damage suffered by 
victims of stalking and possible measures against stalking. In this 
exploration, the main body of the literature originates from the United 
States. In the United States, one in every 25 Americans has been stalked at 
some point. There are no data available on the scale of the problem in the 
Netherlands. In the first eighteen months of their working life, two Dutch 
victim support organisations registered more than 800 cases of stalking and 
it seems fair to assume that the actual number of victims is much higher. 
The vast majority of victims are female and the majority of stalkers are male. 
In the US, 8% of women and 2% of men have been victims of stalking. In the 
Netherlands, too, women predominate among the registered victims. Young 
people seem to be particularly at risk from stalkers. Of the American victims, 
almost 75% is below the age of 40. 
On the basis of the (earlier) relationship between the stalker and the victim, 
the following categories of stalkers can be distinguished: (former) intimates 
who have (had) a sexual relationship with their victim; acquaintances who 
know their victims personally but have not had a sexual relationship with 
them; strangers who do not know their victims personally, such as stalkers of 
famous people. 
Some stalkers are motivated by erotic feelings, others by feelings of hatred, 
or swing between the two extremes. The behaviour of stalkers is generally 
unpredictable and, in many cases, escalates. 
In two thirds of the cases, victims are harassed for up to a year. However, 
some very persistent stalkers have hounded their victim for more than 
twenty years. Many victims suffer from serious mental disorders, some 
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encounter physical injury and a great number of victims also suffer financial 
damage as a consequence of being stalked. 
In the US, where an anti-stalking act has become in force in all states in the 
meantime, the number of reports of stalking seems to have increased since 
these acts were introduced although the number of arrests has not risen. 
This raises the question of whether police and judiciary are making sufficient 
use of the new legal measures available. 
New electronic technology can be put to good use in combatting stalking. In 
the American town of Dover, stalkers can be placed under electronic 
supervision. In the Netherlands, a project has recently been introduced in 
Rotterdam, whereby victims of domestic violence being stalked by their ex-
partners can make use of an electronic security system. For every valid alarm 
report, an official report is drawn up and - in collaboration with the Public 
Prosecutions Department - a tit-for-tat policy is carried out. No results are 
known as yet, but in the English town of Norwich, a similar, longer running 
project has led to a doubling of reports of incidents in the home, while the 
number of arrests resulting from such incidents has increased five-fold. 
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Bron 	 Onderzoekmethode 	Aard van de onderzoekspopulatie  
National Violence Against 	Telefonische enquete 	een willekeurige steekproef uit de 
Women Survey 	 Amerikaanse bevolking van 8000 

mannen en 8000 vrouwen van 18 
jaar en ouder  

Onderzoek in Pennsylvania 	Interviews 	 een niet aselecte steekproef van 
vrouwen die in de afgelopen vijf jaar 
door een voormalige (mannelijke) 
geliefde zijn gestalkt (N = 200).  

Onderzoek onder 	 Enquete 	 Undergraduate college-studenten (N 
collegestudenten op een 	 = 600) 
campus in de VS  
Threat Management Unit 	Onderzoek van politiedossiers 	Personen die van stalking worden 
(TMU) van de politie van Los 	 verdacht (1ste onderzoek: N = 74, 
Angeles 	 2de onderzoek: N = 100)  
Brieven aan beroemdheden in 	Onderzoek van dreigbrieven 	Personen die een persoonlijke 
Hollywood 	 en andere ongepaste brieven 	ontmoeting met hun doelpersoon 

nastreefden en personen die dat niet 
deden (N = 107 voor elke groep)  

Brieven aan leden van het 	Onderzoek van dreigbrieven 	Personen die een persoonlijke 
Amerikaanse Congres 	en andere ongepaste brieven 	ontmoeting met hun doelpersoon 

nastreefden en personen die dat niet 
deden (N = 43 voor elke groep)  

Forensische kliniek in New 	Dossieronderzoek 	 Personen die zijn aangeklaagd 
York 	 wegens 'stalkingachtig' gedrag en 

ter observatie opgenomen (N = 48)  
NASH in Groot-Brittannie 	Bundeling van via 	 Slachtoffers die zich bij NASH 

alarmmeldingen verkregen 	aanmeldden 
informatie  

Brits onderzoek onder 100 	Enquete 	 Niet aselecte steekproef van 
slachtoffers 	 slachtoffers van stalking (N = 100)  
British Crime Survey (BCS) 	Periodieke enquete onder een 	In 1982: 6000 vrouwen 

doorsnee van de bevolking in 	In 1992: 2700 vrouwen 
Engeland en Wales van 16 jaar 
en ouder, o.a. onderzoek naar 
slachtofferschap van 
kwaadwillige telefoontjes 
onder vrouwen  

Stichting Anti Stalking 	Enquete onder slachtoffers die 	Slachtoffers van stalking (N = 330) 
zich aanmeldden  

Stichting Stop Stalking 	Dossieronderzoek 	 Meldingen van stalking (N = 44) 

Bijlage: Overzicht van de in de 
literatuurverkenning 
genoemde onderzoeken 
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