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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 één 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 iets 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 hier 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. Een andere complicerende factor 
is, dat er diverse categorieën stalkers zijn, die - naast overeenkomsten - ook duidelijke verschillen 
vertonen. 
Het grootste gedeelte van de - beperkte - informatie waarover wij beschikken, 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 trekken. 
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 kwaadwillige telefoontjes, aangezien stalking en 
kwaadwillige telefoontjes zó vaak samengaan, dat deze informatie voldoende relevant lijkt.  

Huidige stand van zaken 

In alle staten van de VS is inmiddels een anti-stalkingswet van kracht, evenals in Canada, Australië en 
Groot-Brittannië. 
Met de huidige wetgeving in Nederland is het niet mogelijk iemand wegens stalking 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 stalking zou kunnen worden toegepast, gebeurt dat 
zelden. 
Indien de dader bij het stalken geen strafbaar feit heeft gepleegd en het slachtoffer dus niet bij de 
strafrechter terecht kan, kan het slachtoffer wél 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 
praktijk echter niet goed te realiseren. Bovendien zijn de sanctiemogelijkheden tegen stalkers die deze 
verboden overtreden, beperkt tot civielrechtelijke. 
Een andere wettelijke mogelijkheid waarover slachtoffers van stalking beschikken, is het gedwongen 
laten opnemen van hun stalker in een psychiatrische inrichting. Deze mogelijkheid biedt echter weinig 
soelaas, als de stalker zich niet wil laten behandelen.  

Slachtoffers 

Uit een enquête onder een doorsnee van de Amerikaanse bevolking blijkt dat één 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. Wél 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 kwart 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. Wél 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-Brittannië een verband gevonden tussen enerzijds hun burgerlijke staat en 
gezinssamenstelling en anderzijds de kans die zij lopen het slachtoffer te worden van kwaadwillige 
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. 
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, terwijl 
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 één 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 vaak onvoorspelbaar en 
escaleert dikwijls 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 gebruikt, 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 verkrijgen 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 voor slachtoffers 

Veel slachtoffers van stalking hebben ernstige 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 feit dat zij worden gestalkt. 
Uit het onderzoek in Pennsylvania onder vrouwen die door hun voormalige geliefde worden gestalkt, 
blijkt dat bijna de helft van hen door hun stalker is mishandeld, nadat hun relatie was verbroken. Van 
de mishandelde vrouwen heeft vier vijfde letsel opgelopen. 
Slachtoffers van stalking kunnen ook ernstige materiële 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 financiële 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-stalkingswetten 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 vóór 1990, toen er nog nergens in de VS 



een anti-stalkingswet was, en van na 1995, toen in alle staten een dergelijke wet van kracht was 
geworden. Er zijn verder aanwijzingen dat er in de Amerikaanse staat Pennsylvania weinig gebruik 
wordt gemaakt van de anti-stalkingswet om mannen die een voormalige geliefde stalken, 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-Brittannië, 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 samenwerking 
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 bij 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. 
Dikwijls is een gesprek met een rechercheur voldoende om de stalker af te schrikken. Dit geldt vooral 
voor stalkers die hun slachtoffer persoonlijk  kennen en die niet aan een psychiatrische stoornis lijden. 
Overigens zijn in deze steekproef geen stalkers opgenomen die zich schuldig hebben gemaakt aan 
huiselijk geweld. 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 enquête onder de Amerikaanse bevolking 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, terwijl 9% het stoppen toeschrijft aan een arrestatie en 1% 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 kwart 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, terwijl het in Pennsylvania uitsluitend 
om vrouwen gaat die door een voormalige (mannelijke) geliefde worden gestalkt. Bovendien gaat het 
in het eerste onderzoek om een aselecte steekproef, terwijl de steekproef bij het tweede onderzoek 
niet aselect is. 
Uit diverse Amerikaanse onderzoeken blijkt dat protection orders te weinig afschrikwekkend 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. Als 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. Ook 
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 worden van technische voorzieningen, zoals een 
elektronisch 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 



vervijfvoudigd. Van het project met elektronische 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.  

Discussie en aanbevelingen 

Bij stalking gaat het altijd om een reeks van, vaak repetitieve, vaak escalerende handelingen die 
dikwijls 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 reikwijdte 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 krijgen 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 wél 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 getrokken.  

• De diverse auteurs zijn het er over eens dat vroegtijdige 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 krijgen 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 stalking 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 echtscheidingszaken waarbij één va n 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-stalkingswet 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 maken, 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 geïnstrueerd 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 geïnformeerd 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 vaak 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, zo veel mogelijk te registreren. Daarom wordt aanbevolen dat de 
politie van 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 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.  

• De ontwikkeling van elektronische voorzieningen biedt het slachtoffer de mogelijkheid zich 
beter tegen zijn of haar stalker te beschermen en maakt het voor de politie waarschijnlijk 
gemakkelijker om stalkers in het oog te houden.  

• In de literatuur wordt een aantal suggesties gedaan met betrekking 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 politie 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 categorieën stalkers en één 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 gekwantificeerd, maar ook de relatie tussen 
deze gedragingen. Het gaat bij stalking immers niet om één afzonderlijke daad maar om een 
reeks handelingen.  


