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1 INLE1DING 

Minds 1980 worden door het Wetenschoppelijk Onderzoek on 

Documentatiecentrum (WODC) onderzoekprojecton uitge-

voord met behulp woarvon de offectivitelt van nieuwo 

wijzon von politio-optrodon worden onderzochtj Hu eon 

anntal von doze projecton is afgerond on afronderlijk 

geevalueord. is de tijd rijp am de stand van zaken in de 

vorm van eon totaalovaluatio van de vorschillende pro- 

VOX, jecten op to maken. Eon dorgolijkollussenbalans heoft 
niet olloon tot dool terug to blikken op de tot nu toe 

behoolde resultaten, moor zou tevens perspoctioven 

mopton bioden voor mogolijk in de tookomst OP to zetten 
projectenj Ook pezien de discussios in de Begelpidings-

commissie Exporimenton Criminalitoitsbestrijding (EEC) 

over "twoode goneratio oxporimenten" is eon tussentijdso 

balans op dit moment relevant. 

Flvorons eon Dental lijnon eon to geven die zouden kunnen 

voeren tot het opzetten van concrete 

(vervolg)experimenten bij de politle. wordt eerst do 

stand van zaken geschotst. Daarbij komen /tan de orde de 

oorsprong van de experimenton en de inhoud van de pro-

jecton, am vervolgens de bolangrijkste resultaten do 

revue to Ireton posseren. Mode in hot licht van doze re-

sultaten is eon invontarisatio gemoakt von eon aantal 

belangrijko mothodologische en inhoudolijko Problemen. 

De manier waarop, gozion die problemen, town+ do rool41 -  
.teten oangekeken moot wordon zal dan tenslotto loidon 
tot de vreag of on OP welke wijze nieuwe projecten ge- 
stalt() zoudml mooten krijcpqn:j 



2 ACHTERGROND VAN DE EXPERIHENTEN 

Het eindrapport van de Werkgroep Verbaliseringsbeleld 

Misdrijven uit 1976 ken els basis gezien warden van de 

zg. politie-experimenten die door het WODC warden ultge-

voerd. In hear eindrapport stelde de werkgroep dot 
landelijka richtlijnen voor eon verbaliseringsbeleid 

niet good zijn vast to stollen, moor dot eon selectief 
verbaliseringsbeleid op lokaal of reeioneal nivenu zoo 
moeten pleats vinden. De werkgronp was bovendien van 

mening dot eon dergelijk selectief beleid vooral zou 

kunnen gelden voor bepaalde categorievn van misdrijven, 

en wel de zg: "kleine criminaliteit". 

Mode op grond van het genoemde-rapport. moor ook near 
-nnleiding van de toename van de klaine criminaliteit 

besloot de vergodering van Procureurs-Genernal in 1978 

experimenten to laten uitvoeren. In de experimenten. die 
Pen loknal karnkter zouden krijgen zoo eon selectief 

opsporings- on verbaliseringsbeleid vastgesteld worden 

binnen het driehoeksoverleg hisser' hoofdofficler van 
justitie, burgemeester on korpschef. 

Vervolgens 	zou 	dot 	beleid 	den wetenschappelijk 
geevalueerd worden. Besloten ward daze experimenten In 

eon sante, gemeenten uit to voeren teneinda verschilende 
wijzen von selectief belaid In opsporing, verballserino 

on vervolging to ovalueren op hun effecten met be-
trekking tot het criminaliteitsniveau. In @erste 
Instantly zou hat zwaortepunt von daze experimonten 
liggen op opsporing on verbalisering door de politle, in 

eon later stadium zou gekeken worden near de doarop afge-
stemde vervolging door ,justitle. Tijdens de verdere 
ultwerking von de experithenten is, mode op basis van be-
vindingen In het buitenland, het nccent moor komen to 
liggen op de ontwikkaling van mothoden ter bestrijding 
van de criminalitelt den op de ontwikkeling von eon se-
lectlef opsporings- an verbaliseringsbelaid. De 
resultaten van bepaalde succesvolle methodieken zouden 

vervolgens aanknoningspunten kunnen bieden voor de ont-
wikkeling van eon dergelijk beloid. 

D° h!Ir g°""tot° veromgkling gig gg P.Nrorimenton 
heti:ion 	°Fitful/non 	door 	het 	eceetit 	ed 	de 
politio(methodieken/ te leggen is aan de andere kant 
verbreed doordat or naast experimenten met eon 

•• 



repressief kerakter ook experimenten met een prevontlef 
Maraktor pljn °Porn!. Do marimohtom oncidah Aldus Obh 

(florin) antwoord goyim op do vraso op &mike manier do 

Politic eon bonne bijdrage kon levoren man do 

repression en prevention bestrijding von do criminall-

teit. Het zwaortepunt 'ligt deorbij op do kleine 

niot silvan nnwege de topnemende omning 

cleaners, moor ook YOM140911 do entage einem° van het (ab-
solute on relation) mantel ophelderineon. 



3 DE EXPERIHENTEN 

zijn enkele experi-

menton efgerond en is het mogelijk eon voorlopige balans 

op to maken van de resultaten die tot nu toe bereikt 

zijn. De efgesloten experimenten warden uitgevoerd bij 

de gemeentelijke politiekorpsen in Amsterdem. 
's-Gravenhage, Hoogeveen en Utrecht. 

In de aerate drip gemeenten leg, met varieties in inhoud 

en intensiviteit, het Accent OP preventie-nctiviteiten 
van de politie. De delicten wearop de nctivi tei ten zich 

gericht hebben, waren: inbreak, vernieling on Allerlei 

vormen van diefstel. Voor de uitvoering van de projecten 
werden voorel geuniformeerde noll.tie-Ambtennren ingezet. 

Eon tweede balengrijk gemeenscheppelijk element woe eon 
zichtbare en aanspreekbnre politie op street door middel 
van surveillances to voot. 

Omdet de drie preventie-experimenten ieder eon eigen go-
zicht hndden, worden zij in het kort nogmeels besproken. 

Vervolgens worden de belangrijkste (gemeenscheppelijke) 

resultaten beschreven. 

ti_gogalieen 

In het Hoogeveens project lag het accent op het voorkomen 
van criminaliteit met behulp von gerichte surveillances 

door de geuniformeerde dienst on voorlichting door yen 
embtenear Voorkoming Misdrijven (VII). Vornielingen of 

baldadigheid en dictate' uit voertuipen krPpen bijton-
dere eandacht in de perichte surveillances. Op basis Van 
gegevens die intern bij de politie nenwezig waren, word 

gerichte sondacht besteedinn die plontsen wear on OP die 
ti3dstippen dot die misdeiven frequent vogrhwnmen. At- 
hankelijk 	van 	tlJd 	en 	pleats 	tlin 	de 
projectsurveillances per auto, to voet of per fiets ult-
eevoerd. Er word zowel in uniform els in burger 

gesurveilleerd an elle surveillenten van het korps weren 
gedurendR eon jeer bij hot project betrokken. Doornonst 
word eon embtenaar VII belnst met allerlei activiteiten 

gericht op de preventie von met name inbreek. 

vernieling, fietsendiefstal en diefstal uit auto of 
kleedlokeal c.d. 

5 
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agant.g, gel 

In i s - Oravenhage ward eon srmcloal tome OnInntnilenrd 

met AS omrsto teak de Inbrakon in Moerwijk terug to 

dringen. ACM guuniformeerde agenten en twoo 

rechercheurs warden voor do door van pen half jnnr Inge-

zet. De activIteiten wen hot teem bestondon nit Inter,- 

sieve vent- en fietssurveillnrice. hot cloven vnn 

voorlichting over de wijze wnnrop men inbrnhen knn veer-

komen. hot opnemen en afhandelen van nengifins von 

Inbralign. 

taut 

Het Amsterdamse project dat in de wijk Osdorp word uitge -

voord kin anion worden als pen nangepaste roolicatin 

van het Haagse project. In de eerste plants warden moor 

delIcten In het experiment botrokken. In de ti-anode 

pleats was or in Amsterdom peen vermenqino wen 

preventio- en recherchewerkzanmhedon. Als errste dnel 

werd gesteld do relatie net het publiek to vorheteren 

door zoveel mogelljk direct. contacten. Dnartne word in 

hoofdzaak to voet gesurveilleerd en viol nandocht be-

steed nan het ;even von voorlichting over het vnorkomon 

van vermogensmisdrijvon. Oak hier word 1:m(10r-elide pen 

half jam- can team ingezet dot vooral bestond uit neuni -

formeerde politie. 

Wet 	zijn 	no 	de 	re,ulteten 	yen 	de2e 	drier 

preventie - experinenten? 	' 

In de eerste plants is hot algemene criminalitoilsnivenu 

als peyote van de experimenten niet gednald. hongstens 

Man van stabllisering warden gesprokon. Dit resultant 

sluit can op de conclusie die getrokken word npnr nan- 
b 

lidding van het voetsurveillance-experiment in Newark -* I 

(V.S.). Oak dnar was met hot toepassen van pen benaolde 

voetsurveillancemethodiek open effect behnnld OP het 

criminalIteitsnivenu in de zin vnn pen afnamo. We willen 

er evenwel met nedruk op wijzen dat do conclusie writ be -

trait de Nederlandse experimenten enige nunncering 

behoeft. Het lijkt.er nl op dat bopaalde del icton. not 

nnme die wake zich In het openbaar afspelon rants hp. 

vernieling, gevoeliger zijn voor doze manier von worken 

den ender.. 

Wel hebben sommige experimenten Pen gunstig effect gplind 

l op de subjectieve beleving van de criminnliteit bij do 

bevolking. Voetsurveillance (ofwel moor zichtbarp sur-

veillance) OP verschiliende manioren toegeonst leidt tot 

eon afname van de govnelens van onveilighpid. Voural is 

dit zo els de nanwezigheid van de polit‘e niet gereln -

teerd wordt nen het gevool dat or lets ails is in de wiik 



10  )21 
of de stad. Oak is dit in overvenstemming met het go-
nopmde Ameriknonse project. 

Naast de subjectieve belaying van de criminalitelt blj 

de bevolking hebben de exPerimenten nog andere belang-

rijke effecten gehad. 

Zo stpeg in de eerste pleats de aangi ftnbpre.idheid blj de 

bevolking als men het slachtoffer word von pen agressief 

misdrijf. Ook toonde men zich eerdpr bereid de politie to 

waarschumpn waonepr verdachte situatios geconstateerd 

werden waarmee men zeif niet direct to maken had. 

Over het algemeen beoordeelde de bevolking de politic, 

gunstiger near aonleiding von de projectnctiviteiten. 

Voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de proven-

tiebereidheid hebben blj de bevolking minder stork* po-

sitieve resultaten. Wel heeft eon direct. benadering 

moor effect clan algempne voorlichting via media. 

Utrecht 

Heast de genoemde preventie-experimenten is In Utrecht 

eon rechercheproject geevalueerd, het zg. 

inbreakproject. Onderzocht word wet de Invloed Is van 

eon efficientere en effectlevere werkwlize binnen de 

recherche-afdeling OP de bestrijding van diefstal en In-

break. Met bphulp van eon gewijzigde en tijdelijke extra 

inzet von mankracht hoopte men to komen tot betere resul-

taten in het ophelderen van binnengekomen aangiften. dat 

wil zeggen near ophelderingen van diefstal on inbraak 

met relatief minder tljd en/of mankracht. 

Hiertoe 

word pen team geformeerd . bestaando ult rechercheurs 

en surveillanten; 

• waren de teamleden vrijgemaakt tilt do normal. 

dienst, hurl tijd word due nlet verbrokkeld door el-

lanai onderbrekingen; 

• werkte men met meerdere teamleden aeon 	zaak; 

• droeg non projectleider rorg voor de taakvordelIng. 
ProcesbpwakIng; controlo n co'clrdinatio; 

• word er beter gebrulk gemaakt van CID-Info's; 

• had men daarnaast eon eigen Informatiesysteem, too-
oasPItst op Inbraak en dlofstal; 

• • was or administratleve ondersteuning; 

• waren de administratlevo procedure, vereenvoudIgd. 

7 



Hot onderzoek hoeft uitgowozen dat hot inbraakproJect 
succesvol was. Hot aantal en het percentage ophol-

deringen nam too, met relatief minder 

opholdorIngen-op-hoterdaad en rolatint moor ophal-
deringon tender direct. operoringsaanwlizingen. 
Bovendien was do pakkans greater goworden; or waren Met 

a I I pen moor znken opgehel third, cinch ook moor daders 

goverbaliseerd. 'evens was or gnmiddeld minder tIjd be 

steed man de opheidering van eon tank. 

Voorzovor eon daling In de criminalitelt optreodt. Is dIt 

pa. langere !lid na het bestann van het inbraakprojoct. 

Of doze dialing del-halve eon people is von het lunatic-

neron van het Inbreakproject wait mica to boantwoorden. 



0 INHOUDELIJKE EN ONDERZOEKTECHNISCHE/HEIHODOLOGISCHE 
PROBLEHEN 

Bij de start van de eerste eerie experimenten is het uit-

eangspunt geweest dot ollerlei vormen van -enders don 

gebrulkelijke - politie-inspanningen Pen gunstig effect 

zouden hebben op de omvang von de criminaliteit. 

Gezien de resultaten die tot nu toe behnald zijn. iS het 

wellicht zinvol op dit moment reeds wat ultvoeriger in to 

groan op eon aantal problemen die zich bij de opzet. de 

uitvoering on de evnluatie van de experimenten hebben 

voorgednan. Doze problemen zijn ondergebracht in twee 

factoren. De eerste factor hpeft pen enntal inhoudelijke 

dimensies en Is pecentreerd rond de vreag nmar de relatie 

tussen de werkwijze van de politie on de omvong van de 

criminalite)t. De tueede factor is moor methodologisch 

en onderzoektechnisch van mord. In de bespreking van dere 

twee factorpn wordt tevens eon aanzet gegeven voor eon 

nadere beschouwing over mogelijk nieuw op te zetten poll-

tie-experimenten. 

0.1 Inhoudeltjke problemen 
De vraag near de relatie tussen de werkwijze van do poli-

tie en de omvang van de criminaliteit is de meest funda-

mentele die igen de orde is en dringt zich des to sterker 

op bij beschouwing van de resultatpn van do verschillende 

experimenten. Wanneer we one beperken tot het criminali-

teitsnivenu don zijn de resultaten helaas nog niet al to 

hoopgevend. 

Eon eerste verklarine ken wellicht gezocht wordpn in do 
soort delicten waorop de experimenten zich ppricht 
hnbbent relating Halite vormen van misdrijven din venl-
vuldig voorkomen. 

Binnen eon snmenleving :tijn normen over wet 'nog en niet 

mag tot op zekere hoogte nanvaard ale eon gemeen-

schappelijk good waviolj don sproke is von Pen verschil In 
de mate woorin men zich doze norm eigen hoeft ormoakt on 
als lets vanzelfsprekends beschouwt. Zo 281 bijna iede-
reen vinden dot moorden niet cog, terwij1 de norm bli 
inbraak, diefstal of by. vernieling minder of zelfs vet?' 

minder algemeen annvoard Is. Voor de handhaving van 

normen op het justltiele terrain zijn soncties in de vorm 

9 
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van bonallnoon In hot Wotbook van Strofrecht noodonko-
Mk. Politic, on oak justitio ',abhor, do tank prvnor tore 

to dragon dot normovertredingen warden voorkamen (pre-

ventie) of negatief warden gesanctioncerd frenressie. 

straf). 

Voor do del:rton waitron do experimenten tot nu toe ge-

richt waren, zou man kunnen stollen tint, door vnt voor 

omstundigheden ook. pen relotief prole normverveging 

(mpg het wel of mag het mint) is opentreden, torwij1 (of 
omdat) do sanotio eon greet Soot van hun werking verloren 

bobbin). Voor dat laatsto mogen rowel eon relatinf oaring() 

pakkans els oak -in eon volgend stadium- eon relatief 

geringe kons op vervolging of strafoplegging 

illustratiof zijn. 

De politie - experimenten zijn opgezet vanuit de veronder-

stetting dot de politie met het inzetten van extra man-

kracht on het ter hand 'semen van allerlpi niouwp 

activiteiten moor creep Man krijqen op de ontwikkeling 

van de criminaliteit en een halt kan togroonen nnn do ge-

stage toename. Reeds tijdons het uitvonren van do 

experimenten is de vroag gereren of dere veronder-

stalling niet wat al to %impel is made% de reletin tussen 

politie-optreden on criminaliteitsnivenu vent camel...nor 

II gt - 

Diverse andere factoren kunnen in doze relntie eon rot 

spolen 

Zonder eon volledig beeld to geven van elle factoren moge 

het ondersteande het eon on ander i/lustreren. 

Het politie-optreden wordt geacht de objectipve enkkons 

doch vooral oak de subjectieve beleving van dpze pnkkens 

bij de bevolking to beinvloeden on doormen ,  hot 

(criminal.) gedrng to veranderen. Voor verschillende 

categorieen van de bevolking zal doze Poging tot gedrags -
beinvloeding enders uitwerMen. De mate waarin zij dit 

(criminate) cadre; vertonen is dnarbij (mode) van 

belong. Zo zou men de volgende bevolkingscategorieen 

kunnen onderscheiden. 

Do categoric van daders. dot wit zeggen personmn die 

deadwerkelijk eon dello! plegen. 

2. Do categorle van bijna - daders, dat wit zeggen per- 

sonen die op het punt stann eon delict to (slogan. 

De categoric van potentiele daders. dot wit roonen 

personen die Co... omdot ze eventueel reeds worrier 

eon delict hebben geplpegd) met relatief woke weer-

schljnlijkheid in de nverleidine rullen komen am 

wederom eon delict to eleven (en or wanneer do boxier 

meringen niet at to groat zijn, toe over :aillen 

cana). 



1 
politio-optroden 

	

surveillance 	recherche 	embtenaar VM 

daders 	 (1) 	( 	6) 	 (11) 

bijna-daders 	(2) 	( 	7) 	 (12) 

	

. 	 , 

potentlele 
daders 	 (3) 	( 	8) 	 (13) 
	 -..--, 	  

risicogroep 	(4) 	( 	9) 	 (14) 

conformisten 	' 	(5) 	(10) 	 (15) 

4. Do zg. rIslcogrooe, dat WI recision personon dig qua 
Persoonlijkn, 	 tociael-economIsche. 
sOciaal-culturele of demografIsche kenmgrken eon 
vorhoobd risico lopen tot hot Olegen van *On delIct. 

5. De categorio van 'conformisten', dat wil zeggen Per-
sonen die zich bonaalde waarden on normen zodanig ei-
eon hehben gemankt dot zij (zonder ingrijpende 
veranderingen In hUn situatie) niet tot net plegen 
v8n on dellet 2u1len ovorgaan, 

Hot politle-oetreden ken verschillendo vormen nannemen. 
Om niet to verzanden in eon discussie over do vraog wet 
verstaan wordt onder preventief, pro-actief of 
repressief, wordt -zonder daarmeo volledig to 'Allen 
zijn- aangesloten bij do vormen van politio-optroden die 
terug to vinden zijn In do WODC-polltio-experimenten. 
Doze zijn: 

1. surveillance (en voorlichtIng) door du surveillance-
dionst; 

2. activIteiten gericht op hot ophelderon van criminal-
liteit door do recherche-afduling; 

3. preventie-activiteiten door eon ambtenaar VM; 

Wet Is nu de invloed van eon substantial,: toename van elk 
van doze politie-inspanningen op hot gedrag van de ge-
noemde bevolkingscategorigen? Olt ken duidelljk worden 
gemaakt door de vormen van politie-optreden an do 
bevolkingscategorleen waarop dlt optreden is gericht in 
eon matrix onder to brengen. 



Voor olk van da 15 tenon van deza matrix ken -near vre-

oondorwijs den stellenderwijs- eanoeoeven warden wet 

het effect is yen ren substantiate tooname of afnemo von 

Sit polltio-ontredon. (We later) even in hot midden wet 

Pen substentIole verendering Is: eon 

verdubbeling/hnlvering. on tooname/afneme mot een kwart 

e.d.). Getracht wordt con eorste eanzet to geom.. 

Surveillance 

a. 'noel'sl van ten toeneme van het polttle - optreden 

De vrang It of or OP &zit wljzo nor doctors (cal 1) 

garinht zuflon worrier, ton Wok) van het plegen van eon 

Wearschijnlijk Mkt Sit niet. eangezien do 

extra-inzot den afgostemd moot warden OP die pleatsen 
on tIjohalppen welnrop het delict (vaolel) gepleogd 

wordt (hetgeon tang niet altIjd bekend is). Hot per-
centage dadors dot op heterdned wordt betrept. Is bij 

de meeste dolicten aaaaa chijnlijk goring. Veal effect 

op het crIminelitettsniveau mac den ook nlet verwecht 

worrier,. Denrbij komt del de experimenter) ultwijzan 

flat surveillance-ectiviteiten ',liven effect zullen 

hobben OP dolIcten die rich zichtbear voor de eolith; 

nfspelen on/of wanrbij het surveilleren door do poll-

tip veer do (potentiele) darter zIchtbear Ss. Dit 

bororkt de soorten delicten waerop mogelijkerwijs ef-

fect bohnald ken worrier,. Do eta van 'zichtbearheid' 

geldt ook veer col 2 t/m 5. 

Met betrekking tot de bijna-daders (owl 2) ken men 

rich afvragen of zij rich van het flatlet laten af-

houden door een toovallig (wearschijnlijk vaker don 

nomad l door do grotero pelltie-Inzet) lengskomendo 

polltIesurveillance. Het Ilgt meer nor do hand det 

zij rich verdekt rotten Gestalten en even rotten 

wachton met het uttvoeren van het strefbaro felt of 

elders ortoa zullen overgoan. Hiet razor wen dating 

In crimhaliteit zal den optreden. moor een ver-

schuiving in de tijd of pleats, of wollicht eon 

verschulving near eon ender delict det minder 

zIchtbnar Is voor PolitiosurveilIfince. 

Een tinder punt is det do situotle waerin de person 
rich boy I ndt eon rd l eel opal on In hot Dodos., Sat do 
P ersoon zal vortonen door de extra politie-Inzet. Is 

het criminote gedrag plaats/situatiegebonden ("peer-

groop"). oebonden man do omstendighoden wearin do 

e arsoon rich bovindt (drug}, workoloos), of vindt 
hot inowlsiof pinata of OP basis von pan welovorw000n 
borekening? Deze specificatia zal oak geldon ten ean-

zien von col 3 an 4. Ten mention van potentiele defiers 

an de risicogrorp Is hot don oak moor :oar do vroog of 
zij rich door pen verh000de surveillance van 

dalictploging zullen laton weerhouden. 



Voor de Iaatste categorie (cal 5) zit) yen vorhoogde 
surveillance geen effect hebbon; men zou onk zonder 

extra surveillance (vrijwel zeker) goon eelict ge- 

ple@gd hebban. 

b. ingeval van een afname van he poi ifie-optreden 

Denkbaar is dat de categorie dnders (cal I), wanneer 

hen bekend Is dat nr minder politie - surveilIance is. 
Per Persoon gemiddeld meer delicten 	 plegen. 

Bovendien is het mogelijk dnt vanuit de catiegorieen 

(2), (3) on (4) pnrsoneh near bovon 'doorsch.uiven' in 

de matrixkolom. Dit zou op lenge termijn voor 

categorie (5) kunnen gelden. Al met al zal ec.n afnnme 
van politie-optreden kunnen resulteren in een toename 

van de erlmInalltelt. 

gech.v. ilbA 

8. Ingeval van eon toename van het politic-opt- I-cc- fen 

Onder de toename van het recherche optreden kunnen 

twee dingen worden verstaan. Enerzijds van toename 

van de beschikbare mankracht (een uitbreiding van de 

sterkte). en anderzijds Pen toename van het dead-

werkelijke recherchewerk (en du s het afstoten van ne-

venwerkzaamheden) bij eon gelijkblijvende sterkte van 

de recherche. 

In Nederland is nog weinig (experimenteeI) onderzoek 

verricht om daze beide aspecten op hun effectvn to be-

kijken. 

Uit eon Engelse studie (Clearing up crine, Home 

Office) bleek dat een toename van de sterkte zeker 

niet resulteert in eon evenredige toename van het Den-

tal ophelderingen. 

Het ligt in de lijn to mogen verwachten dat van uit-

braiding van de sterkte op korte termijn mac-r ophel-

deringen 201 opleveren. Of dit op lenge termijn ook 

het geval zal zijn, valt nog te bezien. 

De laatste decennia is het politie-apparaat in Neder-

land (en daarmee de recherche) nanzionlijk 

uitgebreid; het ophelderingspercentage is daorentegen 

verder gedaald. Men ken zich den ook de vranc3 stollen 
of de oplossing moat worden gezocht in er.n voort-

durende uitbreiding van de sterkte wanneer dear geen 

voldoende "rendement" tegenover stoat. Eon experiment 

in Utrecht (Inbraakproject) heft uitgewezen dot een 

gecembineerde wag meer succes lijkt to bneken: eon 

uitbreiding 'van de sterkte in combinatie mot van non-

tel organisatorische eanpe .ssingen, weerbij deze 

laatsten 	wellicht 	zwaarder 	telden 	den 	de 

recherche- uitbreiding. 
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Eon volgende vraag is of eon toonnme van hpt plants' 

opheldoringen leidt tot non ofnamo van do rriminnli-

ton. Loten daders van eon delict (col 6) die door de 

Polltie zijn ongelsokt an gevorbnlisperd zich von hot 

Plogen van eon volt:pond delict weerhouden. bat is nog 

moor de vrnog. Allerporst vindt or mint nItijd ten 

vordpro strafvervolgino on strafonlenning plonts. 

bovendion hooft ondorzonk oitonwnzon dot do 

srocialp/spocifiolle proventio tiepin) gorin g  IS. Of 
Porsonen tilt do entonorieon 7 t/m 9 (col ID is minder 

rolovant) rich in bun godrng zullon laten loidon door 

extra rechercho-inspnnningon of wen proton, nnkkons 

Is de vrang. Co hens is groat tint doze informntio flint 

San lion bekond is; fnctoron die voorknn ern ml 'Polon 
in do bonding om eon delict to plegen warden dorhrolve 

nauwelijks belnvlood. 

Over hot gobeel genomen is hot niet nannomplijk to 

verwachten dot eon vithreiding von do storkto van do 

recherche of organisatorischo wijzigingon in do work-

141320 van do rechorche OP longer. tormtis zullon resist-

toren in on afnnmo von de criminolitoit (els nen 

envois) van eon toennme van hot nnntn1 opholdpringen. 

thet onderschoid tussen korte on tango termijn spoelt 

eon rol; zolsol iemand vastzit-in von nolitiocel. huis 

van bewaring of govongonis. kan hi) coon delict 

Plegen). Verder ondorzopk zou dit moeten tnotsen. 

b. Ingeval ran ern afname van lief poiftle-opfreden 

Verondersteld zou kunnon warden chit. wannpor onn do 

nersonen tilt de categOrioen 7 t/m 9 bokend wordt dat 

do Politic niets of woinig moor dept Ann hot nobel-
deron van dolicten (en dot de pokkans dos zper goring 

I,), zil over zullen gann tot hat gingen van Inver 

delIcten (col 7) of daadwerkolijk Pen delict zullon 

PiPOOP (col 8 on 9). bit laatste botoknnt dnt rover 

Personon tot eon delictploging zullen ovorgnan; de 

nentallen van col 7. 8 on 9 worden grater. Dit knn 

zolfs rover often dat personen ult tel 10 over gnnn tot 

eon delict ("Iederpon pleopt wet eon, eon winkeldief-

slot, duswaarom ik dnn flier). 

Eon sfunmo van do rechorchp-InsponnIngnn nil ver-

moodelijk resultpren in minder ophrldrrinpent on 

-ender voorwaardn dAt do gel-Ingere nnlitio-nnndacht 
breder bekend rankt- resulteren in eon toenome van de 

criminalitelt. 

Aintital_laar_le_orkpml tie MI dr I iven 

Met betrokking tot do nmbtonaar VM Is Cr flirt rOzPor 

sprako van eon toename of afname Von dit soort 
polltle-optreden slaw,' van het at den nut bostann van 



eon ambtenaar VM (over do kwaliteit van zljn work- 

zOamheden wordt even ultspraak gedaan). Do ervaringen 

Met eon embtenaer Vii zljn benerkt, starker geldt dlt no 
voe do ovoluntle van de eilecton Vbh tijh activitelten. 

WI) man do effeCten kunnen evalueren don moot aangegoven 

zijn waaruit de activitotten bestaan en welk doe1 ze 

hebben. 

Tot nog toe is ig6 evaluatio bekend. In do veelheid Van 

activiteiten van de ambtenner Vii in het desbetreffende 

korps zaten enkele hoofdpunten: 

• voorlichting can potentiele slachtofters over het 

voorkomen van eon delict, in algemene zin of meer 

specifieker middels bevoiligingsadviezen (die ver-

volgens op de ultvooring ervan warden gecontroleord; 

• yoorlichting 	can 	potentile 	daders 	over 

ernst/schade-omvang van het delict binnen de gemeen-

tei 

• het realiseren van moor grootschallge toepassing van 

beveiligingsmaatregelen, na contacten met aannemers. 

woningbouwverenigingen e.d. 

Hiermee wil net gezegd zijn dat dit in grote lijnen de 

inhoud van het work van eon ambtenaar VM is (zie daarvoor 

de OriWnteringsnota). 

De evaluatie in hat betreffende korps heeft uitgewezen 

dot resAtaten waarschijnlijk pas op )angere termijn 

zichtbaar zijn. Het algemene inbraakniveau by. Is nog 

niet gedaald, wel is or in de beveiligde objecten niet 

ingebroken.Het doen toenemen van de preventiebereidheid 

ken due in de individuele gevallen In die zin succes 

hebben dat in het beveiligde object niet wordt 

ingebroken. Doch waarschijnlijk treden or verschuivingen 

op near minder good beveiligde objecten. Met betrekking 

tot vernieling (het delict waarbij de ambtenaar Vii zich 

ook op potentiele daders heeft gericht) is or wet eon da-

ling to constateren dach deze lijktvceleer toegeschreven 

to moeten worden can andere politle-activiteiten. 

Het is den ook nog onbekend of de ambtenaar Vii erin 

slaagt om personen uit de categoriWin 11 t/m 14 to be-

reiken opdat zij zich in hun gedrag door de door hem 

eeentameerde activiteiten laten beinvloaden. 

De relatie tussen de activiteiten van de ambtenear Vii en 

het criminaliteitsniveau lljkt op korte termijn den ook 

goring to zijn. 

Da vole vragen die hierboven geformuleerd zijn over de 

mogelijke effecten maken duidelijk dat nog lang niet 

holder is hoe de relatie tussen politie-optreden en cri-

minalitelt verloopt. Over de invulling van de matrix zijn 

nog weinig gegevens bekend. Daarbij is or voor het gemak 
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van uiteegann dot dit veer elle soorten dolicten het-

flitch/ Ilgt. Wannoor dat niot het !naval Is, hood! tilt In 

dat ■, acir vorschillende delletsporten eon endere matrix 

diont to worden ongesteld. Van belong Is daerblj ook to 

watnn hoe greet do catogorleen uit do 15 cellon zljn. 

Onchartook ten beentwoording van doze vregen Is noodrake-

lijk am 	edenunte politle-exnerimenten op to kunnen 
rotten. 

Tech hied's," de rosultaten van het enderzoek dat tot no 

too is verricht, on not name do provontIo-exporlmenton. 

ook enkele lichtpunten zij het mint not betrekking tot 

het crimineliteitsniveau els zodanig. In de 'erste 

Pleats can geweren worden op do subjectieve belevIng van 

do criminallteit: onrustgovoelens bij do bevelling 

konden geroduceerd warden door !inn andere inzet van de 

politic. hoar ook Aron, zeal, z13 geneemd zijn, non mantel 

randvnorwaerden die meaty., bijdregen tot criminalIteits-

behnersing kon veelal wordon voldnan. Veer bepoolde 
delicten steno de annpiftebereIdhoid en de bevolking 

toonde rich oak oerder bereid de eolith/ to weerschuwen 

els dat nodie zou run. 

Tenslotte beoordoeldn men over het algemeen de politic/ 

gunstiger dnn normal!' gesprokenr Dno resulteten goven 

non clef or mogelijk eon basis is geschropen veer eon be-

tore Sampnwerking tussen bevolkIng on politic, en zij zijn 

bniangwekkend genoeg nlm Men ervan uitgant dot de politic 

bij non effeclieve ultvolaring van hoer work grotendeels 

afhnnkolijk is van Informatie van on hulo vit het 

nuhliek. 

Wearviw no Man non rich afvragen. zijn de resultaten en 

hot *erste enricht dnn toch weinIg hoongevencil Hot is 

niot vitgesloten dot de effecten In termen van crIminali-

teitsbehoersing op to korte termijn verwecht worden. 

unarmee den trivens pen perste van do hierna volgende on-

derreektechnische/methodologische prnblemen ean do ord. 

komt. 

•.2 Onderroelitechni,che en methodologlFehe problenen 
Eon Wood@ factor die ten rd l gesneRId heoft bli do 
cornet, ultvonring on ovaluntle van de omperimenten ken 

omschreven worden in termon van onderzonktechnische on 

mothadologische prohlematiek. Eon restsl problemen wear- 

on de endereepkers Rijn gelatin tullon sehteeeneeel0Pme 
besproken warden. 

1. Het 'erste probleem dat hIervoor el QVRO is onngeroord 

hooft betrnkking op de termijn wnarop effecten ols-
&Palen on meetbnar run. 

Bij de start van do ovPorimenten is or min of goer von 

uItgegoon dot de beanpole effecten Overt no allow, unn 
hot exneriment zoudRn optroden, dat or eon -In de 



tijd bezien -  tamelijk directe relatie znu bestoan 

tuston oolitio-aptFodom on 'NAVAHO von do efiMiRtill' 

teit. later it in enkele exPeriMenten dere directs' 

relatie at enigszins afgevlokt door extra effect- 

metingon in to voegen. Onbekend blijft Pvt....wet on wPIk 

moment de effecten zich zullen goon voordopn: is door

voor eon half jeer, eon jaar of nog longer nodig? En 

zijn die effecten die Pas on longere tormijn worden 

gemeten, den nog' too to schrijven eon het vords long 

afgesloten experiment, of can 'Indere factoren? 

2. Een tweede probleem is de meetboarheid van do effecten 

die men met het experiment hoopt to bereiken. In de 

experimenten is gekozen voor een representatieve 

steekproef uit de lokole bevolking. Aan hen worden 

neast vragen over gevoelens van onveiligheid en vra-

gen over de bereidheid tot het mermen van 

preventiemaatregelen en het inschakelen van de poll-

tie bij eon delict waarvan men zelf het slochtoffer 

wordt of bij eon potentiPpl verdachte situntip, yra-

gen warden voorgelegd over persoonlijk 

slachtofferschap. In londelijk onderzoeken bliikt do-

ze laatste vraagstelling eon betrouwboar instrument 

to zijn voar het meten van de werkelijke omvang van 

eon aantal veel voorkomende vormen van criminaliteit, 

als tegenhanger van de bij de . politie oeregistreerde 

criminaliteit. Bij de toepassing op loknle school 

zijn twijfels gerezen; het aantal slachtoffers is to 

tiering om betrouwbare conclusies to kunnen trekken 

over veranderingen in de omvong van de 'werkelijke' 

criminaliteit. Een oplossing is nog niet gevonden. 

Gedacht 7r. kunnen worden aan pen, gestrntificePrde 

steekProef onder die groepen van de bevolking die vol-: 

eons de gegevens uit de landelijke onderzoeken een 

groter risico lopen om het slachtoffer to worden. Dit 

heeft evenwel weer het nadeel dat men voor de /Indere 

effectcriteria peon representatieve gegevens heeft. 

Een andere mogelijkheid is om aonvullende gegevens to 

verzamelen over by. de omvong van financiele schode, 

het aantal on de hoogte van ingediende claims voor 

schade vergoedingen bij diefstal, inbraak e.d. Dit 

zal evenwel niet voor allerlei soorten delicten re-

aliseerbaar zijn. Ook ken men overwegen om, ondanks de 

nadelen. terug to vallen OP de gegevens van de gere-

gistreerde criminaliteit. Dee • even weliswaar goer% 

volledig beeld van de omvang, doch kunnen wet eon 

beeld geven yen de ontwikkeling, indipn ervan uitge-

goon ken worden dat de wijze van registratie niet is 

veranderd. De praktijk wijst uit dot daze lactate ver-

onderstelling zeker niet altijd op gnat. Zo leidt het 

delegeren van verantwoordelijkheid voor de registra-

tie aan een ander persoon binnen het politiekorps 

volgens de ervaringen von het CBS tot grete ver - 
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ctoron been OP de registratIe on danrmee no de go- 

realstroerde criminallteit. 

3. Eon derde probloem Is de mate wnarin do bevolking iota 

gemerkt heeft von het fnxmorimentele/ 

oolitip - optrnden. Zo word by. in het D000rninensn nv -
Perlmant vprondersteld dnt do onrichtp survoilinnces. 
nanst Pen mogelijko ropressie van vernielino, voorn1 

oak Pen generale preventiovo working zuudnn hcbben op 

Potnntiole dadors. Doze prevent'e zoo don nip! ;Meru, 

OP de korte teroljn moeten werknn, nl. •ar-Inger men de 

politie op street riot surveillpronronn do lams die 

men loopt am geonkt to zullen warden en van eon vernn-

derIng van mentaliteit, van woarden en normen over wnt 

map en wet clot map. Willen do gerichtp surveillonces 

doze effecten teweog brengen dnn rat de bnvolking c.o. 
de potentiele dader In leder gavel OP do hongtp mootnn 
zljn van dit polltie - optredon. Het onderzoek wijst 

;sit chit oak no pen langore tijd van experionnteron 

slechts eenderde deel van de bevolking Op do hoogte 
was van de gorichto surveillances; an den nint ;Wenn 
OP basis van eigen wnnrnemingon doch ook op basis vnn 

berichten in de plaatselijke media. Bovendien ken 

hierbij nog do kanttekening warden gonlnatst dnt per-

sonen van 15 jeer of jonger niot ir hot onderzoek 

warden opganomen. Do vrong Is in hoover-re zij 	- nls 
groan met relatief veel potontiele daders- wnt nn-

merkt hebben. Over het ;ohne' gnnomen ma/ de 

Proventieve working van de gerichte surveillances 

derhalve niet optional geweest kunnen zijn. omdat de 

storkte van do stimulus ;de zichtbnarheid van het po-
litie-oistreden/ niet groat Is gewovst. RU  eon 

gnotere zichtbaarheid van dit niouwo politie-optreden 
zouden wellicht ogler mansen rich in bun grdrag bier-

door latcu leiden on strafbaar handelmn nchterwoge 
let on. 

D!.. de bekendheld bij de bevolking von groat belong 

ken zijn b1 1 3kt wit de resu1 tat en yen hot Ogden/se ex-
periment: de effecton waren relatief storker. 

4. Fen vierde probleem ken beschreven worden In teroon 
van hasten QM baton van do verschillendp projecten. 
Nieuwe politie-actIviteiten hebbon in de vpr-

schIllende korpsen tijdelijk ern ;lensing endow, on de 

bestaande capacIteit. Omelet, vanwege de boperkte 

tIjdsduur van de projecten. gekozen in vnor eon sterile 

-211 het wellicht nog ;lint stork genovg- stimultrs, wns 

doze extra Inzet -en due hot terugbrengen van normalp 

Politiezorg- noodzakolijk. Writ de intorno rowel PiS 

ftmtprnr Iffeutnn dnftrynn ftlIn ftftvftnftt In mnellOk 
no to CALM, °meld hot onclorreolithssIen dmerveer non 
mogelijkheden bood. 



5. ten vijfde probleem is het meten van relatieve ef- 

fectvi. In do onderzookopzot Is ookozon vOOP hot moton 
van overall-effecten. De stimulus word gericht 0P 
verschillende criteria. Bij de evaluaties doen zich 

echter problemen voor wanneer ultsPraken worden ver-

wacht over relatieve effecten op bepaalde criteria. 

6, lonsIotto hooft rich bU sllo tot nu too vorrlehto ox- 
Oerimenten eon probieeM mot beirekking tot de prak-

tische ultvoering voorgedaan. In de praktijk is 
gebleken chit de veranderingen die in het 

politie-optreden warden beoogd moeilijker konden 

warden gerealiseerd dan word verondersteld, ondanks 

afspraken die gemaakt zijn. De tijdsplanning voor do 

start van bepaalde deelactiviteiten binnen het expe-

riment wordt verstoord. omdat daze activiteiten eon 

langere interne of externe voorbereidingen vergen. 

Binnen het politiekorps moeten voorbereidingen ge-

troffen worden, by. het verzamelen en systematiseren 

van informatie, . het formeren on instrueren van 

simveillancegroepen, het vrijmaken van een 

rechercheur e.d. 

Specifieke tussentijdse acties vergen wederom intern 

overleg on voorbereiding. De uxterne voorbereidingen 

zijn aanmerkelijk minder beinvloedbaar, met elle ge-

volgen van dien voor de tijdsplanning. Zo is het van-

dalismeproject in Hoogeveen pas daadwerkelijk gestart 

in februari 1982, terwijl de plannen reeds dateerden 

van begin 1981. 

Hiet alleen de tijdsplanning ken enders uitvallen den 

was bedoeld, ook de Oaadwerkelijke uitvoering van de 

activiteiten door zowel interne els externe factoren. 

Geplande surveillances gaan niet door vanwege to wet-

nig beschikbare mankracht (ziekte, verlof, sport. 

cursus) of worden voor andere doeleinden aangewend 

(assistentiesurveillance, surveillance in,verband met 

mogelijke brandstichtingen). 

Daarnanst is het juist belangrijk de betrokken poll-

tiemensen ook op de langere duur gemotiveerd to doen 

blijven. In het Amsterdamse experiment bleak dit eon 

probleem tv zijn. Haarmate de tijd verstreek word de 

aan "echte" acties grater. 
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5 UIRGANGSPfURTEN POOR REPORRE RWERIMENTEN 

In hot voorgaando I. kort nangegoven walk° resultaten de 
exporimenton criminoliteitsbestrijding tot dus vor 
hebben opveleverd on welko preblemen de uitvopring on in-
terprotatie leveren. We willon no bezlen hoe. tegen de 
achtergrond van daze gegevens, een nieuwe generatie ex-
Poeimenten ingericht zoo moeten warden. 
Aanknopingspunten doarvoor biedt het Alan do experimenten 
ton grondslag liggende model on do hierboven genoemde 
Problomon. 
Het theoretischo model voor do exPorimenton 15 in grote 
ninon dat eon gewijzied politie-ontreden zowel nicht-
streeks door het politie-ontreden zelf els indirect door 
beinvloeding van hot andrag van de bevolking leidt tot 
eon einem° van do criminaiiteit. Het politio-ontreden 
zoo don onder tindery de proventie- on meldingsbereidheid 
van de bevolking moeten doen toenemen elsmedp het 
vertrevwen von de bovolking in de politic. 

In schema 

polltle-optreden 

gedragskeinvioading 
von de t.avolking 

omvang vim do 

criminalitoit 

Met betrekking tot elk van de &le veriebelen In dit 
scheme bleken problemen to bestesn. 

1. het polftfe-optreden: 
-oraktische uityperinot voorbereldIng en tljds-
planning 

-dsedwarkelljko ultyperIng von geplande octieltel-
ten 

-motivetla von betrokkenen 
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treden 

2. de gedragsbeinvloeding bevolking: 

- zichtboorheid van het nolitio - ontreden voor be-
bevolkino 

-bekendheid met politie-eptreden 

3, de criminallteitsomvono 
-torml3n waorop rosultoten ontreden 
-Meetbearheid Van reiatieve effecten 

In het algemeen zullen nieuwe experimenten zodanig 

divnen to zijn (1st de problemen rend uitvoering 

doorwerking (2) on interpretatie (3) minimaal zijn en de 
bruikbaarheid van de conclusies voor de beleidsvoering 

maximaal is. Dit betekent voor eventuele nieuwe experi-
menten een bijsturing op elk der drip terreinen. 

Voor het politie-optreden is schaalverkleining pen 
denkbare bijsturing. Door de duur van de exrerimente 
kort to houden en het onderzoek toe to spitsen or nnkol-

voudige politiele methoden zullen de sturingsproblemen 

afnemen en zal bovendien de ceusale interpretatie aan 
kracht winne.n. De keerzijde van een dergelijke aanpek is 

dat, tenzij de politiele activiteiten bijzonder inten-
sief zijn, en de stimulus dus erg stork is gevreesd moot 

worden dat het effect van kort dyrende experimenten niet 

aantoonbaar is zeker wear de beschikbare meetinstru-

menten voornamelijk geeigend zijn on voor het 
vaststellen van tamelijk grate effecten. Eon tweede bij-

sturingsmogelijkheid is om sturingsproblemen van het 

eolitie - oetreden niet to beschouwen els pen storende va-

riabele die zoveel mogelijk uit het onderzoek gebennen 

moat worden. Te verwachten is immers dat deze problemen 

zich ook zullen voordoen, wanneer de onderzoekresultaten 
door beleidsvoerders worden geimplementeerd. Experi-

menten die voorbij gaan aan sturingsproblemen zullen dan 
ook voor de praktijk weinig waarde hebben. De wrg die 
voorligt is derhalve de sturingsproblemen nedrukkelijk 

In het onderzoek to betrekken. De sturingsproblemen zo-

als daze zich in de verschillende experimenten hebben 

voorgedaan zijn van tweeerlei card. Enerzijds ontstonden 

doze doordat andere, niet geplande nctiviteiten het ex-
periment doorkruisten (by. mededelingen can de rers). 
anderzijds doordat de beslissingsstrategie op uitvaerend 

niveau eon eigen dynamiek heeft. In het algemeen is doze 

te kenschetsen als stork incidentgericht on mode bepaald 
door doelen op individueel niveau die niet altijd vp een 

lijn liggen met de doelen van de organisatie els gehel. 

Voorgesteld wordt het stimuleren van eon probleemge -

richte aanpak kern te doen zijn van eon nieuwe genaratie 

experimenten. 



In feite wordt met tilt voorstel aangesloten op do expert-

menton in Moerwijk, Osdorp en het onderzoek °Projecfme-
tip recherchcrenn in Utrecht. 

Voorzover de nieuw op to zotten experimenten zIch even-

pens zullen richten OP het groepsniveau rat ochter de 
storing en het functioneren van on hInnen de tank-, Pro-

jectoroopen. ander, don tot dusver, PEPIAbiel  onderwerP 
van ondorrook zijn. Olt houdt ender antler* In rink ender-

zocht rat worden of or bij het °nitrite horns de beeddhoid 
bested 	het 	politig-optredon 	(experimented) 	to 

wijzigen. Is dot niet hat newel don zal or (nog) open ex- 

periment 	plaatsvinden. 	Bovendion ml 	tijdens hot 

experiment voortdurend aandacht oegeven mocker, warden 

don de mate van bereidheid en inzet van site betrokhenen. 

Olt hetekent bovendien tat gezlen de aard van het ander-

zoek gekozen rat worden voor eon functioned! "design" In 

Pleats van het gebruIkeiljhe quasi-experimentele. 

Voor de gedroosbeinvloeding van de bevollting zal neve-

goon moden wordon in hoeverre nolitie-optreden (on zo ja 

welhe vormen van polltie-optraden effect heeft). 

Voor de meetbanrheid van de effecten op het crIminall-

teItsniveau zed gezocht moden worden near enter., be-

tore, seer vet-Mode en gedetailleerdo meetinstrumenten 

ten 'Ind.+ conclusIes te hunnen treliken over de betekents 

van do gevondon resultaten. 

De ultonnospunten voor verder exportmenteel andel-reek 

die hier globaal zijn aangegeven, zutlen nader dice-

werht moeten warden. Gekozon rat daarbiJ nips  moeten 

worths', voor eon onderzoek dat zIch deem richt Op de ef-

fecten van het nolitie-ontreden (op de "outcome"). sear 

voor eon onderzoek waarbij het nolitie-optreden zelf ook 

object van onderzoek Is. Fen combinatie von 

organisatie-ontwIhkeling en "outcome". Voordat eon 

onderzoek, godcht op de effecten von eon bepaeld 

nolitle-ontreden, urgent 1a1 warden. dIent preen fun-

damentele bereidheid van het gehele horns tot dit 

Pointe-entracte/1 apnwedg to zijn. Eon petting hierven 

Is dan ook eon noodzakelljko voorwsarde. En wanneer daze 

herd dhei d mint of In to goring. mete aenwezlg I., zal 
eerst dmarann di enen to warden geworkt. Di t Is van toe-
passing op piko concrete ultwerkIng van (experimented) 

Politle-optreden. Demo ken pleatsvinden eon de hand van 
Ilteratuur en nnn de hand van diagnoses van Probloemge -
bieden met betrekkIng tot criminalItelt binnen de 
gemeente van onderzoek of van probleemgobleden binnen 
het korps van onderzoek. 
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