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I. 	INLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Mini-

sterie van Justitie zal in de komende jaren een reeks projekten op-

zetten rond enkele delikten of deliktsoorten. Het betreft hier in 

eerste instantie delikten die de laatste jaren een aanzienlijke stij-

ging vertoonden of die door hun aard in sterke mate de aandacht heb- 

• ben getrokken. 

• De bedoeling van deze projekten is meer inzicht te verkrijgen in de 

konkrete situationele faktoren die van invloed zijn geweest op het 

ontstaan van het delikt. Meer kennis in dit opzicht zou ertoe kunnen 

• leiden een aantal praktische maatregelen te treffen waardoor pleging 

van deze misdrijven zoniet vermeden dan toch veel moeilijker gemaakt 

kan worden, 

Het eerste delikt dat is onderzocht is de roofoverval. Het tweede de-

likt dat als voorwerp van onderzoek is uitgekozen is autodiefstal, 

• • 

	

	 c.q. joy-riding. Dit projekt werd in overleg met Dr.W.Buikhuisen uit- 

gevoerd door Drs.Th.W.Scholten en Drs.W.Ovaa. 

1.1. Enkele algemene gegevens 

Het aantal autodiefstallen neemt toe. In 1949 werden nog maar 144 

auto's in Nederland ontvreemd, dit aantal groeide tot 600 in 1959 en 

tot 5979 in 1969. In 1973 bedroeg het aantal als vermist opgegeven 

auto's zelfs al meer dan 10.000, nl. 10.974. 1)  

Stelt men het indexcijfer van autodiefstallen en joy-riding op 100, 

in 1966 (jaar waarin het C.B.S. is begonnen joy-riding apart te re-

gistreren), dan bereikte dit 189 in 1970 en 271 in 1973. 

Deze cijfers geven wel een indruk van de belasting die dit misdrijf 

legt op het politie-apparaat, dat hiermee de handen vol heeft. 

Ze geven echter een overtrokken beeld van de werkelijke ontwikkeling 

van dit misdrijf. Er is namelijk geen rekening gehouden met twee fak-

toren : de groei van de bevolking en de groei van het wagenpark. 

Wat het eerste betreft: de Nederlandse bevolking is toegenomen van 

9.884.000 in 1949 tot 13.600.000 in 1974. Als men met deze bevolkings-

aanwas rekening houdt dan is het kriminaliteitscijfers voor auto-

diefstal, inklusief joyriding, per 100.000 inwoners in 19694,6 en 

in 1973 8,2. 

1) Bron: "Criminele en Politiele Statistiek" (maandstatistiek mei 1973). 
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De tweede faktor die buiten beschouwing gelaten werd is de groei van 

het wagenpark van personenauto's. Dit is toegenomen van 113.000 in 

1949 tot 2.440.000 in 1974. Anders uitgedrukt betekent dit, dat er 

in 1950 1 personenauto rondreed op iedere 73 inwoners, terwijl dit 

in 1973, 1 auto op 4 inwoners is geworden. 

Maar ook als men rekening houdt met deze beide korrektiefaktoren dan 

blijkt de stijging van het kriminaliteitscijfer - vooral de laatste 

jaren - nog aanzienlijk te zijn. Stelt men het cijfer in 1949 op 

100 dan krijgt men : 1949 : 100 
1959 : 92

) 
1969 : 154 ' 

x) 
1973 x)  
1974 : 233 

Gezien deze cijfers en de nog steeds voortgaande groei van het wagen-

park, mag men verwachten dat de omvang van dit delikt ook in de toe-

komst nog zal stijgen. Gelet op de grote hoeveelheid werk die de kri-

minaliteit in en om de auto de politie veroorzaakt, bestaat er alle 

aanleiding om via een onderzoek meer inzicht te krijgen in de fakto-

ren die ermee samenhangen. 

1.2. Doel van het onderzoek  

In principe zou justitie op het stijgend aantal autodiefstallen kun-

nen reageren op twee manieren : zo zou men repressief te werk kunnen 

gaan (by. door het politiepersoneel uit te breiden), of het kunnen 

zoeken in het preventieve vlak. Dit onderzoek richt zich voornamelijk 

op het laatste. Het wil onderzoeken onder welke omstandigheden en 

voorwaarden het delikt p1aatsvindt, om dan op basis van die informa-

tie te kunnen komen tot voorstellen inzake preventieve maatregelen. 

Hierbij zou by. gedacht kunnen worden aan wettelijke voorschriften 

betreffende beveiliging van de auto, aan voorlichting van het publiek, 

of aan speciale politiemaatregelen. 

Uit deze orientatie vloeit voort dat het onderzoek meer gericht is op 

situationele faktoren (zoals plaats, tijdstip, wijze van forceren....) 

dan op maatschappelijke achtergronden van het delikt, of kenmerken van 

daders. 

De be1angrijkste vragen waarop het onderzoek antwoord wil geven luiden: 

- welk merk en type zijn sterk diefstalgevoelig? 

- welke faktoren bevorderen autodiefstallen? 

- welke technieken worden hierbij gehanteerd? 

inclusief joy-riding. 



Beantwoording van deze vragen zal dan moeten leiden tot een antwoord 

op de meer fundamentele vraag : wat kan men doen om - los van enige 

kennis omtrent maatschappelijke of psychologische achtergronden - 

de konkrete mogelijkheden tot het plegen van dit soort delikt 

aanzienlijk in te perken? 

1.3. 	De onderzoekopzet  

a. Analyse van Rrocessen-verbaal 

Voor de beantwoording van de eerste vraag - welk type auto is dief-

stalgevoelig - was een overzicht nodig van ontvreemde auto's.Nu is 

het niet onwaarschijnlijk dat iedere periode wat dat betreft zijn 

zijn populaire merken heeft gehad.Omdat onze doelstelling in hetppre- 

• 	 ventieve vlak lag waren we voornamelijk gernteresseerd in een over- _ 

zicht van de afgelopen jaren, namelijk van 1970 tot en met 1974. 

Waar konden we ons materiaal vinden? 

Alle politiekorpsen (zowel gemeente- als rijkspolitie) geven per 

telex aan de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) van het 

Ministerie van Justitie bericht over ontvreemde auto's. Deze 

dienst geeft kwartaalverslagen uit over ontvreemde en vermiste mo- 

torvoertuigen. Helaas kunnen we uit deze verslagen geen systematisch 

beeld verkrijgen van de autodiefstallen. Dezelfde gestolen auto's 

kunnen in deze registers namelijk diverse malen voorkomen, terwijl 

bovendien auto's die slechts korte tijd vermist worden niet in de 

registers worden opgenomen. Met andere woorden in het register 

komen auto's die lang "wegblijven" systematisch meer voor. In de 

meeste gevallen zal het voor wat deze auto's betreft, om diefstal-

len gaan. Het merendeel van de ontvreemde auto's wordt echter bin-

nen korte tijd weer teruggevonden (volgens opgave van de Amsterdam-

se politie zou dit in Amsterdam ongeveer 90% binnen gen maand zijn). 

Om nu de vraag te kunnen beantwoorden welk type auto sterk dief-

stalgevoelig is zullen we dan ook terug moeten gaan naar de "oor-

sprong" : de processen-verbaal van aangifte. We hebben ons daarbij 

beperkt tot de gemeentepolitie, omdat 90% van de aangiften bij de 

gemeentepolitie binnenkomt. 

Om tot een goede steekproef te kunnen komen hebben we een vijftal 

gemeenteklassen aangehouden en wel: 

1. 3 grote steden 

2. gemeenten met 100.000 - 500.000 inwoners (5) 

3. gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners (5) 
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4. gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners (5) 

5. gemeenten met minder dan 25.000 inwoners (5) 

Binnen de strata 2 tot en met 5 werden aselekt 5 gemeenten gekozen. 

De in de steekproef opgenomen gemeenten vertegenwoordigen 59.1% 

van het totale aantal ter kennis van de politie gekomen autodief-

stallen (c.q. joy-ridingen) over de jaren 1970 t/m 1973 (absoluut: 

ruim 22.000). 

Teneinde het bezwaar te ondervangen dat bij de kleinere steden - 

waar het aantal processen-verbaal gering is - de aantallen in de 

steekproef te klein zouden zijn om uitspraken en vergelijkingen 

mogelijk te maken verschilde de steekproeffraktie naar gelang het 

aantal ter kennis van de politie gekomen autodiefstallen over de 

periode 1970 t/m 1973. De volgende trekkingspercentages werden 

aangehouden : 

- gemeenten met meer dan 2.000 autodiefstallen : 10% 

- gemeenten met 500 - 2.000 autodiefstallen : 25% 

- gemeenten met 100 - 	500 autodiefstallen : 50% 

- •gemeenten met 	 100 autodiefstallen :100% 

Deze procedure leverde een totaal te analyseren processen-verbaal 

op van 4402. Daar het totaal aantal ter kennis van de politie ge-

komen aangif ten ongeveer 37.000 bedroeg, vormt dit aantal een 

kleine 12% van elle in genoemde periode ter kennis van de politie 

gekomen autodiefstallen (c.q. joy-ridingen). 

De processen-verbaal van terugvinding werden waar mogelijk achter-

haald aan de hand van het proces-verbaalnummer. In kleinere ge-

meenten geschiedde dit via het logboek van de recherche-afdeling 

autodiefstallen. Bij deze analyse werden onder meer de volgende 

variabelen opgenomen : 

- jaar, maand en datum van aangifte; 

- dag en tijdstip van ontvreemding; 

- plaats waar auto is achtergelaten; 

- merk, type, bouwjaar auto; 

- waarde van de auto; 

- wijze van afsluiting van de auto; 

- wijze van verzekering; 

- goederen in de auto; 

- tijdstip van terugvinden; 

- duur ontvreemding; 

- plaats van terugviaden. 
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Hiermee wilden we informatie krijgen over vragen als : hoe worden 

auto's afgesloten, hoeveel procent van de auto's is na bepaalde 

tijd weer terug; hoeveel auto's worden in dezelfde gemeente weer 

teruggevonden, door wie worden de ontvreemde auto's ontdekt. 

Voor beantwoording van de hoofdvraag - welk type auto is diefstal-

gevoelig - was echter meer nodig dan alleen analyse van de pro-

cessen-verbaal. Om hier namelijk goed inzicht in te krijgen dient 

men op de hoogte te zijn van de verdeling over merken en types 

auto's, zoals die in Nederland rondrijden. Noch het C.B.S., noch 

gegevens over jaarlijkse import van personenauto's kon hierover 

uitsluitsel bieden. Het is echter gelukt om van de Nederlandse 

Vereniging Rijwiel- en Automobielindustrie (RAI) gegevens te ver-

krijgen over het rijdend wagenpark in Nederland in 1975. Deze ge-

gevens hebben ons in staat gesteld vast te stellen of een bepaald 

merk en type frekwenter werd gestolen dan men op grond van zijn 

aandeel in het wagenpark zou mogen verwachten. 

b. Interviews met slachtoffers 

Doel van dit deelonderzoek was de situationele elementen van auto-

diefstallen verder uit te diepen. Aan de hand van het onderzoek 

moest antwoord verkregen worden op het tweede deel van de probleem-

stelling : welke faktoren bevorderen autodiefstal. 

De interviews met aangevers werden gehouden in dezelfde gemeenten, 

maarvan ook de processen-verbaal werden geanalyseerd. In totaal 

zijn 126 aangevers gernterviewd. 

De interviews vonden plaats in de periode van december 1974 tot 

mei 1975. 

Bij het aangever-onderzoek werden de volgende variabelen opgenomen: 

- jaar, maand, dag en tijdstip ontvreemden; 

- plaats en stadsdeel waar de auto is achtergelaten; 

- merk, type en bouwjaar van de auto; 

- waarde van de auto; 

- wijze van afsluiting van de auto; 

- wijze van verzekering; 

- goederen in de auto; 

- wijze van kontr8le op parkeerplaatsen en patrouille politie; 

- aanwezigheid verbindingswegen; 

- drukte van de straat; 



- aanwezigheid van sloten en "afsluitgedrag"; 

- tijdstip ontdekking en aangifte; 

- tijdsduur vermissing auto; 

- plaats en stadsdeelwaar auto teruggevonden werd; 

- beschadigingen aan en in de auto; 

- wijze forcering deur/slot. 

Naast een antwoord op het tweede deel van de probleemstelling - 

diefstalbevorderende faktoren (die daarnaast ook bij het dader-

onderzoek ter sprake komen) - geven de interviews antwoorden op 

vragen als : welk soort beveiligingsmaatregelen treffen autobe-

zitters (by. zelf aanbrengen van stuurslot etc.) worden auto's 

vaak gestolen op bepaalde plaatsen (parkeerterrein, drukke of 

stille straten etc.), hoe lang duurt het voor de auto weer terug-

gevonden wordt? 

c. Interviews met daders 

De meest voor de hand liggende wijze om de vraag te beantwoorden 

welke technieken bij autodiefstal gehanteerd worden, is dit aan 

de daders zelf te vragen. Dossiers bieden in dit opzicht te weinig 

informatie. 

Om nu ook in dit aspekt van het delikt meer inzicht te verkrijgen, 

hebben we interviews gehouden met mensen die veroordeeld waren tot 

een onherroepelijke vrijheidsstraf inzake diefstal van een auto 

of joy-riding, en bij mensen die veroordeeld waren op grond van 

meerdere feiten, waaronder diefstal van een personenauto of joy-

riding. We beperkten ons dus tot een selekte sroep daders: 

alleen door de politie aangehouden autodieven en daarvan weer 

alleen mensen die veroordeeld 

werden tot een vrijheidsstraf. We missen dus de grote groep mensen 

die veroordeeld werden tot een geldboete (met name bij joy-riding). 

In feite betreft dit deelonderzoek slechts een zeer klein gedeelte 

van de aangehouden autodieven : gedurende de interview-periode die 

van I maart 1975 tot 1 januari 1976 liep konden in totaal 37 daders 

worden gernterviewd. Dit is echter in het kader van onze doelstel-

ling geen bezwaar : het ging hier immers uitsluitend om de tech-

niek van het ontvreemden van auto's. Om deze vraag te kunnen beant-

woorden is ook een beperkt aantal interviews voldoende. 
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Autodiefstal, c.q. joy-riding is een delikt * dat een stijgende lijn 

vertoont. Ook indien men de voorhanden zijnde cijfers korrigeert 

op bevolkingstoename en op toename van het wagenpark, is er sprake 

van een stijgingx) . 

Het nu volgende onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in faktoren 

die met dit delikt samenhangen. Hiertoe werd een drie-delig onderzoek 

ontworpen : 

- een onderzoek van processen-verbaal van aangifte van autodiefstal 

in 23 gemeenten; 

- een aantal interviews met aangevers van het delikt; 

- een aantal interviews met daders van een autodiefstal. 

Met het onderzoek hopen we het volgende te kunnen bereiken : 

- Een antwoord op de vraag welke merken en types auto diefstalge-

voelig zijn. 

- Inzicht in de werkwijze van de autodief/joy-rider(zijn technieken 

en selektiekriteria). 

- Kennis van diefstalbevorderende faktoren (mede ook door kennis 

van technieken en selektiekriteria autodief/jOy-rider) via het aan-

gevers-onderzoek. 

- Enige kennis van motieven van autodieven/joy-riders. 

- Antwoord op de vraag hoe lang auto's "wegblijven". 

- Aanwijzingen welke plaatsen/stadsdelen diefstalgevoelig zijn. 

x)
Zoals nog zal blijken (zie pag. 14) heeft deze stijging zich 
niet in 1975 voortgezet. 
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II. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

11.1. Om welke auto's gaat het 

Zoals vermeld kan men pas een indruk van het aandeel van de 

verschillende merken en typen gestolen auto's in het totaal krijgen, 

indien men dit vergelijkt met het rijdend wagenpark in heel Nederland. 

Zoals reeds vermeld heeft de Nederlandse Vereniging voor Rijwiel- en 

Automobielindustrie (RAI)ons gegevens verstrekt over het totaal aantal 

merken en typen auto's die in Nederland in 1975 rondreden. 

Hiermee wilden we de gegevens over gestolen auto's vergelijken. 

Teneinde echter een redelijke vergelijking te kunnen maken is de 

steekproef van processenverbaal tweemaal gewogen: de eerste maal zijn 

de ongelijke steekproeffrakties gelijk getrokken; de tweede maal 

is een wegingsfaktor ingevoerd die rekening hield met de urbanisatie-

graad van de geselekteerde gemeenten. Deze weging was noodzakelijk 

om tot een resultaat te komen dat een zekere geldigheid bezit voor 

het gehele land.In tabel 1(pag.9)kan men zien in hoeverre bepaalde 

merken auto's (de meest voorkomende types staan er tussen haakjes 

achter) meer of minder worden gestolen dan men op grond van hun 

marktaandeel zou kunnen verwachten. 

Twee merken springen er heel duidelijk uit : Opel (voornamelijk de 

Rekord, Kadett, Kapitan) en Fiat. Wat het laatste merk betreft gaat 

het vooral omide kleine typen (de Fiat 850 en 124). Van deze 2 merken 

worden aanzienlijk meer auto's gestolen dan, gezien hun aandeel in 

het rijdend autopark,aannemelijk zou zijn.Andere merken, waarbij dit 

het geval is - maar daft in beduidend mindere mate - zijn Citroen 

(de ID/DS) en de 2CV), Volkswagen (het kevermodel), Mercedes, en de 

verschillende merken Mini-cars. Anderzijds zijn er ook merken auto's 

waarvan er,rekening houdend met het aantal auto's van die merken in 

het wagenpark,opvallend weinig worden gestolen. Dit geldt met name 

voor Ford, Renault, Daf, Peugeot, Vauxhall, Datsun en Toyota. 

De vraag naar het merk van de gestolen auto is ook aan de groep daders 

gesteld. Hun antwoord bevestigt het hierboven geschetste beeld: de 

frekwentst gestolen auto's waren Opel en Fiat. Gevraagd naar de reden 

voor keuze van een bepaald merk en type gaf meer dan de helft te 

kennen dat de voornaamste reden zijn: het gemak waarmee een auto is 

open te krijgen en daarna is te starten. 
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TABEL 1.  Merk gestolen auto's in vergelijking tot hun aandeel in 
het rijdend autopark, in percentages. 

• gestolen auto's 
(gewogen steek-
proef) 

n = 10.752 

22,0 

20.7 

9.5 

9.1 
8.1 

7.5 
3.8 

3.0 

2.8 

2.4 

1.1 

1.1 

0.7 

0,6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.2 

0,2 

0,2 

0.1 

0.1 

0,1 

0,1 

rijdend wagenpark 
in 1975 1) 

Opel (Rekord, Kadett) 

Fiat (850, 124) 

Citron (ID/DS, 2CV) 

Volkswagen (kevermodel) 

Simca (1000, 1100, 1301) 

Ford 

Mini's 

Mercedes 

Renault (R-4) 

Daf 

BMW 

Peugeot 

NSU 

Triumph 

Vauxhall 

Volvo 

Alfa Romeo 

Morris 

Auto-Union 

Auto-Bianchi 

Chrysler 

Datsun 

Sunbeam 

Mazda 

Saab 

Scaldia 

Toyota 

Dit aantal omvat 93.5% van het rijdend wagenpark in 1975, met 
uitzondering van personenauto's voorzien van eon kentekenbewijs 
dat ouder is dan 1969. 

U = 2.516.156 

13.4 

9.7 

7.4 
8.2 

7.8 

11.1 

3.1 

1.9 

7.8 

6.0 

1.5 

5.1 

0.8 

0.2 

1.8 

1.0 

0.5 

0.5 

1.6 • 

0.4 

0.6 

2.7 

0.5 

1.1 

0.3 

0,1 

,3.4 



Gaat het hoofdzakelijk om oude auto's of worden er ook nieuwere gestolen? 

Dit laatste blijkt inderdaad het geval te zijn, hoewel de gegevens elkaar 

hier niet helemaal overlappen. Zowel aangevers als daders zijn van mening, 

dat meer dan de helft van de gestolen auto's slechts 1 tot hoogstens 4 , 

jaar oud was. 	Maar wellicht zijn de gegevens van het proces-verbaal- 

onderzoek in dit opzicht betrouwbaarder : hieruit blijkt dat tweederde van 

de auto's tussen 4 en 10 jaar oud zijn. Dit wijst er op dat het stelen van 

heel oude en van brandnieuwe auto's eerder tot de uitzonderingen behoort. 

Dit klopt ook wel met de opgegeven waarde. 

Volgens de aangevers was de gemiddelde waarde van de gestolen auto's 

f 2.800,-. Het waarschijnliik iets objektievere proces-verbaal-onderzoek 

geeft echter een gemiddelde waarde van f 2.000,- aan. 

Nu kan men zich afvtagen of er een verband bestaat tussen merk en 

bouwjaar : worden er misschien van sommige merken vooral de oudere wagens 

gestolen en van andere juist de nieuwste? Dit is inderdaad het geval : 

het zijn vooral de oude Opels die in trek zijn, en dit geldt ook - ofschoon 

in wat mindere mate - voor Renault en de oudere Volkswagens. Het zou best 

kunnen dat'dit feit verband houdt met het gemak waarmee,men deze auto's 

open en aan het rijden krijgt. Nieuwere auto's die erg in trek blijken, 

zijn alle merken Mini's, de kleine Fiats, Mercedes en Simca. 

Hoewel uit dit onderzoek niet op te maken valt of er in de kleinere steden 

verhoudingsgewijs minder auto's worden gestolen dan in de grotere steden, 

blijkt, wellicht tegen de verwachting in, dat de verdeling over jaar van 

aangifte voor alle typen gemeenten dezelfde is en ook de jaarlijkse toe-

name volgt precies dezelfde lijn (bijlage, tabel 1). Het is evenmin zo dat 

er op het platteland by. meer oude auto's gestolen zouden worden. Voor 

de verschillende gemeenten geldt dat de verdeling over bouwjaren van 

de ontvreemde auto's gelijk is (bijlage, tabel 2). 

Samenvattend zouden we willen stellen dat twee merken opvallend veel worden 

gestolen, nl. Opel en Fiat. Dit gegeven moet in verband gebracht worden met 

de grote toegankelijkheid van deze auto's. 

Over het algemeen zijn de ontvreemde auto's noch al te oud, noch spiksplin-

ternieuw : in dit opzicht wordt de gulden middenweg bewandeld. De waarde 

schommelt tussen f 1.100,- en f 5.000,- en is gemiddels zo'n f 2.000,-. 

Wat de twee frekwentst gestolen auto's betreft kan men zeggen dat vooral 

de oudere Opels en de nieuwere Fords het meest in trek zijn. 
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Met betrekking tot al deze gegevens werden geen verschillen gevonden 

tussen gemeenten van verschillende urbanisatiegraad. 

11.2. Diefstalbevorderende faktoren 

In deze paragraaf zal nagegaan worden in hoeverre bepaalde faktoren 

als het ware uitlokken tot autodiefstal. Indien men nl. derge-

lijke specifieke elementen op het spoor kan komen, bestaat wellicht 

de mogelijkheid door bepaalde preventieve maatregelen het stelen 

van auto's tegen te gaan. 

In dit opzicht zouden we twee kategorieen diefstalbevorderende faktoren 

willen onderscheiden: ten eerste elementen die duidelijk met de auto 

zelf verband houden, zoals afsluiting, aanwezigheid van een tocht-

raampje, voorzien zijn van kentekenbewijs deel III, zichtbaarheid 

van goederen. En ten tweede faktoren die op meer indirekte wijze 

kunnen meespelen zoals by. de verlichting in de straat, drukke of 

minder drukke omgeving en de frekwentie van politiepatrouilles. 

a. Faktoren die met het voertuig  zelf samenhangen 

Aan de groep daders is gevraagd wat nu de belangrijkste punten 

zijn waar men op let als men van plan is een auto te ontvreemden. 

Dit bleken allereerst merk en type van de auto en kwaliteit te 

zijn. Hiernaast werden echter als belangrijke omstandigheden ge-

noemd : het feit dat de auto gemakkelijk te bedienen was, dat 

er geen stuurslot op zat, dat het portier niet afgesloten was, of 

dat het sleuteltje nog in het kontakt zat. Dit zijn zowel voor 

de hand liggende als onthullende gegevens, gezien in het licht van 

preventie van autodiefstallen. Verder werd er nog op gelet of 

er voldoende benzine in de tank zat, en of de auto niet beschadigd 

was. 

Het is interessant om, tegen de achtergrond van deze antwoorden, 

de gegevens uit beide andere deelonderzoeken te bekijken. 

Van de aangevers beweert 94% de auto te hebben afgesloten; 70% 

van deze auto's had een tochtraampje maar slechts 5% van deze auto-

bezitters verklaarde dat het raanpje openstond. Nu lijken deze uit-

spraken wel wat optimistisch : het P.V.-onderzoek geeft nl. aan 

dat zeker 12.5% van de ontvreemde auto's niet afgesloten was, 

terwijl dat van nog eens 8.5% niet vaststond. 
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Dit betekent dat waarschijnlijk een vijfde van de auto's gemakkelijk 

was mee te nemen.Overigens gaf een derde van de aangevers toe de 

auto niet altijd af te sluiten, en ook de kontaktsleutel nogal eens 

in de auto te laten zitten. 

Uit de vraag naar de wijze van afsluiting bleek dat de overgrote 

meerderheid der auto's voorzien was van een eenvoudig portierslot, 

eventueel met een apart kontaktslot. Slechts in ongeveer een kwart 

van de gevallen werd dit aangevuld met een stuurslot of transmissie-

slot. Toch zijn deze faktoren van groot belang zoals moge blijken 

uit de antwoorden van daders in dit opzicht. De helft van hen kon 

de auto zo instappen, daar het portier niet afgesloten was. Van de 

anderen verklaarde driekwart eerst geverifieerd te hebben of het 

portier eventueel openstond, en ongeveer de helft van hen heeft 

meerdere auto's geprobeerd alvorens tot diefstal over te gaan. In 

een derde der gevallen was zelfs een kontaktsleuteltje aanwezig. 

Bovendien verklaarde driekwart van hen die de auto als het ware voor 

het meenemen hadden, dat zij daar niet toe over zouden zijn gegaan 

indien de auto afgesloten was geweest. Door de andere ontvreemders 

werd vooral gewezen op de drempel van het stuurslot ; zoals enkelen 

aanvoerden : "1k loop er eerst omheen, geef een paar trappen tegen 

de voorwielen om te zien of er een stuurslot op zit; als dat zo is 

ga ik door en zoek een andere wagen". 

Een opmerkelijk feit is verder nog dat er een verband bestaat tussen 

urbanisatiegraad van de gemeente en het afsluiten van de auto's : in 

kleinere plaatsen en op het platteland is men meer geneigd de auto 

niet af te sluiten dan in de grote steden (bijlage, tabel 3). Dit 

geheel ten onrechte, want, zoals we zagen, worden in de kleinere 

gemeenten verhoudingsgewijs evenveel auto's gestolen als in de grote 

steden. 

Is de aanwezigheid van goederen eventueel een diefstalbevorderende 

faktor? Dat is moeilijk te zeggen. Volgens het P.V.-onderzoek en de 

daders bevonden zich in ongeveer de helft van de auto's bepaalde 

goederen; volgens de geinterviewde aangevers was dit het geval voor 

minstens 75% van de auto's waarbij de goederen dikwijls goed zichtbaar 

waren. 
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Zij bestonden hoofdzakelijk uit autoradio's, kleding of plaid, 

gereedschap en waardepapieren. Wat de schatting van de waarde der 

ontvreemde voorwerpen betreft lopen de meningen uiteen. Driekwart 

van de aangevers beweren dat deze beneden de f 500,- ligt, en gen 

kwart verklaart de waarde tussen f 500,- en f 1.000,- ligt. De da-

ders daarentegen menen dat het om zaken gaat waarvan de waarde de 

f 300,- niet overschrijdt. De diskrepantie moet hier waarschijnlijk 

gezocht worden in het felt dat aangevers geneigd het gestolene "te 

overwaarderen" met het oog op de te verwachten uitkering van de ver-

zekering. In hoeverre aanwezigheid van goederen een medebepalende 

faktor was voor het stelen van een auto is echter niet uit te maken. 

Het lijkt echter niet erg waarschijnlijk, ook al bezien in het licht 

van het felt dat slechts 4 van de daders dit vermelden als een ele-

ment waarop gelet wordt. 

Tenslotte de aanwezigheid van kentekenbewijs deel III. Volgens de 

aangevers was de helft van hen in het bezit van dit kentekenbewijs. 

•Invoering van het kentekenbewijs deel III zou het mogelijk maken 

dat kontrale en opsporing door de politie soepeler en sneller gaat 

verlopen, hoewel ook de komputerisering van het bestand bij de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer hiertoe zal bijdragen. 

De nuttige funktie van de kopie van deel III is verder dat een ge- 

• stolen (of verduisterde) auto moeilijk verhandeld kan worden. Im-

mers de potentiele koper kan in dat geval niet in het bezit komen 

van de kopie, die niet in het voertuig bewaard wordt. Bu blijkt 

echter uit de antwoorden dat plegers van autodiefstallen en joy-ri-

ding, met deze aspekten geen rekening houden. Meer dan de helft van 

hen zegt er helemaal niet op te letten of het betreffende kenteken-

bewijs aanwezig is, terwijl de •anderen aangeven deze auto's juist 

mee te nemen "omdat men dan minder opvalt". Indien alle auto's 

in het bezit geweest zouden zijn van kentekenbewijs deel III zou 

dit your hen geen "belemmering" vormen. 



TABEL 2.  Ontwikkeling 	autodiefstal tussen 1973 - 1975 	index-cijfers) 70 

Maanden 1973 	 1974 	 1975 ' 

	

abs. 	index 	' 'abs. 	index 	abs. 	index 

januari 	 886 	100 	992 	112 	1239 	139,8 

februari 	 801 	100 	997 	124,5 	935 	116,7 

maart 	 903 	100 	1071 	118,6 	1047 	115,9 

april 	 881 	100 	1072 	121,8 	1166 	132,3 

mei 	 953 	100 	1157 	121,4 	926 	98,2 

juni 	 916 	100 	1059 	115,6 	955 	104,3 

juli 	 1024 	100 	1124 	109,8 	1078 	105,3 

augustus 	 978 	100 	1120 	114,5 	1029 	105,2 

september 	1010 	100 	1256 	124,4 	1234 	122,2 — 

oktober 	 1026 	100 	1212 	118,1 	1252 	122 

november 	 865 	100 	1056 	122,1 	1220 	141 

december 	 731 	100 	1150 	157,3 	1285 	175,3 

Totaal 	 10974 	100 	13266 	120,9 	13366 	121,8 

Totaal 
exklusief 	10088 	100 	12274 	121,7 	12127 	120,2 
januari 
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Wil dit nu zeggen dat er van de invoering van deel III in het 

kentekenbewijs geen enkele invloed is uitgegaan op het aantal 

autodiefstallen? 

Dat kan men natuurlijk op basis van deze interviewgegevens niet 

stellen. Wel zou men voor dit doel de C.B.S. cijfers kunnen gebrui-

ken. In tabel 2 hebben we met behulp van indexcijfers aangegeven 

hoe, voor de verschillendemaanden afzonderlijk, de autodiefstal 

zich ontwikkeld heeft tussen 1973 en 1975. 

Wat blijkt nu uit deze tabel? Laten we beginnen 1974 met 1973 te 

vergelijken. Twee dingen vallen dan op. Allereerst dat het aantal 

autodiefstallen in 1974 niet onaanzienlijk gestegen is. Daarnaast 

dat deze stijging voor alle maandenafzonderlijk geldt. 

Vergelijken we echter 1975 met 1974, dan krijgen we een ander beeld 

te zien. Voor januari is nog sprake van een stijging. 

x)
Deze gegevens over de autodiefstal werden verkegen van het C.B.S. 
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Na deze maand (invoering van deel III van het kentekenbewijs) geldt 

dat tot en met september het aantal gestolen auto's in 1975 kleiner 

is dan in I974x . Vanaf oktober slaat dat beeld dan weer om. In het 

najaar 1975 worden meer auto's gestolen dan in de overeenkomstige 

periode in 1974. E'en en ander zou er op kunnen wijzen dat er aanvan-

kelijk wel een gunstige invloed is uitgegaan van de invoering van 

deel III van het kentekenbewijs, maar dat dit effekt na enige tijd 

weer verloren is gegaan. Soortgelijke tendensen zijn ook gesignaleerd 

bij andere maatregelen (invoering nieuwe wetgeving voor het rijden 

onder invloed; effekt invoering snelheidsbeperking in Belgie, enz.). 

Deze paragraaf samenvattend zouden wij de volgende konklusies willen 

trekken. 

De eerste is dat sommige autobezitters het autodieven wel bijzonder 

gemakkelijk maken, door geen of weinig voorzorgsmaatregelen te nemen; 

hiervan wordt duidelijk dankbaar gebruik gemaakt. 

De tweede konklusie is dat het goed afsluiten van de auto, en met name 

het stuurslot wel degelijk een preventief effekt uitoefent. 

Tenslotte komt uit ons onderzoek niet naar voren dat aanwezigheid van 

goederen, van invloed is op het al dan niet ontvreemden van een auto. 

Van de invoering van deel III van het kentekenbewijs lijkt tijdelijk 

enig effekt uit te zijn gegaan. 

b. Indirekte diefstalbevorderende faktoren 

Zoals aangegeven zijn de voornaamste elementen die een rol spelen 

bij het wegnemen van een bepaalde auto, kenmerken van het voertuig 

zelf. Dit betekent echter niet dat andere faktoren niet van belang 

zouden zijn. In dit opzicht werden de volgende omstandigheden 

genoemd : de auto staat in een rustige straat; er komt weinig 

politie langs; het is een bepaalde tijd van de dag. 

Naar deze omstandigheden zijn vragen gesteld zowel aan de aangevers 

als aan de daders. 

Ten eerste blijkt dat driekwart van de ontvreemde auto's zich op de 

openbare weg beyond ; gen kwart beyond zich op gen of andere - voor 

het merendeel onbewaakte - parkeerplaats. 

x). De maand april vormt een uitzondering op deze regel. 



11.3. Gehanteerde technieken 
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De helft van de aangevers verklaarde dat de auto in een betrekkelijk 

stille straat stond. Dit komt overeen met wat de daders beweren, 

hoewel merkwaardigerwijze ongeveer ggnderde van hen zich dat niet 

meer kan herinneren. 

Hoe staat het met de verlichting van de straat? De meest aangevers 

verklaarden dat de straat normaal verlicht was en slechts 7% sprak 

van slechte verlichting. Zo'n 20% had de auto direkt onder of dichtbij 

een lantaarnpaal gezet. De daders-groep was over dit punt aanzienlijk 

vager : een deel zei het zich niet meer te herinneren terwijl de 

anderen aangaven dat de auto zich op enige afstand van een lantaarn-

paal beyond (van 5m tot meer dan 10m). 

Maar misschien kan deze paragraaf over indirekte faktoren die met 

autodiefstal samenhangen het best samengevat worden door te bezien op 

welk tijdstip van de dag de meeste auto's worden gestolen. In dit 

opzicht stemmen de drie deelonderzoeken volledig met elkaar overeen : 

verreweg de meeste auto's worden 's-nachts gestolen of in de avonduren 

(80 tot 90%). Dit wijst er duidelijk op dat stillere omgeving, minder 

politiepatrouilles,minder grote zichtbaarheid tesamen een zeer belang-

rijke rol spelen. 

Zoals reeds vermeld voerden de geinterviewde daders als voornaamste 

argument aan om een auto van een bepaald merk te ontvreemden, dat 

deze gemakkelijk was open te krijgen en te starten. Met name was dit 

het geval voor de Fiat en de Opel, zo zeiden zij: 

85% verklaarde dat zij in het al gemeen , geen moeite hadden met het 

open krijgen van een auto. Instrumenten die hiervoor het meest in 

aanmerking komen zijn schroevedraaier, valse sleutel, ijzerdraadje, 

en nagelschaartje. Toch is een eerste opmerkelijk felt dat 57% van 

de daders-groep (21 proefpersonen) in het geheel geen techniek hoefde 

te gebruiken, daar de auto niet afgesloten was. Dat dit als het ware 

tot diefstal uitnodigt, behoeft geen betoog. 

Van de overige daders heeft tweederde het slot geforceerd, terwijl gen 

derde de auto opende via het tochtraampje. Gevraagd hoe dit dan 

precies in zijn werk ging antwoordden er drie dat ze het tochtraam 

geforceerd hadden, 4 forceerden het slot met een schroevedraaier, 

3 met een nagelschaartje en 2 hadden een valse sleutel. Met deze akti-

viteiten was praktisch geen tijd gemoeid 	11 van de 16 verklaarden 
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de auto onmiddellijk open te hebben, de anderen kregen het binnen 

de 5 minuten voor elkaar. 

Ook bij het aan het rijden krijgen van de auto had een kwart van de 

daders het al bijzonder gemakkelijk : de sleutel zatin het slot en 

zij konden dus meteen wegrijden. De meest voorkomende techniek voor 

het starten van de motor is het doorverbinden van de kontaktdraden. 

Ook schroevedraaier of nagelschaartje worden hier nog wel eens voor 

gebruikt. Maar een deel van de daders beschikte over een valse sleutel 

en hoefde dus niets te forceren. Overigens duurde het wel jets langer 

om de auto aan het rijden te krijgen dan om het open te krijgen : 
hoewel de meesten de auto onmiddellijk aan het rijden kregen, had 

een derde van de daders hier minstens 5 minuten voor nodig. 

Hoe komt men ,zan al deze kennis? Zoals bij alle technieken het 	- 

geval is : men leert ze van anderen,men leert het in een garage of 

autosloperij, of men oefent zich op verschillende auto's. 

Tenslotte kan men zich nog afvragen in hoeverre er aan de gestolen 

auto's gesleuteld wordt teneinde ze onherkenbaar te maken. Dit is 

slechts in zeer beperkte mate het geval geweest. Niemand heeft een 

kentekenbewijs nagemaakt. Vier daders hebben het nummerbord gewijzigd 

Wen door er iets aan te veranderen, drie door er een ander nummerbord 

op te zetten) en gen dader verklaarde het chassisnummer te hebben 

gewijzigd. Deze gegevens suggereren dat de door ons geinterviewde 

daders een geselekteerde groep vormen, waaronder zich waarschijnlijk 

weinig beroeps-autodieven bevinden. We komen hierop nog terug in 

paragraaf 11.5. 

Dit gedeelte kort resumerend kan men allereerst zeggen dat meer 

plegers van autodiefstallen dan men zou verwachten de auto op de nor- 

male wijze inkomen, omdat deze niet is afgesloten. Is dit wel het geval 

dan zijn de voornaamste instrumenten om de auto te openen en aan het 

rijden te krijgen : schroevedraaier, ijzerdraad,nagelschaar en valse 

sleutel. 

Hoewel het aan het rijden krijgen van een auto jets meer tijd vergt 

dat het binnenkomen, •krijgt het geheel toch meestal zijn beslag 

binnen 5 minuten. 

De gehanteerde technieken heeft men aangeleerd van vrienden, in het 

beroepskader, of door zich te oefenen. 
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11.4. Vermissingl   aangiftej.  terugvinden 

Over het algemeen vinden autodiefstallen vaker plaats tijdens het 

weekend dan door de week. Dit blijkt zowel uit het P.V.-onderzoek 

als uit de interviews met daders. Dit zou er op kunnen wijzen dat 

het in een groot gedeelte van het totaal aantal ontvreemdingen, eerder 

om joy-riding dan om beroepsdiefstallen gaat. 

In bijna 80% van de gevallen wordt de ontvreemde auto weer teruggevonden. 

Tweederde is terug binnen een week, en 85% binnen 2 weken. 

• Hoewel een kwart van deze autobezitters niet wisten waar hun eigendom 

• precies was teruggevonden, konden van de overigen tweederde preciseren 

dat dit in de gemeente van aangifte was geweest. Over het algemeen 

werden de auto's vrij dicht bij huis teruggevonden. De helft van de 

auto's die buiten de gemeente van aangifte werden teruggevonden, bevon-

den zich op nog geen 30 km afstand van de plaats van aangifte. Dit zou 

er op kunnen duiden dat er met deze auto's niet zo bijzonder veel is 

gereden. Al deze gegevens wijzen nogmaals duidelijk in de richting van 

joy-riding en van gelegenheidsdiefstal. 

Verreweg in de meeste gevallen waarin auto's zijn teruggevonden, is dit 

• het resultaat van politie-aktiviteit (+ 80%); in alle overige gevallen 

werden de auto's ontdekt door derden (zoals grenskontrole by.), of ook 

wel door de eigenaar zelf. 

Op te merken valt wel dat de politie en de eigenaar naar verhouding 

meer Fiatjes terugvinden en minder auto's van het merk Mercedes (bijlage, 

tabel 4 ). Ook als men de teruggevonden auto's opsplitst naar merk en 

naar tijd waarbinnen ze ontdekt werden stelt men vergelijkbare verschil-

len vast.De meeste Fiats worden binnen een week teruggevonden; dit i s  

veel minder het geval voor auto's van het merk Mercedes (bijlage, 

tabel 5 ). De voorzichtige konklusie kan wellicht getrokken worden dat 

Fiats vooral worden ontvreemd voor joy-riding - en dan meestal snel 

weer worden opgespoord - terwijl de Mercedes-wagens meer in handen 

vallen van beroepsdieven - en dus veel minder gemakkelijk worden 

teruggevonden. 

Zo blijkt uit het P.V.-onderzoek dat 86% van de Fiats wordt terugge-

vonden, tegen slechts 56% van de Mercedes-wagens, waarmee dit merk het 

laagste percentage opgespoorde auto's oplevert. 



We kunnen deze paragraaf dan als volgt samenvatten. Autodieven ope-

reren in ieder seizoen, en in alle maanden van het jaar in gelijke 

mate. Zij hebben echter een voorkeur voor het weekend en voor de 

nachtelijke uren. 

Het overgrote deel van de ontvreemde auto's is binnen twee weken 

weer opgespoord. De meeste van deze auto's worden in de gemeente 

van aangifte of op geringe afstand daarvan teruggevonden. 

Het terugvinden van auto's berust in de meeste gevallen op aktivi-

teit van de politie. 

Sommige automerken (Fiat) worden meer en sneller opgespoord dan an-

dere (Mercedes). Mogelijkerwijs gaat het in het eerste geval om joy-

riding en in het tweede om beroepsdiefstal. 

11.5. Enke1e kenmerken van de daders-groe2 

In de inleiding is er op gewezen dat de door ons geinterviewde da-

ders van autodiefsta1len slechts een selektie vormen van de popu-

latie die dit delikt pleegt. Ten eerste resulteert dit soort zaken 

dikwijls in het terugvinden van de auto, zonder de dader op het 

spoor te komen ; het ophelderingspercentage is dus laag. Ten tweede 

wordt een zeer groot deel van de gearrestterde daders slechts tot 

een boete veroordeeld. Dit is met name het geval bij joy-riding. 

Dat dit groep klein is moge blijken uit het feit dat wij gemiddeld 

slechts 1 dader per week konden interviewen, 

WeiOr wij nu willen overgaan tot de beschouwing van enkele konklusies 

en aanbevelingen op grond van dit onderzoek, moet eerst worden inge-

gaan op enkele achtergronden van de specifieke dader-groep. Hiermee 

hopen we de grenzen van mogelijke generalisering, en de reikwijdte 

van eventuele preventieve maatregelen duide1ijker aan te geven. 

Een eerste punt betreft de veroordeling. Evenveel daders zijn veroor-

deeld voor joy-riding (15), als voor autodiefstal (16); 6 proef-

personen waren op andere gronden veroordeeld, maar het ontvreemden 

van een auto was hen mede ten laste gelegd. 

lets minder dan gen derde van hen was ze1f in het bezit van een 

auto, alle anderen zouden er graag een willen bezitten. Alleen de 

eerste groep was houder van een rijbewijs. 



Opvallend is dat bij het overgrote deel van de daders het delikt volgde 

op een avondje uit. (Zoals we eerder zagen worden de meeste auto-

diefstallen gepleegd tijdens het weekend). Slechts 27% verklaarde van 

huis gekomen te zijn. 

Het avondje uit vond overwegend plaats in een café, enkelen kwamen uit 

een dancing of een nachtklub of waren naar de bioskoop geweest. 

Opmerkelijk is ook het drankgebruik: tweederde van de groep verklaarde 

alkohol gebruikt te hebben. Dat was dan meestal bier, hoewel 30% 

alleen sterke drank genuttigd had. De hoeveelheid alkohol heeft wellicht 

mede een rol gespeeld bij het besluit een auto te ontvreemden : de 

helft van de groep drinkers had meer dan 10 glazen OD, en 38% zelfs 

meer dan 15. 

Ook druggebruik werd gemeld : 8 proefpersonen verklaarden drugs ge-

bruikt te hebben. Voor 4 van hen waren dit de zogenaamde soft drugs 

(hash)of amfetaminen;de andere vier spraken over heroine. 

Deze omstandigheden moeten in verband gebracht worden met zowel het 

plegen van het delikt als met aanhouding van delinkwenten. Wat het 

eerste betreft hebben grote alkohol-konsumptie en druggebruik een 

zekere mate van bewustzijnsvernauwing en het wegvallen van bepaalde 

remmingen tengevolge.Door de proefpersonen zelf werd gewezen op punten 

als:het late uur,de afwezigheid van openbaar, het verlangen zich huis-

waarts te begeven.of de behoefte om een ritje te maken. Het ontvreemden 

van een auto kwam hun dan ook voor als een logisch uitvloeisel van 

deze omstandigheden. Zo verklaarden 57% van de proefpersonen de auto 

ontvreemd te hebben voor een plezierritje of voor vervoer naar huis; 

slechts een kwart had een duidelijk utilitair doel, zoals gebruik van 

de auto voor een ander misdrijf, of vluchten naar het buitenland. 

Men ziet dus dat hier nauwelijks beroepsdieven bij zijn. 

Dit blijkt ook nog uit de volgende gegevens : slechts 1 proefpersoon 

had de auto al verkocht toen- hij gearresteerd werd, en 5 proefper-

sonen hadden onderdelen uit de wagen gesloopt. 

Gevraagd werd nog hoe lang men van plan was de auto te gebruiken : 

twee derde beweerde de wagen slechts een paar uur nodig te hebben, 

en gen derde gaf als grens een paar dagen. De werkelijke duur van het 
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gebruik komt hier praktisch mee overeen: van 80% beperkte het 

gebruik zich tot maximaal 1 dag. Wat deden zij er tenslotte mee? 

De auto werd eenvoudig aan de kant van de weg gezet in de meeste 

gevallen; de andere auto's werden door de politie in beslag genomen 

(met egn uitzondering: deze auto werd grondig veranderd omdat de 

dader de auto zelf wilde houden). 

Een belangrijke vraag is ook de snelheid van opsporing: hoe lang 

duurde het 1766r de politie de dader te pakken had? Voor de meesten 

van hen was dit het geval binnen gen week, dus vrij snel. 

Gelet op de motivatie voor het ontvreemden van een auto, het uit-

gaansgedrag en alkoholgebruik en het gedrag na ontvreemding krijgt 

men steeds sterker de indruk dat men hier met een vrij typische 

groep daders te maken heeft, die waarschijnlijk niet representatief 

is voor de totale groep plegers van autodiefstallen. Deze indruk 

wordt nog meer bevestigd als men de oorzaak voor aanhouding van de 

politie beziet: in 57% van de gevallen werd de dader namelijk 

aangehouden op grond van zijn opvallend verkeersgedrag (ilaaraan het 

a1koholgebruik wel niet vreemd zal zijn) of wegens een ander straf-

baar feit; 19% van de daders werden door derden aangegeven en van 

13.5% van de auto's herkende de politie het nummerbord. 

Het ziet er dus wel naar uit dat de politie hier op het spoor is 

gekomen van kneusjes of amateurs in het vak en dat de beroepsdieven 

voornamelijk buiten schot blijven. Dit betekent niet dat wij dus 

geen konklusies kunnen baseren op dit onderzoek, want met name de 

gehanteerde technieken hebben ons waardevolle inlichtingen verstrekt. 

Het betekent echter wel dat onze konklusies hoofdzakelijk betrekking 

zullen hebben op het ongeorganiseerde, impulsieve plegen van dit 

delikt, dus meer specifiek op het joy-riden. De beschikbare cijfers 

lijken er echter op te wijzen dat dit delikt het leeuwendeel van de 

autodiefstallen uitmaakt. 



III. 	SLOTBESCHOUWING EN AANBEVELINGEN 

Samenvatting  van de voornaamste  resultaten  

Het hierboven uiteengezette onderzoek beoogde een antwoord te krijgen 

op drie hoofdvragen: 

- welke merken en typen auto's zijn sterk diefstalgevoelig? 

- welke faktoren zijn diefstalbevorderend? 

- welke specifieke technieken worden gehanteerd bij het ontvreemden 

van een auto? 

Om beantwoording van deze vragen mogelijk te maken werden drie deel-

onderzoeken opgezet : een onderzoek van 4421 processen-verbaal die 

aangifte van een autodiefstal behelsden ; interviews met 126 aange-

vers van een dergelijk delikt ; en interviews met 37 daders van auto-

diefstallen die tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld 

waren. 

Alvorens nu in te gaan op enkele konkrete aanbevelingen willen we 

eerst nog de voornaamste bevindingen van het onderzoek samenvatten. 

- Gezien de verdeling over merk en type auto van het rijdend wagen-

park in 1975, worden sommige merken aanzienlijk vaker ontvreemd 

dan verwacht mocht worden. Dit zijn voornamelijk auto's van het merk 

Fiat en Opel, en in mindere mate de Citroen, Volkswagen, Mercedes 

en de Mini-wagens. 	 • 

- Dit gegeven hangt samen met de gemakkelijke toegankelijkheid van 

bepaalde merken auto's. 

- Geen verschillen werden gevonden tussen grotere en kleinere steden 

met betrekkingtotitrelatief aantal diefstallen en bouwjaar van de 

gestolen auto's. 

= Diefstalbevorderende faktoren die met de auto samenhangen zijn : 

merk en type, kwaliteit, wijze van afsluiting, gemak waarmee de 

wagen open te krijgen en te starten is. 

Een aanzienlijk aantal slachtoffers van autodiefstal had de auto 

niet afgesloten. 

- De aanwezigheid van het kentekenbewijs deel III lijkt geen remmende 

invloed op het plegen van dit delikt uit te oefenen. 

- Indirekte diefstalbevorderende faktoren zijn : rustige omgeving, 

weinig politie-patrouilles, geringe zichtbaarheid 

- Schroevedraaier, valse sleutel, ijzerdraad en nagelschaartje zijn 

de meest voorkomende instrumenten om een auto te openen en aan het 

rijden te krijgen. 
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- Deze van anderen geleerde technieken vergen over het algemeen niet 

meer dan 5 minuten tijd. 

- Een groot aantal auto's wordt tijdens het week-end gestolen. De 

meeste wagens worden 's-avonds of 's nachts ontvreemd. 

- De meeste auto's worden binnen een paar weken teruggevonden op vrij 

geringe afstand van de plaats van vermissing. 

- Sommige merken auto's (Fiat) worden naar verhouding vaker terugge-

vonden dan andere merken (Mercedes). Waarschijnlijk is er in het 

eerste geval vooral sprake van joyriding en in het tweede geval van 

diefstal. 

- Het merendeel der autodieven zijn joy-riders. De typische joy-rider 

pleegt zijn delikt voornamelijk tijdens het week-end, in de avond 

of 's nachts in een stille straat. Het gaat dikwijls om een impul-

sieve daad na een uitgaansavond, waarbij alkoholgebruik een rol kan 

spelen. 

Bij dit delikt is bijzonder duidelijk gebleken, dat "de gelegenheid 

de dief maakt". Een groot aantal auto's waren niet of onvoldoende 

tegen diefstal beveiligd. Uit de opmerkingen van vele daders bleek 

verder dat zij dubbel beveiligde auto's (door stuurslot of transmis-

sieslot) liever lieten staan om naar een beter toegankelijke auto uit 

te zien. 

Een overduidelijke konklusie van het onderzoek is zonder twijfel dat 

men de gelegenheid tot het plegen van autodiefstallen drastisch zou 

moeten pogen te beperken. 

De vraag is op welke wijze men dit zou kunnen doen. 

a. Wetteliike maatreselen 

Een der opvallendste resultaten van dit onderzoek was ongetwijfeld 

het grote aantal ontvreemde auto's, dat in het geheel niet afgesloten 

was.In dit licht bezien zou het onzes inziens dan ook aanbeveling 

verdienen te overwegen of het achterlaten van een niet-afgesloten 

wagen niet als een overtreding zou moeten worden beschouwd waarop 

een boete staat. Deze - waarschijnlijk weerstanden oproepende - maat-

regel - moet bezien worden in het licht van de grote belasting van 

het politie-apparaat die de opsporing van gestolen wagens met zich 

meebrengt. Een dergelijke maatregel - hoe impopulair ook - zou 

waarschijnlijk veel bijdragen tot het verminderen van dit type 

delikt. 
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Een nadeel is dat de kontitle op deze maatregel eveneens door de po-

litie zal moeten worden uitgeoef end hetgeen ontegenzeggelijk een 

zwaardere belasting van het apparaat met zich meebrengt. 

In dat verband verdient het wellicht de voorkeur de beveiliging van 

voertuigen door middel van een extra slot op de stuurinrichting, ver-

snellingsmechanisme of overbrenging, wettelijk verplicht te stellen. 

Een duidelijke start hiertoe is gemaakt door de Raad van de Europe-

se Gemeenschappen die in december 1973 richtlijnen heeft uitgevaar-

digd inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-staten 

betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van 
1) 

motorvoertuigen door onbevoegden. 	Deze richtlijnen berusten mede 

op technische voorschrif ten van de Economische Commissie voor Euro-

pa van de V.N. Ze geven aan dat ieder voertuig dat voorzien is van 

een beveiligingsinrichting die werkt op de stuurinrichting, de 

bediening van het versnellingsmechanisme, de overbrenging, of die 

de motor blokkeert, goedgekeurd dient te worden. Dit betekent ech-

ter niet dat voertuigen die niet van deze beveiligingen zijn voor-

zien afgekeurd moeten worden. Van de zijde van de RAI wees men ons 

er op dat het hier gaat om een optionele vorm van harmonisatie 

tussen de Lid-staten. Men hoopt hiermee te komen tot een geleide-

lijke invoering van een betere beveiliging van de auto tegen dief-

stal om dan wellicht op een later tijdstip over te gaan tot geza-

menlijke wettelijke maatregelen (zoals men dit by. met de verplich-

ting tot het dragen van de autogordel gedaan heeft). Het nadeel 

van deze procedure is echter dat zij zeer traag kan verlopen. 

Gezien de uitslagen van dit onderzoek komt het ons voor dat Neder-

land op dit terrein zeker met stringentere maatregelen zou kunnen 

komen. Dat met dergelijke - door een land eenzijdig opgelegde maat-

regelen succes valt te boeken, blijkt uit een studie van de onder-

zoekafdeling van het Home Office "Crime and Opportunity" (1976). 

In Engeland moesten alle nieuwe auto's, waaronder ook de geimpor-

teerde, vanaf 1 januari 1971 voorzien zijn van een stuurslot. 

Het Home Office wilde nu onderzoeken of deze maatregel het gewenste 

effekt had. Daartoe vergeleken zij het aandeel van de nieuwe auto's 

in het totaal aantal gestolen auto's in de jaren 1969 en in 1973. 

1) 
Zie Publicatieblad Europese Gemeenschappen, 117 jrg., nr. L 38, 
11 februari 1974. 
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Deze jaren werden gekozen omdat in 1969 de meeste auto's geen stuur-

slot hadden terwijl dit in 1973 wel het geval was. Onder een nieuwe 

auto verstond men een auto van minder dan 3 jaar oud. Uit de verge-

lijking van de diefstalcijfers bleek nu dat het aandeel van de 

nieuwe auto's in het totaal aantal gestolen wagens 20,9% was in 

1969, en nog slechts 5,1% in 1973. 

Ook in andere landen bleek de invoering van autobeveiliging met be-

hulp van technische voorzieningen effektief. Zo werden onder meer 

in Duitsland sinds 1963 bepaalde beveiligingseisen gesteld aan alle 

auto's (oude en nieuwe). In dat jaar nam het aantal autodiefstallen 

ten opzichte van 1960 met 62% af, en deze vermindering bleef ook 

in latere jaren voortduren. 

In het licht van deze buitenlandse gegevens, en van de resultaten van 

dit onderzoek, dient het wettelijk verplicht stellen van een stuur-

slot dan ook ernstig in overweging te worden genomen. 

Een bijkomend voordeel van een dergelijke maatregel is dat zij voor 

de politie geen extra belasting in de vorm van uitgebreide kontrole 

met zich meebrengt.(Het stuurslot gaat dan immers tot de standaard-

uitrusting van de auto behoren). 

b. Voorlichtins  

Naast eventuele wettelijke maatregelen zou het aanbeveling verdienen 

meer aandacht te besteden in de media aan een gerichte voorlichting 

van het publiek. Punten die hierbij aan de orde dienen te komen 

zijn onder meer : 

- omvang en toename van het delikt. Het karakter van dit specifieke 

misdrijf. 

- diefstalbevorderende faktoren, die verband houden met het voertuig, 

zoals het gemak waarmee een auto open te krijgen of te starten 

is, wijze van afsluiting. 

- diefstalbevorderende faktoren die met het gedrag van de autobezit-

ter verband houden zoals het niet afsluiten van de wagen, 

het in het slot laten zitten van de autosleutels, het zichtbaar 

achterlaten van goederen, de plaats waar de auto geparkeerd wordt. 

- preventieve maatregelen die binnen het bereik van de eigenaar zelf 

liggen, zoals het afsluiten van de wagen, het aan laten brengen 

van een extra-beveiliging, het zichtbaar parkeren. 



c. Politie-Ratrouilles 

Het feit dat de meeste auto's tijdens het week-end, 's nachts en 

in een vrij stille straat worden ontvreemd, wijst er duidelijk 

op dat ook de situatie waarin de diefstal zich gaat afspelen 

een rol speelt. 

Hieruit zou men kunnen afleiden dat een gerichter politiebeleid 

in dit opzicht ook een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren. 

In dit verband willen wij een belangwekkend experiment vermei- 
l) 

den dat in New York City werd uitgevoerd. 	Hierbij werden 4 ge- 

bieden met een hoog percentage autodiefstallen geselekteerd. 

In de geselekteerde gebieden werd zeer aktief gepatrouilleerd en 

geinspekteerd, terwiji aangehouden automobilisten werden gein-

formeerd over het doel van de intensieve kontrfile. Een belang-

rijk aspekt van het experiment was tevens een intensieve voor-

lichtingskampagne (voornamelijk via de radio). De resultaten 

van de akties waren indrukwekkend : in de eerste 5 maanden van 

de operatie was het aantal autodiefstallen teruggebracht met 

38%. Over het gehele jaar 1972 werd, in vergelijking met 1971, 

een reduktie van het aantal autodiefstallen tot stand gebracht 

van 21.5%. De konklusie lijkt gewettigd dat frekwenter en ge-

richter politie-patrouillering ook in ons land een preventief 

effekt zal hebben. 

d. Aard van de reduktie van autodiefstallen 

Nogmaals terugkoppelend naar de resultaten van dit onderzoek 

zouden wij er op willen wijzen dat de hier voorgestelde maat-

regelen tot reduktie van het aantal autodiefatallen waarschijn-

lijk een relatief effekt zullen hebben. Zij zullen voornamelijk 

resulteren in het terugdringen van autodiefstallen voor joy- 

riding, en in mindere mate tot beperking van de beroeps-auto-

diefstal. Voor de professionele dief maakt het namelijk minder 

uit of de auto op slot zit. Hij beschikt over een goed instru-

mentarium om een dergelijke auto binnen de kortst mogelijke 

tijd open en aan het rijden te krijgen. 

1) 	"Auto Auto Theft and the Uniformed Officer" in "The Police 
Chief", juni 1973. 
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Het zijn in de eerste plaats de gelegenheidsdieven, de joy-riders 

die men met beveiligingsmaatregelen en politie-patrouilles 

treft. Dit is echter niet zozeer een bezwaar omdat deze laatste 

een zeer groot aandeel in het totaal van autodiefstallen vormen, 

zoals uit het onderzoek blijkt. 

Men mag derhalve verwachten dat maatregelen die zich meer speci-

fiek tot deze kategorie autodieven richten, een aanzienlijke 

reduktie van dit delikt ten gevolge zullen hebben. 



TABELI Aantal aangiften volgens urbanisatiegraad en jaar van 
aangifte, in percentages. 

jaar van 
aangifte 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

totaal 

(n=) 

urbanisatiegraad 

BIJLAGE 

	

50.000 	50,000 tot 	500.000 	alle aan- 

	

inwoners 	500.000 in- 	inwoners 	giften 
woners 

15.0 

19.5 

17.5 

24.0 

24.0 

100.0 

( 585) 

	

17.0 	 15.5 	 16,0 

	

20.0 	 17.5 	 19.0 

	

19.0 	 19.5 	 19.0 

	

21.5 	 22.0 	 22.0 

	

22.5 	 25.5 	 24.0 

100.0 	 100.0 	 100.0 

(1837) 	(1992) 	(4414) 

TABEL2 Aantal aangiften volgens urbanisatiegraad en bouwjaar, in 
percentages. 

bouwjaar 

1963 of eerder 

1964 t/m 1966 

1967 t/m 1969 

1970 t/m 1974 

totaal 

(n=) 

urbanisatiegraad 

	

50.000 	50.000 tot 	500,000 	alle aan- 

	

inwoners 	500.000 in- 	inwoners 	giften 
woners 

	

15.0 	 17.0 	 13.0 	 15.0 

	

33.5 	 32.0 	 33.0 	 32.5 

	

33.5 	 31.0 	 34.0 	 33.0 

	

18.0 	 20.0 	 20.0 	 20.0 

100.0 	 100.0 	 100,0 	 100.0 

( 509) 	 (1785) 	(1969) 	(4263) 



TABEL 3.  Afgesloten auto's volgens urbanisatiegraad, in percentages. 

afgesloten 
auto's 

onbekend 

niet afgeslo-
ten 

wel afgesloten 

totaal 

(n=) 

urbanisatiegraad 

BIJLAGE 

	

50.000 	50.000 tot 	500.000 	alle aan- 

	

inwoners 	500.000 in- 	inwoners 	giften 
woners 

41.5 	60.0 	 1 5.5 	3705 

3300 	 19.5 	 2.5 	 1 3.5 

25.5 	 20.0 	 82.0 	 49.0 

10000 	100.0 	 100.0 	10000 

(58 5) 	(1837) 	 (1992) 	(4414) 



TABEL 4.  Terugvinden 10 verschillende merken auto's. 

merken 

teruggevonde- 

onbekend 

nee 

ja 

totaal 

(nr.) 

TABEL 5.  Tijdsbestek terugvinden 10 verschillende merken auto's. 

totaal 

(n=) 

merken 
tkids-
bestek 
terUgvinden 

onbekend 

binnen 1 dag 

binnen 1 week 

binnen 4 weken 

binnen 1 jaar 

• 

Mini's Citron Daf 	Fiat 	Ford 	Merce- 	Opel . Renault Simca 	VW 	alle 
des 	 aangif- 

ten 

	

12.5 	10.5 	16.5 	6.0 	11.0 	16.5 	8.5 	11.5 	10.0 	16.5 	10.0 

	

16.5 	13.5 	13.0 	8.0 	13.5 	27.5 	11.5 	19.0 	9.0 	13.5 	12.5 

	

71.0 	76.0 	70.5 	86.0 	75.5 	•56.o 	80.0 	69.5 	81.0 	70.0 	77.5 

100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100,0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100,0 	100.0 

(182) 	(467) 	(108) 	(1001) 	(367) 	(109) 	(861) 	(112) 	(335) 	(368) 	(4421) 

Mini's Citron Daf 	Fiat 	Ford Merce- Opel Renault Simca 	VW 	alle 
des 	 aangif- 

ten 

	

26.5 	22.5 	26.5 	17.0 	23.0 	31.5 	23.0 	24.5 	23.5 	32.5 	23.0 

	

37.5 	37.5 	37.5 	46.0 	39.0 	34.0 	43.5 	38.5 	38.0 	41.5 	41.5 

	

14.5 	17.0 	16.0 	19.5 	21.0 	11.0 	'17.5 	18.0 	18.5 	13.0 	17.5 

	

16.0 	19.5 	11.0 	13.0 	10.0 	12.5 	11.0 	11.5 	15.0 	9.0 	12.5 

	

5.5 	3.5 	9.0 	4.5 	7.0 	11.0 	5.0 	7.5 	5.0 	4.0 	5.5 

100.0 	100,0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

(139) 	(377) 	( 80 	(867) 	(297) 	( 73) 	(714) 	( 78) 	(279) 	(284) 	(3568) 
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