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KRIMINALITEIT EN TECHNOPREVENTIE
x) 

Inleiding 

In dit rapport zullen we ingaan op de vraag in hoeverre technopreventie 

kan bijdragen aan het voorkomen van kriminaliteit. Wat wordt met dit begrip 

bedoeld? We zullen onder technopreventie verstaan het bestrijden van 

kriminaliteit op basis van aan de technologie ontleende inzichten. Als 

zodanig vormt het gen van de uitganspunten van waaruit de misdaad bestreden 

kan worden. Dat dit laatste van belang is wordt welhaast door niemand be-

twijfeld. Door de jaren heen is van de zijde van politici, kriminologen, 

politie en andere in het misdaadvraagstuk geinteresseerde personen 

onderstreept dat meer aandacht moet worden besteed aan de preventie . van 

kriminaliteit. Ook nu heeft dit probleem niet aan aktualiteit verloren. 

In tegendeel. De officiele statistieken laten zien dat het aantal ter 

kennis van de politie gekomen delikten steeds meer toeneemt. Nu mag men 

op basis van dit soort cijfers uiteraard geen uitspraken doen over de 

werkelijke ontwikkeling van de kriminaliteit. Het is immers bekend dat 

de beschikbare politiestatistieken voor dit doel niet geschikt zijn. 

Dat wil echter niet zeggen dat deze cijfers zonder betekenis zijn" ).Wat 

zij ons nl. wel lerenisdat de werkbelasting van de politie de afgelopen 

jaren sterk is toegenomen. Zij wordt met steeds meer delikten gekonfron-

teerd. Laten we daarom eens vanuit dit perspektief naar de ontwikkeling 

van de geregistreerde kriminaliteit kijken. Wat zien we dan? In 1966 

kwamen 181.519 misdrijven ter kennis van de politie. In 1974 waren dit er 

reeds 420.113. Dat is een aanzienlijke toename. In index-cijfers uitge-

drukt (1966 = 100) is het een stijging van 100 naar 230. Deze toename 

wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de groei van de Nederlandse be-

volking in deze periode. Ook als we rekening houden met deze bevolkings-

toename is er echter sprake van een duidelijke stijging. In fig. 1 (zie 

pag. 2) is gen en ander in beeld gebracht. Voor het werk van de politie 

maakt het overigens weinig uit welke faktoren verantwoordelijk zijn 

voor het groter worden van het aantal bij haar ter kennis gekomen de-

likten. 

x) De voor deze beschouwing gebruikte literatuur is mede ontleend aan een 
door mr. G. de Jonge verricht literatuuronderzoek naar de technopreventie, 
waarvan in 1975 een intern WODC-rapport is uitgebracht. 

xxl. 
hierover: 	W. Buikhuisen, Geregistreerde en niet-geregistreerde 

kriminaliteit, Den Haag, Ministerie van Justitie, 1975 
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Figuur I. Ter kennis van de politie gekoMen misdrijven per 100.000 inwoners. 

1966 	1968 	1970 	1972 	1974 

Deze stijging van de geregistreerde kriminaliteit heeft zich niet alleen tot 

Nederland beperkt. Ook internationaal bezien is sprake van een toename. Zo 

neemt het aantal ter kennis van de politie gekomen misdrijven per 100.000 

inwoners in Duitsland van 1966 tot 1972 toe van 3213 tot 4171. In de Verenig-

de Staten van 1926 tot 2630 x) . 

Ook internationaal bezien is de toename van de kriminaliteit reden geweest 

om zich af te vragen wat aan deze ontwikkeling zou kunnen worden gedaan. Zo 

werd by. in de Verenigde Staten door president Johnson in 1965 de "President's 

commission on law enforcement and administration of Justice" ingesteld. 

Deze kommissie heeft een aantal belangrijke rapporten uitgebracht. Deze 

Task Force reports, waarvan de meeste zijn verschenen in 1967, behandelen 

alle facetten van de kriminaliteit, en van de wetshandhaving in Amerika. 

Daarnaast doet men ook pogingen via de Verenigde Naties de ontwikkeling van 

de kriminaliteit terug te dringen. Deze organisatie spant zich onder meer in 

via haar kongressen over "prevention of crime and the treatment of offenders" 

richting te geven aan de aanpak van dit probleem. Wanneer men de daarbij voor-

gestelde werkwijze nader bekijkt, valt het op dat men in sterke mate is ge-

neigd het kriminaliteitsprobleem hetzij vanuit het individu te benaderen, 

hetzij vanuit het maatschappelijk systeem. In het eerste geval denkt 

x) Deze Amerikaanse cijfers hebben betrekking op de zg. indexcrimes, 
waarin de lichtere vormen van kriminaliteit zoals eenvoudige mishande-
ling en kleine diefstallen niet zijn opgenomen. Ze vallen daarom lager 
uit dan de Duitse, maar de stijging is duidelijk. 
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men aan het identificeren van potentiele delinkwenten om in een zo vroeg 

mogelijk stadium via behandelingsprogramma's te kunnen ingrijpen. Een 

voorbeeld van een dergelijke aanpak is een preventie-eksperiment in 

Seattle (Berleman e.a. 1972
x)

), waarbij op grond van school- en politie-

gegevens een populatie van jongeren van 12 tot 14 jaar met een hoog 

risiko werd geselekteerd. Deze kregen een intensieve begeleiding door 

een maatschappelijk werker. Bij de tweede benadering, die van de beim-

vloeding van het maatschappelijk systeem, wordt gedacht aan het kreeren 

van allerlei voorzieningen, zoals het scheppen van meer werkgelegenheid, 

betere onderwijsfaciliteiten, betere huisvesting, een betere stadsplanning 

en dergelijke. 

Het is opvallend dat in de hele serie, overigens indrukwekkende, Task 

Force rapporten slechts een enkele pagina is gewijd aan de preventie door 

middel van de inschakeling van de techniek. Ook op de kongressen,georga-

niseerd door de V.N., wordt nauwelijks over dit type preventie gesproken. 

Het gaat hier niet om uitzonderingen. 

Hoewel het individu met zijn kenmerken en het maatschappelijk systeem 

waarin hij leeft uiteraard belangrijke faktoren kunnen zijn voor het 

ontstaan van kriminaliteit, kan men zich om verschillende redenen toch 

afvragen of het wel juist is uitsluitend op deze punten de aandacht te 

vestigen bij de preventie van kriminaliteit. Allereerst is hierbij een prak-

tische overweging van belang. De beoogde verbetering van maatschappelijke 

voorzieningen kan niet van de ene dag op de andere tot stand worden gebracht. 

Ook voor de individueel gerichte benadering geldt dat zij niet altijd even 

eenvoudig is te realiseren. Kriminologen zijn er immers nog niet in geslaagd 

betrouwbare prediktie-instrumenten te ontwikkelen waarmee potentiele de-

linkwenten kunnen worden geidentificeerd. Daarnaast geven de op dit gebied 

uitgevoerde programma's weinig reden tot optimisme. 

Een tweede tekortkoming van de hierboven gesignaleerde benaderingswijzen 

is dat individu en maatschappij niet de enige faktoren zijn die verantwoor-

delijk zijn voor de totstandkoming van kriminaliteit. Niet minder belangrijk 

is het situationele element (de gelegenheid maakt de dief). Opvallend is dat 

deze "kriminogene" faktor tot nu toe voor een groot deel wordt verwaarloosd 

x)
The Delinquency prevention experiment of the Seattle Atlantic Street Center 
a final evaluation; The social service review, 46e jrg., 1972, p,323-346. 
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door kriminologen. Studies op dit terrein komen we dan ook nauwelijks in 

de kriminologische literatuur tegen. Dat betekent niet dat anderen dan 

kriminologen zich niet hebben bezig gehouden met dit situationele aspekt. 

Met name door banken, grote bedrijyen, het grootwinkelbedrijf en juweliers-

zaken by. is bij de preventie wel aandacht besteed aan de situationele 

aspekten. Door dit soort bedrijyen is op verschillende manieren geprobeerd 

het plegen van delikten te bemoeilijken. Hoe tracht men dit te doen? In de 

literatuur zijn een drietal algemene principes te onderscheiden. Om een 

indruk te geven van wat er zoal op dit gebied gebeurt noemen we tevens 

enkele yoorbeelden. 

1.Het verhinderen van de toegang tot het doelwit.  Bij nieuw op te zetten 

gebouwen wordt bij de bouwplannen rekening gehouden met de beyeiliging van 

de toegang. •Zo tracht men by. deuren en ramen (de meest kwetsbare plekken) 

te beyeiligen door middel van goed hang- en sluitwerk of door traliewerk en 

veiligheidsglas. Dit laatste -het zg. kogelwerend glas- wordt zoals bekend 

yeel toegepast bij banken ter bescherming van kassa of balie. 

Een belangrijke plaats bij dit type beyeiliging nemen de toegangskontrale-

systemen in. Van degenen die toegang tot een bepaald gebouw mogen hebben 

worden enkele gegeyens op een identifikatiekaartje yastgelegd, dat bij 

binnenkomst door een computer wordt gekontroleerd. 

2.Het signaleren van de benadering van het doelwit.Hierbij speelt de alarme-

ringsapparatuur een belangrijke rol. Dit principe werkt als volgt: detektoren 

worden daar opgesteld waar men strafbaar gedrag, als dat dreigt, meteen wil 

signaleren; de detektoren geven, als zij in werking worden gezet, een signaal 

naar een centrale, die het omzet in het uiteindelijke alarm. Het stil alarm 

bij banken is hiervan een bekend voorbeeld. 

Daarnaast wordt hier wel gebruik gemaakt van observatie-apparatuur. Met 

behulp van televisiekamera's en monitoren kan men met betrekkelijk weinig 

personeel in- en uitgangen, terreinen en de binnenkant van gebouwen en maga-

zijnen bewaken. In een volgend gedeelte zal nog melding worden gemaakt van 

het effekt van deze techniek bij toepassing in een warenhuis. 

Een derde vorm van signaleringsapparatuur betreft de zg. doorlichtings- en 

snuffelapparaten, die primair worden gebruikt voor de preventie van terror-

isme, met name waar het de vliegtuigkaping betreft. 
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3.Het bemoeilijken van het zich toeeigenen van waardevolle objekten door 

middel van het hanteren van bepaaZde procedures.Een  van de oudste voorbeelden 

hiervan is natuurlijk de kluis, maar een interessantere ontwikkeling is de 

invoering van de buizenpost, waardoor men in een bank by. geen direkt kon-

takt meer heeft met de kassier. Vervolgens kan hier het geldtransport 

worden genoemd, dat tegenwoordig veelal volgens speciale procedures plaats-

vindt. 

Met het oog op het grote aandeel van de vermogenskriminaliteit in de totale 

kriminaliteit stelt o.a. Amsel m)  voor, geen baar geld meer te gebruiken maar 

met een administratief verrekeningssysteem te werken. In het algemeen 

kan men stellen dat, wanneer het betalen met cheques of girobetaalkaarten 

zou worden bevorderd,dit een verlaging van de aantrekkelijkheid zou betekenen 

om bepaalde overvallen te plegen. Dit zou met name een oplossing kunnen zijn 

voor afgelegen objekten zoals benzinepompen. Tegen de problemen met zg. 

"bad-checks" (valse, niet-gedekte of gestolen cheques), die door de toename 

van het gebruik van cheques ontstaan, heeft men inmiddels in de Verenigde 

Staten bepaalde systemen ontwikkeld. Zo werkt men in Detroit met het check-

alert line (Call); bij dit sys teem volgt men bij ontdekking van het aan-

bieden van een valse cheque de volgende procedure: als ergens zo'n bad-heck 

wordt gesignaleerd geeft de politie een seintje aan een aantal abonnee's 

waarmee ze in verbinding staat. Het systeem schijnt goed te werken. Een 

andere recente ontwikkeling is die met betrekking tot het merken van goede-

ren. In Amerika is deze "Operation Identification" een zeer populair pro-

gramma in het geheel van preventie-aktiviteiten. De burger merkt zijn voor-

werpen van waarde met een speciaal nummer. Op deur of raam van de woning 

wordt een waarschuwing aangebracht waaruit blijkt dat alle voorwerpen van 

waarde in de woning zijn gemerkt en daardoor snel door de politie kunnen 

worden geidentificeerd. Volgens de politie van St. Paul in Minnesota, waar 

al 9200 huizen, scholen en zaken aan deze aktie deelnemen, worden aldus 

gemerkte woningen door inbrekers en dieven gemeden. 

In al dit soort gevallen wordt er om kriminaliteit te voorkomen gebruikt 

gemaakt van bestaande inzichten op het gebied van de technologie. Ook in 

Nederland heeft met name binnen het bedrijfsleven de toepassing van technische 

x) 
Amsel, H.G. Kann sich die Kriminalitat in einem rechen wirtschaftlichen 
System verlagern? Kriminalistik, 26e jrg., nr. 5, 1972 



Ter kennis van de politie gekomen misdrijven 	 " 	Ophelderingspercentages 

1966 	1968 	1970 	1972 	1974 	111966 	1968 	1970 	1972 	1974 
n  

utodiefstal 	2.107 	2.676 	4.586 	8.050 	9.979 	32,1 	32,7 	30,2 	26,0 	26,4 

oy-riding 	7.136 	10.813 	11.750 	12.666 	12.944 	27,2 	16,6 	18,2 	14,3 	16,0 

romfiets 	10.077 	17.787 	26.181 	38.282 	45.718 	16,5 	13,9 	14,4 	14,0 	15,2 

jets 	 27.406 	28.053 	31.911 	42.335 	64.512 	4,8 	3,8 	3,9 	3,4 	5,0 

akkenrollerij 	587 	741 	851 	1.919 	2.425 	6,3 	5,9 	9,5 	5,5 	7,3 

ernieling 	7.999 	8.556 	10.334 	14.096 	20.848 	48,2 	45,5 	43,2 	37,7 	31,2 
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beveiligingsmiddelen aandacht gekregen en wel langs een drietal wegen: 

de Algemene Commissie Beveiliging Banken en PTT, het VNO en het Verzekerings-

wezen.Door deze laatste instelling gebeurt dit zowel op indirekte als 

direkte wijze. Indirekt doordat de hoogte van de premies soms mede afhanke-

lijk worden gesteld van de aangebrachte beveiligingsvoorzieningen. Op direkte 

wijze doordat konkrete beveiligingseisen worden gesteld aan bedrijven. Dit 

laatste wordt by. toegepast bij juwelierszaken. Als de juwelier wat de be-

veiliging van zijn zaak betreft niet aan bepaalde minimumeisen voldoet 

krijgt hij zijn zaak niet verzekerd. 

Een nadere analyse van deze aktiviteiten laat zien dat de huidige inspanningen 

op het gebied van de technopreventie met name dienen ter voorkoming van over-

vallen en inbraken. Ofschoon het hier uiteraard om belangrijke delikten 

gaat maken zij in feite een relatief klein deel uit van de totale geregis-

treerde kriminaliteit. Het denken in termen van technopreventie vindt nog 

weinig plaats bij andere delikten welke gewoonlijk tot de zg. "kleine" 

kriminaliteit worden gerekend. Men kan hierbij denken aan delikten zoals 

autodiefstal en joy-riding, bromfietsdiefstal, fietsendiefstal, zakkenrol-

lerij en vernielingen. 

Hoe staat het nu met de wijze waarop deze delikten zich hebben ontwikkeld. 

In de volgende paragraaf zullen wij hier nader op ingaan. 

Ontwikkelina van de "kleine" kriminaliteit 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de 

geregistreerde kriminaliteit zich tussen 1966 en 1974 heeft ontwikkeld voor 

wat betreft de hierboven genoemde delikten.Tevens zijn daarbij de ophelde-

ringspercentages weergegeven. 
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Wat blijkt nu uit deze tabel? Twee dingen vallen op,Allereerst dat van alle 

zes genoemde delikten het aantal gevallen dat ter kennis van de politie is 

gekomen de afgelopen 10 jaar beduidend is gestegen. Plaatst men de ontwikkeling 

van deze delikten tegen de achtergrond van de stijging van de totale krimi-

naliteit dan blijkt dat zij yoor een groot gedeelte verantwoordelijk zijn 

voor de geregistreerde toename. De volgende cijfers moge dit illustreren. 

In 1974 nam het aantal bij de politie bekend geworden misdrijven met bijna 

37.000 toe. Hiervan komen ongeveer 31.000 voor rekening van de vermogens-

misdrijven. Dat wil zeggen dat de totale stijging van de gesignaleerde kri-

minaliteit voor 84% veroorzaakt wordt door de toeneming van het aantal 

diefstallen, waarbij dan in 63% van de gevallen sprake is van eenvoudige 

diefstal. Deze "kleine" kriminaliteit is dus in hoge mate verantwoordelijk 

voor de stijging van de totale kriminaliteit en is als zodanig bepaald niet 

zonder betekenis. 

Een tweede punt dat we uit de tabel kunnen aflezen heeft betrekking op de 

ophelderingspercentages van deze delikten. We kunnen dan zien dat het aantal 

zaken dat met sukses is opgelost aan de lage kant is. Men mag hieruit af-

leiden dat dit soort delikten bij de politie kennelijk een minder grote 

prioriteit hebben gekregen. Wanneer geen speciale maatregelen worden genomen 

mag dan ook worden verwacht dat de hierboyen gesignaleerde stijging zich in 

de toekomst verder zal voortzetten. Dit is om meerdere redenen ongewenst. 

In de eerste plaats natuurlijk omdat iedere verdere toename van de krimi-

naliteit ongewenst is. Daarnaast omdat het vertrouwen in de politie hierdoor 

kan worden geschaad, hetgeen weer van invloed kan zijn op de aangiftebe-

reidheid van het publiek. 

Niet minder belangrijk is het volgende. Wanneer we bedenken dat de slacht-

offers van deze vorm van kriminaliteit een aanzienlijke groep betreffen 

en wanneer we daarnaast zien dat het aantal opgeloste zaken verhoudingsge-

wijs klein is, dan betekent dit dat bij een niet geringe groep Nederlanders 

het besef ontstaat dat delikten ongestraft plaats kunnen vinden. Een derge-

lijke ontwikkeling kan van inyloed zijn op de mentaliteit van de bevolking 

en zou er by. toe kunnen leiden dat normverschuivingen plaats vinden. Tevens 

kan het de neiging bevorderen om zelf dan ook maar bepaalde delikten te gaan 

plegen, waarbij men dan als "rechtvaardiging" het eigen slachtofferschap 

aanhoudt. Ook zou een verdere stijging van deze kriminaliteit, gepaard 

gaande met vermindering van de opsporingsaktiviteiten van de politie, het 

gevaar voor eigenrichting kunnen vergroten. 

E'en en ander maakt duidelijk dat ook het voork6men van "kleine" kriminali- 



teit van belang is m) . De vraag doet zich nu voor in hoeverre technopreventie 

hierbij een rol zou kunnen spelen. 

Mogeliikheden van technoEreventie 

In het voorgaande stelden we reeds dat het gelegenheid geven als kriminogene 

faktor in het kriminologische denken te veel is verwaarloosd. Men kan zich 

nu afvragen of dit gelegenheidsaspekt inderdaad wel zo'n belangrijke rol 

speelt. Mocht dit het geval zijn, dan zou de technopreventie, een methode 

die sterk is gericht op het situationele element, een belangrijk middel 

kunnen zijn om kriminaliteit te voorkomen. In het navolgende zullen we nader 

ingaan op de rol die het gelegenheidsaspekt speelt in de totstandkoming van 

delikten. We zullen eerst een aantal voorbeelden geven, ontleend aan de 

door het WODC verrichte literatuurstudie, waaruit blijkt dat de situatie 

waarin het delikt wordt gepleegd, van groot belang is. Met name het gelegen-

heidsaspekt speelt een belangrijke rol.Zb komt uit een Engels onderzoek mm)  

naar voren, dat van de gestolen auto's 39% niet was afgesloten. Nog frappanter 

is dat in ruim een kwart van het totaal van de gestolen auto's de sleutel in 

het kontakt was achtergelaten. Ook uit het door het WODC verrichte onderzoek 

autodiefstal komt het element van de gelegenheid naar voren. De helft van 

de aangevers verklaarde nl. dat de auto in een betrekkelijk stille straat 

stond. Verder blijkt it dit onderzoek dat 80-90% van de auto's 's avonds 

of 's nachts wordt gestolen. Uit een enqueste onder een groep autodieven 

bleek bovendien dat zij erop letten of een auto wel is afgesloten en zo 

ja, dat zij die auto's kiezen, die gemakkelijk zijn open te krijgen. xxx)  

Wat de diefstallen uit personenauto's betreft kon volgens Baldwin in 31% 

van de gevallen de diefstal worden gepleegd omdat deuren of ruiten niet waren 

afgesloten. Baldwin verkreeg van de politie te Sheffield ook gegevens over 

inbraken in woonhuizen. Hij laat zien dat bij ongeveer een derde van de 

woningen waarin was ingebroken ramen of deuren onafgesloten waren. 

x) . 
Zie over deze materie ook: W. Buikhuisen : Hoe groot is kleine krimina- 
liteit. Delikt en Delinkwent, 1974, afl. 9, pag. 449 e.v. 

xxl 
Baldwin, J.,: The role of victim in certain property offences. 
Criminal Law Review, juni 1974, blz. 353-358 

xXX1 
3. Junger-Tas (rapporteur):Autodiefstal, W.O.D.C.-rapport Ministerie 
van Justitie, Den Haag 1976. 



Naast onafgesloten auto's en woonhuizen verschaffen ook de zelfbedienings-

zaken een goede gelegenheid tot het plegen van diefstallen. Afgezien van 

de aantrekkelijkheid van de uitgestalde goederen vormt de gelegenheid om 

ongemerkt jets weg te nemen een stimulansvoor dit soort delikten. Een ander 

situationeel element zou men het ontbreken van toezicht kunnen noemen. In 

een recente publikatie van de onderzoekafdeling van het Home Office "Crime 

and opportunity" (1976) wordt aan dit punt speciale aandacht besteed. De 

schrijvers van deze studiewijzen onder andere op de invloed van het afwezig 

zijn van toezicht op vandalisme in autobussen. Uit het onderzoek waarbij vier 

typen dubbeldekbussen waren betrokken bleek, dat de meeste schade werd 

veroorzaakt in bussen zonder kondukteur. In deze bussen werden twee maal 

zo veel vernielingen aangericht als in de dubbeldekkers met kondukteurs 

Verder bleek dat in alle bustypen de schade het grootst was op de plaatsen 

met het minste toezicht (op het bovendek en op de zitplaatsen achterin). 

In de bussen zonder kondukteur werd op het bovendek twintig maal zoveel 

schade veroorzaakt als op het benedendek! 

Effektiviteit van technoEreventie 

Zijn er nu ook studies of gegevens waaruit blijkt dat technopreventie kan 

bijdragen tot het voorkomen van dit soort gelegenheidsdelikten? Dit blijkt 

inderdaad het geval te zijn. 

Het eerdergenoemde Home Office rapport geeft hiervan een voorbeeld dat de 

effektiviteit van het verplicht stellen van stuursloten in auto's illus-

treert. Sinds 1 januari 1971 moeten alle nieuwe auto's in Engeland (ook de 

geimporteerde) voorzien zijn van een stuurslot. Teneinde de effektiviteit 

van deze maatregel te kunnen evalueren werd door het Home Office het volgende 

gedaan. Nagegaan werd welk percentage het aantal gestolen nieuwe auto's 

in 1969 uitmaakte van het totale aantal in dat jaar gestolen auto's. 

Hetzelfde werd gedaan voor het jaar 1973. Deze beide jaren werden gekozen 

omdat in 1969 de grote meerderheid van de nieuwe auto's geen stuurslot had, 

terwijl in 1973 deze auto's wel van een stuurslot zijn voorzien. Onder een 

nieuwe auto werd daarbij verstaan een auto van minder dan 3 jaar oud. 

Vergelijking van de diefstalcijfers wees nu uit dat in 1969 het aantal nieuwe 

auto's dat werd gestolen 20,9% uitmaakte van het totaal, terwijl dit cijfer 

in 1973 was gedaald tot 5,1%. Ook in andere landen is de invoering van 
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autobeveiliging met behulp van technische voorzieningen effektief gebleken. 

In Duitsland bv. ) waar sinds 1963 aan alle auto's (oude en nieuwe) 

bepaalde beveiligingseisen worden gesteld, nam het aantal autodiefstallen 

in 1963 met 62% af ten opzichte van 1960, toen deze maatregelen nog niet 

van kracht waren. Deze verkleining van het risiko van autodiefstal bleef 

ook in latere jaren bestaan. 

Tenslotte blijkt uit de mededeling van prof.Zimring, gedaan op een symposium 

in Berlijn in 1976, dat nadat op basis van federale wetgeving in de Vere-

nigde Staten stuursloten in auto's verplicht werden gesteld, het aantal 

autodiefstallen terugliep met 20%. Dit is te meer opvallend wanneer men 

bedenkt dat in de voorgaande jaren steeds sprake is geweest van een stijging 

van het aantal auto's. 

We hebben het tot nu toe steeds over de autodiefstal gehad maar ook over 

andere vormen van diefstal zijn enige gegevens bekend. Uit een onderzoek 

naar diefstal van grammofoonplaatsen in een warenhuis bleek by. dat nadat 

de verkoop zodanig werd georganiseerd dat de kopers geen direkte toegang 

meer kregen tot de platen -geen luisterkabines, en hoezen zonder platen-

het aantal diefstallen beduidend terugliep. 

Een ander voorbeeld op het gebied van de winkeldiefstal heeft betrekking 

op een Franse supermarkt. In dit grootwinkelbedrijf werd per maand voor 

90.000 frs. aan goederen gestolen. Nadat men een groot aantal T.V.-kamera's 

had aangebracht (waardoor zowel publiek als personeel werd gekontroleerd) 

liep het door deze diefstallen veroorzaakte verlies met 33% terug. 

Een misschien wat oneigenlijk voorbeeld betreft het effekt dat is uitgegaan 

van de in 1975 ingestelde verplichting dat bromfietsers een valhelm moeten 

dragen. Hoewel deze maatregel was bedoeld om de eventuele gevolgen van 

ongevallen te minimaliseren heeft zij ook een effekt gehad op de diefstal 

van bromfietsen. Uit door het WODC verrichte slachtofferstudies is nl. 

gebleken dat het percentage slachtoffers van bromfietsdiefstal in 1975 

ten opzichte van 1974 is teruggelopen van 8 naar 5. Op grond hiervan kan 

worden verwacht dat het aantal bromfietsdiefstallen niet onaanzienlijk zal 

zijn teruggelopen. Samenvattend mogen we dan ook konkluderen dat technopre-

ventie in principe een belangrijk middel kan zijn bij het bestrijden van 

de "kleine" kriminaliteit. 

x) . 
Zie hiervoor P.Mayhew e.a.,: Crime as opportunity, Home Office Research 
Study nr. 4, London 1976 
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In het voorgaande hebben wij erop gewezen dat de betekenis van de gesigna-

leerde stijging van de "kleine" kriminaliteit belangrijker is dan op het 

eerste gezicht wel eens wordt aangenomen. We wezen in dit verband op het felt 

dat het vertrouwen in de politie hierdoor zou.kunnen verminderen, dat norm - 

verschuivingen ten aanzien van de grenzen van het mijn en dijn kunnen ont-

staan, dat mensen er hierdoor gemakkelijker toe zouden komen zelf ook de-

likten te plegen en tenslotte dat het geyaar van eigenrichting hierdoor kan 

worden beyorderd. Het is dan ook van groot belang meer aandacht te besteden 

aan het voorkomen van dit soort delikten. Technopreventie zou hierbij een 

bijdrage kunnen leyeren. We hebben immers gezien dat we hier vaak met zg. 

gelegenheidsdelikten te doen hebben. 

De aan de literatuur ontleende yoorbeelden maken duidelijk dat hiertoe ver-

schillende mogelijkheden aanwezig zijn. Daarnaast zijn nog een aantal andere 

mogelijkheden te noemen. Zo zou by. het zakkenrollen aanzienlijk kunnen worden 

bemoeilijkt door binnenzakken en achterzakken te yoorzien van een ritsslui-

ting. Fietsendiefstal zou kunnen worden teruggebracht door de toepassing van 

metalen vorken in pleats van de huidige fietstegel. Deze yorken lenen zich 

immers bij uitstek voor het vastleggen van de fiets met een kabelslot. 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat technopreyentie mogelijkheden biedt 

om winkeldiefstal tegen te gaan ontlenen wij aan de Verenigde Staten. Op 

het prijskaartje of elders wordt daar (in sommige bedrijven) een chemische 

substantie aangebracht, waarop door elektronische apparatuur wordt gereageerd. 

Bij de kassa wordt deze substantie verwijderd. De bij de uitgang opgestelde 

elektronische apparaten maken het mogelijk onmiddellijk na te gaan of mensen 

het bedrijf verlaten met niet-betaalde goederen. Vooral bij relatief dure 

artikelen kan deze methode goede diensten bewijzen. 

Ook op het gebied van de verkeerskriminaliteit zou meer nog dan nu het geval 

is gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheden die de techniek biedt. 

Men kan hierbij denken aan roodlichtkamera's en snelheidsregistratie-appa-

ratuur. Ofschoon dit soort middelen reeds op kleine schaal wordt gebruikt 

yerdient het aanbeveling deze technieken meer toe te passen. Daarnaast zijn 

hier nog wel een aantal yarianten denkbaar. Zo vordt by. in Amerika ge-

eksperimenteerd met elektronische apparatuur die het de politie mogelijk 

maakt vast te stellen of de eigenaar van een auto in het bezit is van de 

vereiste papieren (by. rijbewijs). Men doet dit door achter de ruit een 

sticker aan te brengen, die yoorzien is van een bepaalde chemische substantie. 

De politic kan met hiertoe geeigende apparatuur ook bij rijdende auto's 

onmiddellijk yaststellen of er bepaalde overtredingen worden begaan. 
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Bewustwordin van de mopliikheden van techno2reventie  

In het voorgaande hebben we een aantal voorbeeldeigegeven op het gebied van 

de technopreventie. De bedoeling hiervan is niet in de eerste plaats aan te 

geven wat in konkreto allemaal kan worden gedaan. Belangriiker is dat zich 

hier als het ware een mentaliteitsverandering gaat voordoen. Het is by. 

van belang dat men zich bij zaken als het plannen van wijken, het bouwen van 

woningen, het fabriceren van auto's, fietsen en andere kriminaliteits-

gevoelige objekten meer bewust is van de mogelijkheden op technopreventief 

gebied. Een dergelijk sterkere bewustwording zou kunnen leiden tot het op-

stellen van een profiel van eisen, waaraan kriminaliteitsgevoelige objekten 

moeten voldoen. Daarnaast zou men bij bestemmingsplannen in het programma vat 

eisen ook moeten denken aan het voorkOmen van kriminaliteit. Inzichten 

ontleend aan de defensible space gedachte (zie hieronder) zouden hierbij 

kunnen worden gebruikt. 

Samenvattend zouden we willen benadrukken dat het van belang is dat overheid, 

producent en burger zich meer bewust zijn van de mogelijkheden op techno-

preventief terrein. 

Risiko-analxse 

Om een profiel van eisen op te kunnen stellen moeten we weten wat de kwets-

bare plekken zijn. Dat kan met behulp van de zg. risiko-analyses. Niet 

iedereen en niet elk objekt loopt immers evenveel kans slachtoffer van een 

deliktte worden. Bovendien varieert die kans per plaats, tijd en situatie. 

De risiko-analyse zou zich dan ook op beantwoording van de volgende twee 

vragen moeten richten: 

1) Waar en wanneer vinden delikten plaats? 

2) Onder wat voor omstandigheden en op welke wijze vinden delikten plaats? 

Beantwoording van deze vragen levert informatie over kriminaliteitsgevoelige 

objekten en hun kwetsbare plekken. Bovendien kan een beter inzicht in de 

plaats en tijd waarop delikten worden gepleegd van belang zijn voor de 

afstemming van de suveillance daarop. Dat er in dit opzicht nog wel wat te 

verbeteren is blijkt by. uit een in Groningen verrichte studie waarin werd 

aangetoond dat er geen verband bestond tussen het surveillance-patroon 

van de politie en de ongevallenkoncentratie. 

Ook de situatie waarin en de manier waarop delikten worden gepleegd zou veel 

meer aandacht moeten krijgen. Hier moeten immers de aanknopingspunten worden 
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gezocht voor de technopreventie. Op dit gebied is er al het g6n en ander 

gedaan. Zo is men in Engeland via een landelijk survey-onderzoek x) 	per 

winkeltype nagegaan hoe groot de kans op inbraken was. Men kreeg zo een idee 

over de kwetsbaarheid van de diverse winkeltypes voor inbraken. 

In de Verenigde Staten is in 1973 voor bedrijven een handleiding xx) 
ver-

schenen speciaal ten behoeve van de risiko-analyse op mikro-nivo (per bedrijf). 

Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld als richtlijn voor hen 

die zich met beveiligingsvraagstukken bezig houden. Het stelt hen in staat 

beter het risiko of de fysieke gelegenheid voor kriminaliteit te identifi-

ceren. Het is onbekend in welke mate men in Nederland gebruik maakt van 

risiko-analyses. In het bedrijfsleven,en zeker door de grote bedrijven, 

wordt hieraan al de nodige aandacht besteed. Het Verbond van Nederlandse 

Ondernemingen heeft in dit verband een Handleiding Beveiliging (1973) 

uitgegeven, waarin een voorbeeld van een zg. gevarenmatrix is opgenomen. 

Per bedrijf wordt hierbij in een schema vastgelegd wat potentieel kwetsbare 

afdelingeq c.q. personen zijn, en welke gevaren in welke mate van waarschijn-

lijkheid dreigen. Voor zover bekend is deze matrix nog niet op zijn bruik-

baarheid getoetst. De algemene indruk uit de literatuur is dat deze risiko-

analyses tot nog toe overwegend zijn toegepast ten aanzien van tegen grote 

bedrijven of organisatie gerichte vormen van kriminalieit. Het lijkt ons 

van belang dat risiko-analyse ook word toegepast op deliktsoorten, waarvan 

de individuele burgers het slachtoffer worden, met name de eerdergenoemde 

frekwent voorkomende gelegenheidsdelikten. 

Voor het opstellen van een profiel van eisen en dan speciaal op het gebied 

van de huizenbouw en planning van wijken kan ook een aanknopingspunt worden 

gevonden in de "Defensible space"-gedachte, o.d. verwoord door Oscar Newman xxx)  

Deze nieuwe stroming die in de Verenigde Staten is ontwikkeld, tracht door 

x)
Store security, Retail business, nr. 161, 1971, blz. 35-44 

xxl. 
tungsbury, A.A., Introduction to Security and crime prevention surveys, 
Sprinfield, Illinois, 1973. 

'w 
 
man, 0., Architectural design for crime prevention, National Institute 

of law enforcement and criminal Justice, Washington, 1973 
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het speciaal aandacht besteden aan opbouw en inrichting van (woon)wijken 

kriminaliteit te voorkomen. Men richt zich daarbij weer vooral op die as-

pekten van de (bebouwde) omgeving, die gelegenheid geven tot het plegen 

van delikten. De ruimtelijke indeling en de overzichtelijkheid van de 

situatie, zowel in als rondom de gebouwen spelen hierbij een belangrijke 

rol. De galerij met zijn grote aantal flatwoningen leent zich by. goed 

voor diefstal ; men kan immers gemakkelijk weer verdwijnen zonder dat 

dit opvalt. Dit laatste aspekt heeft ook doorgewerkt in een ander idee 

dat voortvloeit uit de defensible space-gedachte. Het betreft hier de 

aanleg van parken. Voorgesteld wordt in plaats van vierkante vormen aan 

te houden over te gaan op langwerpige parken. Hierdoor zou hulpgeroep 

van de slachtoffers eerder door kunnen dringen tot de omwonenden. 

Newman heeft zich vooral op de grote woonkompleksen gericht. Uit een ana-

lyse van gegevens over 100.000 gemeentewoningen in New York kwam naar 

voren dat de omvang van het woningkompleks, het aantal wooneenheden dat 

van dezelfde ingang gebruik maakt en de hoogte van de gebouwen van in-

vloed waren op het kriminaliteitsnivo. Steeds geldt : hoe groter, hoe 

meer kriminaliteit. Vandaar dat gepleit wordt voor kleinschaliger bouwen. 

Niet alleen de fysieke kenmerken van de woonomgeving maar ook de sociale 

aspekten zijn van belang. Voorgesteld wordt zodanig te bouwen dat de in-

tegratie van de bewoners van de wijk wordt vergroot en vervreemding 

wordt tegengegaan. Door kleine eenheden te ontwerpen wordt ook de wer-

king van de sociale kontr8le bevorderd. Tevens krijgt men hierdoor meer 

toezicht op de eigen omgeving, waardoor de gelegenheid tot plegen van 

delikten kleiner wordt. Dat deze faktor van belang is blijkt wel uit 

een ander onderzoek van Newman. Hij vond nl. dat de minst waarneembare 

delen van woonblokken zoals liften en trappehuizen het meest van kri-

minaliteit (met name vandalisme) hadden te lijden. (Het door het Home 

Office genoemde autobussenonderzoek wees dit ook uit). Om deze overzich-

telijkheid te bevorderen wordt gepleit voor het konstrueren van glazen 

trappehuizen en een goede verlichting van zowel trappehuisen en een 

goede verlichting van zowel trappehuis als portiek. 

In de geest van de defensible space gedachte zou men bij het plannen 

van nieuwe wijken ook over kunnen gaan tot het weglaten van hoekhuizen 

op kruispunten. Dit bevordert in hoge mate de overzichtelijkheid en 

daarmee de verkeersveiligheid. Het aantal auto-ongelukken zou hierdoor 

aanmerkelijk kunnen verminderen. 
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Bevorderen van fundamentele research 

Een andere belangrijke ontwikkeling die gaande is en zeker onze aandacht 

verdient is die van de fundamentele research op het gebied van de techno-

preventie. We zullen hiervan een aantal voorbeelden noemen. 

x) 
- In de V.S. is men bezig met het ontwerpen van zg. "ignition lock systems" 

om rijden onder invloed te voorkomen. Er wordt hier met verschillende sys-

temen geeksperimenteerd. Er bestaat een versie waarbij de bestuurder eerst 

een proef moet afleggen (by. een bepaalde cijferkonbinatie op een toetsen-

bord indrukken) voordat hij de kontaktsleutel kan omdraaien. Een tweede 

systeem werkt met een ingebouwde breathalyser (ademregistratie-apparatuur) 

die achter de stuurkolom is geplaatst en de adem opneemt. Als de alkohol-

konsentratie in de uitgeademde lucht boven een bepaald nivo is, kan de auto 

niet worden gestart. 

- In Duitsland verricht men 	onderzoek om na te gaan of auto's stroomloos 

zijn te krijgen. Men werkt hier met een ekstra slot dat op een niet te ge-

makkelijk bereikbare plaats (by. onder de stoel van de bestuurder) is be-

vestigd. Het is dus een soort hoofdschakelaar, waarmee men alle stroom 

afsluit. Op die manier kan via kortsluiten van de bedrading de motor niet 

meer worden gestart, hetgeen het stelen van auto's in hoge mate bemoeilijkt. 

- Ook op het gebied van het signaleren van delikten via elektronische appara-

tuur vinden verschillende studies plaats. 

Het verrichten van fundamenteel onderzoek op technopreventief gebied zou 

in Nederland meer moeten worden gestimuleerd. 

Naast het uitdenken van nieuwe technische mogelijkheden van preventie is 

het van belang dat bestaande voorzieningen op hun kwaliteit worden getoetst. 

Dit testen van de betrouwbaarheid van beveiligingsmiddelen zou een taak voor 

T.N.O. kunnen zijn. Deze instelling zou zich by. kunnen richten op het be-

proeven van beveiligingssystemen (in ruime zin), waarbij men kan denken aan 

simpele vormen zoals fiEtSsloten en aan meer ingewikkelde als alarmapparatuur. 

Produkten die aan de gestelde normen voldoen zouden analoog aan het KEMA-

keur voor elektrische apparaten een T.N.0.-certifikaat krijgen. Men zou de 

eis kunnen stellen dat beveiligingssystemen, alvorens ze op de markt mogen 

worden gebracht, dit "veiligheidskeur" van T.N.O. moeten hebben. Op deze 

wijze zouden niet goed funktionerendebeveiligingssystemen verwijderd kunnen 

worden. De noodzaak van een dergelijke kwaliteitsgarantie kan worden gen- 

x) Zie Robert B.Vons: Cars that drink can't drive OECD Symposium on counter 
measures, Vermont, 1971. 
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lustreerd aan de hand van fietssloten. Sommige voldoen niet aan de aan het 

materiaal te stellen hardheidseisen: sommige kabels of ringsloten kunnen met 

een flinke tang gemakkelijk worden doorgeknipt en van andere sloten is het 

"systeem" gemakkelijk te overwinnen. Het is by. bekend, dat er een bepaald 

type cijferslot in de handel is waaryan men via een simpele ingreep de 

cijferkombinatie kan achterhalen (ook de fietshandel is hiervan op de hoogte 

maar verkoopt dit slot toch!) 

Het belan van pede voorlichtin 

In het voorgaande hebben wij benadrukt dat het van belang is dat overheid, 

producent en burger zich meer bewustworden van de mogelijkheden van techno-

preventie. Hoe zou nu een dergelijke bewustwording kunnen worden bevorderd. 

Hierbij zullen yoorlichtingsaktiviteiten een belangrijke rol kunnen spelen. 

Wat zou hier moeten gebeuren? Een aantal initiatieyen zou genomen kunnen 

worden. We kunnen hierbij denken aan de yolgende aktiviteiten: 

1) initiatieven ter bevordering van technopreventieye inzichten; 

2) initiatieven ter verspreiding van deze inzichten; 

3) initiatieven om deze inzichten toegepast te krijgen. 

Bij deze noodzakelijke aktiviteiten zou het bij de Directie Politie van het 

Ministerie van Justitie ingestelde stafburo preventie kriminaliteit een 

belangrijke rol kunnen spelen. In overleg met een preventieafdeling van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken zou dit stafburo kunnen bevorderen dat 

genoemde initiatieyen worden ontwikkeld en dat de benodigde inzichten op 

de juiste plaatsen terecht komen.In konkreto kan hierbij worden gedacht aan: 

- het stimuleren van ontwikkelingsprojekten 

- het leggen van kontakten met lagere overheden en producenten 

- het voorlichten van belanghebbenden 

- het beyorderen van wetgeyende arbeid, by. op het terrein van het stellen 

van kwaliteitseisen of het formuleren van maatregelen om bepaalde preven-

tieve voorzieningen verplicht te stellen, zoals een stuurslot voor auto's. 

Ook op gebieden waar technopreyentie effektief zou kunnen zijn maar waar men 

niet wil of kan overgaan tot verplichtende maatregelen, zou dit buro ini-

tiatieven woetannemen om de mogelijkheden onder de aandacht van producent 

en konsument te brengen. 
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Bevordert techno2reventie aevoelens van onveiliaheid? 

In de literatuur over beveiliging tegen kriminaliteit wordt ook wel gewezen 

op de ongunstige invloed die daarvan het gevolg kan zijn. De kriminaliteit 

zou zich by. kunnen verplaatsen naar andere, niet-beveiligde objekten, waar-

door men een verschuiving van de problemen krijgt; potentiele delinkwenten 

zouden naar zwaardere middelen kunnen grijpen, waardoor het karakter van de 

delikten ernstiger wordt ; andere vormen van kriminaliteit zouden kunnen 

worden gestimuleerd. Dit soort ontwikkelingen zijn niet denkbeeldig. Wel 

moet daarbij worden aangetekend, dat dit vooral van toepassing i s  op de groep 

professionele misdadigers, die slechts een beperkt gedeelte uitmaakt van de 

totale populatie delinkwenten. Voor de "kleine" kriminaliteit is er minder 

reden om bang te zijn voor dergelijke ongewenste verschuivingen. 

Een ander bezwaar dat wel naar voren wordt gebracht is dat het toepassen 

van beveiligingsmiddelen de kwaliteit van ons bestaan zal aantasten. Moet 

men inobrdaad vrezen dat de hiervoor genoemde maatregelen op technopreventief 

terrein tot gevoelens van onveiligheid leiden? Dit zal voor een deel afhangen 

van de manier waarop de technische voorzieningen worden toegepast. Beveili-

gingssystemen liggen op een soort continuum,lopend van totale beveiliging 

en bewaking naar het beter gebruik maken van de tradititoneel aanwezige , 

systemen. Een voorbeeld van het eerstgenoemde uiterste is te vinden in San 

Fransisco, waar sommige wijken zijn veranderd in een soort beveiligde 

forten. De mensen die daar bij elkaar zijn gaan wonen hebben hun wijk afge-

zet met hogamuren, bewakers patrouilleren er met honden en via televisie- 

kamera's wordt een oogje in het zeil gehouden.Het kan niet anders of dit 

soort oplossingen zal ongewenste associaties oproepen. Wanneer hier over 

technopreventie wordt gesproken, wordt dan ook niet gedacht aan dit soort 

beveiligingen. Wij denken veeleer aan de mogelijkheden die aan het andere 

eind van het continuum liggen. Het gaat daarbij niet primair om speciale 

(opvallende) beveiligingssystemen. De opzet is veel meer om binnen de be-

staande systemen tot een optimale keuze te komen. Zo heeft iedere auto een 

slot. Het kie.zen voor een stuurslot kan dan ook geen invloed hebben op het 

ontstaan van gevoelens van onveiligheid. Het is echter wel een aanmerkelijk 

betere manier om een auto te beveiligen. 

Samenvattend zouden we hier dan ook willen konkluderen dat er geen reden is 

om aan te nemen dat de door ons bepleite technopreventie de bovengenoemde 

gevreesde neveneffekten zou hebben. 
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Is technopreventie symEtoombestrildina? 

In de inleiding van dit rapport schreven wij reeds dat men voor de be-

strijding van de kriminaliteit verschillende uitgangspunten kan kiezen. 

Men kan uitgaan van het individu, van de maatschappij en haar voor-

zieningen en van de situatie waarin het delikt wordt gepleegd. Wij 

zijn op dit laatste punt doorgegaan. Dat wil uiteraard niet zeggen 

dat de beide andere faktoren moeten worden verwaarloosd. Ook hier 

geldt dat een integrale benadering van het probleem nodig is. Wel wil-

len wij nogmaals herhalen dat de technopreventieve aanpak te weinig 

aandacht heeft gekregen. 

Is technopreventie symptoombestrijding? Deze vraag laat zich niet zo 

eenvoudig met ja of nee beantwoorden. Er zijn immers zoveel uiteenlo-

pende typen delikten. Voor sommige zal bv. x) gelden dat ze worden ge-r. 

pleegd uit een innerlijke gedrevenheid (bepaalde zedendelikten),voor 

andere zal dit niet of nauwelijks het geval zijn (winkeldiefstal, be-

lastingfraude, verkeersovertredingen en andere vormen van kleine kri-

minaliteit). Ook binnen eenzelfde kategorie misdrijven kunnen er wat 

dit betreft verschillen bestaan. De stelling dat alle vormen van kri-

minaliteit symptoomwaarde hebben is dan ook in hoge mate twijfel-

achtig. Maar ook voor die gevallen waar het delikt wel een diepere 

betekenis heeft, is er onzes inziens geen reden om van technopreventie 

af te zien. Allereerst omdat zonder deze vorm van preventie veel bur-

gers door hun delikt met het justitiele apparaat in aanraking zullen 

komen. Zij zullen daardoor alleen maar problemen toevoegen aan dege-

ne die zij al hadden. Technopreventie kan dus wat dat betreft ook de 

potentiele daders ten goede komen. Daarnaast zal ook rekening moeten 

worden gehouden met het (potentiele) slachtoffer, een tot nu toe nog 

te veel verwaarloosde groep. Technopreventie kan deze kategorie men-

sen een grotere bescherming geven en daarmee de kwaliteit van hun be-

staan verbeteren. 

Wij zouden dan ook samenvattend willen stelleu dat een 

ieder zich bewust moet zijn van wat technopreventie betekent voor po-

tentiele daders, maar dat er geen reden is om uit zorg voor deze 

dader van dit preventiemiddel af te zien. 

x)
Een soortgelijke redenering kan men opzetten voor zg. milieu-
faktoren. 
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