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Voorwoord
Deze aflevering van Justitiële verkenningen is geheel gewijd aan een

bijzondere gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond.

De criminoloog en victimoloog Jan van Dijk ontving als eerste Neder-

lander de Stockholm Prize in Criminology uit handen van de Zweedse

koningin Silvia. De prijs voor topprestaties op het terrein van de crimi-

nologie wordt jaarlijks uitgeloofd door het Zweedse ministerie van Jus-

titie. Bekende wetenschappers als John Laub, Robert Sampson, David

L. Weisburd, Eugenio Raúl Zaffaroni, John Hagan, George Mason,

David Olds, Alfred Blumstein, Terrie E. Moffitt, Jonathan Shepherd en

Friedrich Lösel gingen Van Dijk voor. David Farrington zal de prijs in

2013 uitgereikt krijgen.

Jan van Dijk is als hoogleraar verbonden aan Intervict, het victimolo-

gisch instituut van de Universiteit van Tilburg, en gaat eind dit jaar

met emeritaat. Voordat zijn academische loopbaan een vlucht nam

was hij jarenlang werkzaam bij het ministerie van Justitie, waarvan

acht jaar bij het WODC. Na een korte periode als interim-directeur en

raadadviseur volgde hij in 1982 Dato Steenhuis op als directeur van

het WODC. Onder zijn leiding kwam het accent meer dan voorheen te

liggen op beleidsgericht onderzoek. Ook zorgde hij voor een meer

internationale oriëntatie van het WODC, ondermeer door samenwer-

king met buitenlandse gastonderzoekers en Engelstalige publicaties.

Van Dijk stelde zich niet alleen op als wetenschapper, maar nadrukke-

lijk ook als adviseur van bewindslieden. In 1989 verliet hij het WODC

om leiding te gaan geven aan de nieuwe Directie Criminaliteitspreven-

tie, waaraan hij tot 1995 verbonden zou blijven. Hij combineerde deze

positie met een parttime hoogleraarschap Criminologie aan de Uni-

versiteit Leiden (1990-2000).

Van Dijk zette tijdens zijn ‘Haagse jaren’ van meet af aan sterk in op

criminaliteitspreventie en zag al snel dat een adequate veiligheidszorg

niet alleen aan politie en justitie kan worden overgelaten, maar parti-

cipatie van maatschappelijke organisaties en burgers vereist. Hij was

nauw betrokken bij tal van vernieuwende initiatieven in de jaren tach-

tig. We noemen hier onder andere de instelling van de Commissie

Roethof en – daarmee verbonden – het vrijmaken van gelden om te

experimenteren met projecten op het terrein van sociale veiligheid.

Misschien wel de belangrijkste vernieuwing waaraan Van Dijk een bij-

drage leverde was dat er een einde kwam aan de eenzijdige aandacht
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voor daders in criminologisch onderzoek en justitieel beleid. Samen

met Pat Mayhew van het Britse Home Office en Martin Killias (Univer-

siteit Lausanne) nam hij het initiatief voor een International Crime

Victims Survey, die in 1989 voor het eerst werd uitgevoerd. De enquête

is sindsdien één tot meerdere keren afgenomen in tachtig verschil-

lende landen. Wereldwijd zijn ruim 350.000 burgers ondervraagd.

Door de schaal van het onderzoek wordt het mogelijk interessante ver-

gelijkingen tussen landen te trekken; en door de herhaling kunnen

over langere perioden trends in veiligheid en criminaliteit worden

gesignaleerd. Voorts kunnen secundaire analyses van de gegevens ver-

banden blootleggen die in eerste instantie niet waar te nemen zijn.

Bij de aanvaarding van de Stockholm Prize in Criminology heeft Van

Dijk een interessante lezing gehouden waarin hij – op basis van een

analyse van de ICVS-data – zowel een verklaring geeft voor de stijging

van criminaliteit in westerse landen tot circa 2000, alsmede voor de

dalende trend sindsdien. Hij laat hierin zien dat slachtofferenquêtes

kunnen worden beschouwd als de empirische aanvulling op de gele-

genheidstheorie. De voordracht is in deze JV in het Nederlands, in een

enigszins aangepaste versie te lezen.

Frans Leeuw

Marit Scheepmaker *

* Prof. dr. Frans Leeuw is directeur van het WODC en hoogleraar Recht, openbaar bestuur
en sociale wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Mr. drs. Marit Scheepmaker is
hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Deuren op slot

Naar een verklaring voor de internationale daling van
criminaliteit

J.J.M. van Dijk *

In 1905 verdedigde een jonge Nederlandse socioloog, Willem Bonger

genaamd, aan de Universiteit van Amsterdam zijn proefschrift over

het verband tussen criminaliteit en economische omstandigheden.

Kort daarna werd hij aangesteld als de eerste hoogleraar criminologie

in Nederland. Zijn proefschrift werd in het Engels vertaald, verscheen

vervolgens ook in andere talen en werd een klassieker in de sociologi-

sche criminologie. Bonger was van mening dat criminologen niet de

persoonlijke pathologie van daders moesten onderzoeken, maar

vooral moesten kijken naar de maatschappelijke oorzaken van crimi-

naliteit. Hij bestudeerde de macrodeterminanten van criminaliteit

door de verschillen in trends tussen landen onderling te vergelijken

aan de hand van officiële misdaadstatistieken. Zijn werk staat in de

negentiende-eeuwse epidemiologische traditie van Quetelet, Guerry,

Von Mayr en Lacassagne. Bongers criminologie was sterk beleidsge-

richt. Zoals hij het zelf formuleerde, moest de criminologie ‘voor alles

aan de mensheid laten zien hoe criminaliteit effectief kan worden

bestreden en, bovenal, voorkomen’ (Bonger 1932).Ter ondersteuning

van zijn betoog onderstreepte hij zijn voorkeur voor beleidsgerichte

criminologie met een citaat van de Franse positivistische filosoof

* Prof. dr. mr. Jan van Dijk is als hoogleraar verbonden aan Intervict, het International
Victimology Institute van de Universiteit van Tilburg. De oorspronkelijke Engelse titel van
deze lezing luidt Closing the doors, een verwijzing naar een boek over suïcidepreventie van
Ron Clarke, getiteld Suicide: Closing the exits. In dit boek en in een daarna verschenen
artikel van Ron Clarke en Pat Mayhew werd empirisch bewijs gepresenteerd van het feit
dat een verandering in de samenstelling van het aardgas in huishoudens in Groot-
Brittannië en Nederland halverwege de jaren tachtig leidde tot een abrupte daling van het
aantal mensen dat zelfmoord pleegde met behulp van gas, zonder dat er een duidelijke
verschuiving naar andere manieren van zelfdoding optrad (Clarke & Mayhew 1989). Als
een zeer gemotiveerde daad zoals zelfmoord kan worden teruggedrongen door
eenvoudige situationele maatregelen, waarom, vroegen de auteurs zich af, zou dat dan
niet kunnen met diverse vormen van opportunistische diefstal, zoals joyriding of inbraken
in de wijk? Inderdaad, waarom niet?
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Auguste Comte: ‘Savoir pour prévoir et prévoir pour prévenir’, vrij ver-

taald als ‘Kennis om te voorspellen en voorspellen om te voorkomen’.

Met andere woorden, Bonger predikte en beoefende evidence-based

misdaadpreventie avant la lettre.

In zijn proefschrift betoogt Bonger dat ‘de economische omstandig-

heden van de gewone man een dominant, zelfs doorslaggevend effect

hebben op de misdaadcijfers’ (Bonger 1905). Hij zou aan dit marxisti-

sche idee over de oorzaken van criminaliteit zijn gehele werkzame

leven trouw blijven. Hij ventileerde zijn mening het liefst door middel

van sterke, soms polemische uitspraken, en als hij in onze tijd had

geleefd, had hij wellicht de beroemde uitspraak van Bill Clinton tijdens

zijn verkiezingsdebat met Bush sr. aangehaald: ‘It’s the economy, stu-

pid!’ Als belangrijkste bewijs voor het sterke verband tussen economi-

sche omstandigheden en criminaliteit noemde Bonger de correlatie

tussen de veranderende prijs van een brood en het aantal mensen dat

in de negentiende eeuw in de Duitse deelstaat Beieren werd gearres-

teerd wegens diefstal. Als de broodprijs omhoogging, steeg ook het

aantal arrestanten. Mensen werden volgens Bonger door extreme

armoede tot criminaliteit gedreven. In figuur 1 zijn hiervan de statis-

tieken te zien, verzameld en geanalyseerd door de Duitse criminoloog

Von Mayr.

De opvallend sterke correlatie tussen de broodprijs en het aantal men-

sen dat wegens diefstal, bedelarij en landloperij werd gearresteerd,

laat overtuigend zien dat er in Beieren in die periode een causaal ver-

band was tussen economische omstandigheden en criminaliteit. Bon-

ger heeft in latere publicaties vaak verwezen naar deze analyse. Samen

met de beruchte schedelmetingen van Cesare Lombroso kreeg deze

analyse een prominente plek in het eerste hoofdstuk van mijn Neder-

lands handboek over criminologie (Van Dijk, Junger & Sagel-Grande

2011). De inhoud van deze inleidende tekst is in de loop der jaren

regelmatig gewijzigd, maar Bongers opmerkelijke grafiek heeft steeds

weer een plek gekregen. Tijdens colleges vragen studenten soms: wat

gebeurde er na 1860? Bleef de criminaliteit toen nog steeds de brood-

prijs volgen? Een goede vraag én het onderwerp van de Stockholmse

lezing, die hier in enigszins aangepaste vorm wordt weergegeven.

Als overtuigd marxist en sociaaldemocraat was Willem Bonger er ten

diepste van overtuigd dat de meeste vormen van criminaliteit automa-

tisch zouden verdwijnen zodra er een meer welvarende en egalitaire
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maatschappij tot stand zou zijn gebracht. In een van zijn laatste publi-

caties, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, vergeleek

hij voor diverse soorten delicten het aantal veroordeelden per

100.000 inwoners van twintig Europese landen. Hij stelde met waarde-

ring vast dat deze aantallen in Nederland relatief laag bleken te liggen.

Zweden, Denemarken en Engeland/Wales scoorden nog lager. Voor

Bonger bevestigde de gunstige score van deze landen wederom dat er

een relatie bestond tussen economische omstandigheden en crimina-

liteit. Naar Bongers mening moesten relatief welvarende en egalitaire

samenlevingen, zoals Nederland, de Scandinavische landen en Enge-

land/Wales, wel worden beloond met een relatief laag criminaliteitsni-

veau.

De vraag die zich opdringt, is of de ontwikkelingen na de Tweede

Wereldoorlog dit criminologisch optimisme hebben bevestigd. Is er nu

nog steeds zo’n duidelijk verband tussen economische omstandighe-

den en criminaliteit zoals blijkbaar het geval was in het negentiende-

Figuur 1 De overeenkomst tussen de broodprijs en
gearresteerde daders in Beieren (1835-1861)
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eeuwse Beieren? Met andere woorden, biedt de criminologie van Bon-

ger nog steeds een bruikbaar theoretisch kader waarmee we de crimi-

naliteitsproblemen van moderne samenlevingen kunnen begrijpen,

voorspellen en voorkomen? Of, anders gezegd: zijn de trends in de

omvang van criminaliteit in de verschillende landen nog altijd gerela-

teerd aan de broodprijs? Liggen de misdaadcijfers in het welvarende,

egalitaire Nederland nog steeds op een relatief laag niveau?

Wanneer we deze vragen willen beantwoorden, moeten we ons aller-

eerst realiseren dat moderne criminologen niet meer het aantal gear-

resteerde of veroordeelde personen als maatstaf gebruiken om de

omvang van criminaliteit te bepalen, zoals in Bongers tijd gebruikelijk

was. De criminologie gelooft niet meer in overheidsstatistieken als

indicator van criminaliteit. Tegenwoordig wordt criminaliteit bij voor-

keur gemeten aan de hand van enquêtes onder de bevolking waarin

gevraagd wordt in hoeverre men het slachtoffer is geweest van crimi-

naliteit, of zelf delicten heeft gepleegd. Helaas zijn de resultaten van

deze nieuwe, op enquêtes gebaseerde metingen nog maar twee, hoog-

uit drie decennia wijdverbreid beschikbaar. Om te kunnen vaststellen

welke trends er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn

geweest, zullen we de cijfers van de door de politie geregistreerde mis-

drijven als maat van de criminaliteit moeten gebruiken.

Figuur 2 laat het aantal door de politie geregistreerde delicten zien per

100.000 inwoners, sinds 1950, in Zweden, Duitsland, Nederland en Ier-

land. Het eerste wat opvalt, is dat de geregistreerde criminaliteit in alle

vier landen een hoge vlucht heeft genomen, met name in Zweden.

Tussen 1960 en 1990 is de criminaliteit verdrie- of verviervoudigd. Een

analyse van de door de politie geregistreerde criminaliteit in de Vere-

nigde Staten, Frankrijk en de meeste andere westerse landen laat over

dezelfde periode een vergelijkbare sterk opwaartse trend zien (Gurr

1977; Van Dijk 1996).

Tussen 1960 en 1990 kregen alle westerse landen te maken met een

ongekende criminaliteitsstijging. Gedurende deze periode van dertig

jaar, die in Frankrijk bekendstaat als de Trente Glorieuses (‘de gouden

dertig’) steeg het bnp per hoofd van de bevolking aanzienlijk. Boven-

dien werd in de meeste westerse landen, vooral in Zweden, Duitsland,

het Verenigd Koninkrijk en Nederland, de verzorgingsstaat uitge-

bouwd, die sociaaldemocraten als Bonger voor ogen had gestaan.

Gedurende deze periode werden deze landen niet alleen welvarender,
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de welvaart werd ook eerlijker over de bevolking verdeeld. Tijdens de

Gouden Jaren daalde de Gini-coëfficiënt – de meest gebruikte

methode om economische gelijkheid te meten – in de westerse wereld

aanzienlijk (Wilterdink 1995).1

De opwaartse trend in volumecriminaliteit tussen 1960 en 1990 in de

meeste westerse landen valt niet eenvoudig in overeenstemming te

brengen met het conventionele criminologische denken over de oor-

zaken van criminaliteit in de traditie van Bonger. Er valt in deze

periode met de beste wil van de wereld geen verband te ontdekken

tussen criminaliteitscijfers en de broodprijs. Naoorlogse trendgege-

vens over criminaliteit gaan lijnrecht in tegen Bongers theorie dat cri-

minaliteit voortkomt uit armoede en economische ongelijkheid.

Lagrange (2003) toonde aan dat er in deze periode in Frankrijk beslist

geen omgekeerd evenredige relatie bestond tussen welvaart en crimi-

naliteit. Norström (1988) beschreef de grote criminaliteitstoename in

Scandinavië zelfs expliciet als neveneffect van de economische voor-

spoed. Gebruikmakend van Britse indicatoren kwam Gloria Laycock

tot dezelfde conclusie in haar inaugurele rede als directeur van het Jill

Dando Institute of Crime Science in Londen (Laycock 2001). Het gros

van de Britse bevolking was in 1990 volgens haar in veel opzichten veel

1 Volgens de literatuur is de inkomensongelijkheid in Europa altijd aanzienlijk kleiner
geweest dan in de Verenigde Staten en is deze tussen 1955 en 1990 flink gedaald, tegelijk
met de toename van de welvaart (Wilterdink 1995).

Figuur 2 Trends in door de politie geregistreerde criminaliteit
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beter af dan waarschijnlijk ooit tevoren, terwijl de criminaliteit deson-

danks epidemische vormen aannam.2

De opkomst van de gelegenheidstheorie

Om de enorme, langdurige naoorlogse stijging in criminaliteit te kun-

nen duiden, begonnen sommige criminologen de oorzakelijke facto-

ren van criminaliteit met een andere blik te bekijken, waarbij de mar-

xistische kaders werden losgelaten. In 1975 publiceerden de Britse

criminologen Ron Clarke, Pat Mayhew en Mike Hough, destijds onder-

zoekers die in dienst waren van het Britse ministerie van Binnenlandse

Zaken, een rapport getiteld Crime as opportunity (Mayhew e.a. 1975).

Zij betoogden dat het niveau van de criminaliteit stijgt naarmate het

aantal geschikte mogelijkheden om in het hier en nu een misdaad te

plegen toeneemt. Een aantal jaren later, in 1979, schreef de Ameri-

kaanse criminoloog Marcus Felson de enorme toename in volumecri-

minaliteit in de Verenigde Staten toe aan de toenemende beschikbaar-

heid van geschikte doelwitten voor diefstal (zoals auto’s en duurzame

consumptiegoederen) en het feit dat steeds meer activiteiten buiten

het gezin en het huis plaatsvonden, waardoor natuurlijke vormen van

toezicht werden verzwakt. In deze even baanbrekende publicatie werd

de routineactiviteitentheorie (routine activity theory) voor het eerst als

zodanig geformuleerd.

Bij mijn inauguratie aan de Universiteit Leiden in 1990 hield ik een

soortgelijk betoog. Ik pleitte ervoor om bij de bestudering van crimina-

liteitsniveaus niet alleen te kijken naar de vraag van de daders, maar

ook naar het aanbod van steelbare goederen door de potentiële slacht-

offers. Ik wees er vervolgens op dat een hoog niveau van criminaliteit

kennelijk de prijs is die we moesten betalen voor het leven in een wel-

varende en moderne samenleving. Een hoog criminaliteitsniveau

zoals dat in Nederland hoefde in mijn visie dus niet per se als een

slecht teken te worden opgevat. Dat de criminaliteit in voormalige

2 ‘De geregistreerde criminaliteit heeft in dit land epidemische vormen aangenomen. (...) De
stijging werd niet veroorzaakt door toegenomen armoede – we zijn er hoe dan ook beter
aan toe dan ooit tevoren. De toegenomen criminaliteit is evenmin veroorzaakt door een
gebrek aan onderwijs; zelfs de laagst opgeleiden onder ons hebben meer tijd in de
schoolbanken doorgebracht dan het gemiddelde kind aan het begin van de twintigste
eeuw. Er zijn evenmin aanwijzingen dat de kwaliteit van het “ouderschap” in deze periode
drastisch is afgenomen, of dat de bevolking evenredig is gegroeid.’



Deuren op slot 13

Oostbloklanden sterk aan het stijgen was, noemde ik een teken dat het

met die landen de goede kant op ging (Van Dijk e.a. 1990). Een paar

jaar later legde de Britse econoom Simon Field tijdens een conferentie

van de Raad van Europa in Straatsburg uit dat de niveaus van diefstal

en inbraak in een land gekoppeld zijn aan de hoeveelheid kansen die

zich voordoen om een dergelijk delict te plegen. In zijn model zijn

deze criminele gelegenheden weergegeven als de totale werkelijke

consumentenuitgaven in de voorgaande vier jaren (Field 1999). Met

andere woorden, ook economen waren het er nu over eens dat hoe

meer consumptiegoederen er in omloop zijn – en dus hoe goedkoper

het brood – des te hoger de criminaliteit. De gelegenheidstheorie deed

haar intrede als alternatief theoretisch kader ter verklaring van crimi-

naliteit op macroniveau.

Het empirische bewijs dat Felson levert voor het causale verband tus-

sen routineactiviteiten en criminaliteit was grotendeels gebaseerd op

een analyse van gegevens uit de Amerikaanse National Crime Victimi-

zation Surveys (Cohen & Felson 1979). Uit deze analyse kwam naar

voren dat de informele sociale controle binnen Amerikaanse gezinnen

afnam. Mijn eigen ideeën over hoe de gelegenheid tot het plegen van

een delict bijdraagt aan de aard van de criminaliteit vonden eveneens

hun basis in analyses van resultaten van slachtofferenquêtes, in dit

geval de eerste Nederlandse slachtofferenquêtes (Van Dijk & Stein-

metz 1980). Uit onze analyses bleek dat het aantal autodiefstallen

gerelateerd was aan het aantal autobezitters en dat crimineel slachtof-

ferschap op individueel en macroniveau verband hield met de hoe-

veelheid tijd die mensen buitenshuis doorbrachten. In het Verenigd

Koninkrijk zouden de auteurs van het eerdergenoemde rapport Crime

as opportunity zich spoedig ontpoppen tot de belangrijkste gangma-

kers van de British Crime Survey. De resultaten van deze studies zijn

vervolgens door hen en anderen in talloze artikelen gebruikt voor het

testen van hypotheses die waren afgeleid van wat Clarke inmiddels de

theorie van de situationele misdaadpreventie was gaan noemen. Het

verband tussen de opkomst van de slachtofferenquêtes in de jaren

zeventig en tachtig en de uitwerking van verschillende versies van de

gelegenheidstheorie die in die periode zijn geformuleerd, is geen toe-

val. Dezelfde kring van criminologen was bij beide ontwikkelingen

betrokken. En ook vanuit theoretisch perspectief is de relatie tussen

slachtofferenquêtes en de gelegenheidstheorie bijna vanzelfsprekend.

De gegevens over gearresteerde en veroordeelde personen die crimi-
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nologen van Bongers generatie gebruikten, zijn per definitie daderge-

richt. In de meeste Europese landen konden misdaadstatistieken vroe-

ger zelfs worden onderverdeeld naar daderkenmerken, zoals leeftijd,

geslacht, godsdienst, beroep of alcoholisme (Bonger 1937). In de resul-

taten van slachtofferonderzoeken staat per definitie het slachtoffer

centraal. De enquêtes geven geen informatie over de motivatie van de

daders, maar wel een schat aan informatie over de kwetsbaarheid van

bevolkingsgroepen voor slachtofferschap. Analyses van deze nieuwe

generatie van misdaadgegevens laten zien welke bevolkingsgroepen

het grootste risico lopen om slachtoffer te worden van bepaalde vor-

men van criminaliteit, bijvoorbeeld alleenstaande bejaarden van

oplichters aan de deur en uithuizige yuppen met veel luxe goederen

van woninginbraak. Dankzij de slachtofferenquêtes hebben crimino-

logen geleerd naar de andere kant van criminaliteitsmarkt te kijken.

En zo kwam de empirische realiteit van de gelegenheidstheorie in

beeld.

De International Crime Victims Survey (ICVS)

Om de mogelijke relaties tussen nationale bevolkingskenmerken en

het aantal slachtoffers als gevolg van criminaliteit empirisch te kunnen

analyseren, zijn er vergelijkbare slachtoffergegevens nodig uit verschil-

lende landen. De internationale misdaadstatistieken van Bonger moe-

ten thans worden vervangen door de resultaten van internationale

slachtofferenquêtes. In 1987 ontwierpen Pat Mayhew, Martin Killias

en ik de International Crime Victims Survey (ICVS), een gestandaardi-

seerde, internationale slachtofferenquête, naar het model van de

Nederlandse, Britse en Zwitserse nationale enquêtes (Van Dijk, May-

hew & Killias 1990). In 1989 werd deze enquête voor het eerst gehou-

den, in dertien landen.3 De enquêtes zijn sindsdien in iets aangepaste

vorm in tachtig landen of meer gehouden en regelmatig herhaald, in

totaal vijfmaal, met een interval van vier of vijf jaar. Naar schatting is

de enquête inmiddels bij ruim 400.000 personen afgenomen.

3 Om kosten te besparen werd per land een bescheiden aantal van 2.000 enquêtes gehou-
den, net voldoende om de omvang van de belangrijkste vormen van veelvoorkomende cri-
minaliteit met elkaar te kunnen vergelijken. De gegevens werden verzameld met behulp
van computerondersteunde telefonische interviews, een efficiënt instrument (zie ook Van
Dijk 2012).
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De ICVS levert niet alleen vergelijkbare gegevens op over het aantal

slachtoffers van criminaliteit, maar ook over het aantal slachtoffers dat

daarvan aangifte doet bij de politie, de tevredenheid van slachtoffers

over de manier waarop ze door de politie zijn behandeld, hun ervarin-

gen met gespecialiseerde slachtofferhulp, hun angst voor criminaliteit

en hun mening over de prestaties van de politie en over straffen. Zoals

ik elders heb besproken, vormt de ICVS een rijke bron van vergelij-

kende informatie, onder andere over de situatie waarin slachtoffers

van criminaliteit zich bevinden, en de behoeften die zij hebben (Van

Kesteren & Van Dijk 2009; Van Dijk & Groenhuijsen 2007). De reacties

van slachtoffers, bijvoorbeeld of zij wel of niet aangifte doen bij de

politie en de mate waarin zij tevreden zijn over de politie, blijken per

land aanzienlijk te verschillen, nog meer dan het aantal slachtoffers.

De ICVS-datasets kunnen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen

in de verschillen tussen landen. Zo kan de ICVS opheldering verschaf-

fen over de redenen achter de vraag waarom slachtoffers er terughou-

dend in zijn de autoriteiten erbij te betrekken. Daarnaast vormen de

resultaten een bron van kennis, op basis waarvan programma’s kun-

nen worden ontworpen en geëvalueerd, zodat de dienstverlening aan

slachtoffers kan worden verbeterd. Tijdens deze presentatie richt ik

mij echter op het eerste doel van de ICVS: het verzamelen van verge-

lijkbare gegevens over slachtofferschap in verschillende landen. In

eerste instantie werden de enquêteresultaten voornamelijk gebruikt

om het aantal slachtoffers met elkaar te vergelijken. Tabel 1 geeft een

overzicht van het percentage slachtoffers van criminaliteit per land

rond 2002, gerangschikt van hoog naar laag.

Tabel 1 laat zien dat het Verenigd Koninkrijk in deze ranglijst van con-

ventionele criminaliteit op de 16de plaats staat en Nederland op de

28ste plaats. Zweden, hier niet vermeld, staat op 26 met een slachtof-

fercijfer van 22,6% in 2005. Deze drie landen staan duidelijk niet langer

onder aan de ranglijst, zoals het geval was in Bongers tabel van gear-

resteerde daders per 100.000 inwoners uit 1930. Dat het Verenigd

Koninkrijk, Zweden en Nederland zich op het middelste niveau bevin-

den, is meer in overeenstemming met de gelegenheidstheorie dan met

het bongeriaanse perspectief. In de meeste andere westerse, vergelijk-

baar welvarende landen met een overvloed aan duurzame consump-

tiegoederen liggen de criminaliteitscijfers eveneens relatief hoog,

ongeacht de vraag of ze egalitair zijn of niet. Analyses van de ICVS-



16 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 7, 2012

datasets hebben de theorie dat de criminaliteit structureel lager zou

zijn in meer welvarende landen stelselmatig weerlegd.4

Zoals gezegd, is de ICVS vijf keer herhaald, namelijk in 1992, 1996,

2000, 2005 en, op beperkte schaal, in 2010. Dankzij de beschikbaarheid

van deze trendgegevens is het mogelijk onderzoek te doen naar de ver-

banden tussen veranderde kenmerken van landen over een langere

periode en veranderingen in het slachtoffercijfer. In dit artikel

bespreek ik eerst de resultaten van twee crosssectionele analyses van

ICVS-gegevens met betrekking tot mogelijke determinanten van crimi-

naliteit. Daarna zal ik ingaan op de trends in criminaliteit tussen 1987

4 De resultaten zijn gepresenteerd in een reeks onderzoeksrapporten met uitgebreide docu-
mentatie over de methodologie (Van Dijk, Van Kesteren & Smit 2007; Van Dijk 2012). Een
overzicht van de belangrijkste bevindingen en analytische resultaten is te vinden in Van
Dijk (2008).

Tabel 1 Wereldranglijst van ICVS-slachtofferpercentages

De vijftien landen met het hoogste slachtoffercijfer

1 Colombia 48.7 6 Peru 41.0 11 Tunesia* 35.9

2 Zimbabwe 46.8 7 Mongolia 40.6 12 Namibia 35.1

3 Costa Rica 43.5 8 Bolivia 38.9 13 Paraquay 34.5

4 Swaziland 43.4 9 Mozambique 37.7 14 Zambia 34.4

5 Cambodia 41.3 10 Tanzania* 37.6 15 Slovak
Republic

32.4

Vijftien landen met een gemiddeld slachtoffercijfer

16 United King-
dom

32.0 30 Ireland 25.7 39 Norway 21.5

19 Argentina 31.2 31 New Zealand 25.9 46 China* 21.6

21 India 29.7 34 South Africa 25.7 51 Switzerland 20.1

26 Lesotho 27.3 37 United States 23.3 53 Canada 19.1

28 Netherlands 27.0 38 Russian
Federation

23.1 56 Brazil 18.4

De vijftien landen met het laagste slachtoffercijfer

58 Turkey 17.9 63 Italy 16.6 68 Japan 10.8

59 France 17.8 64 Spain 13.7 69 Portugal 9.7

60 Austria 17.2 65 Greece 13.5 70 Philippines 9.1

61 Australia 16.9 66 Croatia 12.9 71 Hong Kong,
China

7.8

62 Korea, Rep. 16.7 67 Hungary 12.6 72 Azerbaijan 7.7

* Landen met ICVS-data uit 1992.
Bron: Van Dijk 2008
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en 2005/2010 op basis van de ICVS en de resultaten van een aantal

tijdreeksanalyses bespreken.

Cross-sectional analyses

Het eerste onderwerp is een gouwe ouwe in de criminologische epide-

miologie: de relatie tussen alcoholgebruik en geweldsdelicten. Bonger

heeft in zijn proefschrift en latere publicaties uitgebreid geschreven

over het hoge aantal chronische alcoholisten onder plegers van

geweldsdelicten. Naar zijn oordeel wees chronisch alcoholgebruik op

een levensstijl die werd gekenmerkt door armoede en daaruit voort-

vloeiend moreel verval. Tegenwoordig is het verband tussen de con-

sumptie van sterke drank en het aantal gevallen van doodslag duidelijk

vastgesteld, met name in Oost-Europa (Rossow 2001; Van Dijk 2008).

Het aantal slachtoffers van bedreiging/geweld blijkt vooral gerelateerd

te zijn aan de nationale bierconsumptie. We hebben de relatie tussen

alcohol en geweld nogmaals onderzocht aan de hand van een secun-

daire analyse van de ICVS-gegevens van ontwikkelde landen die aan

de editie van 2005 meededen. Figuur 3 laat de resultaten zien in de

vorm van een puntenwolk, waarin de x-as de bierconsumptie verte-

genwoordigt en de y-as het aantal slachtoffers van geweldsdelicten.

Uit figuur 3 blijkt dat de statistische correlatie tussen de twee ver-

schijnselen gematigd sterk is. In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en

Australië komen bierconsumptie en geweld het meest voor en in Zuid-

Europese landen het minst. Er zijn geen opvallende uitschieters in

deze grafiek. De resultaten laten zien dat landen in de rechterboven-

hoek allemaal relatief welvarend zijn. Tegenwoordig wordt de relatie

tussen alcohol en criminaliteit in ontwikkelde landen vooral veroor-

zaakt door jongeren die in de nachteconomie te veel bier of andere

alcoholhoudende dranken nuttigen en niet zozeer door chronisch

alcoholisme onder mensen uit de lagere milieus (Hartfield 2009).

Het tweede onderwerp dat hier aan de orde komt, is de relatie tussen

vuurwapenbezit en geweldsdelicten. Dit onderwerp was weinig inte-

ressant voor Europese criminologen als Bonger, maar is vooral in de

Verenigde Staten tegenwoordig een punt van langdurige en soms hef-

tige discussie. In de Verenigde Staten is er op staatsniveau een duide-

lijk verband aangetoond tussen het aantal mensen dat een vuurwapen
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bezit, vooral handvuurwapens, en het aantal gevallen van moord/

doodslag veroorzaakt door een vuurwapen (Miller, Azrael & Hemen-

way 2002). Ook een vergelijking tussen Canada en de Verenigde Staten

is in dit verband bijzonder interessant. Sloan e.a. (1988) vergeleken de

moord-/doodslagcijfers van Seattle in de Verenigde Staten met die van

Vancouver in Canada. Hoewel deze twee steden vergelijkbaar zijn qua

leeftijdsopbouw, ras en inkomen, lag het percentage moord/doodslag

in Seattle 50% hoger, zeer waarschijnlijk door de ruimere verkrijgbaar-

heid van handvuurwapens. De ICVS biedt unieke mogelijkheden om

de relaties tussen vuurwapenbezit en slachtofferschap van geweldsde-

licten in een vergelijkend internationaal perspectief te analyseren.

Betrouwbare gegevens over vuurwapenbezit zijn moeilijk te vinden.

De ICVS-enquête bevat een aantal vragen over vuurwapenbezit. De

ICVS is ook een goede indicator voor gewoon geweld in het publieke

domein, dat vaak niet bij de politie wordt gemeld. Analyses van de

relaties tussen ICVS-gegevens over vuurwapenbezit en ICVS-cijfers

over aantallen slachtoffers als gevolg van geweldsdelicten en berovin-

Figuur 3 Bierconsumptie en slachtofferschap als gevolg van
bedreiging/mishandeling
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gen met een vuurwapen laten steevast zien dat er een vrij sterk positief

verband bestaat tussen het bezit van handvuurwapens en geweld (Van

Dijk 2008). Dit verband is nogmaals onderzocht, deze keer aan de

hand van de gecombineerde dataset van de laatste vier edities van de

ICVS, om van grotere aantallen te kunnen uitgaan. Zoals te zien is in

tabel 2, werd het verband tussen handvuurwapenbezit en geweldsde-

licten met een vuurwapen bevestigd.

Voorstanders van vuurwapengebruik voor zelfverdediging in de Vere-

nigde Staten hebben betoogd dat de beschikbaarheid van vuurwapens

juist levens kan redden en criminaliteit kan voorkomen omdat moge-

lijke daders worden ontmoedigd. De econoom John Lott ging hier die-

per op in in zijn boek More guns, less crime (Lott 1998). Onze analyses

van de verschillende landen leveren geen ondersteuning voor deze

hypothese op macroniveau. Zoals verwacht, is er een correlatie tussen

handvuurwapenbezit en het aantal slachtoffers van vuurwapengeweld

op nationaal niveau, maar niet tussen handvuurwapenbezit en vermo-

gensdelicten. Er is geen verband aangetoond tussen het bezit van een

geweer en het aantal slachtoffers van criminaliteit. Er is ook onder-

zocht of de ICVS-gegevens de theorie ondersteunen dat individuen die

een vuurwapen bezitten, minder risico lopen te worden aangevallen.

John van Kesteren heeft deze relatie onderzocht bij overigens gelijke

condities, zoals leeftijd, geslacht en stadsgrootte, afgezet tegen het

aantal mensen in het land dat een vuurwapen bezit (Van Kesteren

2013/nog niet gepubliceerd). Tabel 3 laat zien hoe groot het risico is

dat iemand met een vuurwapen wordt aangevallen (zowel vuurwapen-

Tabel 2 Correlatie tussen vuurwapenbezit en slachtoffercijfers
over vijf jaar voor drie soorten delicten (ICVS
1992-2005/meest recente data beschikbaar)

Vuurwapenbezit

Handvuurwapens Geweren

Aantal slachtoffers bij zes vermogens-
delicten

-0,03
N=47 (p>0.05)

-0,07
N=47 (p>0.05)

Aantal slachtoffers bij drie geweldsdelicten
met vuurwapen

0,57
N=47 (p<0.05)

0,07
N=47 (p>0.05)

Aantal slachtoffers bij delict bedreiging
met vuurwapen

0,48
N=47 (p<0.05)

-0,16
N=47 (p>0.05)

Bron: Van Kesteren 2013/nog niet gepubliceerd.
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bezitters als mensen zonder vuurwapen), gedifferentieerd naar de

omvang van het vuurwapenbezit in zijn land.

Om te beginnen wijzen de resultaten uit dat in alle landcategorieën de

handvuurwapenbezitters aanzienlijk meer risico lopen met een vuur-

wapen te worden aangevallen dan mensen die geen wapen bezitten,

gecontroleerd voor verschillende andere factoren. Deze bevinding ver-

werpt de hypothese dat vuurwapenbezit op individueel niveau

bescherming biedt tegen een aanval met een vuurwapen. De risico

verhogende effecten zijn het sterkst voor vuurwapenbezitters in lan-

den waar relatief weinig inwoners een vuurwapen bezitten. Dit zou

erop kunnen duiden dat veel vuurwapenbezitters daar een afwijkende

levensstijl vertonen, bijvoorbeeld lid zijn van jeugdbendes, wat hun

risico te worden aangevallen vergroot. In landen waar veel mensen

een vuurwapen bezitten, zijn individuen met een vuurwapen waar-

schijnlijk minder atypisch. Maar ook zij lopen een iets hoger risico dan

anderen om door iemand met een vuurwapen te worden aangevallen.

Zoals verwacht, werden er geen vergelijkbare relaties gevonden voor

het bezit van geweren. Over het algemeen bieden de resultaten geen

ondersteuning voor Lotts theorie dat meer wapens tot minder crimi-

naliteit leiden.

Tabel 3 Gecontroleerde effecten van vuurwapenbezit op
slachtofferschap geweld d.m.v. vuurwapen (odds

ratios) naar niveau van vuurwapenbezit in het land (en
controle op leeftijd, geslacht en stadsgrootte)

Omvang vuurwapenbezit Vuurwapenbezitter Geweer Handvuurwapen

Laag < 1% nee 1,00 1,00 (base)

Laag ja 2,08 6,94*

Gemiddeld >1<5% nee 1,30 1,17

Gemiddeld ja 1,60 6,49*

Hoog > 5% nee 1,46 1,50

Hoog ja 1,15 2,44*

*P<0.05 (ChSq test)
Bron: Van Kesteren (2013/nog niet gepubliceerd).
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Criminaliteitstrends en een aantal tijdreeksanalyses

Zoals gezegd, werd de ICVS in 1989 voor de eerste keer uitgevoerd en

is deze tot 2005 vier keer herhaald in een groot aantal landen. Voor

Johannesburg, Buenos Aires, Australië, Canada en zeven Europese

landen zijn er data van alle vier of vijf edities van de enquête beschik-

baar. Zie figuur 4 voor de resultaten.

Figuur 4 laat zien dat de conventionele criminaliteit in Europa en de

meeste andere delen van de wereld behalve de Verenigde Staten tus-

sen de eerste en de derde editie, dus tot halverwege de jaren negentig,

nog is blijven stijgen. Daarna is de criminaliteit overal flink gedaald.

Uit de resultaten van figuur 4 blijkt ook dat de criminaliteit in de Vere-

nigde Staten in 1988 nog iets hoger lag dan het gemiddelde in andere

westerse landen. Reeds tussen 1988 en 1992 begon de criminaliteit in

de Verenigde Staten te dalen. Zoals gezegd, lieten de misdaadcijfers in

die periode in de andere westerse landen nog een stijging zien. Na

1992 ligt de criminaliteit in de Verenigde Staten dan ook niet langer

Figuur 4 Trends in totale criminaliteit ervaren door nationale of
stadsbevolkingen per jaar, in de periode 1988-2004
(ICVS 1989-2005)
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boven het Europese of Australische niveau. Sinds de derde editie hal-

verwege de jaren negentig is de criminaliteit vrijwel overal in de deel-

nemende landen aanzienlijk gedaald. Deze scherpe daling blijkt dus

geen uniek Amerikaans verschijnsel, zoals Blumstein en Wallman

(2006) betogen. Integendeel. De dalingen zijn vrijwel universeel in de

geïndustrialiseerde wereld, en ook in Brazilië en Zuid-Afrika, landen

met een middeninkomen.

De complete meerjarige ICVS-datasets zijn door een team van Britse

criminologen opnieuw geanalyseerd. Graham Farrell, Andromachi

Tseloni en collega’s hebben een trendanalyse op meerdere niveaus

uitgevoerd naar de aantallen slachtoffers (incidence rates) in 26 landen

die ten minste drie keer aan de ICVS hadden deelgenomen (Tseloni

e.a. 2010). Hun resultaten bevestigen de internationale trend van

dalende criminaliteitscijfers. Wat hun analyse met name interessant

maakt, is het moment waarop het aantal slachtoffers van verschillende

vormen van criminaliteit begon te dalen. De delictstypen die als eerste

zijn gaan dalen, zijn inbraak en autodiefstal, namelijk vanaf het einde

van de jaren tachtig. Vervolgens daalde vanaf het midden van de jaren

negentig het aantal auto-inbraken en berovingen. En ten slotte begon

rond de eeuwwisseling ook het aantal geweldsdelicten terug te lopen.

Deze volgorde was nagenoeg gelijk in alle landen die in de analyse

konden worden betrokken. We komen in de slotparagraaf terug op de

uniforme volgorde waarin de verschillende vormen van criminaliteit

zijn gedaald.

Verklaringen voor de internationale daling van criminaliteit

Nu we het internationale karakter van de criminaliteitsdaling hebben

vastgesteld, is de hamvraag die moet worden beantwoord, hoe deze

gelijktijdige, positieve verandering van schijnbaar hardnekkige crimi-

naliteitsproblemen kan worden verklaard. Welke macrofactoren kun-

nen de universele daling in criminaliteit aan het eind van de twintigste

eeuw hebben veroorzaakt? Laten we eerst eens onderzoeken of de

recente dalingen wellicht als een rehabilitatie van Bongers econo-

misch determinisme kunnen worden beschouwd. Hebben de naoor-

logse welvaart en de afgenomen ongelijkheid uiteindelijk, met een ver-

traging van vier decennia, tot de verwachte beloning, namelijk een

daling in criminaliteit geleid? Deze interpretatie lijkt mij nogal verge-



Deuren op slot 23

zocht. Als de criminaliteit zou zijn gaan dalen ten gevolge van toene-

mende welvaart, dan had dat, zoals hierboven besproken, veel eerder

moeten gebeuren, namelijk omstreeks 1980, toen de criminaliteit jaar-

lijks fors bleef stijgen. De daling is juist ingezet in een periode dat het

economisch wat minder goed gaat. Want de economische groei over

de afgelopen twintig jaar is aanzienlijk minder groot geweest dan tus-

sen 1960 en 1990 en de economische tegenstellingen zijn juist groter

geworden, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk,

waar de Gini-coëfficiënt is gestegen (Wilterdink 1995). Gelijktijdig met

het einde van de economische voorspoed begon de criminaliteit te

dalen. En vanaf 2008 kwam de westerse wereld zelfs in een recessie

terecht. De daling van de criminaliteit lijkt echter onverminderd te zijn

doorgegaan (FBI 2012).5 Er is tot op heden in Europa geen teken van

een door de recessie veroorzaakte criminaliteitsgolf. Welke factoren er

ook ten grondslag liggen aan de internationale criminaliteitsdaling,

het kan niet alleen de groei van de economie zijn geweest.

Veel andere verklaringen voor de criminaliteitsdaling zijn afkomstig

van Amerikaanse wetenschappers (Blumstein & Wallman 2006). De

dalingen in de Verenigde Staten zijn verklaard als het gevolg van ach-

tereenvolgens massale opsluiting, het einde van de crack- en cocaïne-

epidemie, het gebruik van gecomputeriseerde misdaadstatistieken bij

de bestrijding (Compstat) en zero tolerance-beleid. De econoom Levitt

voegde aan dit lijstje van verklaringen achteraf nog een vindingrijke

hypothese toe, namelijk dat geweldsdelicten zouden zijn afgenomen

dankzij de legalisering van abortus in 1976, waardoor de groep onge-

wenste jonge mannen kleiner was geworden (Levitt 2004). Zoals we

hierboven hebben kunnen zien, zijn de dalingen in volumecriminali-

teit een internationaal fenomeen, waarvoor een internationale verkla-

ring moet worden gezocht (Van Dijk 2006; 2010). De Amerikaanse fac-

toren zijn simpelweg niet toereikend omdat ze niet overal in dezelfde

mate en omstreeks hetzelfde tijdstip zijn opgetreden. In de meeste

Europese landen, Canada en Australië is het aantal gevangenen

bescheiden gebleven in vergelijking met de Verenigde Staten. Boven-

dien kenden deze landen geen crack- en cocaïne-epidemie, werd

Compstat er nooit gebruikt en werd zero tolerance-beleid nooit meer

5 Volgens de BCS was er in 2011 geen verschil in criminaliteitsniveau vergeleken met 2010
(Home Office 2012). De resultaten van de jaarlijkse Nederlandse enquêtes laten een aan-
houdende daling zien in zowel vermogens- als geweldsdelicten in de afgelopen jaren tot
en met 2011 (Rosmalen e.a., 2012).
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dan een slogan van sommige politici. En toch begon de criminaliteit in

al deze landen met hun zeer uiteenlopende criminaliteitsbeleid onge-

veer gelijktijdig te dalen, en met dezelfde cijfers als in de Verenigde

Staten. Alle verklaringen die in de Amerikaanse literatuur zijn gegeven

voor de afname van de criminaliteit, hebben misschien enige geldig-

heid voor de Verenigde Staten, maar kunnen worden geschrapt van

het lijstje mogelijke verklaringen voor de internationale criminaliteits-

daling. Zimring (2006) heeft dit eerder al overtuigend aangetoond met

betrekking tot Canada.

We gaan terug naar de gelegenheidstheorie om te zien of die een

mogelijke verklaring biedt voor de criminaliteitsdaling en we onder-

zoeken of de ICVS-gegevens bruikbaar zijn bij het testen van relevante

hypotheses. Zoals ik elders heb geopperd, worden slachtoffercijfers

bepaald door interacties tussen de rationele keuzes van daders en

slachtoffers op de criminele markt (Van Dijk 1994b). Zolang de voor-

delen van criminaliteit opwegen tegen de kosten van het plegen van

een delict, blijft het aantal daders toenemen en zal de criminaliteit

blijven stijgen. De daaruit voortvloeiende toenemende schade die

slachtoffers van criminaliteit lijden, leidt tot meer investeringen in

zelfbescherming door potentiële slachtoffers. Wanneer het aantal

goed beschermde, potentiële slachtoffers stijgt, neemt de gelegenheid

om een delict te plegen af. En wanneer de schaal van deze ‘respon-

sieve beveiliging’ – beveiliging als reactie op criminaliteit – een kritisch

niveau bereikt, worden potentiële nieuwe daders ontmoedigd om de

criminele markt te betreden. De groep daders zal daardoor afnemen,

waarna de criminaliteit begint te dalen. De door mij veronderstelde

dynamiek achter de naoorlogse misdaadgolven in de westerse wereld

is weergegeven in figuur 5.

De hier geschetste dynamiek van criminaliteitsdaling ten gevolge van

‘responsieve beveiliging’ is duidelijk geïnspireerd op de gelegenheids-

theorie (Felson & Clarke 1998). Het perspectief is tevens geïnspireerd

op de economische theorie van een misdaadmarkt waarop daders en

slachtoffers op elkaar reageren (Cook 1986; Van Dijk 1994a). Met name

in Europa was de gelegenheidstheorie van meet af aan sterk gericht op

het vinden van praktische toepassingen voor het verkleinen van de cri-

minele gelegenheden, namelijk door middel van zogenoemde situati-

onele misdaadpreventie. In Nederland werd de gelegenheidstheorie

door de overheid zelfs omarmd als de beleidstheorie onder het natio-
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nale misdaadpreventiebeleid dat de regering in 1985 introduceerde

(Ministerie van Justitie, 1985).

Als criminaliteit wordt gestimuleerd door het toenemende aantal

geschikte doelwitten, zoals Felson betoogde, dan zal een verbeterde

beveiliging die bijdraagt aan het terugdringen van het aantal doelwit-

ten er uiteindelijk toe leiden dat de criminaliteit vervolgens weer daalt.

Vanuit dit perspectief is de gelegenheidstheorie in wezen optimistisch

over de criminaliteitstrends op de lange termijn. De gelegenheidstheo-

rie heeft altijd de belofte geïmpliceerd dat de criminaliteit ooit weer

zal dalen, en wel zodra de gelegenheid tot criminaliteit wordt beperkt

door vormen van onvermijdelijke responsieve beveiliging.

Maar als dit inderdaad het geval is, hebben aanhangers van de gele-

genheidstheorie dan ook op basis van hun theoretische inzichten

voorspeld dat de criminaliteit zou gaan dalen, voordat deze wending

daadwerkelijk begon in te zetten? Het antwoord op deze sceptische

vraag kan bevestigend zijn. Volgens de logica van de situationele-pre-

ventietheorie heb ik zelf in 1994 – in het liber amicorum voor Wouter

Buikhuisen, mijn voorganger aan de Universiteit Leiden – voorspeld

dat de opportunistische criminaliteit in de 21ste eeuw, ‘niet langer een

massaverschijnsel zou zijn, dankzij een uitgebreidere en betere situati-

onele preventie’ (Van Dijk 1994c). De Britse criminoloog Ken Pease

voorspelde in 1997 op grond van dezelfde argumenten een daling in

het aantal niet-professionele diefstallen. Hij voorspelde een opsplit-

Figuur 5 De criminaliteitsepidemie in het Westen; gelegenheid
en reactieve beveiliging

Welvaart Gelegenheid Criminaliteitsniveau 

Zelfbescherming
Risicobeoordeling 

– Angst voor 
criminaliteit 

Bron: Van Dijk 2008.
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sing van toekomstige delicten in slimme elektronische fraude en in

gewelddadige straatcriminaliteit (Pease 1997). De theorie van de res-

ponsieve beveiliging biedt dan ook geen verklaring achteraf voor de

waargenomen daling in criminaliteit. Dat potentiële slachtoffers actie

zouden ondernemen om het risico te verkleinen, volgt logischerwijze

uit de gelegenheidstheorie en de internationale daling in criminaliteit

is dan ook op basis van deze theorie voorspeld, jaren voordat deze

daling inzette.

In een keynote speech tijdens een conferentie van de European

Society of Criminology in Bologna in 2007 besprak Ron Clarke de

vraag of situationele misdaadpreventie de criminaliteit kan terugdrin-

gen, overwegende dat er op microniveau altijd sprake kan zijn van een

verschuiving van het probleem naar andere doelwitten (Clarke 2007).

Volgens hem is de daling inderdaad een gevolg van meer beveiliging.

Ten eerste betoogde hij dat investeringen in zelfbescherming sinds de

jaren zeventig massaal zijn toegenomen, wat van invloed is op vrijwel

alle aspecten van de samenleving. Een duidelijk voorbeeld daarvan is

de enorme toename van het aantal particuliere beveiligers en alarm-

centrales. In westerse landen zijn er inmiddels meer particuliere

beveiligers dan politieagenten (Van Steden & Sarre 2007).6 Als we aan-

nemen dat het werk van de politie toch ten minste enigermate van

invloed is op de hoogte van de criminaliteit, dan zou het volgens

Clarke vreemd zijn als dat niet zou gelden voor particuliere beveili-

ging, die immers exclusief gericht is op misdaadpreventie. Maar res-

ponsieve beveiliging beperkt zich niet tot de manbewaking door de

particuliere beveiligingsbranche. Inmiddels zijn allerlei soorten pre-

ventiemaatregelen in de samenleving gangbaar geworden. De ICVS-

database laat een wereldwijde opwaartse trend zien in woningbeveili-

ging, een enkele uitzondering daargelaten (Van Dijk, Van Kesteren &

Smit 2007). Trends in woningbeveiliging laten veel grotere overeen-

komsten zien dan het misdaadbeleid van de verschillende overheden.

Met gebruik van nieuwe technologieën zijn er beveiligingsvoorzienin-

gen aangebracht in huizen, auto’s, winkels en parkeerplaatsen, het

openbaar vervoer en sociale woningbouw, scholen en ziekenhuizen,

kantoren en andere werkplekken, amusementslocaties en sportsta-

6 Wereldwijd zijn er meer mensen werkzaam als beveiligingsbeambte (348 per 100.000) dan
als politieagent (310 per 100.000) (Van Dijk 2008). Volgens de meest recente cijfers, verza-
meld door Jaap de Waard, is het aantal particuliere beveiligers in West-Europa de afgelo-
pen tien jaar verder toegenomen, met wel 90% (De Waard & Berghuis 2010).
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dions, lucht- en zeehavens, pakhuizen en transportterminals (Clarke &

Newman 2006).

Er valt theoretisch weinig af te dingen op de universele en alomtegen-

woordige beveiligingsreactie op criminaliteit in westerse landen, en

dus ook niet op de veronderstelling dat dit wel enig effect op misdaad-

trends zal hebben gehad. Responsieve beveiliging voldoet bovendien

volledig aan de eis van gelijktijdigheid (gesynchroniseerde timing) in

alle landen. De aanhoudende toename van particuliere beveiliging

begon in de jaren zeventig in de Verenigde Staten, om vervolgens

overal elders in de westerse wereld op te treden (Cunningham

e.a. 1991). Waarschijnlijk kreeg dit fenomeen van responsieve beveili-

ging rond 1985 in de Verenigde Staten voldoende kritische massa en

rond 1990 in Europa, net op tijd dus om effect te kunnen hebben op de

daaropvolgende dalingen in criminaliteit. De alomtegenwoordigheid

en timing van de particuliere beveiligingsgolf maken dit fenomeen tot

een veelbelovende factor die de internationale criminaliteitsdaling aan

het einde van de twintigste eeuw zou kunnen verklaren. We zullen

daarom nu onderzoeken of empirische gegevens, waaronder die van

de ICVS, gebruikt kunnen worden om de beveiligingshypothese te tes-

ten. We zullen daarbij eerst kijken naar het type criminaliteit dat als

eerste een daling te zien gaf, namelijk autodiefstal. Welke rol heeft ver-

beterde beveiliging gespeeld in de daling van het aantal autodiefstal-

len?

Beveiliging en de daling van het aantal autodiefstallen

Voertuigdelicten bieden een belangrijke testbasis voor de hypothese

van responsieve beveiliging. Autodiefstallen vormden minimaal 10%

van de totale kosten van volumecriminaliteit in westerse landen (May-

hew 2003). Na 1960 is het aantal autodiefstallen in alle westerse landen

toegenomen en ging gelijk op met het groeiende aantal autobezitters.

Gezien de kosten die autodiefstal met zich meebrengt, is responsieve

beveiliging door autobezitters een logische reactie. Hoewel het aantal

autobezitters stabiel is, of nog altijd toeneemt, is het aantal autodief-

stallen sinds de jaren negentig in alle westerse landen aanzienlijk

gedaald, soms met meer dan 50% (Van Dijk, Van Kesteren & Smit

2007). In Duitsland was het aantal autodiefstallen in 1961 al gedaald,

met bijna 50%. Pat Mayhew en Mike Hough hebben de Duitse daling
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in autodiefstallen in de eerdergenoemde publicatie Crime as opportu-

nity van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken beschreven

(Mayhew e.a. 1975). In 1960 nam de Duitse Bondsregering een wet aan

die een kwalitatief hoogwaardig stuurslot verplicht stelde in alle

auto’s. Nog datzelfde jaar daalde het aantal autodiefstallen. In dit

geval werd responsieve beveiliging dus door wetgeving gestimuleerd.

In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werd tien jaar later een

vergelijkbare wet aangenomen, maar die beperkte zich tot verplichte

stuursloten in nieuwe auto’s. Zoals te verwachten viel, werd het effect

van deze regelgeving veel later zichtbaar dan in Duitsland (Webb

1994). In Groot-Brittannië duurde het bijna tien jaar voordat de kriti-

sche massa was bereikt en meer dan 80% van de auto’s met een stuur-

slot was uitgerust. En inderdaad begon het aantal autodiefstallen per

honderd autobezitters rond die tijd te stabiliseren. In de Verenigde

Staten manifesteerde het effect van de nieuwe regelgeving zich sneller,

waarschijnlijk vanwege het feit dat Amerikanen vaker een nieuwe auto

kopen. De kritische penetratiegraad van 80% werd er eerder bereikt

dan in het Verenigd Koninkrijk en het aantal autodiefstallen begon

daardoor ook eerder te dalen. Sindsdien zijn in veel landen studies uit-

gevoerd naar het effect van geavanceerde beveiligingsmaatregelen

tegen autodiefstal. Elektronische startonderbrekers werden de nieuwe,

favoriete beveiligingsmaatregel in het voorkomen van autodiefstal. In

Australië, de Verenigde Staten, Europa en Canada volgde de daling van

het aantal autodiefstallen op de toename van het aantal nieuwe anti-

diefstalmaatregelen (Mayhew 1992; Farrell, Tseloni & Tilley 2011;

Fujita & Maxfield 2012). In 1998 werden elektronische startonderbre-

kers verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s in de Europese Unie.

Binnen tien jaar nadat deze wet van kracht werd, was het aantal auto-

diefstallen in Nederland met 70% gereduceerd en in Groot-Brittannië

met 80% (Van Ours & Vollaard 2012).

Traditioneel wordt een groot aantal autodiefstallen door jongeren

gepleegd voor tijdelijk vervoer, ook wel bekend als joyriding. Een klei-

ner aantal diefstallen wordt gepleegd door beroepscriminelen, die de

auto’s of onderdelen ervan doorverkopen. Als de recente dalingen

inderdaad het gevolg zijn van een verbeterde beveiliging, dan geldt dit

effect waarschijnlijk eerder voor diefstal voor tijdelijk vervoer door

opportunistische jongeren dan voor diefstal door ervaren beroepscri-

minelen. In de ICVS wordt slachtoffers van autodiefstal gevraagd of de

gestolen auto ooit werd teruggevonden. Om onze hypothese te testen
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dat de daling in autodiefstallen het duidelijkst zichtbaar is geweest in

de categorie diefstallen voor tijdelijk vervoer, hebben we in dertien

westerse landen gekeken in hoeverre gestolen auto’s op de lange ter-

mijn wel of niet werden teruggevonden. De resultaten zijn in figuur 6

te zien.

De trends in figuur 6 bevestigen de hypothese. In de dertien westerse

landen samen daalde het aantal gevallen van joyriding met 50% (van

1,4% in 1988 tot 0,6% in 2005), terwijl het aantal autodiefstallen stabiel

bleef met 0,3% per jaar.7

Beveiliging en trends in woninginbraken

Zoals eerder gezegd, is woninginbraak de tweede vorm van criminali-

teit die in alle westerse landen begon te dalen. Net als autodiefstallen

bepalen woninginbraken een aanzienlijk deel van de totale kosten van

7 Sinds 2010 stijgt het totale aantal autodiefstallen in Duitsland en Nederland weer. Deze
nieuwe opwaartse trend lijkt te worden veroorzaakt doordat professionele autodieven er
beter in slagen de elektronische beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Figuur 6 Trends in slachtoffers van joyriding en autodiefstal in
één jaar, ICVS 1989-2005
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criminaliteit. Voor veel slachtoffers is het een zeer traumatische erva-

ring om te merken dat er inbrekers in hun huis zijn geweest. Respon-

sieve beveiliging is dan ook een logische reactie. In de loop der jaren

zijn er voor huishoudens diverse vormen van beveiliging geïntrodu-

ceerd, zoals veiligheidssloten en -grendels, inbraakalarmen, buiten-

verlichting enzovoort. Analyses van de resultaten van nationale slacht-

offerenquêtes in Nederland en Groot-Brittannië hebben uitgewezen

dat huizen die met dergelijke vormen van beveiliging zijn uitgerust,

minder kans hebben op inbraak. Zo lopen Nederlandse huizen zonder

speciale beveiliging een acht keer zo groot risico op inbraak dan hui-

zen waar een uitgebreid pakket aan beveiligingsmaatregelen is geïn-

stalleerd (Van Dijk, Junger & Sagel-Grande 2011).

In de ICVS wordt de respondenten gevraagd naar de aanwezigheid van

basale beveiliging, zoals een inbraakalarm. Gebruikmakend van gege-

vens uit 114 regio’s in Europa en Noord-Amerika, verzameld tijdens de

eerste twee edities van de ICVS, hebben we met behulp van een pad-

analyse gekeken naar de relatie tussen regionale welvaartsniveaus, de

mate van verstedelijking, inbraakcijfers, angst voor inbraak en het

gebruik van inbraakalarmen (Van Dijk 1994). In figuur 7 is een model

te zien dat de variatie in het aantal inbraakslachtoffers en het bezit van

een inbraakalarm grotendeels verklaart.

Het model laat een sterke relatie zien tussen het aantal inbraken in de

regio’s en de angst voor inbraak, en tussen deze angst en de aankoop

Figuur 7 Belangrijkste factoren bij het gebruik van een
inbraakalarm; een secundaire analyse van de ICVS
1988-1992 op regionaal niveau (N=114)
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van een inbraakalarm. Dit causale pad weerspiegelt de eerste fases van

responsieve beveiliging ter preventie van woninginbraken. Het model

laat ook zien dat mensen die in relatief welvarende regio’s wonen eer-

der in een inbraakalarm investeren, ongeacht hun situatie in andere

opzichten. Dit resultaat laat zien dat welvarende huishoudens het zich

eerder kunnen veroorloven in zulke maatregelen te investeren. Ten

slotte laat het model zien dat mensen in welvarende en verstedelijkte

regio’s vaker in vrijstaande huizen leven en daardoor vaker met inbra-

ken te maken hebben. Het moge duidelijk zijn dat bij responsieve

beveiliging meerdere factoren een rol spelen dan alleen het inbraakri-

sico. In de meer welvarende regio’s wonen meer mensen in vrij-

staande huizen, wat inbrekers ruim de gelegenheid geeft hun gang te

gaan. In deze regio’s ligt het aantal inbraakslachtoffers hoger. De

negatieve ervaringen van slachtoffers leiden ertoe dat mensen zich

meer bewust worden van het risico op inbraak, waardoor het investe-

ren in zelfbescherming – inclusief dure maatregelen die alleen welva-

rende mensen zich kunnen veroorloven – wordt gestimuleerd. Het

model, dat voor het eerst werd gepresenteerd tijdens een conferentie

van de Raad van Europa over criminaliteit en de economie, dekt alle

stadia van de door ons veronderstelde responsieve beveiliging, op de

belangrijkste na. Het statistische model laat zien dat reactieve beveili-

ging als zodanig plaatsvindt, maar bewijst niet dat de daaruit voort-

vloeiende verminderde gelegenheid voor inbrekers ook daadwerkelijk

tot minder inbraakslachtoffers leidt. Om deze laatste stap in het model

te kunnen testen, hebben we data over een langere periode nodig. In

1995 was de ICVS nog maar één keer herhaald en waren er nog geen

langetermijngegevens beschikbaar.

In Nederland wordt het installeren van basale veiligheidsmaatregelen

voor woningen sinds halverwege de jaren tachtig actief door de cen-

trale overheid gestimuleerd (Ministerie van Justitie 1985). Belangrijk

hierbij is het Politiekeurmerk Veilig Wonen, beheerd door het Cen-

trum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In 1999 werden

basale veiligheidsmaatregelen geïntegreerd in het Bouwbesluit en

sindsdien is deze vorm van beveiliging verplicht in alle nieuwbouwwo-

ningen. Ben Vollaard van de Universiteit van Tilburg heeft de resulta-

ten van de nationale Nederlandse slachtofferenquêtes geanalyseerd

om vast te stellen welk effect de nieuwe bouwregelgeving heeft op het

aantal inbraken. Hij vergeleek het aantal inbraken in nieuwbouwwo-

ningen gebouwd na 1999 met dat in bestaande woningen. Uit zijn ana-
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lyse blijkt dat het inbraakrisico in nieuwbouwwoningen met 50% is

afgenomen, onder controle voor het effect van externe factoren (Vol-

laard & Van Ours, 2010). Aanvullende analyses hebben geen bewijs

opgeleverd van een verschuiving naar huizen in andere wijken of ste-

den of naar andere vormen van diefstal. Volgens de auteurs was de

nieuwe bouwregelgeving de afgelopen jaren verantwoordelijk voor

bijna een vijfde van de totale daling in inbraken in Nederland. De een-

malige kosten voor beveiligingsmaatregelen bleken verwaarloosbaar

te zijn, als we die afzetten tegen de schade die in de loop der jaren is

voorkomen en nog zal worden voorkomen.

De lakmoesproef voor het effect van responsieve beveiliging op

inbraakcijfers is de vraag of nationale trends in inbraakslachtoffers

voorspeld kunnen worden aan de hand van de penetratiegraad van

eenvoudige beveiligingsmaatregelen. Met andere woorden, worden

landen met een hogere penetratiegraad van inbraakbeveiliging

beloond met lagere inbraakcijfers in de daaropvolgende jaren? De her-

halingen van de ICVS in 2005 en 2010 bieden ons de mogelijkheid deze

vraag empirisch te onderzoeken. Zowel in 2005 als in 2010 werd de

ICVS herhaald in slechts acht westerse landen: Canada, Denemarken,

Engeland/Wales, Estland, Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitser-

land (Van Dijk 2012). Gelukkig vertonen deze acht landen een aan-

zienlijke variatie in de penetratiegraad van woningbeveiliging in 2005.

De gegevens bieden ons dan ook de gelegenheid de hypothese van

responsieve beveiliging empirisch te testen door te kijken naar het

mogelijke verband tussen penetratiegraad van beveiligingsmaatrege-

len op moment 1 (2005) en de veranderingen in inbraakcijfers tussen

moment 1 en moment 2 (2010). De resultaten zijn in tabel 4 te zien.

In deze tabel zien we dat de trends in inbraakcijfers tussen 2005 en

2010 een uiteenlopend patroon hebben. In Engeland/Wales, Neder-

land en Canada is het aantal woninginbraken gedaald, in Duitsland en

Zweden is het aantal stabiel gebleven en in Estland, Denemarken en

Zwitserland is het aantal inbraken gestegen. De resultaten zijn grafisch

weergegeven in figuur 8.

Deze figuur laat de statistisch significante relatie zien tussen het bevei-

ligingsniveau in 2004 en de veranderingen in inbraakcijfers tussen

2004 en 2010. Gedurende deze periode daalde het aantal inbraak-

slachtoffers in landen met de hoogste penetratiegraad van woningbe-

veiliging en ging dit aantal omhoog in landen met de laagste penetra-
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tiegraad. In 2010 lag het aantal slachtoffers van inbraak in Denemar-

ken op 3,6%. In Estland was dit 3,3% en in Zwitserland 1,9%. Deze per-

centages liggen twee keer zo hoog als in Nederland en Zweden, landen

die in veel andere opzichten erg op elkaar lijken (onder andere open

grenzen met Midden- en Oost-Europese landen). De resultaten lijken

Tabel 4 Mate van woningbeveiliging en inbraakcijfers in acht
westerse landen (ICVS 2005 en 2010)

Extra
veilig
deurslot
2004
(%)

Inbraak-
alarm 2004
(%)

Inbraak-
cijfer 2004
(%)

Inbraak-
cijfer 2010
(%)

Verschil in
inbraak-
cijfer
(%-punt)

Engeland
en Wales

60 41 3.5 1.5 -2.0

Nederland 78 15 1.3 0.8 -0.5

Canada 48 28 2.0 1.3 -0.7

Duitsland 63 14 0.9 1.2 +0.3

Zweden 46 16 0.7 1.0 +0.3

Estland 40 7 2.5 3.0 +0.5

Zwitser-
land1

29 5 1.1 1.9 +0.8

Dene-
marken

32 9 2.7 3.6 +0.9

Bron: Van Dijk & Vollaard 2012; Van Dijk 2012.

Figuur 8 Mate van woningbeveiliging in 2004 (hoogwaardige
sloten en inbraakalarmen) en veranderingen in
inbraakcijfers tussen 2004 en 2010
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te impliceren dat de actieve promotie van woningbeveiliging in Enge-

land en Nederland inderdaad vruchten heeft afgeworpen en dat Dene-

marken, Estland en Zwitserland de prijs betalen voor het laissez faire-

beleid van hun overheid op de beveiligingsmarkt. De Europese

ervaring met inbraakcijfers over de afgelopen tien jaar ondersteunt de

universele wijsheid ‘gelegenheid maakt de dief’, of, in de saillante

Spaanse variant: ‘Een open deur maakt zelfs van een heilige een dief’

(en bij Cats: ‘Een open deur roept den dief’).

Joyriding en woninginbraak als instapdelicten

We hebben laten zien, op basis van de ICVS en andere statistische

databronnen, dat de daling van autodiefstallen en woninginbraken ten

minste voor een deel veroorzaakt is door meer en betere situationele

beveiliging. Zoals besproken, zijn ook andere vormen van criminaliteit

afgenomen, waaronder geweldsdelicten. Hoe zijn die te verklaren?

Volgens Farrell e.a. (2011) houden deze dalingen wellicht verband met

eerdere dalingen in andere vormen van criminaliteit. Zo heeft de

daling in autodiefstallen misschien ook een domino-effect gehad op

andere vormen van criminaliteit. Zoals hierboven gezegd, worden veel

autodiefstallen gepleegd door jongeren. De typische beginleeftijd voor

dit type criminaliteit ligt op 14 jaar of zelfs nog lager. Volgens de

auteurs worden vooral jonge jongens de criminaliteit ingezogen door

mee te doen met joyridende vrienden. Autodiefstal is als het ware hun

debuut in de criminaliteit. De eerste geslaagde autodiefstal vormt een

opstapje naar hun betrokkenheid bij volgende, steeds ernstiger delic-

ten. Deze instaphypothese kunnen we eenvoudig uitbreiden naar

inbraken in de wijk, die ook vooral door jonge tieners worden

gepleegd. Door een verbeterde beveiliging is de gelegenheid tot

gemakkelijke delicten als autodiefstal en inbraken sterk gereduceerd

en daarmee is wellicht de toegang tot de eerste fase van een criminele
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carrière voor een nieuw cohort van toekomstige delinquenten geblok-

keerd.8

Zoals eerder besproken, begonnen de internationale dalingen in cri-

minaliteit bij autodiefstal. Vervolgens daalde ook het aantal inbraken,

gevolgd door auto-inbraken en andere soorten persoonlijke diefstal-

len. Nog later begon uiteindelijk ook het aantal geweldsdelicten te

dalen. Deze uniforme volgtijdelijkheid in de criminaliteitsdalingen die

uit de ICVS-resultaten naar voren komt, sluit aan bij de ‘opstaphypo-

these’. Ook in veel andere opzichten lijken criminele delicten te wor-

den gevoed door andere criminele delicten. Zo zullen slachtoffers van

fietsendiefstal eerder dan anderen besluiten zelf maar een fiets te ste-

len (Van Dijk 1986). En ze zullen eerder een gestolen fiets kopen, waar-

mee ze de vraag opdrijven. Als het aantal fietsendiefstallen enigszins

wordt teruggedrongen door verbeterde beveiliging, dan zal een ket-

tingeffect optreden dat als negatieve multiplier fungeert en komt de

markt voor fietsendiefstal als het ware in een recessie terecht.

Opwaartse misdaadgolven zullen weer mogelijk zijn zodra er nieuwe

gelegenheden ontstaan, zoals op het gebied van e-misdaad. Ook

daarop zal dan weer met enige vertraging door potentiële slachtoffers

met betere beveiliging worden gereageerd. De theorie van de respon-

sieve beveiliging dient op veel terreinen nader empirisch te worden

getoetst, maar het lijkt me onmiskenbaar dat hier interessante onder-

zoeksvragen liggen (Van Dijk, Tseloni & Farrell 2012).

Tot slot

In de inleiding sprak ik over Bongers proefschrift uit 1905 over het

sterke verband tussen economische omstandigheden en geregi-

streerde criminaliteit. Officiële misdaadstatistieken vormen niet meer

de vanzelfsprekende basis voor het meten van criminaliteit. En hoewel

economische omstandigheden zeker invloed hebben op criminaliteit,

is de relatie minder eenduidig dan vroeger werd gemeend. Criminali-

8 Clarke en Harris hebben geopperd dat de eerder besproken vroege introductie van stuur-
sloten in Duitsland een langdurig effect heeft gehad op het aantal autodiefstallen in het
land, doordat de opkomst van een subcultuur van joyridende jongeren hiermee vroegtijdig
de kop in is gedrukt (Clarke & Harris 1992). In bredere zin heeft de verbeterde beveiliging
van auto’s en woningen er wellicht voor gezorgd dat er de afgelopen tien jaar minder
delinquente subculturen zijn ontstaan in de kwetsbare wijken in de grote steden van de
westerse wereld.
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teit lijkt in zekere mate haar eigen cyclische route te volgen, groten-

deels onafhankelijk van de economische cyclus. De beschikbare gege-

vens over criminaliteit, verzameld door middel van enquêtes onder de

bevolking, hebben nieuwe theoretische perspectieven geopend, meer

gericht op de rol van het slachtoffer dan alleen op de rol van de dader.

Deze nieuwe onderzoeksrichting heeft bovendien nieuwe mogelijkhe-

den geopend voor internationaal vergelijkend onderzoek naar de

maatschappelijke oorzaken van criminaliteit.

Zowel in theoretisch als in methodologisch opzicht heeft de crimino-

logie de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt. Som-

mige fundamentele principes van het vak zijn echter hetzelfde geble-

ven. Net als in Bongers tijd worden theoretische ideeën over de

maatschappelijke determinanten van criminaliteit getest door inter-

nationale misdaadstatistieken te analyseren. Ook deze nieuwe epide-

miologische criminologie is, net als die van Bonger, geen puur acade-

mische exercitie. Onze resultaten betreffende trends in beveiliging en

trends in inbraakcijfers hebben evidente gevolgen voor het beleid met

betrekking tot misdaadpreventie of zouden dat althans moeten heb-

ben, met name in Denemarken, Estland en Zwitserland. In deze poli-

tieke context wil ik benadrukken dat situationele criminaliteitspreven-

tie niet alleen een kwestie van efficiëntie is. Het is ook een kwestie van

sociale rechtvaardigheid. De resultaten van de ICVS laten zien dat de

laagste inkomensgroepen in twaalf westerse landen hun huizen min-

der goed hebben beveiligd dan de midden- en hogere klassen. Ze kun-

nen het zich eenvoudig niet veroorloven om hun huis net zo goed te

beveiligen als anderen. Zoals te verwachten viel, laat de enquête zien

dat de laagste twee kwartielen dan ook veel minder hebben geprofi-

teerd van de daling in het aantal inbraken vergeleken met de rest van

de bevolking (Van Dijk 2008) (zie figuur 9 voor de resultaten).

Wanneer we responsieve beveiliging alleen aan de markt overlaten, zal

deze vooral optreden bij de middenklasse en dus de kloof tussen rijk

en arm qua objectieve en subjectieve veiligheid alleen maar vergroten.

Er zijn nog vele andere beleidsconclusies te trekken uit onze epide-

miologische analyses. Het ligt gezien de relaties tussen bierconsump-

tie en geweldscriminaliteit voor de hand dat West-Europese overhe-

den het alcoholgebruik onder jongeren aanpakken. In Nederland is

dat dringend gewenst. Dat geldt ook voor Zwitserland, Duitsland en

Groot-Brittannië. Als voor jongeren de toegang tot alcohol wordt
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beperkt, zal het aantal geweldsdelicten aanzienlijk dalen. Bovendien

zouden daarmee andere gezondheidsproblemen kunnen worden

voorkomen. Ook zouden de Amerikaanse overheden en die van veel

Latijns-Amerikaanse landen er alles aan moeten doen om het wapen-

bezit onder hun bevolking terug te dringen. Dat is misschien geen rea-

listische eis, gezien het aantal wapens dat hier in omloop is en de

diepgewortelde behoefte om een wapen te bezitten, maar de belangen

zijn groot. Wereldwijd komen er jaarlijks naar schatting 500.000 men-

sen om als gevolg van geweldsdelicten, volgens informatie van de

Small Arms Survey Group in Genève.

Het uiteindelijke doel van ons criminologische werk is kennis te verga-

ren over criminaliteit, met als doel interventies te ontwerpen die ertoe

kunnen bijdragen dat onze medemens minder ellende ondervindt van

criminaliteit. Dat geldt zowel voor de slachtoffers als voor de daders.

Savoir pour prévoir et prévoir pour prévenir. Of, in modern jargon: evi-

dence-based crime prevention. Hoezeer de criminologie sinds Bonger

Figuur 9 Trends in het gebruik van inbraakalarmen (links) en
trends in percentages slachtoffers van inbraken sinds
1992 (rechts), naar inkomenskwartiel in twaalf
westerse landen (ICVS 1989-2005)
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ook is geëvolueerd, ik ben er als Nederlandse criminoloog trots op in

bepaalde opzichten nog steeds in de bongeriaanse traditie te werken.
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Summary

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight times

a year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Lemma uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. This

issue (no. 7, 2012) contains an edited version of the Prize Winner’s lec-

ture Closing the doors delivered by the Dutch criminologist Jan van

Dijk at the Stockholm Criminology Symposium on June 12, 2012.

Closing the doors; towards an explanation of the international falls in
crime
J.J.M. van Dijk

In the opening section the author refers to the classical book of Dutch

criminologist Willem Bonger on the links between poverty/social

injustice and levels of crime. He then introduces his own work on the

International Crime Victim Survey (ICVS) since 1989. The ICVS trend

data on crime in Western countries during 1989 up to 2010 show a cur-

vilinear movement peaking around 2000. The upward trend seems to

track economic growth and to have mainly been caused by increased

opportunities of crime. His analytical results concerning car theft and

household burglary suggest that the international falls in crime since

2000 are largely caused by improved security. A comparative analysis

shows for example that burglary rates have fallen in countries with

high levels of home security such as Great Britain and the Netherlands

and have continued to rise in low security countries such as Denmark

and Switzerland. The author concludes that criminology has evolved

both methodologically and theoretically since the publication of

Bonger’s book in 1905. Some fundamental principles of the discipline,

however, appear to have remained unchanged. Van Dijk’s own work

is, just like that of Bonger, policy- oriented. It is driven by the motiva-

tion to assist governments in finding better ways to reduce suffering of

human beings from crime, either as victims or as offenders.
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Congresagenda

28 november Verslaving in de tbs

29 november De aanpak van witwassen

29 november Toezicht en handhaving in de financiële sector

30 november Progression in forensic psychiatry: About boundaries

4 december Allochtone (jeugd)criminaliteit

6-7 december Resolving company-community conflicts

12 december Forensische psychologie en psychiatrie

12-13 december Tides and currents in police theories

12-14 december Security, democracy and cities: The future of prevention

13 december Combating cybercrime

18 december Vrijheidsbeperking bij LVB

11-13 januari 2013 SASCV International conference

16 januari 2013 Samenwerking Jeugdzorg & Jeugd-GGZ

17 januari 2013 Geboeide schakels; ketensamenwerking tijdens en na
detentie

31 januari 2013 LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag

8 februari 2013 Van extremisme tot terrorisme?

19 maart 2013 Ouderenmishandeling

18 april 2013 Symposium resocialisatie

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Verslaving in de tbs

Verslavingsproblematiek speelt vaak een dominante rol in de behan-

deling van tbs-gestelden. Verder is gebleken dat er tussen klinieken

verschillen zijn in het beleid rondom verslavingsbehandeling, alsmede

hoe verslaving wordt geïntegreerd in behandeling en risicomanage-

ment. Het Adviescollege Verloftoetsing TBS organiseert daarom dit

seminar over verslaving in de tbs. Tijdens dit seminar zullen onder

meer cijfers worden gepresenteerd en zal naar aanleiding daarvan een

aantal problemen worden weergegeven en besproken. Het adviescol-

lege wil graag samen met de deelnemers over mogelijke oplossingen

voor de geconstateerde problemen nadenken. Over de laatste stand

van zaken in de wetenschap en de praktijk zullen enkele gerenom-

meerde sprekers presentaties geven. Er zal daarbij voldoende ruimte

zijn voor discussie.
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Datum: 28 november 2012

Locatie: onbekend

Informatie en aanmelding: www.efp.nl/agenda/verslaving-de-tbs en

via e.leentvaar@avt.minvenj.nl

De aanpak van witwassen

Tijdens dit congres komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen

voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod.

Aandachtspunten dit jaar zijn: actuele casuïstiek en jurisprudentie,

trustkantoren en witwassen, hoe pakken banken/financiële instellin-

gen witwassen aan, implementatie van witwasmeldingen binnen een

accountantsorganisatie, vastgoedfraude/Klimop en witwassen, en de

Hollandse misdaadwerken. Ook is er aandacht voor de wijze waarop

het Financieel Expertise Centrum (FEC) een bijdrage levert aan de wit-

wasbestrijding. Sprekers zijn Marian Husken (journalist Vrij Neder-

land), Cor Kok (witwasofficier Functioneel Parket), Bart Nooitgedagt

(advocaat), Melis van der Wulp (advocaat), Marcel Pheijffer (hoogle-

raar accountancy Nyenrode en hoogleraar forensische accountancy

VU) en Philip Wallage (hoogleraar accountantscontrole VU).

Datum: 29 november 2012

Locatie: Amsterdam, Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Toezicht en handhaving in de financiële sector

Als reactie op de risicovolle strategieën van banken en andere financi-

ele instellingen is het toezicht op de financiële sector in de afgelopen

jaren verscherpt en geïntensiveerd. Op dit congres staat de vraag cen-

traal wat dat verscherpte toezicht inhoudt en welke integriteitscriteria

toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Neder-

landsche Bank hanteren. Ook wordt ingegaan op sancties, juridische

procedures en naming & shaming.

Datum: 29 november 2012

Locatie: Amsterdam, Hilton Hotel

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Progression in forensic psychiatry: About boundaries

Deze studiemiddag wordt georganiseerd ter gelegenheid van het ver-

schijnen van het gelijknamig getitelde boek onder redactie van Karel

Oei en Marc Groenhuijsen (UvT). Sprekers zijn onder anderen Swanny

Kremer, Charlotte Barendregt, Katinka de Wijs en Frans Koenraadt.
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Datum: 30 november 2012

Locatie: Universiteit van Tilburg

Informatie en aanmelding: www.tilburguniversity.edu/nl/over-til-

burg-university/schools/law/departementen/strafrecht/nieuws/

#link2

Allochtone (jeugd)criminaliteit

Tijdens deze studiedag staan de culturele achtergronden van allochto-

nen centraal en de manieren waarop jongeren het beste benaderd en

behandeld kunnen worden wanneer er sprake is van problemen in het

gezin, overlast, geweldsdelicten en vervolging door het Openbaar

Ministerie. Aan de orde komen onder andere de rol van ouders en

ouderen in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, de aanpak van

probleemgezinnen, effectief politieoptreden en de eerwraakproblema-

tiek.

Datum: 4 december 2012

Locatie: Utrecht, Jaarbeurs

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Resolving company-community conflicts

Together with the Harvard Kennedy School of Government’s Corpo-

rate Social Responsibility (CSR) Initiative and the Hague Institute for

Global Justice, the World Legal Forum foundation organises an inter-

national conference to discuss in plenary sessions and workshops the

current challenges and opportunities in CSR-related company-com-

munity conflicts. During the conference, the CSR Conflict Manage-

ment Center (CCMC) will be presented. The CCMC is designed to faci-

litate non-judicial resolution of company-community conflicts. Prof.

John Ruggie (UN Secretary General’s Special Representative for Busi-

ness and Human Rights) will be a guest speaker at the conference. The

conference offers multi-stakeholder perspectives into company-com-

munity conflicts, with experts and stakeholders from all sides of the

conflict who will share their first-hand experiences with the audience.

Datum: 6-7 december 2012

Locatie: Den Haag,

Informatie en aanmelding: www.csr-conflictmanagementcenter.org/

Forensische psychologie en psychiatrie

Deze studiedag is gewijd aan actuele ontwikkelingen op het terrein

van tbs. In de ochtend worden twee nieuwe wetten besproken: de Wet
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forensische zorg en de Wet verruiming dwangbehandeling tbs’ers. In

de middag staat preventie van recidive centraal, met voordrachten

over geïndividualiseerde risicotaxatie, de meest effectieve methoden

ter voorkoming van recidive en de Stop it now-methode ter voorko-

ming van seksueel kindermisbruik. Sprekers zijn onder anderen

M. Kossen (Van der Hoevenkliniek, Utrecht), Th. Rinne (Pieter Baan

Centrum) en Jules Mulder (voorzitter van Stop it now Nederland).

Datum: 12 december 2012

Locatie: Breukelen

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Tides and currents in police theories

Het doel van deze conferentie is te reflecteren over hoe er vandaag

wordt gedacht over politie, met andere woorden: wat zijn de onderlig-

gende stromen en evoluties in politietheorieën? En dit niet alleen in

België en Nederland, maar ook in tal van andere landen. Tevens staat

deze conferentie in het teken van het afscheid van Paul Ponsaers als

hoogleraar van de Universiteit Gent. Keynotesprekers zijn Jack Greene

en Peter Manning van de North Eastern University (VS),

Gerard Bouman (korpschef Nederlandse nationale politie), Adam

Edwards en Gordon Hughes van de Cardiff University (VK) en Willy

Bruggeman (voorzitter Federale Politieraad, België). In de middag en

tijdens de tweede dag zijn er diverse workshops.

Datum: 12-13 december 2012

Locatie: Deinze (bij Gent)

Informatie en aanmelding: www.smvp.nl en www.politiestudies.nl

Security, democracy and cities: The future of prevention

This interdisciplinary and international conference will be dedicated

to the exchange of practices, experience and knowledge on crime pre-

vention in Europe and around the world. Four key issues of urban

security will be discussed at plenary sessions: ‘A Europe open to the

world’, ‘Risks, technologies and prevention’, ‘Governance and citi-

zenship’ and ‘Cities and sustainable development’.

Datum: 12-14 december 2012

Locatie: Aubervilliers en Saint-Denis, Frankrijk

Informatie en aanmelding: http://efus.eu/en/2012-conference/
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Combating cybercrime

The complexity of cyberspace breeds such unprecedented possibilities

for criminal activity that a much more nuanced perspective on legal

action is necessary in making institutions, organizations, policies, and

technical tools more agile and robust in the fight against cyber-

crime. Even after the implementation of many new cyber laws to the

books and opening new cyber divisions of various institutions, there

still remains a large disconnect with the laws’ actual enforcement. Dif-

fering jurisdictions are among the most profound difficulties as traditi-

onal regulatory agencies try grapple with the volatile nature of digital

abuse. The purpose of this conference is therefore founded on stimu-

lating further interaction and cooperation between diverse actors and

stakeholders, to unite and harmonize systems, policies, structures,

tools, and languages. It will overview and critique existing approaches

and initiatives from both a legal and technical standpoint, while explo-

ring new innovative possibilities for more effective and streamlined

solutions.

Datum: 13 december 2012

Locatie: Den Haag, Koninklijke Schouwburg

Informatie en aanmelding: www.icln.net/cybercrime/

Vrijheidsbeperking bij LVB

Professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen met een

lichte verstandelijke beperking (LVB) staan dikwijls voor uitdagingen

waar het gaat om communicatie. Deze jongeren zijn vaak meesters in

verbergen dat ze iets niet begrijpen en zijn tegelijkertijd mondiger dan

mensen met zwaardere verstandelijke beperkingen. In situaties waarin

zij zich niet begrepen of niet serieus genomen voelen, kan deze mon-

digheid omslaan in ongewenst gedrag. In zulke situaties kunnen vrij-

heidsbeperkende maatregelen zowel oorzaak als gevolg zijn: collectief

of individueel opgelegde regels kunnen zorgen voor onbegrip en

agressie en in reactie daarop kan een begeleider of behandelaar kiezen

voor het toepassen van dwang en drang. Op deze dag wordt onder

andere ingegaan op de vraag welke maatregelen in welke situatie bij

welke cliënt wettelijk mogen worden toegepast. Sprekers zijn Xavier

Moonen (UvA), Brenda Freriks (Vumc) en Vivianne Dörenberg (Vumc/

Hogeschool Leiden). In de middag zijn er workshops.

Datum: 18 december 2012

Locatie: Utrecht, Aristo
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Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/vrijheidsbe-

perkingLVB/

SASCV International conference

The main theme of this conference organised by the South Asian

Society of Criminology and Victimology is revisiting interpersonal

crimes and victimisation. The major sub themes are (1) Interpersonal

crimes against and by women, (2) Interpersonal crimes against chil-

dren and youth, (3) Men as victims: Myths and realities, (4) Culture

conflict and victimization of groups, and (5) Interpersonal

cyber crimes: Problems of social networking.

Datum: 11-13 januari 2013

Locatie: Tayakumari, Tamil Nadu, India

Informatie en aanmelding: www.sascv.org/conf2013/

Samenwerking Jeugdzorg & Jeugd-GGZ

De samenwerking tussen jeugdzorg en jeugd-ggz kan beter. Met name

voor jeugdigen met meervoudige problematiek verloopt de afstem-

ming tussen deze twee sectoren niet optimaal. Er is noodzaak en

behoefte aan het delen van kennis en expertise, zodat jongeren tijdig

de juiste hulp op de juiste plek krijgen. Op deze studiedag komen ver-

schillende visies op samenwerking aan bod en wordt aan de hand van

praktijkvoorbeelden nader ingegaan op de inhoudelijke vormgeving

van samenwerking.

Datum: 16 januari 2013

Locatie: Utrecht, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/congres/

jeugdzorg-ggz

Geboeide schakels; ketensamenwerking tijdens en na detentie

Het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen, de forensische

zorg, reclassering en andere ketenpartners zijn het erover eens – de

(ex-)gedetineerde burger moet centraal staan. Samenwerken lijkt een

logisch gegeven en landelijk beleid opzetten eveneens. Maar verloopt

die samenwerking in de praktijk wel zo soepel? Vanwege de verschil-

lende organisatiebelangen blijkt een succesvolle aanpak lastiger

dan verwacht. In de ochtend komen onder andere de volgende onder-

werpen aan bod: hoe faciliteert het gevangeniswezen zijn ketenpart-

ners tijdens en na detentie; waarmee houdt het Veiligheidshuis zich
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bezig; en Wraparound Care – nóg een stap verder dan ketensamen-

werking. In de middag zijn er verschillende verdiepingssessies.

Datum: 17 januari 2013

Locatie: Utrecht

Informatie en aanmelding: www.medilex.nl/congressen/detentie

LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Uit onderzoek blijkt dat een lichte verstandelijke beperking (LVB),

naast verwaarlozing en misbruik binnen het gezin, een zwaarwegende

risicofactor vormt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jongeren

met een LVB zijn zowel in de groep plegers als onder de slachtoffers

van zulk gedrag oververtegenwoordigd. Daarbij is de scheidslijn tus-

sen slachtoffer- en plegerschap vaak niet gemakkelijk te trekken. Hoe

is seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een LVB te

voorkomen, te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken?

De verschillende sprekers, onder anderen Xavier Moonen (UvA) en

Petra Tiernessen (GZ-psycholoog/seksuoloog), gaan op deze vragen

in. Voorts is er aandacht voor slachtofferopvang en daderbehandeling.

Datum: 31 januari 2013

Locatie: Utrecht, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/lvb_en_sgg

Van extremisme tot terrorisme?

Op deze zogeheten Marktdag van de Vlaamse Vereniging voor Crimi-

nologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk (VVC) staat in de

ochtenduren het thema extremisme en radicalisering centraal. Key-

note speakers zijn Robert Örell (EXIT-programma Zweden) en Jaap

Van Donselaar (Centre for Terrorism & Counterterrorism (CTC) in Den

Haag). Tijdens de lunchpauze presenteren onderzoekers via poster-

sessies hun work in progress. In de middag worden papers gepresen-

teerd waarin zowel tussentijdse als eindresultaten van onderzoek aan

bod kunnen komen.

Datum: 8 februari 2013

Locatie: Universiteit Gent

Informatie en aanmelding: www.gofs.ugent.be/vvc/

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een schrijnend en groter wordend probleem.

De druk op zowel professionele als informele zorgverleners neemt toe.

Kwetsbare en afhankelijke ouderen kunnen hierdoor slachtoffer wor-
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den van onheuse bejegening, mishandeling en uitbuiting. De overheid

erkent het probleem en heeft het actieplan ‘Ouderen in veilige han-

den’ in het leven geroepen. Voor de aanpak is het belangrijk dat pro-

fessionals en mantelzorgers hun deskundigheid vergroten. Bewust-

wording en herkenning zijn noodzakelijk om een goede signalering en

aanpak mogelijk te maken. Betrokkenheid van de gemeente is een

voorwaarde om de aanpak van ouderenmishandeling structureel van

de grond te krijgen. Sprekers zijn onder anderen Marian Arendsen

(Hogeschool Arnhem & Nijmegen) en Jolanda Lindenberg (onder

andere Universiteit Leiden). In de middag zijn er twee parallelle ses-

sies, een voor zorgprofessionals en een voor gemeenten, ggd e.d.

Datum: 19 maart 2013

Locatie: Utrecht, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/ouderen/

Symposium resocialisatie

Met deze bijeenkomst wil het Expertise Centrum Forensische Psychia-

trie de kennisontwikkeling en kennisdeling rond de resocialisatie van

forensisch psychiatrische patiënten stimuleren. Onderwerpen die

mogelijk aan bod komen, zijn Forensische (F)ACT, Resocialisatie bij

licht verstandelijk beperkten (LVB), Doorstroom (Reclassering/

RIBW’s) en Positieve psychologie (Good Lives Model). Tevens is er een

presentatie van de nieuwste versies van de Zorgprogramma’s en van

het nieuwe interactieve format (MindMaps), waarin de Zorgpro-

gramma’s beschikbaar zijn. Nadere informatie over het programma

volgt.

Datum: 18 april 2013

Locatie: Utrecht

Informatie en aanmelding: mlandman@efp.nl



53

WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en Jus-

titiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) beschik-

baar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet-

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen en

opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de standaard-

trefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/criminaliteitsvormen, jus-

titiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging, strafstelsel,
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gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burgerlijk en adminis-

tratief recht, staatsrecht en internationaal recht. Een geografische

thesaurus maakt ook deel uit van de Justitie-thesaurus. De digitale ver-

sie (pdf) van de Justitie-thesaurus is te vinden op de WODC-website

(www.wodc.nl). De gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitie-

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht

bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@minvenj.nl

(zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC-rapporten

Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid-

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en Fact-

sheets sinds 2011 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn verschenen

(terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht op

www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC-rapporten kunnen daar koste-

loos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte versie van

de O&B-rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen bij Boom dis-

tributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, e-mail boomlemma@

boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Odinot, G., D. de Jong, J.B.J. van
der Leij, C.J. de Poot, E.K. van
Straalen
Het gebruik van de telefoon- en

internettap in de opsporing

2012, O&B 304
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Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast,
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp,
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van

bestuurders; onderzoek naar de

overwegingen die spelen bij het al

dan niet intern aansprakelijk stel-

len van bestuurders en interne

toezichthouders

2012, O&B 303

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein,
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor volwas-

sen justitiabelen; stand van zaken

en mogelijkheden voor innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),
N.E. de Heer-de Lange (CBS),
B.J. Diephuis (Raad voor de
rechtspraak) (eindred.), m.m.v.
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur

2010; ontwikkelingen en samen-

hangen

2012, O&B 301

Eichelsheim, V.I., A.M. van der
Laan
Jongeren en vrijheidsbeneming;

een studie naar de wijze waarop

jongeren in Justitiële Jeugdinrich-

tingen omgaan met vrijheidsbe-

neming

2011, O&B 300

R.P.W. Jennissen (red.)
De Nederlandse migratiekaart;

achtergronden en ontwikkelingen

van verschillende internationale

migratietypen

2011, O&B 299

Kalidien, S.N. (WODC), N.E. de
Heer-de Lange (CBS) (eindred.),
m.m.v. M. M. van Rosmalen
(CBS)
Criminaliteit en rechtshandha-

ving 2010; ontwikkelingen en

samenhangen

2011, O&B 298

Weenink, A.W., C.M. Klein Haar-
huis, R.J. Bokhorst
De staat van bestuur van Aruba;

een onderzoek naar de deugde-

lijkheid van bestuur en de rechts-

handhaving

2011, O&B 297

Voert, M.J. ter, F. Zwenk,

m.m.v. E.M.Th. Beenakkers

Kwaliteit in zware tijd; marktwer-

king, vraaguitval en notariële

dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel,
D. de Jong
Mensenhandel in de Amster-

damse raamprostitutie; een

onderzoek naar aard en opspo-

ring van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T
Benchmarking in het gevangenis-

wezen; een onderzoek naar de

mogelijkheden van het vergelij-

ken en verbeteren van prestaties

2011, O&B 294

Slotboom, A., T.M.L Wong,
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; achtergron-

den, risicofactoren en interventies

2011, O&B 293
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Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar

waarom? Een studie naar de rela-

tie tussen maatschappelijke ont-

wikkelingen en de veranderingen

in het aantal jeugdige verdachten

van een misdrijf in de periode

1997-2007

2011, O&B 292

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein;
with the cooperation of:
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen,
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the Nether-

lands; a description based on clo-
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