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 INTERVIEw  nicole Maalsté, onderzoeker universiteit van 
tilburg: “ook voor de teelt van hennep zou een 
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noord-brabant 
 INTERVIEw  peter noordanus, burgemeester van tilburg: 
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Omslag: Bijna een kwart van de 
Nederlandse gemeenten staat coffee-
shops binnen de gemeentegrenzen toe / 
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In Den Haag moeten van 
de burgemeester vier 

coffeeshops dicht, naar 
aanleiding van een 

Bibob-onderzoek / foto: 
Inge van Mill.
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boven de nederlandse coffeeshops pakken zich 
donkere wolken samen. ze halen met de regelmaat 
van de klok het nieuws. bijvoorbeeld omdat de 
 toestroom van drugstoeristen veel verkeersoverlast 
in de zuidelijke grensstreek tot gevolg heeft. Maas
tricht heeft onderzoekers, onder wie hoogleraar 
Cyrille fijnaut, daarom laten uitvissen of het zinvol 
is om buitenlanders uit te sluiten van coffeeshops 
in zuidlimburg. de grensgemeenten roosendaal 
en bergen troffen eerder al drastische maatregelen 
om de overlast terug te dringen en sloten pardoes 
alle coffeeshops in hun gemeente. andere gemeen
ten gaan minder ver, maar houden de coffeeshops 
wel kort aangelijnd. 

alle veertig coffeeshops in den haag kregen bij
voorbeeld een integriteitsonderzoek aan hun broek, 
waarvoor burgemeester van aartsen het landelijk 
bureau bibob inschakelde. het onderzoek vond 
plaats op basis van de Wet bibob (bevordering 
 integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur). die wet maakt het mogelijk dat gemeen
ten preventieve onderzoeken uitvoeren wanneer zij 
vergunningen moeten verlenen, bijvoorbeeld voor 
een nieuwe coffeeshop. origineel aan de haagse 
aanpak was dat ook bestáánde coffeeshops werden 
doorgelicht. vier coffeeshops worden nu gesloten, 
omdat er ‘ernstig gevaar’ bestaat dat de vergunning 
wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. het 
bureau bibob wil deze aanpak ‘landelijk uitrollen’, 

zo meldt het bureau in zijn jaarverslag van 2010. 
het kabinet roept andere gemeenten op om hun 
coffeeshops ook door het bureau bibob te laten 
screenen.

hoe nu verder met de coffeeshops? ooit ontston
den ze omdat ze goed stroken met het nederlandse 
drugsbeleid, dat bescherming van de volksgezond
heid centraal stelt. Coffeeshops kunnen daar een 
belangrijke functie in vervullen. zij dragen bij aan 
een scheiding van de markt van soft en harddrugs 
en kunnen cannabisgebruikers behoeden voor 
 criminele handelaren die hen de gevaarlijkere 
 harddrugs proberen aan te smeren. 

de toekomst van de coffeeshops is ongewis. hoe 
het verder moet en andere vragen komen aan bod in 
dit themanummer van secondant, waarin we de 
stand van zaken opmaken rondom de coffeeshops. 
onderzoeker nicole Maalsté van de universiteit 
tilburg pleit voor een nuchter realisme. in haar 
optiek is cannabis een economisch vraagstuk, 
gebaseerd op de wetten van vraag en aanbod. 
“de vraag naar wiet zal blijven”, aldus Maalsté. 
toen amerika werd drooggelegd in de jaren twintig, 
 verdween de zin in alcohol ook niet. Wel werd er 
illegale drank gestookt, die vaak slecht was voor 
de gezondheid. haar oproep om coffeeshops  
te reguleren op basis van de volksgezondheid,  
is dan ook een verstandige. << alfred hakkert

een gezond 
perspeCtief

redactioneel

www.hetccv.nl
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een evidence cop. dat is wat frederik 
 torreele van de belgische federale politie 
bepleit in de essaybundel Evidence based 
policing. zo’n politiemedewerker zou zich 
actief bezighouden met wetenschappelijk 
onderzoek naar bewezen effectieve 
 politieinterventies en de kloof dichten 
tussen de academische wereld en 
de dagelijkse praktijk van politie
professionals.

torreele maakt deel uit van een twintigtal 
auteurs die zich in Evidence based policing 
buigen over de uitdagingen, voordelen, 
kritieken en valkuilen van dit veel bedis
cussieerde perspectief op politiewerk. 
de noodzaak van het werken op basis  
van bewezen effectiviteit, dat sinds de 
jaren negentig in opmars is, staat daarbij 
 buiten kijf. Maar de vertaling van het 
onderzoek op dit terrein naar beleid en 
praktijk blijkt geen sinecure.

naast artikelen over de oorsprong en 
inhoud van de literatuur over what works, 
bevat Evidence based policing ook effect
evaluaties van populaire strategieën zoals 
cameratoezicht, de aanpak van hotspots 
en reassurance policing. de bundel bevat 
bijdragen vanuit beleid, praktijk en weten
schap uit nederland, belgië en engeland. 
samen met de verenigde staten en 

 Canada lopen deze landen voorop in de 
toepassing van evidence based policing.

en terwijl het nut van bewezen werkzame 
strategieën voor zowel praktijk als beleid 
niet als een verrassing zal komen, zijn er 
volgens sommigen zelfs politieke voor
delen mee te behalen. zo concludeert 
elke devroe van de universiteit gent dat 
evidence based policing, vanwege haar 
focus op onderbouwing met kennis 
‘op termijn en indien correct toegepast, 
de winst boekt dat politiek minder 
 ‘incidentdriven’ en ‘experiencedriven’ 
wordt’. 

Eveline De wree, Elke Devroe, wim Broer  
en peter van der Laan (red.), Evidence based 
policing, Maklu, Apeldoorn, Antwerpen,  
ISBN 978 90 46603 34 5.

bewezen effeCtief politiewerk

de wijkagent is in nederland een sterk 
merk. de vooruitgeschoven post van de 
politie kan rekenen op het vertrouwen van 
een groot deel van de bevolking, schrijft 
gabriel van den brink in de bundel 
 Empathie & handhaving. 

Empathie & handhaving doet verslag 
van de praktijkervaringen met gebieds
gebonden politiewerk in nederland. 

het boek vat de uitkomsten samen van 
de onderzoeken die sinds 2005 door 
het lectoraat gemeenschappelijke veilig
heidskunde van politieacademie zijn 
 verricht. het resultaat is een handboek 
dat de basis legt voor de verdere invulling 
en ontwikkeling van de opleidingen voor 
wijkagenten, gebiedsgebonden politie
werk en gemeenschappelijke veiligheids
kunde.

pieter tops schrijft in het voorwoord 
van de bundel dat het belangrijk is om 
gebiedsgebonden politiewerk niet alleen 
te zien als een organisatieconcept. het 
concept kan ook worden gezien als uit
drukking van kwaliteit en profes sionaliteit 
van politiemensen. Wijkagenten die 
 effectief en gezaghebbend willen optre
den, moeten namelijk empathie kunnen 
tonen én kunnen handhaven. in het 

 slothoofdstuk van Empathie & hand
having wordt, op basis van deze twee 
kernkwaliteiten, een typologie van wijk
agenten opgesteld. deze maakt duidelijk 
dat dienders zich niet alleen als hand
haver kunnen gedragen, maar ook als 
hulpverlener, netwerker of opvoeder.

het vinden van de juiste balans tussen 
empathisch handelen en streng hand
haven is volgens gabriël van den brink 
essentieel. het is niet uitgesloten dat 
onderlinge irritaties en conflicten tussen 
burgers de komende decennia verder 
 zullen toenemen, waarschuwt de lector. 
de politie staat dan ook voor de vraag hoe 
zij zich in dat spanningsveld positioneert.

gabriël van den Brink, Empathie & 
handhaving, politieacademie, Apeldoorn, 
ISBN: 978 90 79149 33 2.

gebiedsgebonden politiewerk
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lokale veiligheidszorg is een chaos. 
 partijen werken langs elkaar heen, een 
gedeelde probleemanalyse ontbreekt, 
en een gezamenlijke slagkracht is ver te 
zoeken. dat schrijft Wim hafkamp, direc
teur van nicis institute, in het voorwoord 
van Strategieën van lokale veiligheid.  
Een achtergrondstudie en drie reflecties. 

de bundel informeert beleidsmakers, 
beleidsuitvoerders en onderzoekers over 
de beschikbare kennis over sturing en 

regie van veiligheidszorg. Centraal staat 
de vraag hoe gemeenten en stadsdelen 
richting kunnen geven aan de complexe, 
publiekprivate veiligheidsnetwerken 
die sinds de jaren tachtig in ons land 
zijn ontstaan. hoe kunnen particuliere 
beveiligers, toezichthouders, hulp  
ver leners en politieagenten succesvol 
samenwerken met sociale diensten, 
 veiligheidshuizen, zorginstellingen  
en woningcorporaties?

ronald van steden presenteert in het 
 eerste hoofdstuk van Strategieën van 
lokale veiligheid een overzicht van 
bestuurskundige en criminologische 
inzichten in de organisatie van lokale 
veiligheidsnetwerken. op basis daarvan 
presenteert van steden tien handvatten 
voor succesvolle samenwerking. hij 
 benadrukt dat veiligheidsproblemen 
anno 2011 complexe kwesties zijn die 
een gezamelijke inspanning vergen 

van overheid, markt en samenleving. 
daarbij is democratische borging een 
aandachtspunt, want een doorschietende 
behoefte aan veiligheid kan leiden tot  
een controlecultuur die inbreuk maakt  
op onze vrijheid en privacy.

Strategieën van lokale veiligheid besteedt 
ook aandacht aan veiligheidsarrange
menten, de wettelijke verankering van de 
gemeentelijke regierol en de ervaringen 
met lokale partnerships in engeland en 
Wales. Want aan variaties en varianten 
van samenwerking op het gebied van 
 veiligheid geen gebrek.

Ronald van Steden (red.), Strategieën van 
lokale veiligheid. Een achtergrondstudie en 
drie reflecties, Amsterdam University press, 
Amsterdam, ISBN 978 90 89643 23 0.

sturing aan lokale Veiligheid

kunnen we vaststellen welke kleuters 
later crimineel worden? is jeugdig 
 probleemgedrag een fase waar kinderen 
 vanzelf overheen groeien? neemt crimi
neel gedrag onder twaalfminners in 
nederland toe? op deze en andere vragen 
geeft het handboek Misdadigers van 
 morgen? een antwoord. de bundel gaat 
over kinderen die hardnekkig probleem
gedrag vertonen en kinderen die al voor 
hun twaalfde beginnen met criminele 

activiteiten. de auteurs beschrijven  
wat er wetenschappelijk bekend is over 
de ontwikkeling, oorzaken, gevolgen, 
behandeling en aanpak van kinder
misdaad. 

uit amerikaans onderzoek naar twaalf
minners is gebleken dat de meeste  
zware misdadigers al voor hun dertiende 
 delinquent of antisociaal gedrag 
 ver tonen. Criminele carrières beginnen 
dan ook meestal in de kindertijd. hard
nekkige gedragsproblemen, zoals wreed
heid tegen mensen of dieren, een lage 
leer motivatie op de basisschool en 
 drugs gebruik, kunnen een signaal zijn 
voor toekomstige problemen.

in nederland zijn naar schatting 130000 
criminele kinderen. slechts een klein deel 
van hen is bekend bij de politie: jaarlijks 
komen ongeveer 4000 tot 5000 kinderen 

in aanraking met de wet. het feit dat 
een klein maar substantieel deel van 
de twaalfminners zich schuldig maakt 
aan criminele activiteiten is volgens 
 Misdadigers van morgen? nog geen reden 
om de wettelijke aansprakelijkheidsgrens 
te verlagen van zestien naar twaalf jaar. 
de auteurs zien meer brood in professio
nals in onderwijs, maatschappelijk werk 
en jeugdzorg die vroegtijdige interventies 
richten op (vroege) kinderjaren, en in 
nieuwe maatregelen tegen ernstige 
 vormen van criminaliteit door kinderen 
en jongeren.

Rolf Loeber, wim Slot, peter van der Laan, 
Machteld Hoeve, Dorien graas (red.), 
Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling 
en effectieve aanpak van jeugddelinquentie  
onder twaalfminners, Swp, Amsterdam,  
ISBN 978 90 66659 62 9.

Criminele kinderen
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gestage daling sinds jaren negentig

Coffee- 
shops  
in de knel
Crimitrends

bijna een kwart van de nederlandse gemeenten duldt de aanwezigheid 
van coffeeshops. ruim twee derde van de gemeenten hanteert echter  
een nulbeleid, zoals bergen op zoom en roosendaal dat sinds 2009 doen. 
daar moesten acht coffeeshops de deuren sluiten. in andere gemeenten 
gelden uitsterfconstructies, waardoor het aantal coffeeshops terugloopt. 
sinds de jaren negentig daalt het aantal coffeeshops dan ook gestaag, 
constateren Bert Bieleman en Rick Nijkamp, die recente ontwikkelingen 
rondom de coffeeshops in kaart hebben gebracht.
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Amsterdam heeft het hoogste 
aantal coffeeshops per 10 000 
inwoners / foto: Inge van Mill.



Figuur 1 > Aantal coffeeshops en aantal gemeenten met coffeeshops in Nederland, 1999-2009

door bert bieleman en rick nijkamp
bert bieleman en rick nijkamp zijn respectievelijk als directeur en 

onderzoeker verbonden aan onderzoeks en adviesbureau intraval.

 M
et behulp van de monitor Coffeeshops in neder
land volgt onderzoeks en adviesbureau intraval 
sinds 1999 de ontwikkelingen rond coffeeshops op 
de voet. betrokken ambtenaren van alle (relevante) 

gemeenten krijgen tweejaarlijks een vragenlijst voorgelegd 
over het formele, schriftelijk vastgelegde coffeeshopbeleid  
en het aantal coffeeshops in hun gemeente. 

dit artikel gaat in op het landelijk coffeeshopbeleid, de aan
tallen officieel gedoogde coffeeshops en de verschillende 
gemeentelijke beleidsvormen. daarnaast worden de door 
de gemeente vastgelegde beleidscriteria besproken, waaronder 
de ahojg criteria, het beleid met betrekking tot de afstand 
van coffeeshops tot scholen en overige exploitatie en 
 vestigingscriteria. eveneens wordt aandacht besteed aan 
de overtredingen van de vastgestelde beleidscriteria die 
de gemeenten hebben geregistreerd. tot slot wordt ingegaan 
op de ervaringen met het huidige coffeeshopbeleid, terwijl 

ook de voorgenomen beleidswijzigingen van de coffeeshop
gemeenten worden beschreven. 

landelijk beleid
vanaf midden jaren negentig is de centrale doelstelling van 
het nederlandse coffeeshopbeleid: ‘het voorkomen dan wel 
beperken van de risico’s van drugsgebruik voor het individu, 
zijn directe omgeving en de samenleving’. Concreet betekent 
dit dat, zowel landelijk als lokaal, wordt beoogd dat: 1. de markt 
voor softdrugs van de markt voor harddrugs gescheiden blijft; 
2. overlast en verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk 
worden beperkt en beheersbaar blijven; 3. gezondheidsrisico’s, 
met name voor jongeren, door middel van preventie en voor
lichting zoveel mogelijk worden beperkt. begin deze eeuw 
 stellen de betrokken ministeries dat de afstandscriteria tot 
scholen en de landsgrens beter moeten worden gehanteerd.

aantal coffeeshops
in 101 van de 441 gemeenten in nederland zijn eind 2009 een 
of meer coffeeshops aanwezig (figuur 1). de 101 gemeenten 
hebben samen 666 coffeeshops, 36 minder dan in 2007 toen er 
nog 702 waren. in 2007 bedraagt het aantal gemeenten waar 
een of meer coffeeshops zijn gevestigd 106, terwijl het in 2009 
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om 101 gemeenten gaat. zowel het aantal coffeeshops als 
het aantal gemeenten is met zo’n vijf procent verminderd. 

sinds de jaren negentig is er sprake van een gestage, lichte jaar
lijkse daling van het aantal coffeeshops. de afname van het 
aantal coffeeshops tussen 2008 en 2009, van 700 naar 666, is 
groot in vergelijking met voorgaande jaren. deze sterke daling 
wordt mede verklaard door het feit dat er alleen al in rotterdam 
zestien coffeeshops zijn gesloten, omdat deze niet langer 
 voldeden aan het (nieuwe) afstandscriterium ten opzichte van 
scholen. daarnaast hebben bergen op zoom en roosendaal in 
2009 gekozen voor een nulbeleid, waardoor acht coffeeshops 
hun deuren moesten sluiten. verder zijn er coffeeshops 
 verdwenen doordat in gemeenten uitsterfconstructies zijn 
ingesteld of coffeeshops beleidsregels hebben overtreden. 
Concentraties van coffeeshops bevinden zich voornamelijk in de 
randstad en de middelgrote steden in de provincie (figuur 2). 

evenals in voorgaande jaren bevindt ruim de helft van de 
 coffeeshops (53 procent) zich in de zes gemeenten met meer 
dan 200000 inwoners. het merendeel (88 procent) van de 
gemeenten met minder dan 50000 inwoners heeft geen 
 coffeeshop. slechts een tiende (11 procent) van het totaal aantal 

coffeeshops bevindt zich in deze gemeenten. het gemiddeld 
aantal inwoners per coffeeshop ligt voor de 101 coffeeshop
gemeenten in 2009 op 29990. in 2007 was deze verhouding 
voor de 106 gemeenten 1 op 28751. figuur 3 laat de coffeeshop
dichtheid in de verschillende nederlandse gemeenten zien. 
amsterdam heeft het hoogste aantal coffeeshops (2,98) per 
10000 inwoners, terwijl de gemeente haarlemmermeer het 
laagste aantal coffeeshops (0,07) per 10000 inwoners heeft.

gemeentelijk beleid
gemeenten zijn vrij om hun vestigingsbeleid voor coffeeshops 
zelf in te vullen. Wanneer de gemeente geen coffeeshops 
wenst, kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een nulbeleid. 
 Wanneer men een beperkt aantal coffeeshops wil toestaan, 
kan een maximumbeleid worden gehanteerd. 

in 105 gemeenten (24 procent van de nederlandse gemeenten) 
wordt de aanwezigheid van coffeeshops gedoogd. in 
101 gemeenten zijn er ook daadwerkelijk coffeeshops aan
wezig. dat is bij de overige vier gemeenten die wel coffeeshops 
gedogen, niet het geval. ruim twee derde (69 procent) van de 
gemeenten voert een nulbeleid, 23 procent van alle gemeenten 
geeft aan een maximumbeleid te hebben, terwijl 7 procent >>

Figuur 2 > Geografische spreiding van coffeeshops in 2009
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Figuur 3 > Coffeeshopdichtheid (aantal coffeeshops per 10000 inwoners) in 2009

zegt geen formeel beleid te hebben (tabel 1). het aantal 
gemeenten zonder beleid is sinds 2007 afgenomen van  
45 naar 32. 

bijna een derde (32 procent) van de gemeenten die coffeeshops 
gedogen, geeft aan dat op het gebied van coffeeshopbeleid 
regionale afspraken zijn gemaakt. er zijn drie categorieën van 
afspraken: (1) een of twee grote gemeenten in de regio vervullen 
een regiofunctie en gedogen coffeeshops, en de andere 
gemeenten niet. (2) er kan een gemeenschappelijk hand
havingsarrangement zijn opgesteld. (3) of alle gemeenten 
in de regio hebben de afspraak gemaakt om het aantal 
 coffeeshops terug te dringen. 

handhavingsbeleid
het is in nederland wettelijk niet toegestaan om softdrugs te 
produceren of te verhandelen. het openbaar Ministerie heeft 
echter landelijke richtlijnen opgesteld over de wijze waarop 
de wet dient te worden nageleefd. de landelijke definities  
van deze zogenoemde ahojg criteria zijn: geen affichering; 
geen harddrugs; geen overlast; geen verkoop aan jeugdigen 
(leeftijdsgrens van 18 jaar); en geen verkoop van grote hoeveel
heden per transactie (de grens is 5 gram per klant).  

daarnaast mag geen alcohol en maximaal 500 gram softdrugs 
aanwezig zijn in de inrichting. als aan deze criteria wordt 
 voldaan, dan ziet het oM af van vervolging. 

het overgrote deel (97 procent) van de gemeenten die 
 coffeeshops gedogen, geeft bij de definiëring van de ahojg 
criteria aan dat deze expliciet zijn afgestemd op de richtlijnen 
van het College van procureursgeneraal en heeft verder 
geen  aanvullingen of afwijkingen. ruim 40 procent van de 
gemeenten geeft aan dat bepaalde criteria in het gemeentelijk 
beleid prioriteit hebben. het jeugdcriterium wordt hierbij 
het meest genoemd, op ruime afstand gevolgd door het 
 harddrugscriterium en het criterium van de maximale 
 handelshoeveelheid. 

buiten de bovenstaande beleidscriteria en maatregelen, 
 gelden in 67 van de 105 gemeenten die coffeeshops gedogen 
een of meerdere vestigingscriteria voor coffeeshops. zo geven 
gemeenten aan dat zij beleid hebben opgesteld wat betreft 
de afstand van coffeeshops tot de landsgrens, tot horeca
gelegenheden of tot jongerenvoorzieningen. ruim driekwart 
(77 procent) van de 101 gemeenten met coffeeshops hanteert 
in 2009 een afstand of nabijheidscriterium ten opzichte van 

geen coffeeshops

0,01 - 0,25 coffeeshops

0,26 - 0,50 coffeeshops

0,51 - 1,00 coffeeshops

1,01 - 2,00 coffeeshops

> 2,00 coffeeshops

bron: intraval
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huidige coffeeshopbeleid
de ervaringen met het coffeeshopbeleid en de handhaving van 
de ahojg criteria en het criterium van de maximale handels
hoeveelheid zijn, evenals in 2007, overwegend positief. van 
de gemeenten met coffeeshops is 70 procent deze mening 
 toegedaan. negatieve ervaringen hebben vooral betrekking op 
de kritiek die gemeenten hebben op het gebrekkige landelijke 
beleid ten aanzien van de achterdeurproblematiek, oftewel 
de bevoorrading van de coffeeshops (15 gemeenten).

ruim vier vijfde (86 procent) van de gemeenten met coffee
shops is van mening dat zij voldoende middelen hebben om 
het beleid te kunnen handhaven. een bezwaar van de dertien 
overige gemeenten is onder andere dat ze zeer afhankelijk 
zijn van de inzet van de politie, terwijl een duidelijk hand
havingsarrangement op dit moment ontbreekt. verder zeggen 
enkele grensgemeenten onvoldoende middelen te hebben 
om drugstoerisme te weren. 

het drugstoerisme kan leiden tot aanzienlijke vormen van 
overlast, waarbij het vooral gaat om parkeer en verkeers
overlast en in veel mindere mate om overlast door (jeugdige) 
rondhangers en geluidsoverlast. de grensgemeenten in >>

scholen. de meeste (50) van deze gemeenten geven aan dat 
ze de landelijke richtlijn van minimaal 250 meter aanhouden. 
in de meeste van deze gemeenten is het afstandscriterium 
echter een exante criterium, wat inhoudt dat het vestigings
criterium niet actief wordt gehandhaafd. het criterium geldt 
niet voor bestaande coffeeshops, maar is alleen van toepassing 
voor de vestiging van een (nieuwe) coffeeshop. indien in heel 
nederland een beleid zou worden gevoerd waarbij bestaande 
coffeeshops niet binnen een afstand van 250 meter hemels
breed van een school mogen zijn gelegen, dan dienen ten 
 minste 94 coffeeshops de verkoop van softdrugs te staken. 
het aantal geconstateerde overtredingen van de ahojg 
 criteria en het criterium van de maximale handshoeveelheid 
is gehalveerd ten opzichte van 2007. in totaal werden er in 
2009 volgens de ambtenaren 44 overtredingen geconstateerd, 
terwijl dit er in 2007 88 waren. in bijna twee derde (63 procent) 
van de gemeenten met coffeeshops zijn volgens de ambtena
ren in 2009 geen overtredingen van de ahojg criteria en het 
criterium van de maximale handshoeveelheid geconstateerd. 
de vastgestelde over tredingen hebben in 2009 voornamelijk 
betrekking op het  criterium van de maximale handels
hoeveelheid (tabel 2). ook in 2007 kwam deze overtreding 
het vaakst voor. 

Tabel 1 > Gemeenten naar soort beleid in 2009

beleidsvorm n %

geen beleid 32 7

nulbeleid 304 69

maximum- beleid 101 23

cs>toegestaan 13 13

cs=toegestaan 75 74

cs<toegestaan 14 14

anders 4 1

totaal 441 100
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Tabel 2 > Aantal overtredingen van de AHOJ-G criteria in 2009 

criterium aantal overtredingen

a-criterium 2

h-criterium 1

o-criterium 2

j-criterium 6

g-criterium 1

maximale handelsvoorraad 18

onbekend 14

totaal 44



 zuidnederland ervaren de meeste overlast. de gemeenten 
in oost en noordnederland ondervinden soms enige over
last. de overlast in amsterdam varieert. bij de overige gemeen
ten is er meestal nauwelijks sprake van overlast. verder geven 
31 coffeeshopgemeenten eind 2009 aan dat er sprake is van 
drugstoerisme. van deze gemeenten treft bijna een derde 
(32 procent) maatregelen hiertegen. voorbeelden van maat
regelen die zijn genoemd om drugstoerisme in te perken zijn 
aanpak van de illegale verkoop, het monitoren van bezoekers, 
het controleren van buitenlanders op drugsbezit en het rapport 
‘limburg trekt zijn grens’ dat destijds verscheen.

toekomst
van de 101 gemeenten met coffeeshops geeft 39 procent 
aan dat zij plannen hebben om het beleid te wijzigen. een 
groot deel daarvan zegt te streven naar een samenwerking 
tussen gemeente, politie en oM in een driehoeksoverleg  
of convenant. vaak zijn de toekomstplannen een reactie op 
lokale ontwikkelingen, terwijl enkele gemeenten aangeven  
dat er wijzigingen zullen plaatsvinden die aansluiten bij het 
 kabinetsbeleid. daarnaast zegt in 2010 29 procent van de 
 coffeeshopgemeenten te wachten met het maken van plannen 
in afwachting van invulling van het drugsbeleid van een nieuw 

kabinet. belangrijke onderwerpen daarbij zijn de invulling  
van de afstand van coffeeshops tot scholen en de grens en  
het verbieden van de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops 
aan nietingezetenen.

de bestaande kennis over maatregelen om overlast in relatie 
tot coffeeshops terug te dringen, laat zien dat de aanpak daar
van uit verschillende onderdelen moet bestaan. de grote vraag 
uit het buitenland kan verminderd worden, bijvoorbeeld door 
het toepassen van het nietingezetenencriterium of door 
het verlagen van de transactiehoeveelheid, het verlagen van 
het aantal transacties per persoon per dag, het aanpassen van 
de openingstijden en het verhogen van de drugscontroles. 

daarnaast kunnen concentraties van coffeeshops worden 
tegengaan door gedeeltelijke verplaatsing naar de periferie 
met daarbij een goede infrastructuur (zoals goede parkeer
faciliteiten en toegangswegen). om verplaatsingseffecten 
tussen gemeenten te voorkomen, is regionale afstemming 
nodig. ten slotte moeten er ook flankerende maatregelen 
genomen worden, zoals het goed informeren van buiten
landers over de getroffen maatregelen en directe en  
structurele controle van de illegale drugsmarkten. <<

Tabel 3 > Gemeenten met en zonder coffeeshops in 2009

gemeenten zonder 
coffeeshops

gemeenten met 
coffeeshops

totaal

grensgemeenten noord- oost nederland 16 6 22

grensgemeenten zuid-nederland 34 8 42

amsterdam n.v.t. 1 1

overige gemeenten 290 86 376

totaal 340 101 441
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Per transactie mogen coffeeshops 
maximaal vijf gram softdrugs voor eigen 

gebruik verkopen / foto: Inge van Mill.
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Onderzoeker Nicole Maalsté: 
“Cannabis is een economisch 
vraagstuk, gebaseerd op de 
wetten van vraag en aanbod.” / 
foto: Inge van Mill



>>

  INTERVIEw  nicole maalsté, onderzoeker universiteit tilburg  
 over het coffeeshopbeleid:

‘ de Vraag 
naar wiet 
zal blijVen’

door Yvonne van der heijden
de auteur is freelancejournalist.

 h
et is onzin om te stellen dat het gedoog
beleid failliet is. de ware oorzaak van  
de overlast door de softdrugshandel is  
dat de overheid het gedoogbeleid heeft 

laten sloffen en daardoor ongewenste effecten  
zijn  opgetreden. dat is de rode draad in het betoog 
van sociologe en criminologe nicole Maalsté. 
zij doet al twintig jaar onderzoek naar cannabis, 
coffeeshopbeleid en hennepteelt. “het gedoog
beleid moet een scheiding aanbrengen tussen 

de markten van cannabis en die van harddrugs. 
drugs zoals xtc, cocaïne en heroïne die veel 
 schadelijker zijn voor de gezondheid. dat is gelukt, 
je kunt in coffeeshops niets anders krijgen dan 
wiet”, benadrukt Maalsté.

de senior onderzoeker verbonden aan de tilburgse 
school voor politiek en bestuur van de universiteit 
tilburg, voegt daar onmiddellijk de grote omissie 
aan toe: “de overheid heeft verzuimd naast de 
voorkant ook de achterkant te regelen: de teelt en 
de aanvoer. dat laatste had Cdaminister van agt 
van justitie, die een sleutelrol heeft gespeeld bij 

als het kabinet de huidige cannabisoverlast effectief wil aanpakken, 
moet het ophouden met zijn symboolpolitiek en echt constructief gaan 
kijken naar oplossingen voor de ontstane situatie. dat stelt nicole 
Maalsté van de universiteit tilburg in een interview met secondant. 
“schermen met hogere straffen werkt niet, want telers denken niet in 
termen van straffen.” ze vindt verder dat het drugsbeleid uit de sfeer 
van veiligheid en justitie moet worden gehaald. “Coffeeshops 
handhaven en de aanvoer van wiet opdrogen, gaat niet. We moeten 
terug naar de oorsprong van het gedoogbeleid, het garanderen van de 
gezondheid van de consument.”
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de decriminalisering van cannabis, in 1976 wel 
bedoeld met de nieuwe opiumwet. het gevolg is 
dat er in de afgelopen decennia in de sector van 
alles is gebeurd, dat niet was voorzien. de politie 
loopt op dit moment continu achter de feiten aan. 
het is vreselijk uit de hand gelopen, en de situatie 
dreigt onhoudbaar te worden.”

‘het is een steeds 
 herhaalde mantra 
van verkeerde cijfers’

Maalsté neemt op allerlei podia herhaaldelijk stel
ling tegen het gemak waarmee politie en justitie, en 
ook politici, met nattevingerwerk willen bewijzen 
dat coffeeshops een bedreiging vormen voor de 
maatschappelijke veiligheid en dat er een einde 
moet komen aan het gedogen van cannabis. “het is 
een steeds herhaalde mantra van verkeerde cijfers 
en van aannames die niet zijn gebaseerd op de 
 werkelijke situatie.” bijvoorbeeld het overdrijven 
van de overlast die samenhangt met coffeeshops, 
het brandgevaar in hennepkwekerijen en de tachtig 
procent van de wietteelt die voor export bestemd 
zou zijn, noemt Maalsté beweringen die vaak haaks 
staan op resultaten van haar jarenlange onderzoek.

politie en justitie komen volgens haar bewust 
 geregeld met dit soort verkeerde gegevens naar 
buiten om bij de overheid geld te genereren voor de 
strengere aanpak van de cannabissector. Maalsté: 
“dat begint nu tegen ze te werken. politie en justitie 
hebben een ongelofelijke capaciteit en het lukt 
ze toch niet om de vraag naar cannabis terug te 
brengen. dat kan ook niet want cannabis is een 
economisch vraagstuk, gebaseerd op de wetten 
van vraag en aanbod. de vraag blijft gelijk, maar er 
moet meer worden gekweekt, omdat een groter 
deel van de oogsten dan voorheen wordt opgerold. 
hierdoor nemen de risico’s toe en stijgen de prijzen. 
dit heeft tot gevolg dat de cannabissector aantrek
kelijk is geworden voor andere type ondernemers, 
die bereid zijn die risico’s te nemen.”

aVereChtse uitwerking
Maalsté stelt dan ook dat de strengere kabinets
maatregelen om de overlast en criminaliteit rond
om de wiethandel terug te dringen, een averechtse 
uitwerking hebben. “door steeds strengere regels te 
hanteren aan de zichtbare kant van de coffeeshop, 
de zogenoemde voordeur, is meer dan de helft van 
de coffeeshops inmiddels gesloten. in 1991 waren  
er 1500 coffeeshops, nu nog 666. de overgebleven 
coffeeshops krijgen het dus steeds drukker en lopen 
daardoor het risico om overlast te veroorzaken.” 

daar komt nog bij, zegt Maalsté dat de regel dat 
coffeeshops maar 500 gram wiet op voorraad 
mogen hebben, onwerkbaar is. “Coffeeshops 
 ver kopen gemiddeld 1000 gram wiet per dag. dat 
betekent dat de voorraad in de coffeeshop continu 
moet worden aangevuld vanaf illegale voorraad
plekken, de zogenoemde achterdeur. hier zijn grote 
risico’s aan verbonden. door de strengere aanpak 
van henneptelers zijn coffeeshopexploitanten 
bovendien steeds meer aangewezen op criminele 
toeleveranciers. hun eigen leveranciers zijn opge
rold of gestopt met kweken omdat de risico’s zijn 
toegenomen. kortom, het wordt de exploitanten 
onmogelijk gemaakt op een fatsoenlijke manier 
te dealen.”

Maalsté gaat in haar kritische beschouwing van 
het overheidsbeleid nog een stap verder: “het 
 veiligheidsdenken van het kabinetrutte maakt de 
situatie in de cannabissector alleen maar crimineler 
en gevaarlijker voor de consumenten. Mensen die al 
met andere criminele activiteiten bezig zijn, nemen 
hun methoden mee de cannabisbranche in. Wiet 
wordt versneden en verzwaard, zoals bij cocaïne 
en heroïne, waardoor de kwaliteit van de wiet daalt 
met alle gevolgen van dien.” 

sYmboolpolitiek 
voor de maatregelen van het kabinetrutte heeft 
Maalsté geen goed woord over. “een afstand van 
tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops 
opleggen, is zonder enig onderzoek bepaald. het is 
symboolpolitiek. ik begrijp wel dat het kabinet iets 
wil doen, maar het komt met lapmiddelen. er is niet 
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constructief over nagedacht.” er is volgens haar ook 
geen heil te verwachten van de wietpas. hiermee 
worden coffeeshops besloten clubs die alleen voor 
meerderjarige inwoners van nederland toegankelijk 
zijn op vertoon van een pasje. “in andere landen 
heb je wel Cannabis social Clubs, maar daar roken 
mensen wiet om zich te onderscheiden. Wij hebben 
een heel andere wietcultuur. nederlanders profi
leren zich niet specifiek als blower. iedereen, van 
bouwvakker tot advocaat, blowt hier. bovendien, 
iedereen kan een vereniging opzetten. een besloten 
club garandeert niet dat je als overheid grip op de 
cannabis krijgt.”

‘nederwiet was 
groter dan de 
overheid besefte’

een goede illustratie voor de rol van de overheid in 
de afgelopen decennia is de inmiddels gesloten 
coffeeshop Checkpoint terneuzen. daar werd bij 
een inval in 2009 een wietvoorraad van 94 kilo in 
beslag genomen. in de rechtszaak die daarop volg
de, gaf de rechter de zestien verdachten lagere straf
fen dan het oM had geëist. bij zijn beslissing nam 
de rechter in overweging dat “Checkpoint nooit zo 
groot had kunnen worden zonder de medewerking 
van de gemeente terneuzen” en ook dat “door 
 justitie nooit een waarschuwing is gegeven dat de 
coffeeshop kleiner moest worden”. de gemeente 
had de coffeeshop eerder geholpen bij de verplaat
sing van de binnenstad naar een nieuw pand aan de 
scheldekade met ruime parkeergelegenheid. de in 
beslag genomen hoeveelheid wiet lijkt exorbitant 
voor een gedoogde coffeeshop, maar Maalsté vindt 
dat dat in het perspectief van een ondernemer 
moet worden geplaatst: “Checkpoint, dat werd 
 aangemerkt als een criminele organisatie, kreeg 
drieduizend klanten per dag. dat is goed voor een 
omzet van 10 tot 12 kilo. die 94 kilo vormde een 
ruime weekvoorraad. in andere branches vind je 
ook voorraden voor een week om een zaak draaiend 
te kunnen houden.”

hennepteelt
naast de handel in wiet bestaat de cannabissector 
ook nog uit het circuit van de hennepteelt. de over
heid heeft de omvang van die teelt heel lang onder
schat. “het eerste paarse kabinet schetste in 1995 in 
een drugsnota nog het beeld van kleine hobbykwe
kers die de tientallen coffeeshops bevoorraadden. 
dat is naïef geweest”, oordeelt Maalsté. “nederwiet 
was groter dan de overheid besefte. ze onderschat
te dat het een commercieel product was. vooral in 
de jaren tachtig is het heel hard gegaan met nieuwe 
kweekmethodes die met amerikaanse kennis 
 werden ontwikkeld. in het kielzog ontstonden 
begin jaren negentig de growshops en kwam ook 
nog internet in snel tempo op. ondernemers die 
vaak al in harddrugs handelden zagen kansen en 
nestelden zich in de cannabissector. er was van alles 
aan de gang en er werd enorm gekweekt, maar de 
overheid heeft niet ingegrepen.”

volgens Maalsté vond begin deze eeuw bij de 
 overheid een kentering plaats in het denken over 
hennepteelt. “dit was vooral een reactie op een 
 rapport van professor frank bovenkerk. hij schetste 
een beeld van een markt die wordt bevolkt door 
woonwagenbewoners die bijstandmoeders onder 
druk zetten. het is een eenzijdig beeld, maar door 
het rapport is iedereen wakker geworden.” politie en 
justitie jagen sindsdien fel op henneptelers. daar
door is de situatie in de cannabissector veranderd, 
onder meer omdat geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen kleine, biologische kwekers en 
massatelers voor de export van nederwiet. “zo zijn 
er inmiddels nog maar weinig kleine telers, en is 
de teelt voor de coffeeshops en voor de export door 
elkaar gaan lopen. omdat de risico’s groter zijn, 
werken coffeeshopexploitanten steeds vaker met 
tussenhandelaren. hierdoor hebben zij geen zicht 
meer op de kwaliteit en het gebruik van bestrij
dingsmiddelen. het is kortzichtig geweest, maar 
het is wel de situatie waarin we nu verzeild zijn 
geraakt”, concludeert Maalsté die eind 2012 hoopt 
te promoveren op een onderzoek naar de beeld
vorming over de cannabissector en de gevolgen 
van de aanpak van deze sector.

>>
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‘gedogen heeft een 
negatieve bijklank 
gekregen’

de overheid heeft in haar ogen maar twee mogelijk
heden om verandering te brengen in de ontstane 
situatie: ophouden met gedogen en cannabis 
 verbieden of de zaak goed regelen. Maalsté pleit 
voor het laatste. “de vraag naar wiet zal blijven. 
als er een verbod komt, dan keren we terug naar de 
situatie van begin jaren zeventig met huisdealers 
die onder de toonbank verkopen. dat moeten 
we niet willen. het gedoogbeleid, dat vorm heeft 
gekregen in coffeeshops, moet eindelijk verder 
 worden uitgewerkt. We moeten terug naar de 
bedoeling van het gedoogbeleid, de scheiding van 
wiet en harddrugs. aan de voorkant is dat gelukt. 
nu moeten we de achterkant nog regelen. Maar 
politiek is het een heel lastig verhaal. gedogen 
heeft een negatieve bijklank gekregen, het geldt 
als linkse hobby die in de jaren negentig is neer
gezet, als zwaktebod.”

reguleren
bijkomend argument voor reguleren is dat het 
bij cannabis gaat om een product waar nooit de 
hele samenleving het mee eens zal zijn. “sommige 
dingen zijn niet helemaal in een wet vast te leggen”, 
benadrukt Maalsté. “dat is bij prostitutie bijvoor
beeld ook niet gelukt. er blijven altijd mensen 
die het niet goed vinden dat andere mensen een 
 prostituee bezoeken of zichzelf in een roes willen 
brengen. daarom ook moeten we wiet reguleren 
en niet legaliseren.” de nieuwe regels voor de 
 coffeeshops moeten gebaseerd zijn op wat in 
nederland vanuit gezondheidsperspectief belang
rijk wordt geacht. Maalsté geeft een voorzet: 
 “jongeren mogen niet naar binnen. de kwaliteit 
van de producten moet aan bepaalde eisen voldoen. 
er moet voldoende informatie beschikbaar zijn 
over de producten. Mensen die achter de balie 
staan, moeten voldoende kennis hebben van de 
producten. Met dat soort regels kun je verder, dan 
kun je als overheid sturen. Maar ga als overheid 

de productie niet in eigen handen nemen. laat 
aan de markt of een ondernemer zelf over of hij 
merk X of merk Y wil verkopen. de consument 
moet bepalen hoe een coffeeshop eruit ziet en 
welke producten hij wil afnemen.”
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transparantie nodig
om van de cannabisbranche een reguliere econo
mische sector te maken, wat Maalsté voor ogen 
staat, is transparantie nodig in het hele systeem. 
“ook voor de teelt van hennep zou een vergunnin

gensysteem moeten komen. daarmee kunnen 
eisen worden gesteld aan het kennisniveau van de 
telers en de kwaliteit van de producten.” een ver
nieuwd en aangevuld gedoogbeleid kan alleen maar 
effect sorteren als de overheid ondernemers in de 
cannabisbranche aan tafel zet samen met alle ande
re partijen die met cannabis te maken hebben, zoals 
politie, openbaar Ministerie en de belastingdienst. 
“We moeten het coffeeshopsysteem goed tegen het 
licht houden. het is een model met goede en slech
te kanten. van daaruit moeten we aan een nieuw 
model bouwen. ondernemers in de branche die in 
de toekomst willen investeren, moeten het voor
touw nemen. zij weten hoe de markt in elkaar 
steekt, kennen de klanten en de toeleveranciers.” 

‘we moeten terug 
naar de oorsprong 
van het gedoog-
beleid’

de enige manier om de cannabisproblematiek op te 
lossen, is volgens Maalsté dat het kabinet ophoudt 
met zijn symboolpolitiek en echt constructief gaat 
kijken hoe de ontstane situatie kan worden veran
derd. “Coffeeshops handhaven en de aanvoer van 
wiet opdrogen, gaat niet. schermen met hogere 
straffen werkt niet, want telers denken niet in ter
men van straffen. ze gaan ervan uit dat ze zelf toch 
niet worden gesnapt. We moeten terug naar de 
 oorsprong van het gedoogbeleid: het garanderen 
van de gezondheid van de consument. door te 
 reguleren op basis van gezondheid, ontstaat grip op 
de kwaliteit van de wiet en kan criminaliteit worden 
geïsoleerd. daarmee kan de wiet uit de sfeer van 
veiligheid en justitie worden gehaald, en opnieuw 
gedecriminaliseerd.” << 

nicole Maalsté is auteur van Het Kruid, de Krant en de 

Kroongetuigen; De geschiedenis van hennep 1950 1970 (1992) 

en, samen met Michiel panhuysen, van Polderwiet (2007).

“Het wordt de exploitan-
ten onmogelijk gemaakt 
op een fatsoenlijke 
manier te dealen.” / foto: 
Inge van Mill.
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Werkvloer

een toestroom van drugstoeristen, 
levensbedreigende hennepkwekerijen 
en wapengevaarlijke drugsrunners. de 
nederlandse grens streken worden dagelijks 
geconfronteerd met de neven effecten van 
de cannabismarkt. bibob, blowverbod, 
wietpas – wat werkt?

 FOTOSERIE  werken tegen wiet

nee tegen 
nederwiet in 
nederlandse 
grensstreek

fotografie: inge van mill
tekst: lynsey dubbeld
de auteur is werkzaam bij het Centrum voor  

Criminaliteitspreventie en veiligheid.

 r
ecente cijfers over drugsgebruik en 
 georganiseerde criminaliteit zijn koren op 
de molen van critici van het nederlandse 
gedoogbeleid. uit onderzoek van de 

 stichting informatievoorziening zorg blijkt dat 
het aantal problematische cannabisgebruikers in 
de verslavingszorg de afgelopen vijftien jaar flink 
is toegenomen. in 1995 vroegen 2431 mensen om 
hulp vanwege problemen met cannabisgebruik; 
in 2009 was dat aantal gestegen tot 9213.  
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het aandeel cannabisverslaafden in de verslavings
zorg is daarmee gestegen van vier naar twaalf 
 procent. volgens de stichting is niet slechts sprake 
van een groeiende hulpvraag, maar ook van een 
stijgend aantal probleemgebruikers.

ook trends in druggerelateerde georganiseerde 
 criminaliteit geven weinig reden tot optimisme. 
uit onderzoek van het trimbosinstituut blijkt 
 bijvoorbeeld dat het aandeel cannabisgerelateerde 
zaken bij de nederlandse politie in de periode 
 tussen 2002 en 2009 is toegenomen, terwijl 
het aandeel harddrugsgerelateerde zaken is 
 ver minderd. de criminaliteit en overlast rond 
 drugshandel zijn met name de zuidelijke 

 grensstreken een doorn in het oog. zo is het werk
terrein van drugsrunners, die vaak afkomstig zijn 
uit utrecht en rotterdam, geconcentreerd rond 
Maastricht, roosendaal en bergen op zoom. 
 volgens recent onderzoek in limburg zijn er alleen 
al in Maastricht ongeveer 400 geregistreerde drugs
runners. geschat wordt dat ongeveer tien procent 
daarvan gerelateerd kan worden aan loverboys, 
die meisjes en jonge vrouwen onder dwang uit
buiten in de prostitutie en drugshandel. 

inmiddels krijgt de aanpak van de hele keten van 
criminaliteit in de cannabismarkt, van hennep
kweek tot handel, steeds meer vorm. bijvoorbeeld: 
het openbaar Ministerie in den bosch experimen >>

(Foto links)  
Coffeeshops verkeren in 
een lastige situatie. Zij 
mogen wel wiet achter 
de toonbank verkopen, 
maar eigenlijk niet 
inkopen. 

(Foto rechts) 
Coffeeshops bieden een 
toegankelijke omgeving 
waar veilig cannabis kan 
worden gekocht. 
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teerde in 2010 met een hogere strafeis voor 
 gevaarlijke hennepkwekerijen. verzekeraars krijgen 
naar schatting elk jaar ruim 1000 meldingen binnen 
van brand en waterschade in woonhuizen die 
 kunnen worden gerelateerd aan hennepteelt. 
 daarmee is ruim 100 miljoen euro aan schadeclaims 
gemoeid. bij meer dan de helft van de 5000 kweke
rijen die de politie jaarlijks oprolt, is sprake van 
 elektriciteits en besproeiingsinstallaties die een 
gevaar vormen voor kwekers én omwonenden. voor 
het in gevaar brengen van buren eist het openbaar 
Ministerie, sinds de proef in den bosch, extra cel
straffen. de officier van justitie vraagt dan, naast 
de straf voor het telen van hennep, nog eens zes tot 
vijftien jaar cel voor het in gevaar brengen van bezit

tingen en personen. in de pilot in den bosch leidde 
deze nieuwe strafvordering al tot forsere straffen. 

ook via aanpassing van wet en regelgeving wordt 
het hennepkwekers moeilijker gemaakt. de raad 
van state buigt zich dit jaar over een wetsvoorstel 
dat alle handelingen van personen en bedrijven die 
illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen, 
strafbaar stelt. het gaat om de betrokkenheid  
bij drugsproductie van onder andere elektriciens, 
growshops, transport en distributiebedrijven  
en verhuurders van loodsen en schuren.

de bestrijding van hennepkwekerijen en de daar
mee samenhangende georganiseerde criminaliteit 

In Maastricht wordt 
geëxperimenteerd met 
een pasjescontrole voor 
coffeeshops.
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is niet beperkt tot het aanscherpen van het 
 strafrechtelijke instrumentarium. zo staat een 
 uitbreiding op stapel van de Wet bevordering 
 integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur 
(Wet bibob), die overheden in staat stelt om de 
 achtergrond van een bedrijf of persoon te onder
zoeken voordat een vergunning, subsidie of over
heidsopdracht wordt gegeven. de wet was al toe
pasbaar op coffeeshops, growshops en smartshops. 
nu is een wetsvoorstel in de maak dat onder andere 
het exploiteren van headshops en het aangaan van 
vastgoedtransacties waarbij de overheid als civiele 
partij betrokken is, vergunningplichtig maakt.

overigens zijn er signalen dat de bestuurlijke aan
pak van de georganiseerde criminaliteit, waaronder 
handel in de cannabismarkt, leidt tot waterbed
effecten. volgens onderzoekers van de univer si
teiten van tilburg en leuven blijkt de Wet bibob zo 
effectief, dat criminaliteit zich dreigt te verplaatsen 
naar landen waar de autoriteiten minder bestuur
lijke bevoegdheden hebben, zoals belgië. 

Waterbedeffecten kunnen ook optreden wanneer 
voor wijken, pleinen of straten een blowverbod 
wordt ingesteld. burgemeesters nemen daarom 
nogal eens een gemeentebreed verbod op het 
gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in 
de algemene plaatselijke verordening (apv) op. >>
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helaas hebben juristen dit jaar gewaarschuwd dat 
zo’n blowverbod niet vanzelfsprekend rechtsgeldig 
is en voor de bestuursrechter zal standhouden. Met 
het oog op de handhaving van de openbare orde, 
kan de opiumwet in de apv worden aangevuld met 
een gebruiksverbod op bepaalde locaties om over
last tegen te gaan. het motief van de openbare orde 
is volgens juristen weinig geloofwaardig als wordt 
betoogd dat blowen overal in de gemeente overlast 
veroorzaakt; dan gaat het stiekem om dezelfde 
doelstelling als bij de opiumwet, namelijk de volks
gezondheid. en aangezien de opiumwet als uitput
tende regeling is bedoeld, zijn er geen wettelijke 
mogelijkheden om op lokaal niveau het aanwezig 
hebben van softdrugs te verbieden met het oog op 

de volksgezondheid. een blowverbod zal dus vooral 
een middel moeten zijn om op specifieke overlast
locaties in te grijpen.

andere maatregelen tegen overlast rond drug
gebruik en coffeeshops worden ontwikkeld in negen 
pilots die met financiële steun van de rijksoverheid 
worden uitgevoerd in tien nederlandse gemeenten. 
het is de bedoeling dat de proefprojecten, die de 
komende twee jaar worden uitgevoerd in onder 
andere de grenssteden eindhoven, heerlen, kerk
rade, Maastricht, bergen op zoom en roosendaal, 
inzichten opleveren waarmee ook andere gemeen
ten aan de slag kunnen. 

(Foto links)
De meeste drugstoeris-
ten zijn afkomstig uit 
Belgie en Duitsland.
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tot nu toe staat vooral het Maastrichtse experiment 
met besloten coffeeshops in de schijnwerpers. het 
plan om de toegang tot coffeeshops met behulp 
van een wietpas te beperken tot bewoners van 
nederland werd tot op het niveau van het europese 
hof van justitie besproken. het hof concludeerde 
dat het plan niet in strijd is met europese verdrags
bepalingen rond het vrije verkeer van goederen en 
diensten of het verbod op discriminatie op grond 
van nationaliteit. de uitspraak van het hof is een 
opsteker voor de nederlandse regering, die de 
 wietpas in heel nederland wil invoeren. de maat
regel is, samen met het voorstel om tussen scholen 
en coffeeshops een minimumafstand van 350 meter 

in te voeren, een speerpunt voor de bestrijding van 
overlast rond coffeeshops. <<

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid 

(CCv) ondersteunt veiligheidsprofessionals bij de aanpak 

van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. kijk voor 

meer informatie op de website www.hetccv.nl of neem 

contact op met luuk olsthoorn, telefoon (030) 751 67 36, 

email: luuk.olsthoorn@hetccv.nl. 

(Foto rechts) 
Coffeeshops in steden in 
de grensstreek, zoals 
Maastricht, trekken veel 
buitenlandse bezoekers.
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‘zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid’, ‘sluit coffeeshops 
in Maastricht’, ‘Commissie: Cannabis is harddrug’. zomaar een greep uit 
de krantenkoppen. ook het kabinetsvoornemen om van coffeeshops 
besloten clubs te maken voor de lokale markt, trok onlangs veel 
persbelangstelling. je zou bijna vergeten waarom ooit besloten is om 
coffeeshops te gedogen. Marianne van ooyenhouben en Margriet van 
laar hebben in 2009 het nederlandse coffeeshopbeleid geëvalueerd. 
hoewel causale verbanden moeilijk zijn aan te tonen, wordt wel  
duidelijk welke beleidsdoelstellingen zijn bereikt.

Volksgezondheid staat centraal in  
het nederlandse drugsbeleid

nut en 
nood 
Van 
Coffee-
shops
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De handelsvoorraaad 
van coffeeshops mag 
niet groter zijn dan 
500 gram / foto: Inge 
van Mill.

door marianne van ooyen-houben 
en margriet van laar 
Marianne van ooyenhouben is projectbegeleider bij het 

Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum 

van het ministerie van veiligheid en justitie, en universitair 

docent/hoofddocent bij de erasmus universiteit/Maastricht 

university. Margriet van laar is hoofd van het programma 

drug Monitoring van het trimbosinstituut.

 W
at is er eigenlijk terechtgekomen van 
de oorspronkelijke bedoelingen van 
de coffeeshops? die vraag stond in 
de evaluatie centraal. het antwoord is 

gezocht in documentatie en onderzoek zoals het 
nationaal prevalentie onderzoek, (inter)nationale 

onderzoeken naar drugsgebruik onder scholieren en 
coffeeshoponderzoeken.

VersChillende VersChijningsVormen
het gebruik van drugs, vooral cannabis, lsd en 
 amfetamine, nam in de jaren zestig sterk toe. 
begin jaren zeventig kwam daar de snel groeiende 
heroïneproblematiek bij. de cannabisgebruikers 
waren over het algemeen goed geïntegreerde jonge
ren, die normaal functioneerden in de maatschap
pij. dit lag heel anders bij de heroïnegebruikers, die 
veel meer gemarginaliseerd waren. hoe moest de 
overheid omgaan met het drugsgebruik, dat zulke 
verschillende verschijningsvormen had? er werden 
onderzoeken uitgezet en commissies ingesteld. 
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de conclusie was dat de gezondheidsrisico’s van 
cannabis, vergeleken met die van harddrugs, gering 
waren. Cannabisgebruik leidt farmacologisch niet 
tot gebruik van zwaardere drugs en een repressieve 
aanpak van cannabisgebruikers zou meer na dan 
voordelen hebben. harddrugs moesten worden 
beschouwd als drugs met een onaanvaardbaar 
 risico voor de gezondheid, cannabis was minder 
risicovol. de cannabisgebruiker zou daarom zoveel 
mogelijk buiten de deviante en gecriminaliseerde 
drugssfeer moeten blijven en afgeschermd moeten 
worden van het gebruik van harddrugs. dit was 
de reden om op een andere manier met cannabis 
om te gaan dan met harddrugs. 

Voorkomen 
moet worden 
dat gebruikers 
 gecriminaliseerd, 
gestigmatiseerd en 
gemarginaliseerd 
raken

in 1976 is in de opiumwet een onderscheid aan
gebracht tussen ‘softdrugs’ – vooral cannabis – 
en ‘harddrugs’ (zoals heroïne, lsd en cocaïne). 
het openbaar Ministerie volgt sindsdien een 
 gedifferentieerd opsporings en vervolgingsbeleid. 
harddrugs werden zwaarder aangepakt dan soft
drugs, en productie, smokkel en handel zwaarder 
dan bezit. bezit van kleine hoeveelheden voor eigen 
gebruik is een overtreding die geen opsporings
prioriteit krijgt en in de regel niet wordt vervolgd. 
het gebruik van drugs is niet strafbaar. zo moet 
voorkomen worden dat gebruikers gecriminali
seerd, gestigmatiseerd en gemarginaliseerd raken. 

het gebruik van cannabis werd tegen het einde van 
de jaren zestig al gedoogd, op grond van op het 
opportuniteitsbeginsel gebaseerde richtlijnen van 
het openbaar Ministerie. in 1977 werd besloten om 
ook de verkoop via ‘huisdealers’ te gedogen. enige 
jaren later werden ook de commerciële coffeeshops, 
die de rol van de huisdealer steeds meer overnamen, 
gedoogd op grond van datzelfde opportuniteits
beginsel. 

het beoogde nut
in het nederlandse drugsbeleid staat de volks
gezondheid centraal: het beperken van de schade 
door drugsgebruik prevaleert. dit zien we terug in 
het coffeeshopbeleid, dat stoelt op de volgende 
uitgangspunten:

  Cannabis is minder schadelijk dan harddrugs, 
maar niet zonder gevaren.

  jongeren moeten zoveel mogelijk weggehouden 
worden van drugs.

  Cannabisgebruikers moeten niet gecriminali
seerd en gemarginaliseerd worden.

  voorkomen moet worden dat cannabis
gebruikers overstappen op harddrugs.

  de markt van cannabis moet gescheiden zijn 
van die van harddrugs.

Coffeeshops zijn oorspronkelijk dan ook bedoeld 
als gelegenheden die een relatief laagdrempelig 
aanbod van gebruikershoeveelheden cannabis 
 bieden in een beschermde omgeving. Cannabis
gebruikers kunnen er cannabis kopen zonder dat 
ze als wetsovertreder te boek komen te staan. in 
de coffeeshop kunnen gebruikers ook voorgelicht 
worden over cannabisgebruik. doordat cannabis
gebruikers in een coffeeshop terechtkunnen, wor
den ze niet in de armen van criminele drugsdealers 
gedreven, die andere en meer verslavende stoffen 
aan de man trachten te brengen. in het licht van dit 
doel zijn regels vastgesteld waaraan coffeeshops 
zich moeten houden, willen ze gedoogd worden: 
de zogenoemde ahojg criteria (zie kader). 
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Coffeeshophouders 
zijn er kien op om 
harddrugs buiten 
te houden 

Met de coffeeshops heeft men beoogd een verant
woorde maar beheerste mogelijkheid te creëren 
om cannabis aan te kopen en een scheiding der 
markten van soft en harddrugs te behouden. 
Maar in hoeverre is dit gerealiseerd? 

Houden coffeeshops zich aan de criteria?
dit is over het geheel genomen het geval. Coffee
shophouders zijn er kien op om harddrugs buiten te 
houden. ze staan ook achter de regel dat jeugdigen 
niet naar binnen mogen, al komen overtredingen 
vrij vaak voor. doorverkoop aan minderjarigen is 
nauwelijks te controleren. rond reclame heersen 
onduidelijkheden, ook voor handhavers. overlast 
komt regelmatig voor, zeker in een aantal grens
steden, hoewel bergen op zoom, roosendaal, 
 terneuzen en venlo dit probleem hebben getackeld. 
het controleren van de vijf en 500 gram is moeilijk. 
het 500gramscriterium wordt vrij vaak overtreden. 
er zijn geen coffeeshops meer die alcohol schenken. 

Is het aantal coffeeshops beheerst gebleven?
in de jaren tachtig en negentig groeide het aantal 
coffeeshops. sinds 1999 is er een gestage daling 
naar 666 in 2009. in totaal waren er (in 2007) 
 evenveel coffeeshops als formeel in het beleid van 
de gemeenten was vastgelegd. in gemeenten waar 
de ontwikkelingen na sluiting van coffeeshops 
zijn gemonitord, lijkt verplaatsing op te treden 
naar illegale markten (voor drugstoeristen veelal 
in eigen land) of naar coffeeshops elders. Maar 
deze verplaatsing lijkt fragmentarisch en heeft 
(vooralsnog) geen grote gevolgen voor de overlast.

>>

de ahoj-g Criteria:

  een coffeeshop mag geen reclame 
maken anders dan een summiere 
aanduiding op de betreffende 
lokaliteit.

  er mogen geen harddrugs voor
handen zijn en/of verkocht worden.

  een coffeeshop mag geen overlast 
veroorzaken.

  er mag niet verkocht worden aan 
jeugdigen onder de 18 en zij hebben 
geen toegang.

  geen verkoop van hoeveelheden 
groter dan geschikt voor eigen 
gebruik per transactie, gelijkgesteld 
aan maximaal vijf gram.

  de handelsvoorraad mag niet 
groter zijn dan 500 gram. 

  een coffeeshop mag geen alcohol 
schenken. 
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Zijn de gebruikersmarkten van harddrugs  
en cannabis gescheiden? 
dit is in vrij sterke mate het geval. Coffeeshops 
 vormen namelijk de belangrijkste directe of 
 indirecte bron voor de aanschaf van cannabis en 
de kans dat daar harddrugs aangeschaft kunnen 
worden is gering. Coffeeshops zijn echter zeker 
niet de enige bron van aanschaf. er is ook een circuit 
van illegale verkooppunten en daar is het risico op 
vermenging van de cannabis en harddrugsmarkten 
groter. 

Heeft de scheiding der markten cannabisgebruikers 
ervan weerhouden over te stappen op harddrugs? 
Cannabisgebruikers, vooral de frequente gebrui
kers, hebben aanzienlijk vaker ervaring met hard
drugs dan de doorsnee bevolking. anderzijds heeft 
driekwart van de cannabisgebruikers geen (recente) 
ervaring met harddrugs. als we nederland vergelij
ken met andere landen, komt er geen eenduidig 
beeld uit. in duitsland bijvoorbeeld, gebruiken 
 jongere en jongvolwassen recente cannabis
gebruikers evenveel xtc en cocaïne, maar meer 
amfetamine en heroïne. nederland lijkt een 
 middenmoter in dit opzicht. Wel zijn er per 
 cannabisgebruiker in nederland relatief weinig 
harddrugsgebruikers, althans wat betreft heroïne, 
cocaïne en amfetamine, niet wat betreft xtc. een 
effect van het coffeeshopsysteem op het gebruik 
van harddrugs kan niet overtuigend worden aan
getoond noch worden uitgesloten.

Is de criminalisering en stigmatisering van  
cannabisgebruikers tegengegaan en zijn  
zij sociaal geïntegreerd?
er zijn weinig processenverbaal vanwege cannabis
bezit. in andere westerse landen is de kans aanzien
lijk groter. vaak volgt daar op arrestatie een boete of 
een waarschuwing. de kans op gevangenisstraf lijkt 
anno 2011 klein (eMCdda annual report, 2011). 
een aantal landen (duitsland, spanje, luxemburg, 
oostenrijk) probeert de gebruikers na arrestatie 
naar de hulpverlening door te geleiden. Maar er 

bestaat geen goed overzicht van de sociale conse
quenties van arrestatie. de meeste cannabis
gebruikers zijn sociaal geïntegreerd, maar frequent 
gebruik hangt (zij het vaak niet causaal) samen met 
deviant of probleemgedrag en sociale achterstand. 
gebruik kan ook leiden tot psychische en/of licha
melijke problemen. het aantal cannabisgebruikers 
dat hulp zoekt bij de verslavingszorg stijgt.

ongewenste neVeneffeCten
hoewel de vrees bestond dat de coffeeshops zou
den kunnen leiden tot een buitensporige toename 
van het cannabisgebruik, is dit voor volwassenen, 
vergeleken met andere europese landen, niet het 
geval geweest. onder de nederlandse jongeren is 
het cannabisgebruik verhoudingsgewijs wel hoog. 
Maar het is niet te zeggen wat precies de invloed is 
van de coffeeshops.

het gebruik van 
harddrugs is in 
neder land relatief 
laag, met uitzonde-
ring van xtc. maar 
het blijft de vraag of 
dit op conto van de 
 coffeeshops komt

dacht men aanvankelijk nog dat de aanvoer van 
cannabis grotendeels verzorgd zou kunnen worden 
door kleinschalige ideologische telers, in de loop 
van de tijd is duidelijk geworden dat ook de georga
niseerde criminaliteit betrokken is bij de hennep
teelt en handel. in de luwte van het gedoogbeleid 
hebben criminele organisaties zich kunnen ont
wikkelen tot succesvolle illegale ondernemers. 
de bevoorrading van de coffeeshops aan de 
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 ‘achterdeur’ geniet slechts beperkte opsporings
prioriteit. ook zouden, als gevolg van de geïnten
siveerde aanpak van de hennepteelt, grotere 
 organisaties de plaats van kleinere telers hebben 
ingenomen. 

nederlandse 
 jongeren gebruiken 
relatief veel 
 cannabis, zeker 
 jongeren in achter-
standswijken

de coffeeshops hebben nut in het gescheiden 
 houden van de gebruikersmarkten van cannabis  
en harddrugs. ook is het gebruik van harddrugs in 
nederland relatief laag, met uitzondering van xtc. 
Maar het blijft de vraag of dit op conto van de 
 coffeeshops komt. Wel gebruiken nederlandse 
 jongeren relatief veel cannabis, zeker jongeren 
in achterstandssituaties. verder vormen het drugs
toerisme en de betrokkenheid van criminele 
 organisaties een probleem. 

sluiting van coffeeshops in de buurt van scholen 
en het omvormen van coffeeshops tot kleinere, 
besloten clubs voor nederlandse ingezetenen 
zou een deel van de jeugdigen en buitenlandse 
gebruikers kunnen doen afzien van de aankoop van 
cannabis. voor de overblijvers wordt de vrienden
groep en de illegale handel wellicht belangrijker. 
de overblijvers zouden dan, meer dan nu, in de 
gevarenzone terecht kunnen komen. <<

www

M. van laar en M. van ooyenhouben, 
Evaluatie van het Nederlandse drugs
beleid, utrecht, den haag, trimbos
instituut/WodC, 2009. de publicatie 
is als pdf te downloaden via:  
www.wodc.nl.
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rondom het gebruik van hasj en 
marihuana hangt nog altijd een imago 
van lieflijkheid en vreed zaamheid dat 
we associëren met het hippietijdperk. 
dat imago staat in schril contrast met 
de wiet criminelen, die zich de laatste 
jaren steeds onaantastbaarder lijken 
te wanen. volgens senior onderzoeker 
criminologie Toine Spapens zijn deze 
criminelen echter niet onkwetsbaar 
wanneer zij te maken krijgen met een 
overheid die actief optreedt en dat 
ook langdurig weet vol te houden.

door toine spapens
de auteur is als senior onderzoeker criminologie 

verbonden aan tilburg university, law faculty, 

en is daarnaast lector Milieucriminaliteit aan de 

politieacademie.

 d
e harde nederlandse misdaadwereld is al 
sinds de jaren zeventig bij de import en 
groothandel van softdrugs betrokken. 
datzelfde gold al snel voor de inpandige 

wietteelt, toen die begin jaren negentig zijn intrede 
deed. de omvang van de wietteelt is sindsdien, 
afgaande op het aantal kwekerijen dat wordt 
gevonden, enorm gegroeid. Waar de import nog in 
handen was van een betrekkelijk klein aantal crimi
nele samenwerkingsverbanden, is de wietteelt 

de noodzaak van wiet-aanpak is nog niet vanzelfsprekend

 ‘zaChte’ drugs, 
 harde Crimin aliteit 
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het werkterrein van een ‘hennepnetwerk’ dat zich 
zo langzamerhand over alle lagen van de bevolking 
uitstrekt. de noodzaak om hiertegen serieuze 
maatregelen te treffen, wordt inmiddels ook door 
de overheid gevoeld. dit heeft geleid tot de oprich
ting van taskforces en, recentelijk, tot de maatregel 
om coffeeshops in het zuiden van nederland tot 
besloten clubs om te vormen, die voor buitenlandse 
kopers niet langer toegankelijk zijn. 

de jaren zeVentig en taChtig
Met de ontwikkeling van de jeugdcultuur in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw raakte ook het 
gebruik van verdovende middelen in zwang. vanaf 
de tweede helft van de jaren zestig werden hasj 
en marihuana steeds populairder. de aanvoer was 
in het begin kleinschalig, vanuit bronlanden als 
libanon, Marokko of pakistan. het duurde echter 
niet lang voordat de klassieke ‘penoze’ de markt 
en de winstmogelijkheden ontdekte. dit wordt 
 geïllustreerd door de zaak ‘lammie’ uit 1974. de 
viskotter met die naam vervoerde enkele duizenden 
kilo’s softdrugs. later bleek dat enkele criminelen 
uit het amsterdamse Wallengebied achter het 
transport zaten. al gauw begon ook het misdaad
milieu in andere delen van het land, met name in 
het zuiden, betrokken te raken bij de import van 
softdrugs. het beschikte over het geld dat nodig 
was om te investeren in grote drugstransporten, 
constateerde de parlementaire enquêtecommissie 
opsporingsmethoden medio jaren negentig. 

het duurde relatief lang voordat de ontwikkelingen 
ook de verantwoordelijken voor de opsporing tot 
actie brachten. rechercheur Cees de bruyne was 
een van de eersten die medio de jaren tachtig aan 
de bel trok om aandacht te vragen voor de aanpak 
van de criminele groeperingen die zich met soft
drugs bezighielden. de aandacht voor de grote 
 misdaadgroepen die rondom de import van soft
drugs waren ontstaan, leidde onder meer tot de 
oprichting van de interregionale rechercheteams 
(irt’s). de opsporing ging door gebrek aan ervaring 
en nog ontbrekende organisatorische en juridische 
kaders niet zonder moeilijkheden, met de beruchte 
‘irtaffaire’ als uitvloeisel. desalniettemin werden 
in de eerste helft van de jaren negentig vooraan
staande importeurs van softdrugs, zoals johan 
‘de hakkelaar’ verhoek en de onlangs overleden 
Charles zwolsman, in geruchtmakende mega
processen tot celstraffen veroordeeld. 

de noodzaak van wiet-aanpak is nog niet vanzelfsprekend

 ‘zaChte’ drugs, 
 harde Crimin aliteit 

Criminele groepen besteden de 
hennepteelt soms uit in ruil voor 

de opbrengst van een of meer 
oogsten / foto: Inge van Mill.
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de nederlandse overheid had de tanden laten zien, 
ofschoon de inspanningen er natuurlijk geenszins 
toe leidden dat de illegale activiteiten stopten. 
ook nu nog zijn er criminele groeperingen actief 
met de import van softdrugs. het zwaartepunt 
 verschoof echter naar productie in nederland zelf.

Van import naar produCtie
de markt van toevoer van softdrugs veranderde 
begin jaren negentig sterk door de introductie van 
de inpandige wietteelt. de techniek lijkt hier te zijn 
geïntroduceerd door amerikanen die de wijk naar 
nederland namen. Met de hier aanwezige land
bouwexpertise werd de nederwiet verder verbeterd, 
bijvoorbeeld door het percentage werkzame stof 
(thC) op te voeren. de nederwiet veranderde erdoor 
in een kwaliteitsproduct, dat al snel een flink deel 
van de gebruikersmarkt veroverde. onvermijdelijk 
trok ook deze ontwikkeling al snel de aandacht van 
het zware misdaadmilieu. dat was op dat moment 
weliswaar ook volop actief met de productie van xtc, 
maar al in 1998 signaleerde de politie in de regio 
brabantnoord bijvoorbeeld dat de grote criminelen 
in die regio waren overgestapt op wietteelt. zij con
centreerden zich vooral op de handel, en probeerden 
het feitelijke telen zoveel mogelijk aan anderen over 
te laten. emeritus hoogleraar Criminologie frank 
bovenkerk wees als een van de eersten op de ont
wikkeling dat wietkwekerijen in woonhuizen, veelal 
in achterstandswijken, werden geïnstalleerd. vooral 
zijn constatering dat dit kennelijk gepaard ging met 
dwang door de criminele organisaties die feitelijk 
eigenaar waren, was verontrustend. latere studie 
wees uit dat dwang een minder grote rol speelde 
dan gedacht, aangezien er voldoende vrijwilligers te 
vinden waren die een ‘wiettuintje’ wilden inrichten, 
maar dat misdaadgroeperingen in de wietteelt 
inderdaad een sleutelpositie innamen.

het boek De wereld achter de wietteelt (spapens e.a., 
2007) laat zien dat in de loop der jaren een samen
hangend ‘hennepnetwerk’ is gegroeid. er zijn kleine 
zelfstandige telers, maar ook meer zakelijk aange
legde types die hun winsten hebben gebruikt om te 
investeren in meerdere of grotere kwekerijen. ook 
bestaan ‘exploitanten’ die op verzoek kwekerijen 
opzetten in de woningen van anderen. er zijn ook 
allerlei specialisten verschenen – kwekers van stek
ken, knippers van toppen, elektriciens die stroom 
omleggen, bouwers van ‘wiethokken’, drogers van 
de planten, beveiligers van kwekerijen – die voor 
meer dan één opdrachtgever kunnen werken. 

en niet te vergeten is ook het zware misdaadmilieu 
actief in de wietteelt, waarin het een drieledige rol 
vervult. 

de teler draagt het 
risico, terwijl de 
inkoper slechts hoeft 
te wachten tot hij 
de oogst aanbiedt

om te beginnen is de afzetmarkt grotendeels in 
handen van criminele groeperingen: zij kopen de 
oogsten in en zorgen voor de verhandeling. de wiet 
gaat enerzijds naar coffeeshops, ofwel via inkopers 
die namens deze shops optreden, ofwel recht
streeks naar shops die feitelijk eigendom zijn van de 
criminele organisatie zelf. anderzijds wordt de wiet, 
vaak de mindere kwaliteit, in grotere hoeveelheden 
verkocht aan buitenlandse dealers of aan binnen
landse ‘kilohandelaars’ die daarvoor zorgen. 
in de tweede plaats controleren misdaadgroepen 
een belangrijk deel van de growshops waar de 
beginnende teler de legale kweekmaterialen kan 
aanschaffen. die bewuste groeiwinkels leveren 
 echter ook illegale stekken en kopen de oogsten in. 
de teler draagt dus het risico, terwijl de inkoper 
slechts hoeft te wachten tot hij de oogst aanbiedt. 
 
ten derde beseffen de grote criminelen ook 
heel goed dat de winsten van het doorverkopen 
nog hoger zijn wanneer zij de wiet zelf kweken. 
opsporingsonderzoeken laten zien dat de criminele 
groepen dat soms in eigen beheer doen, maar 
soms ook naïevelingen met een grote woning of 
bedrijfsloods voorzien van kweekmaterialen in ruil 
voor de opbrengst van één of meer oogsten. zulke 
overeenkomsten kunnen, in het geval de kwekerij 
voortijdig wordt ontdekt of ‘geript’, vanzelfsprekend 
zeer vervelend aflopen.
 
de overheid reageerde in 2004 op de ontwikkelin
gen in de hennepteelt, met de zogenoemde Canna
bisbrief (tweede kamer, 2004). zowel de thuisteelt 
als de criminele samenwerkingsverbanden achter 
de wietteelt zouden harder worden aangepakt. 
de kleine telers werd, althans in sommige steden, 
de duimschroeven aangedraaid door middel van 
een integrale aanpak, waarbij vooral het risico 
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het huis te worden uitgezet afschrikwekkend bleek 
te werken. Maatregelen tegen de grote criminelen 
werden echter maar mondjesmaat genomen. 

strafrechtelijk onderzoek eindigde nogal eens in 
frustratie omdat rechters, zolang het alleen om wiet 
ging, wel zeer mild straften. de leiders van een 
 groepering die meerdere growshops had, wekelijks 
enkele honderden kilo’s wiet in en doorverkocht en 
ook zeer grote kwekerijen runde, kregen in hoger 
beroep bijvoorbeeld 2,5 jaar cel opgelegd, terwijl 
een rechercheteam bijna een jaar aan de zaak had 
gewerkt. 
 
in 2005 ging bij het parket roermond een eerste 
project hennepteelt en georganiseerde criminaliteit 
van start, met als doel de zwaarte van het probleem 
onder de aandacht te brengen en innovatieve 
 interventiestrategieën te ontwikkelen. officier van 
justitie ad Clarijs, die als trekker optrad, trok vooral 
de aandacht toen hij in 2008 verkondigde dat er in 
vijf jaar tijd minsten 25 gevallen van moord en dood
slag in het zuiden van nederland met wietteelt in 
verband konden worden gebracht. 
 
in 2009 werd een taskforce gevormd die, ditmaal op 
landelijk niveau, ongeveer dezelfde taakopdracht 
meekreeg. Wietteelt bleek echter een weerbarstig 
probleem waarvoor eenvoudige, weinig opsporings
capaciteit kostende (preventieve) interventies 
niet of nauwelijks mogelijk waren, terwijl de straf
rechtelijke aanpak nog altijd moeizaam verliep. 
 

in verhouding tot 
de binnenlandse 
afzetmarkt, impor-
teert en produceert 
nederland veel drugs 

de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat wiet
criminelen zich, zeker in het zuiden van nederland, 
steeds onaantastbaarder wanen. dit culmineerde 
bijvoorbeeld in serieuze bedreigingen van lokale 
bestuurders in Weert en helmond. hierop werd eind 
2010 gereageerd met de oprichting van een nieuwe 
taskforce, ditmaal met de taakopdracht om het 
wietnetwerk daadwerkelijk met alle middelen aan 
te pakken. 

het is nu nog te vroeg om de geleverde inspan
ningen en resultaten te wegen. de sluiting van 
 coffeeshops in enkele zuidelijke gemeenten lijkt 
in elk geval niet te leiden tot toename van de 
 straathandel. er zijn wel aanwijzingen dat dit in 
roosendaal en bergen op zoom heeft geleid tot een 
gedeeltelijke verschuiving van het drugstoerisme 
naar breda en andere gemeenten, zoals gouda. 
het staat echter buiten kijf dat criminelen niet 
onkwetsbaar zijn wanneer zij te maken krijgen 
met een overheid die actief optreedt en dat ook 
langdurig weet vol te houden. de aanpak van xtc
productie vanaf 1997 is daarvan een goed voorbeeld. 
afgewacht moet worden of de overtuiging van 
die noodzaak, nu het gaat om wiet, ook bij alle 
 relevante partijen aanwezig is.

afzetmarkt
tot slot dient in deze bijdrage de fundamentele 
vraag op tafel te komen waarom in nederland zoveel 
drugs worden geïmporteerd en geproduceerd, 
in verhouding tot de binnenlandse afzetmarkt. 
het logische antwoord kan niet anders luiden dan: 
‘omdat ons land ook de marktplaats vormt voor 
afnemers in het buitenland.’ zolang het voor 
 buitenlandse drugsdealers en individuele drugs
toeristen aantrekkelijker blijft om verdovende 
 middelen in nederland in te kopen in plaats van 
deze zelf te gaan vervaardigen of uit de bronlanden 
te importeren dan wel lokaal aan te schaffen, blijft 
een grote afzetmarkt voor onze wietcriminelen in 
stand, die op zijn beurt de teelt en import in ons 
land aandrijft. de werkelijke uitdaging voor de 
nederlandse beleidsmakers is dan ook om daarin 
verandering te brengen. <<

voor meer informatie over de geraadpleegde literatuur, 

email: a.c.spapens@tilburguniversity.edu.

onderzoek

De wereld achter de wietteelt,  
a.C.M. spapens, h.g. van der bunt en 
l. rastovac, den haag, WodC, boom 
juridische uitgevers, 2007.  
de publicatie is te downloaden via: 
www.wodc.nl. 
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noordbrabant is een van de grootste hennepexporteurs 
van europa. achter de vele kleine en grotere telers zitten 
wijdverbreide netwerken van criminele organisaties, die 
ook op andere terreinen, zoals heling en vastgoedfraude, actief 
zijn. de taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit brabant 
wil al die samenwerkingsverbanden ontmantelen. “We liggen 
lekker op stoom”, zegt voorzitter Peter Noordanus.
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  INTERVIEw  taskforce tegen hennepteelt

‘ alle georgani seerde 
Criminaliteit moet 
brabant uit’

Een medewerker van het Brabants Afval 
Team verzamelt hennep ter vernietiging, 
die bij een inval in een illegale hennep-
kwekerij in Tilburg in is beslag genomen / 
foto: Inge van Mill.



kwekerijen en zestien growshops in de brabantse 
gemeenten tilburg, breda en helmond. er werden 
zeventien arrestaties verricht. “het toont de 
 enorme economische kracht aan van de clubs die 
kleine henneptelers aansturen en illustreert ook 
de verwevenheid van dit soort zware criminaliteit”, 
zegt peter noordanus. hij is burgemeester van 
tilburg en voorzitter van de taskforce aanpak 
 georganiseerde criminaliteit brabant.

de ‘hennepestafettedagen’ waren de eerste open
bare acties van de taskforce, die in december 2010 
is opgericht op initiatief van de vijf grote brabantse 
steden breda, eindhoven, helmond, ’s hertogen
bosch en tilburg. samen met de politie (alle drie 
de brabantse korpsen doen mee), de nationale 
recherche, de marechaussee, het openbaar Minis
terie en de belastingdienst, komen zij in actie om 
de  georganiseerde misdaad rond hennepteelt en 
drugshandel een zware slag toe te brengen en, 
als het even kan, uit de provincie te elimineren.

tekortgesChoten
aanleiding voor de oprichting van de taskforce 
was een onderzoek van politie en Wetenschap, een 
meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied 
van politie en veiligheid, dat vorig jaar juli werd 
gepresenteerd. de onderzoekers concluderen dat 
de aanpak van de georganiseerde misdaad in 
noordbrabant de afgelopen jaren flink tekort
geschoten is. hierdoor heeft een groot aantal 
 criminele groeperingen zijn illegale activiteiten 
naar hartenlust kunnen ontplooien en zijn steden 
en provincie onveilig geworden. Met name breda, 
’s hertogenbosch, eindhoven en tilburg, waar de 
criminaliteit hetzelfde niveau heeft gekregen als 
in de vier grootste steden van nederland. debet 
hieraan zijn de grensligging van de provincie en de 
zogeheten ‘hybride’ verstedelijking: deels verstede
lijkte open ruimten dichtbij stedelijke kernen. 
zo wordt er in noordbrabant volop hennep en xtc 
geproduceerd en verhandeld, is er veel crimineel 
geld geïnvesteerd in vastgoed en bestaat er een 
omvangrijk helingnetwerk. >>

door paul kattestaart
de auteur is werkzaam als journalist bij  

kepcom Creatieve Communicatie.

 M
iljoenen euro’s aan contant geld, 
 honderden kilo’s gedroogde hennep, 
vijf kilo cocaïne, tien handvuur
wapens, een automatisch geweer, 

springstoffen en een dure auto. dat was de 
opbrengst van een reeks invallen die de politie op 
één dag in februari deed bij negentien hennep
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Waar dit toe kan leiden, bleek onder meer uit de 
drugsoorlog die najaar 2010 in zuidoostbrabant 
aan de oppervlakte kwam. in eindhoven werd een 
huis met een mitrailleur beschoten. in helmond 
gooiden twee mannen handgranaten bij een 
 coffeeshop naar binnen en later werd burgemeester 
jacobs zo ernstig bedreigd dat hij moest onder
duiken.

‘met strafrecht alleen 
kom je er niet’

“kern van het rapport”, zegt noordanus, “is dat 
 politie, justitie en gemeenten in noordbrabant 
de afgelopen jaren te eenzijdige prioriteiten hebben 
gesteld. We hebben ons voornamelijk geconcen
treerd op delicten waarvan mensen aangifte doen, 
zoals inbraak, diefstal en geweld. als gevolg daarvan 
hebben we nu onvoldoende zicht op criminele 
 organisaties die zich bezighouden met hennepteelt 
en handel, heling en fraude. We pakken wel de 
 kleine vissen die hun zolder vol hennepplanten 
 hebben staan, maar gaan voorbij aan het feit dat 
er criminele samenwerkingsverbanden achter zitten 
die noordbrabant tot een van de grootste hennep
exporteurs van europa maken. het is onverant
woord om die niet ook aan te pakken. vandaar 
de taskforce.” 

effeCtiViteit
naast de verschuiving van prioriteit, is een tweede 
belangrijk punt, volgens noordanus, dat de aanpak 
gezamenlijk plaatsvindt. “de amsterdamse Wallen
aanpak heeft ons geleerd dat je er met strafrecht 
alléén niet komt. pas als je schouder aan schouder 
optrekt, dus lokale overheden samen met politie, 
justitie en de belastingdienst, kun je de effectiviteit 
aanmerkelijk verhogen. We willen integraal hand
haven. dat vraagt om een goede coördinatie en 
gedegen bestuurlijke leiding. ik heb die op mij 
 genomen namens de burgemeesters. de aansturing 

doe ik samen met hans van der vlist, directeur
generaal rechtshandhaving bij het ministerie van 
veiligheid en justitie.”

een integrale aanpak vergt allereerst een integrale 
informatievoorziening, aldus de burgemeester. 
daar begon de taskforce dan ook mee. “de gemeen
ten weten veel van wat er binnen hun grenzen 
gebeurt, maar de systematische ordening van die 
informatie moet beter. gemeenten moeten weer
baarder worden.” daarom zijn ze het bibobbeleid, 
waarmee het openbaar bestuur de integriteit 
van houders en aanvragers van vergunningen en 
subsidies toetst bij het landelijk bureau bibob, aan 
het systematiseren en uitbouwen. ook versterken 
de vijf steden hun eigen voor het veiligheidsbeleid 
relevante informatiepositie. “daarbij kunnen we 
bijvoorbeeld gegevens over uitkeringsgerechtigden 
en vastgoedeigendom en beheer beter aan elkaar 
koppelen. daardoor krijgen we de mensen die daar
mee sjoemelen of zich verdacht maken sneller in 
beeld.” verder worden de regionale informatie en 
expertise Centra in noordbrabant uitgebouwd. 
“hierdoor kunnen we de gemeentelijke informatie 
beter koppelen aan de opsporingsinformatie van 
de politie en krijgen we een duidelijk beeld van 
de criminele samenwerkingsverbanden in de hele 
provincie.”

 strafbare feiten
behalve informatie delen, moeten de ketenpartners 
ook leren om samen in actie te komen en op elkaar 
ingespeeld te raken. zoals tijdens de hennep
estafette. noordanus: “om eens te kijken hoe het 
werkt, zijn we een aantal dagen in de vijf steden 
polshoogte gaan nemen op plekken waar wij 
 strafbare feiten vermoedden: growshops en kweek
plaatsen van hennep.” ook laatstgenoemde locaties 
waren dus al bekend? “dat is een kwestie van 
opsporing: recherchewerk, maar ook gebruikmaken 
van de geïntegreerde gemeentelijke data. bij de 
 eerste  controledagen ontdek je achter de schone 
schijn van de growshop vaak een nauwe relatie 
met de hennephandel en de daarmee verbonden 
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criminaliteit. je krijgt zicht op de eigendomsver
houdingen: wie is de eigenaar, wie beheert de 
growshop, waar komen de spullen vandaan, wie 
zijn er verder bij betrokken? bij de volgende ronde 
kom je, zo nodig, met alle ketenpartners samen 
in actie.”

‘handhaven leidt 
tot grote tevreden-
heid bij de buurt-
bewoners’

de samenwerking maakt snel sanctioneren 
 mogelijk. “Wanneer we in actie komen, willen 
we meteen ‘ontnemen’, zodat we de daders ook 
in economische zin straffen. dat ontnemen kan 
op twee manieren: een fiscale boete opleggen of 
spullen in beslag nemen. staat er bijvoorbeeld een 
fonkelnieuwe Mercedes op de stoep die duidelijk 
van een verdachte in het pand is, dan nemen we 
die meteen mee. deze ‘ontnemingsaanpak’ is als 
pilot in het project opgenomen. We hopen er een 
flink aantal miljoenen mee binnen te krijgen. 
het geeft onze aanpak extra vaart en extra lading. 
overigens hebben we gemerkt dat zichtbaar hand
haven leidt tot grote tevredenheid bij de buurt
bewoners.”

leren door doen
bij een recentere actie van de taskforce, in mei in 
helmond, merkte noordanus dat de samenwerking 
tussen de ketenpartners al soepeler begint te ver
lopen. tijdens een inval in een woning arresteerde 
de politie drie mannen op verdenking van betrok
kenheid bij een organisatie die zich bezighoudt 
met de hennepteelt en handel in noordbrabant. 
zowel de politie als het oM deden onderzoek en de 
gemeente en de belastingdienst voerden controles 
uit. een groot geldbedrag en documenten werden in 
beslag genomen. “langzaamaan ontwikkelen we 

gezamenlijke werkmethodieken. daar moet je 
samen in de praktijk aan werken. leren door doen. 
ik ben blij met iedere actie en daar blijven we 
dus mee doorgaan. zo zorgen we ervoor dat onze 
aanpak een geoliede machine wordt die stevig en 
volwassen genoeg is om de criminele samenwer
kingsverbanden uit brabant te krijgen. inmiddels 
hebben we een commandocentrum voor onze 
 operaties. We beginnen lekker op stoom te komen.”

‘we willen corrigeren 
wat we jarenlang 
hebben laten liggen’

aan de andere kant realiseert de voorzitter van de 
taskforce zich dat het tijd kost om de georganiseer
de criminaliteit een slag toe te brengen, zeker als 
het een definitieve slag moet zijn. “Willen we onze 
focus minder op aangiftegerelateerde misdaad leg
gen en corrigeren wat we jarenlang hebben laten 
liggen, dat is een kwestie van een lange adem 
 hebben. daarbij zijn we gestart met hennep en de 
achterliggende structuren. hierna gaan we het ook 
over heling, vastgoedfraude en andere zaken heb
ben. ik stuur erop aan dat we er met deze taskforce 
binnen een jaar of twee, drie in zullen slagen om de 
aanpak van criminele organisaties in brabant in een 
stroomversnelling te brengen. in die tijd hoop ik dat 
we onze aanpak kunnen borgen, zodat het project 
iets oplevert in structurele zin. in welke vorm we 
daarna onze missie voortzetten – niet per se als 
taskforce – zullen we dan zien.” <<
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   INTERVIEw  bart nieuwenhuizen, taskforce georganiseerde hennepteelt:

‘ we Verzieken het ondernemers-
klimaat Voor de Crimineel’
“We hebben onvoldoende in de gaten gehad dat de georganiseerde 
misdaad zich met de productie van hennepteelt ging bemoeien. 
dat zijn we nu aan het herstellen.” dit zegt bart nieuwenhuizen, 
voorzitter van de landelijke taskforce georganiseerde 
hennepteelt . deze taskforce stimuleert gemeenten en andere 
partijen om via een programmatische aanpak de georganiseerde 
hennepteelt te bestrijden. de eerste drie jaar zitten er bijna op. 
binnenkort beslist de minister over doorgaan of stoppen. 
nieuwenhuizen pleit voor doorgaan.

door paul kattestaart
de auteur is journalist bij kepcom in delft.

 v
eel kleine telers worden door criminele 
organisaties gedwongen om hennepplan
ten te kweken. als ze ermee willen stoppen, 
worden ze door middel van bedreiging en 

desnoods geweld op andere gedachten gebracht. 
het is een veelgehoorde aanname, maar wel een 
verkeerde. bart nieuwenhuizen: “dwang komt 
 weleens voor, maar is geen dominante prikkel  
om te gaan telen. Criminele ondernemers of hun 
 stromannen hebben helemaal geen zin om onder
aannemers af te persen of onder druk te zetten. 
dan krijgen ze het veel te druk. als iemand niet 
wil, zijn er genoeg andere kandidaten. een kweker 
die wil ophouden, kan zo uitstappen”, weet bart 
nieuwenhuizen. hij verklapt daarmee alvast  
een uitkomst van een onderzoek dat de taskforce 
georganiseerde hennepteelt eerder dit jaar heeft 
uitgezet bij de universiteit van tilburg.  

Centrale vraag: Welke prikkels maken dat iemand 
thuis een hennepkwekerij begint? gaat het uit
sluitend om geld, heeft het ook iets avontuurlijks, 
zit er dwang achter, heeft sociale klasse ermee 
te maken? 

impuls
rond de verschijningsdatum van deze secondant 
loopt de formele bestaansperiode van de taskforce 
af. die werd in juli 2008 voor drie jaar geïnstalleerd 
door toenmalig minister van justitie hirschballin 
om de aanpak van de destijds almaar groeiende 
georganiseerde hennepteelt een impuls te geven. 
deelnemende partijen zijn het departement, 
 openbaar Ministerie, bestuur en politie. daarnaast 
diverse private partners, waaronder het verbond 
van  verzekeraars en netbeheer nederland. 
 voor zitter is de hoofdofficier van justitie van  
het  arrondissementsparket ’s hertogenbosch. 
sinds een jaar is dat bart nieuwenhuizen, die   
gerrit van der burg opvolgde. 
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   INTERVIEw  bart nieuwenhuizen, taskforce georganiseerde hennepteelt:

‘ we Verzieken het ondernemers-
klimaat Voor de Crimineel’

>>

‘Coffeeshops, een 
stickie roken, een 
paar van die groene 
plantjes: we zijn 
het normaal gaan 
vinden. maar je 
moet je er wel druk 
om maken!’

de taskforce heeft geen operationele, maar een 
strategische taak. de twee hoofddoelen zijn: 
de programmatische aanpak bij de bestrijding 
van de grootschalige hennepteelt in nederland 
promoten en het realiseren van een ‘significante’ 
reductie van de hennepkweek. een derde taak, 
waarvoor een speciaal politieprogramma is ont
wikkeld, noemt nieuwenhuizen ‘het doorbreken 
van het normalisatieproces’. “Coffeeshops, een 
stickie roken, een paar van die groene plantjes: 
ach, maak je niet druk, gedoog het toch. We zijn 
het normaal gaan vinden in nederland, ook politie 
en bestuur. Maar je moet je er wel druk om maken! 
Want achter de gezelligheid zit een grote proble
matiek en veel criminaliteit. als oM’er zeg ik: we 
hebben jarenlang onvoldoende geanticipeerd op 
het gegeven dat de georganiseerde misdaad zich 
met deze business is gaan bezighouden. het is 
niet meer de vriendelijke hippie met twintig 
 plantjes die een deel van de opbrengst aan zijn 
vrienden verkoopt, maar big business. dat had de 
georganiseerde misdaad sneller door dan wij.”

barrières
de programmatische aanpak is er dan ook op 
gericht om het ondernemersklimaat voor de 
 crimineel te verzieken, vervolgt nieuwenhuizen. 
“bijvoorbeeld door bestuurlijke maatregelen te 

De politie ontmantelt jaarlijks 
zo’n 5000 hennepkwekerijen / 

foto: Inge van Mill.
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treffen, zoals een strenger vergunningenbeleid om 
een verkooppunt te mogen hebben. hierdoor is het 
aantal coffeeshops de afgelopen jaren gedaald van 
1050 naar 650. alleen blijft de prijs voor softdrugs 
laag, dus er wordt nog altijd flink geproduceerd. We 
werpen zoveel mogelijk barrières op. hennep moet 
gekweekt worden, onderhouden, getransporteerd, 
afgezet. op al die knooppunten voor criminele 
ondernemers willen we actief zijn. zo blijken veel 
vietnamezen actief in de hennepteelt, in nederland 
én in andere landen. de laatste tijd komen veel 
 vietnamezen via mensenhandel uit tsjechië naar 
ons land om henneptoppen te knippen. dan pro
beren wij dat te voorkomen door te gaan praten 
met tsjechië, de nederlandse immigratie dienst en 
de belastingdienst. in de programmatische aanpak 
breng je alle nodige spelers bij elkaar, die dan op 
hun eigen terrein het kunstje doen waar ze het 
beste in zijn.”

‘als je gegevens 
deelt en analyseert, 
ontdek je dat het 
interessant kan zijn 
om in een buurt 
een onderzoek in 
te stellen’

de taskforce heeft ook in zes nederlandse regio’s, 
samen met de rieC’s (regionale informatie en exper
tise Centra), ‘proeftuinen’ gemaakt, waar  partijen 
gestimuleerd worden om barrières op te werpen.  
“zo hebben we een convenant afgesloten met het 
verbond van verzekeraars en netbeheer nederland 
om elkaars informatie te delen. een  verzekeraar weet 
bijvoorbeeld dat in een wijk vaker dan gemiddeld 
een vergoeding voor brandschade is uitgekeerd,  
de netbeheerder is op de hoogte van de plotselinge 
stijging van het energieverbruik en bij het oM is 
bekend dat er criminelen wonen die veroordeeld zijn 

voor drugsdelicten. als je dat soort gegevens deelt 
en analyseert, ontdek je dat het  interessant kan 
zijn om in die buurt een onderzoek in te stellen. 
de taskforce speelt al die informatie dan door aan 
het plaatselijke rieC, zodat dat kan bekijken welke 
bestuurlijke maatregelen mogelijk zijn.”

Crimineel Vermogen
een ander voorbeeld zijn de vele ‘ontnemings
dossiers’ die de taskforce doorgeeft aan de 
belasting dienst. nieuwenhuizen legt uit dat het  
oM in een rechtszaak het onverklaarbaar vermogen 
van een verdachte presenteert. de rechter kan een 
deel  daarvan als crimineel vermogen bestempelen. 
als dat minder is dan het oM heeft geëist, wordt het 
dossier doorgespeeld aan de belastingdienst, zodat 
over het restant van het onverklaarbaar vermogen 
belasting kan worden geheven.

‘je kunt een hennep-
kwekerij binnen-
vallen, de planten 
verwijderen en 
dat was het dan. 
je kunt ook de plaats 
delict strategisch 
benaderen’

verder heeft de politie, op initiatief van de taskforce, 
het programma soft drugs, hard crime geschreven, 
met richtlijnen om het recherchewerk te verbeteren. 
“je kunt een hennepkwekerij binnenvallen, de 
 planten verwijderen en dat was het dan. je kunt 
ook de plaats delict strategisch benaderen door 
eerst informatie veilig te stellen en bijvoorbeeld 
computers mee te nemen. daardoor krijgen we 
beter zicht op wie er achter de hennepteelt zit. 
is dat een organisatie, hoe ziet die er dan uit, wie 
horen erbij, waar wonen ze, hoe werken ze? 
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zorg als politie dan ook dat je de bemonstering bij 
alle korpsen in het hele land op uniforme en juri
dischtechnisch perfecte manier doet. dat wil zeg
gen: monsters van plantjes nemen, vingerafdrukken 
afnemen, foto’s maken, de vaak gemanipuleerde 
elektriciteitsinstallatie beoordelen en beschrijven. 
door de elektra vast te leggen, kun je de kweker 
mogelijk een ander feit ten laste leggen: op een 
ondeugdelijke installatie staat een hogere straf dan 
op het kweken van hennep. hier in den bosch heb
ben we daarmee al een aantal succesjes behaald.”

‘ik heb criminelen 
in brabant letterlijk 
horen zeggen: we 
stoppen eens met 
die hennepteelt, 
want er is te veel 
 aandacht voor’

lage straf
bij de reductie van de grootschalige hennepteelt 
zijn ook resultaten geboekt, al zijn die moeilijk met 
cijfers te onderbouwen. “We hadden en hebben 
geen goede informatie over het aantal criminele 
samenwerkingsverbanden dat zich met hennep
teelt bezighoudt. dat is ook lastig: ze bemoeien zich 
niet alleen met hennep, maar met alles wat geld 
oplevert. Wel hebben oM en politie sinds 2008 twee 
keer zoveel criminele samenwerkingsverbanden 
aangepakt.” ook is bekend dat de politie jaarlijks 
zo’n 5000 hennepkwekerijen ontmantelt. dat zijn 
er evenveel als in de jaren voor 2008, maar nu wordt 
meer achterliggende informatie achterhaald. “het 
is niet eens zo interessant hoeveel ontmantelingen 
er zijn en hoeveel criminelen voor de rechter komen, 
we pakken nu het fenoméén aan. als iemand met 
een kwekerij wordt gepakt en veroordeeld, vindt 
de burger de straf soms erg laag. Maar ho, er zit 
een hele wereld achter die we nu kennen.  

daardoor is iemand ook zijn kwekerij en zijn 
geld kwijt, krijgt hij een boete, moet hij een hoge 
elektriciteitsrekening betalen, wordt hij zijn huur
huis uitgezet of wordt zijn hypotheek stopgezet. 
doordat we meer weten en beter samenwerken, 
kunnen we iemand veel zwaarder pakken dan voor
heen. ik heb criminelen in brabant letterlijk horen 
zeggen: we stoppen eens met die hennepteelt, 
want er is te veel aandacht voor.”

nieuwenhuizen vindt het vooral belangrijk dat 
 politie en bestuur meer zijn gaan beseffen wat 
de gevaren van hennepteelt en de achterliggende 
criminaliteit zijn en de aanpak prioriteit geven. 
“een liquidatie in het criminele circuit kun je oplos
sen door de dader te vangen, maar je moet de 
 oorzaak zien weg te nemen. die blijkt vaak hennep 
te zijn: ruzie over hennep, over hennepgeld, elkaars 
handel willen verzieken. er is veel spinoff crimi
naliteit waar je op straat meer van merkt dan van 
de hennepteelt op zolder. door dat te beseffen, is 
de wil bij politie en bestuur om de georganiseerde 
hennepteelt aan te pakken sterk gegroeid.”

tandje bij
dit alles betekent niet dat de taskforce klaar is, zegt 
nieuwenhuizen. “We hebben veel bereikt, maar er 
mag nog een tandje bij. We veroveren langzaamaan 
terrein op de criminelen terug. Maar een aantal 
zaken is nog niet afgerond. neem de nieuwe opspo
ringstechnieken van de politie: al die kennis moet 
geborgd worden, zodat die bij alle korpsen bekend 
is en op dezelfde manier wordt toegepast. de task
force moet het bestuur nog beter bij de programma
tische aanpak betrekken. de ene gemeente doet er 
nu meer aan dan de andere, die verschillen zijn nog 
te groot. en het oM moet de relatie met het bestuur 
en private partners verder versterken. het verzieken 
van het criminele ondernemersklimaat is langeter
mijnwerk. ik adviseer de minister dan ook om de 
taskforce zijn werk te laten voortzetten. dat zal hij 
ook wel doen, want dat past in het regeringsbeleid. 
dat er weinig geld, is maakt niet uit. Wij zijn geen 
operationele club; elke deelnemende partij werkt 
vanuit zijn eigen kolom.”<<
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het sluiten of ontoegankelijk maken van coffeeshops leidt maar in 
beperkte mate tot een verschuiving naar veel verderop gelegen coffeeshops. 
de problemen van de lokale (il)legale drugsmarkt verdampen goeddeels. dat 
concluderen Bert Berghuis en Jaap de Waard die de beschikbare kennis over 
de sluiting van coffeeshops en de daarmee gepaard gaande verplaatsing- 
en verspreidingseffecten hebben samengevat.

door bert berghuis en jaap de waard
beide auteurs zijn werkzaam bij de afdeling strategische 

beleidsontwikkeling van het ministerie van veiligheid en 

justitie in den haag. 

 b
eleidsmakers en praktijkmensen hanteren 
vaak de mismoedigmakende stelling dat 
het aanpakken van criminaliteitsfenomenen 
en overlast alleen maar leidt tot criminali

teitsverplaatsing: het bekende ‘waterbedeffect’. 
op basis van de beschikbare kennis over dit 

 vermeende verplaatsingseffect blijkt deze stelling 
in het algemeen echter niet houdbaar. in veel 
 gevallen treedt helemaal geen, of slechts een 
 geringe verplaatsing op. er is in ieder geval nooit 
sprake van een 100 procentverplaatsing. het effect 
van de interventie/maatregel blijkt netto dus altijd 
positief uit te pakken. kortom: er is sprake van een 
verplaatsingsmythe. het tegenovergestelde effect, 
waarbij ook positieve effecten worden gevonden 
buiten het experimentele gebied doet zich veel
vuldig voor. Wel lijkt het aannemelijk dat zich 
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de Verplaatsing s mYthe



>>

Voor zover zich 
 verplaatsing 
 voordeed, leek dat 
door de grootte 
van de stad breda 
redelijk eenvoudig 
opgevangen te 
 kunnen worden

verwacht werd dat de vele drugstoeristen zich 
 zouden wenden tot (vooral) breda. inderdaad nam 
het bezoek in de bredase coffeeshops (en die in 
ettenleur) toe, met tientallen procenten meer 
bezoekers. dit betreft vooral buitenlanders maar 
ook inwoners uit andere delen uit nederland, en 
ook van gebruikers uit roosendaal en bergen op 
zoom die in hun eigen gemeenten niet meer 
terechtkunnen. in figuur 1 staat – in globale 
weekaantallen – in welke orde van grootte sprake 
lijkt van deze verplaatsing. het meest opmerkelijk 
is dat de buitenlandse toeristen zich niet massaal 
in breda meldden. er was daar wel sprake van een 
relatief forse toename die echter geen grote vormen 
aannam en daarmee ook nauwelijks overlast ver
oorzaakte. het voornaamste is dat het grootste 
deel van de drugstoeristen gewoon niet meer 
kwam. op dit moment is aan dit beeld niet meer 
veel veranderd, de situatie lijkt uitgekristalliseerd.

prikkel
Met het beëindigen van het gedoogbeleid valt voor 
het overgrote deel (ruim 90 procent) van de buiten
landse drugstoeristen de prikkel weg om roosen
daal of bergen op zoom te bezoeken. de nogal 
 massale drugshandel is dus voor een groot deel 
verdwenen, zonder dat dit heeft geleid tot een ver
plaatsing daarvan naar ‘verderop’. en voor zover zich 
verplaatsing voordeed, leek dat door de grootte van 
de stad breda redelijk eenvoudig opgevangen te 
kunnen worden. daarmee is ook een vermindering 
gekomen van de illegale cannabismarkt en mógelijk 
ook van die in harddrugs, waarmee de gedoogde 

 verschuivingseffecten voordoen wanneer het 
gaat om illegale markten waar veel en snel geld 
wordt verdiend. Maar het bestaan van verplaat
singseffecten hoeft niet altijd negatief te zijn. 
het is dan nuttig om gedetailleerder te kijken 
naar wat we kunnen verwachten, zeker nu 
de  cannabismarkt in brabant en limburg aan 
 verandering onderhevig is. 

een praktijkexperiment
op woensdag 16 september 2009 sloten de 
 coffeeshops in de gemeenten bergen op zoom en 
roosendaal op last van de overheid hun deuren. 
“Wat is het stil op straat”, signaleert een winkelier. 
“de belgen blijven massaal weg”, kopt het dagblad 
BN/DeStem, waarmee duidelijk is dat de vrees dat 
de wiethandel zich in zijn geheel naar illegale 
 verkooppunten zou verplaatsen, niet uitkwam. 
nu bijna twee jaar na sluiting blijkt dat er geen 
sprake is van straathandel. de sluiting van 
de  coffeeshops ging trouwens gepaard met een 
 strikte handhaving. de drugsgerelateerde overlast 
is fors afgenomen: het blijft stil op straat. 

Bezoekers aan deze Bredase coffeeshop 
moeten aan de portier hun identiteits-
bewijs tonen / foto: Inge van Mill.
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cannabismarkt verbonden was. hoewel door het 
sluiten van de coffeeshops de makkelijke beschik
baarheid van cannabis voor de eigen inwoners (en 
die uit de directe omgeving) minder is geworden, 
is het niet aannemelijk dat door ‘hogere kosten’ er 
een verminderde vraag naar cannabis zou ontstaan: 
men moet alleen wat verder reizen om een coffee
shop te bezoeken of men moet zich tot een illegaal 
verkoopkanaal wenden.

de centrale vraag is natuurlijk: wat doen al die 
 buitenlanders die eerst massaal naar roosendaal 
en bergen op zoom kwamen, en nu goeddeels weg
blijven? om dit deze vraag te beantwoorden, moet 
worden bedacht dat het niet toevallig was dat men 
naar deze gemeenten kwam. door het samenstel 
van kenmerken kwamen velen (reguliere gebruikers, 
handelstoeristen, consumptietoeristen én sensatie
zoekers) naar deze gemeenten. de gemeenten 
waren goed bereikbaar, door het coffeeshopbeleid 
kon er rustig en ongestoord worden ingekocht en 
geconsumeerd, en de prijskwaliteitverhouding was 
goed. indien de aantrekkelijke mogelijkheid tot 
legale koop en consumptie wegvalt of moeilijker 
wordt, kan men zich wenden tot illegale markten 
in de eigen omgeving (regelmatige gebruikers, 
 handelaren) of gaan minder gebruiken (incidentele 
gebruikers, sensatiezoekers).

de buitenlandse markt
Wat is er bekend over (gedeeltelijke) verschuiving 
van de detailhandel in (soft)drugs naar het buiten
land, naar de illegale markten zoals die onder 
 andere in antwerpen, luik en lille volop aanwezig 
zijn. op dit moment is de cannabishandel op straat 
in antwerpen tot grote bloei gekomen. dit duidt  
op het verschijnsel dat – anders dan bij vele andere 
vormen van criminaliteit en wellicht bij nog begin
nende zwarte markten – eenmaal gevestigde 
 illegale markten niet eenvoudig ‘weg te duwen’ zijn 
(door preventie of repressie), zolang de vraag naar 
illegale diensten en goederen niet substantieel 
afneemt. interventies, waaronder ook die in 
 roosendaal en bergen op zoom, hebben die uit
werking ook niet. Maar zoals is gebleken, beïnvloe
den ze wel degelijk de illegale marktordening. in 
ieder geval past deze maatregel in het verminderen 

van de asymmetrie tussen het beleid in het buiten
land en dat in ons land, waar de gedoogcultuur rond 
cannabis leidde tot een klimaat waarin vele andere 
illegale activiteiten konden opbloeien. 

een vijfde van de 
hennepproductie 
wordt momenteel 
door justitie in 
beslag genomen

een dergelijke asymmetrie leidt – onbedoeld – tot 
een ‘uitbesteding’ van een deel van de drugsmarkt 
door onze buurlanden aan nederland. Met een 
 herstel van symmetrie, door het wegnemen van 
drugstoerisme over de grens, zal men zich elders 
genoodzaakt voelen om in eigen huis orde op 
zaken te stellen. dit als gevolg van de toenemende 
problematiek van de illegale drugshandel. de 
 huidige  situatie in antwerpen is daar een goed 
 voorbeeld van.

dat kan vervolgens nog een nadere uitwerking 
 hebben op de cannabisproductie. Waar de toeloop 
van buitenlandse cannabisgebruikers op de neder
landse legale drugsmarkt en de daaraan verbonden 
illegale handelingen opdroogt, is er ook minder 
reden om de productie in de grensstreken te 
 concentreren. het zou uit logistieke overwegingen, 
mogelijk ook om de kosten en risico’s te drukken, 
aantrekkelijker kunnen worden om de wietproduc
tie naar elders over te brengen. een vijfde van de 
hennepproductie wordt momenteel door justitie in 
beslag genomen. de autoriteiten hebben onlangs 
een verplaatsing van hennepteelt vanuit nederland 
naar het verenigd koninkrijk vastgesteld. 

doelen en ambities
vanuit macroperspectief is het niet eenvoudig 
om door preventieve of repressieve maatregelen 
en interventies illegale markten substantieel te 
 verminderen, in de zin dat er veel minder van die 
illegale goederen en diensten gebruik wordt 
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gemaakt of geconsumeerd. de illegale markt
ordening is echter zeer wel te beïnvloeden, zodanig 
dat die de minst ongewenste vorm aanneemt. 
dit betreft (a) waar en door wie de markt ‘bediend 
wordt’, en (b) de negatieve ‘secundaire effecten’: 
de concentratie van macht en vermogen bij een 
beperkte groep criminelen, de geweldsuitoefening 
in die markt en de ondermijning van de demo
cratische rechtstaat. dat laatste vindt onder 
meer plaats door bedreiging of corruptie van 
 openbaar bestuur en rechterlijke macht.

het is noodzakelijk 
om dit nieuwe beleid 
op zijn effecten te 
beoordelen, zowel 
aan de productie- als 
aan de vraagkant

 de ontwikkeling in het zuiden van nederland 
maakt duidelijk dat de hennepmarkt geen ‘gezel
lige markt’ meer is. serieuze bedreigingen gericht 
aan lokale bestuurders, ripdeals, afrekeningen, 
afpersing en ernstige vormen van georganiseerde 
criminele hennepteelt kenmerken de huidige 
markt. het beleid dat is ingezet om de binnenland
se afzetmarkt en consumptiemarkt te verkleinen 
door een verbod op de verkoop aan toeristen in te 
stellen, kan verplaatsing van de hennepteelt naar 
het buitenland tot gevolg hebben. het is nood
zakelijk om dit nieuwe beleid op zijn effecten te 
beoordelen, zowel aan productie als aan vraag
kant. gedegen wetenschappelijk onderzoek is hier
bij een vereiste. pas dan kan een oordeel worden 
gegeven of er op termijn sprake zal zijn van een 
‘gewenste’ vorm van verplaatsing van de teelt naar 
de ons omliggende landen. in het kader van burden 
sharing lijkt dit een positief effect van het nieuw 
voorgenomen cannabisbeleid te kunnen zijn. <<

het overzicht van de gebruikte bronnen en literatuur

verwijzingen voor deze bijdrage is, op aanvraag, 

beschikbaar via email: j.de.waard@minjus.nl.
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Figuur 1 > Aantal bezoekers per week aan Bredase coffeeshop na sluiting coffeeshops Bergen op Zoom en Roosendaal
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bedrijfsleven

Wie plannen heeft om op grote schaal hennep te telen, kan een locatie in 
noord- en midden-limburg beter heroverwegen. gemeenten, politie, 
agrariërs en andere partijen werken hier nauw samen in het antihenne p-
programma het groene goud, waarbij onder meer helikoptervluchten 
worden ingezet. de aanpak van de buitenteelt is succesvol, maar bij de 
ontmanteling van hennepkwekerijen in loodsen en bedrijfspanden valt 
nog veel winst te behalen.
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 REpORTAgE  buitenteelt in noord- en midden-limburg bijna uitgeroeid 

 ‘het groene 
goud’ haalt 
glans Van 
hennepteelt



>>

door paul kattestaart
de auteur is werkzaam als journalist bij kepCoM Creatieve 

Communicatie.

 e
en maïsveld in limburg in het holst van de nacht. 
een bestelbusje stopt op de landweg, twee mannen 
stappen uit. terwijl de een de achterdeuren opent om 
zaaigoed te pakken, loopt de ander alvast een stuk het 

veld in en begint maïsplanten uit de grond te trekken. even 
later zetten ze samen hennepplanten ervoor in de plaats. 
als het poten klaar is, vertrekken ze om de natuur haar werk te 
laten doen totdat het tijd is om te oogsten. “Het zijn enorme 
velden, soms wel tien, twaalf voetbalvelden groot, de eigenaar 
woont er niet altijd bij of helemaal aan de andere kant. 

 Henneptelers zien hun kans schoon”, zegt saskia van Hees 
van de gemeente Venray, coördinator van anti-hennepteelt-
programma Het groene goud. dit project heeft er in belang-
rijke mate voor gezorgd dat de geschetste werkwijze veel 
 minder vaak voorkomt. Werden er in 2009 nog bijna 45000 
hennepplanten in maïsvelden ontdekt en vernietigd, in 2010 
waren dit er nog maar zo’n 5300 op zestig locaties.

bakenaCtie
Het groene goud startte in 2006 na meldingen van agrariërs 
dat ze hennep tussen hun maïs hadden aangetroffen. Zeven 
gemeenten en de politie in politiedistrict Venray gingen daar-
op samen met de limburgse land- en tuinbouw Bond (lltB) 
werken aan de aanpak van de georganiseerde hennepteelt. 
in 2008 sloot de algemene inspectiedienst zich aan en in 2009 
werd het werkgebied uitgebreid met veertien gemeenten in 
noord- en Midden-limburg. Het programma bestrijdt drie 
soorten illegale hennepteelt: op akkers, in loodsen en schuren 
en in woningen. daarbij ligt het accent meer op preventie 
dan op repressie.

‘we laten de vluchten en 
ruimdagen altijd gepaard 
gaan met de nodige 
media-aandacht, vanwege 
de preventieve werking’

de aanpak van de buitenteelt stond in 2006 als eerste op 
het programma. de lltB heeft zijn leden, vooral eigenaren 
van maïsvelden, opgeroepen zich aan te melden als deelnemer 
aan Het groene goud. in 2010 stond de teller op 250 deel-
nemers en de lltB verwacht dat het er dit jaar meer dan drie-
honderd zullen zijn. de aanpak bestaat uit een zogenoemde 
bakenactie. aan het begin van het groeiseizoen zet elke deel-
nemer een goed zichtbaar oranje tonnetje in zijn maïsveld. 
een van de regels van deelname is dat de eigenaar zelf regel-
matig tussen zijn maïsplanten zoekt naar hennepplanten.

helikopters
Vanaf de grond is echter lang niet alles te zien, omdat de 
maïs hoog staat. daarom worden in augustus of september, 
afhankelijk van het weer en daarmee de groeisnelheid 
van het gewas, helikoptervluchten uitgevoerd. “Met twee 
 helikopters vliegen we dan het hele buitengebied af. uit de 
lucht herkennen we aan de bakens wie de deelnemers zijn”, 
legt Van Hees uit. 
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“na deze inventarisatievluchten organiseren we ruimdagen 
met medewerkers van de gemeenten, politie, Belastingdienst 
en de groene Brigade van de provincie. We gaan dan de velden 
in om aangetroffen hennepplanten te vernietigen. We laten 
de vluchten en ruimdagen altijd gepaard gaan met de nodige 
media-aandacht, vanwege de preventieve werking. die aanpak 
werkt: bij de deelnemers is het afgelopen jaar geen hennep 
meer gevonden. Wie kwaad wil, ziet immers aan het tonnetje 
dat de veldeigenaar meedoet aan Het groene goud en dat 
de kans op vernietiging van zijn hennep groot is.”

Vanwege het succes wordt de bakenactie dit jaar uitgebreid 
naar de aspergetelers. in augustus/september vliegen de 
 helikopters ook boven de velden met asperges. “in 2010 
 hebben onze collega’s in Brabant-Zuidoost in drie asperge-
velden zo’n 10 000 hennepplanten aangetroffen en geruimd. 
dat willen wij voor zijn. ik verwacht overigens niet dat we veel 
hennep tussen de asperges zullen vinden, maar we vliegen 
toch”, zegt Van Hees. 

‘om iemands schuld 
te kunnen bewijzen, 
moet je eigenlijk 
gaan posten’ 

nu de meeste hennep in de buitenlucht in de regio verdwenen 
lijkt, gaat Het groene goud zich meer richten op de opsporing 
van de daders. Want hoewel die bij ontdekking hun investe-
ring kwijt zijn, zijn ze zelf nog maar nauwelijks in beeld, 
bekent Van Hees. “We hebben wat aanhoudingen verricht, 
maar nog niemand voor de rechter kunnen brengen. om 
iemands schuld te kunnen bewijzen, moet je eigenlijk gaan 
posten. Maar dat is lastig, omdat we nog maar zo weinig 
 hennep aantreffen. Wel zijn we begonnen zoveel mogelijk 
gegevens rondom de velden te verzamelen: welke liggen er, 
wie zijn de eigenaren en wie – als er gehuurd wordt – de grond-
gebruikers, wat is hun achtergrond? We zullen zien wat daar 
de komende tijd gaat uitkomen en of we daar opsporings-
technisch iets mee kunnen.” de agrariërs zijn in elk geval  
blij met de ondersteuning, want die voelen zich, volgens  
Van Hees, vaak onveilig en bedreigd als er hennep in hun veld 
wordt aangetroffen.

geVaren
Bij de hennepteelt in loodsen en schuren (en woningen) 
komen daar de nodige praktische gevaren bij. Zoals brand-

gevaar, stankoverlast, schimmelvorming, legionellabesmet-
ting, lekkages en stroomstoringen door het amateuristisch 
aftappen van elektriciteit, maar ook het af- en aanrijden van 
‘vage figuren’, wat de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel 
aantast. in 2010 zijn er in het werkgebied rond Venray tachtig 
locaties met binnenteelt gemeld en onderzocht. Meldingen 
komen van oplettende buurtbewoners of ondernemers, 
 politie, het stroombedrijf. “Kortgeleden hadden we een grote 
telefoonstoring. criminelen hadden met een zogeheten 
 ‘jammer’ het telefoonverkeer naar politie en hulpdiensten 
lamgelegd. dat gebeurde vanuit een bedrijfspand waar 
 hennep werd geteeld. Het lag op een industrieterrein en 
ernaast stonden een chemieopslag en een autobedrijf. je moet 
er niet aan denken dat daar brand was ontstaan. We troffen 
niemand aan, maar hebben uiteraard wel alles weggehaald.”

wijkagent
Marijn Berkers kan meepraten over de gevaren van hennep-
teelt in panden. Hij is wijkagent in stadsdeel Venlo noordoost, 
waartoe ook businesspark noorderpoort behoort. daar heeft 
de politie de afgelopen jaren verschillende hennepkwekerijen 
in al dan niet leegstaande bedrijfspanden aangetroffen, 
onzichtbaar gemaakt voor de buitenwereld, evenals een 
‘growshop’ en een groothandel in plantenvoeding bedoeld 
voor de hennepteelt.

‘na het oprollen blijft er 
meestal een chaos achter: 
planten en apparatuur 
vernietigd, wanden neer-
gehaald, elektriciteit 
en waterleiding 
 gemanipuleerd’

een flinke brand in zo’n illegale kwekerij was voor Berkers 
reden om – niet voor het eerst – een artikel te schrijven waarin 
hij ondernemers waarschuwt voor de risico’s en consequen-
ties van hennepteelt en hoe ze die in hun pand kunnen voor-
komen. Hij richt zich vooral tot de verhuurders. “Henneptelers 
huren vaak panden onder valse voorwendselen. als wij een 
kwekerij ontmantelen, zijn de huurders met de noorderzon 
vertrokken en meestal niet meer te achterhalen”, vertelt de 
wijkagent. “de verhuurder moet dan aantonen dat hij geen 
idee heeft welke activiteiten er hebben plaatsgevonden en dus 
niet aansprakelijk is. Kan hij dat niet, dan heeft hij zich zonder 
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het te weten beziggehouden met zware criminaliteit. 
strafrechtelijke vervolging, hoge boetes, vorderingen, zelfs 
een strafblad kunnen het gevolg zijn. Bovendien lijdt dit 
tot gezichtsverlies en een negatieve naam als ondernemer.” 
Hier komt de aanzienlijke schade dan nog bij. “na het oprollen 
blijft er meestal een chaos achter: planten en apparatuur 
 vernietigd, provisorisch geplaatste wanden neergehaald, 
 elektriciteit en waterleiding gemanipuleerd – en vaak niet 
betaald, waardoor ze worden afgesloten. Kortom, 
de  verhuurder is de dupe.”

huurContraCt
een goed huurcontract kan veel ellende voorkomen, houdt 
Berkers de ondernemers voor. “daarin staat bijvoorbeeld 
omschreven in welke staat het pand verkeert en waarvoor 
het gebruikt mag worden, dat het verboden is om er hennep 
te kweken, dat de verhuurder geregeld toegang krijgt voor 
inspectie en onderhoud en dat hij bij calamiteiten altijd direct 
naar binnen mag. andere tips: laat huurbetalingen altijd via 
de bank lopen, doe geen zaken met tussenpersonen, vraag 
om legitimatie, noteer kentekens van auto’s die bij het 
pand komen. Wie daarop let, is voor henneptelers minder 
 aantrekkelijk.”

Zelf is Martijn Berkers niet bij de opsporing en ontmanteling 
betrokken. de wijkagent fungeert als aanspreekpunt voor 
buurtbewoners en ondernemers. “Mijn rol is zoveel mogelijk 
te weten en vervolgens de lijntjes uit te zetten. Zo zet ik 
 meldingen die op hennepteelt kunnen duiden, bijvoorbeeld 
binnengekomen via Meld Misdaad anoniem, uit bij onze 
‘taakaccenthouder drugs’. dat is een gespecialiseerde collega 
die het verder oppakt. elke melding wordt uitgezocht, zo nodig 
samen met de recherche. Blijkt een melding terecht, dan doen 
we zo snel mogelijk een inval, meestal binnen enkele dagen. 
Het invalteam bestaat uit politiemensen, vaak aangevuld 
met iemand van het afvalverwerkingsbedrijf en de energie-
maatschappij.” de hennepteelt heeft in Venlo volgens Berkers 
continu aandacht. de politie zit ook in de stuurgroep van 
Het groene goud.

intensiVeren
saskia van Hees ziet nog verschillende mogelijkheden 
om de aanpak van de illegale hennepteelt te intensiveren. 
Zo  zouden gemeenten een prominentere rol in de preventie 
mogen spelen. “Meer voorlichting aan burgers en onder-
nemers over de gevaren van hennepteelt en waaraan ze een 
kwekerij kunnen herkennen, dat zou hen oplettender maken. 
Velen denken: ach, die paar plantjes, maar wat ooit nogal 
onschuldig en kleinschalig begon, is uitgegroeid tot keiharde 
criminaliteit.”

‘daders zijn vaak nog 
 banger voor de belasting-
dienst dan voor de politie’

op het financiële vlak kunnen banken en verzekeraars volgens 
Van Hees meer doen. “er worden woningen speciaal gekocht 
voor hennepteelt. Banken zouden bijvoorbeeld actiever kun-
nen controleren hoe iemand aan zoveel geld komt om een 
aantal woningen tegelijk te kopen of nog kritischer navraag 
doen bij een hoge hypotheekaanvraag. Voor verzekeraars geldt 
hetzelfde. ik wil graag met hen om tafel.” dat de Belasting-
dienst al partner is in Het groene goud, stemt haar zeer 
 tevreden. “daardoor kunnen we makkelijk beslag leggen op 
geld of goederen. daders zijn vaak nog banger voor de 
Belastingsdienst dan voor de politie.”

lokaal zou Van Hees weleens de hennepteelt in champignon-
kassen willen onderzoeken. “Veel van die kassen staan leeg  
en vormen dus een perfect doelwit voor henneptelers. ook 
omdat zulke kassen al een agrarische bestemming hebben  
en zijn ingericht om te kweken. Helaas kost zo’n pilot veel tijd 
en geld en vooral dat laatste is momenteel een probleem.”

Verplaatsing
ook meer samenwerking met omliggende landen en regio’s 
kan volgens de coördinator van Het groene goud bijdragen 
aan een nog betere aanpak. een gevolg van het antihennep-
teeltprogramma is namelijk dat de illegale hennepteelt in de 
openlucht zich lijkt te verplaatsen van limburg naar noord-
Brabant en net over de grenzen met België en duitsland. tot 
een gezamenlijke aanpak is het echter nog niet gekomen. 
“We hebben met onze Brabantse collega’s gesproken om daar 
eenzelfde aanpak als Het groene goud op te zetten, maar 
dat heeft nog niets concreets opgeleverd. als we vanuit onze 
helikopters hennep in een Belgisch of duits veld zien, melden 
we dat aan de autoriteiten, maar meer ook niet.”

de grootste vooruitgang valt echter te boeken bij de aanpak 
van de binnenteelt. “We denken dat we in het veld inmiddels 
90 procent van de hennepteelt hebben uitgeroeid, maar 
dat we bij de overdekte teelt niet hoger uitkomen dan de 
 landelijke schatting: slechts tien procent wordt ontdekt. 
er valt dus nog veel te doen.” <<

Wilt u meer weten over het programma het groene goud?  

kijk dan op www.hetgroenegoud.info.
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inbrekers hebben het niet moeilijk 
in een stad als utrecht. er is altijd 

wel ergens een deur niet op slot. 
of het hang en sluitwerk 

is verouderd en gemakkelijk 
te kraken. het aantal 

woninginbraken in utrecht ligt 
al jaren boven het landelijk 

gemiddelde. daarom zet 
de gemeente sterk in op het 

politiekeurmerk Veilig wonen 
(pkVw), vertelt burgemeester 

aleid Wolfsen. “de hele buurt 
knapt ervan op.”



een tweede actie die de gemeente ondernam, 
was het actief promoten van het pkvW. de 
 invoering daarvan in utrecht is een samenwerking 
tussen gemeente, Centrum voor Criminaliteits
preventie en veiligheid (landelijk beheerder van  
het keurmerk) en de politie. “We hebben voor het 
pkvW gekozen vanwege de goede resultaten die  
het elders  opleverde”, vervolgt Wolfsen. de gemeen
te creëerde onder meer een subsidiepotje voor 
woningeige naren die het pkvW wilden behalen.  
dat potje  vergoedt een derde van de gemaakte 
 kosten voor het veilig maken van de woning. 

‘de boete voor 
 bouwers die hun 
 huizen niet inbraak-
veilig opleverden, 
was lager dan de 
investering in een 
veilige woning’

Wolfsen: “We hebben de subsidie hoog genoeg 
gemaakt om bewoners enthousiast te maken, maar 
laag genoeg om mensen hun eigen verantwoorde
lijkheid te laten behouden.” 

om het pkvW tot een succes te maken, moesten 
zowel ontwikkelaars als woningcorporaties over 
de streep worden getrokken. bouwers van nieuwe 
woningen kregen wel een boete als ze huizen niet 
inbraakveilig opleverden, maar die boete was lager 
(500 euro) dan de investering in een veilige woning 
(10001500 euro).  

door azarja harmanny
de auteur is werkzaam als journalist bij schrijfschrijf in 

utrecht. 

 t
oen aleid Wolfsen in 2008 burgemeester 
van utrecht werd, kampte de stad al jaren 
met te hoge criminaliteitscijfers. geno
men maatregelen hielpen op alle terreinen 

– behalve inbraak. “daar lagen we wakker van”, 
zegt Wolfsen in zijn kantoor dat uitkijkt op de 
stadhuisbrug. “inbraak is een venijnig delict. 
het is erg heftig als iemand binnendringt in je 
privé domein. het was dus belangrijk om het 
 aantal inbraken terug te dringen. ik moet toegeven 
dat we daarin achterliepen op de rest van het land. 
We zaten er niet genoeg bovenop. dat hebben we 
in rap tempo veranderd.”

daders
het plan waarmee het college van burgemeester 
en wethouders in 2008 voor de dag kwam, voorzag 
in een integrale aanpak van de problematiek. zowel 
daders, domein als bewoners werden onder de loep 
genomen. “We zijn begonnen met een onderzoek 
naar de daders”, vervolgt Wolfsen. “dat bleken 
 vooral veelplegers te zijn. de aanpak daarvan kon 
scherper. bijvoorbeeld met maatregelen waardoor 
draaideurcriminelen langer vastgehouden kunnen 
worden.” de gemeente kon hierbij gebruik maken 
van de strafrechtelijke opvang verslaafden (sov) 
en de inrichting voor stelselmatige daders (isd). 
veelplegers die meer dan tien keer in de fout 
zijn gegaan, kunnen zo tot in totaal drie jaar in 
hechtenis worden gehouden bij relatief kleine 
 vergrijpen. uit onderzoek van de universiteit 
van tilburg blijkt dat de landelijke daling van 
 criminaliteit sterk samenhangt met invoering 
van de sov en isd in 2002. 

   INTERVIEw  utrechtse burgemeester aleid wolfsen over politiekeurmerk: 

‘ pkVw Verhoogt 
de Veiligheid’

>>

De gemeente Utrecht 
stimuleert de toepassing 
van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Dit 
complex in Overvecht 
heeft een Politie-
keurmerk- certificaat / 
foto: Inge van Mill.
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die boete verhoogde de gemeente daarom naar 
2000 euro. “daardoor werd het lucratief voor ont
wikkelaars om woningen wél inbraakveilig te maken 
volgens de normen van het pkvW”, zegt Wolfsen. 
“de afspraken waren wel wat ingewikkeld om te 
maken, vanwege beperkingen in de Woningwet. 
Maar daar zijn we samen uit gekomen. bouwers 
willen namelijk zelf ook graag kwaliteit leveren. 
het politiekeurmerk staat voor degelijkheid.”

Corporaties
omdat veel bestaande woningen in handen zijn van 
woningcorporaties, zette de gemeente sterk in op 
het maken van afspraken met corporaties om ook 
die woningen van beter hang en sluitwerk te voor
zien. “ook de corporaties zelf zien het belang van 
goede beveiliging in”, aldus de burgemeester. 
“zij willen niet alleen goede woningen leveren, 
maar zien ook dat de hele wijk profiteert van betere 
preventie.” de samenwerking tussen gemeente 
en corporaties is begonnen met de plannen van 
oudminister vogelaar. die zette in 2007 twintig 
miljoen euro opzij voor de zogenaamde kracht
wijken. een deel van dat geld wordt nu gebruikt 
door de gemeente om beter samen te werken met 
corporaties. zo krijgen corporaties informatie 
van gemeente en politie over veiligheidsbeleving, 
criminaliteit en sociale cohesie. 

‘een eigen keur - 
merk bleek onnodig 
 ingewikkeld’

voordat utrecht het pkvW invoerde, heeft de 
gemeente gekeken of er een utrechts keurmerk 
ontwikkeld kon worden. utrecht kent namelijk veel 
oude woningen die niet pkvWwaardig gemaakt 
kunnen worden. Wolfsen: “een eigen keurmerk 
bleek uiteindelijk onnodig ingewikkeld. voor oude 
woningen hebben we nu andere oplossingen 
bedacht, om zonder pkvW toch de beveiliging 
 substantieel te verbeteren. in bestaande woningen 
kunnen bewoners bijvoorbeeld gebruik maken van 
selectadna. dat is een onzichtbare vloeistof met 

een unieke code, die aangebracht kan worden op 
waardevolle spullen. de politie kan hiermee een
voudiger gestolen goederen traceren.” daarnaast 
blijkt er een preventieve werking van uit te gaan. 
bewoners gaan door selectadna bewuster met 
hun spullen en hun eigen veiligheid om. 

oogje in het zeil
“bij bestaande woningen ligt extra verantwoorde
lijkheid bij de bewoners om inbraak tegen te gaan”, 
zegt Wolfsen. “naast de aanpak van daders en 
investeringen in veilige woningen, voert de gemeen
te actief beleid om bewoners meer bewust te maken 
van veiligheidsrisico’s. zo maken we mensen 
bewust van de veiligheidsstatus van hun woning 
door bijvoorbeeld een briefje door de bus te doen als 
er een raampje openstaat. toch merkten we dat 
particulieren maar moeilijk over de streep te trekken 
waren. daarom zijn we mensen thuis gaan opzoe
ken. inwoners die de dupe zijn geworden van een 
inbraak krijgen nu visite van de dienst toezicht en 
handhaving. die geeft tips om herhaling in de 
 toekomst te voorkomen en biedt slachtoffers een 
luisterend oor. onderschat niet hoeveel impact een 
inbraak heeft op het veiligheidsgevoel van mensen.”
veel inbraken kunnen daarnaast worden voorkomen 
door oplettende medebewoners. zoals de burge
meester zelf. “ook ik probeer een oogje in het zeil 
te houden. zo fietste ik laatst met de directeur van 
een corporatie door hoograven en zagen we dat een 
aantal bovenluikjes van woningen niet goed sloot. 
daar is stante pede een extra sluiting aan toege
voegd. het blijft belangrijk om mensen te wijzen 
op verbeterpunten. onlangs organiseerden we in 
de wijk oog in al een bijeenkomst voor bewoners, 
waarbij een voormalige inbreker vertelde hoe 
gemakkelijk hij soms de woning binnenkwam. 
dat was echt een eyeopener voor veel mensen.”

auto-inbraken
inmiddels beginnen de investeringen hun vruchten 
af te werpen. in pkvWgecertificeerde woningen is 
het risico op inbraken met 90 procent gedaald, 
zo blijkt uit onderzoek. Wolfsen: “de invoering van 
het pkvW gaat veel  verder dan alleen woningen 
beveiligen. de hele buurt knapt er van op. Mensen 
voelen zich veiliger, vinden hun buurt schoner en 
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ervaren minder  overlast.” het enige negatieve 
 bijeffect is dat het aantal autoinbraken in pkvW
wijken stijgt. “autoinbraak is in alle grote steden 
een plaag, die steeds intensiever wordt bestreden”, 
vervolgt Wolfsen. “Mensen krijgen bijvoorbeeld 
een briefje onder de ruitenwisser als hun 
 navigatiesysteem nog in de auto lag. 

‘we hebben in 2010 
aan 1890 woningen 
een keurmerk uit-
gedeeld. dit jaar 
moeten daar zeker 
nog 1000 bij komen’

We controleren in totaal 10000 auto’s per jaar 
op inbraakgevoeligheid.” sinds begin 2008 is in 
utrecht een speciaal autoinbraakteam actief. 
dat team spoort daders op, surveilleert bij hotspots 
en zet lokauto’s in om dieven op heterdaad te 
betrappen.

positief
“ik kan wel stellen dat het effect van de actieve 
 promotie van het pkvW veel groter is dan we van 
tevoren hadden verwacht”, verklaart de burgemees
ter. “ook de gemeenteraad is zeer positief. fracties 
benaderen mij bovendien met verzoeken om meer 
met het keurmerk te doen. We hebben in 2010 aan 
1890 woningen een keurmerk uitgedeeld. dit jaar 
moeten daar zeker nog 1000 bij komen. een van de 
doelen is om meer pogingen tot inbraak te doen 
stranden. op dit moment mislukt 40 procent van 
de inbraken, vaak omdat simpelweg het hang en 
sluitwerk te goed is. dat percentage kan nog verder 
omhoog. We willen dan ook zeker nog twee jaar 
verder met het project. ik heb een projectleider aan
gesteld die alle partijen bij elkaar houdt. alles met 
als doel het aantal inbraken in utrecht zo laag 
mogelijk te krijgen.” <<

‘resultaat binnen 
zes weken’

“Woninginbraak blijft ondanks  
onze investeringen een hardnekkig 
probleem, waar overigens alle grote 
steden mee kampen. de gemeente 
doet veel om het aantal inbraken 
terug te dringen, maar ook bewoners 
hebben een grote verantwoordelijk
heid. de effectiviteit van het pkvW 
staat of valt met het gedrag van bewo
ners. om dat echt tussen de oren te 
krijgen bij bewoners, organiseren we 
veiligheidsavonden in probleemwij
ken. je merkt dat de impact veel groter 
is wanneer een agent in uniform 
facetoface met burgers spreekt. in 
de zes weken volgend op zo’n avond, 
daalt het aantal inbraken zichtbaar.” 

René Bouman, projectleider PKVW  
bij de gemeente Utrecht.
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resultaten van Veiligheidshuizen

eerst de beren 
dan de honing
de Veiligheidshuizen vormden de afgelopen jaren een bron van 
onderzoek. zo zijn inmiddels tientallen studies verschenen over het 
functioneren van dit nog jonge fenomeen. de focus lag daarbij vooral op 
de samenwerking binnen de veiligheidshuizen en de veiligheidsthema’s. 
Maar wat leren de onderzoeken ons over de maatschappelijke 
resultaten van veiligheidshuizen? Ben Rovers zocht dit uit.Ill
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omdat niet alle onderzoek openbaar wordt 
gemaakt). achttien ervan voldeden aan de vooraf 
gestelde criteria en werden gebruikt om de 
 evaluatie uit te voeren. deze criteria waren onder 
meer: het moet gaan om oorspronkelijk empirisch 
onderzoek naar veiligheidshuizen die ten minste 
twee jaar bestaan. het onderzoek moet daarnaast 
aan minimale kwaliteitseisen voldoen. en het moet 
ook iets zeggen over resultaten en niet alleen over 
processen. 

wat de één een 
 resultaat noemt, 
noemt de ander 
een voorwaarde 
tot het boeken van 
resultaat

door ben rovers
de auteur is eigenaar van bureau voor toegepast 

veiligheidsonderzoek btvo in ’shertogenbosch.

 v
eiligheidshuizen zijn samenwerkings
verbanden tussen organisaties op lokaal 
niveau. ze zijn opgericht om de samen
leving veiliger te maken. dit doen ze 

 voornamelijk door het opstellen en uitvoeren  
van persoonsgerichte plannen van aanpak voor 
 bijvoorbeeld veelplegers en jeugddelinquenten.
in 2009 beloofde ernst hirsch ballin, demissionair 
minister van justitie, binnenlandse zaken en 
koninkrijksrelaties, de tweede kamer een rapport 
waarin het functioneren van de veiligheidshuizen 
geëvalueerd zou worden. dit rapport verscheen 
begin 2011. 

vanaf het moment dat de eerste veiligheidshuizen 
hun deuren openden, medio 2005, tot het tijdstip 
van de evaluatie in 2010, zijn er tientallen studies 
over dit fenomeen verschenen (er werden 59 titels 
gevonden, waarschijnlijk zijn dit niet alle studies, >>
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babYlonisChe spraakVerwarring
over wat nu resultaten van veiligheidshuizen 
zijn, bestaat in de onderzoeksliteratuur geen 
 overeenstemming. Wat de één een resultaat noemt, 
noemt de ander een voorwaarde tot het boeken 
van resultaat. om de babylonische spraakver
warring die hierdoor soms lijkt te ontstaan enigs
zins te verminderen, is het van belang een helder 
beeld te hebben van de beleidstheorie die ten 
grondslag ligt aan de veiligheidshuizen. figuur 1 
(volgende pagina) laat de beleidstheorie achter 
de veiligheidshuizen globaal zien.

dit model veronderstelt dat de samenwerking 
 tussen partijen in een veiligheidshuis drie positieve 
effecten genereert: 
  de interventies worden beter uitgevoerd  

(in termen van input, throughput en output);
  dit leidt tot betere opbrengsten (outcome),  

die op hun beurt;
  maatschappelijke effecten zullen genereren  

(een veiliger samenleving).

We zouden dit ‘resultaatvelden op hoofdlijnen’ 
 kunnen noemen. de kenmerken van de samen
werking vormen de (rand)voorwaarden om deze 
resultaten te bereiken. resultaten onderscheiden 
zich van randvoorwaarden door hun externe 
 oriëntatie. Met andere woorden: als er sprake is van 
een resultaat, dan moet de samenleving, of iemand 
in de samenleving (bijvoorbeeld een cliënt van het 
veiligheidshuis), daar iets van merken. randvoor
waarden kennen door hun aard een (meer) interne 
oriëntatie. dan gaat het bijvoorbeeld om zaken 
als financiële en personele middelen, de wijze van 
samenwerken, het vertrouwen tussen professionals 

en de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld. 
de veronderstelling is dat samenwerken tot 
 ver beteringen in de uitvoering van de gepleegde 
interventies leidt. Maar welke verbeteringen? 

op basis van wat we hierover in de literatuur 
 tegenkomen, benoemen we de volgende vier 
 resultaatvelden:
  meer productie (inputthroughputoutput);
 verkorting doorlooptijden;
  meer afstemming en samenhang in aangeboden 

interventies;
  vroegtijdiger/beter signaleren en eerder  

interveniëren.

oftewel: door samen te werken kan er samenhan
gender, eerder, sneller en efficiënter geïntervenieerd 
worden. de interventies van de veiligheidshuizen 
kunnen daarom op deze vier aspecten beoordeeld 
worden. het gaat om zowel kwalitatieve als 
 kwantitatieve aspecten van input, throughput en 
output. opbrengsten van interventies en maat
schappelijke effecten zijn moeilijk van elkaar te 
scheiden: soms leidt het een tot het ander, soms 
impliceert het een het ander. dat is de reden om 
deze twee resultaatvelden samen te benoemen 
als ‘maatschappelijke opbrengsten’ van veiligheids
huizen. in concrete termen worden deze doorgaans 
als volgt geïndiceerd: 
  toename van veiligheid/afname van  

recidive cliënten;
  toename van welzijn (maatschappelijk 

 functioneren) cliënten;
  kostenbatenvoordelen van veiligheidshuizen;
  overige maatschappelijke opbrengsten.
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het terugdringen van recidive en het realiseren van 
welzijnsdoelstellingen hebben meestal betrekking 
op de doelen die worden gesteld ten aanzien van 
de cliënten die in het veiligheidshuis worden 
besproken. bij welzijnsdoelstellingen gaat het 
dan bijvoorbeeld om het verbeteren van woon  
en financiële situatie, het helpen bij verslaving en 
 dergelijke. het achterliggende idee is dat hierdoor 
de recidive afneemt. kostenbatenvoordelen 
 zouden vooral voortvloeien uit zaken als kosten
besparingen en kortere lijnen, die door samen
werking ontstaan. er worden hier en daar nog 
 andere maatschappelijke opbrengsten genoemd, 

zoals de symboolfunctie van veiligheidshuizen 
en het herstellen van vertrouwen van burgers in 
de overheid. 

resultaatVelden 
er zijn dus acht resultaatvelden benoemd 
 waartegen het functioneren van de veiligheids
huizen kan worden afgezet. aan de hand hiervan is 
het beschikbare onderzoek naar veiligheidshuizen 
 geïnventariseerd. in tabel 1  zijn de resultaten 
van deze evaluatie samengevat. op zes van de 
acht resultaatvelden scoren de veiligheidshuizen 
positief. het meest duidelijke resultaat is dat 

Tabel 1 > Vastgestelde resultaten van Veiligheidshuizen 

resultaatgebieden veiligheidshuizen vastgesteld resultaat 
op basis van beschikbare studies

m.b.t. uitvoering interventies

- gerealiseerde productievolumes +

- verkorting doorlooptijden 0 

- meer afstemming en samenhang in interventies ++

- vroegtijdiger/beter signaleren en eerder interveniëren +

m.b.t. maatschappelijke opbrengsten

- toename van veiligheid/afname van recidive cliënten +

- toename van welzijn cliënten +

- kosten-batenvoordelen + / onbekend 

- overige maatschappelijke opbrengsten onbekend

toelichting: ‘o’ staat voor: geen resultaten gesignaleerd of tegenstrijdige resultaten, ‘+’ staat voor: aanwijzingen voor positieve 

resultaten, maar kwaliteit en/of kwantiteit van onderzoek is beperkt, ‘++’ staat voor: sterke aanwijzingen voor positieve resultaten, 

‘onbekend’ staat voor: te weinig (goede) onderzoeksgegevens voorhanden om een uitspraak te kunnen doen.
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de afstemming tussen partijen en de samenhang in 
gepleegde interventies, door de komst van veilig
heidshuizen, duidelijk is toegenomen. dit resultaat 
wordt vooralsnog vooral vastgesteld op grond van 
oordelen die de betrokken professionals hierover 
hebben. de consensus hierover is echter dermate 
breed, dat we  mogen aannemen dat op dit vlak 
 duidelijke resultaten zijn gerealiseerd. 

het onderzoek 
naar verkorting van 
de doorlooptijden 
laat tegenstrijdige 
 resultaten zien

verder zijn er ook aanwijzingen dat op andere 
 vlakken resultaten zijn geboekt. dit geldt bijvoor
beeld voor de gerealiseerde productie in veiligheids

huizen, voor vroegtijdige signalering en het plegen 
van vroeginterventies, voor het realiseren van 
 verbeteringen op het vlak van maatschappelijk 
functioneren van cliënten en voor de afname van 
recidive bij cliënten. de signalen die hierover uit het 
onderzoek naar voren komen, moeten echter met 
terughoudendheid worden geïnterpreteerd. in veel 
gevallen schiet het onderzoek in kwantitatief of 
kwalitatief opzicht tekort om hierover definitieve 
conclusies te kunnen trekken. dit geldt dus ook voor 
de belangrijkste maatschappelijke doelstelling van 
de veiligheidshuizen: het verhogen van de maat
schappelijke veiligheid. dit effect is niet hard 
 aangetoond, maar hiervoor zijn wel diverse 
 (veelal zachte) aanwijzingen.

het onderzoek naar verkorting van de doorloop
tijden laat tegenstrijdige resultaten zien. de 
opbrengsten van veiligheidshuizen in andere 
 termen dan recidivevermindering of welzijns
opbrengsten bij cliënten, zijn niet of onvoldoende 
onderzocht.

Figuur 1 > Beleidstheorie Veiligheidshuizen (vereenvoudigde weergave)

samenwerking in 
veiligheidshuis

betere
uitvoering van

interventies

betere
opbrengsten van

interventies

positieve
maatschappelijke

effecten
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na de opstartfase
een belangrijke kanttekening is dat deze resultaten 
met bloed, zweet en tranen gerealiseerd lijken te 
worden. de lijsten met knelpunten die in de ver
schillende onderzoeken worden genoemd, zijn vaak 
lang, erg lang. en het gaat hierbij zeker niet alleen 
om problemen in de opstartfase, die om voor de 
hand liggende redenen een nogal interne gericht
heid kent. ook na de opstartfase zijn resultaten 
nooit gegarandeerd. verdieping en verduurzaming 
van de samenwerking blijken heel lastige thema’s, 
ook als de aanvankelijke resultaten positief zijn. 
als de maatschappelijke problematiek afneemt 
(misschien als gevolg van de samenwerking in het 
veiligheidshuis), kan dit voor deelnemende partijen 
een reden zijn om de samenwerking op een lager 
pitje te zetten of zelfs helemaal te stoppen. 

ook zoiets een-
voudigs als het 
 vertrek van een 
 sleutelpersoon kan 
de samen werking 
op achterstand 
 zetten

Maar ook zoiets eenvoudigs als het vertrek van een 
 sleutelfiguur kan de samenwerking op achterstand 
zetten en een neerwaartse spiraal in werking zetten. 
de vele obstakels die veiligheidshuizen moeten 
overwinnen, kennen ook het risico dat de aandacht 

verschuift van het doel naar de middelen. resulta
ten boeken met veiligheidshuizen laat zich vergelij
ken met het ondernemen van een reis, waarbij men 
na elke bocht in de weg weer nieuwe berensoorten 
kan aantreffen. binnen veiligheidshuizen kan een 
sterke interne gerichtheid op deze beren ontstaan, 
waardoor het zicht op de honing (achter de beren) 
soms wat uit beeld raakt. veiligheidshuizen met 
een sterke (en blijvende) externe oriëntatie op 
de honing (de resultaten), lijken de beste kansen 
te hebben voor succes op langere termijn. <<

onderzoek

ben rovers, Resultaten van 
Veiligheidshuizen; Een inventarisatie 
van beschikbaar onderzoek,  
’shertogenbosch,  den haag: btvo/
WodC, 2011. dit rapport kan worden 
gedownload via: www.btvo.nl.
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door robert dur en ben Vollaard
robert dur is hoogleraar economie aan de erasmus 

universiteit rotterdam. ben vollaard is universitair docent 

economie aan de universiteit van tilburg.

 C
riminaliteit en overlast worden in neder
land goed gemeten. bijzonder goed zelfs. 
de jaarlijkse integrale veiligheidsmonitor 
is de grootste slachtofferenquête ter 

wereld. in geen enkel ander land wordt zo’n groot 
percentage mensen ondervraagd over hun ervarin
gen met criminaliteit en overlast. tot op buurtni
veau is te zien hoe de veiligheid zich ontwikkelt. 
naast de cijfers uit de nationale veiligheidsmonitor 
houden veel gemeenten tientallen andere indicato
ren bij. denk aan productschouwen waarin veilig
heid en overlast een cijfer krijgen, het aantal aangif
ten en meldingen uit politiesystemen en het aantal 
klachten van burgers. daaroverheen komt dan vaak 
een veiligheidsindex die al deze cijfers samenvat.

experimenten kunnen de effectiviteit 
van het lokale veiligheidsbeleid 
verhogen. het idee achter deze manier 
van werken is om vooraf al te bedenken 
hoe achteraf is te concluderen welke 
aanpak het beste werkt – en om dit 
structureel te doen. onderzoek en 
uitvoering zijn één. aan de hand van 
hun ervaringen in de gemeente 
rotterdam, leggen robert dur en 
ben vollaard uit hoe dat werkt.

effectief veiligheidsbeleid beproefd in rotterdam 

leren door 
experimenteren
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succes kent altijd 
vele vaders en falen 
is vaak toe te 
 rekenen aan een 
externe factor

bij publicatie van deze veiligheidsindicatoren is  
de onvermijdelijke vraag: hoe goed hebben we het 
gedaan? als bijvoorbeeld de veiligheidsindex in een 
wijk omhoog gaat van 4,1 naar 4,3, is dat dan te dan
ken aan het gevoerde beleid? als het aantal wonin
ginbraken in een wijk met 20 procent is gedaald, 
mag het team inbraken zich dan op de borst klop
pen? succes kent altijd vele vaders en falen is vaak 
toe te rekenen aan een externe factor. zelden is ook 
maar één verklaring uit te sluiten. al die cijfers zijn 
dan mooi voor de statistiek, maar lessen trekken is 
niet goed mogelijk.

dat kan anders. daarvoor moeten uitvoerders  
en onderzoekers de handen ineen slaan. samen 
kunnen zij vooraf bedenken hoe de effecten van  
een nieuwe aanpak achteraf goed te bepalen zijn. 
dat kan door het opzetten van experimenten, 
 vergelijkbaar met hoe in de medische zorg het 
effect van nieuwe medicijnen en behandelingen 
wordt geëvalueerd. in deze manier van werken zijn 
uitvoering en evaluatie geïntegreerd. het gaat hier
bij om een doorgaande cyclus van experimenteren 
en evalueren, gericht op het ontdekken van de 
meest effectieve manier van werken. Wat leren door 
experimenteren inhoudt, werken we hieronder uit. 
ter illustratie doen wij verslag van onze recente 
samenwerking met de gemeente rotterdam.

manier Van werken
stel dat een gemeente van plan is toezichtcamera’s 
te plaatsen op vijftig verschillende plekken. het is 
praktisch onmogelijk om alle geplande camera’s 
tegelijk te plaatsen. het enige wat in dit geval nodig 
is voor een experiment, is te loten welke plekken 
meteen camera’s krijgen en welke plekken pas later. 
dat kan bijvoorbeeld in twee stappen: 25 plekken 
eerst, een paar maanden later de rest. >>

De gemeente Rotterdam wil een schoon 
straatbeeld. Een schone omgeving beïnvloedt 
het gedrag van bewoners en bezoekers positief 
/ foto: Inge van Mill.

effectief veiligheidsbeleid beproefd in rotterdam 

leren door 
experimenteren
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door de  ontwikkeling van de veiligheid tussen de 
twee  groepen te vergelijken, krijgen we inzicht in 
het effect van de camera’s. 

de extra kosten 
 blijven beperkt: 
de verandering zit 
meer in de manier 
van werken 

de plekken die pas later camera’s krijgen, vormen 
de controlegroep. de ontwikkeling van de veiligheid 
op deze controlelocaties geeft aan wat er op de 
andere locaties gebeurd zou zijn als daar géén 
camera’s zouden zijn geplaatst. zo simpel is het. 
voor een eerlijke vergelijking is natuurlijk wel een 
minimum aantal locaties nodig. na loting zijn dan 
de plekken die meteen een camera krijgen en de 
plekken die pas later een camera krijgen gemiddeld 
genomen vergelijkbaar.

de ervaring leert dat dit soort situaties zich voort
durend voordoet binnen het lokale veiligheids
beleid. regelmatig draaien gemeenten en andere 
organisaties pilots met een nieuwe aanpak op een 
beperkt aantal locaties. ook bestaat er vaak veel 
variatie in beleid tussen deelgemeenten en buurten. 
Met wat coördinatie kunnen de condities voor een 
experiment worden geschapen, waardoor het effect 
van de nieuwe aanpak bepaald kan worden. de extra 
kosten blijven beperkt: de verandering zit meer in 
de manier van werken dan in de kosten.

tipgeld
in bovenstaand voorbeeld is de aanpak gevarieerd 
tussen gebieden. het experimenteel variëren kan 
ook op andere manieren. stel dat gemeente en 
 politie benieuwd zijn naar het effect van het uit
loven van tipgeld na een beroving of overval. de 
meningen daarover zijn sterk verdeeld. deze aanpak 
is eenvoudig te variëren. bij een beroving en overval 
op een oneven dag van de maand wordt er tipgeld 
uitgeloofd; in andere gevallen niet. na verloop van 
tijd is dan af te lezen hoeveel verschil het uitloven 
van tipgeld maakt.

een laatste voorbeeld. bij de vraag of een brief aan 
burgers een verschil maakt, is experimenteel te 
 variëren op basis van de achternaam. Mensen met 
een achternaam die begint met de letter a tot en 
met M krijgen de brief; de rest niet. opnieuw is 
door een vergelijking tussen de twee groepen af 
te lezen wat het effect is.

sChone straten
onze ervaringen met leren door experimenteren in 
rotterdam zijn illustratief. de gemeente rotterdam 
wil een schoon straatbeeld. bewoners vinden dat 
belangrijk. bovendien blijkt uit onderzoek dat een 
schone omgeving het gedrag van bewoners en 
bezoekers positief beïnvloedt. het bereiken van dit 
doel blijkt niet in elke wijk eenvoudig. een van de 
grootste uitdagingen is rondslingerend huisvuil. 
bewoners willen nog wel eens vuilniszakken naast 
in plaats van in de in de straat verzonken containers 
plaatsen. ook zetten ze grofvuil naast de container 
in plaats van de reinigingsdienst te bellen voor een 
afspraak.

om de straat toch schoon te houden, is de 
 gemeente in een aantal wijken heel vaak schoon 
gaan maken. dat kost natuurlijk inzet van personeel 
en veegwagens, maar het idee is dat een schone 
straat ook een signaal geeft deze schoon te houden. 
vaak schoonmaken kan ook een tegengesteld effect 
hebben. Mensen kunnen leren dat het afval dat zij 
naast de container zetten binnen 24 uur is wegge
haald. vaak schoonmaken nodigt de bewoners uit 
om niet langer zelf hun straat schoon te houden. 
dat doet de gemeente voor hen. vergelijk het met 
het opruimen van speelgoed van kinderen. als 
een ouder dat vaak opruimt, dan weet een kind 
na verloop van tijd niet beter dan dat het vanzelf 
gebeurt.

experiment
samen met de deelgemeente, reinigingsdienst 
roteb en stadstoezicht hebben we een experiment 
ontworpen om te bepalen of vaak schoonmaken 
vervuiling voorkomt of juist op termijn leidt tot 
meer vervuiling. een duidelijk antwoord op deze 
vraag geeft de gemeente nuttige informatie over 
wat de extra inzet voor frequente schoonmaak 
 oplevert. 
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voor het experiment werd een wijk met zo’n 3000 
huishoudens in twee delen geknipt. in de ene helft 
bleef de gemeente minstens een keer per dag en 
vaak zelfs een paar keer per dag schoonmaken. 
in de andere helft maakte de gemeente gedurende 
drie maanden alleen nog maar schoon wanneer 
de ondergrondse afvalcontainer moest worden 
geleegd; dat is twee of drie keer per week.

bij de experimentele 
aanpak is het de 
organisatie zelf die, 
in samenwerking 
met onderzoekers, 
ontdekt wat het 
beste werkt

schouwers brachten de vervuiling rond de 41 contai
ners in de wijk twee keer per dag in kaart. zij deden 
dat voor, tijdens en na het experiment. de verza
melde gegevens waren niet alleen nuttig voor 
het beantwoorden van de vraag die centraal stond 
binnen het experiment, maar leverde de diensten 
een schat aan informatie op (de resultaten van het 
experiment worden later dit jaar bekendgemaakt). 
plotseling ontstond een gedetailleerd overzicht 
waar, wanneer en hoeveel vuil naast de containers 
te vinden was. deze gegevens op zich waren al nut
tig om ideeën te krijgen voor een betere afvalinza
meling en reiniging, bijvoorbeeld door de aanpak 
van hotspots. voor het toetsen van deze ideeën 
 worden op dit moment nieuwe experimenten vorm
gegeven in verschillende wijken van rotterdam.

Met de ervaring van het eerste experiment blijken 
de nieuwe experimenten eenvoudig op te zetten. 
het initiatief daartoe komt uit de gemeente zelf. 
dat is belangrijk, omdat onderzoek – zeker evalua
tieonderzoek – vaak als iets bedreigends van buiten 
wordt gezien. bij de experimentele aanpak is het 
de organisatie zelf die, in samenwerking met onder
zoekers, ontdekt wat het beste werkt. de gemeente 
begint natuurlijk alleen aan het experiment als zij 
daarvan het nut inziet. een van de voordelen van 

deze manier van werken is dat het onderzoek 
 voorkomt waar niemand op zit te wachten. het 
kan natuurlijk wel zo zijn dat de resultaten van 
het experiment onverwacht nieuws brengen. 
het zal niet de eerste keer zijn dat een experiment 
laat zien dat het effect van een maatregel totaal 
anders is dan gedacht.

aanpassen
leren is niet gratis. de gelegenheid voor een experi
ment doet zich regelmatig voor, benutting daarvan 
vereist wel coördinatie en monitoring. alleen als 
de uitvoering zich strikt aan de bedoeling van het 
experiment houdt, levert het ook wat op. omdat 
het  aanpassing vereist, is het belangrijk dat het 
betrokken personeel het nut inziet van het onder
zoek. het actief betrekken van de uitvoerende 
medewerkers is daarom van groot belang voor 
het welslagen van het experiment. in rotterdam 
betekende het experiment bijvoorbeeld het laten 
staan van zakken en grofvuil in bepaalde straten, 
wat natuurlijk even wennen was.

in nederland zijn een paar voorbeelden te noemen 
van experimenten in de veiligheidszorg, waaronder 
een experiment met de haltprocedure voor jonge 
delinquenten. experimenteren en evalueren als vast 
onderdeel van de uitvoering is nieuw. de gemeente 
rotterdam heeft daarin het voortouw genomen. 
de ervaringen die in deze gemeente zijn opgedaan, 
kunnen als gids dienen voor andere gemeenten 
die ook de effectiviteit van de bestrijding van crimi
naliteit en overlast willen verhogen. elke gemeente 
is weer anders. door nieuwe en bestaande ideeën 
te toetsen door zorgvuldig opgezette experimenten, 
kan iedere gemeente ontdekken wat binnen de 
eigen grenzen het beste werkt. <<
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in de loop der jaren zijn er in neder landse 
steden al veel succesvolle projecten 
opgezet om de sociale veiligheid te 
bevorderen of criminaliteit tegen te gaan. 
jaarlijks krijgt één zo’n project de volle 
aandacht dankzij de hein roethofprijs. 
oktober dit jaar zal de jury deze prijs voor 
de 25e keer toewijzen. secondant blikt 
met de laatste winnaars terug op de 
prijsuitreiking en de impact van 
het winnen van de hein roethofprijs.

door eric de frel
de auteur is werkzaam als journalist bij schrijfschrijf in 

utrecht. 

 g
roepen overlastgevende en criminele 
jongeren zorgden al sinds jaar en dag 
voor incidenten in diverse wijken in 
’shertogenbosch. in 2006 ging het 

 project doelbewust van start. dit project wil meer 
greep op deze jongeren krijgen door ze in voetbal
teams te laten spelen. zes voetbalteams werden 
opgericht met in totaal zo’n zestig risicojongeren 
van 10 tot 16 jaar. het project is een samenwerking 
van welzijnsonderneming divers met de afdeling 
sport en recreatie van de gemeente ’shertogen
bosch. elk van de voetbalteams staat onder 
 leiding van zowel een sportbegeleider van de 
gemeente als een welzijnswerker van divers. 
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 INTERVIEw  hein roethofprijs

suCCes Volle 
projeCten in de 
sChijn werpers



de voetballers gevoel voor verantwoordelijkheid 
bijbrengen, hun sociale vaardigheden stimuleren 
en hen laten reflecteren op hun gedrag. We hopen 
daarmee te bereiken dat ze zich goed blijven gedra
gen; niet alleen tijdens hun voetbaljaren, maar ook 
als ze rond hun zestiende het team verlaten.” 

sport gaat in de teams van doelbewust dan 
ook hand in hand met jeugdwerk. zo is er na elke 
training een verplichte bijeenkomst met een sociaal 
of maatschappelijk thema. zoals: hoe kun je 
 respectvol omgaan met meisjes en vrouwen? 
“soms komt er een gastspreker langs om uit eigen 
ervaring zijn verhaal te doen. een exgedetineerde, 
bijvoorbeeld, die vertelt over zijn tijd in de 
 gevangenis”, aldus Mastwijk.

media-aandaCht en heCtiek 
dat het project succesvol was, merkten peter 
 Mastwijk en het team van doelbewust zelf al snel. 
“de schooluitval onder de voetballende jongens is 
nihil. om dit soort mooie resultaten zwart op wit te 
krijgen, lieten we het project in 2008 onderzoeken 
door het W.j.h. Mulier instituut. We hadden ons dat 
jaar ingeschreven voor de hein roethofprijs, maar 
konden toen de opbrengst van het project nog niet 
hard maken. een jaar later schreven we het project 
opnieuw in, en stuurden het evaluatierapport 
mee dat eind 2008 was verschenen. en toen was 
het raak.”

‘Voor ons team was 
die aandacht een 
geweldige opsteker’

dat doelbewust in 2009 de hein roethofprijs 
 ontving, zorgde plotseling voor enorm veel media
aandacht en hectiek. “ontzettend leuk om eens mee 
te maken”, vindt Mastwijk, “en voor ons team was die 
aandacht een geweldige opsteker. ook al weet je dat 
je goed bezig bent, het is altijd prettig om er waarde
ring voor te ontvangen. in 2010 werd ’shertogen
bosch nog sportgemeente van het jaar, en daar heeft 
deze prijs vast iets mee te maken gehad.”

een flink deel van de 20000 euro die aan de prijs 
verbonden is, heeft de gemeente besteed aan de 
aanleg van een kunstgrasveld met fitnesstoestellen 
en een speeltuin – midden in arbeiderswijk >>

VoorbeeldfunCtie 
“doelbewust speelt in op een droom van veel 
 jongetjes: profvoetballer worden.” dat zegt peter 
Mastwijk, beleidsstrateeg bij de afdeling sport 
en recreatie in ’shertogenbosch. “We laten de 
jongens een heus contract ondertekenen. daarin 
staat onder meer dat ze zich sportief moeten 
gedragen, zowel op als buiten het speelveld. zo 
krijgen deze jongens een voorbeeldfunctie in de 
wijk. niet alleen kunnen wij ze nu veel beter op hun 
gedrag aanspreken, ze doen dat zélf ook onderling. 
Want als iemand zich misdraagt, draait het hele 
team ervoor op.”

voor doelbewust komen jongens in aanmerking 
die al een aardig eindje op of richting het verkeerde 
pad zijn, maar nog jong genoeg om bijgestuurd te 
worden. Mastwijk: “dat bijsturen houdt in dat we 

Jongens die aan 
Doelbewust deelnemen, 
beloven in een contract 
dat ze zich sportief 
zullen gedragen, zowel 
op als buiten het 
speelveld / foto: Auke 
Pluim.
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de vliert. voor dat project kwam ook veel financiële 
steun van de brand Charity foundation. ook dat was 
te danken aan de aandacht die doelbewust door 
de hein roethofprijs kreeg. “Met de rest van het 
prijzengeld nemen we een groep gemotiveerde 
voetbaljongens mee naar een wedstrijd van   
fC barcelona. We belonen ze daarmee voor hun 
inzet en gedrag”, zegt Mastwijk.

bossChe houding 
zonder al te veel theoretische onderbouwing begon 
het team van doelbewust vijf jaar geleden aan het 
project. “een typisch bossche houding”, volgens 
peter Mastwijk. “oorzakelijke verbanden tussen 
aanpak en resultaat moeten zich toch vooral in 
de praktijk bewijzen. Wel geloofden we sterk in het 
succes van de gekozen aanpak. We waren bereid 
het risico te nemen en te kijken of het goed zou 
 uitpakken. en dat heeft het dan ook gedaan.” 

‘hopelijk kan 
het  succes buiten  
’s-hertogenbosch 
herhaald worden’

inmiddels heeft divers de methode op papier uit
gewerkt, zodat die inzichtelijk en bruikbaar is voor 
andere steden. verscheidene gemeenten hebben al 
interesse getoond in het project. oók op het plat
teland. Mastwijk: “Want daar kun je bijvoorbeeld 
per dorp een voetbalteam oprichten. hopelijk kan 
het succes van doelbewust de komende jaren zo 
ook buiten ’shertogenbosch herhaald worden.”

kleurkraCht/rolmodellen
“dit was de laatste keer”, zei hans rasenberg op 
1 januari 2008. hij is chef wijkzorg op politiebureau 
beresteinlaan in de haagse wijk escamp. de nacht 
ervoor was deze wijk voor het zoveelste jaar op rij 
een slagveld geweest. honderden jongeren waren 
in grote groepen door de straten getrokken – ze 
 hadden gevochten, brand gesticht en de politie 
massaal met stenen bekogeld. voor rasenberg was 
de maat vol. hij ging op pad om te zorgen dat de 
wijkbewoners zichzelf zouden organiseren om dit 
geweld tegen te gaan. Met doorslaand succes: 
tegenwoordig is het tijdens de jaarwisseling vrijwil 
stil in de wijk. 

flinke rellen 
de wijk escamp heeft een grotendeels allochtone, 
jeugdige bevolking. bij grote feesten waren er 
 steevast flinke rellen in de wijk. “We kunnen met 
onze politiemensen nooit zoveel mensen in 
bedwang houden”, weet rasenberg. “daarom is 
het belangrijk om bewoners zelf de verantwoorde
lijkheid te laten nemen voor de rust en veiligheid. 
zo ontwikkel je slapend kapitaal.” 

om de bewoners te organiseren, ging rasenberg 
jarenlang avond na avond de wijk in. hij stapte 
 binnen bij onder meer moskeeën, buurthuizen en 
sportclubs. sloot vriendschappen met bewoners en 
won hun respect en vertrouwen. aldoor hield hij een 
oogje open voor ‘rolmodellen’ in de gemeenschap: 
mensen met aanzien, die invloed hebben binnen 
hun achterban. dat kunnen religieuze leiders zijn, 
maar ook gerespecteerde sporters of geslaagde 
zakenmensen. “het dorp naar de stad brengen”, 
noemt rasenberg het. dat houdt in: gebruikmaken 
van de onderlinge sociale controle en de schaamte
cultuur binnen de allochtone bevolking. “de 
 bewoners die ik ontmoette bleken erg enthousiast 
te zijn om iets voor de wijk te kunnen betekenen. 
Want de politie en de bewoners dienen een gemeen
schappelijk doel: de wijk veilig houden.” inmiddels 
heeft rasenberg ruim 300 mensen verzameld die 
vrijwillig als ‘rolmodel’ optreden tijdens belangrijke 
evenementen.

suCCesformule 
voor rasenberg is deze manier van werken niet 
nieuw. sterker nog, hij ontving in 2001 ook al de 
hein roethofprijs voor zijn project nachtpreventie 
in de haagse schilderswijk. door ’s nachts samen 
met buurtbewoners te patrouilleren, liet hij daar het 
aantal inbraken en de overlast van junks flink dalen. 

de succesformule achter beide projecten: een 
 netwerk opbouwen en de passiviteit van bewoners 
omzetten in actief burgerschap. het meest zicht
bare resultaat in escamp zijn de kalme jaarwis
selingen sinds 2008. jaarlijks komt hans rasenberg 
vanaf september elke drie weken bijeen met een 
kerngroep van acht wijkbewoners. hij bespreekt 
met hen het plan voor de jaarwisseling en verdeelt 
op een plattegrond de 300 vrijwilligers over de hele 
wijk. daarbij houdt hij rekening met de dominante 
culturele identiteit in bepaalde buurten. zo houden 
Marokkaanse en turkse vrijwilligers de wacht in 
straten waar veel mensen van die afkomst wonen.
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‘men zag opeens 
dat we goed bezig 
waren’

het rendement van rasenbergs werk is groter dan 
alleen de schadebeperking tijdens jaarwisselingen 
en voetbalwedstrijden. “door mijn netwerk heb 
ik veel meer zicht op wat er echt in de wijk speelt. 
Mensen doen hun mond tegen mij open en ze doen 
vaker melding van problemen of misdrijven. Met 
de rolmodellen hebben we bovendien ook nog eens 
een grote groep vrijwilligers die we kunnen inzetten 
voor het opzetten van een bredere vorm van wijk
zorg. de wijk is hechter geworden, en daardoor 
ook weerbaarder.”

waardering 
rasenberg organiseerde het project goeddeels in 
zijn vrije tijd. daardoor was er binnen zijn korps 
weinig oog voor de grote verdienste van de escamp
se rolmodellen. door de hein roethofprijs in 2010 
veranderde dat. “Mensen die wat verder van het 
project afstaan – zoals de korpsdirectie, het 
gemeentebestuur en de wooncorporaties – zagen 
ineens hoe goed we bezig waren. die waardering 
stellen we erg op prijs.”

in de maanden na de prijsuitreiking kwamen 
 mensen uit binnen en buitenland naar den haag 
om rasenberg te bevragen over zijn wijkwerk. “het 
idee van een netwerk van rolmodellen is natuurlijk 
overal toepasbaar. Maar elke stad en elke wijk heeft 
weer een heel andere dynamiek en cultuur. en 
zo’n netwerk bouw je langzaam op, op basis van 
vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid.”

de haagse burgemeester van aartsen heeft 
grote belangstelling voor het project en wil volgens 
rasenberg ook in andere delen van de stad een 
 netwerk van rolmodellen ontwikkelen. rasenberg: 
“daar ga ik nu een voorstel voor maken. een flink 
deel van het prijzengeld zullen de gemeente en de 
politie besteden aan de uitvoering van dit plan. ook 
ben ik bezig het project binnen mijn eigen bureau 
te consolideren, zodat het niet uit elkaar valt als ik 
dit project eventueel verder ga uitrollen over 
den haag.” <<

de hein roethofprijs

de hein roethofprijs is door het 
ministerie van justitie ingesteld om 
nationale bekendheid te geven aan 
projecten die succesvol zijn in de 
preventie van criminaliteit. elk jaar 
worden maximaal vijf aansprekende 
projecten genomineerd. ieder project 
dat zich richt op de preventie van 
criminaliteit of op het bevorderen van 
sociale veiligheid kan meedingen naar 
de prijs. op 31 oktober dit jaar maakt 
de staatssecretaris van veiligheid en 
justitie, mr. f. teeven, de winnaar van 
de hein roethofprijs 2011 bekend.

stimulans 

“Criminaliteitspreventie kennen we in 
nederland sinds midden jaren tachtig. 
uit diezelfde tijd stamt ook de hein 
roethofprijs. inmiddels, vijfentwintig 
jaar later, blijkt die bijzondere aan
dacht voor preventie even hard nodig. 
het is goed dat de prijs er nog altijd is. 
Want die vormt een enorme stimulans 
voor succesvolle preventie of veilig
heidsprojecten. deze projecten, en de 
mensen erachter, ontvangen dankzij 
de prijs de landelijke aandacht die ze 
verdienen. en niet zelden krijgen de 
projecten later ook navolging in ande
re stadsdelen of gemeentes. reden 
genoeg om te wensen dat we deze 
prijs ook de komende vijfentwintig 
jaar kunnen blijven uitreiken.” 

Hans Boutellier, juryvoorzitter van de 
Hein Roethofprijs, directeur van het 
VerweyJonker Instituut en bijzonder 
hoogleraar Veiligheid & Burgerschap 
aan de Vrije Universiteit.
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de orde komen. de analyse toont hun drijfveren, 
belangen, worstelingen en motieven en laat zien 
welke rol deze spelen in het bepalen van de richting 
van de technologieontwikkeling en in het genereren 
en benutten van informatie. het rapport stelt bij 
de politie een aantal algemene kenmerken vast, 
die ook gelden voor een groot aantal andere actoren 
op uitvoeringsniveau:
1)  op een technisch niveau krijgt vervlechting 

en verbinding in hoog tempo vorm, maar 
 organisatorisch en politiekbestuurlijk blijven 
de randvoorwaarden verschillend en de verant
woordelijkheden gescheiden.

door Corien prins
de auteur is werkzaam als hoogleraar aan de universiteit 

van tilburg (tilt) en raadslid van de Wetenschappelijke 

raad voor het regeringsbeleid (Wrr).

 p
olitiek en bestuur redeneren momenteel 
nog steeds vanuit de traditionele gedachte 
van de eoverheid, met de nadruk op 
 techniek en dienstverlening. het is de 

 overheid die denkt, discussieert en handelt vanuit 
applicaties. denk aan de anpr, de verwijsindex 
risicojongeren en het elektronisch patiënten
dossier. in zijn rapport iOverheid verlegt de Wrr de 
blik naar de wereld achter al die individuele appli
caties en digitaliseringslagen, en toont de realiteit 
van ontelbare informatiestromen die zonder 
 noemenswaardig besef vanuit de politiek 
 ontstaat. het zijn informatiestromen die zich, 
stapje voor stapje, in de dagelijkse praktijk een 
weg banen binnen en tussen de verschillende 
overheden, op rijksniveau en uitvoeringsniveau. 
over de grenzen van beleidsterreinen én over 
 grenzen die de  publieke en private sector scheiden. 
het is in de termen van de Wrr, de wereld van de 
informatieoverheid.

in deel ii van het rapport presenteert de Wrr een 
uitgebreide empirische analyse, waarin diverse 
actoren (waaronder politie, justitie en andere 
betrokkenen binnen het veiligheidsdomein) aan 

omslagpunt voor politiek en bestuur

Van eoVerheid n aar ioVerheid
Waar liggen de grenzen van de digitale overheid en wie is er 
precies verantwoordelijk voor de informatie die zich er binnen 
bevindt? de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid 
(Wrr) bepleit in zijn rapport iOverheid een grotere 
verantwoordelijk heid voor de overheid op iCtgebied.
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van de ioverheid. door het ontbreken van het 
 politiek besef een ioverheid te zijn, kent deze 
 nieuwe digitale werkelijkheid in feite geen ‘natuur
lijke’ begrenzing. de ioverheid is onder de politieke 
radar ontstaan en zal onbekommerd verder groeien 
 wanneer ze onder de politieke radar blijft. 

ondertussen brengt deze nieuwe realiteit vergaan
de veranderingen in de relatie tussen burgers en 
overheden met zich mee. ook resulteert ze, zo laat 
de Wrr zien, in nieuwe kwetsbaarheden. niet alleen 
voor burgers, maar zeker ook voor de overheid zelf. 

2)  op informatieniveau worden grenzen 
 diffuus, zowel wat betreft beleidsterreinen 
 (service, care en control) als betrokken actoren 
(publiek en privaat).

3)  sturing langs hiërarchische weg blijkt 
 problematisch. 

de empirische analyse laat zien dat de ioverheid 
veel meer is dan een optelling van beslissingen over 
individuele applicaties en beleidsinitiatieven. de 
nederlandse overheid heeft echter geen noemens
waardig besef van het bestaan en de consequenties 

omslagpunt voor politiek en bestuur

Van eoVerheid n aar ioVerheid

>>
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nieuwe kwetsbaarheden
er is dus een overheid ontstaan die volop ‘draait’ op 
nieuwe informatiestromen die door iCt mogelijk 
zijn gemaakt. het is een overheid die op informatie
niveau verknoopt raakt en die diverse essentiële 
schotten tussen beleidsterreinen en sectoren laat 
eroderen. informatie over burgers wordt, via het 
uitwisselen in ketens en netwerken, samengesteld 
en verrijkt. Met digitale beelden van burgers wordt 
preventief en proactief beleid gevoerd. tegelijkertijd 
blijven veel bestuurlijke ‘eigenaren’ of pleit   
be zorgers redeneren vanuit applicaties en adhoc
beslissingen. de techniek, de toepassing en het 
enorme vertrouwen in de mogelijkheden van 
de technologie bepalen het debat. Maar al te vaak 
wordt iCt instrumenteel benaderd, waardoor 
geloofwaardige evaluaties zeldzaam zijn. onder
tussen blijft de politieke en maatschappelijke 
 discussie veelal steken in de veiligheid van de 
 technologie en de financiële debacles rondom 
 mislukte iCtprojecten of de zwartwittegen stelling 
tussen privacy en veiligheid. 

deze situatie levert risico’s en knelpunten op, 
 concludeert de Wrr. het gaat niet alleen om het al 
breder bekende fenomeen van identiteitsfraude, 
maar ook om de toenemende risico’s rondom ver
keerde en verouderde registraties. de Wrr wijst op 
burgers die vastlopen in digitale overheidsnetwer
ken en een overheid die weliswaar op het niveau van 
informatiestromen verknoopt raakt, maar die dat 
op organisatorisch en institutioneel niveau geens
zins is. de nieuwe informatierealiteit sluit slecht 
aan bij de manier waarop ministeries, kamercom
missies, toezichthouders, rechtsbeschermings en 
klachtenprocedures zijn ingericht. het gevolg is dat 
burgers niet weten waar verantwoordelijkheid is 
belegd. verder lijkt de afstand tussen beleid en uit
voering te groeien en neemt het vertrouwen van 
burgers én van partijen binnen de overheid zelf af. 
kortom, het risico tekent zich af dat politiek en 
beleid het regisserend vermogen kwijtraken. 

Vergetelheid
het breed verzamelen van informatie door politie 
en justitie heeft uiteindelijk ook gevolgen voor 
het concept van ‘vergeten’ in het digitale tijdperk. 
technisch gezien is het recht op vergeten en daar
mee ‘opnieuw beginnen’ vrijwel onmogelijk voor 
criminelen die met naam en toenaam via internet 
te boek staan als ‘gezocht’. het karakter van 

het internet is er een van bewaren en kopiëren, 
niet van vergeten. ook technisch gezien is vergeten 
niet meer nodig vanwege de beschikbare opslag
capaciteit. Wettelijke regelingen stellen weliswaar 
een tijdslimiet aan het bewaren van gegevens, 
maar het opschonen van gegevensbestanden lijkt 
op uitvoeringsniveau nauwelijks prioriteit te heb
ben. dat blijkt ook uit een studie van Ybo buruma, 
die is gepubliceerd in de verkenning De Staat van 
Informatie. bovendien heerst bij veel organisaties   
– zeker bij opsporingsinstanties – de opvatting dat 
de gegevens ooit nog hun belang kunnen tonen. 
zo staan in het landelijke hksbestand van de 
 politie (dat namen van personen bevat tegen wie 
een procesverbaal is opgemaakt) 8000 verdachten 
die in werkelijkheid al overleden zijn. 2800 vrijge
sproken personen blijken ten onrechte in het 
systeem voor te komen. hoewel het hier om relatief 
kleine percentages van het totaal aantal geregi
streerden gaat, concluderen de onderzoekers dat 
uitgebreider onderzoek naar de mate van vervuiling 
in politiesystemen noodzakelijk is, zeker nu de 
 politie deze en andere databanken inzet voor het 
opstellen van risicoprofielen en de systemen steeds 
vaker aan elkaar worden gekoppeld. 

in het landelijke 
 hks-bestand 
van de politie staan 
8000 verdachten 
die in werkelijkheid 
al overleden zijn

behalve vanwege de risico’s op kwaliteitsverlies, zijn 
er volgens de Wrr nog andere redenen voor meer 
structurele aandacht voor het belang van ‘vergeten’ 
– het vernietigen van informatie en digitale beelden 
over burgers. het werken met ‘burgerbeelden’ en 
profielen voedt de informatiehonger van de over
heid en maakt bewaren en onthouden een belang 
op zichzelf. burgers worden immers veel sterker het 
product van hun verleden dan ze in het papieren 
tijdperk waren. het feit dat het technologisch 
mogelijk is om persoonsgegevens tot in lengte der 
dagen te bewaren, is nog geen afdoende reden om 
dat ook daadwerkelijk te doen. uiteindelijk zal de 
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specifieke context om nadere en soms ook 
 andere afwegingen ten aanzien van het al dan niet 
 vernietigen van informatie vragen. het gaat er niet 
om één norm voor het bewaren of vergeten van alle 
(persoons)informatie te formuleren (het absolute 
recht op vergeten), het gaat er naar de mening van 
de Wrr juist om dat de overheid hier een goede 
en beredeneerde afweging maakt die bovendien 
ook daadwerkelijk in acht genomen wordt.

het moet anders
de Wrr vindt het hoog tijd dat de verdere vorm
geving van de ioverheid een bewust proces wordt 
waarin informatie centraal staat. dat vereist een 
inhoudelijk andere oriëntatie, in combinatie met 
de ontwikkeling van een bijbehorend institutioneel 
kader. de aandacht moet verlegd worden naar de 
vernetwerkte informatiehuishouding van de over
heid. de overheid dient veel alerter te zijn op de 
kwaliteit van informatie en op de vraag wie in de 
vernetwerkte digitale wereld van de overheid uit
eindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt voor 
die informatie. ook zal nagedacht moeten worden 
over de grenzen van de ioverheid en daarmee de 
grenzen van het informatiegebruik. 

naast een andere inhoudelijke oriëntatie, vraagt 
de ioverheid, wat betreft de Wrr, ook om institutio
nele veranderingen. hoewel het besef ‘een iover
heid te zijn’ uiteindelijk bij de gehele overheid 
moet inzinken, realiseert de raad zich dat zoiets niet 
vanzelf gaat. de ioverheid heeft voorvechters nodig 
om het doel van bewustzijn te bereiken. daartoe 
adviseert het rapport de oprichting van een perma
nente commissie voor de ioverheid, die jaarlijks 
aan het parlement rapporteert. deze commissie 
moet nationale en internationale ontwikkelingen 
signaleren en deze binnen het bredere perspectief 
van een vernetwerkte overheid doordenken. boven
dien houdt ze de ioverheid continu op de agenda en 
legt het vraagstuk van de informatienetwerken en 
samenhang steeds weer opnieuw neer bij parlement 
en regering. dit zijn immers de enige organen die 
kunnen handelen op dat niveau. 

i-platform
een tweede aanbeveling is de oprichting van een 
iplatform dat de transparantie van de ioverheid 
ten opzichte van burgers moet centraliseren en 
 vergroten. de Wrr acht het namelijk van groot 
belang dat burgers beter zicht krijgen op de werking 

en mogelijke consequenties van informatie  
net werken. 

eerdere voorvallen 
rondom identiteits-
fraude laten zien 
dat een instelling 
die effectief kan 
optreden van groot 
belang is

ten slotte bepleit de Wrr een iautoriteit die 
 individuele burgers kan ondersteunen wanneer zij 
verstrikt zijn geraakt in de informatiehuishouding 
van de overheid. eerdere voorvallen rondom identi
teitsfraude laten zien dat een instelling die effectief, 
dat wil zeggen met doorzettingsmacht in netwer
ken, kan optreden van groot belang is. neem bij
voorbeeld de zaak kowsoleea (deze man stond der
tien jaar lang ten onrechte als harddrugscrimineel 
geregistreerd en werd ook zo door de overheid 
behandeld, red.). ook de nationale ombudsman 
kon in deze zaak uiteindelijk geen eenduidig 
 antwoord krijgen op de vraag hoe het complex 
van informatieinteractie binnen de politiële en 
justitiële systemen tot stand was gekomen 
en gecorrigeerd kon worden. het werk van de 
 iautoriteit moet er vooral ook voor zorgen dat het 
overheden duidelijk wordt wie verantwoordelijk 
is voor informatie en dat die verantwoordelijkheid 
ook daadwerkelijk wordt genomen. 

de Wrr realiseert zich dat in de dagelijkse praktijk 
de ontwikkeling van de ioverheid zonder twijfel 
onverminderd zal doorgaan. dit een halt toeroepen 
is geen optie. het is echter onontkoombaar dat 
de overheid de komende jaren de draai van een 
eoverheid naar een ioverheid maakt. het besef 
een ioverheid te zijn moet inzinken in alle organisa
ties van de overheid en op alle vitale momenten in 
het proces van informatisering. dat is het gewenste 
toekomstbeeld. en daarmee zal men de ogen 
ook niet langer kunnen sluiten voor de verantwoor
delijkheid die een bewuste en afgewogen verdere 
ontwikkeling van deze ioverheid met zich 
 meebrengt. <<
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Column

hoorde laatst de haagse procureur
generaal zeggen dat de nederlandse 
politie slechts tien procent van de bij 
haar bekende criminele organisaties 
aanpakt. verbijsterende mededeling. 
enigerlei serieuze reactie hierop van 
minister Mr. ivo (“gaanwedoen”) 
opstelten heb ik nog niet gehoord. 
Wel verneem ik van het amsterdamse 
emergoteam dat thans de helft van alle 
bedrijven op de Wallen in handen is van 
abC’tjes (amsterdamse beroeps Crimi
nelen). de andere helft wordt in hoog 
tempo opgekocht door onduidelijke 
Chinezen. fijn buurtje. ook lees ik dat 
volgens het Cbs het aantal gearresteerde 
daders in nederland de laatste jaren fors 
is gedaald. volgens een boze raad van 
hoofdcommissarissen wijst dit op brod
delwerk. daarmee doelen ze niet op de 
prestaties van hun rechercheurs, maar 
op het rekenwerk van het Cbs. vroeger 
gingen dat soort gepikeerde reacties 
over de eeuwig dalende oplossings
percentages van de nederlandse politie. 
Maar oplossingspercentages durft het 
Cbs al jaren niet meer te publiceren. 

het zijn namelijk de laagste in europa. 
van elke tien aangegeven inbraken 
wordt er hoogstens een half opgelost 
(een oplossingspercentage van minder 
dan 5 procent). de laatste tijd gaat het 
percentage vrijspraken in nederland 
bovendien sterk omhoog. zou het 
 kunnen dat de rechercheurs geen deug
delijke processenverbaal meer kunnen 
opmaken? of berust ook dit laatste 
 verontrustende cijfer op broddelwerk 
van het Cbs?

vindt u het tegen deze achtergrond raar 
dat het aantal woninginbraken volgens 
het Cbs weer aan het stijgen is? Wat  
zegt u, is die stijging de schuld van de 
 Moelanders (Midden en oosteuro
peanen)? zou kunnen. Maar zou het niet 
ook een beetje de schuld kunnen zijn 
van de liever lui dan moelanders? dat 
wil zeggen van de politiemanagers die 
onwelgevallige Cbsstatistieken afdoen 
als broddelwerk in plaats van de hand in 
eigen boezem te steken?

het amsterdamse emergoteam komt 
met een dubbele aanbeveling voor de 
toekomst: er moet in 1012 in amsterdam 
beter worden gerechercheerd en er moet 
structureel beter worden samengewerkt 
met bestuurlijke diensten van de 
gemeente. uit een recente brainstor
ming van de politie over de aanpak van 
woninginbraken kwam ook naar voren 
dat er een dubbelslag moet worden 
gemaakt. er moeten allereerst meer 
veelplegers (hot shots) worden gearres
teerd. Maar tevens dient beter te worden 
samengewerkt met de burgers, zowel bij 
repressie als bij preventie. oplossings
percentages kunnen bijvoorbeeld 
 worden verbeterd als de burgers onraad 
sneller melden (heterdaadkracht). bij 
de aanpak van zogenoemde hotspots 
dienen lokale bedrijven en corporaties 

te worden betrokken. alle aanwezigen 
prezen verder de preventieve werking 
van het politiekeurmerk veilig Wonen. 
veelbelovend is ook het plaatsen van 
camera’s bij kwetsbare objecten met 
een rechtstreekse aansluiting op de 
recherchekamer. dit lijkt de enige 
manier om Moelanders te vangen. 
deze bevindingen vanuit de nederland
se politie brengen mij tot het volgende 
voorstel. leg ten eerste een simpele 
kwantitatieve doelstelling op aan de 
nederlandse recherche. dertig procent 
meer veroordelingen; en dan verder geen 
uitvluchten meer. ten tweede: besluit 
tot de oprichting van een innovatiecen
trum nederlandse politie. vroeger heette 
deze organisatie: voorkoming Misdrij
ven. deze werd aangestuurd  vanuit het 
ministerie van justitie. nieuwe metho
dieken zoals het keurmerk werden cen
traal ontwikkeld en decentraal uitge
voerd door regionale bureau’s vM. nooit 
van gehoord? begrijpelijk, want opgehe
ven rond 1995. Waarom? omdat de col
lega’s van binnenlandse zaken zo’n 
organisatie te centralistisch vonden. 

gaat opstelten het niet alleen doen 
maar ook ánders doen? Wordt het 
Mr. ivo (“gaanweánders doen”) 
opstelten? zal er eindelijk weer aan
dacht komen voor het edele recherche
werk en voor onderzoek en innovatie op 
het raakvlak van politie en maatschap
pij? zo ja, dan weet ik nog een paar 
mooie slogans: ‘voorkoming Misdrijven: 
een zaak van de politie en u’ of ‘die pet 
past ons allemaal’. vrij van copyright.<<

anders doen

jan van dijk is hoogleraar Victimologie 
en menselijke Veiligheid aan de 
universiteit van tilburg.
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samenscholingen, rodeorijders, geweld, 
glasbraak en vuurschoten. intelligente 
camera’s die dit soort geluiden detecte-
ren, kunnen bijdragen aan snelle politie-
inzet bij incidenten. de belgische krant 
De Morgen maakte in april van dit jaar 
bekend dat drie gemeenten in de regio 
Brussel in 2012 worden voorzien van een 
cameratoezichtsysteem dat politiemeld-
kamers een alarmsignaal doorgeeft na 
verdachte geluiden. de slimme camera’s 
worden gekoppeld aan een bestaand 
systeem, in de volksmond telepolitie 
genoemd, waarbij camera’s zich na een 
overval automatisch richten op verschil-
lende vluchtwegen van daders. de korps-
chef van de politie Brussel-noord vertel-
de De Morgen dat het de bedoeling is dat 
patrouilles binnen twee minuten na een 

melding ter plaatse zijn. dat is vooral 
van belang bij geweldsincidenten in het 
publieke domein, waar subiet politie-
optreden van grote invloed is op de hulp 
aan slachtoffers en de pakkans van 
daders. 

een recent nummer van Journal of 
Psychiatry and Law duikt in de wereld van 
kindermishandeling. Het amerikaanse 
tijdschrift doet verslag van onder 
 andere ondervragingstechnieken voor 
allochtone kinderen waarvan wordt 
 vermoed dat ze mishandeld zijn. ook 
veelgemaakte fouten bij de beoordeling 
van beschuldigingen van seksueel mis-
bruik van kinderen passeren de revue. 
en uit onderzoek uit italië in hetzelfde 
tijdschrift blijkt dat de relatie tussen 

ernstige psychische aandoeningen en 
moeders die hun kind vermoorden niet 
zo eenduidig is als verwacht.

Van de artikelen in Canadian Journal of 
Women and the Law wordt de lezer niet 
veel vrolijker. in een special issue over 
verkrachting schrijven feministische 
onderzoekers over onderwerpen als aan-
randing van dronken vrouwen, verkrach-
ting binnen het huwelijk in ghana en 
mythes over date rape in engelse en 
canadese kranten. 

de private beveiligingsbranche krijgt 
steeds meer gezag, schrijft Heiner Busch 
in zijn redactionele commentaar in 
Bürgerrecht & Polizei. Publiek-private 
samenwerking is allang niet meer 
beperkt tot persoonsbeveiliging en 
objectbewaking. ook in het gevangenis-
wezen en bij verkeerstoezicht toont de 
particuliere beveiliging zich inmiddels 
een vast onderdeel van de veiligheids-
praktijk, signaleert het duitse tijd-
schrift in een themanummer over 
publiek-private samenwerking. de 
auteurs volgen deze ontwikkeling met 
kritische blik. Want strafvervolging en 
veiligheidszorg zijn, zoals ook de titel 
van de bekende Krimi luidt, ‘ein Fall für 
Zwei’. 

in het geval van cameratoezicht draait 
die samenwerking natuurlijk niet, zoals 
in de duitse tv-serie, om een rechercheur 
en een officier van justitie, maar vooral 
om particuliere beveiligers en overheids-
partijen zoals de gemeentelijke toezicht-
houders en politiebeambten. en dat 
inzicht is ook ver buiten Brussel door-
gedrongen. <<

lynsey dubbeld is werkzaam bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en veiligheid.

telepolitie

buitenlandse berichten
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CCvnieuws

pkVw-handboeken 2011
het CCv heeft op 1 augustus de nieuwe handboeken van 
het politiekeurmerk veilig Wonen gepresenteerd. naast 
informatie over een veilige woning en een veilige woon  
om geving bevatten de handboeken themateksten over 
woningbrand, de  combinatie van zorg en woonfunctie, 
geweld in de woonwijk, woningovervallen, woonoverlast 
en verloedering en speciale doelgroepen.
 
kijk voor meer informatie op  
www.politiekeurmerk.nl

bestuurlijke aanpak 
georganiseerde Criminaliteit 

op de website van het CCv is het instrument bestuurlijke 
 aanpak georganiseerde Criminaliteit gelanceerd. dit 
 instrument bevat alle informatie die nodig is om een 
 bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in 
een gemeente vorm te geven. het instrument bevat een 
 stappenplan waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. 
daarnaast geeft het instrument een overzicht van de 
 verschijningsvormen en een documentenoverzicht, met 
daarin onder andere praktijkvoorbeelden, onderzoeken 
en beleidstukken. 

kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/bestuurlijkeaanpak

loVerboYs 
Wat zijn loverboys precies en wat is er over loverboys bekend? 
hoe zijn signalen te herkennen en wat hiermee te doen? 
antwoord op deze en andere vragen zijn te vinden in het 
nieuwe CCvwebdossier loverboys. naast algemene informatie 
over loverboys en praktijkvoorbeelden, bevat het nieuwe 
webdossier informatie over de omvang en aanpak van het 
probleem. verder bundelt het webdossier de laatste relevante 
nieuwsberichten en documenten over loverboys. 

kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/loverboys

infosheet mensenhandel 
roemenen die onder schrijnende omstandigheden werken 
in de land en tuinbouw. jonge vrouwen uit oosteuropa 
die worden gedwongen om in de prostitutie te werken. 
of indonesiërs die nederland worden binnengesmokkeld 
en vervolgens onder erbarmelijke omstandigheden in 
restaurantkeukens aan de slag moeten. het zijn enkele 
voorbeelden van mensenhandel in nederland. Mensenhandel 
komt in heel nederland voor. het is een ernstige schending van 
de mensenrechten en kan een vorm zijn van georganiseerde 
criminaliteit. deze infosheet van het CCv en de regionale 
informatie en expertise Centra (rieC’s) zoomt in op de 
effectieve aanpak van dit probleem.

kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/mensenhandel

senioren en Veiligheid 
de CCvbrochure Senioren en Veiligheid, wat u zelf aan veiligheid 
kunt doen is een nieuwe toevoeging aan de publicatiereeks 
van het politiekeurmerk veilig Wonen. in acht pagina’s krijgen 
lezers een toelichting op pkvWmaatregelen om inbraken te 
voorkomen en leren ze hoe om te gaan met onbekenden aan 
de deur. ouderen moeten volgens het CCv beter worden 
voorgelicht over de maatregelen die ze kunnen nemen om 
hun woning te beveiligen. de brochure biedt ook tips voor 
veiligheid op straat. 

kijk voor meer informatie op  
www.politiekeurmerk.nl
 

aanpak oVerVallen
overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers en op 
de maatschappij. om gemeenten te ondersteunen bij hun rol 
om bedrijfs en woningovervallen tegen te gaan, ontwikkelde 
het CCv de ‘aanpak overvallen’. de aanpak bestaat uit een 
stappenplan, een rolbeschrijving voor de betrokken partners 
en een database met concrete maatregelen. Maatregelen 
uit deze database helpen bij verkleinen van een kans op 
een overval. 

kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/overvallen

<< robbie keus
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VormgeVing
vormvijf, den haag.

druk
Quantesartoos, rijswijk. 

secondant is een uitgave van het Cen
trum voor Criminaliteitspreventie en 
veiligheid (CCv). het tijdschrift is een 
voortzetting van seC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
Met ingang van 2005 is de naam gewij
zigd in secondant. Met die naam wordt 
bedoeld dat het tijdschrift betrokkenen 
op het gebied van criminaliteitspreventie 
en veiligheid wil ondersteunen en hen wil 
informeren over belangrijke ontwikkelin
gen, zoals best practices, in hun werk
veld. andere doelen zijn deskundigheids
bevordering en het stimuleren van 
vernieuwing binnen de criminaliteits
preventie. hoofddoel van het tijdschrift 
is: het bijdragen aan de implementatie 
van criminaliteitspreventie, door lezers 
te informeren over inspirerende initia
tieven en actuele ontwikkelingen op  
het brede terrein van de criminaliteits
preventie. hierbij vormen bewezen 
 effectieve methoden, best practices 
en evaluatieonderzoek de leidraad.
bijdragen staan in het teken van 
 inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. opname van een 
 artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt van 
het CCv weergeeft. secondant verschijnt 
vijf maal per jaar (waaronder een dubbel
dik zomernummer) in een oplage van 
116 000.

lezers met een smartphone, kunnen de 
Qrcode scannen voor informatie over 
secondant. de Qrreader bevindt zich in 
de appstore van uw smartphone. 

Colofon

aan dit nummer werkten mee:
bert berghuis, bert bieleman, jan van 
dijk, lynsey dubbeld, robert dur, eric 
de frel, azarja harmanny, Yvonne van 
der heijden, paul kattestaart, Margriet 
van laar, rick nijkamp, Marianne van 
ooyenhouben, Corien prins, ben rovers, 
toine spapens, ben vollaard, jaap de 
Waard. 

fotografie
er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een fotobijschrift 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

aanwijzingen Voor auteurs
artikelen, bijdragen en/of reacties kunnen 
in overleg met de redactie worden 
geplaatst. auteurs die een bijdrage leveren, 
geven tevens toestemming de bijdrage te 
publiceren op de website van het CCv. 
richtlijnen voor het schrijven van artikelen 
kunnen bij de redactie worden aan
gevraagd.

issn 15745732

abonnementenadministratie
abonnementen zijn gratis. aanvragen voor 
abonnementen, adreswijzigingen en 
opzeggingen kunnen uitsluitend schrifte
lijk worden doorgegeven, via de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid: www.hetccv.nl en via email: 
abonnementensecondant@hetccv.nl

het CCV

stichting Centrum voor Criminaliteits
preventie en veiligheid (CCv) draagt bij 
aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek
private samenwerking, actieve 
 kennisdeling van de veiligheids
praktijk en kwaliteitsontwikkeling 
van instrumenten en regelingen. 

sluitingsdatum kopij
kopij voor secondant 255 (oktober 2011) 
dient uiterlijk 19 augustus 2011 in het 
bezit van de redactie te zijn. ongevraag
de kopij kan plaatsing worden geweigerd.
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