Congresbundel

NVK congres
1 en 2 juli 2010
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit Leiden

VOORWOORD
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie wil ik
u van harte welkom heten op het tweedaags marktdag/congres met dit jaar als
thema: financiële criminaliteit. Het congres gaat niet over de oorzaken en
gevolgen van de huidige financiële crisis. Toch zullen bij financiële
criminaliteit de gedachten onwillekeurig uitgaan naar torenhoge
bankiersbonussen, listige verpakkingen van rommelhypotheken en andere
ondoorzichtige financiële producten die door de financiële crisis in de
belangstelling zijn komen te staan. Er is veel geld verdiend èn verloren met
een hele reeks van even lucratieve als riskante financiële praktijken. Het zijn
dergelijke praktijken die inmiddels politiek omstreden zijn. Misschien zijn ze
ook moreel verwerpelijk. Maar zolang ze strafrechtelijk (nog) nauwelijks
vervolgbaar zijn, kunnen ze feitelijk (nog) niet als financiële criminaliteit
worden beschouwd.
Het begrip financiële criminaliteit omvat inmiddels wel een breed scala aan
dubieuze, frauduleuze en/of desastreuze praktijken waaronder fraude met
betaalmiddelen en creditcards, kredietfraude, verzekeringsfraude, premie- en
subsidiefraude, faillissementsfraude, fraude met beleggingen, beurshandel met
voorkennis, ontduiking of ontgaan van belastingen en witwassen van
crimineel verkregen vermogens. Innovaties in de financiële sector scheppen
nieuwe mogelijkheden voor criminele praktijken waardoor steeds weer nieuwe
vormen van financiële criminaliteit aan de lijst zullen moeten worden
toegevoegd.
Bijna tien jaar geleden in 2001 verscheen: 't Neemt toe, men weet niet hoe. Een
Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010. (Den Haag:
WODC/ Ernst & Young Forensic Services). Dat rapport ging nog
voornamelijk over ‘horizontale fraude’ met betaalmiddelen en creditcards,
kredietfraude en verzekeringsfraude. Aan fraude met beleggingen,
beurshandel met voorkennis en witwassen van crimineel vermogen werd toen
nog nauwelijks aandacht besteed.
In deze studie, uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Financiële
Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, werden twee
scenario’s geschetst waarvan in het licht van de huidige crisis het zwartste
(‘worst-case’) scenario wellicht het meest interessant is. In dit scenario zou de
overheid zich onvoldoende weten aan te passen aan de maatschappelijke
veranderingen en daardoor haar greep op de aanpak van financieeleconomische criminaliteit in 2010 hebben verloren.
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Het congres van dit jaar biedt u verschillende mogelijkheden om uit te vinden
in hoeverre dit scenario is uitgekomen. In de eerste plaats zullen twee
eminente keynote sprekers hun licht laten schijnen over de aard en
ontwikkeling, toezicht en controle van financiële criminaliteit, namelijk Prof.
Peter Reuter (University of Maryland) en Prof. mr.dr. Henk van de Bunt
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
Verder zijn de thema’s van de sessies zodanig geprogrammeerd dat wie dat
wil, in elk blok tenminste aan een sessie kan deelnemen op het gebied van
financiële criminaliteit.
In de derde plaats zal ter afsluiting van het congres een paneldiscussie worden
gevoerd. Deelnemers aan de discussie zijn medewerkers van het Openbaar
Ministerie, de NMa en onderzoekers op financieël-economisch terrein.
Discussieleider is criminoloog Archie Barneveld, hoofdredacteur van het
tijdschrift Crime Link.
Wij hopen dat u van de gelegenheid gebruik zult maken om op beide dagen
ook kennis te nemen van wat er verder nog allemaal groeit en bloeit in de
Nederlandse criminologie. U kunt deelnemen sessies met een diversiteit aan
thema’s uiteenlopend van jeugdcriminaliteit tot moord en doodslag, van
brandstichting tot criminele biografie en van cybersafety tot culturele
criminologie.
Rest ons u een prettig en inspirerend marktdag/congres toe te wensen en – last
but not least – een spetterend feest!
Namens het bestuur van de NVK
Willem de Haan, voorzitter
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Kennismaking met de NVK
Op 17 juni 1974 werd de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie opgericht.
De NVK tracht de belangen te behartigen van de Nederlandse criminologie en
van alle (aankomende) Nederlandse criminologen en wil zich nadrukkelijk
richten op mensen uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn op het
terrein van de criminologie.
Voor zijn leden belegt de NVK regelmatig themabijeenkomsten over actuele
onderwerpen. Voorts wordt ieder jaar een marktdag/congres georganiseerd
die een beeld geeft van recent Nederlands onderzoek op het brede terrein van
de criminologie.
De NVK kent jaarlijks een prijs toe aan de beste scriptie van studenten
criminologie. Een prijs voor het beste boek op het terrein van Nederlandstalig
criminologisch onderzoek wordt uitgereikt met een tussenpoos van enkele
jaren. Dit is de Willem Nagelprijs, genoemd naar de befaamde Leidse
hoogleraar in de criminologie.
Belangstellenden kunnen zich als lid aanmelden via de website van de NVK:

www.criminologie.nl
Informatie over de NVK is te verkrijgen bij:
Dr. F. van Gemert
Secretaris van de NVK
Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Het bestuur van de NVK bestaat uit de volgende personen:
Willem de Haan (voorzitter)

Anja Dirkzwager

Frank van Gemert (secretaris)

Katy de Kogel

Johan van Wilsem (penningmeester)

Melvin Soudijn

Miranda Boone

Barbara Zwirs

Marieke Liem
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Plattegrond KOG – begane grond
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Plattegrond KOG – 1e verdieping
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Stadsplattegrond Leiden

NVK
congres
Steenschuur 25

Faculty club
Rapenburg 73
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Overzicht programma NVK congres 2010
DONDERDAG 1 juli 2010
09:00-9.30

Inschrijving / koffie

09.30 - 11.00

Marktdag sessies 1

11.00 – 11.30

Koffie pauze

11.30 – 13.00

Marktdag sessies 2

13-00 – 14.00

Lunch pauze

14.00 – 14.15

Welkomstwoord door de voorzitter van de NVK, Willem
de Haan, Lorentz-zaal (A144)

14.15 – 15.15

Keynote: Prof. Peter Reuter, Lorentz-zaal (A144)

15.15 – 15.45

Koffie pauze

15.45 – 17.15

Marktdag sessies 3

Vanaf 17.15

Borrel / buffet/ feest met
- Heerlijk eten
-

Zomerse drankjes

-

Muziek, w.o. DJ Bram Peper

Let op: Buffet & feest vinden plaats in de Faculty Club,
Rapenburg 73, Leiden.
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VRIJDAG 2 juli 2010
9.00 – 9.30

Nagekomen inschrijving / Koffie

9.30 – 11.00

Marktdag sessies 4

11.00 – 11.30

Koffie pauze

11.30 – 13.00

Marktdag sessies 5

13.00 – 14.00

Lunch pauze

14.00 - 15.00

Keynote: prof. Henk van de Bunt, Lorentz-zaal (A144)

15.00 – 15.30

Uitreiking Scriptieprijs, Lorentz-zaal (A144)

15.30 – 15.45

Koffie pauze

15.45 – 17.15

Spraakmakende paneldiscussie: o.l.v. Archie Barneveld,
Lorentz-zaal (A144). Panelleden: Gerard Bakker (NMa),
Frans Roest (Openbaar Ministerie & auteur ‘Beleggen in
gebakken lucht’), Wynsen Faber (Lector financieeleconomische Criminaliteit), Marcel Pheijffer (Hoogleraar
Accountancy Nyenrode & Hoogleraar Forensic
Accountancy Universiteit Leiden)

17.15

Afsluitende borrel met hapjes
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Zaaloverzicht
DONDERDAG
9.30 - 11.00

Zaal

Blz

Jeugdcriminaliteit en de rol van individu, levensstijl en omgeving

B041

30

Culturele criminologie: 'Emotie en taboe'

A008

33

Crime science Twente

A014

35

Vastgoedfraude en hoe dat op het spoor te komen?

A002

37

Van opinie tot uitvoering: politieke aandacht voor veiligheid

A028

38

Computers en criminaliteit

B013

41

Opsporing en vervolging van criminaliteit

B025

43

Criminaliteit in cijfers

B031

47

Biografieen in de criminologie

A002

49

Criminele carrieres en levensloop transities: trouwen, scheiden en
ouderschap

A008

51

Cybersafety

A014

53

Effectiviteit en evaluatie van interventies

A028

55

De aanpak van witteboordencriminaliteit

B013

58

Straftoemeting

B025

61

Slachtoffers van fraude en overige criminaliteit

B031

63

Jeugd, adolescenten en criminaliteit

B041

65

14.00 -15.15 Keynote Peter Reuter

A144
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Nieuwe perspectieven op witte- en blauweboordencriminaliteit

B013

68

Jeugd en cybersafety

A014

71

Policing

B041

73

Methoden en technieken van criminologisch onderzoek

A002

76

Evaluatieonderzoek

A008

78

11.30-13.00

15.45-17.15

14

Nazorg aan en leefsituatie van ex-gedetineerden

B031

81

Opsporing, vervolging en rechtspraak

B025

84

Risicofactoren voor criminaliteit: Is het biologisch, psychologisch of
toch ons voedsel?

A028

87

Clementie in een strafrechtomgeving

A008

90

Serie brandstichting

A002

91

Campbell Crime and Justice Group

B031

93

Het Nederlandse drugsbeleid - een evaluatie

B041

96

Moord en doodslag

A014

99

De effecten van gevangenisstraf

B025

102

Publieke opinie en preventie van criminaliteit

A028

104

Detentie en de effecten van detentie

B013

107

De kredietcrisis nader beschouwd

A008

110

Ouderschap vanuit detentie

A002

111

Criminele carrières en levensloop transities: school, werk en
gevangenisstraf

B031

114

Milieucriminaliteit en milieuhandhaving

A014

117

Sociale netwerken en criminaliteit

A028

119

Ruimtelijke spreiding van criminaliteit: buurtkenmerken

B013

122

Culturele criminologie

B025

125

14.00-15.00 Keynote Henk van de Bunt

A144
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15.00 – 15.30 Uitreiking scriptieprijs

A144

15.45 – 17.15 Paneldiscussie

A144

VRIJDAG
9.30-11.00

11.30-13.00
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KEYNOTE LEZINGEN
Keynote: Peter Reuter
(University of Maryland)
Donderdag 01-07-2010, 14.15 – 15.15, Lorentz-zaal (A144)
Working title: Economists’ contribution to the study of (financial) crime
In his presentation professor Reuter will address (financial) crime from a
economical and criminological perspective. He will discuss common grounds
and relations between economists and criminologists. In other words, how can
economists contribute to the study of crime and the criminal justice system?
Can criminologists benefit from collaboration with economists? These issues
will be illustrated with some examples in financial crime, such as illegal
markets.
Peter Reuter is a professor in the School of Public Affairs and in the
Department of Criminology at the University of Maryland. Since July 1999,
he has been the editor of the Journal of Policy Analysis and Management. He
was a senior economist in the Washington office of the RAND Corporation
(1981–93). His early research focused on the organization of illegal markets
and resulted in the publication of Disorganized Crime: The Economics of the
Visible Hand (MIT Press, 1983), which won the Leslie Wilkins award for the
most outstanding book of the year in criminology and criminal justice.

Keynote: Henk van de Bunt
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
Vrijdag 02-07-2010, 14.00 – 15.00, Lorentz-zaal (A144)
Werktitel: Goedgelovigheid in een risicosamenleving
Professor van de Bunt zal in zijn plenaire voordracht stil staan bij de
ogenschijnlijke discrepantie tussen enerzijds de omvangrijke literatuur over
het bestaan van de risicosamenleving, waarin angst, onzekerheid en
terughoudendheid centraal staan. Terwijl anderzijds de voorbeelden van
fraude-zaken ons leren dat goedgelovigheid en een te groot vertrouwen in
anderen juist een bijdrage leveren aan het ontstaan van fraude. Professor van
de Bunt zal stilstaan bij diverse aspecten van financiële criminaliteit, zoals
regulering, toezicht en falend toezicht, en de ‘conspiracy of silence’. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van diverse fraudezaken.
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Henk van de Bunt is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is
programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Veiligheid en toezicht’.
Daarnaast is hij directeur van de interdisciplinaire Onderzoekschool
Maatschappelijke Veiligheid en betrokken bij CIROC (Center for Information
and Research on Organised Crime). Hij houdt zich vooral bezig met
onderzoek naar georganiseerde misdaad en toezicht.
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Het SPAN project van het NSCR
Gerben Bruinsma, NSCR
Een introductie
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In 2009 is het NSCR gestart met de dataverzameling van een groot empirisch
onderzoek onder adolescenten in Den Haag waarmee enkele belangrijke
causale ruimtelijke en etiologische verklaringen in de criminologie kunnen
worden getoetst. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met
het Institute of Criminology van Cambridge en die van Gent en heeft als
uitgangspunt (de meetinstrumenten van) de Situational Action Theory van
Wikström.
Er zijn dataverzamelingen uitgevoerd met behulp van vragenlijsten en
individuele Space-Time-Budget interviews onder 843 jongeren, een
bewonersenquête in 120 wijken, aangevuld met diverse statistische gegevens
over de buurten, waaronder criminaliteitscijfers over daders en
slachtofferschap. In oktober 2010 is voorzien in een tweede meting onder
dezelfde jongeren.
Gepercipieerde afschrikking, criminele geneigdheid en het plegen van
criminaliteit. Een toets van hypothesen uit rivaliserende theorieën.
Lieven Pauwels
Frank Weerman
Gerben Bruinsma
Wim Bernasco
Het doel van deze bijdrage is na te gaan welke invloed gepercipieerde
afschrikking heeft op de frequentie van delictplegen, ongeacht de mate van
criminele geneigdheid (lage zelfcontrole en delinquentietolerantie) van een
persoon. Gepercipieerde afschrikking verwijst naar het vermeende risico om
gepakt te worden als een delict gepleegd zou worden. De afschrikkingstheorie
stelt dat gepercipieerde afschrikking het sterkste netto-effect heeft op de
frequentie van het plegen van criminaliteit, ongeacht de mate van criminele
geneigdheid. De situationele actietheorie (SAT) stelt dat gepercipieerde
afschrikking een situationeel kenmerk is dat enkel een sterk negatief effect
uitoefent op de frequentie van het plegen van criminaliteit voor die individuen
die hoog scoren op het kenmerk criminele geneigdheid. Vanuit de SAT wordt
expliciet statistische interactie verwacht tussen persoonskenmerken en
omgevingskenmerken. De zelfcontroletheorie daarentegen stelt dat lage
zelfcontrole het belangrijkste rechtstreekse netto-effect heeft op de frequentie
van het plegen van criminaliteit. In deze bijdrage worden op de eerste plaats
deze uitspraken uit rivaliserende theoretische perspectieven op hun
waarheidsgehalte getoetst. Vervolgens wordt een striktere test beoogd door de
effecten van gepercipieerde afschrikking en delinquentietolerantie op het
plegen van criminaliteit te bekijken van een delictspecifiek oogpunt. We
hebben hierbij aandacht voor zelf gerapporteerd geweld, vandalisme en
inbraak. Men kan verwachten dat de veronderstelde verbanden door die
delictspecifieke analyses in versterkte vorm terug te vinden zijn. De
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implicaties van onze bevindingen voor de gehanteerde theoretische
raamwerken worden besproken.
Tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten en delinquent gedrag: waar, wat,
en met wie
Frank Weerman, NSCR
Wim Bernasco, NSCR
Gerben Bruinsma, NSCR
Lieven Pauwels, Universiteit van Gent
In eerder onderzoek is naar voren gekomen dat de hoeveelheid tijd die
jongeren met hun leeftijdsgenoten doorbrengen, samenhangt met de mate van
hun delinquente gedrag. Over de interpretatie van dit verband is nog veel
onduidelijkheid. In deze presentatie gaan we dieper in op de mate waarin en
de manier waarop tijd met leeftijdsgenoten is gerelateerd aan delinquentie. We
onderzoeken of en hoe het verband verandert wanneer wordt gekeken naar
verschillende manieren van tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten: bij
vrienden thuis of op straat; tijdens activiteiten of alleen door rondhangen, met
volwassenen of zonder toezicht, etc.. Ook zullen we analyseren of de relatie
anders wordt als rekening wordt gehouden met de mate waarin iemands
vrienden delinquent zijn (zoals gerapporteerd door de jongere). We maken
gebruik van de gegevens van het SPAN-onderzoek (Study of Peers, Activities
and Neighborhoods). In dit onderzoek zijn 843 jongeren (tussen de 13 en 17
jaar) bevraagd met een algemene vragenlijst en een zogenaamd 'space time
budget interview' waarin gedetailleerd over vier dagen voor de afname is
nagegaan waar en met wie iemand was, en welke activiteiten zijn
ondernomen. De resultaten laten zien dat er sprake is van een substantieel
effect van de hoeveelheid tijd die met leeftijdsgenoten wordt doorgebracht.
Het effect blijkt echter sterk afhankelijk van het soort activiteiten dat met
leeftijdsgenoten wordt ondernomen, en de plek waar en de personen met wie
tijd wordt doorgebracht.
Zelfcontrole, moraliteit en de invloed van vrienden
Gerben Bruinsma NSCR
Lieven Pauwels Universiteit Gent
Frank Weerman, NSCR
Wim Bernasco, NSCR
Een test van de kern van de Situational Action Theory en enkele rivaliserende
proposities
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In de Situational Action Theory (SAT) van Wikström wordt voor de
verklaring van de variatie in crimineel gedrag een centrale rol toegekend aan
de capaciteit zelfcontrole te kunnen uitoefenen en aan de individuele morele
regels die het gedrag sturen. SAT beoogt een causale verklaring te bieden door
individuele en omgevingsfactoren met elkaar te verbinden. In deze presentatie
zullen aan de hand van gegevens van 843 jongeren in de leeftijd van 12-13 en
van 15-16 jaar enkele cruciale proposities van SAT worden getoetst met
behulp van Tobit regressie-analyses. Kern van SAT is dat wanneer de
zelfcontrole van een adolescent laag is en/of diens morele regels minder
restrictief, een criminogene setting een invloed uitoefent op het criminele
gedrag. In dit paper wordt een deel van de criminogene setting onderzocht,
namelijk het omgaan met delinquente vrienden en het veel tijd doorbrengen
met vrienden zonder supervisie van volwassenen. Vervolgens wordt nagegaan
in hoeverre rivaliserende verklaringen over invloeden van vrienden ook van
belang zijn. Volgens de differentiële-associatietheorie zou dat de druk van
delinquente vrienden moeten zijn en volgens routine-activiteitentheorie zou
dat een druk van vrienden in het algemeen moeten zijn. De analyses
ondersteunen de meeste proposities van SAT, maar bevatten ook enkele
theoretisch interessante tegenstrijdige bevindingen.

Culturele criminologie: 'Emotie en taboe'
donderdag 09:30-11:00, Zaal: A008
Voorzitter: Frank van Gemert

Sterke vrouwen, sterke verhalen
Janine Janssen, Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld
Ruth Sanberg, Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld
Er verschijnen nogal wat egodocumenten, waarin vrouwen uit de doeken doen
wat zij op het terrein van eer gerelateerd geweld hebben meegemaakt. In deze
bijdrage wordt stil gestaan bij een aantal vragen: welke verklaringen zijn
denkbaar voor de populariteit van dit soort literatuur? In literatuur over
feminisme en de multiculture samenleving is gewezen op het feit dat vrouwen
uit allochtone groepen vaak gepresenteerd worden als passieve slachtoffers
zonder agency. Maar welk beeld schetsten deze vrouwen van zichzelf?
Portretteren zij zich bijvoorbeeld als actief of passief? Bij het beantwoorden
van deze vragen wordt onder meer aandacht besteed aan het soort problemen
dat de vrouwen beschrijven, de etnische context, oplossingsstrategieën en de
marketing van deze boeken.
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De verinnerlijkte maagd of het Wilderseffect: going native bij
veldonderzoek naar 'radicale' moslims
Fiore Geelhoed
Gedurende het promotieonderzoek naar radicale en orthodoxe moslims kreeg
de onderzoekster meerdere malen opmerkingen van collega's waaruit het
vermoeden of de angst bleek dat ze 'native' zou gaan. Ingegeven door deze
ervaringen is het doel van deze paper om een aantal kritische vragen op te
werpen. Ten eerste, waar ligt de grens tussen acceptabele afstemming op de te
onderzoeken groep en going native? Ten tweede, spelen onze (onbewuste)
stereotypen over bepaalde groepen niet mee in wat we als going native
beoordelen? Oftewel, zou het kunnen dat we voor groepen die we als
gevaarlijk of zeer anders dan ons zelf als onderzoekers zien de grens tussen
acceptabele afstemming en going native verschuiven naar een zone waar we
ons veiliger wanen voor beïnvloeding? Om tot een antwoord tot deze vragen
te komen, komt een aantal ervaringen uit de praktijk van dit onderzoek naar
voren die gespiegeld worden aan onder meer de inzichten van Goffman (1959)
met betrekking tot succesvolle zelfpresentatie.
Nachtblind? De waarde van belevingsverhalen in onderzoek naar
prostitutiemigratie
B. Oude Breuil
'Verhalen' over migranten in de prostitutiewereld krijgen heden ten dage in de
politiek, media en wetenschap vooral vorm binnen twee overheersende
discoursen: dat van illegale migratie en mensenhandel. Binnen deze
discoursen wordt de prostitutiemigrant eenzijdig voorgesteld als
(respectievelijk) de 'ongewenste' Ander (die wordt gecriminaliseerd), dan wel
de hulpeloze Ander (die wordt gevictimiseerd). Daarbij worden vooral
economische motieven voor prostitutiemigratie benadrukt en worden in het
bijzonder vragen over wetshandhaving gesteld. In deze presentatie doet de
onderzoekster verslag van haar etnografische onderzoek in Marseille,
Frankrijk, naar Bulgaarse prostitutiemigranten in de straatprostitutie en de
wijze waarop in Marseille op prostitutiemigranten wordt gereageerd. In
hoeverre passen deze onderzoeksgegevens binnen de heersende discoursen
over prostitutiemigratie en welke waarde zou een cultureel criminologische
blik (volgens het gedachtengoed van cultureel criminologen als Ferrell,
Hayward, Presdee et cetera) op de beleving van prostitutie-nightscapes kunnen
hebben? De onderzoekster heeft daarbij niet enkel een beter begrip van het
fenomeen prostitutiemigratie voor ogen, maar zoekt tevens naar antwoord op
de vraag waarom bepaalde aspecten van prostitutiemigratie wél, en andere niet
'gezien' en beschreven worden.
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Crime science Twente
donderdag 09:30-11:00, Zaal: A014
Voorzitter: Marian Junger

Fysieke omgevingskenmerken en woninginbraak: de rol van het
individuele huis en de buurt
Mark Broekhuis
Yfke Ongena
Huizen waarin wordt ingebroken verschillen volgens vele auteurs van huizen
waarin niet wordt ingebroken. Echter, weinig empirisch onderzoek heeft dit
kunnen bevestigen, en vooral de rol van buurtkenmerken blijft in bestaand
onderzoek onderbelicht. In Enschede zijn 806 huizen geobserveerd, 406
huizen waarin was ingebroken en 400 waarin niet is ingebroken. Zij worden
vergeleken op grond van fysieke omgevingskenmerken gebaseerd op
gebaseerd op de elementen van Crime Prevention Through Environmental
Design. Daarbij gaat het om zowel het individuele niveau (het huis) als het
geaggregeerde niveau (de buurt). In eerste instantie is gekeken welke factoren
gerelateerd zijn aan de kans op inbraak op het individuele niveau. Door middel
van het linken van factoren op buurtniveau, kan gekeken worden welke rol de
buurt speelt in de aantrekkelijkheid voor daders tot het begaan van een
inbraak.
Crime Science + Information Security = Cyber Crime Science
Pieter Hartel
Marianne Junger
Roel Wieringa
Daar waar informatie beveiliging faalt, ligt criminaliteit op de loer. Dat
betekent dat voor effectieve informatie beveiliging een goede samenwerking
nodig is tussen bèta's en gamma's. Het snel opkomende vakgebied "Crime
Science" biedt precies de mogelijkheden die nodig zijn voor die goede
samenwerking. In deze presentatie laten we zien hoe een typisch probleem uit
de informatie beveiliging, n.l. Phishing zich leent voor een Crime Science
aanpak.
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Laptopdiefstal: ter lering en vermaak
Trajce Dimkov
Wolter Pieters
Pieter Hartel
In de afgelopen 2 jaar hebben wij studenten van de Kerckhoffs master
"Computer Security" gevraagd om fysieke penetratietests uit te voeren op de
Universiteit Twente en de TU Eindhoven . Het doel van de tests was het in
bezit krijgen van een laptop. Veertien laptops waren van tevoren onder
medewerkers verspreid, waarbij de medewerkers niet op de hoogte waren van
het doel van het onderzoek. De medewerkers waren in de veronderstelling dat
ze deelnamen aan een usability onderzoek voor laptops.
Om de laptops in bezit te krijgen mochten de studenten gebruik maken van
misleiding en "social engineering", en zij mochten de apparatuur (beperkt)
beschadigen, zoals het doorknippen van sloten met een betonschaar. Er
werden camera's geïnstalleerd op de plaats waar de laptops stonden. De master
studenten hebben ook opnames gemaakt tijdens de uitvoering van deze
penetratietests. De methode en de resultaten worden tijdens NVK
gepresenteerd.
Analyse van herhaalde inbraken met GIS
Marianne Junger
Lorena Montoya Morales
Bekend is dat inbrekers relatief vaak terugkeren naar huizen waar ze al eerder
hadden ingebroken. In deze studie kijken we allereerst naar de frequentie
waarmee dat gebeurt. Vervolgens bestuderen we de hypothese dat huizen die
slachtoffer zijn van herhaalde inbraken uit dezelfde verzameling komen als
huizen waar maar één maal is ingebroken. Indien deze hypothese klopt zijn er
geen verschillen tussen beide type huizen. Indien de hypothese niet klopt, lijkt
dit erop te wijzen dat herhaalde inbraken al vanaf het begin kunnen worden
onderscheiden. Voorlopige analyses wijzen erop dat de hypothese niet klopt.
We bespreken vervolgens de vaag of eenmalige en herhaalde inbraken door
verschillende categorieën daders worden gepleegd.

Vastgoedfraude en hoe dat op het spoor te komen?
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donderdag 09:30-11:00, Zaal: A002
Voorzitter: Hans Nelen

Criminele investeringen in vastgoed. Hoe scheid je het kaf van het koren?
Luuk Ritzen
Hans Nelen
In de afgelopen jaren is de bestrijding van de georganiseerde misdaad in
Nederland steeds hoger op de politieke agenda komen te staan. Vanuit de
wetenschap alsook vanuit de opsporing werd daarbij steeds meer
gewaarschuwd voor de verwevenheid 'bovenwereld' en 'onderwereld'. Deze
verwevenheid zou zich onder andere in de wereld van het vastgoed
manifesteren. Op deze lucratieve doch ondoorzichtige markt zouden grote
criminelen hun wederrechtelijk verkregen vermogen 'witwassen'. In 2006
publiceerde Prof. Unger van de Utrecht School of Economics een rapport
waarin zij een schatting deed naar het totale bedrag dat jaarlijks zou worden
witgewassen in de Nederlandse Economie. In dit rapport werd tevens de
importantie van vastgoed benadrukt.
In navolging hierop werden in 2008 Prof. Unger en Prof. Nelen benaderd door
de ministeries van Financiën, Justitie en BZK met de opdracht een
omvangschatting te maken van het bedrag dat jaarlijks in vastgoed zou worden
witgewassen. De studie werd opgedeeld in drie delen. In de eerste analyse
werden op basis van een 27tal indicatoren, panden - in de regio's Utrecht en
Maastricht - geselecteerd met een verhoogd 'besmettingsrisico'. 150 panden
met een verhoogd besmettingsrisico en 50 controle panden werden vervolgens
in stap 2 nader bestudeerd. Met behulp van de theorie van Verhaal en
Verankering werden vervolgens een aantal 'aandachtsbehoevende' panden
geselecteerd. Aan het einde van deze fase werd besloten dat het doen van een
gedegen uitspraak over de omvang van witgewassen vermogen in vastgoed
niet haalbaar was. In stap drie is uiteindelijk onderzocht welke indicatoren
significant gerelateerd zijn aan een 'aandachtsbehoevend' pand.
Geen abstract beschikbaar
B. Veldman
Het onderzoek naar fraude en witwassen in de vastgoedsector in
Nederland. Wat weten we en wat weten we vooral niet?
Hans Nelen
De afgelopen jaren hebben diverse wetenschappelijke rapporten het licht
gezien over malversaties in de vastgoedsector. Ook in de sfeer van de
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onderzoeksjournalistiek ligt deze sector onder het vergrootglas. Deze bijdrage
moet worden gezien als een state of the art. Gereflecteerd wordt op de
inzichten die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. Daarnaast worden de
mogelijkheden en uitdagingen verkend voor toekomstig onderzoek.

Van opinie tot uitvoering: politieke aandacht voor veiligheid
donderdag 09:30-11:00, Zaal: A028
Voorzitter: Jurriën de Jong

'Veiligheid en onveiligheid: een kwestie van perspectief? Waarom burger
zich onveilig voelen: een analyse naar de constructies en bronnen van
veiligheidsbeleving bij burgers
Eveline Van den Herrewegen, Universiteit Gent
Relatief en subjectief zijn doorgaans de adjectieven die worden gebruikt bij
het beschrijven van de veiligheidsbeleving bij burgers. Uit onderzoek blijkt
immers dat burgers heel divers zijn in wat ze als onveilig beleven en dat deze
ervaringen of situaties vaak tegengestelde kenmerken vertonen. De
vaststelling is dan ook: "there is not one fear of crime" (Vanderveen, 2006:
314-315; zie ook Pleysier, 2009).
Uitgangspunt in deze onderzoeken is dat de individuele veiligheidsbeleving
het product is van (een combinatie van) externe factoren die op een complexe
manier met elkaar interageren.
In het eigen onderzoek hanteren we echter een sociaal constructionistisch
perspectief waarin veiligheidsbeleving wordt benaderd als een construct van
de interpretatieve praktijken van burgers. In eerste instantie, focust de analyse
zich niet op wat burgers als onveilig beschouwen, maar hoe burgers
onveiligheid construeren.
Met voorbeelden uit eigen onderzoek tonen we aan dat, naargelang de
afwijking van het normale dagdagelijkse patroon, er vier constructies van
onveiligheid te onderscheiden zijn: een onvoorziene, onregelmatige,
routineuze of hanteerbare veiligheidsbeleving.
Vervolgens, in de tweede analyse, plaatsen we deze constructies terug in de
context en gaan we na welke bronnen (eigen biografisch materiaal, sociale en
culturele kaders) burgers gebruiken om hun beleving te verantwoorden en te
beantwoorden. Op basis van deze analyse tonen we aan dat het proces van
identiteitsvorming een belangrijke sleutel is om te begrijpen waarom burgers
een bepaalde veiligheidsbeleving ontwikkelen en hoe duurzaam die beleving
is. We sluiten deze presentatie af met enkele aanbevelingen om te komen tot
een adequate aanpak van veiligheidsbeleving bij burgers.
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Veiligheidsbeleid en de Politiek van de Aandacht
Gerard Breeman, Universiteit Wageningen
Arco Timmermans, Leiden University
In dit paper onderzoeken wij hoe maatschappelijke- en politieke aandacht voor
veiligheidsonderwerpen ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn voor de
beleidsprioritering en budgetverschuivingen. Daarbij geven wij inzicht in de
agendadynamiek voor veiligheidsbeleid van de afgelopen 20 jaar en in de
verandering van de probleemdefiniëring van het thema (framing). Aanleiding
voor ons onderzoek is de alsmaar uitbreidende aandacht voor het thema
veiligheid. Waar eerder veiligheid alleen geassocieerd werd met verkeer en
vervoer, omvat het thema nu ook vraagstukken over sociale veiligheid.
De hoofdvraag luidt: Hoe, wanneer, en onder welke voorwaarden komt het
thema veiligheid op de politieke en maatschappelijke agenda en wat zijn
hiervan de gevolgen voor beleidskeuzes en budgettaire prioriteiten?
Voor dit onderzoek gebruiken wij een dataset, waarin politieke en
maatschappelijke aandacht voor de periode 1985-2007 is vastgelegd. De
dataset heeft gegevens over de aandacht voor veiligheid in de media, in
rijksbudgetten, wetgeving, en regeerakkoorden. Met behulp van deze dataset
wordt de probleemdefiniëring en verbreding van het veiligheidsvraagstuk
(framing), de toon van het debat (positief of negatief) en wederzijdse
beïnvloeding van media, politiek, incidenten en andere maatschappelijke
instituties geanalyseerd.
Waarheen, waarvoor? Geldstromen in de veiligheidszorg
Jurriën de Jong, CBS
Zien we de afgelopen jaren in de bestrijding van criminaliteit en overlast meer
nadruk op repressieve activiteiten? In hoeverre heeft de versterkte rol van
gemeenten geleid grotere inspanningen van hun kant? Hebben bedrijven en
burgers onder het mom van publiek-private samenwerking een groter aandeel
genomen in de financiering van veiligheidszorg?
In deze paper willen we in meer detail ingaan op de financiële uitwerking van
het veiligheidsbeleid sinds de introductie van het Veiligheidsprogramma in
2002. De daarin gestelde ambitie was het verlagen van de geregistreerde
criminaliteit met 25%. Dit wilde men bereiken door zwaarder in te zetten op
rechtshandhaving en door lokale overheden, bedrijven en burgers meer te
betrekken bij de bestrijding van criminaliteit en overlast. Deze plannen werden
bijgesteld in de daaropvolgende kabinetsperiode, waarbij meer aandacht kwam
voor preventie.
Uitgaven zijn de laatste schakel in het beleidsproces en misschien wel de
meest concrete uitdrukking van gestelde prioriteiten. Wat zijn voornemens
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immers waard als je de benodigde middelen niet ter beschikking stelt? Een
analyse van de geldstromen biedt dus een goede mogelijkheid om
bovenstaande vragen te toetsen.
Wij brengen deze geldstromen in kaart door uit te gaan van de vraag: wie
betaalt wie om wat te doen? Dat geeft niet alleen inzicht in de verschuivingen
in financiering, maar ook in de uitvoering van het beleid en welke activiteiten
worden ondernomen.

Computers en criminaliteit
donderdag 09:30-11:00, Zaal: B013
Voorzitter: Eileen Monsma

Sensemaking software voor criminaliteitsanalyse
Susan van den Braak, WODC
De laatste jaren is er naar aanleiding van verschillende gerechtelijke
dwalingen veel veranderd in de Nederlandse politieorganisatie en hebben
criminaliteitsanalisten een belangrijkere taak gekregen in
rechercheonderzoeken. Het is nu hun taak om het lopende onderzoek kritische
te volgen en evalueren. Zij zijn het die de grote hoeveelheden bewijs in een
zaak doorgronden en op basis daarvan plausibele scenario's van wat er
gebeurd zou kunnen zijn construeren. Vervolgens moeten zij de kwaliteit van
deze scenario's beoordelen en het beste scenario kiezen. Doordat dit een
ingewikkeld proces is, bestaat er een grote behoefte aan software dat analisten
bij deze taak ondersteunt. Met de bestaande computerprogramma's kunnen
analisten echter nog geen scenario's vastleggen en daardoor vindt het
belangrijkste deel van het analyseproces uitsluitend plaats in de hoofden van
de analisten. Zij kunnen daarom baat hebben bij sensemaking systems
waarmee zij hun denken in een zaak kunnen vastleggen door scenario's en de
redenen waarom deze scenario's ondersteund worden door het bewijs te
visualiseren. Zulke systemen voor criminaliteitsanalyse zijn echter nog relatief
schaars. In deze presentatie zal een sensemaking systeem besproken worden
dat specifiek is ontwikkeld ter ondersteuning van criminaliteitsanalyse. Deze
applicatie genaamd AVERs (Argument Visualization for Evidential Reasoning
based on stories) stimuleert een rationele manier van redeneren, waardoor er
minder fouten gemaakt zouden moeten worden en biases voorkomen kunnen
worden. In deze presentatie zal besproken worden waarom en hoe AVERs
nuttig en bruikbaar is voor criminaliteitsanalisten, hoe het aan hun eisen
voldoet, en hoe het hun analyse van een zaak kan verbeteren.
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Naar een online ordehandhaving? Over wanorde in virtuele
gemeenschappen.
Evelien De Pauw
Het online gamen, het bevolken van virtuele gemeenschappen en het deel uit
maken van sociale netwerksites, is voor velen een populaire bezigheid, maar
verloopt jammer genoeg niet altijd zonder risico's. Vals spelen, het toevoegen
van een bepaalde (ongewenste) inhoud of mensen uitsluiten uit het spel, zijn
zaken die voorkomen in de een virtuele omgeving. Om aan deze problemen
het hoofd te bieden, hebben de online gemeenschappen een eigen vorm van
controle en regelgeving ontwikkeld. Het modereren, de online shaming
procedure en het uitvaardigen van enkele gedragsregels zijn hiervan
voorbeelden. Maar volstaan deze zelfregulerende systemen? Hebben we geen
nood aan meer formele controle om deze zaken aan te pakken? Wat als we te
maken krijgen met echte criminele feiten? In deze uiteenzetting gaan we op
zoek naar de rol die verschillende partners hierin kunnen spelen. We bekijken
deze problematiek vanuit de bril van de gebruikers zelf, de netwerkbeheerders
en tot slot de formele instanties.
Noot: is het eventueel mogelijk om deze presentatie of sessie op donderdag te
voorzien? Op vrijdag heb ik namelijk andere professionele verplichtingen
waar ik me voor dien te engageren.

Partners in cybercrime. An online cybercrime forum evaluated from a
social network perspective
Eileen Monsma, KLPD/UU)
Vincent Buskens, ICS,UU
Melvin Soudijn, KLPD
Paul Nieuwbeerta, ICS, UU
The current study aims to describe and explain differences in individual
centrality in a cybercrime network using a unique source of data, namely an
online carding forum. The data include all conversations between the 1846
forum members. It is expected that resources, reputation and status make
forum members more popular or active and as such, more central. Logistic
regression with two-way clustering is used to test the hypothesized effects.
The results show that there is variation in centrality to some extent.
Cooperation in the network, however, is not centrally but self-organized and
members are hardly grouping together. The cybercriminals seem to work on
an individual basis and exchange resources in varying dyadic relationships,
comparable to a regular marketplace. Findings show that, on this cybercrime
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market, differences in individual centrality can be explained by carder
activities, offered services, reputation and status of forum members.

Opsporing en vervolging van criminaliteit
donderdag 09:30-11:00, Zaal: B025
Voorzitter: Lieselot Bisschop

Bedreigers van politici
Ilse de Groot
Lisanne Drost
Hans Boutellier
Bedreigingen aan het adres van politici zijn aan de orde van de dag. Het is een
fenomeen dat perfect in de hedendaagse cultuur lijkt te passen: een cultuur van
krenken en gekrenkt worden. Onder het mom van de vrije meningsuiting mag,
kan en moet alles gezegd worden. Over bedreigers van Nederlandse politici
was tot zover nog weinig bekend. Dit onderzoek levert nieuwe en praktische
kennis op.
In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: vormen bepaalde typen
bedreigers een groter of ander risico en zijn risicofactoren (in meer of mindere
mate) op hen van toepassing? Om de samenhang van de factoren te
onderzoeken is een studie uitgevoerd naar alle zaken (n=351) van bedreigde
politici sinds 2005.
Op basis van een literatuurstudie en de dossierstudie zijn er 5 type bedreigers
van politici vastgesteld:
-

de verwarde

-

de gefrustreerde

-

de verward-gefrustreerde

-

de straattaaldreiger

-

de radicaal

Over het algemeen lijken de bedreigers niet van plan te zijn de bedreiging uit
te voeren. Dit betekent niet dat bedreigers van politici per definitie
ongevaarlijk zijn. Verschillende risicofactoren worden wel degelijk in
verschillende mate bij de diverse typen aangetroffen. De straattaaldreiger lijkt
het minst gevaarlijk. De bedreigingen van dit type ontstaan uit stoer doen of
het idee een grap uit te halen. De gefrustreerde heeft zijn doel bereikt als hij
zijn klacht kenbaar heeft gemaakt. De verwarde bedreiger uit zijn
bedreigingen vaak tijdens een psychose. De mogelijkheid bestaat dat deze
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bedreigers in dergelijke periodes gewelddadig worden. De verwardgefrustreerde heeft diverse kenmerken die geweld in de hand kunnen werken.
Een groot aantal van de risicofactoren is op dit type van toepassing. Deze
hebben een duidelijke frustratie, gecombineerd met sociaal-maatschappelijke
problematiek. Een groot deel is werkloos en heeft een uitkering. Een groot
deel heeft een alcoholprobleem, een onverwerkt trauma, geen stabiele relaties.
De meesten kunnen slecht omgaan met woede. Uit de literatuurstudie blijkt
dat deze kenmerken ook gelden voor aanslagplegers en geweldplegers. Dit
type heeft dan ook de grootste kans daadwerkelijk over te gaan tot geweld.
Tot slot is er een praktische handleiding. Die bevat een zogenaamde
beslisboom waarin visueel is weergegeven wat bij ieder type bedreiger nodig
is om een risico-inschatting te maken.
De bestuurlijke boete als nieuw middel in de strijd tegen financiële
criminaliteit
Arnt Mein, Erasmus Law School/sectie criminologie
De bestuurlijke boete heeft de laatste decennia een stormachtige opkomst
doorgemaakt. Dit hangt samen met de wens een alternatief te vinden voor de
tekortschietende strafrechtelijke handhaving van het sociaal-economische
ordeningsrecht (het zgn. handhavingstekort). Daarnaast speelt de behoefte om
financieel-economische toezichthouders uit te rusten met een robuuste
bevoegdheid om het evenwicht op markten te bewaren. Ten slotte past het in
een trend het bestuursrecht in de zetten in de strijd tegen criminaliteit.
Tal van toezichthouders beschikken aldus over de bevoegdheid om een
bestuurlijke boete op te leggen. Zo ook de AFM, DNB en de NMa. Deze
toezichthouders, ook wel genoemd marktautoriteiten, zijn belast met het
toezicht op de naleving van financieel-economische regelgeving. Zij benutten
hun boetebevoegdheid tevens om financieel-economische criminaliteit aan te
pakken. Hoe doen zij dat?
In mijn paper beschrijf ik de wijze waarop de AFM en DNB gebruik maken
van hun boetebevoegdheid. Hoe zien zij hun bevoegdheid? Hoe vaak hebben
zij de afgelopen jaren een boete opgelegd, aan wie en voor welk bedrag? Hoe
komt het besluit om een boete op te leggen tot stand en waarom worden
sommige zaken toch weer aan het OM doorgespeeld? Hoe is de
handhavingsstijl van de toezichthouders te kenschetsen? In hoeverre
gebruiken zij hun bevoegdheid zoals door de wetgever beoogd?
Uit mijn onderzoek, waarbij ik beleidsstukken van AFM en DNB heb
geraadpleegd, hun boetebesluiten heb geanalyseerd en vraaggesprekken heb
gevoerd, komt het voorlopige beeld naar voren dat de toezichthouders
uiteenlopende handhavingsstijlen hanteren. Vooral de offensieve en
paternalistische stijl van de AFM valt op. In het bijzonder kleine financiële
instellingen krijgen een hoge boete opgelegd. In hoeverre leveren de
44

toezichthouders daarmee een bijdrage aan de bestrijding van de financieeleconomische criminaliteit?
De houdbaarheid van cameratoezicht
Ad Schreijenberg
Regioplan Beleidsonderzoek heeft een beslisinstrument ontwikkeld om
gemeenten te helpen de afweging over het al dan niet continueren van
cameratoezicht te maken. In de praktijk blijkt dat gemeenten eerder geneigd
zijn meer camera's op te hangen, dan bestaande camera's weg te halen. Dit
terwijl niet altijd duidelijk is of de camera's bijdragen aan de gestelde doelen
ten aanzien van de openbare orde. Het beslisinstrument zorgt voor een
systematische afweging over voortzetten, aanpassen, afbouwen of beëindigen
van cameratoezicht.
De meerwaarde van het instrument is allereerst te vinden in het genoemde
systematische karakter ervan. Daardoor worden politieke overwegingen ten
aanzien van een beslissing over cameratoezicht grotendeels buitenspel gezet.
De reactie op bestaande, minder systematische evaluaties van cameratoezicht
is doorgaans ongeacht de uitkomsten dat cameratoezicht gecontinueerd of
uitgebreid dient te worden.
Daarnaast biedt het instrument een simpele, maar effectieve manier van
evalueren. Cijfermateriaal en interviews over een of meerdere cameragebieden
bieden genoeg input om met behulp van het instrument een afweging te
maken. We hopen dat een dergelijke simpele manier van evalueren meer
gemeenten over de streep trekt bestaand cameratoezicht te evalueren en daar
consequenties aan te verbinden. In de praktijk blijkt dat gemeenten wel willen
evalueren, maar dit te duur of te veel gedoe vinden. Ook daardoor blijven
camera's soms onterecht hangen. Als het aan ons ligt hangen er alleen
camera's op straat als de noodzaak daartoe blijvend wordt aangetoond.
Ontbreekt deze noodzaak, dan kunnen camera's wijken.
Politieleiderschap in ontwikkeling: een verkenning van de noden en
mogelijkheden binnen de Belgische politieorganisatie.
Lieselot Bisschop
Sofie De Kimpe
Leiderschap staat in verschillende sectoren ter discussie en de aandacht voor
leiderschap in de politieorganisatie is dan ook niet verwonderlijk. De
schijnwerpers kwamen daarbij echter niet steeds op positieve gebeurtenissen
te liggen, maar op voorvallen waarin de voorbeeldfunctie van de politie(leider)
met de voeten werd getreden. Mogelijk is dit kenmerkend voor de uitdagingen
van de Belgische politieorganisatie in zijn leiderschapsontwikkeling.
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Niettegenstaande het belang van politieleiderschap is er immers structureel
geen ontwikkeling voorzien eens het niveau van hoofdcommissaris is bereikt,
een aantal eenzame initiatieven uitgezonderd. Men lijkt er vanuit te gaan dat
de top geen nood heeft ontwikkeling en dit terwijl politieleiders vaak alleen
staan met vragen en problemen en moeten balanceren tussen belangen van
bestuurlijke en gerechtelijke overheden, het publiek en de eigen organisatie.
We lichten het belang en de betekenis van leiderschapsontwikkeling voor
politieleiders, politieorganisatie en maatschappij toe. Vervolgens bespreken
we de onderzoeksbevindingen uit de binnen- en buitenlandse cases over
(politie)leiderschap en de focusgroepen met Belgische politieleiders. Dit staat
ons toe aanbevelingen te formuleren voor de ontwikkeling van leiderschap in
de (Belgische) politiecontext.

Criminaliteit in cijfers
donderdag 09:30-11:00, Zaal: B031
Voorzitter: Andre van der Laan

Verstedelijking en problematische jeugdgroepen
Tom van Ham
In een recent onderzoek dat door Bureau Beke is uitgevoerd, zijn alle
problematische jeugdgroepen (hinderlijk, overlastgevend en crimineel) in
Nederland in kaart gebracht middels de shortlistmethodiek. Voor de
totstandkoming van dit landelijk overzicht hebben alle regiokorpsen een jaar
lang geparticipeerd in een verbetertraject en kan voor het eerst gesproken
worden van een betrouwbare landelijke inventarisatie.
In het najaar van 2009 kent Nederland 1.760 problematische jeugdgroepen.
Specifiek gaat het daarbij om 1.341 hinderlijke jeugdgroepen, 327
overlastgevende jeugdgroepen en 92 criminele jeugdgroepen. Van deze
groepen zijn er 27 te kwalificeren als straatbende en 10 als jeugdbende. De
lichtste categorie problematische jeugdgroepen - de hinderlijke - komen het
meest (76%) voor in ons land, gevolgd door overlastgevende (19%) en
criminele jeugdgroepen (5%).
Het beeld omtrent problematische jeugdgroepen in Nederland kan op
verschillende manieren in beeld worden gebracht. Zo kan worden gekeken
naar het aantal in een politieregio aanwezige problematische jeugdgroepen,
maar kan ook worden gekeken naar de mate van verstedelijking in relatie tot
het aantal in een regio aanwezige problematische jeugdgroepen.
Naast een korte omschrijving van het landelijk beeld omtrent
jeugdgroepenproblematiek, wordt in de presentatie voornamelijk ingegaan op
de mate van verstedelijking en de aanwezigheid van problematische
jeugdgroepen. Aspecten die aan de orde komen zijn de mate van
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verstedelijking in relatie tot het aantal problematische jeugdgroepen, de ernst
van de jeugdgroepenproblematiek en de relatieve ernst van
jeugdgroepenproblematiek in landelijke tot zeer sterk stedelijke gebieden.
Geweldcijfers: Een inventarisatie van monitoren en weergave van trends
in geweld
Miranda Witvliet
Maartje Timmermans, Regioplan Beleidsonderzoek
Ger Homburg, Regioplan Beleidsonderzoek
Het programma 'Veiligheid begint bij Voorkomen' heeft als doelstelling een
reductie van geweld in 2010 t.o.v. 2002 met twintig procent. Om de
ontwikkeling van geweld te meten, worden vanuit verschillende
departementen monitoren uitgevoerd. Er is weinig zicht op de
vergelijkbaarheid van de cijfers van deze monitoren. In dit onderzoek hebben
we monitoren beoordeeld op geschiktheid om geweldtrends weer te geven en
een vergelijking tussen de monitoren gemaakt.
In de eerste fase van het onderzoek hebben we monitoren over geweld
verzameld. Uit de zoektocht kwamen 41 monitoren naar voren. Deze
monitoren hebben we beoordeeld op geschiktheid om geweldtrends weer te
geven. In een analysekader hebben we de monitoren vergeleken op criteria
binnen de domeinen 'methodiek', 'betrouwbaarheid' en 'validiteit'. We hebben
de monitoren beoordeeld op (1) zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de
steekproef, (2) externe betrouwbaarheid, (3) consistentie over de metingen, (4)
overeenkomst operationalisatie - definitie van geweld, (5) externe validiteit,
(6) interne validiteit.
Op basis van deze criteria hebben we zestien monitoren geselecteerd die we
geschikt achten om geweldtrends weer te geven. Tussen de monitoren
constateren we grote verschillen in onderzoeksopzet. Ook bestaan er grote
verschillen in de mate waarin geweldthema's die centraal staan in beleid
vertegenwoordigd zijn. De cijfers uit deze monitoren laten geen eenduidig
beeld zien van de ontwikkeling van geweld. Er valt niet uit te sluiten dat
bestaande verschillen in geweldtrends tussen de monitoren veroorzaakt zijn
door verschillen in onderzoeksopzet. Deze verschillen limiteren de
zeggingskracht van de monitoren om de ontwikkeling van geweld in de
Nederlandse samenleving weer te geven.
Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit en andere
maatschappelijke ontwikkelingen
André van der Laan, WODC
Martine Blom, WODC
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In Nederland doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat vanaf 2002 het
aantal slachtoffers van criminaliteit daalt zowel volgens slachtofferenquêtes
als in de door de politie geregistreerde criminaliteit, terwijl het aantal 12-24jarige verdachten en daders van een misdrijf tot en met 2007 stijgt. Een daling
in slachtofferschap van delicten gaat kennelijk (nog) niet gepaard met een
daling in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Een eerste verklaring is dat de
toename in beleids- en opsporingsaandacht voor jeugdige verdachten en
daders leidt tot meer en betere registratie van jeugdige verdachten. Maar is dit
de enige achtergrond voor de toename in het aantal jeugdige daders en
verdachten van een misdrijf? In de literatuur worden diverse maatschappelijke
ontwikkelingen genoemd die een aanvullende verklaring kunnen bieden voor
veranderingen in de criminaliteit. Zo wordt er ook op gewezen dat als het
aandeel personen in de bevolking dat meer geneigd is tot het plegen van
delicten, zoals bijvoorbeeld jonge mannen, verandert, dit ook gepaard gaat met
een verandering in de criminaliteit. Ook is het mogelijk dat een veranderende
bevolkingssamenstelling gepaard gaat met sociale instabiliteit en afname in de
informele sociale controle. In dit paper worden de trends in geregistreerde
jeugdcriminaliteit gerelateerd aan andere maatschappelijke trends zoals sociaal
demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en trends in de
rechtshandhaving. De eerste resultaten zullen worden gegeven en besproken.

Biografieen in de criminologie
donderdag 11:30-13:00, Zaal: A002
Voorzitter: Frank van Gemert

Twee biografieën van seriemoordenaars
Sytze van der Zee
Koos Hertogs en Willem van Eijk zijn twee Nederlandse seriemoordenaars.
'Zuidwal' (2003) is de titel van het boek over de eerste persoon, het is in
hoofdzaak gebaseerd op politiebronnen. Van der Zee kwam in contact met een
rechercheur die bij de opsporing van Hertogs betrokken was. Diens verhalen
wakkerden de interesse voor seriemoord aan en leidden tot een (bijna
letterlijk) aangrijpend en gedetailleerd boek.
'Anatomie van een seriemoordenaar' (2006) is de titel van een boek over
Willem van Eijk. In dit geval is Van der Zee benaderd door Van Eijk, die na
het uitkomen van 'Zuidwal' in hem een pleitbezorger hoopt te vinden. Dit
tweede boek is goeddeels gebaseerd op interviews met de gedetineerde
seriemoordenaar. De lezer leert hem kennen als een onsympathiek en zeer
argwanend persoon.
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Sytze van der Zee was hoofdredacteur van Het Parool en tegenwoordig is hij
schrijver. Hij zal door Joke Harte worden geïnterviewd over zijn ervaringen
met het opstellen van deze twee biografieën.
Biografie, een vergeten bron in de criminologie
Frank van Gemert
In Nederland worden biografieën van criminelen zelden geschreven door
criminologen. Er is een vrij lange rij boeken over bekende boeven, maar dit
zijn als regel chronologische en feitelijke weergaven van wat journalisten
hebben gevonden in rechtbankverslagen en politiedossiers. Levensverhalen
van boeven, waarom worden die niet met behulp van kwalitatieve methoden
door Nederlandse criminologen opgetekend? Wat ziet men als obstakels van
deze vergeten bron en wat is de meerwaarde? Aan de hand van lopend
onderzoek c.q. het actuele schrijven van een biografie zullen beide kanten
worden toegelicht. Er wordt een link gelegd met culturele criminologie.

Criminele carrieres en levensloop transities: trouwen,
scheiden en ouderschap
donderdag 11:30-13:00, Zaal: A008
Voorzitter: Hanneke Palmen

Criminality and intimate relations: effects of union formation and union
dissolution on criminal behavior.
Mioara Zoutewelle-Terovan
Catrien Bijleveld
Aat Liefbroer
Victor van der Geest
In studying criminality from a life course perspective it is important to
describe not only individual differences in criminal careers, but also to ask
how these differences are linked to family formation. This paper analyzes the
effects of intimate relationships (marriage/registered partnership and divorce)
on criminal careers for a group of Dutch males and females at high risk of
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offending. In a prospective design, spanning 14 years, we were able to collect
a large amount of psychological and background variables, as well as
complete information on offending and intimate relationships. This allows us
to control for confounders in the described relation, and, more specifically, to
investigate the impact of relationship formation on criminal careers over and
above the impact of static interindividual differences. The possibility of
analyzing a female sample brings us on a less explored path in describing
gender differences.
Ouderschap en crimineel gedrag: het effect van het krijgen van een eerste
kind op de ontwikkeling van crimineel gedrag
Susanne de Goede, NSCR
Arjan Blokland, NSCR
Mioara Zoutewelle, NSCR
Paul Nieuwbeerta, Universiteit Leiden
Centraal uitgangspunt van de levensloop criminologie is dat
levensloopomstandigheden van invloed zijn op de ontwikkeling van crimineel
gedrag. Eerder empirisch onderzoek richtte zich met name op het effect van
trouwen. Het krijgen van kinderen werd daarbij doorgaans in één adem
genoemd. De vraag is echter of dat het krijgen van kinderen een zelfstandig
effect heeft op het criminele gedrag van de ouders. De levensverhalen uit de
studie van Laub en Sampson (2003) suggereren dat ouderschap belangrijk is
bij stoppen met criminaliteit. De resultaten van kwantitatief onderzoek zijn tot
nu toe echter veel minder eenduidig.
In dit paper gaan we op basis van data uit de Criminele Carrière en
Levensloop Studie (CCLS) na wat het effect van het krijgen van een eerste
kind op het criminele gedrag van de ouders binnen twee jaar na de geboorte
van dit kind. Ook gaan we na of dat dit effect verschilt voor (a) mannen
(vaders) en vrouwen (moeders), (b) het krijgen van een kind binnen of buiten
het huwelijk en (c) het krijgen van een kind op vroege of gemiddelde leeftijd.
Om te controleren voor mogelijke selectie effecten maken we gebruik van
fixed effects modellen.
Birds of a feather stick together? De invloed van crimineel gedrag op
echtscheidingskansen
Marieke van Schellen, Universiteit Utrecht
Anne-Rigt Poortman, Universiteit Utrecht
Werner Raub, Universiteit Utrecht
Het huwelijk wordt gezien als een belangrijk keerpunt in de criminele carrière.
Opmerkelijk genoeg is er tot nu toe nauwelijks aandacht geweest voor een
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sterk gerelateerde levensloopgebeurtenis: echtscheiding. De weinige eerdere
studies hebben bovendien geen rekening gehouden met het criminele gedrag
van huwelijkspartners.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt een antwoord
gezocht op de vraag in hoeverre crimineel gedrag van invloed is op
scheidingkansen. Ten tweede wordt ingaan op de vraag in hoeverre de
scheidingskansen van delinquenten afhangen van het criminele gedrag van de
huwelijkspartner. Vaak wordt verondersteld dat huwelijken langer stand
houden als partners op elkaar lijken. Het is echter de vraag of dit ook geldt als
beide partners delinquent zijn. Zowel de persoonlijkheden als levensstijlen van
delinquenten zouden de stabiliteit van het huwelijk niet noodzakelijk ten
goede hoeven te komen. Het feit dat aan deze vragen tot dusverre nauwelijks
aandacht is besteed, wordt mede veroorzaakt doordat adequate data niet
voorhanden was.
Om het onderzoek uit te voeren zal gebruik worden gemaakt van de Criminele
Carrière en Levensloop Studie (CCLS). In het kader van deze studie zijn voor
bijna 5000 veroordeelde personen de complete criminele carrières en
levenslopen in kaart gebracht vanaf het 12e tot 72e levensjaar. Voor dit
onderzoek is de CCLS uitgebreid met gegevens over de criminele carrières
van de huwelijkspartners van al deze veroordeelden. De resultaten laten zien
dat de ernst van de gepleegde delicten, de timing van delicten en het criminele
gedrag van de partner de echtscheidingskansen van veroordeelden
beïnvloeden.

Cybersafety
donderdag 11:30-13:00, Zaal: A014
Voorzitter: Sander Veenstra

De Verkenning Cybercrime in Nederland: een empirisch onderzoek naar
de aard van cybercrime
Miranda Domenie, NHL University of Applied Sciences
Deze bijdrage is gebaseerd op de Verkenning Cybercrime in Nederland 2009
die het Lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool in opdracht van het
KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) uitvoerde. De centrale
onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: wat is de ernst van de cybercrimes
hacken, e-fraude, cyberafpersen, kinderpornografie en haatzaaien in
Nederland?
We voerden een (inter)nationale literatuurstudie en een systematische analyse
over 665 politiedossiers uit. De literatuurstudie is voornamelijk gebruikt om
inzicht te verwerven in definities, strafbaarstelling, verschijningsvormen en
trends. Met de dossierstudie zijn we dieper ingegaan op de aard van de
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cybercrimes (cybercriminele technieken, verbanden met andere (cyber)crimes,
verdachten- en slachtofferkenmerken).
Op enkele onderwerpen spreken de resultaten van de literatuurstudie en
dossierstudie elkaar tegen. Enerzijds kan dit komen doordat uitspraken die
gedaan worden in rapporten niet gebaseerd zijn op empirisch materiaal. Soms
lijkt er zelfs sprake te zijn van een papegaaiencircuit; juist omdat er nog zo
weinig bekend is over cybercrime nemen auteurs veel van elkaar over,
waardoor beweringen 'waar' lijken te worden ('iedereen zegt het, dus het zal
wel zo zijn'). Anderzijds is onze studie slechts gebaseerd op een beperkt aantal
politiedossiers en kleven er beperkingen aan de methode; politiedossiers geven
bijvoorbeeld geen inzicht in het dark number.
In deze bijdrage richten we ons voornamelijk op de resultaten uit de
dossierstudie. We gaan dieper in op verbanden tussen verschillende
cybercrimes en opmerkelijke verschillen tussen verdachten en slachtoffers van
verschillende cybercrimes. Daarnaast behandelen we een aantal opmerkelijke
verschillen en overeenkomsten tussen resultaten van de literatuur- en de
dossierstudie.
Internetfraudeurs: een nieuwe groep daders of oude daders op een
nieuwe werkterrein?
Rutger Leukfeldt
Wouter Stol
Internet heeft ten opzichte van de fysieke wereld een aantal unieke
kenmerken. Kort samengevat zijn dat: (1) het verdwijnen van de barrières van
tijd en ruimte, (2) het grote bereik van potentiële slachtoffers tegen minimale
investering, (3) de hoge mate van gepercipieerde anonimiteit en (4) de hoge
frequente waardoor lage opbrengsten per delict zorgen voor hoge winsten.
Deze unieke kenmerken leiden ertoe dat de context waarin delicten via
internet gepleegd worden anders is dan in de fysieke wereld. Hierdoor is het
mogelijk dat een andere groep mensen delicten pleegt. Deze daders plegen in
de fysieke wereld geen delicten, maar door de gepercipieerde voordelen die
internet biedt, doen ze dat online wel. In deze bijdrage kijken we naar de
plegers van internetfraude.
We voerden een internationale literatuurstudie uit en we analyseerden 500
politiedossiers. Er staat nog een reeks interviews met daders gepland. Uit
politiedossiers selecteerden we 170 verdachten van internetoplichting en 216
verdachten van 'klassieke' oplichting (waarbij internet geen rol speelde). Van
deze twee groepen analyseerden we de persoonskenmerken, de
sociaaleconomische kenmerken en de criminele carrière. In deze bijdrage gaan
we in op de overeenkomsten en verschillen tussen de twee groepen fraudeurs.
Eén van de bevindingen is dat e-fraudeurs eerder in hun criminele carrière
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overstappen van het plegen van een vermogen zonder geweldsdelict
(bijvoorbeeld een diefstal of inbraak) naar het plegen van fraude.
Gekocht maar niet gekregen. Risicofactoren voor slachtofferschap van
online oplichting
Johan van Wilsem, Universiteit Leiden
Hoewel oplichting een veelvoorkomend misdrijf is, is er nog maar weinig
inzicht waarom bepaalde sociale groepen een verhoogde kans hebben om er
slachtoffer van te worden. Dit paper richt zich op oplichting van
internetconsumenten, en gebruikt daarbij een verklaringsmodel dat inzichten
combineert uit de zelfcontroletheorie en de routine activiteitentheorie. De
gebruikte data zijn afkomstig uit een grootschalige slachtofferenquete
afgenomen onder een steekproef van de algemene bevolking van 16 jaar en
ouder (N=6,201). Uit de resultaten blijkt dat mensen met geringe zelfcontrole
een aanzienlijk hoger risico lopen om opgelicht te worden, evenals mensen die
veel aan online winkelen doen en veel in online fora participeren. Deels is de
relatie tussen zelfcontrole en oplichting indirect - omdat mensen met weinig
zelfcontrole ook veel risicoverhogende online activiteiten ontplooien - maar
daarnaast gaat er een duidelijk direct effect van uit. Dit suggereert dat mensen
met weinig zelfcontrole anders reageren op verdachte aanbiedingen.

Effectiviteit en evaluatie van interventies
donderdag 11:30-13:00, Zaal: A028
Voorzitter: Juul Mulder

Spreken Over Schuld, slachtoffer en samenleving; Evaluatie van de
interventie SOS
Thea de Jong
Joke Harte
Prison Fellowship International heeft in 1998 de cursus 'Sycamore Tree
Project' ontwikkeld. Deze cursus, gestoeld op principes uit het herstelrecht,
wordt aangeboden in 20 landen waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, de
Verenigde Staten, Rwanda, Colombia en Hongarije. In Nederland geeft
Gevangenenzorg Nederland de cursus onder de naam SOS (Spreken Over
Schuld, slachtoffer en samenleving) in verschillende justitiële
(jeugd)inrichtingen. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken
geweest naar SOS, waaronder een algemeen evaluatieonderzoek, waarbij er
aandacht was voor een plan-, proces- en korte termijnevaluatie van SOS.
Hierbij is er gekeken in hoeverre en de doelen en het beleid van SOS in de
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praktijk verwezenlijkt werden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de
methodiek onderbouwd werd met criminologische theorieën en hoe ze zich
verhoudt met de 'What Works' principes. Maar ook is geanalyseerd hoe
succesvol SOS is in het bereiken van resultaten in het denken, de houding en
meningvorming van de deelnemers aan het einde van de cursus. In combinatie
met ander onderzoek naar SOS laten de resultaten een wisselend beeld zien.
De interventie, grotendeels gedragen door vrijwilligers, wordt positief
beoordeeld door de deelnemers en er zijn zelfs veranderingen in gedrag en
denken zichtbaar. Tegelijkertijd voldoet ze niet geheel aan de eisen van de
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie . Het is de vraag in
hoeverre dit noodzakelijk en wenselijk is. En hoe het verder moet met de
interventie met het oog op de toekomst.
Ontucht met instemming van jongeren?
Juul Gooren
Martin Moerings
Voor jongeren en de uitoefening van seks zonder dwang moet een overheid
schipperen tussen twee waarden: bescherming tegen misbruik en vrijheid tot
ontplooiing. Voor het inschatten van de strafwaardigheid van een seksueel
voorval dienen die waardes afgewogen te worden. Bij een veronachtzaming
van de extra kwetsbare positie van jongeren bestaat het risico dat hun gebrek
aan weerstand en de eventueel door henzelf aangevoerde vrijwilligheid door
een dader zelfzuchtig wordt gebruikt/ misbruikt. Een al te nadrukkelijk accent
op bescherming zet de deur echter open voor oneigenlijke motieven van
derden (zoals de overmatige controle door ouders) en andersoortige belangen
(zoals het handhaven van de maatschappelijke zeden) die daarmee het directe
rechtsgoed (de seksuele integriteit van de jongere) kunnen ondersneeuwen.
Naast de optiek van het vermeende slachtoffer is het vanuit de notie van
rechtszekerheid noodzakelijk dat verdachten, waaronder ook jongeren zelf
kunnen worden begrepen, weet hebben van het strafwaardige karakter van hun
gedraging. Dat karakter moet kenbaar zijn zodat elk rechtssubject zijn gedrag
daarop kan afstemmen. Met het verlaten van het criterium dwang en de
vervanging door een meer onbepaald criterium zoals ontucht bestaat het risico
dat de rechtswaarborgen van de verdachte te zeer ondergeschikt wordt
gemaakt aan de subjectieve en mogelijkerwijs niet-kenbaar gemaakte ervaring
van het vermeende slachtoffer en/ of de subjectieve opvatting van
ongelijkwaardigheid door de autoriteiten. Niet alleen moet dus scherp worden
toegezien op het directe rechtsgoed van de strafbaarstelling, maar ook op de
rechtsbescherming van de verdachte. Het paper zal in kaart brengen hoe in de
opsporing en vervolging door politie/ justitie uiting wordt gegeven aan de
hierboven gesignaleerde spanningsvelden en dat tegen de achtergrond van een
mogelijk veranderde seksuele moraal onder jongeren.
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De prétherapie voor zedendelinquenten in de PI Breda: Evaluatie van een
behandelprogramma tijdens detentie
Juul Mulder, WODC
M. H. Nagtegaal, WODC
In de penitentiaire inrichting (PI) Breda wordt sinds 1999 op de afdeling
'beschermd wonen' een behandelprogramma genaamd 'prétherapie' gegeven
aan zedendelinquenten. De prétherapie heeft vier doelstellingen: 1) het
voorkomen van een verslechtering van de psychische toestand, 2) het
voorbereiden op vervolgbehandeling, 3) het verkorten van de duur van
vervolgbehandeling en 4) een bijdrage leveren aan het voorkomen van
recidive. Het WODC verrichtte naar aanleiding van Tweede Kamer- en
beleidsvragen een evaluatie van het plan van aanpak en de uitvoering van het
programma in de praktijk (Nagtegaal & Mulder, 2009; 2010). In deze
presentatie komen de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoeken aan bod.
De verschillende onderdelen van de prétherapie worden besproken, evenals
gegevens over de 141 deelnemers die tussen 1999 en 2009 aan het programma
hebben deelgenomen. Op basis van de behandelonderdelen en de
doelstellingen zijn door de onderzoekers veronderstelde werkzame
mechanismen afgeleid die aan bod zullen komen. Ook werd gesproken met
behandelaren uit het vervolgtraject na detentie (forensisch psychiatrische
centra, forensisch psychiatrische afdelingen en forensische psychiatrische
klinieken). De bevindingen van deze interviews komen eveneens aan bod.
Verder zal het programma worden geplaatst in het kader van bevindingen uit
(inter)nationale literatuur over effectieve interventies bij zedendelinquenten.

De aanpak van witteboordencriminaliteit
donderdag 11:30-13:00, Zaal: B013
Voorzitter: Erp, Mw. J. van

De strafrechtelijke handhaving van organisatiecriminaliteit
Joep Beckers, Erasmus Universiteit Rotterdam
In 1949 verscheen Sutherland's studie 'White Collar Crime', waarin hij onder
andere de gebreken van het toentertijd beschikbare criminologische
datamateriaal aan de kaak stelde: waarom worden cijfers omtrent
witteboordencriminaliteit niet, net als bijvoorbeeld statistische gegevens met
betrekking tot jeugdcriminaliteit, in de conventionele databronnen
opgenomen? Ondanks Sutherland's vroege kritiek is kwantitatief onderzoek
naar criminaliteit gepleegd door ondernemingen nog steeds slechts
mondjesmaat voorhanden. Zeker in Nederland zijn we, wanneer we meer
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inzicht willen krijgen in de manier waarop organisatiecriminaliteit wordt
afgedaan, veelal aangewezen op kwalitatieve case studies.
In deze presentatie wordt aan de hand van 1000 at random geselecteerde
strafbladen van Nederlandse rechtspersonen nagegaan welke delicten
ondernemingen begaan en hoe zij daarvoor worden gestraft. Zijn het, zoals we
afgaande op voorname criminologische en rechtssociologische theorieën
zouden mogen verwachten, de grote bedrijven die vanwege ernstige
wetsovertredingen binnen het strafrecht terechtkomen en daarbinnen tevens de
hoogste sancties opgelegd krijgen, of zien we juist het omgekeerde: kleine
ondernemingen, welke weinig weerstand lijken te kunnen bieden en die
bestraft worden voor relatief eenvoudige overtredingen?
Tijdens deze presentatie zal een eerste blik worden geworpen op de
verzamelde data en zal worden geconstateerd dat het toch vooral
efficiencyoverwegingen lijken te zijn die ten grondslag liggen aan de praktijk
van de strafrechtelijke sanctionering van organisatiecriminaliteit: het zijn niet
the big and the bad, maar the small and the ordinary die strafrechtelijk worden
aangepakt.
De kwetsbaarheden voor corruptie van publieke sectororganisaties.
Gevalstudie van de Belgische administratie Douane en Accijnzen.
Gudrun Vande Walle, Hogeschool Gent
Arne Dormaels, Hogeschool Gent
Een door criminologen vaak gehanteerd model om inzicht te krijgen in de
etiologie van organisatiecriminaliteit is het multi-level verklaringsmodel (zie
o.a. Vaughan, 2002; Vander Beken, e.a., 1999; Shover and Bryant, 1993;
Kramer and Michalowski, 2006; Huisman, 2001). Bij dit model gaat de
aandacht uit naar verklarende elementen op het macro, meso en micro niveau.
In onze presentatie passen we deze etiologische benadering van
organisatiecriminaliteit toe op het fenomeen corruptie binnen de publieke
sector. Centrale vraag is aan welke voorwaarden een effectief anticorruptiebeleid voor de publieke sector moet beantwoorden. Deze vraag kan
pas beantwoord worden als we voldoende zicht hebben op die elementen die
bijdragen aan de kwetsbaarheid van publieke sectororganisaties voor
corruptie. Om dit te kunnen beantwoorden, exploreerden we de werking van
de administratie Douane en Accijnzen. In het eerste deel van de presentatie
gaan we in op de kwetsbaarheden van deze organisatie. Fundamentele
hervormingen ingegeven vanuit een Europese integratie van de markt,
technische (internationale) regelgeving, personeelstekort, gebrekkige interne
communicatie enz. kunnen een organisatie kwetsbaar maken voor corruptie. In
een tweede deel van de presentatie staan we stil bij de rol van
neutraliseringtechnieken bij het stellen van corrupt gedrag (Bandura et. al,
1996; Moore 2008).
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Deze bijdrage is gebaseerd op observaties die we verzamelden binnen het
kader van een anti-corruptietraining georganiseerd door de
Associatieonderzoeksgroep Bestuurlijke Veiligheidsvraagstukken in opdracht
van de Belgische Douane en Accijnzen.
Integere besluitvorming door politie/inspectie en de invloed van
organisatiefactoren
Kim Loyens, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)
Binnen de publieke rechtshandhaving zijn diverse actoren actief, waaronder de
politie en inspectiediensten. Beide organisaties staan in voor de controle op en
het onderzoek naar de naleving van rechtsregels en beschikken in deze over
ruime discretionaire bevoegdheden. Een cruciale vraag in een rechtsstraat is of
ze op integere wijze omgaan met deze bevoegdheden.
Dit onderzoek betreft een vergelijkende studie naar de ethische besluitvorming
binnen politie- en inspectiediensten. Meer bepaald wordt nagegaan in welke
mate organisationele factoren, zoals leiderschap, organisatiecultuur en
structurele kenmerken, een impact hebben op de wijze waarop het basiskader
binnen beide organisatie omgaat met ethische dilemma's. Het onderzoek wordt
opgevat als een explorerende studie waarin door middel van intensieve
kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals (participerende) observatie en
interviews, een theoretisch model wordt uitgewerkt om ethische
besluitvorming door deze 'street-level bureaucrats' te verklaren.
De onderzoeksopzet bestaat uit twee delen, namelijk (1) een pilootstudie in
een politiedienst om de methodologie uit te testen en het theoretisch kader te
verfijnen en (2) een vergelijking in 2 regio's waarbij per regio simultaan data
verzameld worden in één politiedienst en één inspectiedienst.
Deze paper zal bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste zal een uiteenzetting
worden gegeven van het theoretisch kader dat tot hier toe werd uitgewerkt op
basis van de literatuur en op basis van de eerste empirische bevindingen. Ten
tweede wordt aandacht besteed aan enkele methodologische aspecten. Ten
derde zullen de eerste resultaten worden voorgesteld op basis van de
etnografische studie in 3 van de 5 organisaties (2 politiediensten en 1
inspectiedienst).

Straftoemeting
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donderdag 11:30-13:00, Zaal: B025
Voorzitter: Pauline Schuyt

De ernst van het feit. Percepties van burgers, norm voor de rechter
Ad Schoep
Er bestaat nogal wat perceptieonderzoek naar de ernst van het feit. Dat wordt
relevanter nu steeds nadrukkelijker naar de mening van de burger gevraagd bij
de vorming van het strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie:
burgerparticipatie bij de strafeis is een hot item. Een gevolg daarvan kan zijn
dat de nadruk steeds meer wordt gelegd op de ernst van het feit en minder op
de persoon van de dader. Mede om die reden dient de stroom
perceptieonderzoeken vergezeld te gaan door een bezinning op de normatieve
invulling van de ernst van het feit. In deze presentatie wordt ingegaan op de
relatie tussen perceptieonderzoeken naar de ernst van het feit enerzijds en de
normatieve benadering er van vanuit de rechtswetenschap anderzijds.
Verklaren van verschillen in straftoemeting: De rol van kenmerken van
de houding van de verdachte tijdens de rechtszitting.
Hilde Wermink, Universiteit Leiden
Het doel van deze paper is te onderzoeken in hoeverre de houding van de
verdachte tijdens de rechtszitting een invloed heeft op de straftoemeting voor
drie verschillende typen straffen: gevangenisstraffen, werkstraffen en boetes.
Empirische kennis over straftoemeting is schaars in Nederland en veelal
gedateerd. In dit paper wordt voor het eerst empirisch onderzocht in hoeverre
kenmerken van de houding van de verdachte tijdens de rechtszitting een rol
spelen bij de straftoemeting. Op basis van de focal concerns theorie wordt
verwacht dat drie overwegingen een rol spelen bij de straftoemeting 1) mate
van verwijtbaarheid; 2) gevaarlijkheid/ bescherming maatschappij; 3)
individuele en organisatorische praktische gevolgen. De verwachting is dat
zowel de mate van verwijtbaarheid en de inschatting van de gevaarlijkheid van
de dader beïnvloed worden door de proceshouding van de verdachte. Op basis
van observaties tijdens zittingen bij de politierechter (N=435) laten de
resultaten zien dat de proceshouding van de verdachte een significante rol
speelt bij de straftoemeting.
Mondige burgers, spraakzame rechters
Pauline Schuyt, Universiteit Leiden
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Bij het bepalen van de straf heeft de rechter veel vrijheid. Binnen het wettelijk
kader wordt hij nauwelijks beperkt door dwingende regels. De
vanzelfsprekendheid van die vrijheid staat al enige tijd onder druk. Dat komt
mede door de steeds mondiger wordende burger, die de opgelegde straffen
niet zo maar accepteert. Een burger wil weten wáárom de rechter voor een
bepaalde straf heeft gekozen. Onduidelijkheid en onvrede over de straf heeft al
tot concrete wetsvoorstellen geleid die de vrijheid van de rechter inperken. Als
de rechtsprekende macht de straftoemetingsvrijheid wil behouden, zal de
rechter het gebruik van die vrijheid uitgebreider moeten verantwoorden, hij
moet spraakzamer worden.
Met dit gegeven is het belangrijk te onderzoeken hoe de straf verantwoord kan
worden of, met andere woorden, hoe factoren die een rol spelen bij de
straftoemeting kunnen worden gerubriceerd. Met dit doel is een
verantwoordingskader ontwikkeld op basis van wetssystematisch-,
wetshistorisch- en jurisprudentieonderzoek. Aan de hand van dat kader
kunnen straftoemetingsfactoren worden geïnventariseerd, geëxpliciteerd en
gesystematiseerd. Daarmee kan de rechter op een logische wijze tot zijn straf
én zijn strafverantwoording komen. Bovendien kan een dergelijk kader ook
van belang zijn voor de wetenschapper die straftoemetingsfactoren en/of hun
werking bij het bepalen van de straf wil onderzoeken. In deze presentatie zal
dit kader worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de vraag of de
rechter hiermee voldoende tegemoet kan komen aan de eisen van de moderne,
mondige burger.

Slachtoffers van fraude en overige criminaliteit
donderdag 11:30-13:00, Zaal: B031
Voorzitter: Maarten Kunst

Onveiligheidsgevoelens van slachtoffers die slachtofferhulp hebben gehad
Leanne Houben
Het Centraal Bureau voor Statistiek, en dan met name het speerpunt
Veiligheid onderzoekt of de Veiligheidsmonitor verrijkt kan worden met
gegevens uit registers. Voorbeelden zijn de bestanden met alle verdachten, de
HALT jongeren, diverse wijk- en buurtkenmerken en politieregistraties. In dit
kader zijn ook de gegevens van Slachtofferhulp Nederland gekoppeld aan de
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Veiligheidsmonitor. Eerste resultaten onder respondenten die in de
Veiligheidsmonitor hebben aangegeven slachtoffer te zijn geweest, laten zien
dat, mogelijkerwijs als gevolg van de ernst van het delict, personen die
slachtofferhulp hebben gehad zich onveiliger blijven voelen dan personen die
geen slachtofferhulp hebben gehad. Vooral vrouwen blijven zich onveiliger
voelen. In deze studie wordt verder ingezoomd op de data. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen delicten en de tijdspanne
tussen aangifte en interviewdatum in de Veiligheidsmonitor. Verder wordt op
het gebied van de onveiligheidsbeleving een profiel gemaakt van cliënten van
Slachtofferhulp Nederland nadat ze slachtofferhulp hebben aanvaard cq.
vanwege de ernst van hun slachtofferschap door Slachtofferhulp Nederland
zijn benaderd. Dit profiel wordt vergeleken met het onveiligheidsprofiel van
de Nederlandse bevolking.
Explaining the discrepancy in fictional and actual crime-reporting
behaviour (werktitel)
Joris Blaauw
Jochem Tolsma, Radboud Universiteit
Manfred te Grotenhuis Radboud Universiteit
Er bestaat een discrepantie tussen aangifte-intentie en feitelijke
aangiftebereidheid. Veel mensen zeggen aangifte te zullen doen, maar zien
hier van af als zij daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van een delict.
Geschat wordt dat ruim de helft van de delicten niet gerapporteerd wordt bij
de politie. Verschillende redenen kunnen hier een rol spelen: mensen kunnen
het delict als niet ernstig beschouwen, geen vertrouwen hebben in de
effectiviteit van de politie. Daarnaast kunnen zij angstig zijn voor represailles
door de dader(s) of zelf betrokken zijn bij het delict. Toch blijft er een
verbazingwekkende discrepantie bestaan tussen fictief en feitelijk
aangiftegedrag.
In dit onderzoek is bekeken of fictief aangiftegedrag een verklaring kan bieden
voor feitelijk aangiftegedrag en hoe eventuele verschillen te verklaren zijn.
Om kosten-batentheorieën te toetsen wordt in de modellen rekening gehouden
met de ernst van de delicten en met de tijd die het kost om aangifte te doen
(zowel de duur van het aangifte doen als de afstand tot het politiebureau).
Daarnaast wordt rekening gehouden met de sociale omgeving van slachtoffers,
om sociologische theorieën te toetsen. Tot slot wordt slachtofferschap
aangevoerd als een mogelijke verklaring van de discrepantie, waarbij
geredeneerd wordt dat veelvuldig slachtofferschap de aangiftebereidheid
vergroot (indien men tevreden is over de afhandeling door de politie).
Er wordt gebruik gemaakt van de dataset 'Slachtofferschap, aangiftebereidheid
en straftoemeting in Nederland'. Deze data bevraagt dezelfde groep mensen
naar aangifte-intentie en naar feitelijk aangiftegedrag, daarnaast is door het
paneldesign te rekening te houden met herhaald slachtofferschap.
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Slachtoffers aan het woord: een explorerend onderzoek naar de
psychosociale gevolgen en behoeften van slachtoffers van fraude
Maarten Kunst, UD Instituut voor Strafrecht & Criminologie
J.J.M. van Dijk, Universiteit Leiden
Onderzoek naar fraude beperkt zich voornamelijk tot studies die getracht
hebben de prevalentie van uiteenlopende vormen van financieel-economische
criminaliteit te schatten. De impact van slachtofferschap van fraude is echter
niet of nauwelijks voorwerp van onderzoek geweest. De onderhavige studie
had daarom tot doel de psychosociale gevolgen van slachtofferschap van
fraude en de behoeften die slachtoffers hebben tengevolge van hun
slachtofferervaring te verkennen. Om recht te doen aan de stand van
onderzoek werd gekozen voor een kwalitatieve aanpak in de vorm van
focusgroepen met slachtoffers. Deelnemers werden geworven via
belangenpartijen en lotgenotenorganisaties. In totaal konden zes groepen
worden georganiseerd: twee over relatiefraude (i.e., oplichting door iemand
binnen de kring van het gezin, de familie, vrienden en kennissen), één over
acquisitiefraude, één over identiteitsfraude, één over beleggingsfraude, en één
over Nigeriaanse/artikel 419-fraude. Alle deelnemers (N = 45) ondertekenden
vooraf een informed consent-formulier. Aan de hand van gespreksverslagen
stelden de onderzoekers voorlopige thema's vast en selecteerden zij citaten die
het betreffende thema volgens hen het beste illustreerden. Dit deden zij
onafhankelijk van elkaar. Vervolgens werd in onderling overleg een
definitieve selectie van thema's en citaten gemaakt. Tenslotte trachtten zij
consensus te bereiken over thema's die in meer dan één focusgroep leefden.
Drie thema's speelden in meer dan één focusgroep een rol: 1) secundaire
victimisatie (i.e., ervaringen die de emotionele toestand van het slachtoffer
verder doen verslechteren); 2) ontevredenheid over falend overheidsoptreden
op het gebied van preventie, repressie, en slachtofferhulp; en 3) een aangetast
zelfbeeld in combinatie met verlies van vertrouwen in anderen.

Jeugd, adolescenten en criminaliteit
donderdag 11:30-13:00, Zaal: B041
Voorzitter: Thessa Wong

Reclasseringstoezicht en jongvolwassenen
Willemijn Lamet, NSCR
Chrissy James, UvA
Peter van der Laan, NSCR & VU
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Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor de groep jongvolwassenen (18 t/m
25 jaar) die delicten plegen. Criminaliteitsstatistieken laten zien dat de piek in
- geregistreerde - criminaliteit niet bij 16- en 17-jarigen ligt, maar bij 18- t/m
20-jarigen. Met deze toenemende aandacht voor jongvolwassenen signaleren
betrokkenen - in kringen van politie, justitie en reclassering - diverse
knelpunten in de aanpak en bejegening van deze groep waardoor er behoefte is
aan meer inzicht in de aanpak van jongvolwassenen binnen een strafrechtelijk
kader.
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
heeft - op verzoek van Stichting Reclassering Nederland (RN) - onderzoek
gedaan naar jongvolwassenen onder toezicht van de reclassering. Daarbij
stond de vraag centraal of specifieke doelgroepkenmerken en/of strategische
keuzes van RN een specifieke aanpak voor jongvolwassenen rechtvaardigen.
Als eerste is door middel van literatuuronderzoek inzicht verkregen in
kenmerken van de doelgroep, ervaringen die andere (zorg)organisaties hebben
met deze groep en de effectiviteit van bepaalde aanpakken inclusief
aanwijzingen en richtlijnen voor het bevorderen van die effectiviteit. Ten
tweede is op basis van informatiebestanden van RN en Justitie de
betrokkenheid van jongvolwassenen bij criminaliteit en de mate en invulling
van de reclasseringsbemoeienis (toezicht) bij deze cliëntengroep onderzocht.
Ten derde is door middel van interviews (N= 52) met verschillende
medewerkers van de reclassering, diverse ketenpartners en
reclasseringscliënten informatie verzameld over cliëntengroep, kenmerken en
achtergronden, toezicht, ervaringen en knelpunten om een goed beeld van de
dagelijkse toezichtpraktijk te krijgen.
In deze presentatie worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en
implicaties voor de praktijk en verder onderzoek besproken.
Het sekseverschil in delinquentie verklaard?
Thessa Wong
A. Slotboom
C. Bijleveld
P.A.C. van Lier
T. Frijns
Het is algemeen bekend dat er een sekseverschil in delinquent gedrag is.
Minder meisjes dan jongens plegen delicten en de delicten die zij plegen zijn
minder ernstig. De reden voor dit sekseverschil is echter minder bekend. In
deze paper worden twee hypothesen met betrekking tot het sekseverschil
onderzocht: de risk exposure hypothese, waarbij wordt aangenomen dat
jongens en meisjes aan verschillende risicofactoren worden blootgesteld, en de
risk vulnerability hypothese, waarbij wordt aangenomen dat jongens en
meisjes verschillend sensitief zijn voor risicofactoren. Ook kan het zo zijn dat
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een combinatie van de twee hypothesen verklaart waarom jongens zo veel
vaker delicten plegen dan meisjes. Om de onderzoeksvragen te toetsen zijn de
data van de eerste wave van RADAR (Research on Adolescent Development
And Relationships) geanalyseerd. RADAR is een longitudinale studie waarin
495 12-tot-13-jarige jongeren deelnemen door elk jaar een vragenlijst in te
vullen over een breed scala aan onderwerpen. Niet alleen jongeren vullen de
vragenlijst in, maar ook hun ouders, een broer/zus en een beste vriend(in). De
dataset bevat vele risicofactoren in het domein van het individu, het gezin en
de leeftijdsgenoten.
Jeugdzorg na 'Savanna': beleidsreacties op kindermishandelingsdrama's
Tirza Kuijvenhoven, EUR
De Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren geconfronteerd met een
aantal kindermishandelingsdrama's. 'Savanna' (2004) en 'Gessica' of 'het
Maasmeisje' (2006) zijn hiervan misschien wel de meest bekende
voorbeelden. Deze en enkele andere gevallen van kindermishandeling met
dodelijke afloop leidden tot beroering in de samenleving, niet in de laatste
plaats omdat diverse hulpverleners betrokken bleken bij of bekend waren met
de gezinnen.
In de afgelopen jaren zijn over zeven gevallen van kindermishandeling met
dodelijke afloop openbare rapporten verschenen. De rapporten vormen de
neerslag van onderzoeken door inspecties en jeugdzorginstellingen naar de
hulpverlening aan de betreffende gezinnen. Een analyse van deze rapporten
laat zien dat de hulpverlening in belangrijke mate bekritiseerd wordt op het
gebied van samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie tussen
hulpverleners, verslaglegging, en toezicht en controle op de uitvoering. De
oplossingen in de rapporten richten zich grotendeels op verandering van
procedures, het formalisering van de praktijk door bijvoorbeeld
protocollisering en de inzet van (risico-taxatie)instrumenten, en op een
toenemende controle van de praktijk.
In de presentatie zal op basis van uit literatuur bekende inzichten in de praktijk
van jeugdzorgprofessionals kritisch gereflecteerd worden op de vraag in
hoeverre verwacht kan worden dat de door de rapporten voorgestelde
oplossingen een bijdrage zullen leveren aan de beoogde verbetering van de
kwaliteit van hulpverlening ter voorkoming van nieuwe kinderdoden.

Nieuw perspectieven op witte- en blauweboordencriminaliteit
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donderdag 15:45-17:15, Zaal: B013
Voorzitter: Gundrun VandeWalle

Corporate Security en Private Settlement: op zoek naar de juiste plaats
binnen de criminologie
Clarissa Meerts, Erasmus Universiteit Rotterdam
In deze presentatie wordt er gekeken naar een onderdeel van
misdaadbestrijding waar nog maar weinig over bekend is: corporate security actoren die binnen bedrijven onderzoek doen naar criminaliteit en vaak ook
een rol spelen bij het oplossen van het (criminaliteits)probleem. Over het
algemeen zijn de misdrijven waar corporate security zich mee bezig houdt van
financiële aard.
Een belangrijk instrument voor het oplossen van (interne) criminaliteit binnen
bedrijven is 'private settlement'. Daarbij kunnen zes verschijningsvormen,
variërend van 'meest publieke' tot 'meest private' private settlement, worden
onderscheiden. Hoewel de voordelen van dergelijke private settlements voor
slachtofferbedrijven groot kunnen zijn, moet er ook aandacht worden besteed
aan mogelijke nadelen of neveneffecten van deze private afhandeling van
interne criminaliteit. Essentieel hierbij zijn met name de nadruk op discretie en
de korte termijn focus van cliënten en corporate security. In dit kader kunnen
de zaken als verplaatsing van (criminele) werknemers naar andere bedrijven,
het mogelijke faciliterende effect van private settlement (een leereffect) en
zaken rondom ongelijkheid worden als problematisch aangewezen. Bij
ongelijkheid moet zowel worden gedacht aan ongelijkheid in de zin van
machtsverschillen in het onderhandelingsproces, als aan ongelijke behandeling
van zaken.
Vanwege genoemde manier van afdoening en andere vrij unieke kenmerken is
corporate security moeilijk inpasbaar in de meer traditionele concepten van de
private en publieke veiligheidssector. Een nieuwe kijk op de rol van corporate
security en de vormgeving daarvan binnen de praktijk van misdaadbestrijding
is dan ook gewenst.
Een verkenning van acquisitiefraude in Nederland
Krista Huisman, EUR
Deze presentatie behandelt een in de criminologie nog relatief onbekende
vorm van fraude: acquisitiefraude ofwel misleidende handelspraktijken.
Hierbij benaderen criminele ondernemingen (of oplichters o.i.d) Nederlandse
ondernemers met misleidende aanbiedingen voor bedrijfsadvertenties,
naamsvermeldingen op websites en spookfacturen. Een recent voorbeeld van
een spookfactuur is de massale mailing van het malafide bedrijf 'Kantoor voor
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Klanten', die ontvangers in de waan wilde brengen dat het een nota van de
Kamer van Koophandel betrof. Niet alleen de naam van het bedrijf, maar ook
het bedrijfslogo en de opmaak van de nota en de website vertoonden veel
gelijkenis met die van de Kamer van Koophandel. Een malafide bedrijf gaat er
vanuit dat van de honderdduizenden spookfacturen die worden verstuurd er
altijd wel een aantal onoplettende ondernemers zijn die toehappen. Volgens
het Steunpunt Acquisitiefraude is de schade voor het bedrijfsleven jaarlijks
zo'n 400 miljoen.
Hoe gaan de malafide aanbieders te werk? Wie worden er het slachtoffer, en
wat is er bekend over de schade? In deze presentatie worden de bevindingen
gepresenteerd uit ons onderzoek naar de aard, achtergronden en aanpak van
deze vorm van financieel-economische criminaliteit in Nederland (Huisman &
Van de Bunt, 2009).
Cultuur aan/op het werk. Een onderzoek naar de rol van cultuur in de
verklaring van werknemersdeviantie
Kristel Wouters
Sinds enkele decennia hebben criminologen aandacht voor de werkplek als
pleegplaats voor en de werknemer als actor in crimineel en deviant gedrag. Er
blijven echter een aantal theoretische en methodologische beperkingen
onderbelicht waar in dit onderzoek zal getracht worden een antwoord op te
bieden. Het onderzoek zal een theoretisch ingebed survey-onderzoek omvatten
naar antecedenten van werknemersdeviantie in de overheid.
De paper zal bestaan uit drie delen.
Ten eerste zal een theoretisch kader ter verklaring van werknemersdeviantie
worden uiteengezet. Hierbij wordt inspiratie gevonden in verschillende
theoretische disciplines (criminologie, antropologie, sociologie, psychologie).
Meer in het bijzonder zal voornamelijk inspiratie geput worden uit twee
theorieën: de grid-group theorie van Douglas (antropologie) en de differentiële
associatietheorie van Sutherland (criminologie). Deze theorieën zullen met
elkaar vergeleken worden, waarna een geïntegreerde theorie wordt
geformuleerd. De centrale hypothese waarop het onderzoek zich baseert is dat,
aangezien deviantie geleerd wordt in interactie met anderen, organisatie
cultuur een impact zal hebben op werknemersdeviantie. Deze impact zal
echter afhangen van de manier waarop de werknemer zich identificeert met de
organisatie waarin hij/zij werkt.
Ten tweede zal aandacht besteed worden aan een aantal methodologische
aspecten i.v.m. onderzoek naar werknemersdeviantie.
Ten derde zullen ook de voorlopige resultaten van een eerste test van de
theorie worden gepresenteerd op basis van een kwantitatief onderzoek in de
Belgische federale overheid.
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Frauderende vrouwen: gender en witteboordencriminaliteit
Wim Huisman, Vrije Universiteit
Witteboordencriminaliteit wordt vooral door mannen gepleegd. De vraag is of
dit zo blijft. Steeds meer vrouwen slagen erin steeds hogere posities op te
arbeidsmarkt te bereiken. Mogen we daarmee ook meer door vrouwen
gepleegde witteboordencriminaliteit verwachten? Criminologische
theorievorming rond gender en rond witteboordencriminaliteit leidt tot
tegengestelde hypotheses. Onderzoek naar witteboordencriminaliteit laat zien
dat deze vooral een situationele verklaring behoeft: het zijn de processen van
normalisering in organisatieculturen en de gelegenheden en spanningen die
samenhangen met managementfuncties die tot fraude leiden en niet de
persoonlijke disposities van de individuele dader. Als deze situationele
hypothese waar is, mogen we met het stijgen van vrouwen op de
maatschappelijke ladder dus ook meer boekhoudfraudes en andere
organisatiecriminaliteit verwachten. Onderzoek naar door vrouwen gepleegde
criminaliteit en daaruit afgeleide theorievorming leidt echter tot een
tegengestelde voorspelling. Vrouwen zijn in het algemeen geneigd minder
risicovol gedrag te vertonen en criminaliteit te plegen, als gevolg van een mix
van biopsychologische factoren en sociale omgevingsfactoren die verschillen
van mannen. Of zoals EU-commissaris Kroes opmerkte: 'Als Lehman
Brothers Lehman Sisters was geweest, had de crisis niet deze omvang gehad'.
Dus naarmate vrouwen mannen op hogere posities verdringen, mogen we
volgens deze gender senstive hypothese juist minder witteboordencriminaliteit
verwachten. Wat is waar?

Jeugd en cybersafety
donderdag 15:45-17:15, Zaal: A014
Voorzitter: Sander Veenstra

Minderjarigen, Media en Mythen
Joyce Kerstens
Risico's van online seksuele activiteiten voor jongeren
Vooral jongeren ervaren de voordelen van allerhande online technologieën en
ze maken er dan ook gretig en op een vanzelfsprekende manier gebruik van.
Zo gebruiken ze de digitale media voor educatie, entertainment en in het
bijzonder voor communicatie. Maar de digitale media bieden niet alleen maar
voordelen: uit berichtgeving in de media en uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat elke denkbare deviantie in de offline wereld ook in cyberspace wordt
gevonden. Vooral de relatie tussen seksualiteit, jeugd en internet is van meet
af aan onderwerp van debat, controverse en zorg geweest. De bezorgdheid
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over online seksuele risico's heeft ertoe geleid dat steeds meer politici,
beleidsmakers, professionals overtuigd zijn van de noodzaak om kinderen en
adolescenten bescherming te bieden tegen online gevaren. Zo is bijvoorbeeld
met ingang van 1 januari 2010 een wet aangenomen die grooming (vrij
vertaald: digitaal kinderlokken) strafbaar stelt. Daarnaast is de politie
begonnen met internetsurveillance om bijvoorbeeld loverboys te kunnen
traceren en vervolgen. Hoewel maatschappelijke onrust over online gevaren
heeft geresulteerd in maatregelen om jongeren te beschermen, is er nog weinig
bekend over de aard en omvang van deze gevaren. Een vierjarig onderzoek,
uitgevoerd door onderzoekers het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool
in samenwerking met andere kennisinstituten, biedt een analyse van de risico's
die jongeren lopen op het gebied van internetseksualiteit. Ook gaat dit
onderzoek nader in op de oorzaken en gevolgen van deze risico's. Tijdens de
workshop worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van een
internationale literatuurstudie en schetsen we een beeld over online risico's op
basis van gesprekken met kinderen in focusgroepen. Doel van de presentatie is
om een onderscheid aan te brengen tussen feiten en mythen rond seksueel
gerelateerde internetrisico's.
Gameverslaving: fabel of feit?
Tony van Rooij
Als je de verhalen in de media mag geloven wordt de deur van de
verslavingszorg platgelopen door gameverslaafden. Helaas blijft de discussie
rondom gameverslaving vaak aan de oppervlakte hangen en is de kennis over
het fenomeen gamen bij velen nog beperkt. In deze presentatie wordt dieper
ingegaan op verschillende belangrijke vragen rondom de zin en onzin
gameverslaving. Kun je nu wel of niet aan games verslaafd raken en tot welke
problemen kan het gedrag leiden? Wat voor soorten computergames zijn er,
welke spellen dragen risico's met zich mee en wat maakt een spel verslavend?
Om hoeveel mensen gaat het nu en wie zijn er bijzonder vatbaar? Wat, tot slot,
doet de game industrie zelf aan preventie van eventuele problemen?
Cyberpesten: 'moral panic' of verontrustend probleem?
Sander Veenstra
In de jaren negentig ontstond 'cyberspace': een nieuwe sociale structuur. Deze
structuur biedt jongeren allerhande mogelijkheden om met elkaar te
communiceren. Van die mogelijkheden maken zij dan ook volop gebruik. De
communicatiemogelijkheden van cyberspace bieden jongeren echter niet
alleen maar voordelen: één van de inmiddels onderkende risico's is
cyberpesten.
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De afgelopen jaren is maatschappelijke onrust ontstaan over de ernst en
omvang van cyberpesten. Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en de
verontrustende berichtgeving in de media doen vermoeden dat digitaal
pestgedrag een omvangrijk en aandachtsbehoevend probleem is. Onderzoekers
concluderen bijvoorbeeld: 'As children's use of electronic communications
technologies is unlikely to wane in coming years, continued attention to
electronic bullying is critical' (Kowalski & Limber, 2007: s29). En, ter
illustratie, wordt in krantenkoppen gesteld dat 'pesten op internet bijna niet uit
te roeien' is (AD, 13 februari 2009).
Het is echter de vraag in hoeverre de 'moral panic' over de ernst en omvang
van cyberpesten gegrond is. Een kritische analyse van wetenschappelijke
literatuur laat namelijk zien dat het probleem genuanceerder ligt dan de soms
uitgesproken maatschappelijke en wetenschappelijke verontrusting doet
vermoeden. Het beantwoorden van de vraag in hoeverre cyberpesten een
verontrustend probleem is staat dan ook centraal in deze bijdrage.

Policing
donderdag 15:45-17:15, Zaal: B041
Voorzitter: Marc Schuilenburg

Wijkagenten in een nieuw perspectief: een onderzoek naar de praktische
invulling van de discretionaire ruimte
George Claessen
Charlie van Velzen
In 2007 zijn door de overheid extra financiële middelen beschikbaar gesteld
om 500 nieuwe wijkagenten aan te stellen. Dit verraadt de intentie om
wijkagenten een groter deel te laten uitmaken van de politieteams in
Nederland. De bezigheden van een wijkagent wijken echter af van de
doorsnee politieagent. Zijn functie brengt namelijk een ruimere discretionaire
bevoegdheid met zich mee. Binnen een politieteam in het district Hollands
Midden is onderzoek gedaan naar de discretionaire ruimte van de wijkagent.
De discretionaire ruimte is onderzocht aan de hand van de politiecultuur (en
politiestijlen), prestatieafspraken, (de-)briefings, beleid, sturing vanuit
leidinggevenden en de interacties binnen het politieteam. Aan de hand van
interviews en observaties is een beeld geschetst van de interacties en
dynamiek tussen de wijkagenten en de leiding binnen het team. Aangetoond
wordt dat zowel de cultuur van een organisatie als het briefen minder invloed
hebben op het discretionaire handelen van de wijkagent dan tot nu toe werd
aangenomen.
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Onderzoek naar het interventieteam SIP: een combinatie van zorg en
veiligheid.
Catharina Dijkstra
Onder invloed van stijgende criminaliteitscijfers heeft de preventie en
risicobeheersing van criminaliteit sinds de jaren 1980 een vogelvlucht
genomen. Door zowel private als publiek partijen worden terreinen verkend
waarin preventiestrategieën ruimte krijgen, waarbij de grens vervaagt tussen
de publieke en persoonlijke levenssfeer. Er is daarbij hernieuwde aandacht
voor de relatie tussen sociale problematiek en de mate van leefbaarheid in
wijken. Een nieuw instrument in de aanpak van onveiligheid, overlast en
verloedering zijn interventieteams. Een bekend voorbeeld van een
interventieteam is het Sociaal Investeringsplan (SIP) in Amsterdam. In
samenwerking met private en publieke partijen wil het SIP middels
huisbezoeken zicht krijgen op de problematiek achter de voordeur en indien
nodig inwoners doorverwijzen naar de juiste welzijnsinstantie. Opmerkelijk is
dat daar waar de overheid de aanpak verbindt met een doelstelling die gericht
is op criminaliteitspreventie, het SIP in zijn aanpak is gericht op het leveren
van zorg. Dit leidt tot een spanningsveld tussen zorg en veiligheid. In de multi
agency crime benadering wordt dit herkend als een van de valkuilen in de
samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties. Op basis van
kwalitatief onderzoek wordt aangetoond wat in de praktijk van het SIP de
kritische elementen zijn in het spanningsveld tussen zorg en veiligheid en tot
welke dilemma's dit leidt.
De Veiligheidszorg in een BedrijfsVerbeterGebied
Patrick Van Calster
Een BedrijfsVerbeterGebied (BVG) is een relatief nieuw concept dat in
Nederland werd ontwikkeld als reactie op de dalende bezoekersaantallen van
de binnenstedelijke winkelgebieden. Door zich te richten op de uitstraling en
het verbeteren van de veiligheid van deze winkelgebieden tracht men een
aangename winkelsfeer te creëren waardoor meer mensen willen komen
winkelen. Om dit te bereiken werken verschillende publieke en private
partijen samen. Opvallend daarbij is dat de politie haar veiligheidstaken heeft
overgedragen aan private beveiligingsbedrijven, waardoor deze laatste
grotendeels verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving van de
veiligheid in BVG's. De overheid oefent daarbij nog slechts een controlerende
rol uit. Door middel van interviews met sleutelfiguren en observaties hebben
wij onderzocht op welke wijze de veiligheidszorg in een BVG vorm krijgt.
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Het Collectief Winkelverbod: een nieuw middel tegen overlast en
criminaliteit in de publieke ruimte
Marc Schuilenburg
Er wordt over weinig meer gesproken dan over problemen in de publieke
ruimte. Sla een willekeurige krant open en de publieke ruimte is synoniem met
criminaliteit, stank, geluidsoverlast, verkeersopstoppingen en
hanggroepjongeren. Eén van de manieren waarmee wordt ingegrepen in de
binnensteden is door de Collectieve Winkelontzegging (CWO). Dat is een
initiatief van ondernemers om op eigen gelegenheid overlast tegen te gaan.
Wie ongewenst gedrag vertoont, wordt de toegang ontzegd tot alle winkels die
dat beleid hanteren. Je steelt met andere woorden om de hoek een Mars, maar
je krijgt namens alle winkels in de binnenstad een winkelverbod. De CWO
geldt ondertussen in zo'n 150 gebieden in Nederland. Hiermee zijn private
partijen medeverantwoordelijk voor het opsporen en bestraffen van klassieke
strafrechtelijke delicten als diefstal, oplichting, belediging, bedreiging en
vernieling. Op basis van uitgebreid kwalitatief onderzoek (62 interviews,
observaties, documentstudie) in de binnenstad van Den Haag wordt ingegaan
op de effecten van deze nieuwe maatregel. Den Haag is de eerste stad die de
CWO heeft ingevoerd. Inmiddels staat de teller al op 1500 verboden. Wat zijn
de meest opvallende resultaten van de CWO? Hoe vervullen ondernemers hun
taak en welke technieken en waarheden hanteren ze? Wat is de meerwaarde
van deze maatregel ten opzichte van het klassieke strafrecht? Waar schiet de
maatregel te kort en waaraan wordt dit geweten?

Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
donderdag 15:45-17:15, Zaal: A002
Voorzitter: Bo Bremmers

De randomized response technique: een toekomst in criminologie?
Annelies De Schrijver, K.U.Leuven - FWO
Gezien de gevoeligheid van de thema's binnen het criminologisch onderzoek,
kampen traditionele surveys vaak met hoge niveaus van (unit en item) nonrespons en sociaal wenselijke antwoorden. Potentiële respondenten aarzelen
immers om een eerlijk antwoord te geven dat mogelijk stigmatiserend of zelfs
incriminerend kan zijn. Deze vormen van meetfouten hebben een impact op de
validiteit van de gegevens en de conclusies die de onderzoeker daaruit trekt.
Om aan deze problemen tegemoet te komen, is er nood aan aangepaste
dataverzamelings-methoden voor kwantitatief onderzoek naar gevoelige
thema's. In deze paper zal aangetoond worden dat de randomized response
techniek een geschikte oplossing biedt. Deze methode introduceert
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gecontroleerde meetfouten waardoor het antwoord van de respondent
ontkoppeld wordt van de vraag. De privacy wordt volledig gegarandeerd. Ook
de onderzoeker weet niet of de respondent al dan niet betrokken is bij
bijvoorbeeld de criminaliteitsfenomenen onder studie. Wanneer verschillende
respondenten dezelfde procedure ondergaan, kunnen echter wel schattingen
worden gemaakt van de prevalentie en frequentie van gevoelig gedrag.
De paper bespreekt verschillende types van randomized response methoden en
geeft voor elk duidelijke voorbeelden. De mogelijkheden van deze techniek
zal geïllustreerd worden door uitdrukkelijk aandacht te besteden aan nieuwe
ontwikkelingen.
De Unmatched Count Techniek. Een goede methode voor het bevragen
van integriteitsschendingen?
Marijke Roosen, Leuvens Instituut voor Criminologie
Onderzoek naar gevoelige onderwerpen brengt specifieke problemen met zich
mee én intensifieert problemen die inherent zijn aan sociaal-wetenschappelijk
onderzoek. Zo zal onderzoek naar een gevoelig onderwerp vaak te kampen
hebben met een verhoogde nonrespons enerzijds en sociaal-wenselijke
antwoorden anderzijds. Er zijn echter vragenlijstmethoden ontwikkeld om aan
deze problemen tegemoet te komen. Een dergelijke techniek is de Unmatched
Count Techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat het voor de onderzoeker
onmogelijk is om te identificeren op welke stellingen de respondent
bevestigend antwoordt, waardoor de anonimiteit van de respondent volledig
wordt gegarandeerd.
In dit onderzoek werd nagegaan of de Unmatched Count Techniek erin slaagt
om meer valide gegevens te bekomen dan een klassieke vragenlijst. Het
onderzoek betreft een websurvey die werd verspreid onder alle medewerkers
van een aantal gemeenten, en waarin een aantal integriteitsschendingen
worden bevraagd.
Deze paper zal de resultaten van het onderzoek bespreken. De resultaten
bestaan uit drie delen, namelijk (1) een vergelijking van de gerapporteerde
prevalentie tussen de klassieke vragenlijst en de UCT-vragenlijst, (2) een
vergelijking van de non-respons tussen de klassieke vragenlijst en de UCTvragenlijst, en (3) een evaluatie door de respondent van de techniek.
Onderzoek naar drugsrunners
Bo Bremmers, Bureau Beke
Sinds een aantal jaren vormen drugsrunners in de zuidelijke provincies van
Nederland een groot probleem. De drugsrunners, veelal Marokkaanse jongens
uit de Randstad, vormen de schakel tussen de aanbieders van drugs en de
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kopers uit onder andere België en Frankrijk. De runners proberen door middel
van gevaarlijke en/of agressieve manoeuvres in het verkeer de aandacht van de
kopers te trekken. Deze gedragingen zorgen voor veel verkeersonveilige
situaties waarbij een aantal dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Daarnaast is er
sprake van grote drugsoverlast rondom de dealpanden waar de drugsrunners
hun klanten naartoe leiden.
Vanuit diverse organisaties in Zuid-Limburg, Brabant en Rotterdam bestaat
daarom de wens om te komen tot een integrale (wellicht regiooverschrijdende) en innovatieve aanpak van drugsrunners. Het verrichten van
onderzoek naar de groep(en) drugsrunners is volgens de belanghebbenden een
eerste, noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een aanpak. In essentie
spitst het onderzoek zich toe op een delict en daderprofiel die behulpzaam
kunnen zijn bij het creëren van een aanpak.
Hoe krijgt men inzichten in en toegang tot de gesloten drugswereld? Hoe en
welke sleutelinformanten kan men benaderen? Welke gegevens kunnen
gebruikt worden om de runners te typeren? In de presentatie wordt dieper
ingegaan op de gebruikte kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
en de voor- en nadelen van deze methoden.

Evaluatieonderzoek
donderdag 15:45-17:15, Zaal: A008
Voorzitter: Stefaan Pleysier

Wetenschap voor beleid of beleid voor wetenschap?
Elke Devroe
Een analyse van 15 jaar politie en Justitie onderzoek in België
Deze bijdrage geeft schetst het concept van de stroming 'evidence-based
beleidsvoering'. In tweede instantie wordt bestudeerd of het politie-, en justitie
beleid kan bouwen op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor
worden de resultaten van een 'narrative review' van 15 jaar door de federale
overheid uitbesteed onderzoek (1995-2008) gepresenteerd. In tegenstelling tot
andere landen, bestaat in België nauwelijks een knowledge-based en evidencebased traditie. Het Pinksterplan (1990) voorzag voor het eerst in een
wetenschappelijke ondersteuning van het politie,-, en justitiebeleid. Maar gaf
dit aanleiding tot een ruime overheidsinvestering in onderzoek? Om een
antwoord te bieden op deze vraag werd het criminologisch onderzoek van
afgelopen 15 jaar in kaart gebracht. Een analyse werd doorgevoerd over de
laag van de strafrechtelijke piramide waarin het onderzoek zich bevond, het
type, het budget, de uitvoerder was, enz….Specifiek werd hierbij op zoek
gegaan naar de aanwezigheid en de aard van het 'evaluatie-onderzoek'. We
besluiten met de vaststelling dat België achterop hinkt als het om federale
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overheidsinspanningen voor onderzoek gaat. In gans de bestudeerde periode
werd slechts zeer summier evaluatie onderzoek uitbesteed. Het beleid kan dus
niet evidence-based worden genoemd. Er is blijvend nood aan een
doorgedreven kennis van het criminologisch kennisdispositief.
De plaats en betekenis van evaluatieonderzoek in de interbestuurlijke
veiligheids- en preventieplannen
Gudrun Vande Walle
Ellen Wayenberg
Arne Dormaels
Marleen Easton
Net zoals in andere beleidsdomeinen wint beleidsevaluatie geleidelijk aan
aandacht binnen het domein van politie, justitie en veiligheid. Potentiële
actoren van beleidsevaluatie zijn de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen
die op basis van onafhankelijk beleidsevaluerend onderzoek een antwoord
kunnen formuleren op de vraag naar de wenselijkheid om het gevoerde beleid
verder te zetten en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. In deze
bijdrage stellen we de vraag naar de plaats en betekenis van
evaluatieonderzoek in de ontwikkeling van de veiligheids- en
preventieplannen vanaf 1991 tot vandaag.
Bij de vraag naar de plaats van evaluatieonderzoek stellen we vast dat
beleidsevaluatie oorspronkelijk een taak was voor onafhankelijke
onderzoekinstellingen maar dat deze verantwoordelijkheid verschoven is naar
de contractanten van de veiligheids- en preventiecontracten, waardoor ook het
evaluatieonderzoek veranderde in een administratieve evaluatie met het oog
op verlenging van de contracten.
Voor het beantwoorden van de tweede vraag over de betekenis van
evaluatieonderzoek werd een beroep gedaan op het bestuurskundige model
van Weiss dat de relatie tussen onderzoek en beleidspraktijk conceptualiseert.
Deze verkennende bijdrage is het resultaat van een interdisciplinaire oefening
tussen bestuurskunde en criminologie: op basis van bestuurskundige modellen
en concepten inzake beleidsevaluatie werd een criminologisch beleidsdomein
geëxploreerd en geanalyseerd. De theoretische kennis hieromtrent werd
aangevuld met interviews met sleutelfiguren op lokaal en federaal niveau.
Verstrikt in het evidence-based web
Hans Nelen
Evaluatie van criminaliteitsbeleid behelst meer dan de instrumentele vraag of
iets werkt of niet. Desondanks wordt aan criminologen in toenemende mate
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deze eendimensionale vraag voorgelegd. De roep om beleid dat evidencebased is, is niet alleen afkomstig uit beleidskringen of de politiek maar valt
ook meer en meer te beluisteren in de eigen wetenschappelijke omgeving. De
schijn wordt gewekt dat door gebruik te maken van bepaalde
onderzoeksdesigns alle relevante aspecten van criminaliteit en
criminaliteitsbestrijding in eenduidige, cijfermatige eenheden zijn uit te
drukken.
De eenzijdige oriëntatie op what works-vragen heeft geleid tot een
verschraling van het evaluatieonderzoek. Ook de suggestie die in het
evidence-based denken zit opgesloten dat beleidsmakers en politici zich bij
hun beslissingen primair laten leiden door wetenschappelijke bevindingen, is
in hoge mate aanvechtbaar.
Tussen evaluatiedrift en cijferfobie. Over pseudo-wetenschap en
deugdelijke veiligheidsdiagnostiek
Stefaan Pleysier
Overheden en lokale besturen allerhande worden in toenemende mate
geconfronteerd met de vraag naar een evaluatie van de efficiëntie en
effectiviteit van de ingezette middelen. Ook bij het voeren van een (lokaal)
integrale veiligheidsbeleid ontsnapt men niet langer aan deze logica, die elders
werd omschreven als een oprukkende 'evaluatiedrift' of zelfs
'kwantificeringsfetisjisme'. In deze bijdrage wordt deze trend gecontrasteerd
met de observatie dat ons land, met name in het criminologisch domein,
schijnbaar uitblinkt in het verwaarlozen en onderwaarderen van cijferreeksen,
ambtelijke statistieken en beleidsondersteunende instrumenten. Meer in het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de stuitende vaststelling dat een uniek
en grootschalig surveyproject zoals de Veiligheidsmonitor niet alleen
ondergefinancierd wordt, maar zelfs in zijn geheel in vraag wordt gesteld.
Mede door toedoen van de onzekerheid rond de Veiligheidsmonitor, zijn vele
lokale overheden, onder druk van een zich manifesterende 'evaluatiedrift', hun
heil zoeken in alternatieve en helaas vaak ook pseudo-wetenschappelijke
bevragingen rond criminaliteit en onveiligheid. Hierin schuilt niet alleen het
risico dat een complexe sociale realiteit op ondoordachte wijze wordt
gereduceerd tot wat in de evaluatie of meting vervat ligt, het dreigt meer
algemeen het wetenschappelijk onderzoek te instrumentaliseren.

Nazorg aan en leefsituatie van ex-gedetineerden
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donderdag 15:45-17:15, Zaal: B031
Voorzitter: Alexander More

De organisatie van de nazorg aan ex-gedetineerden in de G31
Tamar Fischer
Hoge recidivecijfers van ex-gedetineerden geven voortdurende aanleiding tot
zorg. Cijfers uit de WODC recidivemonitor geven aan dat bij ongeveer 55
procent van de ex-gedetineerden binnen twee jaar na vrijkomen sprake is van
strafrechtelijke recidive (WODC, factsheet 2009-5). Inperking van deze
recidive is enkele jaren geleden dan ook tot prioriteit benoemd door het
Ministerie van Justitie (Programma Terugdringing Recidive, 2002). Een
succesvolle re-integratie in de samenleving na een gevangenisstraf wordt
algemeen beschouwd als een belangrijke factor voor de inperking van het
recidiverisico (Burns, 1998). Begin 2005 werd vastgesteld dat gemeenten en
zorginstellingen verantwoordelijk werden voor de opvang en re-integratie van
afgestrafte (ex)gedetineerden. Gestelde doel daarbij is dat alle exgedetineerden in aanmerking moeten komen voor de voorzieningen op de
primaire leefgebieden onderdak, identiteitspapieren, inkomen en zorg. (DJI,
PAN-klaar!, 2007). Gemeenten kunnen zelf grotendeels bepalen hoe ze
hieraan invulling geven. In dit paper geven we een eerste inzicht in de manier
waarop de Nederlandse G31 gemeenten tot nu toe invulling hebben gegeven
aan dit beleid. Aan de hand van documentanalyse en interviews met de
gemeentelijke nazorgcoördinatoren hebben we voor alle G31 gemeenten in
kaart gebracht hoe de ontwikkelingen in de organisatie van de nazorg voor exgedetineerden verlopen. De ontwikkelingen blijken in zeer verschillende
snelheden en op verschillende manieren te verlopen.
Het informeren van burgemeesters over de terugkeer van exgedetineerden
Joost van den Tillaart - Regioplan Beleidsonderzoek
Naar aanleiding van moties en vragen in de Tweede Kamer heeft de minister
van Justitie toegezegd dat burgemeesters zullen worden geïnformeerd over het
vrijkomen van gedetineerden die voor ernstige gewelds- en/of zedendelicten
zijn veroor_deeld. Daarmee kunnen de burgemeesters, indien dat na een
risicotaxatie nodig blijkt, maatregelen nemen om openbareordeproblemen te
voorkomen, met het oog op de rust in de omgeving van de dader en de
veiligheid van de dader zelf.
Om ervaring op te doen met de informatievoorziening is de afgelopen
maanden een pilot uitgevoerd. Deze pilot, bestuurlijke informatievoorziening
aan gemeenten inzake ex-gedetineerden (BIVGEG), heeft als doelstelling het
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verbeteren van de informatiepositie van burgemeesters over de terugkeer van
ex-gedetineerden. Regioplan Beleidsonderzoek heeft deze pilot geëvalueerd.
Binnen de informatiestroom BIVGEG wordt vanuit de justitie-organisatie een
melding aan het bestuursorgaan burgemeester gestuurd wanneer een exgedetineerde, die tot de doelgroep behoort en die vóór detentie in de
desbetreffende gemeente woonde, in de maatschappij terugkeert. De melding
gaat tegelijkertijd naar het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Het
KLPD gaat in politieregistraties na of er aanleiding is om
openbareordeproblemen te verwachten en informeert het bestuursorgaan
burgemeester hierover.
Met de evaluatie zijn in totaal 21 onderzoeksvragen beantwoord die liggen op
het gebied van informatiemanagement (o.a. juistheid en betrouwbaarheid van
de informatie), proces en logistiek (informatie-uitwisseling,
informatieverrijking en informatiegebruik) het beoogde gebruik
(bruikbaarheid en nut van informatiedeling, bevoegdheden van burgemeesters
en stigmatisering van ex-gedetineerden), juridische aspecten (gebruik van de
informatie volgens de wettelijke kaders) en kosten (van de diverse
ketenpartners).
Nazorg ex-gedetineerden: het monitoren van de leefsituatie van (ex)gedetineerden
Alexander More
Gijs Weijters
Om de stand van het door Justitie en gemeenten uitgevoerde nazorgbeleid te
bekijken is door het WODC de monitor nazorg ex-gedetineerden ontwikkeld.
Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen in welke mate (ex)gedetineerden een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en
contact met een zorginstelling hebben op het moment dat zij een PI
binnenkomen, op het moment dat hun detentie erop zit en op het moment dat
zij zich zes maanden in de vrije maatschappij bevinden. Daarnaast is het doel
van het onderzoek om te beschrijven hoe de situatie op deze leefgebieden zich
ontwikkelt in de loop van de detentie en in de eerste zes maanden na detentie.
Het derde doel is het beschrijven van de samenhang tussen problemen op de
leefgebieden en sociaal-demografische achtergrondkenmerken en kenmerken
van de detentie. Met betrekking tot de verandering in de situatie op het
leefgebied wordt ook gekeken naar de samenhang met kenmerken die
betrekking hebben op de uitvoering van het nazorgbeleid binnen de PI. Ten
slotte wordt in het onderzoek besproken welke data en bronnen beschikbaar
zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en welke beperkingen er
bestaan in de beschikbare data.
In de eerste meting van de monitor zijn ongeveer 15.000 ex-gedetineerden
gevolgd die tussen 1 juli en 31 december 2008 een PI verlieten. De situatie
76

van de (ex-)gedetineerden wordt beschreven aan de hand van gegevens die
binnen het gevangeniswezen en enkele grote gemeenten worden verzameld. In
deze presentatie zullen de resultaten van het onderzoek en de beperkingen die
aan de gebruikte data kleven, besproken worden.

Opsporing, vervolging en rechtspraak
donderdag 15:45-17:15, Zaal: B025
Voorzitter: Jan de Keijser

Opsporing naar georganiseerde criminaliteit
Mirjam Krommendijk
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw krijgt de aanpak van zware,
georganiseerde criminaliteit politiek en beleidsmatig steeds meer aandacht.
Naast de traditionele, klassieke (vooral incidentgerichte) opsporing zijn in de
praktijk andere vormen van opsporing ontstaan gericht op criminele
samenwerkingsverbanden. Deze zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in
achterliggende (organisatie)structuren die bepalend zijn voor het voortduren
van criminele activiteiten. Uit recent onderzoek blijkt dat vroeg in het
rechercheproces besluiten worden genomen die in belangrijke mate bepalend
zijn voor het verdere verloop van de opsporingsonderzoeken en de resultaten
die worden geboekt. Dat hangt onder andere samen met de doelstelling die
voor het onderzoek wordt geformuleerd. Om inzicht te krijgen in de wijze
waarop opsporing naar georganiseerde criminaliteit in de praktijk vorm krijgt,
wordt onderzoek gedaan naar de eerste fase van het rechercheproces. Deze
studie heeft betrekking op de wijze waarop opsporingsonderzoeken naar
georganiseerde criminaliteit in de praktijk tot stand komen, welke keuzes
worden gemaakt over de opzet en inrichting van opsporingsonderzoeken, en
hoe besluitvorming daarover plaatsvindt. In de presentatie worden enkele
voorlopige onderzoeksbevindingen gepresenteerd.
Het politieverhoor: Invloed van verbaliseerstijl op oordelen over
geloofwaardigheid en procedurele rechtvaardigheid
Jan de Keijser
Marijke Malsch
Madeleine de Gruijter
Robin Kranendonk
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Het Nederlandse strafproces wordt gedomineerd door schriftelijke stukken.
Het onderzoek ter terechtzitting richt zich voor een belangrijk deel op de
bespreking van de stukken in het dossier, waaronder een groot aantal
processen-verbaal van verhoor van verdachten en anderen. Het is belangrijk
dat een proces-verbaal een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid
vormt. In het Nederlandse strafrechtssysteem zijn processen-verbaal echter
meestal een samenvatting van het verhoor, geen letterlijke weergave. Dit
betekent dat door de verbalisant gefilterd wordt wat wel en wat niet in het
proces verbaal terecht komt. Bovendien schrijven verbalisanten het verhoor
niet altijd op dezelfde wijze op.
Aan de hand van een video-opname van één en hetzelfde verhoor van een
ontkennende verdachte, is onderzocht hoe accuraat verschillende rechercheurs
dit verhoor verbaliseren. Bovendien wordt nagegaan hoe zij onderling
verschillen in de wijze waarop zij het verhoor opschrijven. Vervolgens is met
een quasi experimentele opzet onderzocht of en in welke mate geconstateerde
verschillen tot verschillende oordelen leiden bij juridische lezers van deze
pv's. Daarbij lag de nadruk op oordelen over de geloofwaardigheid van de
verdachte en over aspecten van procedurele rechtvaardigheid van het verhoor.
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat zelfs een relatief eenvoudig verhoor tot
uiteenlopende processen-verbaal leidt en dat de verschillen tussen die pv's van
invloed kunnen zijn op beantwoording van kernvragen in ons strafproces.
De inzetbaarheid van burgerpersoneel niveau A bij de politie
Greet Verstrynge, Centrum voor Politiestudies; LINC
Jeroen Maesschalck, LINC, Katholieke Universiteit Leuven
Miet Vanderhallen, LINC, Katholieke Universiteit Leuven
Frank Hutsebaut, LINC, Katholieke Universiteit Leuven
Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel
In verschillende landen vindt er bij de politie een verburgerlijking van de
politiefuncties plaats, zowel op het vlak van vrijwilligers bij de politie als op
het vlak van betaalde beroepskrachten. Er wordt niet enkel alsmaar meer
burgerpersoneel aangenomen, maar (1) burgers krijgen ook steeds hogere
posities toebedeeld in de politieorganisaties en (2) burgers voeren taken uit die
traditioneel voor politieambtenaren bestemd waren. Ook in België vindt al
geruime tijd een gelijkaardige verburgerlijking van politiefuncties plaats, met
name op het vlak van betaalde beroepskrachten. Naast een gestage toename
van het aantal CALog-personeelsleden, is er eveneens een substantiële
instroom van burgerpersoneel niveau A (masterniveau) waar te nemen, en dit
zowel in gespecialiseerde functies als in beleids- en leidinggevende functies.
Naast de diversiteit aan functies waarin CALog-personeel niveau A wordt
ingezet, toont een explorerende studie van de Koninklijke Federatie van
Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie eveneens een
diversiteit aan achterliggende motieven. Een diepgaand inzicht in argumenten
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voor en tegen het inzetten van burgerpersoneel niveau A is vooralsnog
afwezig. Voorliggend onderzoek heeft als doel na te gaan "Welke
(leidinggevende) functies door burgerpersoneelsleden niveau A kunnen en
mogen worden opgenomen in de Belgische politie?" Deze normatieve vraag
wordt beantwoord door een combinatie van normatief en empirisch onderzoek
in drie stappen: internationale literatuurstudie, focusgroepen met diverse
betrokken actoren, en gevalstudies. Het onderzoek wenst een matrix aan te
reiken van argumenten voor het al dan niet inzetten van burgerpersoneel ten
aanzien van diverse functies. Tevens worden de geïnventariseerde argumenten
geanalyseerd in functie van mogelijke denkbeelden die aan de grondslag
liggen van deze matrix en het inzetten van burgerpersoneel. Op die manier
wordt ernaar gestreefd een kader aan te reiken waarmee weloverwogen
beslissingen rond het inzetten van burgerpersoneel kunnen worden genomen,
rekening houdend met de eigen context van de politieorganisatie. Het
onderzoeksdesign en de context van het onderzoek zullen worden
gepresenteerd.
Keuzes in de dadergerichte aanpak, mogelijkheden voor Sociale
Netwerkanalyse?
Rudie Neve
Laura Moerenhout, Klpd, dienst Ipol
Een daadwerkelijke vermindering van criminaliteit blijkt moeilijk te realiseren
met de traditionele aanpak, waarbij afzonderlijke delicten worden 'opgelost'
door de daders te achterhalen en gevangen te zetten. Dit geldt zowel voor
veelvoorkomende criminaliteit als voor zwaardere en georganiseerde
criminaliteit. Bij verschillende politiekorpsen wordt geprobeerd door middel
van een dadergerichte aanpak aan dit probleem tegemoet te komen. Dit is een
vorm van Intelligence Gestuurd Politiewerk (IGP) waarbij een belangrijke rol
wordt toegekend aan analisten. Op basis van hun analyses worden de
kandidaten voor de dadergerichte aanpak geselecteerd.
De rationale van de dadergerichte aanpak bestaat er ten dele in dat het
criminele netwerk kan worden ontwricht door op te treden tegen daders die er
een belangrijke rol in spelen. Daarnaast wil men door ontneming voorkomen
dat jongeren uit de omgeving van het netwerk een criminele carriere starten,
door het voorbeeld van de meer ervaren criminelen onaantrekkelijk te maken
via ontneming van criminele winsten. Dit roept de vraag op op welke manier
de subjecten voor de dadergerichte aanpak worden geselecteerd uit een veel
groter aantal mogelijke verdachten.
In deze bijdrage is het keuzeproces binnen de dadergerichte aanpak onder de
loep genomen. Het is gebleken dat analyseteams hiermee worstelen. Er is
veldonderzoek gedaan bij een BRT. Specifiek wordt ingegaan op de
mogelijkheden en beperkingen van Sociale Netwerkanalyse (SNA) bij het
ondersteunen van dit keuzeproces.
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Risicofactoren voor criminaliteit: Is het biologisch,
psychologisch of toch ons voedsel?
donderdag 15:45-17:15, Zaal: A028
Voorzitter: Barbara Zwirs

Food insecurity in Nederland
Widya de Bakker
Andrea Donker
Sommige kinderen groeien op in gezinnen waar sprake is van kwalitatief en/of
kwantitatief onvoldoende voeding om een gezond leven te leiden. Deze
kinderen lopen daardoor risico op problemen met hun gezondheid en met hun
cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling, en daarmee ook op de
ontwikkeling van antisociaal gedrag. De World Health Organization (WHO) is
mede daarom sinds een paar jaar bezig met het onder de aandacht brengen van
dit probleem van food insecurity in de westerse wereld. Food insecurity komt
voornamelijk voor in de lagere sociale klasse, maar het kan ook een symptoom
zijn van niet-financiele problemen zoals verslaving of psychische stoornissen
bij de ouders. Onderzoek heeft laten zien dat 5-15% van de gezinnen in de
Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hiermee te maken
hebben. Met dit onderzoek is een begin gemaakt om inzicht te krijgen in de
prevalentie van food insecurity in Nederland.
Hartfrequentie tijdens stress voorspelt recidive bij delinquente,
mannelijke adolescenten
Marjan de Vries-Bouw, VU medisch centrum
Arne Popma, VU medisch centrum, De Bascule
Lucres Nauta-Jansen, VU medisch centrum
Theo Doreleijers, VU medisch centrum, Universiteit Leiden
Robert Vermeiren, LUMC/Curium, VU medisch centrum
Achtergrond
Een lagere hartfrequentie in rust en tijdens stress zijn vaak gerepliceerde
kenmerken van antisociaal gedrag bij jongeren, longitudinaal onderzoek is
echter nog schaars. In het huidige prospectieve longitudinale onderzoek werd
daarom bij delinquente mannelijke adolescenten onderzocht wat de
voorspellende waarde is van hartfrequentie in rust en tijdens stress voor
recidive gedurende vijf jaar follow-up.
Methode
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Deelnemers waren 68 jongens (gemiddelde leeftijd 13,7 jaar) die waren
verwezen naar Bureau Halt. De hartfrequentie werd tijdens het initiële
onderzoek gemeten in rust en tijdens een gestandaardiseerde Public Speaking
Task (spreekbeurt) met video opname. Officieel geregistreerde recidive werd
gemeten na 5 jaar follow-up.
Resultaten
Na 5 jaar follow-up had 69% van de deelnemers gerecidiveerd. Er werd een
trend gevonden voor een lagere hartfrequentie tijdens stress als voorspeller
van recidive (hazard ratio ,979; p ,088). Een lagere hartfrequentie tijdens
stress alsmede een verminderde respons van de hartfrequentie gedurende
stress verhoogden het risico op meer frequente recidive (hazard ratio HFstress,972; p ,038; hazard ratio HF-respons ,957; p ,005). Dit betekent dat
wanneer de respons van de hartfrequentie met 5 slagen/minuut vermindert, het
risico op meer frequente recidive met factor 1,25 toeneemt.
Conclusie
Ook al zijn de effectmaten klein, de resultaten geven aan dat een verminderde
respons van de hartfrequentie tijdens stress een neurobiologisch kenmerk kan
zijn voor persisterend delinquent gedrag gedurende de adolescentie. Deze
bevindingen dienen verder onderzocht te worden. Interacties met sociale
factoren moeten onderzocht worden, om na te gaan wat de mogelijkheden zijn
om deze neurobiologische factor toe te voegen aan screeningsinstrumenten.
De criminele persoonlijkheid revisited
Jean-Louis van Gelder, NSCR
Persoonlijkheidspsychologie kent inmiddels een lange traditie.
Persoonlijkheidseigenschappen zijn in verband gebracht met een groot aantal
variabelen zoals psychisch welbevinden, werkprestaties, personeelselectie,
partnerkeuze, etc. Ook in de criminologie is onderzoek gedaan naar de relatie
tussen persoonlijkheid en delinquentie. De belangrijkste eigenschap die hieruit
voort is gekomen is het zelf-controle construct (e.g. Gottfredson & Hirschi,
1990), welke een dominante positie heeft ingenomen. Nieuw onderzoek (Van
Gelder & De Vries, 2010) laat echter zien dat een recent
persoonlijkheidsmodel, het HEXACO-model (Ashton & Lee, 2004, 2008), een
betere voorspelling van delinquentie biedt dan persoonlijkheidsmaten,
waaronder zelf-controle. In deze paper wordt het HEXACO model en recente
onderzoeksresultaten gepresenteerd. Er wordt betoogd dat het HEXACO
model belangrijke implicaties kan hebben voor onderzoek naar de relatie
tussen persoonlijkheid en delinquentie.
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Vrees of vrolijkheid? Over temperament, opvoeding en
gewetensontwikkeling
Barbara Zwirs, EUR
Een gebrekkige gewetensontwikkeling wordt geassocieerd met verschillende
vormen van externaliserend probleemgedrag, zoals agressie (de Castro, et al.,
2005), delinquentie (Le Sage, 2004) en psychopathie (Blair, et al., 1995).
Bovendien blijkt antisociaal probleemgedrag dat gepaard gaat met een
gebrekkige gewetensfunctie lastig te behandelen. Het is daarom van belang
inzicht te krijgen in mechanismen die ten grondslag liggen aan de
ontwikkeling van het geweten.
Voorgaand onderzoek heeft laten zien dat opvoedingspraktijken en
temperament met elkaar interacteren in het voorspellen van de
gewetensontwikkeling (Kochanska, 1997). Subtiele disciplinering blijkt de
gewetensontwikkeling in kinderen met een angstig temperament te
voorspellen, maar niet in kinderen met een angstloos temperament. Voor
relatief angstloze kinderen blijkt een positieve ouder-kind relatie de
gewetensontwikkeling te voorspellen. Terwijl de rol van angstvalligheid in de
gewetensontwikkeling algemeen erkend wordt, is onduidelijk wat voor rol de
temperamentdimensie positieve emotionaliteit hierin speelt.
In het huidige longitudinale onderzoek wordt nagegaan in hoeverre
angstvalligheid en positieve emotionaliteit de relatie tussen
opvoedingsvariabelen en de gewetensontwikkeling beïnvloeden. Verwacht
wordt dat positieve emotionaliteit met name onder angstloze kinderen een
belangrijke factor is in de gewetensontwikkeling.
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een grootschalig lopend
prospectief bevolkingsonderzoek, Generation-R (Jaddoe et al., 2006)
waarvoor van 2002 tot 2006 in totaal 9778 zwangere vrouwen uit Rotterdam
zijn geïncludeerd. In een subgroep van 1232 Nederlandse moeders en
kinderen, het 'Focuscohort', worden extra metingen verricht, zoals
observationeel onderzoek naar de hechtingsrelatie (op 14 maanden), het
temperament (op 36 maanden) en de gewetensfunctie (op 48 maanden).

Clementie in een strafrechtomgeving
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: A008
Voorzitter: M. Pheiffer & Bob Hoogenboom

Clementie in een strafrechtomgeving
P. Kalbfleisch
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De NMa beschikt over een bijzonder opsporingsinstrument: de
clementieregeling. Ondernemingen die schoon schip willen maken kunnen bij
de NMa clementie aanvragen. De boetevrijstelling die daarbij wordt verstrekt
kan oplopen tot 100%, afhankelijk van de vraag of er al een clementieverzoek
is ingediend en of de NMa in de betreffende markt al een onderzoek gestart is.
Uiteraard is die vrijstelling afhankelijk van de volledige medewerking van de
onderneming. Maar gaat de NMa om met informatie van bekennende
verdachten? Wanneer is het bewijs hard genoeg en hoe kan bewijs worden
onderscheiden van mooie verhalen? In zijn bijdrage gaat Pieter Kalfleisch
(voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa) in op de ervaringen van de
NMa met clementie en schetst hij welke dilemma's kunnen ontstaan wanneer
dit instrument in een strafrechtelijke context wordt toegepast

Serie brandstichting
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: A002
Voorzitter: Willem de Haan

Motieven en mentale conditie van brandstichters
Frans Koenraadt, Willem Pompe Inst. & Pieter Baan Centrum
Na een korte introductie van de historische, maatschappelijke en taalkundige
betekenis van het vuur zal de aandacht speciaal worden gericht op brand in
strafrechtelijk en in gedragskundig opzicht. Vuur heeft in het strafrecht niet
alleen betekenis in het delict, maar in het verleden ook in de sanctie: de
brandstapel en het brandmerken zijn daar beangstigende voorbeelden van. Een
eeuw geleden werd pyromanie in zaken van brandstichting zeer vaak
gediagnosticeerd. Thans komt die omstreden diagnose nauwelijks meer voor.
Vuur stoken heeft in pathologisch opzicht een andere oriëntatie gekregen.
Brandstichting in Nederland kent verschillende verschijningsvormen, waarbij
er in 2008 twee keer zoveel buitenbranden als binnenbranden voorkwamen.
Bij die buitenbranden is bijna de helft het gevolg van brandstichting of
vandalisme. De vraag komt aan de orde waarin verschillen brandstichters van
brandblussers: hoe anders zijn brandweerlieden dan brandstichters?
Zowel in ambulant als in klinisch gedragskundig onderzoek pro justitia komt
brandstichting op ruime schaal voor. Eigen onderzoek is gebaseerd op
dossieronderzoek van 80 zaken van verdachten van (poging tot) brandstichting
over wie tussen 2002 en 2009 een forensisch multidisciplinair gedragskundig
rapport in het Pieter Baan Centrum, de Psychiatrische Observatiekliniek van
het Ministerie van Justitie te Utrecht werd opgesteld. Het laat zien dat in
vergelijking met geweld, moord en seksuele delicten brandstichting een
typisch wraakdelict is. Het is opvallend dat in de forensisch gedragskundige
rapporten over wraak nauwelijks met zoveel woorden wordt genoemd. Er rust
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kennelijk een taboe op het vermelden van wraak als drijfveer. Pyromanie als
diagnose komt ook in de bestudeerde zaken nauwelijks naar voren.
De impact van seriematige brandstichting
Jos Hoekendijk, Nederlandse Politieacademie (NPA)
Seriematige brandstichtingen kunnen een grote impact hebben op de directe
omgeving waarin zij plaatsvinden, maar ook op de driehoek die met haar in de
aanpak wordt geconfronteerd: de gemeente, politie en justitie. De impact
hangt logischerwijs samen met de (gepercipieerde) ernst van de risico's of de
feitelijke schade en slachtofferschap van de branden. Bovendien kunnen de
brandstichtingen gedurende lange periodes blijven voortduren - in soms kleine
gemeenschappen - wat de maatschappelijke onrust over de tijd voedt en doet
groeien. Het gaat hier om seriematige delicten met een bijzonder karakter, die
uiterst moeilijk zijn te hanteren voor de opsporing. Vaak duurt het dan ook
lang voor een verdachte kan worden aangehouden en de bewijslast is niet
zelden uiterst mager. Het opsporingsteam opereert voorts in een
spanningsveld, waarbinnen verschillende partijen hun invloed doen gelden en
ook de media een katalyserende rol kan spelen. Beslissingnemers in het
opsporingsproces van seriematige brandstichtingen worden vaak voor lastige
dilemma's gesteld. Vanuit het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en
Recherchekunde is een onderzoek uitgevoerd om kennis over seriematige
brandstichting en het opsporingsproces te vergaren en te bundelen. De
geïnventariseerde knelpunten, dilemma's en aanbevelingen zullen aan bod
komen.

Brandstichting: een opvallende omissie in de criminologie
Willem de Haan
Opvallend is dat er vanuit criminologisch gezichtspunt in Nederlands
nauwelijks over brandstichting is geschreven, terwijl het gelet op de zwaarte
van de straffen toch als een ernstig misdrijf moet worden beschouwd. Een
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat vooral seriematige brandstichtingen
de aandacht trekken en dat daarbij al gauw de veronderstelling is dat
brandstichters - en zeker seriematige brandstichters -geestelijk gestoord zijn,
ook al blijkt uit onderzoek dat pyromanie niet regel maar uitzondering is.
Omdat de criminologie zich in beginsel bezighoudt met het begrijpen en
verklaren van strafbare feiten die worden gepleegd door individuen met
persoonlijkheids- en gedragskenmerken die zich binnen het normale spectrum
bevinden, zou brandstichting buiten het terrein van de criminologie vallen.
Toch is er, gelet op de ernst van letsel en schade door brandstichting en de
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maatschappelijke onrust die dit teweegbrengt, dringende behoefte aan
wetenschappelijke kennis over brandstichting.
In deze presentatie wordt een review gepresenteerd van criminologisch
onderzoek naar achtergronden en motieven van brandstichters.

Campbell Crime and Justice Group
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: B031
Voorzitter: Peter van der Laan

Public Area CCTV and Crime Prevention: A Campbell Systematic
Review
Brandon C. Welsh
Many Western nations are experiencing a marked and sustained growth in the
use of closed-circuit television (CCTV) surveillance cameras to prevent crime
in public places. Amidst this expansion and the associated public expenditure,
as well as concerns about their effectiveness (and social costs), there is an
increasing need for an evidence-based approach to inform CCTV policy and
practice. This paper reports on an updated Campbell Collaboration systematic
review and meta-analysis of the effects of CCTV surveillance on crime in
public space. Evaluations were included if CCTV was the main intervention,
if there was at least one experimental area and one comparable control area,
and if there were before and after measures of crime. Forty-four evaluations
met the inclusion criteria. The results suggest that CCTV caused a modest
(16%) but significant decrease in crime in experimental areas compared with
comparable control areas. This overall result was largely driven by the
effectiveness of CCTV schemes in car parks, which caused a 51% decrease in
crime. Schemes in most other public settings had small and nonsignificant
effects on crime: a 7% decrease in city and town centers and in public housing
communities. Public transport schemes had greater effects (a 23% decrease
overall), but these were still nonsignificant. Schemes evaluated in the United
Kingdom were more effective than schemes evaluated in other countries, but
this effectiveness was largely driven by the studies in the car parks. Also
reported is an analysis of social costs associated with the use of CCTV in
public space.
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Cross-border Trafficking in Human Beings: A Campbell Systematic
Review
Monika Smit, WODC
Pauline Aarten, NSCR
Inge Busschers, NSCR
Peter van der Laan NSCR
The last couple of years have shown a growing attention to the phenomenon of
trafficking in human beings (THB). The UN protocol to prevent, suppress and
punish THB, supplementing the UN convention against Transnational
Organized Crime, stimulated anti-THB legislation and interventions in many
countries all over the world. Although there has been a huge increase in the
number of publications on THB and on ways to prevent and suppress it,
knowledge on 'what works' in this area is limited. Few interventions are
accompanied by research, and even less research on THB is of an evaluative
nature. Many of the publications are primarily descriptive focusing on the
hardship of or social assistance to victims; others mainly aim at collecting
trustworthy numbers to define the scale of the phenomenon. Rigorous
evaluations of anti-trafficking interventions seem to be scarce, while at the
same time more and more is heard about collateral damage caused by various
interventions in this area. This paper aims at answering the following
questions: (1) what types of anti-THB strategies and interventions can be
distinguished, and (2) what effects can be determined? The paper will focus on
cross-border trafficking for exploitation in the sex industry only.
Everything you always wanted to know about the Campbell Crime and
Justice Group
Peter van der Laan, NSCR & VU
Alweer tien jaar bevordert de Campbell Crime and Justice Group het maken
van zogeheten systematic reviews, d.w.z. overzichtstudies van de uitkomsten
van inspanningen, activiteiten, interventies, beleid enz. ter voorkoming van
criminaliteit en terugdringen van recidive. Systematic reviews worden
gekenmerkt door een vast format, een grondige (peer) review procedure en
methodologische eisen die aan de in de review op te genomen studies worden
gesteld. Zo dient er in evaluaties sprake te zijn van een voor- en nameting en
van een controle- of vergelijkingsgroep. Andere kenmerken zijn het
raadplegen van gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies, internationaal
(niet alleen Engelstalige publicaties en/of Anglo-Amerikaanse onderzoeken),
actualiteit (periodieke updates), en toegankelijkheid (open access) voor beleid,
praktijk en onderzoek. Inmiddels zijn er 25 systematic reviews verschenen en
wordt er aan een even groot aantal gewerkt. In deze presentatie wordt
ingegaan op de 'ins and outs' van systematic reviews, daarbij zal ook stil
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worden gestaan bij de kritiek die de afgelopen jaren is geuit op het werk van
de Campbell Crime and Justice Group en de gehanteerde systematiek bij het
bepalen van effecten van allerlei interventies.
Naast deze presentatie zijn er twee andere presentaties waarin twee systematic
reviews (een is afgerond, aan de ander wordt gewerkt) nader worden
besproken: de effecten van cameratoezicht en de aanpak van mensenhandel
met het oog op seksuele uitbuiting.
De sessie zal (deels) in het Engels zijn.

Het Nederlandse drugsbeleid - een evaluatie
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: B041
Voorzitter: Marianne Ooyen

Drugsgerelateerde overlast
Bert Bieleman, Onderzoeks- en adviesbureau Intraval
S. Biesma, Onderzoeks- en adviesbureau Intraval
J. Snippe, Onderzoeks- en adviesbureau Intraval
Achtergrond
In de Drugsnota 1995 wordt de drugsgerelateerde overlast gezien als een
ernstig probleem dat extra aandacht dient te krijgen. De beoogde aanpak
bestaat uit een combinatie van maatregelen: preventief, bestuurlijk en
strafrechtelijk. Er is vooral sprake van overlast rond harddrugsgebruik en handel, overlast rond coffeeshops en overlast als gevolg van grootschalige
hennepteelt in woningen. De subjectieve perceptie speelt een grote rol bij
overlast.
Aanpak
Tegen harddrugsoverlast zijn vele maatregelen getroffen: bestuursrechtelijke,
strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen. Vrijwel alle gemeenten
kennen een brede aanpak, waarbij repressie en zorg - opvang, hulpverlening,
woonvoorzieningen, gebruiks_ruimten - hand in hand gaan. Bij de overlast
door coffeeshops gaat het vooral om parkeer- en verkeersoverlast, op grote
afstand gevolgd door overlast van rondhangende jongeren en geluidsoverlast.
In sommige grensgemeenten veroorzaken grote aantallen buitenlandse
drugstoeristen uit België, Duitsland en Frankrijk veel overlast. Deze vorm van
overlast wordt vooral aangepakt met de handhaving van landelijke criteria,
aangevuld met lokale criteria voor coffeeshops. Gemeenten kiezen vaak hun
eigen oplossing voor de gerezen problemen. De grootschalige hennepteelt in
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woningen is eveneens intensief aangepakt. De laatste jaren zijn duizenden
kwekerijen, vooral in woningen, ontmanteld.
Resultaten
In de presentatie wordt ingegaan op de beoogde aanpak van drugsgerelateerde
overlast en in hoeverre dit tot realisering van de beoogde uitkomsten heeft
geleid. Tevens zal aan bod komen of de oplossingen die gemeenten hebben
gevonden stroken met de uitgangspunten van het landelijk beleid.
De Nederlandse coffeeshops
Margriet van Laar
Marianne van Ooyen
Achtergrond
Sinds de jaren 70 is het drugsbeleid gericht op het tegengaan van
marginalisering en criminalisering van cannabisgebruikers en het verkleinen
van de kans dat zijn harddrugs gaan gebruiken. Dit beleid is gestoeld op de
gedachte dat harddrugs onaanvaardbare risico's hebben voor de gezondheid,
terwijl de risico's van cannabis als minder ernstig worden ingeschat. Eerst
waren het huisdealers die de verkoop van cannabis aan consumenten
verzorgden, sinds eind jaren tachtig gebeurt dit grotendeels door coffeeshops.
Sinds 1995 is het beleid rondom coffeeshops gericht op het terugdringen van
overlast, met name het drugstoerisme, en op de bestrijding van criminaliteit op
de achtergrond, onder meer via strengere regelgeving, betere regulering en
uitbreiding van bestuurlijke maatregelen.
Evaluatie
In 2009 is dit beleid geëvalueerd. Dit gebeurde in opdracht van de ministers
van VWS, Justitie en BZK. Twee instituten voerden de evaluatie gezamenlijk
uit, het Trimbos-instituut en het WODC. De evaluatie ging uit van de
beleidslogica en toetste die aan de hand van voorhanden onderzoek,
secundaire analyses van onderzoeksbestanden, documentstudie en
registratiegegevens. Nagegaan is of de beoogde aanpak is gerealiseerd en of
de beoogde uitkomsten tot stand zijn gekomen. In het geval van de
coffeeshops gaat het om de vraag of cannabisgebruikers niet gemarginaliseerd
en gecriminaliseerd zijn en of ze niet tot gebruik van harddrugs overgaan. Ook
gaat het om de vraag of coffeeshops de kleinschalige niet-criminele
gelegenheden zijn waar volwassen lokale gebruikers veilig hun cannabis
kunnen kopen en gebruiken.
Resultaten
De beoogde aanpak is op sommige punten gerealiseerd, op andere niet. In de
presentatie zullen resultaten worden gepresenteerd over de handhaving van de
coffeeshopcriteria en de beperkingen, en op de gunstige en problematische
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aspecten rond coffeeshops. Ook zal worden ingegaan op het effect op de
scheiding der markten en op het gebruik van cannabis en harddrugs in de
algemene bevolking en onder jongeren.
Delicten gepleegd door drugsgebruikers
Marianne van Ooyen
Hoewel drugsgebruik in Nederland niet strafbaar is, hebben politie en justitie
regelmatig te maken met drugsgebruikers. Het grootste probleem vormt een
groep langdurige harddrugsgebruikers met zeer hoge criminele recidive,
voornamelijk vermogensdelicten. Dit probleem bestaat al sinds de jaren
tachtig. Het drugsbeleid gaat ervan uit dat deze gebruikers behandeling en
zorg behoeven, wil de recidive teruggedrongen worden. Alleen detentie zal
niet helpen. Daarom is het probleem aangepakt met een combinatie van zorg,
repressie en resocialisatie. Onlangs is dit beleid geëvalueerd (Van Laar & Van
Ooyen, 2009). Dit gebeurde met het oog op een nieuwe drugsnota. Alle
beschikbare cijfers en onderzoeken zijn geanalyseerd en nagegaan is of het
drugsbeleid de verwachtingen heeft waargemaakt.
Gebleken is dat het beleid lange tijd onvoldoende vruchten afwierp. In de loop
van de tijd is gekozen voor een meer stringente strafrechtelijke aanpak.
Voorbeelden zijn de maatregelen Strafrechtelijke Opvang Verslaafden en
Inrichting voor Stelselmatige Daders. De wettelijke mogelijkheden voor zorg
als alternatief voor detentie zijn uitgebreid. Er zijn meer laagdrempelige
zorgvoorzieningen en de opvang is uitgebreid - bijvoorbeeld met
gebruiksruimten. Er is methadonverstrekking en heroïnepresciptie.
Hoewel de aanpak soms te wensen overliet, gaan de uitkomsten de laatste
jaren wel in de beoogde richting. De vermogenscriminaliteit is gedaald; dit
wordt deels veroorzaakt doordat minder harddrugsgebruikers bij politie en
justitie instromen. Hiervoor bestaan verschillende verklaringen. Anderzijds
nemen geweldsdelicten onder drugsgebruikers toe.
Dit is een aandachtspunt voor het toekomstig drugsbeleid, evenals het vroeger
in het proces ingrijpen bij jongere delinquenten met een risico op verslaving
en criminele recidive.

Moord en doodslag

89

vrijdag 09:30-11:00, Zaal: A014
Voorzitter: Sigrid Wingerden

Moordwijven. Een onderzoek naar de betrokkenheid van adolescente
vrouwen bij moord en doodslag in Nederland
Pauline Aarten, NSCR
Peter van der Laan, NSCR
Wetenschappelijk onderzoek naar moord en doodslag in Nederland waar
adolescente vrouwen bij betrokken zijn, heeft in verhouding tot onderzoek
naar andere geweldscriminaliteit relatief weinig plaatsgevonden. Dit is niet
verassend aangezien diverse onderzoeken hebben aangetoond dat adolescente
vrouwen vaker betrokken zijn bij vermogensdelicten dan bij de zeer
gewelddadige delicten. Toch is dergelijk onderzoek belangrijk. Het onderzoek
dat wel is gedaan naar adolescente vrouwen betrokken bij moord en doodslag
biedt onvoldoende mogelijkheid om de gegevens uitgebreid te analyseren;
simpelweg omdat er weinig gegevens zijn. Door het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving is mede om deze reden de
'Moord en Doodslag Monitor' ontwikkeld die betrekking heeft op alle moorden doodslagzaken in Nederland in de periode 1992-2006. Alle verdachten die
moord of doodslag ten laste zijn gelegd door het openbaar ministerie zijn in de
monitor opgenomen. Door middel van een dossier- en strafblad analyse wordt
de monitor aangevuld met gegevens over de moord, de aanwezige
risicofactoren, het procesverloop en recidive. In het onderhavige onderzoek is
gekeken naar adolescente vrouwen in de leeftijd 12 tot en met 21 jaar die
betrokken zijn geweest bij moord en doodslag in de periode 1992-2006. Er is
onderzoek gedaan naar dader-, en delictkenmerken alsook het procesverloop.
In de presentatie worden de onderzoeksbevindingen gepresenteerd waarbij
antwoord zal worden gegeven op de volgende vragen: Hoe vaak zijn
adolescente vrouwen betrokken geweest bij moord en doodslag in de periode
1992-2006? En kunnen we spreken van het Nederlandse 'moordwijf'?
Invloed van criminele voorgeschiedenis en situationele aspecten op de
kans dat een conflict fataal eindigt
Soenita Ganpat, Universiteit Leiden
Wanneer een persoon een moord pleegt is het vaak onduidelijk welke factoren
van invloed zijn geweest op de kans op moord: wordt de kans op het plegen
van een moord beïnvloed indien iemand een criminele voorgeschiedenis heeft,
of wordt het beïnvloed door (een combinatie van) specifieke situationele
aspecten, zoals de aanwezigheid van wapens, middelengebruik of de
aanwezigheid van een derde partij, of door een combinatie van beide? Zowel
in Nederland als daarbuiten is tot nu toe weinig bekend in hoeverre de
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criminele voorgeschiedenis en specifieke situationele aspecten de kans op het
fataal eindigen van een conflict beïnvloeden. Deze studie stelt daartoe de
beantwoording van deze vragen centraal.
Deze studie heeft twee hoofddoelen. In de eerste plaats wordt onderzocht in
hoeverre de criminele voorgeschiedenis van de dader en slachtoffers van
invloed is op de kans op een fatale afloop van een conflict. Ten tweede beoogt
deze studie antwoord te geven op de vraag in hoeverre specifieke situationele
aspecten hierbij van invloed zijn. De studie richt zich daarbij niet eenzijdig op
het gedrag van de dader maar richt zich tevens op de vraag in hoeverre het
gedrag van het slachtoffer en derde partij (omstanders) de kans op moord
kunnen beïnvloeden.
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zullen strafbladen van daders en
slachtoffers van moord en doodslag worden geanalyseerd, politiedossiers
worden bestudeerd en zal gebruik worden gemaakt van de databank Moord en
Doodslag, waarin alle moorden in de periode 1992-2009 zijn opgenomen.

Straftoemeting bij moordenaars
Sigrid van Wingerden, Universiteit Leiden
Paul Nieuwbeerta, Universiteit Leiden
De invloed van dader-, slachtoffer- en delictkenmerken
Hoewel straftoemeting een belangrijk onderdeel is van de strafrechtspraktijk,
is weinig bekend over de wijze waarop de rechter tot zijn
straftoemetingsbeslissing komt. Empirisch onderzoek naar de
straftoemetingsbeslissingen van rechters kan daarom een nieuw licht doen
schijnen op de vraag welke factoren een rol spelen bij de straftoemeting, en
hoe groot de invloed is van die verschillende factoren.
In deze studie wordt op basis van een unieke dataset voor moord en doodslag
(1993-2004) onderzocht welke factoren van invloed zijn op de geëiste en op
de opgelegde straf. De resultaten tonen aan dat juridische, dader-, slachtofferen delictkenmerken allemaal een rol spelen bij de straftoemeting. Zo worden
mannelijke en buitenlandse daders zwaarder bestraft, net als het vermoorden
van een vrouw, of een moord die in het openbaar is gepleegd. Doodsteken of slaan wordt minder zwaar bestraft dan doodschieten. En verbazend genoeg
blijkt het aantal delicten dat de dader reeds op zijn strafblad had staan niet uit
te maken voor de strafduur, maar de tijd die hij eerder in zijn leven in de
gevangenis heeft doorgebracht is wel een belangrijke straftoemetingsfactor.
Met deze studie wordt inzicht verschaft in de straftoemeting bij moord en
doodslag. Het in kaart brengen van onwenselijke ongelijkheid in straffen, kan
-door daar lering uit te trekken- bijdragen aan meer gelijkheid in de
straftoemetingspraktijk. Dit is mede van belang voor de pogingen van de
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rechtspraak om straftoemeting consistenter te maken: immers, hoe weet je wat
er moet veranderen voor een eerlijkere straftoemeting, als je niet weet hoe het
nu gebeurt?

De effecten van gevangenisstraf
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: B025
Voorzitter: Ben Vollaard

‘Ex-imprisoned homicide offender: once bitten, twice shy?’ The effect of
length imprisonment on recidivism for homicide offenders
Pieter Baay
Paul Nieuwbeerta
Marieke Liem
The great deal of public and scientific interest in homicide offenders largely
focuses on the offenders' history. Shifting the focus to the (criminal) future of
homicide offenders, we study the recidivism patterns and the influence of the
length of imprisonment for Dutch homicide offenders who have been
convicted between 1993 and 2004. Deriving hypotheses from specific
deterrence, social control, social learning, and labelling theory, we come to
opposing hypotheses with regard to the effect of length of imprisonment. In
contrast to prior studies, we also distinguish between different groups of
homicide offenders and test whether the effect of length of imprisonment is
the same for these groups. The analysis is based on data on homicide and
offender characteristics, data on the prison sentence and subsequent offences
committed between their release and mid 2008. Results indicate that generally,
longer imprisonment leads to higher recidivism speed and frequency. This
positive effect of length of imprisonment more strongly applies to offenders
born in the Netherlands, offenders with an intimate partner, older offenders
and more experienced offenders. However, the positive effect of imprisonment
works less strongly the longer offenders have been imprisoned before the
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homicide. Moreover, these effects hold for both general and violent
recidivism. We end with a conclusion with regard to the accuracy of the
theories and with recommendations for future research.
Beschermende factoren en risicomanagement
Hanneke Schönberger, WODC
Marleen Nagtegaal, WODC
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum voert een
onderzoek uit naar risicotaxatie en risicomanagement in de forensische
psychiatrie. De doelstelling van het onderzoek is het inventariseren van
effectieve methoden van risicomanagement en het in kaart brengen van de
behoeften van professionals in het forensische veld om tot verbetering van
risicotaxatie-instrumenten en risicomanagement te komen. In de afgelopen
decennia is er in toenemende mate aandacht voor zogenaamde beschermende
factoren (factoren die de kans op recidive verminderen). Men veronderstelt dat
het meenemen van beschermende factoren van meerwaarde is voor de risicoinschatting, de mogelijkheden voor risicomanagement en voor het welslagen
van de behandeling. De huidige presentatie richt zich op deze beschermende
factoren.
Op basis van het literatuuronderzoek komt naar voren dat er geen eenduidige
definitie is voor beschermende factoren. Dergelijke factoren staan vaak in
interactie met risicofactoren die eveneens bij tbs-gestelden aanwezig zijn, en
kunnen om die reden zowel indirect als direct invloed hebben op het
uiteindelijke recidiverisico. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de mate van
het beschermende effect van bepaalde factoren kan verschillen voor
subgroepen patiënten, en dat in het individuele geval een beschermende factor
soms juist een risico kan vormen. De presentatie geeft een kort overzicht van
een aantal beschermende factoren op biologisch, individueel en contextueel
niveau. Tot slot wordt beschreven welke aandachtspunten voor risicotaxatie,
risicomanagement en behandeling kunnen volgen uit de verkregen informatie
van het literatuuronderzoek.
Het effect van langdurige opsluiting van veelplegers op de
maatschappelijke veiligheid
Ben Vollaard
In deze studie schatten we hoeveel criminaliteit is voorkomen door het
langdurig opsluiten van zeer actieve veelplegers (SOV/ISD) in de periode
2001-2007. We relateren deze vorm van veelplegerbeleid aan de ontwikkeling
van de aangiftecriminaliteit in 30 grote steden. We gebruiken quasi93

experimentele variatie in zowel het moment van introductie als de mate van
gebruik van de maatregel om het effect van deze vorm van justitiebeleid te
identificeren. Tevens analyseren we of de extra kosten van langdurige
opsluiting en behandeling binnen gevangenismuren de baten in termen van
criminaliteitspreventie waard zijn.

Publieke opinie en preventie van criminaliteit
vrijdag 09:30-11:00, Zaal: A028
Voorzitter: Nicole Haas

Blauw op straat in beeld: meningen over verschillende toezichthouders in
de publieke ruimte
Gabry Vanderveen
Politiesurveillanten en adspiranten, stadswachten en beveiligers zijn allang
niet meer uitzonderlijke vormen van blauw op straat: de zogenoemde extended
police family is niet meer weg te denken. Onduidelijk is of de burger verschil
ziet tussen deze toezichthouders, en wat dit voor gevolgen heeft voor het
gedrag en de perceptie van burgers ten aanzien van fairness and effectiveness,
de twee belangrijke dimensies van vertrouwen in en legitimiteit van
toezichthouders (Skogan & Frydl 2004). Ook met het oog op de van oudsher
klinkende roep om 'meer blauw op straat' is het van belang te weten wat de
ideeën en verwachtingen zijn.
Hierover is weinig bekend en onderzoek hiernaar is voornamelijk tekstueel
van aard. Wat verstaan mensen onder "blauw op straat"? Zien mensen het
verschil tussen de verschillende private en publieke toezichthouders en waar
associëren zij deze toezichthouders mee? In een eerste exploratieve studie zijn
veertig kwalitatieve (semigestructureerde) interviews gehouden met drie
verschillende beroepsgroepen. In deze interviews is onder andere gevraagd
naar wat de geïnterviewde onder "blauw op straat" verstaat. Daarna kreeg de
respondent vier foto's voorgelegd waarbij zij konden aangeven welke foto het
minst en welke foto het meest "blauw op straat" liet zien. De respondenten
bleken over het algemeen goed in staat te zijn de verschillende
toezichthouders te onderscheiden. Het gebruik van de foto's leverde veel
mogelijkheden tot associatie op, maar in (kwantitatief) vervolgonderzoek is
het aan te bevelen de visuele stimuli verder te standaardiseren.
Guarding the definition of guardianship
Maud van Bavel
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Sinds de introductie in 1979 is de 'routine activity theory' van Cohen en Felson
met succes ingezet om criminaliteitstrends te verklaren aan de hand van
structurele veranderingen in gelegenheid. Ook binnen de victimologie is de
theorie toegepast bij onderzoek naar het risico op slachtofferschap vanwege
bepaalde levensstijlen.
De routine-activiteitentheorie stelt dat criminaliteit zal plaatsvinden wanneer
een gemotiveerde dader een geschikt doelwit treft, in de afwezigheid van een
bekwame guardian. Waar de aandacht in de literatuur vooral is gericht
geweest op het potentiële doelwit en de gemotiveerde dader, is de rol van
'guardianship' lang onderbelicht gebleven. Recent onderzoek van Wilcox et al
(2007) en Reynald (2009) heeft de aandacht voor guardianship echter nieuw
leven ingeblazen.
In de huidige presentatie zal ik het begrip guardianship aan een kritische
analyse onderwerpen. Verschillende voorgestelde definities passeren de revue,
en ik zal hun voor- en nadelen en incompatibiliteiten naar voren brengen.
Tevens zal ik ingaan op in omloop zijnde operationaliseringen van het
concept.
Tenslotte zal ik een beredeneerde keuze maken voor een voor criminologisch
onderzoek meest adequate definitie van het begrip.
Criminaliteit of Creativiteit?
Roel Gielkens
Rutger van IJzendoorn
Pranita Murli
Lesley-Ann Petter
Thomas Riedijk/Jan-Daan Roseboom
Uit de Veiligheidsmonitor 2008 blijkt dat graffiti als probleem ervaren wordt
in Nederland. Maar wat is graffiti eigenlijk? En worden alle vormen van
graffiti als probleem ervaren? Op basis van een experimenteel onderzoek,
waarbij 50 respondenten zijn geïnterviewd met behulp van een vragenlijst en
sorteertaken van foto's van verschillende type graffiti op diverse locaties,
wordt in dit paper een einde gemaakt aan het fenomeen 'graffiti als één
probleem'. De invloed van de aspecten kleurgebruik, formaat, boodschap,
locatie en complexiteit van graffiti op de mate van overlast dat veroorzaakt
wordt, wordt onderzocht. Welke aspecten dragen nou echt bij aan overlast en
welke aspecten in mindere mate, of juist helemaal niet? De sociaal
demografische factoren van de respondent worden hierbij in acht genomen. De
resultaten van dit onderzoek leveren een beter inzicht in de verschillende
aspecten van graffiti waarop mensen onderscheid maken. Ook wordt
aangetoond op welke manier men denkt over verschillende soorten graffiti.
Uiteindelijk worden de uitkomsten van dit onderzoek als theoretische basis
95

gebruikt voor een grootschaliger vervolgonderzoek naar de
verwijderingsprioriteit van graffiti.
Steun voor eigenrichting
Nicole Haas, NSCR
Steun voor eigenrichting wordt over het algemeen gezien als indicatie dat de
legitimiteit van het strafrechtelijk systeem in het geding is. Uit ons onderzoek
blijkt dat andere factoren minstens zo belangrijk zijn bij het verklaren van
steun voor eigenrichting. Situationele kenmerken, zoals het type aanleiding
waar een eigenrechter op reageert, zijn met name van invloed op hoe men
reageert op eigenrichting.
Een representatieve steekproef (N = 2376) van de Nederlandse bevolking
kreeg fictieve nieuwsberichten voorgelegd over een (aanleidings)delict en een
daaropvolgend geval van eigenrichting (geweld). Twee situationele
kenmerken werden gevarieerd in een quasi-experimenteel design: het type
aanleiding (klemrijden van fietser, aanrijding, zedendelict) en de straf die de
dader van de aanleiding kreeg opgelegd door een rechter (vrijspraak, lichte,
normale of zware straf). Een maand later werd vertrouwen in het
strafrechtssysteem gemeten.
Situationele kenmerken, zoals de soort aanleiding, waren van grote invloed op
steun voor eigenrichting. Verder deed het er toe óf de dader van de aanleiding
een straf kreeg opgelegd door de rechter voordat hij slachtoffer werd van
eigenrichting, niet zozeer wélke straf. Vertrouwen in politie was niet van
invloed op steun voor eigenrichting; vertrouwen in de rechtbank en het gehele
strafrechtssysteem was wel van belang. De meeste steun werd gevonden voor
eigenrichting tegen een zedendelinquent. Uit deze resultaten kan worden
geconcludeerd dat publieke steun voor eigenrichting niet automatisch moet
worden geïnterpreteerd als een teken dat burgers geen vertrouwen meer
hebben in het rechtssysteem. Burgers lijken vooral te reageren op situationele
kenmerken van de eigenrichting zelf.

Detentie en de effecten van detentie
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vrijdag 09:30-11:00, Zaal: B013
Voorzitter: Anja Dirkzwager

Inzicht in de ‘black box’ van gevangenissen: het gevangenisleven en de
relatie met aanpassingproblemen tijdens en recidive na detentie
Karin Beijersbergen
Anja Dirkzwager
Peter van der Laan
Paul Nieuwbeerta
Hoewel eerder onderzoek zich heeft gericht op de effecten van
gevangenisstraf, wordt er in deze onderzoeken opvallend weinig aandacht
besteed aan het gevangenisleven en de gevangenisbeleving. In eerder
onderzoek worden gevangenissen vaak meegenomen als een soort 'black box'.
Er is weinig bekend over wat er precies gebeurt in deze 'black box' en hoe dit
gerelateerd is aan gedragsuitkomsten.
Gevangenisstraf is geen uniforme ervaring. Gevangeniscondities variëren
onder andere in termen van de strengheid van het regime, de sociale
organisatie en de fysieke bouw van het instituut. Daarnaast beleven mensen
detentie verschillend door verschillen in achtergrond en persoonskenmerken.
Om de effecten van gevangenisstraf beter te begrijpen, is het belangrijk om
meer zicht te krijgen op deze 'black box'. In het huidige onderzoek wordt
onderzocht wat er tijdens de gevangenisstraf gebeurt en hoe gedetineerden de
detentie beleven. Daarnaast wordt onderzocht wat de effecten van de
detentiebeleving en het detentieklimaat zijn op de korte termijn (namelijk op
aanpassingsproblemen tijdens detentie) en op de lange termijn (namelijk
recidive na vrijlating).
Het project maakt deel uit van het longitudinale gevangenisonderzoek van het
NSCR, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Op dit moment is het
gevangenisproject in de opstartfase. Vanaf september 2010 worden ruim 2.000
nieuw ingestroomde gedetineerden gedurende drie jaar gevolgd. Er zal op
verschillende wijzen data worden verzameld, namelijk via officiële
registratiegegevens, vragenlijsten en interviews.
Tijdens de presentatie wordt de opzet van het onderzoek besproken. Daarnaast
zullen kort de eerste resultaten van de pilot studie worden gepresenteerd.
De arbeidsmarkt(her)integratie van ex-gevangenen
Anke Ramakers
Maria Fleischmann
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Het is bekend dat ex-gevangenen veel problemen ondervinden op de
arbeidsmarkt. Het is nog onvoldoende bekend welke theoretische
mechanismen het effect van gevangenisstraf op arbeidsmarktpositie verklaren.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het effect van een periode van
afwezigheid op de arbeidsmarkt op arbeidsmarktpositie. Eerder onderzoek
heeft uitgewezen dat zowel werklozen als ex-gevangenen een slechtere
arbeidsmarktpositie hebben als gevolg van een periode waarin ze niet deel
hebben genomen (of kunnen nemen) aan de arbeidsmarkt. In deze studie
wordt onderzocht of een gevangenisstraf een andere (sterkere) invloed heeft
op arbeidsmarktpositie als 'reguliere' werkloosheid. Dit houdt in, dat twee
belangrijke theorieën op dit kennisgebied worden getoetst: de 'human capital'
theorie en de 'labelling' theorie. Gegevens over de detentieduur van
gedetineerden in 2005 en 2006 en administratieve financiële gegevens van
2004 t/m 2006 worden gebruikt. Ook gegevens over de criminele geschiedenis
zijn voorhanden. Personen, die aan het begin van de onderzoeksperiode in de
gevangenis zaten, vormen de testgroep, terwijl personen, die pas aan het eind
van de periode in de gevangenis stromen, de controle groep uitmaken. In de
periode tussen de uitstroom van de testgroep en instroom van de controle
groep in de gevangenis worden de arbeidsmarktuitkomsten bekeken. Met dit
design kan het causale effect van gevangenisstraf op arbeidsmarktpositie
worden onderzocht.
Are ex-prisoners worse off? Studying the labour market outcomes of exprisoners
Maria Fleischmann
Paul Nieuwbeerta
This paper studies the effect of incarceration on the labour market outcomes
employment and earnings in the Netherlands. From human capital theory and
signalling theory, hypotheses about the effect of incarceration on employment
and earnings are derived. The hypotheses are tested with a large-scale dataset
which is provided by Statistics Netherlands (CBS, The Hague) and contains
information about people released from prison in 2005 and 2006 as well as
monthly economic and yearly background information. Since it is complex to
identify a causal effect of incarceration, we employ a quasi-experimental
design: For 24 consecutive months, ex-prisoners' employment and earnings
are compared to future prisoners' labour market outcomes. We find that after
release from prison, ex-prisoners' employment rate and earnings are lower
compared to future prisoners. While both labour market outcomes increase in
the following period, there is one remarkable difference: Ex-prisoners'
earnings increase steeper than ex-prisoners' employment rate and even exceed
future prisoners' earnings after approximately seven months after release from
prison.
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Detentiebeleving in Nederland en Engeland
Anja Dirkzwager, NSCR
Candace Kruttschnitt, University of Toronto
Twintig jaar geleden onderzocht en vergeleek David Downes de naoorlogse
ontwikkelingen in het detentieklimaat in Nederland en Engeland. Als
onderdeel van zijn studie interviewde hij enkele Nederlandse gedetineerden in
Engelse gevangenissen en Engelse personen in Nederlandse gevangenissen en
vroeg hun hoe zij hun detentieperiode beleefden. Zijn voornaamste conclusie
was dat Nederlandse gevangenissen humaner en transparanter waren dan die
in Engeland. In de afgelopen periode is er veel veranderd in zowel Nederland
als Engeland, bijvoorbeeld in het aantal gedetineerden, in het
gevangenisbeleid en in het detentieklimaat. Nu, 20 jaar later, brengen wij de
situatie in beide landen opnieuw in kaart. Net als Downes hebben we
Nederlanders in Engelse gevangenissen en Engelse personen in Nederlandse
gevangenissen geïnterviewd. Door het onderzoek van Downes als eerste
meting te beschouwen, vergelijken we de resultaten van nu met toen en
beogen op deze manier inzicht krijgen in veranderingen in de detentiesituatie
en detentiebeleving in beide landen. Vragen waaraan aandacht wordt besteed
zijn: Zijn de ervaringen van Nederlanders in Engelse gevangenissen en die van
Engelsen in Nederlandse gevangenissen meer vergelijkbaar geworden? Heeft
Nederland in vergelijking met Engeland nog steeds een humaner en minder
punitief klimaat? In de presentatie zullen de ontwikkelingen in het
gevangenisbeleid in Nederland en Engeland gedurende de afgelopen twee
decennia worden beschreven. Daarnaast worden enkele resultaten beschreven
met betrekking tot de detentiebeleving van de gedetineerden in beide landen
en wordt een vergelijking gemaakt met de conclusies van Downes.

De kredietcrisis nader beschouwd
vrijdag 11:30-13:00, Zaal: A008
Voorzitter: Pheiffer, Dhr. M.

De kredietcrisis nader beschouwd
Bob Hoogenboom
M. Pheijffer
In deze sessie zal thematiek en casuïstiek worden ontleend aan de
onderzoeken naar de oorzaken van de kredietcrisis. Ingezoomd zal worden op
de rol van financiële instellingen, accountants en overheidstoezichthouders
zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Naast het
behandelen van voorbeelden zoals Lehman Brothers, Madoff en DSB worden
de kaders van het toezichthoudersdilemma, regulatory capture (ingepakt
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toezicht) en het politiek-symbolisme (rituelen) van corporate governance
besproken.

Ouderschap vanuit detentie
vrijdag 11:30-13:00, Zaal: A002
Voorzitter: Menno Ezinga

Moederschap vanuit detentie
Sanne Hissel
Menno Ezinga
De detentie van de ouder heeft consequenties voor de familie en de
ouderschapsrol van zowel de gedetineerde ouder als de achterblijvende
verzorger. Gedetineerde moeders behoeven wat dit laatste betreft speciale
aandacht, omdat vrouwen de snelst groeiende groep gedetineerden vormen en
omdat, als moeders gedetineerd raken, er vaak geen vangnet (meer) is om de
kinderen op te vangen. Kinderen van gedetineerde moeders krijgen dus naast
de scheiding van hun (niet altijd optimaal functionerende) moeder, ook vaak
een of meerdere wisselingen van verzorgers te verwerken en komen terecht in
situaties waarin de opvoeding op complexe manieren is verdeeld. Uit
onderzoek blijkt dat deze kinderen aan zeer veel risicofactoren worden
blootgesteld. In die zin vormen kinderen van gedetineerde moeders de 'most
disadvantaged group of children in our society'.
Zowel in Nederland als internationaal is er weinig bekend over de
verzorgingsarrangementen waarin deze kinderen terecht komen, welke rol de
moeder nog speelt in hun opvoeding en wat dit betekent voor het welbevinden
van deze kinderen. Het beperkte onderzoek dat is gedaan, is hoofdzakelijk
gebaseerd op het perspectief van moeder. In ons onderzoek hanteren we een
multidimensioneel perspectief door niet alleen gedetineerde moeders uit alle
vier de vrouwengevangenissen in Nederland te interviewen, maar ook de
kinderen zelf en de dagelijkse verzorgers van deze kinderen.
Children with fathers in prison
Joni Reef
Imprisonment does not only affect the offender, it also affects prisoners'
families and children. Previous studies have suggested that parental
imprisonment can seriously damage children's wellbeing. However, most
previous studies have been small-scaled and methodologically inadequate.
Therefore, few firm conclusions can be drawn about the effects of
imprisonment on offenders' children.
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Since this would be an unintended effect of imprisonment for both children
and society at large, the extent to which imprisonment has consequences for
the next generation is an important issue. The aim of the current study is to
examine the effects of parental imprisonment on different aspects of children's
wellbeing (i.e. health, social functioning, behavioral problems and
delinquency). Additionally, we will investigate mechanisms that may explain
how parental imprisonment influences children's wellbeing.
In order to enhance current knowledge on the causal effects of parental
imprisonment, a large-scale longitudinal study is conducted on the effects of
imprisonment. This PRISON study is a collaboration of University of Leiden,
Utrecht and the NSCR, and it is unique for its longitudinal, multicenter design
and large representative sample. Data collection will start this fall, and will
include about 2.000 inmates, who just entered remand centers. These persons
will be followed for a period of three years. Elaborate information will be
gathered about the offenders' partners and children as well. Multi informant
assessments will be used to investigate the effect of paternal imprisonment on
various aspects of children's wellbeing. In this presentation an outline of the
research design will be given. Additionally, expected effects of imprisonment
on offenders' children will be discussed.
Ouderschap vanuit detentie
Marian Weevers
Catrien Bijleveld
Rond 1900 konden mannen en vrouwen die bedelden of zich schuldig maakten
aan landloperij, worden opgezonden naar een Rijkswerkinrichting. Daar werd
men onderworpen aan een strak regime van regelmaat, orde, tucht en arbeid,
vaak voor meerdere jaren.
Uit ons onderzoek naar de vrouwelijke bedelaars en landlopers die eind 19e
eeuw in de Rijkswerkinrichting (RWI) te Veenhuizen en later te Leiden
verbleven, blijkt dat veel van de vrouwen die werden 'opgezonden'
(ongehuwd) moeder waren.
Wat gebeurde er een eeuw geleden met deze kinderen tijdens het verblijf van
hun moeders in de RWI?
Helaas is er opvallend weinig material bewaard gebleven op basis waarvan wij
de dagelijkse gang van zaken in de Rijkswerkinrichting kunnen reconstrueren.
De spaarzame doorkijkjes die de missivenboeken (samenvatting van de
inkomende en uitgaande stukken) ons bieden, geven echter wel wat
informatie.
In principe mochten kinderen bij hun moeder verblijven totdat de geneesheer
van de RWI oordeelde dat zij in staat waren de moederzorg te ontberen. Over
het algemeen waren zij dan een jaar of 6. Verwanten kwamen als eersten in
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aanmerking om de verdere zorg voor het kind op zich te nemen. Als die er niet
waren of daar om een of andere reden niet bereid toe waren, werd er naar het
gemeentebestuur gekeken. Vaak kwamen deze kinderen vervolgens in een
weeshuis terecht op kosten van de gemeente.
Daarnaast hebben wij via genlias de levensloop van een aantal moeders en hun
kinderen trachten te achterhalen ( beroepen, eventuele huwelijken, overlijden,
etc).
Kinderen van gedetineerde moeders
Menno Ezinga
Sanne Hissel
Op dit moment zijn de studies naar kinderen van gedetineerde ouders over het
algemeen gericht op de gedetineerde vader. Er is echter weinig bekend over
het effect bij een kind wanneer de moeder gedetineerd is. De studies die zijn
uitgevoerd naar moeders in detentie zijn vaak kleinschalig en belichten slechts
één kant van het verhaal (zijnde de moeders of de verzorgers). Veelal wordt
het kind niet bij de studie betrokken als informatiebron.
In deze presentatie zullen de resultaten worden gepresenteerd van een
afgerond onderzoek naar het welzijn van kinderen van gedetineerde moeders
in Nederland. Met de toestemming van de gedetineerde moeders hebben we de
verzorgers en het kind benaderd. Zowel de moeders, als het kind en de
verzorgers zijn gevraagd vragenlijsten in te vullen over eventuele
gedragsproblematiek en specifieke psychische problemen bij het kind.
Daarnaast zijn er gesprekken met kinderen, moeders en verzorgers gevoerd
over het welbevinden en de huidige beleving ten aanzien van moeders
detentie. De resultaten worden bediscussieerd. Daarnaast worden mogelijke
signalen voor problematiek in de verdere levensloop gesignaleerd.

Criminele carrieres en levensloop transities: school, werk en
gevangenisstraf
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vrijdag 11:30-13:00, Zaal: B031
Voorzitter: Blokland, Dhr. A.A.J.

Het effect van detentie op de werkcarrière: hoog-risico mannen gevolgd
van 18 tot 32 jaar
Victor van der Geest
Catrien Bijleveld
Arjan Blokland
Daniel Nagin
Binnen de levensloopcriminologie is steeds meer aandacht voor de complexe
relatie tussen criminaliteit en werk. Enerzijds biedt werk de mogelijkheid om
een criminele carrière ten gunste te keren, anderzijds wordt de kans op werk
juist negatief beïnvloed door de gevolgen van criminaliteit. Empirisch
onderzoek laat zien dat met name detentie zowel een instantaan als langdurig
negatief effect heeft op verschillende levensdomeinen.
In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van detentie op
arbeidsparticipatie tussen 18 en 32 jaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
geregistreerde werkgegevens in een steekproef van 270 hoog-risico mannen.
Alle mannen zijn van gemiddeld hun 15e tot 17e jaar behandeld geweest in
een Justitiële Jeugdinrichting.
Twee vragen staan centraal. Allereerst wordt beschreven hoe 'succesvol' deze
groep is in termen van werkparticipatie, en in hoeverre er verschillende
werktrajecten onderscheiden kunnen worden. Ten tweede wordt,
gecontroleerd voor selectie en bovenop het effect van een veroordeling, het
effect van detentie op arbeidsparticipatie onderzocht.
Transities naar volwassenheid en de ontwikkeling van crimineel gedrag:
De TRANSitions to adulthood in AMsterdam (TRANSAM) studie
Hanneke Palmen, NSCR
Arjan Blokland, NSCR
Binnen het NSCR gaat eind 2010 een nieuw onderzoek van start: TRANSAM.
De centrale vraag binnen dit onderzoek is hoe de ontwikkeling van crimineel
gedrag in de jong volwassenheid (18-28 jaar) samenhangt met belangrijke
veranderingen in levensomstandigheden die ook optreden in deze periode
(zoals bijvoorbeeld uit huis gaan, de overgang van school naar werk,
romantische relaties, samenwonen, kinderen krijgen).
De periode van de jongvolwassenheid markeert de overgang van de
adolescentie naar de volwassenheid. In deze leeftijdsperiode stoppen veel
103

jongeren met het vertonen van delinquent gedrag, maar tekent zich tevens een
groep jongeren af wiens criminele carrière een langduriger karakter kent. De
periode van jongvolwassenheid wordt eveneens gekenmerkt door het feit dat
in deze leeftijdsperiode jongeren beginnen met het op zich nemen van
'volwassen' sociale rollen zoals werknemer, partner of ouder. Voor jongeren
die hierin - mogelijk mede als gevolg van hun criminele gedrag - onsuccesvol
zijn, bestaat het risico dat zij de aansluiting met generatiegenoten verliezen en
een persistent patroon van crimineel gedrag ontwikkelen.
Speciale aandacht zal in dit onderzoek uitgaan naar de causale mechanismen
die aan deze wederzijdse invloed ten grondslag liggen en de vraag of deze
samenhang en de onderliggende mechanismen gelijk zijn voor mannen en
vrouwen en voor jongeren met een Nederlandse, Marokkaanse en Antilliaanse
achtergrond. Deze presentatie gaat in op de achtergronden van het TRANSAM
onderzoek, het onderzoeksdesign en de gebruikte meetinstrumenten.
Effecten van werk op delinquentie in een hoogrisico groep mannen en
vrouwen van 18 tot 32 jaar
Janna Verbruggen
Victor van der Geest
Arjan Blokland
Catrien Bijleveld
De levensloopcriminologie veronderstelt dat belangrijke levensgebeurtenissen,
waaronder het krijgen (of verliezen) van werk, van invloed kunnen zijn op het
verloop van de criminele carrière. Het krijgen van een baan kan fungeren als
turning point in de criminele carrière en leiden tot een vermindering van of het
geheel stoppen met crimineel gedrag. Eerder onderzoek naar de effecten van
werk op delinquentie laat echter geen eenduidig resultaat zien. Mogelijke
oorzaak hiervoor is dat onvoldoende rekening gehouden werd met selectie:
achterliggende kenmerken die zowel crimineel gedrag als werk(loosheid)
beïnvloeden. Bovendien was veel eerder onderzoek enkel gebaseerd op
mannen.
In dit onderzoek worden de criminele carrières en de arbeidscarrières van
hoogrisico mannen en hoogrisico vrouwen onderzocht, waarbij speciale
aandacht uit gaat naar sekseverschillen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een dataset, welke naast prospectief verzamelde gegevens over de criminele
carrière en de arbeidscarrière van 270 hoogrisico mannen en 270 hoogrisico
vrouwen, ook informatie over een groot aantal statische persoons- en
achtergrondvariabelen bevat. Hiermee kan onderzocht worden of en in
hoeverre het hebben van werk van invloed is op delinquentie, bovenop
eventuele selectie effecten.
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Instapmechanismen bij georganiseerde misdaad
Vere van Koppen
Waarom en hoe raken mensen betrokken bij georganiseerde misdaad? Net als
bij de meeste vormen van criminaliteit geldt ook voor georganiseerde misdaad
dat financieel gewin een belangrijke drijfveer is. Maar om actief te zijn in de
georganiseerde misdaad moeten daders naast dit financiële motief ook de
mogelijkheid hebben om op grote schaal criminele activiteiten te ontplooien.
Georganiseerde misdaad in Nederland omvat vooral transitcriminaliteit:
grensoverschrijdende handel in illegale goederen of diensten.
In dit onderzoek wordt inzicht geboden in mechanismen die toegang geven tot
de georganiseerde misdaad. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van
politiedossiers van vijftien criminele groepen die actief waren in de productie
en/of handel van verdovende middelen, fraude, mensensmokkel en
sigarettensmokkel. Naast de informatie uit de politiedossiers hebben we tevens
de beschikking over de justitiële geschiedenis van een groot deel van de
ongeveer 200 betrokken daders.
In de analyses ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: (1) de wijze
waarop verschillende daders binnen een criminele groep met elkaar in contact
zijn gekomen, en de geografische component die hierin wellicht een rol speelt,
(2) de opleiding en werkverleden van daders en daarmee samenhangend, hun
specifieke capaciteiten en financiële situatie, (3) de mate waarin daders een
initiërende rol hebben gespeeld bij de oprichting en ontwikkeling van de
organisatie, of juist door initiatiefnemers zijn benaderd.
Ten slotte bekijken we of er een samenhang is tussen de mechanismen
waardoor daders betrokken raakten bij een criminele groep en (a) hun rol in de
criminele groep en (b) het soort criminele activiteiten dat zij uitvoeren.

Milieucriminaliteit en milieuhandhaving
vrijdag 11:30-13:00, Zaal: A014
Voorzitter: Lieselot Bisschop

Schrikt straf af? Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse
afvalsector
Karin van Wingerde
"Het doel van de bestraffing is niet anders dan de delinquent te beletten, zijn
medeburgers door nieuwe strafbare feiten nog eens te benadelen en de andere
mensen ervan af te schrikken om hetzelfde te doen" (Beccaria, 1982 [1764]:
101).
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Beccaria's klassieke visie op straf is anno 2010 opvallend actueel wanneer we
kijken naar criminaliteit gepleegd door ondernemingen. Zo heeft de financiële
crisis de roep om strenger toezicht en zwaardere sancties weer doen opleven,
zoals blijkt uit enkele belanghebbende publicaties over de herstructurering van
de financiële sector. Die roep om streng(er) toezicht en afschrikwekkende
sancties is ook te zien in de reacties op milieucriminaliteit. Kort na de ramp
met de Probo Koala diende de Europese Commissie op 9 februari 2007 een
(vernieuwd) voorstel in waarin de Lidstaten verplicht worden ernstige
milieuovertredingen te sanctioneren via het strafrecht. Belangrijkste reden
daarvoor was dat er van strafrechtelijke sancties een sterk afschrikwekkende
werking zou uitgaan.
De vraag in hoeverre er van opgelegde straffen een afschrikwekkende werking
uitgaat op het gedrag van bedrijven, staat in mijn bijdrage centraal. De
empirische gegevens zijn verzameld door middel van diepte interviews met
milieucoördinatoren van Nederlandse afvalondernemingen. In tegenstelling tot
wat volgens de theorie van afschrikking mag worden verwacht, laten de
interviews zien, dat ondernemers slechts beperkt op de hoogte zijn van
opgelegde straffen en dat kennis van straffen soms eerder gerust doet stellen
dan doet afschrikken.
Milieucriminaliteit en de governance of environmental flows:
(on)ontgonnen theoretisch en empirisch terrein
Lieselot Bisschop
Niettegenstaande hun belang en schadelijkheid werden milieudelicten
gedurende lange tijd niet als een studiedomein van de criminologische
wetenschap beschouwd (Gibbs, Gore, McGarrell, & Rivers, 2010). Binnen de
criminologie werd milieucriminaliteit wel gedocumenteerd, maar het domein
heeft nog steeds niet de theoretische en methodologische diepgang en omvang
in vergelijking met meer traditionele vormen van criminaliteit, waardoor het
risico bestaat dat een beperkt beeld van de hedendaagse criminaliteit wordt
opgehangen (Halsey, 2004; South, 1998; White, 2003). In het laatste
decennium en zeker in de laatste jaren zijn criminologen begonnen aan de
ontginning van het 'groen' criminologische onderzoeksterrein and werden
verschillende dimensies van milieuschade geëxploreerd (Edwards, Edwards,
& Fields, 1996; Gunningham, Norberry, & McKillop, 1995). Deze
onderzoekers hebben daarbij tot doel meer te verwezenlijken dan de loutere
erkenning van het bestaan van de milieuproblemen, maar ook op zoek gaan
naar oplossingen en antwoorden. In deze presentatie willen wij meestappen in
de vraag om een beter en meer omvattend begrip over milieucriminaliteit te
ontwikkelen. Wetenschappers benadrukken bovendien ook de nood aan
theoretisch en empirisch onderzoek dat het globale en transnationale karakter
van schade en criminaliteit in rekening brengt (Franko Aas, 2007; Sheptycki
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& Wardak, 2005). Onderzoek op dit domein dient dan ook de complexiteit en
de transnationale dimensie die er inherent deel van uitmaken mee in rekening
te brengen, wat veronderstelt dat een brede onderzoeksfocus wordt gekozen en
op een diversiteit aan omgevingen, disciplines, analyseniveaus en actoren
wordt gefocust. In deze presentatie willen we daarom focussen op
transnationale milieucriminalteit en bundelen we inzichten over de governance
en reguleringskenmerken ervan. Door middel van een literatuurstudie in het
onderzoeksveld van groene, bedrijfs- and transnationale criminologie and
aangevuld met inzichten uit andere disciplines, willen we het ontgonnen
terrein op theoretische en empirisch vlak in kaart brengen en vervolgens
suggesties doen over hoe we het onontgonnen hiaten hopen te remediëren.

Sociale netwerken en criminaliteit
vrijdag 11:30-13:00, Zaal: A028
Voorzitter: Kim Megens

Persoonlijke-netwerkveranderingen en de consequenties van deze
veranderingen voor recidive: een studie naar gedetineerden in
Nederlandse gevangenissen
Ruben de Cuyper
Anja Dirkzwager
Peter van der Laan
Paul Nieuwbeerta
Beate Völker
Uit de sociale-netwerkliteratuur is gebleken dat belangrijke gebeurtenissen in
het leven van mensen grote gevolgen kunnen hebben voor de grootte en de
samenstelling van het persoonlijke netwerk. Het opgelegd krijgen van een
gevangenisstraf kan gezien worden als zo'n belangrijke levensgebeurtenis. Tot
op heden is er echter weinig bekend over het effect van detentie op het
persoonlijke netwerk van gedetineerden. Het doel van dit onderzoeksproject is
tweeledig. Enerzijds wordt er getracht meer inzicht te krijgen in de
veranderingen van het persoonlijke netwerk van gedetineerden en de mate
waarin deze veranderingen verklaard kunnen worden door a) kenmerken van
de gevangenisstraf en b) kenmerken van de persoonlijke relaties zelf.
Anderzijds onderzoeken wij in hoeverre a) kenmerken van de gevangenisstraf
en b) kenmerken van de persoonlijke relaties na detentie een effect hebben op
crimineel gedrag na vrijlating. Om een antwoord te krijgen op deze
onderzoeksvragen, zal deze studie zowel theorieën vanuit de socialenetwerkliteratuur alsook theorieën vanuit de criminologische literatuur
combineren en toetsen met behulp van longitudinale gegevens.
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De data die worden gebruikt in dit onderzoek worden verzameld binnen het
longitudinale gevangenisonderzoek (PRISON) van het NSCR, Universiteit
Leiden en Universiteit Utrecht. Voor dit project worden gedetineerden door de
tijd heen gevolgd en gegevens verzameld over de periode voorafgaande,
tijdens en na detentie. Voor het in kaart brengen van het persoonlijke netwerk
van (ex-)gedetineerden wordt gebruik gemaakt van de netwerkidentificatie
methode. Met deze methode worden namen gegenereerd van de netwerkleden
waarna voor elk netwerklid informatie wordt ingewonnen over verschillende
persoonskenmerken van het netwerklid (o.a. mate van delinquentie) en
kenmerken van de relatie (o.a. frequentie van contact). Op dit moment is het
gevangenisproject in de opstartfase, vanaf september 2010 start de eerste
meting en worden circa 2.000 nieuw ingestroomde gedetineerden
geïnterviewd. Tijdens de presentatie wordt de onderzoeksopzet beschreven en
worden enkele eerste resultaten uit een pilot-onderzoek gepresenteerd.
Criminaliteit in vijf verschillende netwerken
Jolijn Broekhuizen
Beate Volker, Universiteit Utrecht
De relatie tussen delinquent gedrag van 'peers' en delinquentie van jongeren is
één van de meest consistente bevindingen in de criminologie. Ondanks dat
recent onderzoek laat zien dat dit verband minder sterk is wanneer
criminaliteit van vrienden op directe wijze wordt gemeten, blijft de associatie
tussen delinquentie van vrienden en adolescenten onomstreden.
Het merendeel van de recent uitgevoerde studies heeft echter een grote
beperking, namelijk dat ze zich richten op deviante invloeden in slechts één
context, namelijk ofwel de school, ofwel de familie, ofwel de 'romantische
partner', waardoor de verklaring van crimineel gedrag van adolescenten wordt
beperkt.
Voor de longitudinale studie die centraal staat in deze paper, is de
criminaliteit binnen vijf netwerken van 600 Rotterdamse jongeren onderzocht:
school, familie (broers, zussen, neven, nichten), buurt, (sport) vereniging en de
zogenaamde peer-group.
Doordat alle deviante invloeden in beschouwing worden genomen, verbetert
deze studie ten eerste de verklaring van criminaliteit van adolescenten. Ten
tweede wordt het mogelijk om processen van accumulatie en compensatie te
onderzoeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat deviante associatie in alle
vijf netwerken voor een verhoogde kans op crimineel gedrag zorgt, terwijl de
aanwezigheid van enkele conventionele contexten de invloed van deviante
vrienden juist kan compenseren. Een derde attributie aan de huidige literatuur
betreft de kans om de invloed van verschillende netwerken met elkaar te
vergelijken. Door verschillen in kenmerken van contexten (bijvoorbeeld de
mate van supervisie, tijdsbesteding en structuur activiteiten) zijn de
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beïnvloedingsmogelijkheden van criminele jongeren in deze contexten ook
variabel.
De sociale overdracht van delinquentie: wat vrienden denken of wat ze
doen?
Kim Megens, NSCR en Universiteit Leiden
Frank Weerman, NSCR
De relatie tussen delinquent gedrag van leeftijdsgenoten en eigen delinquent
gedrag van jongeren is een van de bekendste gegevens uit de criminologie. De
meeste studies naar de invloed van leeftijdsgenoten volstaan echter met het
rapporteren van het hebben van delinquente leeftijdsgenoten en eigen
delinquent gedrag. Tot op heden, is er dus relatief weinig aandacht geweest
voor de specifieke processen en mechanismen waarmee leeftijdsgenoten
delinquentie zouden overdragen of bevorderen bij anderen. In deze lezing
worden resultaten gepresenteerd van een deelonderzoek naar de dynamiek van
leeftijdsgenoten en delinquent gedrag tijdens de adolescentie. Dit onderzoek
heeft de verschillende mechanismen van de overdracht van delinquentie
tegenover elkaar afgezet. Daartoe hebben we gebruik gemaakt van sociale
netwerk data afkomstig van het 'NSCR-schoolproject' waarin een grote groep
vmbo-leerlingen een vragenlijst heeft ingevuld op meerdere meetmomenten.
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van vrienden op delinquent gedrag
hebben we niet alleen aandacht besteed aan de relatieve effecten van attitudes
ten aanzien van delinquentie en delinquent gedrag van vrienden op delinquent
gedrag van de respondent, maar ook aan een mogelijke interactie tussen wat
vrienden denken en wat ze doen. Tevens hebben we gekeken of de overdracht
van delinquentie via de attitude van de respondent gaat, of dat er sprake is van
een direct effect op delinquent gedrag.

Ruimtelijke spreiding van criminaliteit: buurtkenmerken
vrijdag 11:30-13:00, Zaal: B013
Voorzitter: Wim Hardyns

Een longitudinale toetsing van sociale desorganisatie theorie: feedback
effecten tussen cohesie, sociale controle en overlast
Wouter Steenbeek, Universiteit Utrecht
John R. Hipp, University of California, Irvine
Sociale desorganisatie theorie stelt dat buurten met minder verhuizingen,
hogere sociaal-economische status en meer etnische homogeniteit minder
sociale en fysieke overlast hebben, vanwege een sterkere sociale cohesie en
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sociale controle. Recente aanvullingen van de theorie benadrukken dat
overlast op haar beurt deze buurtkenmerken en mechanismen kan
beinvloeden. Door het ontbreken van longitudinale data op buurtniveau
hebben slechts enkele studies dit complete model onderzocht, en zelfs deze
studies hebben een zeer beperkt aantal meetmomenten. In deze studie maken
we gebruik van een longitudinale dataset voor de stad Utrecht (74 buurten
gedurende 10 jaar) om de theorie te toetsen. Daarnaast verbeteren we eerdere
studies door een onderscheid te maken tussen 'potentie' voor sociale controle
(gemeten als verantwoordelijkheidsgevoelens) en daadwerkelijke sociale
controle (gemeten als acties genomen door buurtbewoners). De resultaten in
cross-sectionele analyses repliceren eerder onderzoek. Echter, indien de data
longitudinaal wordt geanalyseerd, blijken cohesie en potentie voor sociale
controle een onvoldoende verklaring te bieden voor de mate van buurtoverlast.
We vinden juist dat overlast grote consequenties heeft voor het niveau van
sociale controle en verhuisgedrag op een later tijdmoment, en daardoor weer
leidt tot meer overlast. Deze studie benadrukt ten eerste het belang van
longitudinale data en daarmee het simultaan testen van oorzaken en gevolgen
van overlast, en ten tweede het belang van het maken van een onderscheid
tussen de potentie voor sociale controle en daadwerkelijk ingrijpgedrag.
Criminologisch onderzoek met DNA sporen: bekende en onbekende
daders vergeleken
Marre Lammers
Wim Bernasco
Kees van der Beek
DNA sporen worden door de politie gebruikt voor opsporingsdoeleinden,
maar bieden ook unieke mogelijkheden voor criminologisch onderzoek. DNA
sporen maken het mogelijk om een serie delicten toe te schrijven aan een
enkele dader en een beeld te vormen van het criminele gedrag van deze
persoon -van de locaties, de datums en tijden en de aard van de delicten die
zijn gepleegd- ook als zijn/haar identiteit niet bekend is. DNA sporen bieden
daardoor de mogelijkheid om het criminele gedrag te onderzoeken van daders
die niet gearresteerd zijn, en dat gedrag te vergelijken met het gedrag van
gearresteerde daders. Hiermee kan de geldigheid worden onderzocht van
bestaande kennis in de (geografische en levensloop) criminologie, kennis die
voornamelijk gebaseerd is op gegevens van gearresteerde daders. We zullen
resultaten presenteren van een onderzoek dat gebruik maakt van alle DNA
sporen die veilig zijn gesteld op Nederlandse plaatsen delict van juni 1997 tot
en met december 2009. Gearresteerde daders worden in dit onderzoek
vergeleken met niet gearresteerde daders. Deze twee groepen worden
vergeleken ten aanzien van de geografische spreiding van hun delicten, de tijd
tussen de delicten en de frequentie en aard van de gepleegde delicten.
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Onveiligheidsgevoelens in (inter)nationaal perspectief
Elke Moons
In 2005 werden door middel van het onderzoek naar Criminaliteit en
Veiligheid in Europa (EU ICS) gegevens verzameld over allerlei aspecten van
slachtofferschap en (on)veiligheid.
In deze paper wordt Nederland vergeleken met de resterende landen van de
Europese unie waar dit onderzoek werd uitgevoerd op het gebied van
onveiligheidsgevoelens en dit door middel van lokale maatstaven van
ruimtelijke afhankelijkheid. Twee ruimtelijke methoden worden naast elkaar
geplaatst: de lokale Moran-index en de lokale Getis-index, waarbij de voor- en
nadelen van beide technieken besproken worden.
Daarnaast wordt door middel van de gegevens van de meest recente Integrale
Veiligheidsmonitor verder ingezoomd op deze onveiligheidsgevoelens, maar
ditmaal in politiezones, gemeentes en postcodegebieden. In de IVM wordt
namelijk een onderscheid gemaakt tussen onveiligheidsgevoelens in het
algemeen en specifiek in de eigen buurt van de respondent. Doordat de nadruk
binnen criminaliteitsonderzoek de laatste jaren vooral ligt op onderzoek naar
verschillende types van criminaliteit en naar slachtoffers en men lokaal beleid
hierop afstemt is bijgevolg ook de schaal waarop men criminaliteitsanalyses
uitvoert vaak kleiner geworden: van nationaal over regionaal en grootstedelijk
niveau naar buurten. Het innovatieve aan het onderzoek dat in deze paper
wordt voorgesteld is dat men onveiligheidsgevoelens in een buurt op een
ruimtelijke manier kan vergelijken met een nationaal, dan wel met een
regionaal cijfer, en dat lokaal beleid hierop kan inspelen.
Gemeentelijke spreiding van 'collective efficacy' en individuele verschillen
in mijdgedrag
Wim Hardyns, Universiteit Gent
Mijdgedrag staat bekend als een gedragsmatige component van angst voor
criminaliteit. Het is een defensieve reactie op de emotionele gemoedstoestand
waarin iemand zich bevindt bij het ervaren van angst voor criminaliteit. De
mate waarin iemand al dan niet mijdgedrag vertoont kan te wijten zijn aan
persoonsgebonden kenmerken enerzijds en/of invloeden van de omgeving
anderzijds. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de oorzaken die aan de
basis liggen van de ontwikkeling van mijdgedrag. We gebruiken hiervoor een
contextueel verklaringsmodel dat gebaseerd is op de 'collective efficacy'
theorie. Vooral Noord-Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat collective
efficacy een criminaliteitswerend effect heeft in de gemeenschap. Lokale
settings die gekenmerkt worden door een hoge mate van sociaal vertrouwen en
veel informele sociale controle hebben minder te kampen met overlast en
criminaliteit. Uiteraard heeft dit ook repercussies voor de inwoners van die
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settings, denken we dan aan de kans die men loopt om slachtoffer te worden
van criminaliteit en de mate waarin men overlast percipieert. Zowel deze
kenmerken van de woonomgeving als de individuele processen worden in
deze studie gebruikt ter verklaring van individuele verschillen in mijdgedrag,
onder controle van persoonsgebonden kenmerken. Hiervoor maken we
gebruik van het SCIF-survey dat in 2009 werd afgenomen bij 2080
respondenten in 40 fusiegemeenten van Vlaanderen (België), alsook van
secundaire bronnen zoals de Nationale Gegevensbank van de Federale Politie
en het Portaal Lokale Statistieken van de Studiedienst van de Vlaamse
Regering.
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Dealen of delen? Zerotolerance op dancefeesten.
Ton Nabben
Ofschoon zerotolerance in de jaren negentig al op kleine schaal in het
(Amsterdamse) uitgaansleven wordt toegepast, is de zerotoleranceaanpak (o.a.
aanscherping regelgeving, handhaving en vervolging) vanaf midden jaar nul in
de 'feestregio's meer robuust geworden. Een duidelijke trendbreuk is dat ook
het bezit van cannabis (ook minder dan 5 gram) niet meer wordt gedoogd.
Hoewel er aan het tweesporenbeleid - volksgezondheidsbeleid ten aanzien van
drugsgebruiker, repressieve aanpak van drugshandel - niet wordt getornd en in
hoofdlijnen de meeste uitgangspunten van het drugsbeleid in stand blijven,
worden de marges allengs kleiner. Hoewel het drugsgebruik in de 'postrave'
periode minder excessief is en een duidelijke neergaande trend laat zien, wordt
de interpretatie van het Nederlandse drugsbeleid en de handhaving
daaromtrent de facto normatiever. Zo beschouwd kan het beleid wellicht het
best als een ideologisch geïnspireerde 'veiligheidsmissie' worden
geïnterpreteerd, waarbij door middel van een intensiever strafrechtelijk
optreden gestreefd wordt naar een steviger greep op de drugshandel en gebruik.
Naar aanleiding van etnografisch onderzoek op verschillende dancefeesten,
wordt in een cultureel criminologisch betoog ingegaan welke repercussies de
(proactieve) zerotolerance benadering heeft voor bezoekers en hoe gebruikers
en handelaren op de repressieve maatregelen reageren. Veel bezoekers houden
inmiddels rekening met drugscontroles. Het zerotolerancebeleid lijkt
vooralsnog weinig invloed te hebben op de omvang van het druggebruik.
Veruit de meesten feestgangers blijven gebruiken; zij nemen hun drugs vaker
voorafgaand aan het feest en/of gaan die beter verstoppen. Ondanks deze
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voorzorgsmaatregelen zijn evenwel meer drugsgebruikers op grootschalige
feesten in aanraking gekomen met politie en justitie.
Jong vuur in Bagdad 2060 en het Wilde Westen
Tom de Leeuw
De afgelopen maanden is het zogenaamde 'Marokkanenprobleem' niet uit de
media weg te slaan en wordt er op beleidsniveau nagedacht over categoriale
maatregelen. Op basis van veldwerk in Antwerpen Noord (Bagdad 2060) en
het Oude Westen in Rotterdam zal ik ingaan op Marokkaanse jongeren die in
dit soort achtergestelde wijken proberen om te gaan met de beeldvorming die
er over hen bestaat en gebaseerd is op breed uitgemeten incidenten. Ik zal een
beeld schetsen van het leven van een aantal van deze jongeren die zich onder
andere oriënteren op en rond hun lokale thaiboksschool en thema's behandelen
die ingaan op hun percepties van en ervaringen met de manier waarop zij als
groep lokaal en bovenlokaal worden bekeken. Ik zal hierbij ingaan op de
betekenis van een resistance perspectief ten aanzien van het gedrag van
Marokkaanse jongeren in dit soort wijken. In de thaiboksschool blijken
frustraties kwijtgeraakt te kunnen worden, maar worden ook vriendschappen
onderhouden en steun gezocht. K1 kickbokser Badr Hari geldt als een centraal
rolmodel voor veel Marokkaanse jongeren in achterstandswijken en vormt
daarmee ook een centraal element in het verhaal over beeld, beleid en realiteit.
Victimisation to violent crime in South Africa: a matter of routine?
Marie Rosenkrantz Lindegaard
Danielle Reynald
Henk Elffers
This paper examines how routine activities influence victimisation to violent
crime among male youngsters in Cape Town, South Africa. It focuses on how
behavioural reactions increase and decrease the risk of victimisation. It shows
that youngsters with similar routines vary in their vulnerability to crime.
Youngsters who adapt socially to the people they interact with are less at risk
for victimization than youngsters who do not adapt. Violent crimes occur in
situations where the social hierarchies between the people interacting are
unclear. By behaving in ways which stabilise social hierarchies, youngsters
are able to avoid victimization to crime. It is suggested that the high figures of
violent crimes in South Africa can be explained as an effect of the fact that
social hierarchies became unstable with the official abolition of apartheid
leading to more situations characterised by unstable social hierarchies.
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Een stap richting de publieke criminologie. Bedreigingen van
journalisten: ‘Rot op met die camera!’ en ‘STOP, Politie!.
Marjolein Odekerken
F. Bovenkerk
In de afgelopen jaren zijn diverse journalisten op weerstand gestuit in
woonbuurten. Samen met professor Dr. F. Bovenkerk heb ik onderzoek
gedaan naar dit fenomeen. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vier
centrale vragen: 1 Wat behelst deze bedreiging? 2 Hoe vaak komt het
fenomeen voor? 3 Hoe moet het fenomeen worden verklaard? 4 Is er werkelijk
sprake van dat de persvrijheid in gevaar is?
Allereerst is een reconstructie gemaakt van een aantal casus: een anatomie van
de incidenten. Gesprekken zijn gevoerd met actoren van de gemeente en
andere overheden, professionals, politiemensen, journalisten,
jongerenwerkers, 'dader' en buurtbewoners. Daarnaast hebben er diverse
observaties plaatsgevonden en is een enquête gehouden onder journalisten.
Voor dit type agressie is altijd een concrete aanleiding voorhanden. Allereerst
doet het denken aan het historische verschijnsel - het authentieke verzet van
burgers. Echter lijkt sprake te zijn van een betrekkelijk nieuw
klassengebonden fenomeen. Alle incidenten hebben zich voorgedaan in
zogenoemde 'achterstandsbuurten' waarbij de specifieke buurtcultuur een
cruciale rol speelt. Buurtbewoners verzetten zich tegen de stigmatisering van
hun buurt.
Er is sprake van een wisselwerking tussen twee centrale mechanismen: het
verzet van burgers tegen alle autoriteiten en de verwording van de moderne
media. Gebleken is dat een relativering hier op zijn plaats is. Er wordt vanuit
een andere hoek des te meer inbreuk gemaakt op de persvrijheid in Nederland.
Journalisten geven aan te worden gehinderd door politiemensen en
beveiligers. In het huidige onderzoek worden de resultaten nog verwerkt maar
deze worden op 3 mei 2010 gepresenteerd.
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