
Veiligheid ontwikkelt zich steeds 
meer tot een belangrijk politiek thema. 
ledereen heeft er wel een mening over 
-die lang niet altijd gestoeld is op de 
werkelijkheid. 
In Spanning daarom een aantal feiten 
en citaten uit ons verkiezingsprogram
ma Eerste weg links. SP-munitie in 
vei I ig heidsd iscussies. 

Nederland wordt niet crimineler, maar de 
criminaliteit wordt wel gewelddadiger 

jaar bijna verdubbeld, van circa 
7800 naar circa 14.000. Het 
aantal overvallen is met 8 pro
cent gedaald. 

De stelling 'Nederland wordt steeds crimineler' klopt niet. Het Cen
traal Bureau voor de Statistiek noemt de criminaliteit in Nederland 
stabiel, en geeft bijvoorbeeld het volgende overzicht: 

1997 1998 

1.812.000 

954.000 

1.759.000 

2000 

1.800.000 

900.000 

1.800.000 

Aantal diefstallen 1.853.000 

Aantal geweldsdelicten 860.000 

Aantal vernielingen 1.656.000 

Uit de CBS-cijfers blijkt wel dat 
de aard van de criminaliteit ver
schuift: er is vaker sprake van 
geweld en vernielingen en min
der vaak van diefstallen. Dat 
beeld wordt bevestigd door de 

uitkomsten van de Politie
monitor 2001, die een toename 
signaleert van geweldsdelicten 
en bedreigingen sinds begin ja
ren negentig. Het aantal 
geweldsdelicten is sinds 1996 

Vooral de 
jeugdcriminaliteit verhardt 
De toename van de geweldscri
minaliteit komt in toenemende 
mate op het conto van de jonge
ren. In 1989 waren zij goed 
voor 7 procent van de gewelds-

delicten, in 1996 voor 15 pro
cent. Jaarlijks komen zo'n 
51.000 jongeren ( 4,2 procent 
van alle jongeren) in aanraking 
met de politie. Dat cijfer is 
sinds 1996 vrij stabiel. Van die 
51.000 jongeren gaat het in 
zo'n 9000 gevallen om ge
weldsdelicten. 

met een kwart gestegen, en 
sinds 1990 zelfs met de helft. 
Daar staat een daling tegenover 
van andere vormen van crimina
liteit, die soms ook ronduit fors 
is. Bij autodiefstallen is een ver
mindering met 25 procent te 
zien vanaf 1993 en bij woning
inbraken een daling met 30 pro
cent. Het aantal gevallen van 
straatroof is de afgelopen tien 

De Politiemonitor 2001 signa
leert verder een - geringe -
daling in het aantal mensen dat 
slachtoffer is van criminaliteit. 
In 1999 gaf 29,9 procent van de 
mensen aan slachtoffer te zijn. 
In 2000 was dat 29,7 procent. 
Ook het aantal mensen dat zich 
onveilig voelt, is die periode 
gedaald: van 30,8 procent naar 
28,5 procent. 

De roep om 
criminaliteitsbestrijding 
weerklinkt steeds luider 

Uit NIPO-onderzoek blijkt dat mensen crimina
liteit in toenemende mate een probleem vinden. In 
februari 2000 noemde 15 procent van de mensen 
criminaliteitsbeheersing prioriteit nummer één. In 
februari 2002 is dat percentage opgelopen tot 25. 
Uit peilingen van de overheid blijkt verder dat 15 
tot 20 procent van de ondervraagden zich sinds 
11 september 2001 onveiliger voelt. (Bron: RVD 
december 2001.) Bijna een kwart (22,4 procent) 
van de mensen die contact heeft met de politie, is 
ontevreden over het verloop daarvan. De meldings
bereidheid en aangiftebereidheid zijn gedaald (Po
litiemonitor 2001.) Mensen voelen zich minder 
beschermd en hebben het gevoel dat de politie min
der aanwezig en beschikbaar is voor hen. 

De criminaliteit is niet gelijkmatig verdeeld 
Allochtonen zijn boven
matig vertegenwoordigd 
in de criminaliteitsstatis-

tieken: van alle mensen 
in gevangenissen is ruim 
de helft (54 procent) in 

het buitenland geboren. 

In 1998 is gerekend over de 
hele bevolking 1,3 procent ver
dacht van het plegen van een 
misdaad. 
Van de Antillianen in Nederland 
was toen 8,4 procent verdachte 
en van de Marrokarren 5,2 

procent. In achterstandswijken 
zijn aanzienlijk meer mensen 
slachtoffer van misdrijven en 
voelen ook meer mensen zich 
aanzienlijk onveiliger. (Grote 
Stedenbeleid 2000, Erasmus 
Universiteit). 
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Taakstraffen leiden minder vaak tot herhaling 
van crimineel gedrag 

Bij taakstraffen komt de veroor
deelde niet in de gevangenis, 
maar moet hij aan aantal uren 
nuttig onbetaald werk verrich
ten. In de cliscussies die gevoerd 

Uit Eerste weg links 

worden over de strafmaat in 
Nederland, wordt al snel af
gegeven op de taakstraffen. 
'Wat stellen ze nou helemaal 
voor', schampert al gauw een 
pleitbezorger voor strengere 
straffen.' De feiten laten echter 
een positief beeld zien. Na een 
taakstraf volgt minder vaak een 
herhaling van crimineel gedrag, 
dan na een vrijheidsstraf. Tach
tig procent van de mensen met 
vrijheidsstraffen vervalt in her
haling, tegenover 62 procent 

Preventie en toezicht 

De nadruk bij de bestrijding van 
criminaliteit moet komen te lig
gen op maatschappelijke pre
ventie. Velen hebben daarin een 
taak. De landelijke overheid 
moet de voorwaarden scheppen 
waardoor criminaliteit zoveel 
mogelijk wordt voorkomen: 
bestrijding van de tweedeling en 
de armoede; beter onderwijs; 
effectieve sociale zekerheid; 
betere huisvesting en buurt
beheer. Door verbeteringen in 
de jeugdzorg, reclassering, 
maatschappelijk opvang en 
geestelijke gezondheidszorg en 
crisisopvang, kan veel werk dat 
de politie nu opvangt weer 
gedaan worden door de instel
lingen die daarvoor zijn. De 

lokale overheid moet zorg 
dragen voor voorzienin
gen in de wijken voor 
jong en oud, de leefbaar
heid van de wijken, een 
verantwoord horeca
beleid in de stad en steun 
voor buurtverenigingen. 
De politie moet meer 

mensen en middelen krijgen. Er 
moeten duidelijke afspraken ko
men met de Jokale overheid 
over de aanpak van geweld op 
straat, maar ook over het toe
zicht in de uitgaanscentra, wij
ken en buurten. In wijken en 
buurten moet meer toezicht 
komen door toezichthouders en 
wijkagenten. De gesubsidieerde 
banen van stadswachten en toe
zichthouders moeten omgezet 
worden in regulier werk. 
Vergroten van het gevoel van 
saamhorigheid en bevorderen 
van het verantwoordelijkheids
gevoel van bewoners van straten, 
buurten en wijken, levert even
eens een bijdrage aan het voor
komen van crimineel gedrag. 

Bestrijding misdaad 
p r i 0 rite i t Uit Eerste weg links 

De capaciteit van opsporing, vervolging en be
rechting dient op korte termijn op peil te worden 
gebracht zodat de regel dat misdrijven bestraft 
worden weer inhoud krijgt en de afschrikwekken
de werking van vervolging en veroordeling meer 
gaat gelden. 

van mensen met taakstraffen. 
Voor veelplegers met meer dan 
tien justitie-contacten luiden de 
cijfers als volgt: 95 procent reci
dive bij vrijheidsstraffen en 82 
procent bij taakstraffen. (Wijn 
1997). Taakstraffen zijn ook 

goedkoper. Ze kosten gemiddeld 
zo'n 900 euro aan uitvoerings
kosten voor de gehele straf, ter
wijl de gevangenisstraf zo'n 125 
euro per dag kost. Uit onderzoek 
blijkt verder dat de taakstraf wel 
degelijk als straf wordt ervaren. 

Harder straffen helpt 
niet om de criminaliteit 

te beperken 
Het is nooit aangetoond dat strenger straffen een 
gunstig effect heeft op het tegengaan van crimi
naliteit. Uit binnen- en buitenlandse onderzoeken 
blijkt eerder het tegendeel. 
• Zware straffen laten de ex-criminelen slechter 
de maatschappij in laat gaan dan ze er uit werden 
gehaald en zet ze juist aan tot herhaling van crimi
neel gedrag. (Sherman 1993, Moffit 1990). 
• In het algemeen kan gezegd worden dat harder 
straffen niet effectief is (Bosker 1997). 
• Zwaardere straffen hebben geen preventieve 
werking op de potentiële misdadiger (McGuire 
1995, Van der Werff 1979). 
• Het verhogen van de pakkans heeft wel een 
preventief effect (Liska 1987). 

Uit Eerste weg links 

Bestrijding criminaliteit 
Er dient meer aandacht te ko
men voor de sociale en culturele 
omstandigheden die crimineel 
gedrag (kunnen) bevorderen. 
Vooral moet gekeken worden 
naar de sociaal-economische 
achtergronden van criminaliteit, 
juist omdat we daarop invloed 
kunnen uitoefenen. Mensen in 
achterstandsposities worden re
latief vaker het slachtoffer van 
criminaliteit en bezwijken ook 
relatief vaker voor de verlokkin-

gen van de criminaliteit. Door 
het terugtreden van de overheid 
zijn burgers meer op zichzelf 
aangewezen. Enerzijds leidt dit 
tot het verschijnsel dat sommi
ge mensen 's avonds de straat 
niet meer op durven, anderzijds 
verhoogt dit het risico dat er 
groepen zijn die het 'recht' dan 
maar in eigen hand nemen. 
Daarom moet er meer politie 
op de straat aanspreekbaar en 
inzetbaar. 

Geen tweedeling in 
vei I igheid Uit Eerste weg links 

Om te voorkomen dat veilig
heid een commercieel product 
wordt mag het toezicht in de 
publieke ruimte uitsluitend door 
politieagenten of toezichthou
ders van de overheid worden 
uitgeoefend. Stadswachten moe-

ten in een reguliere baan 
onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten komen. Om het vei
ligheidstoezicht en het gevoel 
van veiligheid van burgers te 
vergroten moet de wijkagent 
terugkeren. 

S pa n n i n g • 6 j ·u n i ·2 0 0 2 11 




