
  

 

 

Tilburg University

Tussenrapport (Column)

van Dijk, J.J.M.

Published in:
Secondant

Publication date:
2009

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Dijk, J. J. M. (2009). Tussenrapport (Column). Secondant, 23(1), 52.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/b35d88a5-3c88-49ed-a59b-1a2fffecf5e3


52  secondant #1 | februari 2009 

Column

Twee jaar geleden deed ik het nieuwe 
kabinet in mijn eerste column tien tips 
aan de hand voor een geslaagd misdaad-
preventiebeleid (Tien Tips voor Balken-
Bos). Ik beloofde de uitvoering ervan 
secuur te zullen bewaken. Oftewel, 
tijd voor de midterm review. 

De eerste twee tips gingen over de uit-
voeringsstructuur. Er zou een Onderraad 
Veiligheid moeten komen onder voorzit-
terschap van de MP en vanuit Den Haag 
zou het veiligheidsbeleid van gemeenten 
en bedrijfsleven scherp moeten worden 
bewaakt. Deze tips zijn slechts zwakjes 
ter harte genomen. Bewindslieden wier 
beleid tekortschiet worden hierop onvol-
doende aangesproken. Ook de gemeen-
ten gaan goeddeels hun eigen gang. Dat 
laatste is overigens niet zo’n probleem, 
want veel wethouders lijken me meer 
preventiebewust dan de Haagse bestuur-
ders. De samenwerking met het bedrijfs-
leven loopt redelijk goed. Een treffend 
staaltje polderen dat nu al 20 jaar wordt 
volgehouden. Andere landen kunnen 
er een voorbeeld aan nemen.   

Tip drie waarschuwde dat een probleem-
wijkenbeleid zonder wijkgericht veilig-
heidsbeleid tot mislukking is gedoemd. 
De op deze klus gezette Ella Vogelaar 
heeft mijn toch al sombere verwachtin-
gen nog weten te overtreffen. Ze is in 
zeven sloten tegelijk gedoken. De door 
mij voorspelde parlementaire enquête 
naar het probleemwijkenbeleid lijkt me 
nauwelijks nog te ontlopen. Tip voor haar 
opvolger: neem een criminoloog in 
dienst, in plaats van een spin doctor. 

Tip vier beveelde verplichte opvoedings-
ondersteuning aan voor zwakke gezin-
nen. De grote steden staan achter zulk 
beleid, inclusief de vorige en nieuwe bur-
gemeester van Rotterdam, maar minister 
Rouvoet is bang natte voeten te krijgen 
in de Tweede Kamer. Vooralsnog kan deze 
armlastige portefeuilleminister niet op 
een goede beoordeling rekenen.

Tip vijf riep op tot een landelijke campage 
tegen fietsendiefstal. Deze campagne is 
er, na 20 jaar non-beleid, zowaar geko-
men. Of het daadwerkelijk lukt om het 
aantal fietsendiefstallen met 100000 
omlaag te brengen, zal nu moeten blij-
ken. Tip zes betrof de verkoop van alcohol 
aan minderjarigen (verbieden) en de alco-
holaccijns (fors omhoog). Minister Klink 
begon veelbelovend met een voorstel 
om de happy hours te verbieden. Toen hij 
vervolgens voor betuttelaar werd uit-
gemaakt, heeft zijn partij hem terug-
gefloten. Politici hebben liever geen ruzie 
met de brouwers. Het schrikbarend uit 
de hand gelopen alcoholmisbruik onder 
jongeren is dus nog steeds niet aan-
gepakt. Een forse accijnsverhoging naar 
Zweeds voorbeeld lijkt me nu de enige 
optie. Wie durft?

Tip zeven betrof de grootschalige inzet 
van nieuwe technologieën zoals video-
camera’s. De situationele preventie staat 
in Nederland op redelijk hoog peil, maar 
van nieuwe impulsen valt weinig te 
bespeuren. De Nederlandse politie heeft 
zich nagenoeg geheel uit de techno-
preventie teruggetrokken. Misschien 
kan de aangekondigde nationale inves-
teringsimpuls worden aangewend voor 
de structurele verbetering van de tech-
nische beveiliging in openbare ruimten 
en de sociale woningbouw. 

Tip acht had betrekking op de uithuis-
plaatsing van gewelddadige partners. 
Het kabinet heeft hiermee goede vor-
deringen gemaakt. Een dikke voldoende 
voor rijk, lokale overheden en politie. 
Tips negen en tien riepen op slachtoffers 
spreekrecht te geven en door de rechter 
aan de dader opgelegde schadevergoe-
dingsbevelen te laten voorschieten door 
de staat. Deze tips zijn goeddeels opge-
volgd. Een wetsvoorstel hierover ligt bij 
de Eerste Kamer. Maar het is vanwege 
een onbezonnen amendement nog 
steeds niet aangenomen. Ondanks dit 
gepruts van de volksvertegenwoordiging, 
gaat het met het slachtofferbeleid tame-
lijk goed. 

Het kabinet krijgt van mij voor zijn  
preventiebeleid gemiddeld een zes plus. 
Sommigen zullen dat goed genoeg vin-
den. Van een kabinet waarvan de premier 
de zesjesmentaliteit onder Nederlandse 
studenten kapittelt, verwachten wij  
echter meer. Zoals mijn kleinzoon, in 
navolging van Bob de Bouwer, pleegt 
te zeggen: aan de slag! <<
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