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Voorwoord

Voor u ligt het rapport 'Uitgegaan en ingesloten'. De bevindingen in dit rapport
zijn een weerslag van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de achtergronden en
oorzaken van uitgaansgeweld in de politieregio Brabant Zuid-Oost. Het project had
in de eerste plaats tot doel informatie aan te reiken die gebruikt kan worden voor
de aanpak van uitgaansgeweld en aanbevelingen te doen. Daarnaast was het ook
van groot belang een bijdrage te leveren aan de kennis over de achtergronden van
daders van uitgaansgeweld. 

De onderzoekers zijn veel dank verschuldigd aan degenen die een bijdrage hebben
willen leveren aan de verzameling van de onderzoeksresultaten. Onze speciale
dank gaat in dat verband uit naar Jacques van der Meer, die als liaison tussen het
onderzoeksteam en het regiokorps Brabant Zuid-Oost een essentiële bijdrage heeft
geleverd aan het slagen van de onderzoeksopzet. Zijn inzet om het onderzoeks-
project onder de aandacht te brengen van de collega's en de onderzoekers te
introduceren waar nodig, is onmisbaar gebleken. Ditzelfde geldt voor de horeca-
teams van Helmond en Eindhoven en in het bijzonder de afdeling Eindhoven
Centrum, waar de onderzoekers vele nachten te gast zijn geweest en telkens
konden rekenen op alle belangstelling en medewerking die voor het welslagen van
het project noodzakelijk was. 

Prof. dr. J. Geurts
wetenschappelijk directeur IVA
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1

1Inleiding

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden om te beginnen de achtergrond, aanleiding, doelstelling
en uitvoering van dit onderzoeksproject beschreven. Verdachten van uitgaans-
geweld zijn persoonlijk geïnterviewd en ook registratiegegevens van de politie
over deze personen zijn diepgaand geanalyseerd. Deze onderzoeksmethodiek is
nog niet eerder toegepast in Nederland. Het resultaat is dat voor het eerst kenmer-
ken van individuele daders van uitgaansgeweld kunnen worden gekoppeld aan
specifieke voorvallen en ook verbanden kunnen worden gelegd tussen schijnbaar
onafhankelijke delicten.
Hoofdstuk 2 gaat in op de werkwijze van de politie bij de aanpak van uitgaans-
en verkeersgeweld in de regio Brabant Zuid-Oost. Omdat het onderzoek is gericht
op het interviewen van aangehouden verdachten is de werkwijze van de politie
van belang voor de uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 3 is het begrip
uitgaansgeweld gedefinieerd zoals dit in het onderhavige onderzoek wordt gehan-
teerd. De gekozen definitie is mede gebaseerd op literatuur over (uitgaans-)
geweld in Nederland. 

In hoofdstuk 4 wordt een eerste grove indeling gemaakt in categorieën van
daders, op grond van literatuur over (uitgaans-)geweld. Deze indeling is enerzijds
gebaseerd op antecedenten en anderzijds op groepsgedrag. Hoofdstuk 5 beschrijft
de geïnterviewde verdachten van uitgaansgeweld aan de hand van die indeling. In
de daaropvolgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de achtergronden van
daders van uitgaansgeweld aan de hand van verschillende risicofactoren die in de
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literatuur en de praktijk kunnen worden onderscheiden. Om te beginnen is in
hoofstuk 6 een theoretische beschrijving gemaakt van mogelijke risicofactoren in
relatie tot uitgaansgeweld. In hoofdstuk 7 worden die potentiële risicofactoren
getoetst aan de hand van de informatie die uit de praktijk is verkregen. In hoofd-
stuk 8 vindt een combinatie van de uitkomsten van het onderzoek tot samen-
hangende risicoprofielen plaats. De uitkomsten uit de hoofdstukken 4 tot en met
7 worden geclusterd. Drie basisprofielen kunnen daarbij allereerst worden onder-
scheiden: daders met hoog risico, met een verhoogd risico en met een laag risico
op herhaalde betrokkenheid bij uitgaansgeweld. Daarbinnen is nog een meer
gedetailleerde beschrijving te maken, zodat uiteindelijk zeven categorieën van
daders zichtbaar worden, met specifieke kenmerken. In hoofdstuk 9 komt de
vraag aan de orde welke vormen van preventief, pro-actief en repressief beleid
zouden kunnen worden toegepast op de afzonderlijke categorieën van daders van
uitgaansgeweld. 

Hoofdstuk 10 geeft de conclusies van het onderzoek weer. Hoofdstuk 11, tot
slot, gaat in op de aanbevelingen die aan de onderzoeksresultaten kunnen worden
verbonden. Deze beide hoofdstukken kunnen tevens worden gezien als samenvat-
ting van het onderhavige onderzoek.

In bijlage 1 wordt een uitgebreide onderzoeksverantwoording beschreven. In
bijlage 2 is nadere cijfermatige achtergrondinformatie opgenomen. In het onder-
havige onderzoek is tevens geëxperimenteerd met het afnemen van interviews bij
verdachten van verkeersgeweld. In bijlage 3 wordt daarvan een beknopte beschrij-
ving gegeven. Bijlage 4, tot slot, bevat een overzicht van de geraadpleegde
literatuur.

1.2 Achtergrond van het onderzoek

De gemiddelde burger beschouwt onveiligheid op straat als een belangrijk maat-
schappelijk probleem. De angst het slachtoffer te worden van een geweldsdelict
zonder dat daarvoor een verklaring of aanleiding bestaat (zinloos geweld), vormt
een belangrijke oorzaak van dat onveiligheidsgevoel. Bij de burger bestaat het
gevoel dat het risico om het slachtoffer te worden van een geweldsdelict in de
afgelopen deccennia groter is geworden. De beschikbare cijfers geven geen
eensluidend antwoord op de vraag of dit ook feitelijk het geval is (RMO: 1998).



1 Het betreft daarbij schattingen van het aantal meldingen en/of aangiften dat is gedaan bij de politie.
Deze zouden dus in principe ook uit de registratie van de politie naar voren moeten komen.
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Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal
geweldsmisdrijven in Nederland tot de zeventiger jaren relatief constant blijft.
Vanaf 1980 is evenwel een vrij sterke en continue stijging te zien. Het aantal
geregistreerde geweldsmisdrijven is tussen 1980 en 1990 bijna verdubbeld: van
27.000 naar 50.000. In de jaren negentig neemt het aantal geregistreerde gewelds-
misdrijven versneld toe tot 86.000 (Huls e.a.: 2001). Of de mate waarin gewelds-
criminaliteit zich voordoet daadwerkelijk is gestegen of dat de stijging in de
cijfers te wijten is aan andere oorzaken, kan echter niet met zekerheid worden
aangetoond. Een opmerkelijk punt is dat het geregistreerde aantal geweldsdelicten
sterk is toegenomen, terwijl informatie uit slachtofferenquêtes een veel stabieler
beeld te zien geeft. Ook medische gegevens wijzen niet op een toename van de
omvang van geweld, voor zover daarbij letsel aan de orde is (RMO: 1998). De
toename van het aantal geregistreerde geweldsdelicten is voor een deel te wijten
aan de effecten van een verbeterde registratie. Vooral de invoering van geautoma-
tiseerde systemen door de politie zoals het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) is hier
debet aan. De politieregistratie kent echter nog altijd feilen. De politie registreert
vormen van geweldscriminaliteit bijvoorbeeld in veel verschillende incidentcate-
gorieën, zodat adequate totaaloverzichten van specifieke vormen van geweld er
moeilijk uit af te leiden zijn (Spapens e.a.: 2001). Schattingen van het aantal
geweldsdelicten op basis van slachtofferonderzoek liggen dan ook hoger dan het
aantal door de politie geregistreerde delicten1. Het verschil wordt voor een deel
veroorzaakt door registratie-effecten. Veel belangrijker is echter het feit dat niet
alle (gewelds-)delicten worden aangegeven of gemeld bij de politie. Op basis van
de Politiemonitor Bevolking, een grootschalig tweejaarlijks onderzoek naar
slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, komen onderzoekers uit op
een totaal van ongeveer 800.000 geweldsdelicten per jaar waarvan burgers in
Nederland slachtoffer zouden worden.

De ontwikkelingen in de politieregio Brabant Zuid-Oost, afgeleid uit registratie-
gegevens van het regiokorps, komen overeen met het landelijke beeld. Het aantal
aangiften van een geweldsdelict is tussen 1996 en 1999 met 25 procent toegeno-
men, zo blijkt uit de politieregistratie. Geweldsdelicten kunnen op verschillende
wijze worden onderscheiden, bijvoorbeeld naar de plaats waar het delict werd



2 In 2001 is door de regiopolitie Brabant Zuid-Oost huiselijk geweld eveneens als thema benoemd
voor extra maatregelen en inzet.  
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gepleegd, de aanleiding of de zwaarte van het delict. Uit cijfers van de politie-
regio Brabant Zuid-Oost blijkt het volgende:
• Geweldsdelicten die zijn gerelateerd aan horecagelegenheden of uitgaan,

vormen een eerste belangrijke categorie (24%). Voorts is geweld in de
huiselijke kring een factor van betekenis (18%). Tot slot zijn andere
geweldsdelicten in de openbare ruimte aan de orde (43%). Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om geweld in het verkeer. Deze drie categorieën omvatten
derhalve zo'n 85 procent van de geregistreerde geweldsdelicten. 

• De aanleiding tot het voorval wordt vaak niet duidelijk uit de geregistreerde
informatie. In 42 procent van gevallen is niet vastgelegd onder welke
omstandigheden het delict plaatshad. Wanneer dat wel bekend was, spelen
uitgaansgeweld (23%), relatieproblemen (11%) en agressie in het verkeer
(9%) een belangrijke rol.

• De zwaarte van het geweld neemt toe. Er wordt vaker gebruik gemaakt van
een wapen of een voorwerp dat als wapen kan dienen. Voorts hebben zich
in de afgelopen jaren in Zuid-Nederland enkele dramatische incidenten
voorgedaan die in de media grote aandacht hebben gekregen. 

De aanpak van verschillende vormen van geweld heeft een hoge prioriteit bij de
politie en het Openbaar Ministerie, zowel landelijk als in de regio Brabant Zuid-
Oost. In het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 is vastgelegd dat het
thema geweld op straat extra aandacht van de politie nodig heeft, waarbij zowel
preventieve als toezichtsactiviteiten en repressieve maatregelen zullen moeten
worden ingezet (Tweede Kamer: 1998, p. 18-19). Het regiokorps Brabant Zuid-
Oost richt zich op verschillende vormen van geweldscriminaliteit. In de eerste
plaats is uitgaansgeweld door de regiopolitie, in samenspraak met de andere
veiligheidspartners, benoemd als een thema waarover meer informatie beschik-
baar diende te komen2.



3 Onderzoek uit de Verenigde Staten is bijvoorbeeld vooral gericht op jeugdbendes en ghetto-
problematiek, die met de Nederlandse omstandigheden, of de situatie in de politieregio Brabant
Zuid-Oost, weinig directe raakvlakken heeft.
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1.3 Aanleiding tot het onderzoek

De politie en andere instanties die een rol spelen bij de aanpak van veiligheids-
problematiek, hebben grote behoefte aan nader inzicht in de achtergronden,
context en oorzaken van diverse vormen van geweldscriminaliteit. Deze informa-
tie is nodig om gericht beleid te kunnen ontwikkelen om het aantal delicten terug
te dringen. Het kan bijvoorbeeld interventies betreffen die direct op de daders zijn
gericht, maar het kan ook gaan om preventieve activiteiten zoals ingrepen in de
openbare ruimte.

Geweldscriminaliteit is een complex fenomeen. Het antwoord op de vraag wat een
goede aanpak is van specifieke vormen van geweldscriminaliteit is niet pasklaar
uit literatuuronderzoek af te leiden. Uiteraard zijn er vele wetenschappelijke
studies uitgevoerd naar de biologische, psychische en sociale achtergronden van
gewelddadig gedrag. Op basis daarvan kan een scala aan risicofactoren worden
geïdentificeerd. Deze studies hebben echter twee beperkingen. Allereerst verwijst
deze kennis naar een breed scala van criminele gedragingen. Die informatie is te
grofmazig om risicogroepen van daders in kaart te brengen bij verschillende
vormen van geweldscriminaliteit zoals uitgaansgeweld, huiselijk geweld of
verkeersgeweld. Gerichte beleidsmaatregelen kunnen op die gegevens dan ook
moeilijk worden gebaseerd. Ten tweede is veel onderzoek van buitenlandse
origine. De inzichten die daaruit naar voren komen zijn niet zonder meer toepas-
baar op de omstandigheden in Nederland3. In het verlengde hiervan is het de
vraag of informatie uit Nederlands onderzoek ook toepasbaar is op de politieregio
Brabant Zuid-Oost. Alvorens deze theoretische kennis beleidsmatig bruikbaar
wordt zal zij derhalve verder moeten moeten worden gepreciseerd aan de hand
van empirische gegevens.

Om empirische gegevens te verkrijgen kan om te beginnen een beroep worden
gedaan op de geautomatiseerde registratie van de politie. Het Bedrijfsprocessen-
systeem (BPS), de basisregistratie van de politie in de regio Brabant Zuid-Oost,
bevat in principe informatie over de aard van de delicten die in de regio en



4 Een beperking daarbij is dat alleen informatie voorhanden is over delicten die bij de politie zijn
gemeld of aangegeven en die op juiste wijze zijn geregistreerd.

5 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om delicten als belediging van politiefunctionarissen, het niet voldoen
aan een bevel van de politie om door te lopen (bevel tot vordering) en ook lichte geweldsdelicten,
die onder de noemer 'vechten op straat' worden geschaard. Daarbij is geen sprake van het gebruik
van wapens of van letsel bij het slachtoffer.

6

afzonderlijke afdelingen of gemeenten, worden gepleegd4. Voor onderzoek naar
de achtergronden en oorzaken van geweldscriminaliteit heeft BPS echter inhoude-
lijke beperkingen. Over de achtergronden van de dader, zoals leefsituatie, werk,
hobbies, gedragskenmerken, etcetera, wordt doorgaans slechts rudimentair infor-
matie vastgelegd. De politie registreert wel altijd een aantal feitelijke gegevens,
zoals naam, adres en woonplaats, leeftijd, geslacht en geboorteland. Wanneer een
verdachte is aangehouden vindt meestal een verhoor plaats waarin een verklaring
wordt opgenomen. Bij raadpleging van deze verslagen blijkt echter dat zij sterk
verschillen in termen van uitgebreidheid en diepgang. Dat heeft verschillende
redenen:
• De mate waarin een verdachte bereid is tot het afleggen van een verklaring

verschilt. Sommige verdachten weigeren in het geheel iets te verklaren.
• De tijd die door de politie wordt besteed aan het verhoor verschilt per

voorval en verdachte. De politie richt zich primair op het verkrijgen van
feitenmateriaal over het gepleegde delict. Bij lichte delicten, zoals over-
tredingen van de Algemene Politieverordening (APV)5, wordt vaak volstaan
met een summier verslag van het verhoor of er vindt in het geheel geen
verhoor plaats. Bij zware delicten (gebruik van wapens, delicten met ernstig
letsel tot gevolg) wordt de verdachte echter wel uitgebreid en meestal ook
meerdere malen verhoord. Dan gaat degene die het verhoor afneemt door-
gaans ook dieper op de achtergrond van de verdachte in, om de rechter een
betere indruk te geven van diens persoon. 

• Wanneer het een 'ronde' zaak betreft besteedt de verbalisant over het alge-
meen weinig tijd aan de verklaring van de verdachte, omdat die voor het
(juridische) vervolg verder niet van belang is. Dit is bijvoorbeeld aan de
orde bij een heterdaad situatie (de verbalisant heeft het voorval zien gebeu-
ren) waarvan tevens aangifte is gedaan door het slachtoffer.

• Het is in Nederland gebruikelijk dat de politiemedewerker de verdachte
aanhoort en diens uitspraken samenvat tot een lopend verhaal. Daarna wordt
de verdachte verzocht de verklaring te ondertekenen en kan deze worden
toegevoegd aan het dossier. De betrokken politiemedewerker maakt derhalve



6 Beke rapporteert over het desbetreffende onderzoek in diverse publicaties (o.a. Beke: 1989). Deze
worden hier niet separaat behandeld omdat zij op de dezelfde empirische basis rusten.

7 Het onderzoek van Beke en Kleiman (1990) heeft 'recreatiecriminaliteit' als onderwerp. Dit begrip
vertoont overlap met uitgaansgeweld. Het onderzoek is echter gericht op specifieke 'recreatie-
gemeenten', die door de aanwezigheid van relatief veel recreanten of verblijfstoeristen uit andere
gemeenten (of landen) niet geheel vergelijkbaar zijn met een gemiddelde gemeente in Nederland.
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direct een selectie uit de door de verdachte verstrekte gegevens. Doorgaans
geeft de verdachte in het verhoor meer informatie dan schriftelijk door de
politie wordt vastgelegd.

De politieregistratie heeft derhalve de nodige beperkingen als bron voor empi-
rische gegevens over de achtergrond van de daders van uitgaansgeweld. Ook de
bestaande wetenschappelijke inzichten zijn te abstract om daarop in de regio
Brabant Zuid-Oost beleid te kunnen baseren voor de aanpak van uitgaansgeweld.
De conclusie luidt dan ook dat aanvullende gegevensbronnen moeten worden
gezocht. Mogelijk zou daarvoor een beroep kunnen worden gedaan op resultaten
van empirisch onderzoek dat reeds is verricht naar het fenomeen uitgaansgeweld
in Nederland. Hoewel men wellicht anders zou verwachten gezien de aandacht die
het onderwerp maatschappelijk heeft, blijken dergelijke studies in de afgelopen
tien jaar in beperkte mate te zijn verricht. In totaal konden zes relevante onder-
zoeken worden gevonden. Vier studies zijn (mede) gebaseerd op registratie-
gegevens van de politie en bieden derhalve slechts een gedeeltelijk beeld van de
achtergronden van de daders (In 't Velt e.a.: 2001, Terlouw e.a.:2000, Van Kan
e.a.:1999 en Van den Heuvel e.a.: 1993). Twee studies zijn gebaseerd op
enquêtes (Beke en Kleiman: 19906, Bieleman e.a.: 1998). Alleen het onderzoek
van Bieleman e.a. (1998) handelt specifiek over uitgaansgeweld7. De invalshoek
daarbij is de relatie tussen geweld en het gebruik van alcohol en drugs. In het
desbetreffende onderzoek zijn naast schriftelijke enquêtes ook mondelinge inter-
views met daders van uitgaansgeweld afgenomen, maar er is geen gebruik ge-
maakt van gegevens uit de politieregistratie.

Ook de beschikbare empirische informatie uit eerder onderzoek is dus onvoldoen-
de om beleid op te baseren dat is gericht op uitgaansgeweld in de politieregio
Brabant Zuid-Oost. Om die reden is besloten specifiek voor deze politieregio
empirische gegevens te verzamelen over de achtergrond en aanleiding van uit-
gaansgeweld en de kenmerken van de betrokken daders. Op basis van die uitkom-
sten moeten beleidsmaatregelen kunnen worden genomen. Richtinggevend voor
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het onderzoek is derhalve dat de uitkomsten ten dienste van de veiligheidspartners
in de regio moeten staan. 

De regiopolitie Brabant Zuid-Oost heeft IVA Tilburg, instituut voor sociaal
wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies, gelieerd aan de Katholieke Univer-
siteit Brabant en de vakgroep strafrecht van diezelfde universiteit gevraagd dit
onderzoek uit te voeren.

1.4 Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats is er een
inhoudelijk doel, ten tweede een beleidsmatig doel. De beide doelstellingen
kunnen als volgt worden omschreven.

1. Bieden van inzicht in de bredere achtergronden en oorzaken van
uitgaansgeweld in de politieregio Brabant Zuid-Oost.

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van uitgaansgeweld dient om
te beginnen informatie op te leveren die op dit moment nog niet voorhanden is in
de politieregistratie of beschikbaar uit ander onderzoek. De politie dient aan de
hand van het onderzoek meer zicht te krijgen op het fenomeen uitgaansgeweld
zoals zich dat in de politieregio Brabant Zuid-Oost voordoet.

2. Bieden van zoveel mogelijke concrete beleidsmatige aangrijpingspunten,
enerzijds voor de politie, anderzijds voor de andere veiligheidspartners,
om het aantal delicten in het uitgaanscircuit te verminderen.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten dienen in de tweede plaats concrete
beleidsmaatregelen te kunnen worden getroffen door de verschillende partijen in
de politieregio Brabant Zuid-Oost die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid,
specifiek in relatie tot uitgaansgeweld.

Het uitgevoerde onderzoek heeft drie beperkingen. Ten eerste beperkt het zich tot
de politieregio Brabant Zuid-Oost. De vraag of de uitkomsten ook generaliseer-
baar zijn naar andere regio's kan op basis van de verkregen resultaten niet worden
beantwoord. Ten tweede betreft het onderzoek alleen personen die door de politie
zijn aangehouden. Over personen die geweldsdelicten hebben gepleegd maar die



8 Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een beperkt aantal verdachten van verkeersgeweld (11
verdachten). Hierover wordt in bijlage 3 beknopt gerapporteerd.
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niet zijn aangehouden door de politie, kunnen geen uitspraken worden gedaan.
Ten derde is alleen informatie verkregen over verdachten van uitgaansgeweld. De
gemiddelde kenmerken van het uitgaanspubliek zijn niet onderzocht. Of de
achtergrond van degenen die zich schuldig maken aan uitgaansgeweld afwijkt van
die van de rest van het uitgaanspubliek was als onderzoeksvraag niet aan de orde
en kan dus ook niet worden beantwoord.

1.5 Uitvoering van het onderzoek

In de uitvoering van het onderzoek stond het afnemen van persoonlijke interviews
bij verdachten van geweldsdelicten in relatie tot uitgaan centraal. Daarnaast zijn
andere gegevensbronnen gebruikt, namelijk:
• Het politiedossier betreffende het voorval (aangifte, verklaring verdachte,

verklaringen getuigen, overige gegevens), om informatie te verkrijgen over
de omstandigheden waarin het delict werd gepleegd.

• Registratiegegevens uit het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) en het Herken-
ningsdienstsysteem (HKS) om informatie te verkrijgen over andere voorval-
len waarbij de verdachte (of bekenden van de verdachte) betrokken is
geweest.

• Werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de diverse veiligheids-
partners om de verkregen informatie te toetsen en verder uit te diepen.

• (Criminologische) literatuur om zicht te krijgen op de te verzamelen infor-
matie en om de verkregen gegevens te ordenen.

Tussen november 2000 en maart 2001 zijn in totaal 129 verdachten van uitgaans-
geweld persoonlijk geïnterviewd door onderzoekers van IVA Tilburg8. Verdach-
ten van uitgaansgeweld die werden aangehouden door de politie zijn zo kort
mogelijk na het voorval geïnterviewd. In de praktijk vonden deze gesprekken
plaats kort nadat de betrokken politiemensen (verbalisanten) de zaak administratief
hadden afgehandeld en de verdachte in vrijheid kon worden gesteld. De inter-
views zijn afgenomen op het politiebureau waar de verdachte na aanhouding
verbleef. Medewerking aan het interview was vrijwillig. Verdachten zijn ongeacht
hun achtergrond of antecedenten bevraagd. 
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Gedurende de onderzoeksperiode waren twee interviewers 24 uur per dag telefo-
nisch bereikbaar. Wanneer een verdachte van uitgaansgeweld was aangehouden
konden zij worden gebeld door de betrokken politiemensen. Tijdens de weeken-
den (vrijdag- en zaterdagnacht) is gewerkt vanuit de politiebureaus van Helmond
en Eindhoven. Daar is gesproken met verdachten die in deze steden werden
aangehouden. Voorts bleven de interviewers op die locaties oproepbaar voor
eventuele aanhoudingen elders in de regio. De werkwijze van de regiopolitie
Brabant Zuid-Oost is dat in ernstiger gevallen degenen die in het weekend of
's nachts buiten Eindhoven of Helmond worden aangehouden, worden overge-
bracht naar het hoofdbureau van politie in Eindhoven om aldaar in verzekerde
bewaring te worden gesteld. Verdachten waarvoor dat gold konden derhalve
eveneens op het hoofdbureau worden geïnterviewd, in overleg met de desbetref-
fende afdelingen.

De toegepaste methodiek heeft voor- en nadelen. Sommige daarvan waren reeds
op voorhand bekend, andere problemen werden gedurende het project duidelijk en
moesten 'werkende weg' worden opgelost. We beschrijven deze aspecten kort in
deze paragraaf. In hoofdstuk 2 en bijlage 1 wordt nader ingegaan op zaken die
relevant zijn voor het verloop van het onderzoek.

Het eerste voordeel van de methodiek om verdachten direct na hun betrokkenheid
bij uitgaansgeweld te interviewen is dat zij rechtstreeks, nog op het politiebureau,
kunnen worden benaderd. De onderzoekers zijn dus niet afhankelijk van een
(mede vanwege privacywetgeving) omslachtige telefonische of schriftelijke
benadering van respondenten achteraf, waarbij tevens grote kans op selectieve
medewerking bestaat. Een tweede voordeel is dat de gebeurtenissen 'vers' zijn:
de betrokkenen werden in veel gevallen nog dezelfde nacht of de ochtend na het
voorval geïnterviewd. Een derde voordeel is dat uitgebreid met de verdachte kan
worden gesproken. In de meeste gevallen bleken de aangehouden verdachten
bereid de tijd te nemen voor het gesprek. 

De toegepaste methodiek heeft twee nadelen. Het eerste en belangrijkste nadeel
van de toegepaste methodiek is de 'aanlevering' van verdachten door de politie.
Om verdachten te kunnen interviewen moeten zij allereerst worden aangehouden.
In de praktijk blijkt het relatieve aantal aanhoudingen binnen de politieregio
Brabant Zuid-Oost echter aanzienlijk te verschillen. In Eindhoven en Helmond
zijn zogenaamde 'horecateams' actief die veel aanhoudingen verrichten. Omdat de



9 In de politieregio Brabant Zuid-Oost wordt overgegaan op een ander systeem van assistentie, het
zogenaamde 'noodhulpsysteem'. Dit zou in elk geval het laatste probleem moeten kunnen
ondervangen, omdat in zo'n geval wordt 'geschoven' met eenheden om overal in de regio
assistentie te kunnen bieden. Ten tijde van het onderzoek was dit systeem echter nog niet
ingevoerd.
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politiemedewerkers de voorvallen met eigen ogen zien gebeuren, kunnen zij direct
ingrijpen en weten zij wie de pleger van het geweld is en als verdachte moet
worden aangemerkt. Buiten deze twee steden worden 's nachts in de weekenden
relatief echter weinig betrokkenen bij uitgaansgeweld aangehouden. Daarvoor zijn
diverse verklaringen te geven, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:
• Vanwege de aanrijtijden komt de politie in de buitengebieden vaak pas ter

plaatse als het geweld al is geëindigd. De betrokkenen zijn dan al weg of het
is niet meer uit te maken wat hun rol is geweest. 

• Het ontbreekt de politie aan menskracht om aanhoudingen rondom uitgaans-
geweld te kunnen verrichten. Meestal kunnen slechts twee agenten (één
eenheid) ter plaatse komen. Het verrichten van een aanhouding houdt altijd
een risico in dat de situatie escaleert. In dat geval komt assistentie pas na
langere tijd voorhanden. Doorgaans probeert men de situatie daarom slechts
te sussen en worden geen aanhoudingen verricht.

• Buiten Eindhoven en Helmond is in de weekenden geen politiebureau
geopend waar de verdachte kan worden ondergebracht. Doorgaans moeten
degenen die de aanhouding hebben verricht de verdachte zelf overbrengen
naar deze steden (meestal Eindhoven). Gedurende de tijd die daarmee
gepaard gaat is in de desbetreffende afdeling dus geen politie beschikbaar
voor assistentie. Gegeven het beleidsuitgangspunt dat 'blauw op straat'
prioriteit geniet, is ook dit vaak een reden om van aanhouding af te zien9.

Een tweede nadeel van de onderzoeksmethodiek is dat doorgaans alleen de verba-
lisant weet dat een aanhouding is verricht van een verdachte van uitgaansgeweld,
totdat de zaak (administratief) is afgehandeld. Op dat moment is de verdachte
echter meestal al heengezonden. Om een interview af te kunnen nemen waren de
onderzoekers derhalve afhankelijk van informatie van politiemensen uit de regio
Brabant Zuid-Oost. Ten behoeve van het onderzoek is een telefoonnummer
opgengesteld waarop politiemensen die een aanhouding hadden verricht op 24-
uursbasis een interviewer konden bereiken. Middels interne e-mailberichten en
posters op de politiebureaus in de regio werd dit bekend gemaakt. Een
voorwaarde voor het welslagen van deze werkwijze was dat een interviewer ook



10 Dit probleem speelt sterker een rol bij delicten die niet aan min of meer vaste tijdstippen of lokaties
gebonden zijn. In het onderhavige onderzoek is de telefonische bereikbaarheid van de onderzoekers
bijvoorbeeld ook opengehouden voor gevallen van verkeersgeweld. Dit leverde in verband met
praktische problemen echter slechts een beperkt aantal interviews op (zie bijlage 3). 

11 De onderzoekers hebben gedurende drie weekenden in de onderzoeksperiode niet gewerkt. Deze
weekenden zijn bij het bepalen van de representativiteit buiten beschouwing gelaten. 
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tijdig ter plaatse moest kunnen zijn, dat wil zeggen voordat de verdachte was
heengezonden. De politiemensen in de regio bleken over het algemeen bereid de
onderzoekers in te lichten, maar het was voor de interviewer niet altijd mogelijk
om tijdig op het politiebureau te arriveren. Verdachten die werden aangehouden
buiten Eindhoven en Helmond zijn om deze reden in een aantal gevallen 'ge-
mist'10. 

Het geschetste probleem kon in de praktijk voor een groot deel worden onder-
vangen door de werkwijze iets aan te passen. Al snel bleek dat uitgaansgeweld
zich met name concentreert op de vrijdag- en zaterdagnachten. Om die reden
werd elke vrijdag- en zaterdagnacht voor de aanwezigheid van onderzoekers
gezorgd in de gemeenten waar de meeste verdachten werden aangehouden (Eind-
hoven en Helmond). Tevens waren zij op die bureaus bereikbaar voor meldingen
van aanhoudingen die in andere gemeenten plaatsvonden.

De keuze voor de geschetste methodiek hield op voorhand risico in voor de
representativiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. De gehanteerde werkwij-
ze was nieuw en vooraf was dan ook niet helemaal in te schatten of voldoende
daders zouden kunnen worden bereikt. In de praktijk is echter geen sprake
geweest van problemen bij het verzamelen van informatie over uitgaansgeweld.

De representativiteit van de verkregen informatie is als voldoende tot goed te
kwalificeren. Vooraf kon niet worden ingeschat hoe groot de bereidheid zou zijn
van daders om mee te werken aan het onderzoek. Deze bereidheid is echter
zonder meer uitstekend te noemen. Het aantal weigeringen bleef zeer beperkt (±5
procent). In totaal werden in de periode dat de interviewers werkzaam waren 135
voorvallen van uitgaansgeweld in de regio geregistreerd. Bij 65 procent van die
voorvallen zijn één of meerdere daders geïnterviewd. Het totale aantal aangehou-
den verdachten voor uitgaansgeweld in de onderzoeksperiode betrof 212 perso-
nen, waarvan er 129 zijn geïnterviewd (60%)11. Er is geen noemenswaardige
uitval ontstaan naar zwaarte van het delict, criminele antecedenten van de ver-
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dachte of allochtone afkomst. De meeste verdachten werden gemist omdat de
betrokkene reeds in vrijheid was gesteld voordat het interview kon worden afge-
nomen, omdat verdachten gelijktijdig werden afgehoord terwijl slechts één inter-
viewer beschikbaar was, omdat de aanhouding niet tijdig was gemeld aan de
interviewer, of omdat die niet in staat bleek tijdig te arriveren. Omdat minder-
jarige verdachten door de politie doorgaans zo snel mogelijk worden heengezon-
den, is de groep 2-17 jarigen licht ondervertegenwoordigd in het onderzoek. 

De betrouwbaarheid van de verstrekte informatie is uiteraard eveneens een
belangrijk aandachtspunt. Die is op diverse manieren gecontroleerd. Allereerst
konden uit de politieregistratie aanvullende gegevens worden verkregen. Dit
betreft met name de eerdere gevallen waarbij de verdachte door de politie werd
aangehouden (antecedenten). 12 procent van de geïnterviewden bleek daarover te
liegen. Soms konden ook andere gegevens (werk, dagbesteding, psychische
problematiek, druggebruik) op deze manier worden nagetrokken. In die gevallen
bleken de verklaringen van de verdachten nagenoeg altijd identiek. De geïnter-
viewden bleken gemiddeld genomen terughoudender (of meer geneigd tot liegen)
als het ging om de gebeurtenissen op de avond zelf (betrokkenheid en rol bij het
geweldsdelict), criminele antecedenten, aard van problemen binnen het gezin
(vanuit loyaliteit naar ouders) en recent druggebruik. Afgezien van het onderwerp
'problemen binnen het gezin', kon in de meeste gevallen uit de politieregistratie
of uit verklaringen van andere betrokkenen nadere informatie worden verkregen.
De combinatie van interviewgegevens en registratiegegevens van de politie levert
voldoende betrouwbare informatie op om conclusies te kunnen trekken.
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2De regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Werkwijze bij de aanpak van uitgaansgeweld en gevolgen voor het
onderzoek

2.1 Inleiding

De uitvoering van het onderzoek is afhankelijk van de werkwijze van de politie.
Verdachten kunnen alleen dan worden geïnterviewd wanneer de politie deze
aanhoudt. In dit hoofdstuk wordt dan ook om te beginnen ingegaan op de wijze
waarop de regiopolitie Brabant Zuid-Oost is georganiseerd en op haar beleid met
betrekking tot uitgaansgeweld. Vervolgens wordt ingegaan op de consequenties
die dit heeft gehad voor de uitvoering van het project.

2.2 Organisatie van de politie

De belangrijkste overheidsinstanties die betrokken zijn bij de bestrijding van (veel
voorkomende) criminaliteit zijn de politie, het openbaar ministerie en de lokale
overheden. In de Politiewet van 1993 is onder andere de organisatie en
verantwoordelijkheidstoedeling vastgelegd. Het uitgangspunt daarbij is 'decentraal
tenzij'. Met de reorganisatie van de politie (afgerond in april 1994) heeft deze
haar praktische beslag gekregen. De Nederlandse politie is georganiseerd in 25
politieregio's. De regiokorpsen verzorgen alle basispolitietaken, inclusief



1 Deze omvat onder andere de diensten verkeerspolitie, waterpolitie, spoorwegpolitie, luchtvaart-
politie, rechercheonderzoeken, nationale recherche informatie, etcetera.
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recherche, milieu etcetera. Daarnaast is het Korps Landelijke Politiediensten
verantwoordelijk voor specifieke taken, die op landelijk niveau worden uit-
gevoerd1. De regiopolitiekorpsen zijn te beschouwen als zelfstandige bestuurs-
organen, die een hoge mate van autonomie kennen als het gaat om de beleidsvoe-
ring. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie
zijn volgens de Politiewet 1993 aanspreekbaar op een goede uitvoering van wet-
en regelgeving. De rijksoverheid stelt in principe de strategische beleids-
prioriteiten vast, waarbij het uitgangspunt is dat deze op regionaal en lokaal
niveau worden doorvertaald. Het gaat daarbij om prioriteiten in de opsporing, het
vreemdelingentoezicht en de specialistische politiezorg (verkeer, milieu, jeugd en
zeden).

In de praktijk zijn er aanzienlijke verschillen tussen politieregio's, niet alleen in
organisatie en werkwijze, maar bijvoorbeeld ook in kleding en materieel. De
meeste politieregio's kennen drie niveaus in de organisatie: de regio, het district
en de basiseenheid. De politieregio Brabant Zuid-Oost heeft er echter slechts
twee: de regio en de territoriale afdeling. In totaal omvat de regio 18 afdelingen.
In de gemeente Eindhoven zijn zeven afdelingen gevestigd, in de gemeente
Helmond drie. De overige acht afdelingen omvatten de andere gemeenten in de
regio. 
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Schema 2.1: De gemeenten in de politieregio Brabant Zuid-Oost.

De verdeling van de afdelingen over de gemeenten is als volgt:

Schema 3.2: Afdelingen van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost.

Afdeling Gemeente

Centrum-binnenstad, Gestel, Stratum,
Strijp, Tongelre, Woensel Noord, Woensel
Zuid

Eindhoven

Centrum, Oost, West Helmond

BOS Best, Oirschot, Son en Breugel

Valkenswaard-Waalre Valkenswaard, Waalre

Gemert-Laarbeek Laarbeek, Gemert-Bakel

Geldrop-Nuenen-Mierlo Geldrop, Nuenen c.a., Mierlo

De Kempen Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden

DAS Deurne, Asten, Someren

Cranendonck Cranendonck en Heeze-Leende

Veldhoven-Vessem Veldhoven
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De politieregio Brabant Zuid-Oost kan worden gekenschetst als een geografisch
vrij fors gebied. Binnen de regio is sprake van aanzienlijke verschillen tussen
meer stedelijke en meer landelijke gebieden. De centrumgemeente in het gebied
is Eindhoven. Het oostelijk deel van de regio is tevens sterk op de stad Helmond
georiënteerd. Het meest westelijke deel van de regio (Reusel-De Mierden) is
echter meer op Tilburg gericht. 

2.3 Aanhouding in geval van uitgaansgeweld in de regio Brabant Zuid-
Oost

In het kader van het onderhavige onderzoek is het belangrijk om de werkwijze te
beschrijven die de politie in de politieregio Brabant Zuid-Oost hanteert bij
uitgaansgeweld. Het is niet de bedoeling deze werkwijze te evalueren of daarover
oordelen uit te spreken. Bij de werkwijze van de politie in de regio Brabant Zuid-
Oost moet worden stilgestaan omdat deze consequenties heeft gehad voor de
uitvoering van het onderzoek.

Uitgaansgeweld, zoals dat begrip in dit onderzoek is gedefinieerd, concentreert
zich in de avonduren (ruwweg van 22.00u. 's avonds tot 5.00u. 's ochtends) en
het weekend (van vrijdag tot en met zondag). De piek van het uitgaansgeweld ligt
in de nacht van zaterdag op zondag. De werkwijze van de politie en de
beschikbaarheid van personeel is 's avonds en 's nachts, alsmede in het weekend,
uiteraard anders dan overdag en buiten het weekend. Voorts is binnen de politie-
regio Brabant Zuid-Oost op deze tijdstippen onderscheid te maken tussen de
werkwijze in Eindhoven en Helmond en de rest van de politieregio. 

Wanneer in Eindhoven of Helmond in de nachten van vrijdag op zaterdag of
zaterdag op zondag een geval van uitgaansgeweld wordt geconstateerd houdt de
politie de verdachten zo mogelijk direct aan en brengt ze over naar het hoofd-
bureau van politie. De hulpofficier van justitie wordt gevraagd om aan de hand
van de feiten te beoordelen welk vervolg de zaak moet krijgen. Op het hoofd-
bureau in Eindhoven is in de weekenden 's nachts een hulpofficier van justitie
beschikbaar (deze werkt ook voor de afdelingen Valkenswaard en Veldhoven-
Vessem). In de andere afdelingen wordt gewerkt met piketdienst. De hulpofficier
kan telefonisch worden geconsulteerd door de dienstdoende agenten en komt
indien nodig persoonlijk ter plaatse. Afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde



2 Uiteraard is ook in het geval van een voorlopige hechtenis een sepot, transactie OM, of
heenzending met dagvaarding mogelijk. De desbetreffende vervolgacties hoeven elkaar niet uit te
sluiten. 

3 In een vergelijkbaar geval waarin de betrokkene wel had geslagen kreeg deze overigens alsnog een
boete voor 'vechten op straat'.
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delict besluit de hulpofficier tot een vervolgactie. Deze kan (in oplopende zwaar-
te) als volgt worden onderscheiden:
1. Sepot, oftewel afzien van verdere vervolging of boete.
2. Transactie OM, of geldboete zonder justitieel vervolgtraject.
3. Dagvaarding, met justitieel vervolgtraject.
4. Voorlopige hechtenis, met justitieel vervolgtraject2.

Eveneens in oplopende 'zwaarte' kan afhankelijk van de ernst van het delict een
vervolgbeslissing worden genomen:
1. Op de plaats van het delict.
2. Nadat een verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij tenmin-

ste zes uur in de politiecel mag worden vastgehouden.
3. Nadat de verdachte in verzekering is gesteld op het politiebureau (in overleg

met de officier van justitie), waarna nader onderzoek door de recherche kan
plaatsvinden (maximaal 3 dagen). 

4. Nadat de verdachte ten behoeve van nader onderzoek in voorlopige hechte-
nis in een penitentiaire inrichting is ondergebracht.

Sepot
In het lichtste geval kan de (hulp)officier van justitie besluiten dat de verdachte
zonder verder vervolg in vrijheid gesteld moet worden. De gebeurt in de praktijk
bijvoorbeeld wanneer de feiten onduidelijk zijn. Ook kan sprake zijn van een zaak
waarin beide vechtenden zijn opgepakt, maar waarbij het 'daderschap' van de ene
verdachte minimaal is in vergelijking met dat van de andere betrokkene. In één
voorbeeld ging het om een minderjarig meisje dat nog nooit met politie in aanra-
king was geweest. Zij was tevens uitermate over haar toeren van de aanhouding
en het kortstondige verblijf in de politiecel. Tevens bleek dat zij zich wel had
verweerd maar niet had geslagen en dat haar tegenstreefster reeds een historie van
politiecontacten had, vormde dit de aanleiding om haar direct in vrijheid te
stellen, zonder verdere gevolgen3. 



4 Wanneer dat laatste wel het geval is wordt de verdachte doorgaans meteen in verzekering gesteld.
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Transactie OM
Wanneer de schuld van verdachte vaststaat kan de politie een transactie OM
aanbieden. Dit is van toepassing bij gevallen van geweld waarbij geen sprake is
van een in strafrechtelijke zin ernstig delict4. Het kan gaan om 'vechten op straat',
of geweld waarbij geen wapens zijn gebruikt, geen letsel is ontstaan en waarbij
(min of meer) 'eerlijk' is gevochten, dus waar bijvoorbeeld geen op de grond
liggende slachtoffers zijn geschopt of geslagen. 

Een transactie OM betekent dat de verdachte kort wordt gehoord en dat de zaak
vervolgens via snelrecht/estafette wordt afgedaan. In de praktijk wil dat zeggen
dat de betrokkene een boete van tussen de ƒ 200,- en ƒ 700,-, krijgt en in vrijheid
wordt gesteld. Soms wordt de verdachte eerst overgebracht naar het politiebureau
om voorgeleid te worden aan de hulpofficier, soms gaat de hulpofficier ter plaatse
en regelt hij de hele zaak op de plek waar het delict zich voor heeft gedaan, soms
wordt de hulpofficier telefonisch geconsulteerd en werken de politiemensen ter
plaatse de zaak af. Wanneer de verdachte is overgebracht naar het politiebureau
wordt hij een politiecel ondergebracht. De verdachte kan maximaal zes uur
worden vastgehouden, te rekenen vanaf 9.00u. op de ochtend die volgt op het
delict. Als de verdachte gedurende de nacht is aangehouden, wat bij uitgaans-
geweld doorgaans het geval is, dient hij derhalve uiterlijk voor 15.00u. de
volgende dag in vrijheid te worden gesteld. Het is echter ook mogelijk dat in deze
periode nieuwe informatie naar voren komt of wordt verzameld die de aanleiding
vormt om de verdachte alsnog in verzekering te stellen.

De politie gebruikt de tijd van zes uur vaak om af te wachten of het slachtoffer
aangifte komt doen, of om nadere informatie te verzamelen, bijvoorbeeld getui-
genverklaringen. Of al dan niet aangifte wordt gedaan speelt vaak een cruciale rol
voor het justitiële vervolgtraject. Een voorbeeld is een geval waarbij meerdere
verdachten één slachtoffer hadden mishandeld, waarbij deze ook liggend op de
grond nog tegen het lichaam was geschopt. Indien het slachtoffer aangifte had
gedaan zou deze daders zware mishandeling ten laste zijn gelegd en zouden zij
zeer waarschijnlijk in verzekering zijn gesteld en gedagvaard. Het slachtoffer was
ook na herhaalde pogingen van de betrokken politiemensen, echter niet bereid
aangifte te doen. Dit betekende dat de verdachten slechts een boete voor 'vechten
op straat' kregen, zonder verder justitieel gevolg. Voor de politie zijn dit uiter-



5 Voor de duur van deze periode en de omstandigheden waarin de verdachte moet worden
vastgehouden bestaan specifiek regels en procedures. In principe kan de verdachte maximaal zes
uur in een zogenaamde ophoudcel op het politiebureau worden ondergebracht en maximaal drie
dagen in het cellencomplex op het hoofdbureau in Eindhoven, op gezag van de officier van justitie.
Wanneer het onderzoek door de politie langere tijd vergt dient de verdachte te worden
ondergebracht in een huis van bewaring.

6 Dergelijke besluiten leiden nogal eens tot discussie tussen de politie en het Openbaar Ministerie.
In hoofdstuk 4 wordt daarvan een voorbeeld beschreven.
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aard frustrerende ervaringen. Zij doet dan ook veel moeite om slachtoffers, ook
degenen die daar 's nachts niet direct toe in staat waren, te bewegen alsnog
aangifte te doen. De volgende dag zoekt de politie (meestal telefonisch) contact
met het slachtoffer om hem of haar te wijzen op het belang van de aangifte. 

De verdachte wordt door de politie gehoord. Indien nodig kan dit meerdere malen
gebeuren. In principe is daarvoor altijd de genoemde periode van zes uur beschik-
baar. Wanneer sprake is van een zwaarder delict, waarvoor de verdachte in
verzekerde bewaring is gesteld, staat daarvoor de tijd beschikbaar die de verant-
woordelijke justitiële instanties noodzakelijk achten5. Het is ook mogelijk dat
tijdens de periode van zes uur nieuwe informatie voorhanden komt of dat aanvul-
lende gegevens moeten worden verzameld. Op basis daarvan kan het OM alsnog
beslissen dat de verdachte in verzekering moet worden gesteld. In de meeste
gevallen van uitgaansgeweld is het delict van dien aard dat ook dan een transactie
OM volgt. Wanneer de zaak 'rond' is en een justitieel vervolg zal krijgen kan
eveneens worden besloten de verdachte heen te zenden. Dit gebeurt wanneer er
weinig risico's zijn, bijvoorbeeld dat de verdachte zal onderduiken of het slachtof-
fer nogmaals zal belagen. De politie zendt de verdachte dan heen met het verzoek
een dagvaarding te komen afhalen6. 

In verzekering stelling
Wanneer het gepleegde delict van ernstige aard is kan de verdachte direct in
verzekering gesteld worden. Dit betekent dat deze wordt ingesloten in het cellen-
complex op het hoofdbureau in Eindhoven. Ook het justitiële verleden van de
verdachte speelt bij die beslissing een rol, maar pas in tweede instantie. In één
voorbeeld was een gedetineerde met proefverlof betrokken bij een vechtpartij.
Aangezien dit voorval uiteindelijk werd geclassificeerd als 'vechten op straat
(APV)', had dit voor de betrokkene geen verdere gevolgen. Indien het incident in



7 Sommige afdelingen zijn uiteraard 'drukker' dan andere. Aangezien met name de afdelingen
Eindhoven-Centrum en Helmond-Centrum met verdachten van uitgaansgeweld te maken krijgen
betekent dit dat in voorkomende gevallen rechercheurs uit andere afdelingen wordt gevraagd om
bij te springen. Overigens is men daarbij afhankelijk van de goede wil van collega's en het
werkaanbod op andere afdelingen. De bereidheid of mogelijkheid tot het verlenen van assistentie
is daardoor wisselend. Een bijkomend probleem is dat de grootste drukte zich doorgaans voordoet
op zondagochtend, wanneer sprake is een beperkte bezetting van de afdelingen recherche.
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een zwaardere categorie van misdrijven was ondergebracht zou dat echter wel
degelijk hebben meegewogen.
Tijdens de periode waarin de verdachte in verzekerde bewaring is gesteld verza-
melt de recherche nadere informatie over de zaak. De recherchefunctie is in de
basispolitiezorg gekoppeld aan de afdelingen van de regio Brabant Zuid-Oost. Dit
betekent dat op elke afdeling diverse rechercheurs werkzaam zijn die in gevallen
die daartoe aanleiding geven nadere informatie kunnen verzamelen7.

Een verdachte die in verzekerde bewaring is gesteld wordt voorgeleid aan de
officier van justitie in Den Bosch, waarbij een vervolgbeslissing wordt genomen.
Bij verdachten die in het weekend zijn gearresteerd gebeurt dit op maandag-
ochtend. Zij worden daarvoor overgebracht naar Den Bosch. De voorgeleiding is
een formaliteit die slechts een paar minuten in beslag neemt. De Officier kan een
beslissing nemen die varieert van in vrijheidstelling tot het in voorlopige hechtenis
nemen van de verdachte. Daarbij moet worden aangetekend dat de politie, in
voordurend overleg met het OM, uiteraard een uitgebreide voorselectie toepast,
alvorens de verdachte wordt voorgeleid. Het komt dan ook zelden voor dat de
officier van justitie op dat moment besluit dat er geen gronden voor een verder
justitieel vervolg zijn.

Voordat het geschetste afhandelingstraject aan de orde kan komen moet een
verdachte van uitgaansgeweld allereerst zijn aangehouden. In de tweede plaats
dient een zaak tegen de betrokkene ook voldoende hard gemaakt te kunnen
worden. In de praktijk doemen daarbij enkele praktische beperkingen op. Twee
aspecten spelen een cruciale rol: de politie moet ten eerste snel genoeg ter plaatse
kunnen zijn om aanhoudingen te kunnen verrichten en ten tweede moet zij in staat
zijn de zaak verder af te handelen. Met name tussen Eindhoven en Helmond
enerzijds en de rest van de regio anderzijds doet zich een aantal essentiële ver-
schillen voor. Daarop gaat het vervolg van dit hoofdstuk nader in.



8 Tussen 7.00u. en 9.00u. 's ochtends is slechts een minimale bezetting aanwezig op het
hoofdbureau.
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2.4 De werkwijze in Einhoven en Helmond

In Eindhoven en Helmond wordt gedurende de weekends gewerkt met zogenaam-
de 'horecateams'. Deze zijn op vrijdagnacht en zaterdagnacht van 22.00u. tot een
uur na sluitingstijd van de horeca op straat, dat wil zeggen tot 5.00u. in Eind-
hoven en tot 4.00u. in Helmond. De horecateams zijn actief in de belangrijkste
horecaconcentratiegebieden in het centrum van deze steden. Op straat wordt
gewerkt in koppels van twee personen. Elk koppel is verantwoordelijk voor een
beperkt gebied, bijvoorbeeld een (deel van een) straat of een plein. Het aantal
beschikbare politiemensen verschilt per avond. Op zaterdagnacht worden meer
mensen ingezet dan op vrijdagnacht. Naast het horecateam is uiteraard ook nog de
'normale' assistentie beschikbaar. 

Het uitgangspunt is dat de horecateams zoveel mogelijk op straat beschikbaar
blijven. Wanneer aanhoudingen worden verricht worden de arrestanten door
andere eenheden overgebracht naar het politiebureau (hoofdbureau Eindhoven,
respectievelijk Helmond). De verdachten worden aldaar in een ophoudcel onder-
gebracht. Vanaf omstreeks 5.00u 's ochtends (in Helmond 4.00u.) start het
horecateam met de administratieve afhandeling van de zaken dat zij die nacht
onderhanden heeft gehad. In Eindhoven komt het regelmatig voor dat in de nacht
teveel aanhoudingen zijn verricht om deze nog af te kunnen handelen voordat de
dienst eindigt (7.00u.). De afwerking van deze zaken wordt dan overgelaten aan
de dagploeg die om 9.00u. 's ochtends start8. In Helmond is dit gedurende de
onderzoeksperiode niet aan de orde geweest. De ingewikkelder zaken worden
overgedragen aan de recherche, die daarmee 's ochtends aan het werk gaat.

Deze werkwijze heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste heeft het horeca-
team een redelijk vaste en gemotiveerde bezetting. Het zijn doorgaans dezelfde
politiemensen die zich opgeven voor het horecateam. Door de vaste bezetting zijn
deze politiemensen goed bekend met het gebied waar zij werken. De leden van het
horecateam kennen de horeca-ondernemers, portiers en ook een deel van de vaste
bezoekers. Rustige nachten worden gebruikt om met hen een praatje te maken.
Allerlei soorten problemen worden daardoor sneller duidelijk en de politie kan
daardoor in principe ook sneller actie ondernemen. Het betekent voorts dat



9 Degenen die getuigenverklaringen afleggen zijn meestal vrienden van het slachtoffer en derhalve
niet geheel onafhankelijk. Soms zijn portiers bereid tot het afleggen van getuigenverklaringen. De
tijd die door de politie wordt geïnvesteerd in het opnemen van getuigenverklaringen is groter
naarmate het voorval ernstiger is en naarmate de toedracht minder duidelijk is. In ernstige gevallen
verzamelt de politie actief getuigenverklaringen, bijvoorbeeld door middel van een buurtonderzoek.
Bij lichte geweldsdelicten gebeurt dit nagenoeg nooit. 

10 Wanneer het slachtoffer desondanks geen aangifte doet wordt op basis van het ambtelijk verslag,
indien duidelijk is gezien dat de verdachte klappen heeft uitgedeeld, tenminste een boete uitgedeeld.
De straf kan echter zwaarder uitvallen wanneer ook een aangifte door het slachtoffer wordt gedaan.
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portiers en horeca-ondernemers sneller bereid zijn aangifte te doen wanneer een
voorval heeft plaatsgehad. Ook worden personen die zich vaak op dezelfde plaats
ophouden sneller herkend, bijvoorbeeld jongens die regelmatig op dezelfde
plekken in het uitgaansgebied rondhangen. Zo kon de dader van een steekpartij
relatief snel worden opgespoord omdat diverse leden van het horecateam hem die
avond al hadden opgemerkt en precies wisten hoe hij (op de bewuste avond)
gekleed was. 
Het tweede voordeel is dat de politie wanneer problemen ontstaan al aanwezig is
of binnen slechts enkele minuten arriveert. Wanneer nodig kan ook snel assisten-
tie worden verkregen van collega's van het horecateam of van andere eenheden
die in de buurt zijn. In veel gevallen zien de politiemensen wie bij vechtpartijen
betrokken zijn. Dit vormt een niet te onderschatten voordeel omdat de eigen
waarneming van de politiefunctionaris en het ambtelijk verslag dat hij daarvan
maakt in veel gevallen doorslaggevend is om een dader te kunnen aanwijzen en
(strafrechtelijke) vervolgactie te kunnen ondernemen. In één voorbeeld werd door
een politiefunctionaris gesteld dat 'de verdachte een mooi verhaal had verzonnen
waarmee hij waarschijnlijk ook nog was weggekomen als ik hem niet al een tijdje
bezig had gezien'. Wanneer de politieman of -vrouw er niet zelf bovenop staat
blijft het bij tegenstrijdige verklaringen van dader en slachtoffer, tenzij getuigen-
verklaringen van onafhankelijke personen voorhanden zijn9. Meestal is dat niet het
geval en kan verder dus in strafrechtelijke zin weinig worden gedaan. In combina-
tie met een aangifte door het slachtoffer is het ambtelijk verslag van de gebeurte-
nissen vrijwel altijd voldoende om tot vervolging te kunnen overgaan10.

Nadelen heeft de werkwijze van de horecateams uiteraard ook. Een belangrijk
eerste nadeel is dat de politiemedewerkers pas met de administratieve afhandeling
kunnen beginnen wanneer zij na een nacht op straat weer terug zijn gekomen op
het bureau. Zij moeten om te beginnen eerst de gebeurtenissen van de nacht voor
zichzelf reconstrueren. Zeker wanneer er onoverzichtelijke voorvallen hebben



11 Het betreft de gemeenten in de politieregio Brabant Zuid-Oost buiten Eindhoven en Helmond. Het
gaat hier om een verzamelnaam die wordt gebruikt in relatie tot de verschillen in werkwijze van
de politie in de regio. Uiteraard zijn niet alle gemeenten in het 'landelijk gebied' ook plattelands-
gemeenten.
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plaatsgehad kost het enige tijd om zaken weer helder voor ogen te krijgen. Op het
politiebureau kan sprake zijn van bijzonder hectische situaties, wanneer het een
drukke nacht is geweest met veel aanhoudingen. In de publieksruimte bevinden
zich tal van personen die aangifte willen doen of hun aangehouden vrienden
komen ophalen (die overigens wanneer zij zich niet hebben weten te gedragen
voor de deur van het politiebureau bivakkeren). Aan de andere kant van het
'loket' wordt gedebriefed en wordt de administratieve afhandeling van de ver-
dachten onderling verdeeld over de beschikbare politiemensen. Gedurende de
nacht is vaak slechts rudimentaire informatie vastgelegd over de arrestant. Wan-
neer sprake is van grote drukte beperkt men de administratieve afhandeling van
eenvoudige zaken tot het hoogst noodzakelijke. De gevallen waarmee men te
maken heeft zijn vaak 'rond'. De betrokken politiemedewerkers hebben het
voorval bijvoorbeeld zelf waargenomen en er is ook een aangifte gedaan. De
verklaring van de verdachte is in die gevallen niet meer interessant voor de
bewijsvoering, maar is nog slechts een formele kwestie. Dit heeft, in combinatie
met de vermoeidheid aan het einde van de dienst, vaak tot gevolg dat aan de
verdachte en diens verklaring weinig aandacht wordt besteed. Slechts de hoogst
noodzakelijke gegevens worden nagevraagd en vastgelegd. Wanneer verdachten
ontkennen wordt of niets willen verklaren wordt weinig moeite gedaan een
verklaring los te krijgen. Het bovenstaande geldt uiteraard vooral wanneer sprake
is van een drukke nacht met veel aanhoudingen (bijvoorbeeld meer dan tien) en
bij relatief lichte voorvallen. In geval van zwaardere misdrijven wordt de verdere
afhandeling door andere collega's, bijvoorbeeld van de recherche, overgenomen
en is meer tijd beschikbaar voor verhoor en nadere verzameling van gegevens.
Ook wanneer, vanwege tijdgebrek bij de nachtdienst, het afhoren van verdachten
wordt overgedragen aan de dagploeg is er meer tijd beschikbaar en wordt dan ook
veel meer aandacht besteed aan het verhoor. 

2.5 De werkwijze in het landelijke gebied11

Horecateams zijn in de politieregio Brabant Zuid-Oost alleen actief in de steden
Helmond en Eindhoven. In die gemeenten zijn derhalve permanent politiemensen
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in het horecaconcentratiegebied aanwezig op vrijdag- en zaterdagnacht. Ook is de
mogelijkheid aanwezig verdachten direct over te brengen naar het politiebureau
en onder te brengen in de cel. De werkwijze in de andere afdelingen binnen de
regio Brabant Zuid-Oost is in de nachten en weekends echter anders. Elders is
slechts beperkt politie beschikbaar en de politiebureaus in het landelijke gebied
zijn niet bezet. Eventuele arrestanten moeten derhalve overgebracht worden naar
Helmond of Eindhoven. Voor de aanpak van het uitgaansgeweld in het landelijke
gebied heeft dit belangrijke gevolgen.

Een eerste gevolg van de beperkte beschikbaarheid is dat de politie in het lande-
lijke gebied vrijwel nooit 'met de neus' op de feiten staat, zoals dat in de gebieden
waar horecateams werken vaak wel het geval is. Het duurt in de praktijk soms erg
lang voordat een eenheid ter plaatse kan komen wanneer melding wordt gemaakt
van problemen. De gemelde vechtpartijen zijn dan over het algemeen reeds
voorbij of gesust. Voor de politiemensen is het dan vaak moeilijk of onmogelijk
om nog betrokkenen aan te houden of een beeld te krijgen van wat er precies is
gebeurd. 
Wanneer de politie arriveert en de problemen nog niet voorbij zijn, kan zich de
situatie voordoen dat twee politiemensen tegenover een grote groep jongeren komt
te staan. Het aantal belangstellenden/bemoeizuchtigen rondom een probleem-
situatie neemt meestal snel toe wanneer zich een vechtpartij voordoet en de politie
ter plaatse komt. Ook in het landelijke gebied is een aantal grote uitgaans-
gelegenheden gevestigd. Wanneer assistentie wordt opgeroepen kost het eveneens
tijd voordat die arriveert. Dit betekent dat de politiemensen die als eerste zijn
aangekomen er alleen voor staan. Repressief ingrijpen of verrichten van
aanhoudingen is in dat geval vaak onmogelijk omdat het risico te groot is dat de
rest van de omstanders zich dan tegen de politie keert. In de praktijk leidt dit
ertoe dat de betrokken politiemensen de problemen alleen zoals dat heet kunnen
'deëscaleren', een ander woord voor het door praten proberen de gemoederen te
sussen ('platpraten'). Dit is een tweede gevolg van de beperkte beschikbaarheid
van politie in het landelijke gebied in de weekenden.
Een derde gevolg is dat in situaties waarin verdachten zijn aangehouden die
moeten worden overgebracht naar een politiebureau in één van de steden dat
geopend is. Doorgaans betekent dat vervoer naar het hoofdbureau in Eindhoven.
Soms kan dit transport worden uitgevoerd door eenheden van de Koninklijke
Marechaussee of door de vrijwillige politie. In veel gevallen moeten degenen die
de aanhouding hebben verricht dit echter zelf doen. Zo lang zij daarmee bezig zijn
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is geen politiezorg beschikbaar in hun gebied, ook niet voor verkeersongevallen
of andere problemen. Tevens moeten verdachten die met elkaar in conflict zijn
geweest apart vervoerd worden. Daarvoor moet assistentie worden gevraagd. De
consequentie van het beleid om aan de aanwezigheid van 'blauw op straat' de
hoogste prioriteit toe te kennen, is dat het arresteren van verdachten van uitgaans-
geweld op het tweede plan komt. 

De logische optelsom van het voorafgaande is dat in het landelijke gebied relatief
weinig aanhoudingen worden verricht wanneer sprake is van uitgaansgeweld. 

2.6 Consequenties voor het onderzoek

De consequentie van de werkwijze van de politie in de regio Brabant Zuid-Oost
voor de uitvoering van het onderzoek was dat in het landelijke gebied van de
regio verhoudingsgewijs minder interviews konden worden afgenomen. In het
landelijke gebied speelt uitgaansgeweld eveneens een rol, maar het relatieve aantal
aanhoudingen ligt er lager. Uitgaansgeweld komt in het landelijke gebied derhalve
vaker voor dan op basis van het uitgevoerde onderzoek, dat immers betrekking
heeft op aangehouden daders, kan worden geconcludeerd. Onvermijdelijk is dat
de nadruk meer op de steden Eindhoven en Helmond ligt. Bij voorvallen die zich
in Eindhoven en Helmond voordoen zijn overigens met regelmaat daders betrok-
ken die in het landelijke gebied van de regio wonen. Het betekent dus zeer na-
drukkelijk niet, ook in de richting van de betrokkenen in de landelijke gemeenten,
dat uitgaansgeweld een exclusief 'stedelijke' aangelegenheid zou zijn. 
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3Uitgaansgeweld als begrip 

3.1 Inleiding

Alvorens te kunnen starten met een inhoudelijke beschrijving is het zeer belang-
rijk het begrip uitgaansgeweld te definiëren. Dit is vooral van belang omdat
uitgaansgeweld op zichzelf geen vast omlijnd begrip is in de literatuur over
geweldscriminaliteit en ook niet in de registratie van de politie. Geweldsdelicten
worden onder allerlei omstandigheden en op verschillende plaatsen gepleegd. In
de literatuur worden verschillende typologieën en beschrijvingen van geweld
weergegeven, die aansluiten bij het object van het onderzoek. Geweldscriminali-
teit is een fenomeen met vele facetten en het is derhalve niet gemakkelijk eendui-
dig te definiëren. In de literatuur komen verschillende termen naast elkaar voor,
zoals straatgeweld of 'zinloos geweld'. Die begrippen verwijzen gedeeltelijk ook
naar geweldsdelicten die in en rond horecagelegenheden worden gepleegd. In dit
hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de definities die in ander empirisch
onderzoek worden gehanteerd met betrekking tot uitgaansgerelateerd geweld.
Vervolgens geeft paragraaf 3.3 een gedetailleerde omschrijving van het begrip
uitgaansgeweld zoals dat in het onderhavige onderzoek wordt gehanteerd.

3.2 Definities betreffende uitgaansgeweld in de literatuur

In de beschikbare Nederlandse studies wordt geweld op zeer verschillende wijze
omschreven. Dit onderzoek is voor een belangrijk deel gericht op doelgroepen,
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zoals jeugdigen of etnische minderheden, maar niet zozeer op verschillende
vormen van crimineel gedrag. Het gevolg is dat delinquent gedrag in algemene
termen wordt beschreven. Vele verschillende delicten zoals diefstal, vandalisme,
berovingen, bedreigingen, openlijke geweldpleging etcetera worden als één geheel
beschouwd. Ook onderzoek naar geweldscriminaliteit heeft vaak betrekking op
allerlei vormen van gewelddadig gedrag. Het gevolg is dat uiteenlopende vormen
van geweldscriminaliteit, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, overvallen, straat-
geweld en uitgaansgeweld onder dezelfde noemer worden beschreven. De aanlei-
ding ('zinloos geweld') of de locatie ('geweld op straat') is richtinggevend.
Wanneer het onderzoek geweldscriminaliteit als onderwerp heeft gaat het derhalve
niet altijd specifiek om uitgaansgeweld. In de literatuurscan die voor dit onder-
zoek is verricht werd slechts een handvol onderzoeken aangetroffen waarbij
uitgaansgeweld (mede) aan de orde is gesteld. Het betreft onderzoek van In 't Velt
e.a. (2001), Terlouw e.a (2000), Van Kan e.a. (1999), Bieleman e.a. (1998), Van
den Heuvel e.a. (1993) en Beke en Kleiman (1990). 

Het onderzoek van Beke en Kleiman (1990) is gericht op recreatiecriminaliteit.
Recreatiecriminaliteit wordt in deze studie omschreven als 'veel voorkomende
criminaliteit gepleegd in en rondom uitgaanscentra, als onderdeel van de vrije-
tijdsbesteding'. De meest voorkomende vormen van recreatiecriminaliteit zijn
vandalisme, diefstal, verkeersdelicten, drugsdelicten en geweldpleging. Het
onderzoek van Beke en Kleiman (1990) is specifiek gericht op een twintigtal
recreatiegemeenten in Nederland, zoals badplaatsen. 

Het rapport van Van den Heuvel e.a. (1993) richt zich op uitgaanscriminaliteit in
de steden Heerlen en Maastricht. Uitgaanscriminaliteit is gedefinieerd als misdrij-
ven, overtredingen en overlast die samenhangen met de publiekstrekkende functie
van het uitgaansgebied. Onder uitgaanscriminaliteit zijn in dit onderzoek misdrij-
ven, overtredingen en overlast begrepen welke werden gepleegd door bezoekers
of exploitanten van horecagelegenheden, winkels of de markt, tijdens, direct voor
of na het bezoek aan zo'n gelegenheid, of in de omgeving van deze gelegenheden.
De delicten die zijn meegenomen onder de noemer van 'uitgaansgeweld' zijn
divers: vermogensdelicten, geweldsdelicten, overlast, rijden onder invloed en
overtredingen door horeca-exploitanten vallen hieronder (overtredingen van de
sluitingstijden).



1 Het eerstgenoemde onderzoek heeft een vervolg gekregen waarin persoonlijke gesprekken met
daders eveneens beoogd zijn. Dit onderzoek is eind December 2001 gepubliceerd. De resultaten
van dit onderzoek konden in de onderhavige rapportage niet meer worden meegenomen .
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Het onderzoek van Bieleman e.a. (1998) is specifiek gericht op uitgaansgeweld1.
Het doel van dit onderzoek was de aard en de omvang van alcohol- en drugs-
gebruik door jongeren in de horeca, in relatie tot agressie te bepalen. Wat betreft
agressie is er onderscheid gemaakt tussen vijf soorten agressie: agressie tegen
objecten, fysieke agressie tegen personen, slaan/steken met een voorwerp, verbale
agressie tegen personen en een combinatie van deze vormen. 

De inventarisatie van Van Kan e.a. (1999) heeft als onderwerp 'zinloos geweld'.
Uitgaansgeweld maakt daarvan deel uit. Het onderzoek is gebaseerd op de regi-
stratie van de regiopolitie Haaglanden. Zinloos geweld is in deze studie gedefi-
nieerd als 'een vorm van fysiek geweld, waarbij het opzettelijk verwonden of
doden van iemand centraal staat (expressief geweld) en welke vorm van geweld
zich kenmerkt door zijn incidentele aard en de situationeel bepaalde, willekeurige
wijze waarop het slachtoffer wordt gekozen.

Ook in de studie van Terlouw e.a. is het object van studie breder dan alleen
uitgaansgeweld. Het gaat om 'geweld op straat'. Om dit begrip te operationalise-
ren is gekeken naar relevante wetsartikelen, de locatie waarop het delict zich heeft
voorgedaan, de relatie tussen dader en slachtoffer, de sociale context en de
melding of aangifte. Alleen gevallen op basis van aangiften die zich buiten (op
straat) afspeelden en waarbij dader(s) en slachtoffer(s) elkaar niet of op zijn
hoogst vaag (van gezicht) kenden zijn verder geanalyseerd (Terlouw e.a.:2000, p.
9-10). Dit leidt tot geweldsdelicten die zich kunnen afspelen in woonwijken, in
het verkeer en tijdens het uitgaan. 
Voorts worden de contexten van sport, winkels, school en openbaar vervoer
onderscheiden (idem, p. 18). 

Het onderzoek van In 't Velt e.a. (2001) had tot doel de aard en omvang van
geweld in 's- Hertogenbosch in kaart te brengen. Ook een effectmeting van de
extra politie-inzet in het uitgaansgebied en het opzetten van een methode om
ontwikkelingen in geweld te monitoren, behoorden tot de onderzoeksdoelstel-
lingen. Geweldsdelicten zijn in het betreffende onderzoek breed opgevat. Naast
geweldsdelicten in algemene zin en bedreigingen vallen bijvoorbeeld ook bero-
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ving, overval, kindermishandeling en zakkenrollerij onder de gehanteerde defini-
tie (In 't Velt e.a.: 2001, p. 14-15). 

3.3 Definitie van uitgaansgeweld 

Uit de beschrijving in de voorgaande paragrafen blijkt dat de definities voor
geweldscriminaliteit of uitgaansgeweld, of de combinatie van beiden, verre van
eenduidig zijn. Soms worden ook bepaalde typen vermogensdelicten meegenomen
zoals in de onderzoeken van Van den Heuvel e.a (1993) en Beke en Kleiman
(1990). Terlouw e.a. (2000) beschrijven straatgeweld in brede zin. Het gaat in dat
onderzoek derhalve niet alleen om uitgaansgeweld. De definitie die door Bieleman
e.a. (1998) wordt gehanteerd is het meest specifiek gericht op uitgaansgeweld. De
volgende elementen komen naar voren wanneer de verschillende invalshoeken uit
de beschikbare literatuur naast elkaar worden gelegd:
• De plaats en het tijdstip waar het delict wordt gepleegd.
• De aard en zwaarte van het delict.
• De relatie tussen dader en slachtoffer.
• De aanleiding tot het geweldsdelict.
• De context waarin het geweld wordt gepleegd (groepen/ individuen).
• De achtergrond van de dader (bijv. etnische groepering).
• De frequentie waarmee het geweld zich voordoet (incidenteel/ structureel).
• Wel of niet gelegitimeerd geweld (politie, portier, individuele burger).

Een belangrijke vraag is of uitgaansgeweld op voorhand vergelijkbaar is met
andere vormen van geweldscriminaliteit. Hoewel vergelijkend onderzoek naar
daderprofielen niet voorhanden is kan worden beredeneerd dat uitgaansgeweld
specifieke kenmerken heeft. Uitgaansgeweld hangt ten eerste niet samen met het
verkrijgen van materieel gewin, zoals bijvoorbeeld bij overvallen of afpersing wel
het geval is. In de tweede plaats is bij uitgaansgeweld de dader niet per definitie
bekend, zoals bijvoorbeeld bij huiselijk of relationeel geweld wel het geval is. In
de derde plaats betreft uitgaansgeweld meestal niet een delict dat in verband staat
met andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit zoals in situaties waarin
bijvoorbeeld concurrenten op de drugsmarkt elkaar bedreigen, 'rippen' of zelfs
liquideren. Uitgaansgeweld is meer vergelijkbaar met andere vormen van
'straatgeweld', zoals bijvoorbeeld geweld in het verkeer of in de bus of trein. Die
vormen van geweld kenmerken zich immers eveneens door een zekere 'toevallig-



2 In het kader van het onderzoek zijn werkbijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van
allochtone (hulpverlenings-)instanties, de politie, GGZ en drugshulpverlening.
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heidsfactor'. Elke willekeurige burger kan betrokken raken bij een dergelijk
geweldsdelict, zonder dat daarvoor een duidelijke aanleiding voorhanden lijkt te
hoeven zijn. Niet voor niets omschrijft men deze vormen van geweld vaak als
'zinloos geweld'. 'Straatgeweld' of 'zinloos geweld' wordt uitgaansgeweld wan-
neer het zich op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats afspeelt. De vraag
is echter of uitgaansgeweld 'elke willekeurige burger' kan betreffen. In zekere zin
is het antwoord op die vraag bevestigend. Het uitgaansleven is immers toe-
gankelijk voor alle lagen van de samenleving. Aan de andere kant gaat niet
iedereen uit. Principiële voorwaarden, voor degenen die belangstelling hebben
voor uitgaan zijn dat de hij of zij ten eerste over voldoende financiële middelen
beschikt, ten tweede een horecagelegenheid vindt die hem of haar aanspreekt en
ten derde aldaar ook wordt toegelaten. 

Financiële middelen zijn noodzakelijk om consumpties te kunnen betalen, maar
doorgaans ook om extra aandacht te kunnen besteden aan kleding en andere
uiterlijke zaken. Om aan de tweede voorwaarde te voldoen is een breed scala aan
horecagelegenheden voorhanden, zodat de kans groot is dat de uitgaander een
gelegenheid vindt die hem aanspreekt. Wanneer wordt beschikt over (gemotori-
seerd) vervoer kan iemand die in de regio Brabant Zuid-Oost woont kiezen uit
gelegenheden in de eigen gemeente of provincie, elders in Nederland en des-
gewenst ook in België of Duitsland. De uitgaander heeft logischerwijs niet in alle
gelegenheden evenveel interesse. Factoren als muziek, volume, aankleding,
prijzen en kenmerken van het publiek zijn voor die belangstelling mede bepalend.
Horecagelegenheden sturen daar bewust op. 
Het derde aspect, de toelating, is niet bij alle horecagelegenheden vanzelf-
sprekend. Een niet te onderschatten factor is het 'doelgroepenbeleid' van
horecagelegenheden. Personen kunnen worden geweigerd op grond van leeftijd,
etnische achtergrond, kleding of aan de hand van andere kenmerken die voor een
portier aan de deur gemakkelijk beoordeelbaar zijn. Sommige etnische groepen
worden bij veel horecagelegenheden  niet toegelaten. Economische principes,
zoals 'wie brengen de meeste omzet binnen en jagen mijn andere klanten niet
weg', komen in botsing met ethische en morele uitgangspunten van
gelijkberechtiging. In één van de werkbijeenkomsten met praktijkdeskundigen uit
de regio Brabant Zuid-Oost2 kwam bijvoorbeeld naar voren dat Marrokaanse
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jongeren slechts in een zeer beperkt aantal gelegenheden in de regio worden
toegelaten. Zij zijn dan ook vaak genoodzaakt om naar andere gemeenten te gaan
om een gelegenheid te vinden waar ze binnen mogen. De toegankelijkheid van
horecagelegenheden kent derhalve grenzen. Aangezien de portier aan de deur van
een horecagelegenheid het publiek niet uitgebreid kan doorlichten op gedrag en
achtergrond, selecteert die op uiterlijke kenmerken. Tussen 'doelgroepenbeleid'
en regelrechte discriminatie ligt dan ook een uiterst dunne scheidslijn. Het enige
verschil is dat de horecaexploitant niet uit racistische maar uit bedrijfsecono-
mische overwegingen discrimineert.

Kenmerkend voor het uitgaanscircuit is dat veel personen met zeer diverse achter-
gronden in contact komen met elkaar. Dit gebeurt in een (geografisch gezien)
klein horecaconcentratiegebied of in een drukke horecagelegenheid. De aard van
de horecagelegenheden loopt uiteen van megadiscotheken tot snackbars. In theorie
loopt iedere aanwezige in een dergelijke gelegenheid een mate van risico betrok-
ken te raken bij uitgaansgeweld en in dat geval als (mede-)dader te worden
aangemerkt. Daarvoor volstaat het in contact te komen met anderen die eerder
bereid zijn tot het toepassen van geweld. Dat wil overigens niet zeggen dat de
kans op betrokkenheid bij uitgaansgeweld voor ieder individu gelijk is. Deze
verschillen zijn dan ook onderwerp van het onderhavige onderzoek.

Vanwege het feit dat het aantal studies dat specifiek betrekking heeft op uitgaans-
geweld in de Nederlandse context relatief klein is, wordt het begrip uitgaans-
geweld in de onderhavige studie op voorhand zo breed mogelijk gedefinieerd. Het
onderzoek dient in de eerste plaats zoveel mogelijk basisinformatie op te leveren
over de achtergronden van daders van uitgaansgeweld. Een tweede reden is dat
details over het voorval en de achtergrond van de dader op het moment dat deze
wordt geïnterviewd nog niet bekend zijn. Het administratieve proces-verbaal van
de zaak is op dat moment nog niet (in alle gevallen) beschikbaar voor de onder-
zoekers. Ook is er doorgaans nog geen gelegenheid geweest om eerdere voorval-
len na te trekken waarbij de verdachte betrokken was. 

Persoonskenmerken of situationele kenmerken?
De breed geschakeerde achtergrond van daders van uitgaansgeweld betekent dat
een definitie van dit fenomeen welke gebaseerd is op persoonskenmerken niet
voor de hand ligt. Om uitgaansgeweld te kunnen beschrijven ligt het meer voor de
hand een relatie te leggen met de plaats en het tijdstip waarop het delict zich
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voordoet. Op basis van die constatering wordt uitgaansgeweld in dit rapport dan
ook beschouwd als geweld waarbij:
• Een relatie bestaat met de horeca of uitgaan. Het kan daarbij zowel gaan om

horecaconcentratiegebieden in de steden als om (grootschalige) horeca-
gelegenheden op het platteland. 

• Het geweld zich moet voordoen op tijdstippen waarop grotere groepen
personen deze gelegenheden bezoeken. In de praktijk gaat het daarbij vooral
om de avonden en nachten van donderdag tot en met zondag. 

Het begrip 'horecagelegenheid' verwijst hier zowel naar (grootschalige) dans-
gelegenheden als (kleine) café's. Het hoeft voorts niet alleen te gaan om 'natte'
horeca, waar alcoholische dranken worden geschonken. Het kan ook eetgelegen-
heden betreffen althans voor zover het uitgaanspubliek daar gebruik van maakt op
de gebruikelijke uitgaanstijdstippen. Restaurants worden op deze gronden uit-
gesloten als lokaties in relatie tot uitgaansgeweld, maar fast-food gelegenheden in
het uitgaansgebied vallen wel onder deze definitie.

Fysiek geweld of geweld tegen goederen?
In het onderhavige onderzoek wordt uitgaansgeweld opgevat als een delict dat is
gericht tegen een persoon. Het kan daarbij zowel om lichte als zware delicten
gaan. Belediging van de politie of het niet opvolgen van een bevel tot vordering
zijn voorbeelden van lichte delicten, die hier als uitgaansgeweld zijn opgevat.
Misdrijven met ernstig fysiek letsel tot gevolg zijn voorbeelden van zware voor-
vallen die eveneens binnen deze definitie vallen. Dit geldt echter niet voor vernie-
ling van eigendommen of vermogensdelicten die gepleegd worden in het
uitgaanscircuit. Voor vernieling van eigendommen (baldadigheid) geldt de over-
weging dat daarbij gemiddeld genomen sprake is van een lagere drempel dan bij
het toepassen van fysiek geweld. Bij vermogensdelicten (diefstal, zakkenrollen,
etcetera) is niet of nauwelijks sprake van gedrag dat de fysieke integriteit van het
slachtoffer raakt. Dergelijke delicten worden echter wel opgevat als uitgaans-
geweld wanneer zij zich voordoen in combinatie met andere vormen van agressief
gedrag. Een voorbeeld is een situatie waarin iemand een horecagelegenheid wordt
uitgezet omdat hij zich vervelend gedraagt, daarbij beledigingen uit tegen een
portier en eenmaal buiten een lamp of ruit vernielt van het café in kwestie. Een
dergelijk voorval geldt in deze studie als uitgaansgeweld. De politie kan dit delict
echter hebben geregistreerd als vernieling/vandalisme.



3 In principe kan het ook gaan om zaken waarin politiemensen als verdachte zijn aangemerkt. Dit is
alleen aan de orde wanneer de politiefunctionaris buiten diensttijd betrokken raakt bij een voorval,
als slachtoffer of getuige, hetgeen zich tijdens het onderzoek enkele malen heeft voorgedaan.
Politiemensen zijn in geen van deze gevallen aangemerkt als verdachte. Wanneer het ging om een
situatie die zich tijdens de dienst voordeed, zijn deze gevallen opgevat als een klacht over het
politieoptreden. Dergelijke klachten worden niet opgenomen in de mutatie, maar vastgelegd in een
aparte registratie. Aangezien de betrokkene niet formeel wordt aangemerkt als 'verdachte' vallen
deze voorvallen buiten de definitie. 
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Daders met of zonder een relatie met het slachtoffer?
Uitgaansgeweld kan overlap vertonen met andere vormen van geweldscriminali-
teit. Ook geweld tussen (ex-)partners, normaliter op te vatten als een vorm van
huiselijk geweld, kan zich in het uitgaanscircuit voordoen. Ook wanneer sprake
is van een relatie tussen dader of slachtoffer is het voorval opgevat als uitgaans-
geweld, onder voorwaarde van tijdstip en locatie. Binnen de hier gehanteerde
definitie vallen derhalve zowel delicten waarbij dader en slachtoffer een relatie
met elkaar hebben (of elkaar kennen) als delicten waarbij dat niet het geval was.

In deze studie wordt voorts niet geschift op grond van de aanleiding tot het
geweldsdelict en de context waarin het voorval plaatsvindt. Of bijvoorbeeld
individuen of groepen betrokken zijn bij het geweld speelt geen rol. Datzelfde
geldt voor de etnische achtergrond van de verdachte. Alle zaken worden mee-
genomen. Indien de verdachte de taal niet machtig is kan eventueel gebruik
worden gemaakt van een tolk (in de praktijk bleek dit slechts incidenteel noodza-
kelijk). Ook de vraag of het geweld een structureel of incidenteel karakter draagt
speelt in dit onderzoek geen rol. Zowel gelegenheidsdaders als personen die zich
regelmatig aan geweldsdelicten schuldig maken zijn meegenomen. Tot slot is de
beroepsmatige achtergrond van de geweldspleger geen criterium. Ook voorvallen
waarbij portiers als verdachte zijn aangemerkt is meegenomen in de definitie van
uitgaansgeweld3. 

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat in een overzicht van de criteria
die in het onderhavige onderzoek zijn gehanteerd om uitgaansgeweld te benoe-
men.
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Schema 3.1: Definitie van uitgaansgeweld.

Belangrijke variabelen: Meegenomen worden:

De plaats en het tijdstip waar het delict
wordt gepleegd

Geweldsdelicten in relatie tot horeca of 
uitgaan
Geweldsdelichten op uitgaanstijdstippen

De aard en zwaarte van het delict Alle delicten waarbij fysiek geweld, 
belediging of bedreiging aan de orde is

De relatie tussen dader en slachtoffer Alle voornoemde delicten, ongeacht de 
relatie tussen dader en slachtoffer

De aanleiding tot het geweldsdelict Alle voornoemde delicten, ongeacht de
aanleiding

De context waarin het geweld wordt
gepleegd (groepen/individuen)

Alle voornoemde delicten, ongeacht de
context

De achtergrond van de dader 
(bijv. etnische groepering)

Alle voornoemde delicten, ongeacht de
achtergrond van de dader

De frequentie waarmee het geweld zich
voordoet (incidenteel/structureel)

Alle voornoemde delicten, ongeacht de 
frequentie

Beroepsmatige achtergrond betrokkene
(portier, politiefunctionaris buiten dienst)

Alle voornoemde delicten, ongeacht de
beroeps-matige achtergrond van de
betrokkene
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4Uitgaansgeweld in termen van 
antecedenten en groepen

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het begrip uitgaansgeweld gedefinieerd, waarbij
geconstateerd is dat deze vorm van geweld betrekking kan hebben op een breed
scala van voorvallen en op individuen met diverse achtergronden. Dit hoofdstuk
gaat op die achtergronden nader in, aan de hand van de uitkomsten van eerder
empirisch onderzoek naar uitgaansgeweld. In de eerste plaats betreft dit bevin-
dingen over de antecedenten van verdachten en ten tweede over de verschillen
tussen individueel en groepsgewijs gepleegd geweld. Andere relevante uitkomsten
over kenmerken van daders komen later in dit rapport aan de orde.

De beschikbare Nederlandse onderzoeksrapporten besteden in de eerste plaats
aandacht aan het onderscheid tussen 'first-offenders' en daders die reeds eerder
met de politie in aanraking zijn gekomen (dat wil zeggen met antecedenten). Een
tweede invalshoek die naar voren komt is het onderscheid tussen groepsgewijs
gepleegde delicten ten opzichte van (uitgaans-)geweld dat wordt gepleegd door
individuen. Het vervolg van dit hoofdstuk gaat in op de voor- en nadelen van de
methodieken die in de beschikbare Nederlandse empirische literatuur over uit-
gaansgeweld zijn toegepast. 
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4.2 Antecedenten 

Een belangrijke 'voorspeller' voor delinquent gedrag in het algemeen is criminali-
teit gepleegd in het verleden, zo blijkt uit criminologische studies (zie o.a.
Heiden-Attema en Bol: 2000). Personen die zich reeds schuldig hebben gemaakt
aan een geweldsdelict lopen een grotere kans dat zij zich in de toekomst daaraan
wederom schuldig zullen maken. In publicaties over geweldscriminaliteit wordt
vaak onderscheid gemaakt tussen daders die zich structureel schuldig maken aan
het plegen van dergelijke delicten en degenen die eenmalig of incidenteel geweld-
dadig gedrag vertonen. Navolgend wordt een kort overzicht gegeven van de
uitkomsten van beschikbaar Nederlands onderzoek naar (uitgaans-)geweld. 

Het rapport van Beke en Kleiman (1990) betreft een onderzoek naar recreatie-
criminaliteit in 20 gemeenten (recreatiegebieden) in Nederland. Daarbij is via een
vragenlijstmethode onderzoek uitgevoerd onder recreanten (4.200 respondenten),
bewoners van recreatiegebieden (1.400 respondenten) en ondernemers, belangen-
groeperingen en overheidsinstanties (300 respondenten). Daarnaast is cijfermatig
achtergrondmateriaal verzameld over recreatieve voorzieningen, geregistreerde
criminaliteit en demografische gegevens over de recreantenpopulatie (Beke en
Kleiman: 1990, p. 9). In dit rapport wordt beschreven dat recreatiecriminaliteit
(waaronder geweldsdelicten of vernielingen) delicten betreft die meestal min of
meer bij toeval worden gepleegd. Een klein deel van de jongeren die recreatie-
criminaliteit plegen houdt echter ernstig rekening met het feit dat zaken uit de
hand kunnen lopen. Ze calculeren dat van tevoren in en zijn er soms zelfs op uit.
Beke onderscheidt intentionele en niet-intentionele daders waarbij de eerstgenoem-
den in verband worden gebracht met de 'harde kern' van geweldsplegers (Beke en
Kleiman: 1990). 

Door Van den Heuvel e.a. (1993) is onderzoek gedaan naar uitgaanscriminaliteit
in Maastricht en Heerlen. Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van
Multipol, een informatiesysteem dat de politie op dat moment hanteerde. Voorts
heeft een kwalitatief onderzoek plaatsgehad waarin vertegenwoordigers van de
gemeente, de politie, personen die beroepshalve in het uitgaansgebied verblijven
en inwoners van deze gebieden. In totaal zijn 105 personen bevraagd. Bij het
uitgaanspubliek is geen informatie verzameld. Wel hebben twee studenten obser-
vaties verricht in de uitgaansgebieden in de betrokken gemeenten (Van den
Heuvel e.a., p. 8). Het uitgangspunt van deze studie was primair om in kaart te



1 Daarnaast zijn interviews gehouden met de exploitanten van de bezochte gelegenheden. Er hebben
49 ondernemers meegewerkt.
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brengen op welke plaatsen het uitgaansgeweld zich precies voordoet. Over de
achtergronden van daders is alleen informatie bekend uit de interviews met
intermediairen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat Belgen van Marokkaanse en Italiaanse
afkomst en Antillianen in Maastricht en Heerlen als de belangrijkste probleem-
groepen worden beschouwd door geïnterviewden. De laatstgenoemden worden
tevens gezien als degenen die (op dat moment) de drugshandel in de steden
Maastricht en Heerlen verzorgen. Vooral wanneer, zowel allochtonen als autoch-
tonen, in groepsverband optreden wordt dit door geïnterviewden als problematisch
gezien. Zowel laag opgeleide als hoger opgeleide jongeren worden in het des-
betreffende rapport genoemd als veroorzakers van delicten rondom het uitgaan.

Bieleman e.a. (1998) hebben onderzoek gedaan naar agressief gedrag in relatie tot
het gebruik van drank en drugs in het uitgaansleven. In dat onderzoek zijn diverse
methodieken gehanteerd: observaties in horecagelegenheden, enquêtes onder
jongeren in horecagelegenheden, telefonische enquêtes met jongeren, diepte
interviews met jongeren en interviews met horeca-ondernemers. In 101 horeca-
gelegenheden waarvan bekend was dat ze veel door jongeren werden bezocht, is
hun gedrag geobserveerd. Het onderzoek was gericht op jongeren tussen de 15 en
25 jaar. Bij de selectie van de horecagelegenheden is rekening gehouden met de
verhouding tussen stad en platteland. In de gelegenheden waar observaties werden
gepleegd zijn eveneens enquêtes afgenomen. In een groot aantal uitgaans-
gelegenheden is aan willekeurige jongeren gevraagd een enquête in te vullen. Ter
plaatse hebben 1.513 jongeren dit gedaan. Gevraagd is of de geënquêteerde
jongeren wilden meedoen aan een telefonische vervolgenquête. 737 wilden daar-
aan meewerken. Uit dit bestand is een aselecte steekproef getrokken, waarna bij
258 jongeren een telefonisch interview is afgenomen. Vervolgens zijn 30 jongeren
persoonlijk geïnterviewd die in zich naar eigen zeggen recentelijk agressief
hadden gedragen tijdens het uitgaan. De jongeren zijn thuis of elders opgezocht,
waarna een gesprek van één à anderhalf uur heeft plaatsgevonden1. Uit het onder-
zoek komt naar voren dat de 'harde kern' van geweldsplegers vaak een strafblad
heeft (Bieleman e.a.: 1998, p. 75). 



2 Dit aantal is opmerkelijk laag in vergelijking met het aantal aangehouden verdachten in de regio
Brabant Zuid-Oost (212 in de onderzoeksperiode die vier maanden omvatte). Een verklaring voor
dit lage aantal aanhoudingen is niet af te leiden uit de desbetreffende rapportage.

3 Het betreft daarbij een gemiddelde over meerdere categorieën van geweldsdelicten, het dus niet
specifiek over uitgaansgeweld te gaan.
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Van Kan e.a. (1999) deden onderzoek naar zinloos geweld in de politieregio
Haaglanden. Horeca-incidenten zijn daarbij als een specifieke categorie onder-
scheiden. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van registratie-
gegevens over een periode van vijf maanden (augustus tot en met december
1998). Uit het onderzoek komen in die periode 62 incidenten naar voren die zijn
gecategoriseerd als horeca-incidenten. Daarbij werden 26 verdachten aangehou-
den2. In het onderzoek is in de eerste plaats gekeken naar de locatie waar het
geweld zich voordeed. Uit het rapport komt naar voren dat een belangrijk deel
van de daders ouder was dan 24 jaar (60%) en dat het overgrote deel man is
(92%). Voorts wordt geconstateerd dat 77 procent van de daders van horeca-
incidenten reeds eerder met de politie in aanraking is geweest. Bij de meerderheid
van de verdachten met antecedenten ging het om geweldsdelicten (78%).

In onderzoek van Terlouw e.a. (2000) is 'geweld op straat' het onderwerp. De
aldaar verzamelde gegevens zijn afkomstig uit de politieregistratie. In twee
politieregio's, Rotterdam-Rijnmond en IJsselland, zijn gegevens over geweldsmis-
drijven verzameld. In de regio Rotterdam Rijnmond zijn 603 aangiften geanaly-
seerd en in de regio IJsselland 365 aangiften. Er hoeft daarbij dus niet noodzake-
lijkerwijs een dader te zijn aangehouden. In dit onderzoek had 19 procent van de
gevallen betrekking op uitgaansgeweld en 24 procent op verkeersgeweld.
In dit onderzoek worden drie categorieën van geweldsplegers onderscheiden, op
basis van het aantal antecedenten. Ten eerste first-offenders die geen (bekende)
politiecontacten hebben gehad in de drie jaar voorafgaand aan het delict. Gelegen-
heidsdaders worden onderscheiden als degenen die maximaal vier eerdere politie-
contacten hebben gehad in die periode. Notoire criminelen worden onderscheiden
als degenen die vijf of meer politiecontacten hebben gehad in drie jaar. Uit het
onderzoek komt naar voren dat 49,4 procent van de daders gerekend kan worden
tot de groep van first-offenders, 39,1 procent wordt benoemd als gelegenheids-
dader en 11,5 procent als notoir crimineel3. Daders met eerdere politiecontacten
blijken vaker zwaar geweld te gebruiken dan degenen waarbij dat niet het geval
is (Terlouw e.a: 2000, p. 30). 
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Het rapport van In 't Velt e.a. (2001) is geweld in huis, op het werk van het
slachtoffer, uitgaansgeweld en overig geweld onderscheiden. In totaal werden 349
geweldsincidenten geïnventariseerd op basis van de politieregistratie. Uitgaans-
geweld maakt daarvan 14,9 procent uit (In 't Velt e.a.: 2000, p. 24). Het onder-
zoek heeft betrekking op de stad 's Hertogenbosch. 80 procent van de daders
blijkt ook afkomstig uit deze stad. 
Van de verdachten van uitgaansgeweld blijkt 67,6 procent reeds eerder met politie
of justitie in aanraking te zijn geweest. 47,1 procent van de verdachten had
antecedenten vanwege eerdere geweldsdelicten. Verdachten van uitgaansgeweld
lijken daarmee vaker in herhaling te vervallen dan verdachten van geweldsdelicten
in het algemeen, zo concluderen de onderzoekers (In 't Velt: 2001, p. 39).

Op basis van de bovenstaande bevindingen uit de literatuur kan geconcludeerd
worden dat een indeling naar antecedenten een relevant criterium is om daders
van uitgaansgeweld nader te beschrijven. Uit de drie hierboven genoemde studies
komt naar voren dat er een verschil bestaat tussen daders met (veel) politiecontac-
ten en daders die niet eerder als verdachte betrokken waren bij (uitgaans-)geweld
of een ander delict. 

Bij het beeld dat wordt geschetst in de genoemde onderzoeken zijn echter ook
enkele kanttekeningen te plaatsen. Deze typering op basis van antecedenten blijft
in de desbetreffende studies in de eerste plaats vrij grof van karakter. Dit heeft te
maken met de wijze waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd. In twee onderzoe-
ken is het onderscheid gebaseerd op self-report gegevens (Beke en Kleiman: 1991
en Bieleman e.a.: 1998). Het is moeilijk om gedetailleerd inzicht te krijgen in de
hoeveelheid en aard van de antecedenten waarbij degene die de informatie heeft
verstrekt betrokken was. Gevraagd kan worden of de betrokkene eerder in
aanraking is geweest met de politie, hoe vaak dat is geweest en eventueel ook
voor welke typen delicten. Of de geënquêteerde persoon daarvan een betrouwbaar
beeld kan of wil verschaffen is de vraag.
 
De politieregistratie, BPS of HKS, biedt in principe wel dit gedetailleerde beeld.
De onderzoeken van Terlouw e.a. (2000) en In 't Velt e.a. (2001) gaan uit van
deze informatie. BPS bevat beschrijvingen van voorvallen die bij de politie ter
kennis zijn gekomen. Alle relevante informatie over een bepaald voorval is onder
één uniek nummer (het mutatienummer) te vinden. Het betreft daarbij verslagen
van de betrokken politiemensen, verklaringen van slachtoffers en daders, alsmede



4 Tevens is voor  inhoudelijke informatie het systeem Multipol ter beschikking dat op dat moment
door de regiopolitie Limburg-Zuid als basisregistratie werd gebruikt.

5 Strikt genomen zou kunnen worden geargumenteerd dat iemand pas 'schuldig' is, met andere
woorden pas over antecedenten beschikt, wanneer een rechter geoordeeld heeft. Dit criterium is
echter praktisch niet bruikbaar, aangezien het zicht op de feitelijke activiteiten van de dader er
ernstig door beperkt zou worden. Een meer praktisch argument is dat informatie van justitie
aanzienlijk moeilijker toegankelijk is voor onderzoek omdat op zaken en niet op personen wordt
geregistreerd.
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'technische' documentatie, bijvoorbeeld over in beslag genomen of aangetroffen
goederen etcetera. In BPS kan ook eenvoudig worden nagegaan bij welke eerdere
voorvallen iemand betrokken is geweest aan de hand van diens personalia. Ook
deze eerdere zaken kunnen informatie bevatten die relevant is om een beeld te
verkrijgen van de achtergrond van de dader. 

BPS heeft drie belangrijke nadelen, die de diepgang beperkt waarmee op basis van
dit registratiesysteem kan worden gerapporteerd. Ten eerste bevat het systeem
alleen regionale informatie. Slechts eerdere politiecontacten die aan de orde zijn
geweest in de desbetreffende regio worden erin vastgelegd. Politiecontacten in
andere politieregio's komen uit BPS niet naar voren. Deze bovenregionale
informatie is te vinden in een ander systeem, HKS, maar dit heeft als nadeel dat
daaruit slechts een selectie van de in BPS geregistreerde informatie is vastgelegd
(alleen de ernstiger gevallen waarbij de betrokkene als verdachte is aangemerkt).
Daarnaast bevat HKS slechts het betreffende artikel uit het wetboek van Strafrecht
en geen beschrijvingen van de aard en omstandigheden van het delict. Ten tweede
bestrijkt het systeem slechts een beperkt aantal jaren (In de politieregio Brabant
Zuid-Oost van 1-1-1997 tot heden). Dit betekent dat contacten met de politie van
voor die datum niet uit het systeem naar voren komen. HKS bestrijkt weliswaar
een periode vanaf de jaren tachtig, maar dit systeem heeft het al genoemde nadeel
dat het geen gegevens bevat over de context waarin het delict is gepleegd4. Ten
derde is in BPS niet altijd informatie opgenomen over de achtergrond van de
dader5. Meestal beperken de betrokken politiemensen zich tot het delict dat is
gepleegd en wordt over de dader weinig vastgelegd, buiten diens personalia.
Slechts wanneer sprake is van een in strafrechtelijke zin ernstig feit (bijvoorbeeld
bedreiging met een wapen), of wanneer ernstig letsel is opgetreden wordt vaak
meer over de achtergrond van de dader vermeld. Meestal is dan ook sprake van
meerdere verhoren van de verdachte.



6 Uiteraard kunnen zij wel als aangever of getuige van een crimineel voorval zijn geregistreerd. 

7 Een verklaring voor dit laatste aspect kan niet worden gegeven. Of dit te maken heeft met een
circuit waarin identiteitspapieren worden verkocht en later bij de politie als 'verloren' worden
aangegeven, of dat het verlies van deze identiteitspapieren simpelweg voortvloeit uit het feit dat er
weinig zorgvuldig mee wordt omgaan is niet duidelijk.
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Op basis van registratiegegevens kan vrij gemakkelijk onderscheid worden
gemaakt tussen daders van (uitgaans-)geweld die zich niet eerder schuldig hebben
gemaakt aan enige vorm van crimineel gedrag en degenen die reeds veelvuldig
contact met de politie hebben gehad. First-offenders, de term zegt het al, kunnen
worden beschouwd als diegenen die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen
met de politie. Zij komen als betrokkene of verdachte niet voor in de
politieregistratie, uiteraard met de restrictie dat over eventuele feiten die zijn
gepleegd voor 1-1-97 geen informatie voorhanden is6.

Degenen die zeer vaak (meer dan tienmaal over een periode van vier jaar of
korter) in aanraking zijn gekomen met de politie kunnen eveneens vrij eenvoudig
worden getypeerd. Ook kan daarbij relatief gemakkelijk worden nagegaan of het
delicten betreft die primair verwijzen naar problematisch gedrag of dat het gaat
om delicten die erop wijzen dat de verdachte (mede) door middel van criminaliteit
in zijn materiële behoeften voorziet. In het eerste geval kan bijvoorbeeld een
patroon worden onderscheiden van meerdere geweldsdelicten, druggebruik,
betrokkenheid bij overlastproblemen (hangjeugd), rijden onder invloed of het
veelvuldig veroorzaken van verkeersongevallen. In het tweede geval kunnen ook
delicten worden aangetroffen die vermogenscriminaliteit betreffen, bijvoorbeeld
autodiefstal, drugshandel of overvallen, naast geweldsdelicten en een opvallende
mate waarin paspoorten, rijbewijzen of andere identiteitsbewijzen worden
verloren7. Deze laatstgenoemde categorie van daders kan ook wel worden
omschreven als 'professioneel' crimineel, aangezien dit gedrag doorgaans in
verband wordt gebracht met het oogmerk van geldelijk gewin (Fijnaut e.a.: 1996).

De beide uitersten op de 'meetlat' mogen vrij eenvoudig te duiden zijn, dat geldt
in veel mindere mate voor de daders die wel bepaalde antecedenten hebben in de
politieregistratie, maar die niet zodanig vaak in aanraking komen met politie of
justitie dat gesproken kan worden van structurele probleemgevallen. Te denken
valt aan daders die:
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• In de puberteit in aanraking zijn gekomen met de politie, maar daarna niet
meer. Het kan bijvoorbeeld een eenvoudige diefstal of vernieling hebben
betroffen, waarvoor destijds een Halt-straf is opgelegd.

• In het verdere verleden in aanraking zijn gekomen met de politie, ook voor
zwaardere vermogens- of geweldsdelicten, maar daarna niet meer. Het
betreft bijvoorbeeld personen met een 'crimineel' verleden maar die jaren
lang (bijvoorbeeld 10 jaar of langer) niet in aanraking zijn geweest met de
politie en geen delicten meer hebben gepleegd.

• Ook recent in aanraking zijn gekomen met de politie, maar niet voor
gewelds- of vermogensdelicten. Te denken valt aan het veroorzaken van een
verkeersongeval of rijden onder invloed.

• Ook een ander gewelds- of vermogensdelict hebben gepleegd, maar die over
een periode van bijvoorbeeld vier jaar, slechts twee of driemaal contact
hebben gehad met de politie.

Degenen waarop het bovenstaande van toepassing is kunnen logischerwijs niet
worden beschouwd als daders die met regelmaat delinquent gedrag vertonen. Zij
zijn echter ook niet te omschrijven als 'brandschoon'. Hoe deze daders moeten
worden gewogen in termen van risicogedrag wanneer zij betrokken raken bij
uitgaansgeweld, is een vraag die op basis van de politieregistratie niet beantwoord
kan worden. Om dat op adequate wijze te kunnen doen is nadere informatie over
de achtergrond van de dader noodzakelijk. In het onderhavige onderzoek zijn
zowel gegevens uit de politieregistratie beschikbaar als self-report informatie uit
interviews met daders. Dit heeft het voordeel dat de mogelijkheid zich voordoet
om de typering van daders van uitgaansgeweld nader te verfijnen. Dit komt later
in het rapport aan de orde. Op dit moment beperken we ons tot het criterium van
antecedenten. Voor dit moment is de vraag aan de orde hoe op basis van antece-
denten, zoals vastgelegd in de politieregistratie, een eerste categorisering van
daders van uitgaansgeweld mogelijk is. Om dit te kunnen doen moeten enkele
tamelijk rigoreuze afbakeningen worden gemaakt. 

Een praktisch punt is allereerst dat de BPS-registratie in de politieregio Brabant
Zuid-Oost slechts teruggaat tot 1 januari 1997. Het begrip 'first-offender' is
derhalve logischerwijs slechts controleerbaar voor de periode vanaf deze datum.
Eventuele eerdere politiecontacten van een verdachte zijn niet achterhaalbaar of
controleerbaar op basis van BPS. De definitie van het begrip 'first-offender' blijft
derhalve beperkt tot 'degenen die sinds 1-1-1997 niet als verdachte of betrokkene



8 In zekere zin is deze vergelijking niet helemaal eerlijk, omdat HKS-gegevens een langere periode
bestrijken dan geldt voor informatie die uit BPS kan worden verkregen. Daar staat tegenover dat
de registratie in HKS alleen zwaardere delicten betreft en geen informatie biedt over de achtergrond
of context van het gepleegde delict (alleen het van artikel uit het Wetboek van Strafrecht dat van
toepassing was wordt geregistreerd). Daarnaast kunnen bij de betrouwbaarheid van het systeem de
nodige vraagtekens worden gezet. Het alternatief zou echter zijn geweest om in alle 24 overige
politieregio's BPS te raadplegen. In theorie is dit mogelijk, maar deze optie was in het kader van
het onderhavige onderzoek te bewerkelijk. 
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bij een delict voorkomen in BPS, of wanneer zij niet in de politieregio Brabant
Zuid-Oost woonachtig zijn, in HKS'8. Daarnaast is het onderscheid gehanteerd dat
hiervoor werd beschreven met betrekking tot first-offenders en degenen die reeds
antecedenten in de politieregistratie hebben vanwege geweldsdelicten of die
delicten hebben gepleegd om (mede) in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
Dit leidt tot de volgende driedeling:
1. First-offenders, oftewel:

Plegers van uitgaansgeweld die nooit eerder met de politie in aanraking zijn
gekomen voor zover dit blijkt uit BPS vanaf 1-1-97, of uit HKS voor dege-
nen die niet in de regio Brabant Zuid-Oost woonachtig zijn.

2. Daders van uitgaansgeweld met politiecontacten sinds 1-1-97, oftewel:
Plegers van uitgaansgeweld die sinds 1-1-97 in aanraking zijn gekomen met
de politie voor delicten die niet gerelateerd zijn aan (uitgaans-)geweld, op
voorwaarde dat daarbij geen sprake was het plegen van meerdere delicten
waaruit kan worden afgeleid dat de betrokkene daarmee in (een deel van)
zijn levensonderhoud voorziet. 

3. Daders die sinds 1-1-97 geweldsdelicten hebben gepleegd of die
criminaliteit (mede) gebruiken om in het levensonderhoud te voorzien,
oftewel:
Verdachten die vanaf 1-1-97, blijkend uit de politieregistratie, meerdere
malen in aanraking zijn gekomen met de politie voor geweldsdelicten (als
verdachte of betrokkene), ofwel daders waarbij sprake is van 'professioneel'
crimineel gedrag. Die laatste groep pleegt ook delicten om daarmee (mede)
in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze verdachten zijn bijvoor-
beeld ook betrokken bij vermogens- of drugscriminaliteit, maar het is
mogelijk dat zij niet eerder een geweldsdelict hebben gepleegd.



9 In dit geval hoeft het feit dat slechts één dader is aangehouden nog niet te betekenen dat deze
slechts als individu bij het voorval betrokken was. Het kan ook betekenen dat mededaders niet door
de politie werden aangehouden. Zie ook het opmerkelijke verschil tussen het cijfer dat uit Bieleman
e.a. (1998) kan worden afgeleid en de uitkomsten van Terlouw e.a. (2000), ook wanneer rekening
gehouden wordt met het feit dat het in de laatstgenoemde studie niet alleen om uitgaansgeweld gaat
maar ook om andere vormen van geweldscriminaliteit.
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4.3 Uitgaansgeweld gepleegd door individuen en door groepen

Een tweede onderscheidend criterium om plegers van uitgaansgeweld te
beschrijven dat uit de literatuur als belangrijk naar voren komt is de vraag of het
ging om een individuele dader of om groepsgewijs gepleegd geweld (o.a. Hak-
kert: 1998, Bieleman e.a.: 1998, Terlouw e.a.: 2000). Een belangrijke veronder-
stelling is dat alleenplegers een gecompliceerder persoonlijkheidsbeeld hebben.
Een alleenpleger moet meer drempels overwinnen om tot gewelddadig gedrag te
komen. Onder individuele daders van geweldsdelicten zou dan ook vaker sprake
kunnen zijn van psychische stoornissen, terwijl bij groepsplegers de sociale
context een belangrijker rol zou spelen, bijvoorbeeld het voor elkaar opkomen
(Bol e.a.: 1998). Een vraag is welk relatief aandeel alleenplegers en groeps-
gewijze plegers hebben bij het plegen van delicten. 

Jeugdcriminaliteit in brede zin wordt met name door groepen gepleegd. Dit geldt
voor tweederde deel van de door jongeren gepleegde criminaliteit, zo komt uit
onderzoek naar voren (Coppes e.a. 1997). Uit onderzoek van Sarnecki (1986,
1990) in een Zweedse stad blijkt aan de hand van registratiegegevens van de
politie, aangevuld met interviews dat verdachten vaak via andere mededaders aan
elkaar verbonden zijn, ook al plegen zij samen geen delicten. Van alle jeugdige
daders kan 45 procent met elkaar in verband worden gebracht. Er zijn verschillen-
de groepen daders te onderscheiden, waarvan de leden in meer of mindere mate
met elkaar dadercombinaties vormen. Deze daders zijn verantwoordelijk voor het
grootste deel van de jeugdcriminaliteit in de onderzochte stad (citaat Weerman:
2001, p. 29).

Uit onderzoek naar geweldscriminaliteit komt naar voren dat ook bij deze vorm
van criminaliteit vaak meerdere daders worden aangehouden. Een algemene studie
van diverse typen geweldscriminaliteit wijst uit dat de politie in 59 procent van de
gevallen één dader heeft aangehouden. In de overige 41 procent van de gevallen
betrof het meerdere daders (Terlouw e.a., 2000)9. Onderzoeksresultaten betreffen-



10 Het betreft hier een schatting op basis van een herbewerking van gegevens die in dat rapport zijn
weergegeven. Dit cijfer wordt niet expliciet in het desbetreffende onderzoeksrapport vermeld.
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de uitgaansgeweld wijzen uit dat zelfs 90 procent of meer delicten in groepsver-
band worden gepleegd (Bieleman e.a.: 1998, p. 36 en p. 63)10. Bieleman e.a.
(1998) constateren op basis van diepte-interviews met jongeren dat zij zich met
name agressief gedragen wanneer ze met een grote groep jongens uitgaan. De
'hechtheid' van de groep heeft een faciliterende werking. Volgens deze studie
geldt dat naarmate de groep hechter is de ernst van de delicten toeneemt.

Op papier lijkt het onderscheid tussen uitgaansgeweld dat is gepleegd door groe-
pen en door alleenplegers helder en eenduidig. In de praktijk is het verschil tussen
groepsgewijze en individuele daders echter niet altijd gemakkelijk te maken. Dit
vloeit voort uit de vraag hoe een groep wordt gedefinieerd. Te onderscheiden zijn
daarbij de aspecten van groepsomvang, de hechtheid en de groepssamenstelling en
-optreden. 
Allereerst dient de vraag te worden beantwoord wanneer sprake is van een groep
personen die samen optreedt? Gaat het dan om twee, drie vier of meer personen?
In de praktijk op deze vraag waarschijnlijk geen eensluidend antwoord mogelijk.
Het gaat immers niet alleen om de omvang van de groep, maar ook om de wijze
waarop haar optreden door anderen (daders of slachtoffers) als groepsoptreden
wordt ervaren. 
In de tweede plaats is het de vraag hoe hecht een groep is. Groepen kunnen
bestaan uit personen die elkaar goed kennen, maar ook uit betrokkenen die slechts
vaag met elkaar bekend zijn. Men komt uit hetzelfde dorp, uit dezelfde buurt,
voetbalt in hetzelfde team of behoort bijvoorbeeld tot dezelfde etnische groep.
Deze groepen kunnen heel gemakkelijk ad-hoc ontstaan op de avond zelf. Beken-
den komen elkaar tegen, raken in gesprek en trekken de rest van de avond met
elkaar op. Wanneer problemen ontstaan zal de betrokkenheid van de individuele
groepsleden vooral afhankelijk zijn van de situatie en de loyaliteit die men voor
elkaar voelt, of op basis van 'ongeschreven wetten' naar elkaar dient te etaleren.
In de derde plaats is de groepssamenstelling van belang. Er kan een verschil
worden verondersteld tussen groepen die bestaan uit alleen mannen, alleen vrou-
wen of die van gemengde samenstelling zijn. Een groep die alleen uit mannen
bestaat zal in de regel bedreigender overkomen dan groepen van gemengde
samenstelling. Daarnaast kan een groep doorgaans niet als een eenduidige entiteit
worden beschouwd. In veel gevallen, zeker wanneer sprake is van een ad-hoc
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groep, zullen er verschillen zijn in de mate waarin de individuele groepsleden zich
agressief gedragen, drinken, drugs gebruiken, etcetera. Ook criminele anteceden-
ten kunnen in dit opzicht verschillen. Naarmate de groep hechter is en ook in
andere hoedanigheden met elkaar optrekt zullen dergelijke verschillen tussen
groepsleden naar verwachting kleiner zijn.
Tot slot is het optreden van de groep of van individuele groepsleden van belang.
Heeft bijvoorbeeld de hele groep deelgenomen aan het geweld of is slechts sprake
van één geweldspleger in de groep? Waren er meerdere vechtenden, maar is
slechts één groepslid aangehouden als verdachte? Of is sprake van optreden van
de hele groep?

Het antwoord op deze vragen is door middel van onderzoek niet gemakkelijk te
geven, vanwege diverse methodologische problemen. Verklaringen van de betrok-
kenen hoeven niet conform de werkelijkheid te zijn. Dit geldt ook voor
observaties van de politie of andere getuigen in de vaak chaotische en onover-
zichtelijke situaties waarin uitgaansgeweld zich voordoet. Op basis van enquêtes
is het moeilijk om situaties op een bepaalde plaats of tijdstip te beschrijven. De
informatie in dergelijke onderzoeken wordt dan ook weergegeven in termen van
'gaat meestal met groep uit, of gaat meestal alleen uit'. Op basis van de politie
registratie wordt niet altijd bekend of de dader alleen was of met een groep, of
spreken verklaringen daarover elkaar tegen. Vrijwel alle verdachten zijn geneigd
om geen of onvolledige verklaringen af te leggen over de betrokkenheid of rol van
vrienden. Deze informatie wordt doorgaans pas gegeven wanneer het delict
ernstig is en meerdere verhoren hebben plaatsgevonden. Pas wanneer de verdach-
te het idee krijgt dat het beschermen van vrienden zijn eigen positie kan schaden
zal hij gaan praten over hun rol. In de lichtere gevallen van uitgaansgeweld,
waarbij de politie relatief weinig aandacht besteedt aan de vraag in welke context
het delict zich heeft voorgedaan, geeft informatie die is vastgelegd in BPS niet
altijd uitsluitsel over de vraag of sprake was van een groep of van een alleen-
pleger. Het feit dat slechts één aanhouding werd verricht is voor de beantwoor-
ding van deze vraag niet bepalend. Details over de aard en samenstelling van de
groep zijn eveneens uit BPS moeilijk af te leiden. De verbalisanten geven door-
gaans slechts informatie over de omstandigheden die zij aantroffen, bijvoorbeeld
dat een groep aan het vechten was. 

Het combineren van interviews met verdachten met de raadpleging van registratie-
gegevens zoals dat in het onderhavige onderzoek is toegepast, biedt voor het



11 Daarbij moet worden opgemerkt dat de achtergrond van de dader richtinggevend was voor de
interviews en niet zozeer de omstandigheden tijdens het delict. In de interviews is op het laatste
aspect dan ook niet de nadruk gelegd. Het was niet de bedoeling het politieverhoor te herhalen maar
om aanvullende informatie te verkrijgen.
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hierboven geschetste probleem in beperkte mate soelaas. Ook in de interviews met
onderzoekers bleken de verdachten niet altijd bereid details te verschaffen over de
vraag of zij alleen of met een groep uit waren en hoe deze groep was samen-
gesteld11. Daar staat tegenover dat tijdens het interview wel veel informatie werd
gegeven over meer alledaagse zaken, zoals werk of hobbies. Allerlei details
kunnen van belang zijn. Op grond van het feit dat verdachten bij dezelfde werk-
gever werken, in hetzelfde elftal voetballen, op hetzelfde woonadres staan inge-
schreven etcetera, bleek het achteraf vaak mogelijk om personen met elkaar in
verband te brengen. Ook gegevens over uiterlijke kenmerken en gedrag spelen
soms een rol bij het in verband brengen van personen met elkaar. Een belangrijke
factor daarbij is dat niet alleen is gekeken naar het individuele feit, maar ook naar
antecedenten. Wanneer sprake was van structurele plegers van uitgaansgeweld (of
andere delicten) kon uit een analyse van het bredere netwerk en kenmerken van
de verdachte in veel gevallen een groepssamenstelling worden afgeleid. Bij een
inhoudsanalyse van eerdere voorvallen duiken vaak dezelfde namen of signale-
menten op. Er kunnen ook nieuwe personen naar voren komen die via andere
voorvallen in verband te brengen zijn met de desbetreffende groep. De vooronder-
stelling daarbij is dat deze daders doorgaans uitgaan in groepen van min of meer
dezelfde samenstelling en daarbij ook delicten plegen. Uiteraard worden niet altijd
dezelfde groepsleden opgepakt.

Uit de combinatie van interviews en registratiegegevens komen diverse structurele
dadergroepen naar voren komen. Ook dan is de informatie niet altijd voldoende
gedetailleerd om een diepgaand inzicht te kunnen geven in de omvang, hechtheid,
samenstelling en het optreden van groepen plegers van uitgaansgeweld. Nader
onderscheid tussen groepen op basis van die aspecten kan dan ook niet worden
gemaakt. Dit betekent dat in het onderhavige onderzoek het onderscheid tussen
plegers van uitgaansgeweld in groepen en alleenplegers als een dichotomie is
opgevat: er wordt slechts onderscheid gemaakt tussen alleenplegers en groeps-
gewijze plegers.

Alleenplegers zijn gedefinieerd als personen die op het moment dat zij het
geweldsdelict pleegden (voor zover bekend) alleen waren. Het is dus mogelijk dat
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zij met bekenden in het uitgaansgebied of de specifiek horecagelegenheid aan-
gekomen zijn, maar er is (voor zover kan worden afgeleid uit de beschikbare
informatie) geen sprake geweest van betrokkenheid van deze bekenden bij het
voorval. 

Groepsgewijze plegers zijn gedefinieerd als personen die met tenminste één
andere bekende betrokken waren bij uitgaansgeweld. Ook een tweetal is derhalve
opgevat als groep. Voor de lezer is het echter goed om in het oog te houden dat
de aard en achtergrond van de beschreven groepen sterk kan verschillen.
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5De praktijk in de regio
Brabant Zuid-Oost:

antecedenten en groepen

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe in de beschikbare empirische literatuur over
(uitgaans-)geweld het onderscheid tussen daders met en zonder antecedenten en
tussen 'alleenplegers' en 'groepsplegers' als belangrijke factoren naar voren
komen. Tevens is aangegeven op welke wijze de methodiek die in het onderhavige
onderzoek wordt toegepast, namelijk zowel persoonlijke interviews met aangehou-
den verdachten als een analyse van de politieregistratie die deze verdachten
betreft, de mogelijkheid biedt deze criteria nader te detailleren. Op basis hiervan
is een driedeling gemaakt in antecedenten. Daarnaast is in het vorige hoofdstuk
aan de orde gesteld dat een onderscheid tussen 'alleenplegers' en 'groepsgewijze
daders' relevant is. In totaal leidt dit tot in indeling in zes verschillende categorie-
en van daders. Die worden in dit hoofstuk achtereenvolgens beschreven. 
Een dergelijke beschrijving, die in de eerste plaats is gebaseerd op informatie uit
de politieregistratie, biedt nog weinig inzicht in de achtergronden van de daders.
Aan de hand van deze gegevensbron kan echter wel inzicht worden geboden in de
aanleiding van het geweldsdelict en de zwaarte van het gehanteerde geweld. Dat
laatste heeft zowel betrekking op de 'juridische' zwaarte, met andere woorden de
strafmaat die op basis van het van toepassing zijnde wetsartikel kan worden
opgelegd, als op de zwaarte in termen van het letsel dat het slachtoffer (of de
'tweede dader') erbij heeft opgelopen. Deze aspecten komen eveneens aan de orde
in dit hoofdstuk.
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De geïnterviewde verdachten kunnen, aan de hand van de definitie op basis van
antecedenten enerzijds en het verschil tussen alleenplegers en groepsgewijze
plegers anderzijds, als volgt worden gecategoriseerd:

Schema 5.1: Categorieën van daders naar antecedenten en groepen (in procen-
ten, N=129).

Alleenpleger (%) Groep (%)

• First-offenders 4 20
• Daders met politiecontacten vanaf 1-1-97

(excl. geweldsdelicten)
9 14

• Daders met politiecontacten vanaf 1-1-97
waaronder geweldsdelicten, of daders met
een criminele levensstijl

 12 42

Het schema laat zien dat meer dan de helft van degenen die als verdachte zijn
aangehouden voor uitgaansgeweld in de politieregio Brabant Zuid-Oost in de
periode van november 2000 tot maart 2001, eerder contact met de politie heeft
gehad vanwege betrokkenheid bij een geweldsdelict, of zich tevens schuldig maakt
aan criminaliteit met het oog op materieel gewin. Voorts heeft 23 procent van de
aangehouden verdachten eerder contact gehad met de politie, maar niet voor
geweldsdelicten. Nog eens 24 procent van de geïnterviewde verdachten heeft
sinds 1-1-97 geen contact gehad met de politie en kan worden aangemerkt als
first-offender.

Alleenplegers zijn verantwoordelijk voor een kwart van de delicten. Het relatieve
percentage alleenplegers is hoger bij degenen die eerder geweldsdelicten pleegden
of er een criminele levensstijl op nahouden. Binnen de groep van first-offenders
is het relatieve aandeel van alleenplegers het kleinst.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt op deze categorieën van aangehouden
verdachten nader ingegaan.
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5.2 First-offenders

Een eerste categorie van daders die kan worden onderscheiden is die van inciden-
tele geweldsplegers. Het betreft daarbij ten eerste degenen die geen bekende
contacten met de politie hebben gehad, vanaf 1-1-97 tot de datum dat zij betrok-
ken raakten bij het voorval van uitgaansgeweld.

5.2.1 Incidentele plegers van uitgaansgeweld: alleenplegers

First-offenders zijn over het algemeen niet als alleenpleger betrokken bij uitgaans-
geweld. Slechts bij vijf voorvallen (4 procent) was daarvan sprake. Twee daarvan
hadden als aanleiding dat de dader uit een café werd verwijderd. Daarop vertoon-
de deze een agressieve reactie naar portiers of richtte een vernieling aan. Eén
voorval ontstond nadat de betrokkene tegen een meisje was opgebotst. Dit kwam
hem op een agressieve reactie te staan van een andere aanwezige, met een vecht-
partij tot gevolg. In de hiervoor beschreven gevallen hadden degenen die als
verdachte waren aangemerkt allen (zeer) veel gedronken. Bij het vierde geval was
een medewerker van een horecagelegenheid (barpersoneel) betrokken. Deze
besloot te gaan 'helpen' bij een ruzie in een café waar hij op dat moment als
bezoeker aanwezig was (niet zijn eigen werkgever). Het laatste voorval betreft
een man die in een café ruzie krijgt met een jongere die tot een grotere groep
behoort. Hij voelt zich daardoor dermate bedreigd dat hij een biljartkeu pakt en
daarmee één van de andere betrokkenen raakt.

In vier van de vijf gevallen blijft de zwaarte van het geweld beperkt, zowel in
strafrechtelijke termen als in de zin van lichamelijk letsel. Het laatste voorval dat
werd beschreven valt echter wel in een zwaardere strafrechtelijke categorie
(zware mishandeling) omdat daarbij een wapen (biljartkeu) is gebruikt.

5.2.2 First-offenders: groepen

Schema 5.1 liet zien dat uitgaansgeweld waarbij incidentele daders betrokken zijn
doorgaans in groepsverband wordt gepleegd. Wanneer deze voorvallen onder de
loep worden genomen valt op dat 30 procent van de degenen die als verdachte zijn
aangemerkt zelf geen aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van het geweld.
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Het startpunt van het conflict is een agressieve reactie van een andere aanwezige
op het als 'ongecontroleerd' of 'onhandig' ervaren gedrag van de betrokkene. In
andere gevallen maakt de betrokkene een opmerking waarop een ander agressief
reageert. Soms is sprake van uitlokking door de andere partij. Wanneer zo'n
situatie ontaardt in een vechtpartij laten de geïnterviewden in deze categorie zich
eveneens niet onbetuigd. In de meeste gevallen worden zij aangehouden en als
verdachte aangemerkt omdat de politie hen heeft zien vechten.

Als katalysatoren fungeren het gebruik van veel alcohol of onbekendheid met de
plaatselijke situatie. Vrijwel alle verdachten in deze groep hadden relatief veel
gedronken. Driekwart van hen had tenminste 10 glazen bier of mixdranken op. In
61 procent van de gevallen betrof het verdachten die niet uit de gemeente afkom-
stig waren waar zij werden aangehouden. In een kwart van de gevallen ging het
om daders die in het geheel niet uit de regio Brabant Zuid-Oost afkomstig waren.

Alcoholgebruik speelt een rol omdat dit onvaste bewegingen tot gevolg heeft
gehad (bijvoorbeeld 'lomp tegen iemand aandansen', of een andere botsing),
waarop door anderen agressief is gereageerd. Alcoholgebruik leidt op zichzelf bij
deze groep daders niet tot een toename van agressiviteit. Een gebrek aan verbale
vaardigheden is soms aan de orde, waarbij alcoholgebruik een invloedsfactor is.
Een ruzie kan niet meer tijdig worden gesust omdat de betrokkene niet meer uit
zijn woorden kan komen.

Praktijkvoorbeeld 1
Een groep bekenden (jongens en meisjes) is uit in een stad. In een uitgaansgelegenheid botst
één van de jongens tegen een lid van het bedienend personeel aan die een dienblad draagt,
waardoor wat drank wordt gemorst. Het personeelslid vertoont onmiddellijk een agressieve
reactie richting de jongen. Portiers komen daarop aansnellen, grijpen hem bij de keel en
zetten hem buiten. Het betrokken personeelslid komt echter achter hem aan. De betrokkene
voelt zich bedreigd en een vechtpartij ontstaat waarin het personeelslid een kopstoot ontvangt.
De jongen zet het vervolgens op een lopen, maar wordt achtervolgd door de portiers. Deze
krijgen hem te pakken en dragen hem over aan de politie. De verbalisanten stellen zich loyaal
op naar de portiers, maar later op het bureau worden vraagtekens gezet bij de kwestie. Het
desbetreffende personeelslid was al eerder betrokken bij incidenten en staat bekend om zijn
'losse handjes'. De aangehouden jongen is niet eerder in aanraking geweest met de politie. De
zaak wordt geseponeerd. 

Een deel van de first-offenders die als groep betrokken zijn bij uitgaansgeweld is
niet woonachtig in de gemeente waar het voorval plaatsvindt. Wanneer de betrok-



1 Daarbij moet uiteraard in het oog worden gehouden dat in Eindhoven en Helmond relatief meer
aanhoudingen voor uitgaansgeweld worden verricht dan in het buitengebied.

2 Het betrof een gemeente in het buitengebied, waar het op uitgaansavonden kennelijk gebruikelijk
is alle plaatsen in een taxi op te vullen voordat er wordt gereden, ook al hebben de klanten
verschillende bestemmingen of niets met elkaar te maken. Kennelijk acht men het aldaar vanwege
de afstanden efficiënter om in één rit meerdere klanten op deze wijze te bedienen, dan op en neer
naar individuele adressen te rijden. Onbekend is hoe dit financieel wordt verrekend.
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kenen uit de regio Brabant Zuid-Oost afkomstig zijn betreft het over het algemeen
personen die in Eindhoven of Helmond slachtoffer worden, maar die afkomstig
zijn uit het buitengebied1. Helpen van een vriend uit de groep die al dan niet door
eigen toedoen in problemen is gekomen, vormt in deze gevallen veelal de aanlei-
ding voor betrokkenheid bij het geweldsdelict. Incidenteel betreft het ook wel een
onbekende waaraan hulp wordt verleend, bijvoorbeeld wanneer wordt ingegrepen
in een situatie waarin iemand wordt mishandeld.

Wanneer de betrokkenen niet uit de regio afkomstig zijn lijkt onbekendheid met
de plaatselijke situatie van belang bij het ontstan van het gewelddadige voorval.
In twee voorbeelden werd een groep geprovoceerd terwijl zij op straat stond te
treuzelen, op zoek naar een uitgaansgelegenheid of taxi. In een andere situatie
ontstond een ruzie vanwege onbekenheid met het plaatselijke gebruik dat op
uitgaansnachten in een taxi zoveel mogelijk mensen tegelijk worden vervoerd.2 

Praktijkvoorbeeld 2
Een groep vrienden is op een zaterdagavond uit geweest in een stad. De groep is lopend op
weg naar hun vervoermiddelen als zij zien dat een jongen bezig is een meisje te mishandelen.
De leden van de groep zeggen daar wat van. Zowel de jongen als het meisje keren zich echter
onmiddellijk agressief tegen de groep en een vechtpartij ontstaat. De politie ziet het gebeuren
en houdt de jongen en twee leden van de groep aan, terzake 'vechten op straat'. Geen van de
groepsleden heeft veel gedronken of eerdere politiecontacten gehad. De andere betrokken
jongen heeft echter vele antecedenten in BPS. Het meisje wordt niet aangehouden. Alle
aangehoudenen worden aangemerkt als verdachte en krijgen een boete wegens overtreding
van de APV (vechten op straat).

In sommige gevallen vormt een opmerking waaraan iemand anders aanstoot neemt
de aanleiding tot het voorval. Bij uitgaansgeweld waar first-offenders betrokken
waren ging het in drie gevallen een racistische opmerking. In het eerste geval
reageerde de dader op een racistische opmerking van een ander. In het tweede
geval maakte de (autochtone) dader een opmerking die door een allochtone



3 De hier als verdachte aangemerkte persoon was degene die 'Feyenoord' riep.
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jongere als racistisch werd opgevat. De dader voelde zich daardoor bedreigd en
trok een mes waarop hij op zijn beurt deze jongere bedreigde. In het derde geval
was sprake van een woordenwisseling tussen een groepen autochtone en een groep
allochtone jongens. De eerstgenoemde groep maakte daarbij als racistisch op-
gevatte opmerkingen die (mede) de aanleiding tot een vechtpartij vormden.

Het groepsgewijs door first-offenders gepleegde geweld is niet per definitie lichter
van karakter, in vergelijking met andere categorieën daders die in dit hoofdstuk
behandeld worden. 13 procent van deze voorvallen betreffen zware mishandeling
(met letsel bij het slachtoffer). In één geval ging het om bedreiging met een mes.
Gemiddeld genomen betreft het echter vechtpartijen waarbij geen letsel ontstond
(84 procent van deze gevallen).

5.3 Daders met eerdere politiecontacten (excl. geweld) 

De tweede categorie daders die is onderscheiden op basis van antecedenten is de
groep die wel eerder met de politie in aanraking is geweest, maar niet in relatie
tot geweldsdelicten. Het betreft daders die vanaf 1-1-97 contact hebben gehad met
de politie. Deze verdachten zijn doorgaans betrokken geweest bij lichte vermo-
gensdelicten. Ook betreft het vaak verkeersongevallen (waarbij de betrokkene is
aangemerkt als veroorzaker), alcoholgebruik (rijden onder invloed) of drugsbezit.

5.3.1 Daders met eerdere politiecontacten (excl. geweld): alleenplegers

9 procent van de aangehouden en geïnterviewde daders bleek eerder contact te
hebben gehad met de politie (exclusief gewelsdelicten) en het voorval alleen te
hebben gepleegd. Deze voorvallen speelden zich meestal af op straat. Slechts drie
delicten werden gepleegd in een uitgaansgelegenheid. Het eerste van die voorval-
len ontstond omdat de verdachte het niet eens was met een verwijdering. Het
tweede voorval had als aanleiding dat een bezoeker agressief reageerde op het
roepen van 'Feyenoord' terwijl er een 'PSV-lied' werd gedraaid. Daarop ontstond
een vechtpartij.3 In het derde geval betrof het een jongen die reeds binnen was in
een horecagelegenheid. Hij had aldaar afgesproken met andere vrienden die echter



4 Daarnaast resteren enkele zaken waarin de aanleiding niet duidelijk is.
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werden geweigerd. Daarop kreeg de verdachte ruzie met een portier. In al deze
gevallen waren de verdachten van allochtone afkomst.

De voorvallen die zich op straat afspeelden en waarbij de dader alleenpleger was,
hadden vrijwel allemaal beledigend of baldadig gedrag als aanleiding waarbij een
politiefunctionaris betrokken was. Deze voorvallen kunnen als volgt worden
omschreven:
• Niet voldoen aan een bevel tot vordering door de politie (2 voorvallen). 
• Belediging van politiemensen (2 voorvallen). 
• Baldadigheid: een aansteker werd voor de voeten van een politieman op de

grond gegooid die ontplofte (1 voorval).
• Racisme: een voorbijganger maakte naar aanleiding van een opstootje een

opmerking die door een andere voorbijganger (allochtoon) als discrimine-
rend werd opgevat (1 voorval). 

• Agressieve reactie op het aanspreken van een vrouw: iemand werd op straat
aangevallen door een groep die het kennelijk niet eens was dat hij daarvoor
in een horecagelegenheid een vrouw uit die groep had benaderd. De betrok-
kene sloeg terug en werd op grond daarvan als verdachte aangemerkt. De
groep wist te ontkomen (1 voorval).

• Wapenbezit: op zak hebben van een steekwapen (1 voorval)4. 

De delicten die zijn gepleegd door alleenplegers in hier behandelde categorie zijn
juridisch gezien voor een belangrijk deel licht. In de helft van de gevallen is geen
sprake van fysiek geweld. In slechts één geval (slaan met een bierglas) liep het
slachtoffer letsel op. Dit geval is als zware mishandeling gekwalificeerd. 

5.3.2 Daders met eerdere politiecontacten (excl. geweld): groepen

Verdachten met eerdere politiecontacten (excl. geweld) waren als groepsgewijze
daders betrokken bij 14 procent van de onderzochte voorvallen van uitgaans-
geweld. Het gaat doorgaans om vrienden die elkaar langer kennen. Een enkele
keer betreft het een groep van personen die elkaar kennen uit de buurt of het dorp
waar zij wonen. De aanleiding tot het geweld zijn diverse vormen van provo-
cerend of machogedrag (belediging, benaderen van vrouwen ook nadat die 
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Praktijkvoorbeeld 3
N. is 19 jaar, afkomstig uit een dorp in de regio Brabant Zuid-Oost. Ze is met haar broer (22) en
enkele bekenden op stap in een stad in de regio. Op deze avond ontmoeten ze enkele andere bekenden
die afkomstig zijn uit hetzelfde dorp en trekken als groep met elkaar op. Ze gaan zelden uit in de stad,
maar meestal in een dorp dichterbij hun woonplaats. In een uitgaansgelegenheid krijgt N. ruzie met een
ander meisje en wordt daarop buitengezet door de portiers. De vechtpartij wordt voortgezet op straat,
waarop de in het horecagebied dienstdoende politiemensen ingrijpen. Ook bereden politie wordt
ingezet, omdat een opstootje ontstaat. N. bijt een portier in de hand. De betrokken politiemensen
willen haar daarop met zachte hand wegleiden. Dit mislukt echter vanwege het hevige verzet van het
meisje. Uiteindelijk moeten handboeien worden gebruikt, maar ook dit heeft niet het beoogde effect.
N. weet zich daaruit te bevrijden en het op een lopen te zetten. De achtervolging door de betrokken
politiemensen en het geweld dat moet worden toegepast om haar alsnog te kunnen arresteren leidt tot
de nodige bemoeienis van omstanders. Ondertussen heeft één van de andere betrokkenen een paard van
de beredenen, die een en ander probeerden af te schermen, een trap verkocht. Daarop wordt hij
gearresteerd. Ook de broer van N. wordt aangehouden, alsmede het meisje waarmee ze ruzie had. Dit
andere meisje is minderjarig en zoals gebruikelijk probeert de politie het verblijf in de politiecel in die
gevallen zo kort mogelijk te houden. De ouders van het meisje worden gebeld en komen haar na korte
tijd ophalen. Deze zaak wordt geseponeerd.
Degene die het paard heeft geschopt wordt gehoord. Hij betuigt onmiddellijk spijt ('ik was bang dat
jullie mijn vrienden plat gingen drukken met het paard') en accepteert de opgelegde boete zonder
meer. ('ik heb gewoon een baan en was een avondje uit; ik wil geen problemen'). Ook de broer van
N. legt een verklaring af, maar kan niet goed uitleggen wat in zijn zus gevaren is. Hij krijgt een boete.
N. zelf  weigert haar naam te noemen en stelt zich recalcitrant op. De nachtploeg besluit daarop haar
een tijdje in de cel te laten afkoelen en de zaak verder door de dagdienst te laten afwerken. De
dienstdoende rechercheur krijgt die taak toegewezen. Inmiddels is na het verhoor van haar broer
duidelijk wat haar naam is. Een eerste poging tot contact (door de deur van de cel) leidt slechts tot een
agressieve reactie (Ik wil eruit; ik heb niks gedaan, heben jullie niks beters te doen dan.., etcetera). De
dienstdoende rechercheur besluit daarop nadere informatie te gaan verzamelen. Toevalligerwijs zijn
enkele collega's van de afdeling waar de woonplaats van N. onder valt op het bureau aanwezig. Het
desbetreffende gezin is bij de politie een 'bekend adres', maar vooral vanwege het feit dat vader zich
met zijn bedrijf niet aan geldende regels houdt. Geweldsdelicten passen echter niet in het plaatje. Op
basis van de beschikbare informatie ontstaat echter het vermoeden dat mogelijk mishandeling van de
kinderen aan de orde is. Men besluit op deze lijn verder te gaan, vanuit de veronderstelling dat de
vechtpartij en het daaropvolgende gedrag van N. mogelijkerwijs een verkapte hulpvraag zou kunnen
inhouden. Diverse pogingen worden ondernomen. Geprobeerd wordt of zij wellicht in een gesprekje
met enkele vrouwelijke collega's iets wil vertellen. Dit blijkt niet het geval. Contact wordt gezocht met
haar moeder. N. wordt uit de cel gehaald ('je moeder is aan de telefoon, wil je even wat zeggen?'),
loopt naar de telefoon en gooit meteen de hoorn erop ('ik dop mijn eigen boontjes, dat doe ik al 19
jaar'). De pogingen lopen derhalve vast. Bij de betrokken politiemensen ontstaat een discussie over de
verdere voortgang. Enerzijds wordt het gedrag van N. beoordeeld als niet normaal voor een verdachte
van een vechtpartij in het uitgaanscircuit. Een van de politiemensen vindt dat daarom tijd geïnvesteerd
moet worden om een eventuele hulpvraag duidelijk te krijgen. De tijd daarvoor ontbreekt echter:
juridisch  is de zaak 'rond' en er bestaat derhalve geen aanleiding om N. langer vast te houden. Tevens
ontbreken de mogelijkheden ('ik ben alleen en er liggen nog zes zaken te wachten'). Vanwege de
commotie die werd veroorzaakt ('het uitgaanscentrum stond compleet op stelten') wordt in overleg met
het OM besloten tot een forse boete.
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aangeven daarvan niet gediend te zijn, weigeren in te binden wanneer een conflic-
tueuze situatie ontstaat, neerbuigende houding, etcetera). Vaak is de aanleiding tot
het uitgaansgeweld echter niet duidelijk bij degene die als verdachte is aangehou-
den. De onduidelijkheid over de aanleiding wordt verklaard door het feit dat het
geweldsdelict in veel gevallen werd veroorzaakt door een ander lid van de groep.
Regelmatig betreft het een persoon die wel een verleden heeft van eerdere politie-
contacten wegens geweldsdelicten. De aangehouden verdachte heeft meegevoch-
ten uit oogpunt van loyaliteit, maar weet zelf niet precies waardoor het probleem
veroorzaakt werd. De volgende situatie is daarvan een voorbeeld.

Praktijkvoorbeeld 4
R. (27 jaar) en P. (28 jaar) zijn een avondje uit. Ze kennen elkaar omdat ze in hetzelfde
amateur-voetbalelftal spelen, maar verder hebben ze geen persoonlijk contact. Beiden zijn
fanatiek supporter van PSV en een aantal keren opgepakt wegens wanordelijkheden rondom
een voetbalwedstrijd. Aan het eind van hun avondje uit krijgen ze ruzie in een cafetaria 'om
een frikadel'. De vechtpartij werd begonnen door P., zonder dat zijn kennis duidelijk was
waarom. Hij heeft echter wel meegevochten. R. gaat normaal niet vaak op stap en heeft vast
werk. Hij zit enigszins met het gebeurde in de maag ('Ga je een keer op stap, gebeurt er
zoiets'). Zijn stapmaat P. komt meerdere malen voor in de politieregistratie, onder andere
vanwege conflicten rondom voetbalwedstrijden. Daarnaast is hij in de afgelopen vier jaar
zeven keer bij een verkeersongeval betrokken geweest, waarbij in aantal gevallen het vermoe-
den bestond dat er drankgebruik in het spel was. Ook is hij enkele malen aangehouden voor
rijden onder invloed. P. is waarschijnlijk alcoholist. Omdat geen aangifte wordt gedaan in de
zaak van de vechtpartij in het cafetaria, krijgen beiden een boete. De zaak van R. wordt
opgevat als aantasting van de openbare orde. De zaak van P. wordt gecategoriseerd als
geweld zonder letsel zonder wapen.

Personen die elkaar toevallig tegenkomen zijn doorgaans minder snel geneigd het
voor elkaar op te nemen, of doen dit tot een zekere grens. Praktijkvoorbeeld 3 liet
een geval zien waarin één van de betrokkenen pas actie onderneemt wanneer hij
veronderstelt dat zijn kennissen fysiek bedreigd worden (in dat geval door een
politiepaard). Het loyaliteitsaspect speelt een sterkere rol wanneer de betrokkenen
van allochtone afkomst zijn. Hier wordt loyaliteit en hulp, zonder daarbij vragen
te stellen, reeds verwacht van personen die elkaar in het geheel niet of slechts zeer
zijdelings kennen, bijvoorbeeld omdat het gaat om een bekende van een ander
gezins- of familielid, of omdat het iemand uit dezelfde straat of buurt betreft. 
De loyaliteit die de betrokkenen voor elkaar voelen eindigt in de meeste gevallen
wanneer men is gearriveerd op het politiebureau. De betrokkene die eigenlijk niet
direct met het voorval te maken had is doorgaans bereid een volledige verklaring



5 Dit begrip is selectief gehanteerd. Het betreft zwaardere vormen van vermogenscriminaliteit
(overvallen, autodiefstal) of handel in drugs (incl. aangetroffen hennepkwekerijen). Kleine ver-
mogensdelicten zoals fietsdiefstal worden in dit verband niet meegerekend (tenzij het om grote
aantallen delicten gaat). 
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af te leggen en excuses te maken over het gebeurde. Deze personen geven in het
algemeen ook direct toe fout te zijn geweest. Dit soort zaken wordt, wanneer geen
sprake is geweest van letsel, doorgaans mild afgedaan met een boete. Dit betekent
overigens niet dat degene die het incident feitelijk heeft veroorzaakt er op dezelfde
manier van afkomt.

De voorvallen waarbij daders betrokken zijn die wel contact hebben gehad met de
politie, maar niet vanwege geweldsdelicten, blijven over het algemeen beperkt tot
in strafrechtelijke zin relatief lichte delicten. In deze situaties is in de onderzochte
periode bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van wapens. 

5.4 Daders die sinds 1-1-97 geweldsdelicten hebben gepleegd of die
criminaliteit (mede) gebruiken om in het levensonderhoud te
voorzien

De laatste categorie van daders die in dit hoofdstuk wordt behandeld betreft
degenen die reeds meerdere malen zijn aangehouden voor geweldsdelicten of die
delicten plegen die erop wijzen dat zij ook delinquent gedrag vertonen dat is
gericht op materieel gewin5. 
Deze categorie daders omvat 54 procent van het totale aantal aangehouden en
geïnterviewde verdachten in de onderzoeksperiode. Daarbinnen is nog een nadere
verfijning mogelijk in daders die:
• Slechts eenmaal eerder wegens een geweldsdelict werden aangemerkt als

betrokkene of verdachte en minder dan vijfmaal voorkomen in de politie-
registratie (19%).

• Meer dan vijfmaal voorkomen in de politieregistratie vanwege geweldsdelic-
ten, maar die zich niet schuldig maken aan vermogenscriminaliteit (55%).

• Meer dan vijf maal voorkomen in de politieregistratie en zich tevens schul-
dig maken aan vermogensdelicten die zijn gericht op het (gedeeltelijk)
voorzien in het levensonderhoud (26%). 



6 Het gaat om sterk wisselende stemmingen, emotionaliteit, sterk zweten, stramheid en stijfheid
etcetera. Door geconsulteerde medewerkers uit de drugshulpverlening werden deze in verband
gebracht met bepaalde typen synthetische drugs, in combinatie met alcoholgebruik. 
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Voorts kan ook deze groep daders worden onderscheiden in alleenplegers en
groepsgewijze geweldsplegers.

5.4.1 Daders die sinds 1-1-97 geweldsdelicten hebben gepleegd of die
criminaliteit (mede) gebruiken om in het levensonderhoud te
voorzien: alleenplegers

De lichtste categorie van daders met antecedenten betreffende een geweldsdelict,
wordt gevormd door degenen die slechts één keer eerder voor gewelddadig gedrag
zijn aangehouden door de politie. In deze subparagraaf gaat het allereerst om
personen in die categorie die het geweldsdelict alleen hebben gepleegd. Het aantal
voorvallen in deze categorie is beperkt. Het gaat tweemaal om een verwijdering
uit een horecagelegenheid die de betrokkene onterecht vond. In één geval was een
weigering de aanleiding.

Wanneer de daders reeds voor meerdere geweldsdelicten zijn aangehouden en als
alleenpleger optreden, is de aanleiding tot het delict doorgaans onduidelijk. In
sommige voorvallen bemoeit de dader zich zonder kennelijke reden met een geval
dat zich al op straat afspeelt, of vertoont de dader een reactie die begint als
baldadigheid, maar die eindigt met de consequentie van een vechtpartij. Ook de
rationaliteit lijkt te ontbreken: waardevolle spullen laat men bijvoorbeeld gewoon
achter. Soms kan uit diverse aanwijzingen worden opgemaakt dat een combinatie
van (synthetische)drugs- en alcoholgebruik aan de orde is (geweest)6. Een ander
voorbeeld van een onduidelijke aanleiding is een geval waarin een verdachte in
zijn slachtoffer iemand meende te hebben herkend die enkele jaren (!) eerder in
het voorbijgaan een familielid had beledigd. 
In de gevallen waarin wel sprake was van een duidelijke aanleiding speelt proble-
matiek met agressiebeheersing een belangrijke rol. Het betreft daarbij bijvoor-
beeld een voorval waarin de verdachte door een portier is buitengezet en verhaal
gaat halen. 



64

Praktijkvoorbeeld 5
G. is 27 jaar oud en komt in de registratie van de politie vanaf 1997 in totaal 37 maal voor als
verdachte of betrokkene bij onder andere diefstallen, vernielingen en geweldsdelicten. Negen
maal komt hij in contact met de politie vanwege verkeerszaken, waaronder ongevallen en
alcoholcontroles. Op een zaterdagavond steekt G. opeens een straat over en springt bovenop
de motorkap van een voorbijkomende taxi. De chauffeur remt, waardoor hij weer van de auto
afglijdt. De chauffeur wil doorrijden, maar G. trapt daarop een deuk in de auto. De chauffeur
stapt uit en pakt hem vast waarop die hem tot bloedens toe in de hand bijt. De inmiddels
gearriveerde politie houdt G. daarop aan. Hij wordt vanwege zijn drugsgebruik in verzekering
gesteld, om vast te kunnen stellen of eventueel sprake is van HIV-infectie. In dat geval zou
bijten als (poging tot) doodslag kunnen worden opgevat. Bijna acht uur later is er gelegenheid
voor een interview. Zijn stemming is wisselend; G. heeft lichamelijk veel pijn (stijve spieren,
verwondingen aan het hoofd, dichtgeslagen oog) en loopt rondjes omdat hij kan niet stil
blijven zitten. Het gesprek verloopt van helder en gecoördineerd ('Weet je nog wat er is
gebeurd? Tuurlijk man, ik weet alles nog precies!'), tot onsamenhangend ('Wat zit ik hier te
doen??'). Hij geeft aan nauwelijks te hebben gedronken en al twee jaar met drugsgebruik te
zijn gestopt. Gegeven het feit dat hij vele uren na het gebeurde nog steeds amper aanspreek-
baar was  en de eerdere constateringen van de verbalisanten ('hij was flink onder invloed') en
de diagnose van de  politie-arts dat de betrokkene  'erg zat' was, kan dit  met een korreltje
zout worden genomen. Het gedrag wordt door interviewer gedocumenteerd en later voor-
gelegd aan een praktijkdeskundige uit de drugshulpverlening. Deze vermoedt naast alcohol-
gebruik tevens het gebruik van amfetaminen of XTC. G. blijkt na een bloedtest, waaraan hij
vrijwillig meewerkt, echter niet HIV-positief ('hij was zelf ook wel benieuwd of hij aids had')
of lijdend aan andere infectieziektes en wordt daarop vrijgelaten. Een dag later komt G. aan
het bureau en blijkt inmiddels zeer kalm en redelijk. Hij verklaart zich bereid tot schaderege-
ling, waaronder een immateriële vergoeding van ƒ 500,-- voor de taxichauffeur. Enkele dagen
later komt hij daarop echter weer terug, waardoor de zaak via het Openbaar Ministerie verder
wordt afgehandeld (snelrecht/ estafette).
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Praktijkvoorbeeld 6
L. is 19 jaar en werkt bij een schoonmaakbedrijf. Hij heeft de HAVO gevolgd en afgemaakt.
L. wordt op een nacht aangehouden inzake vechten op straat. Volgens eigen zeggen zat hij
rustig in het café toen hij voor de deur een vechtpartij zag. Daarop is hij naar buiten gelopen
om de 'ruzie te sussen' en vervolgens aangehouden. Volgens de verbalisanten kwam L.
schijnbaar zonder enige aanleiding uit het café naar buiten stormen om iemand die voor het
raam stond op het gezicht te slaan. Tijdens het verblijf op het politiebureau is hij moeilijk
aanspreekbaar (huilen, schreeuwen, zelfbeklag, afgewisseld met korte fasen waarin hij wel
een normaal gesprek kan voeren). Tijdens het interview klaagt hij over pijn aan been en
polsen. Ook zijn jas met portemonnee en GSM is in het café achtergebleven (hij is bang dat
die nu wel weg zullen zijn...) De betrokken politiemensen besluiten vanwege het relatief
lichte karakter van het voorval en het gedrag van de jongen de zaak zo snel mogelijk af te
handelen en hem de straat op te zetten met een boete. De afgesloten buitendeur van het
politiebureau gaat naar zijn zin echter niet snel genoeg open. Bij het verlaten van het bureau
probeert L. de intercom en plastic deurbellen kapot te schoppen. De aanwezige politiemensen
pikken dit niet en zetten lopend de achtervolging in. Na ongeveer een kilometer eindigt dit in
een hernieuwde aanhouding. Pas aan het begin van de middag wordt L. wederom in vrijheid
gesteld en met de auto opgehaald door zijn moeder.
Enkele maanden later wordt hij opnieuw aangehouden, ditmaal wegens belediging van een
politiefunctionaris. Kennelijk onder invloed van alcohol staat hij hinderlijk in de weg wanneer
de politie een opstootje probeert te sussen. Na sommatie loopt hij door, maar scheldt ook de
politiemensen uit. Aanhouding volgt en opnieuw ontvangt hij een boete wegens overtreding
van de APV. Weer korte tijd later volgt opnieuw een aanhouding, ditmaal omdat hij (in dit
geval met twee andere jongens), hinderlijk in de weg staat bij een pin-automaat. Hij weigerde
weg te gaan, waardoor degene die geld op wilde nemen zich bedreigd voelde en een beroep
deed op toevallig langskomende politiemensen. Opnieuw volgt slechts een boete. L. is in de
afgelopen drie jaar in totaal 14 maal als verdachte aangehouden voor lichte (gewelds-)
delicten, vernielingen, baldadigheid etcetera. Onder meer werd hij in twee dagen tijd driemaal
achter elkaar aangehouden wegens het spuiten van graffiti.

Onder de alleenplegers die zich tevens schuldig maken aan andere vormen van
criminaliteit zijn daders van Antilliaanse afkomst oververtegenwoordigd. Wanneer
zij als verdachte zijn aangehouden hebben ze vrijwel allemaal een wapen (meestal
een mes) op zak. In de onderzochte periode betrof het vrijwel zonder uitzondering
situaties waarin het slachtoffer eveneens van Antilliaanse afkomst was. Het delict
speelde zich weliswaar af in het uitgaanscentrum en op uitgaansavonden, maar de
aanleiding was een ruzie over criminele activiteiten (drugs, prostitutie) of relatie-
problematiek.
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Praktijkvoorbeeld 7
T. is 29 en van Antilliaanse afkomst. Hij handelt in drugs vanaf een vaste stek en is bij
politiemensen redelijk goed bekend. Hij heeft reeds een uitgebreide historie van drugsgerela-
teerde delicten en geweldsdelicten waaronder doodslag, waarvoor hij reeds in detentie heeft
gezeten (meer dan 50 antecedenten in BPS). T. wordt in de onderzoeksperiode wederom
aangehouden vanwege een poging tot doodslag. Op een uitgaansavond bedreigt het latere
slachtoffer hem, omdat hij van mening is dat T. hem slechte kwaliteit cocaïne heeft verkocht.
De betrokkene wil zijn geld terug. T. is hier niet van gediend en geeft het niet geheel nuchtere
latere slachtoffer het advies te verdwijnen. Die blijkt daar niet toe bereid en blijft hem
lastigvallen en volgen. Daarop trekt T. zijn mes, brengt het slachtoffer ten val, springt hem
op zijn rug en brengt een steekwond toe aan de achterzijde van diens nek. Daarop slaat hij op
de vlucht. De politie weet hem vrij snel op te sporen en te arresteren, mede omdat T. een
bekend figuur is voor de politiemensen van het betrokken team. De zaak is al gauw 'rond'.
De recherche maakt echter de 'fout' dit ook vrijwel direct aan het Openbaar Ministerie te
melden. Die besluit daarop T. niet in voorlopige hechtenis te houden, omdat geen nader
bewijsmateriaal verzameld hoeft te worden, zeer tot frustratie van de betrokken politie-
mensen. T. duikt onmiddellijk onder en ontloopt daarmee (voorshands) vervolging.

5.4.2 Daders die sinds 1-1-97 geweldsdelicten hebben gepleegd of die
criminaliteit (mede) gebruiken om in het levensonderhoud te
voorzien: groepen

In deze paragraaf komen de daders met eerdere geweldsantecedenten aan de orde
die groepsgewijs betrokken zijn geweest bij uitgaansgeweld. In die gevallen
kunnen twee belangrijke aanleidingen tot het geweldsincident worden onderschei-
den. 
Allereerst kan de groep bestaan uit personen die gemakkelijk in de problemen
komen door hun houding en gedrag. Ook situaties waarin de betrokkenen (soms
meerdere malen) 'verhaal' proberen te halen wanneer zij het niet eens zijn met het
gedrag van portiers van horecagelegenheden, kunnen aan de orde zijn. 
In de tweede plaats betreft het groepen (of tweetallen)die naar een horecagelegen-
heid of -concentratiegebied gaan met het (min of meer) vooropgezette doel om
daar problemen te veroorzaken. In het onderzoek zijn diverse dadergroepen naar
voren gekomen die zich in de onderzoeksperiode met regelmaat schuldig hebben
gemaakt aan uitgaansgeweld. 

We noemen hier enkele voorbeelden van dergelijke groepsgewijs optredende
daders met geweldsantecedenten. Een eerste voorbeeld van een groep die meerde-
re malen problemen veroorzaakte (4-6 leden, 3-4 voorvallen in de onderzoeks-
periode), had de problematiek met name te maken met agressief gedrag. Deze
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groep is relatief hecht en werkzaam bij hetzelfde bedrijf. Naast de 'vaste' groeps-
leden zijn nog enkele kennissen betrokken bij andere voorvallen, waarbij mogelijk
ook de eerstgenoemden een rol spelen. Deze groep maakt lange uren, waarbij
sprake is van lichamelijk werk en gebruikt het weekend om 'uit de band te sprin-
gen' (op vrijdagavond doorgaans vrijwel recht uit het werk). Er zijn aanwijzingen
dat een en ander gepaard gaat met het gebruik van oppeppende drugs (waarschijn-
lijk om wakker te blijven).
Een tweede voorbeeld is een groep (4 leden, 3 voorvallen in de onderzoeksperio-
de) die in de problemen komt als gevolg van het gebruik van harddrugs en drank.
De groepsleden hebben allen een uitgebreid verleden in de house- en partycultuur.
Ook hebben zij een gemeenschappelijke hobby waaraan de nodige tijd wordt
besteed. Naast (een verleden van) druggebruik is bij sommige groepsleden ook
psychische problematiek aan de orde. Eén van de groepsleden is opgenomen
geweest in een GGZ-inrichting. Onder invloed van drank of drugs neemt de
rationaliteit van het gedrag af. Sprekend in dit verband is dat één van de groeps-
leden die met weekendverlof is uit een jeugdinrichting waar hij verblijft vanwege
het dealen van drugs, ook in die situatie betrokken raakt bij een vechtpartij en
wordt aangehouden.
Andere voorbeelden van groepsgewijs optredende daders die vaker betrokken
raken bij uitgaansgeweld worden in hoofdstuk 8 beschreven.
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6Risicofactoren en uitgaansgeweld

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 zijn de geïnterviewde verdachten van uitgaansgeweld nader
beschreven op basis van hun eerdere contacten met de politie en de wijze waarop
zij betrokken waren bij het delict (als individu of als lid van een groep). Tevens
is aandacht besteed aan de aanleiding van het voorval en de zwaarte van het
gebruikte geweld. Uit deze analyse komen enkele opmerkelijke verschillen en
patronen naar voren. Op basis daarvan is het echter nog niet mogelijk een 'risico-
profiel' van de betrokken daders te formuleren welke beleidsmatige aangrijpings-
punten biedt. Daarvoor is het nodig om dieper in te gaan op de achtergronden van
de geïnterviewde verdachten. Deze moeten allereerst systematisch worden be-
schreven.

Zoals reeds werd beschreven in hoofdstuk 1 van dit rapport is alleen in algemene
zin iets bekend over de achtergronden van daders van uitgaansgeweld. Een
analysekader voor de systematische beschrijving van uitgaansgeweld kan daaraan
slechts in beperkte mate worden ontleend. De beschikbare informatie moet
derhalve eerst worden aangevuld en toepasbaar worden gemaakt voor het onder-
werp uitgaansgeweld. 
Op voorhand is niet geheel duidelijk welke aspecten specifiek van belang zijn.
Uitgaande van de voorhanden zijnde criminologische theorieën dienen daarom
zowel biologische, psychologische, sociale als gedragskundige aspecten in
beschouwing te worden genomen. Voorts moet worden bepaald in hoeverre deze
factoren een mogelijke rol spelen in relatie tot uitgaansgeweld. Wanneer dit is
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gedaan kunnen hypothesen worden geformuleerd die aan de hand van de uitkom-
sten van het empirische onderzoek kunnen worden getoetst. In het vervolg van dit
hoofdstuk wordt dit analysekader nader uitgewerkt.

6.2 Verklaringsfactoren uit de literatuur 

6.2.1 Risicofactoren in relatie tot uitgaansgeweld, afgeleid uit de
criminologische theorie 

De criminologie biedt een veelheid aan theoretische kaders die verklarende
factoren zouden kunnen bieden voor gewelddadig gedrag. Het voert te ver om die
in het licht van het onderhavige onderzoek de revue te laten passeren. In plaats
daarvan wordt aangesloten bij recent onderzoek dat door het Wetenschappelijk
Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie is
uitgevoerd (Bol e.a.:1998 en Van der Heiden-Attema en Bol: 2000).
Deze studies zijn om twee redenen uitstekend bruikbaar als vertrekpunt voor de
beschrijving van achtergronden van daders van uitgaansgeweld. Ten eerste wordt
in deze onderzoeken een integraal conceptueel kader geschetst, waarin zowel
biologische, psychologische en sociale factoren aan de orde komen. Ten tweede
betreft het in deze studies de achtergronden van (gewelddadige) jeugdcriminaliteit,
waarvan op voorhand kan worden verwacht dat een zekere relatie met uitgaans-
geweld voorhanden is.

De onderzoeken van Bol (1998) en Van der Heiden-Attema en Bol (2000) zijn
gebaseerd op het gedachtengoed van de ontwikkelingscriminologie. Het
uitgangspunt daarvan is dat de basis voor antisociaal of crimineel gedrag bij velen
-voor zover reeds niet in aanleg aanwezig- vooral wordt gelegd in de vroege
levensjaren. De ontwikkelingscriminologie vat crimineel gedrag op als de resul-
tante van ongunstige processen die zich opeenhopen vanaf de geboorte tot de
volwassenheid. Loeber en Le Blanc introduceren deze zienswijze in de jaren
negentig. Het betreft een interdisciplinaire benadering, waarin (elementen van)
verschillende criminologische theorieën kunnen worden ingepast. 
Een onderscheid wordt gemaakt in protectieve en risicofactoren. De eerstgenoem-
de factoren zijn in de theorie nog niet vergaand uitgewerkt. Een aanname lijkt te
zijn dat protectieve factoren impliceren dat zij probleem- of crimineel gedrag (in
hoge mate) voorkomen. Dit zou echter in moeten houden dat zij als tegenhangers
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van risicofactoren kunnen worden beschouwd. De veronderstelling is dat bij
geweldsplegers in onvoldoende mate sprake is geweest van protectieve factoren.
Of dit daadwerkelijk het geval is valt echter buiten het blikveld van het genoemde
onderzoek. 

Risicofactoren zijn binnen de ontwikkelingscriminologie het belangrijkst en het
meest vergaand uitgewerkt. Heiden-Attema en Bol onderscheiden vier typen
risicofactoren, namelijk risicofactoren op individueel niveau, op gezinsniveau, op
het niveau van school of leeftijdsgenoten en tot slot, maatschappelijke en culturele
risicofactoren. Op individueel niveau worden genetische (geboren als jongen,
genafwijking), biologische, en persoonlijkheidsfactoren, alsmede vroege gedrags-
stoornissen en stressvolle levensgebeurtenissen als risicofactoren onderscheiden.
Op het niveau van het gezin gaat het om problematische relaties binnen het
gezin, zoals liefdeloosheid, gebrek aan toezicht en discipline, ouderlijk geweld,
gezinsleden met problemen of een instabiele of conflictueuze thuissituatie. Risico-
factoren op het niveau van school en leeftijdgenoten betreffen zaken als pesten
(of gepest worden), spijbelen, slechte leerprestaties, risicovolle vrijetijds-
besteding, wisselen van school, et. cetera. Op maatschappelijk en cultureel
niveau gaat het om elementen als economische factoren (armoede), buurt- en
woonfactoren (achterstandswijken), tolerantie van delinquent gedrag binnen de
groep waaruit men afkomstig is, etcetera.

6.2.2 Risicofactoren in relatie tot uitgaansgeweld, afgeleid uit empi-
risch onderzoek

De empirische onderzoeken naar (uitgaans-)geweld in de Nederlandse context, die
in hoofdstuk 3 en 4 reeds aan de orde zijn gekomen, bieden eveneens aan-
knopingspunten om risicofactoren te kunnen onderscheiden. Door de verschillen
in de toegepaste methodologie lopen de risicofactoren die naar voren komen uit
de desbetreffende studies uiteen. 

Op individueel niveau blijkt om te beginnen dat mannen naar verhouding aanzien-
lijk vaker betrokken zijn bij (uitgaans-)geweld dan vrouwen (Beke en Kleiman:
1990, Van Kan e.a.: 1999, Terlouw e.a.: 2000, In 't Velt e.a.: 2001). In de
tweede plaats wordt duidelijk dat de betrokkenen bij (uitgaans-)geweld voor het
belangrijkste deel tot de jongere leeftijdscategorieën behoren. De belangrijkste
leeftijdscategorie loopt echter uiteen van 12-17 jarigen (Terlouw e.a.: 2000),
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20-24 jarigen (In 't Velt e.a.: 2001) naar 25-40 jarigen (Van Kan e.a.: 1999). Een
laatste kenmerk dat als individueel kan worden opgevat betreft allochtone
afkomst. Dit komt als risicofactor naar voren in de onderzoeken van Van den
Heuvel e.a. (1993) en van In 't Velt e.a. (2001). 

Aan mogelijke risicofactoren op het niveau van het gezin of opleiding wordt door
Beke en Kleiman (1990) aandacht besteed. Zij concluderen dat daders van recrea-
tiecriminaliteit vaker afkomstig zijn uit gezinnen waarvan de ouders gescheiden
zijn en dat bij deze verdachten meer dan gemiddeld sprake is van problemen
thuis. Daders van recreatiecriminaliteit hebben voorts een gemiddeld lagere
schoolopleiding en er zou relatief vaker sprake zijn van problematische school-
carrière, met name bij intentionele daders, ofteweld de 'harde kern'. 

Uit de empirische literatuur komen ook risicofactoren naar voren die te maken
hebben met het gedrag van de dader, welke de kans op betrokkenheid bij uit-
gaansgeweld groter maakt. Het meenemen van een wapen tijdens het uitgaan is
bijvoorbeeld zo'n factor (Beke en Kleiman: 1990, Van den Heuvel e.a.: 1993,
Bieleman e.a.: 1998). Een andere risicofactor is het overmatig gebruik van
alcohol, al dan niet in combinatie met harddruggebruik (Beke en Kleiman: 1990,
Bieleman e.a.: 1998). Belangrijk in dit verband is eveneens het vertonen van
impulsief of agressief gedrag en sensatiezoeken (Beke en Kleiman: 1990),
afreageren van frustraties, uitlokking en provocatie (Bieleman e.a.: 1998). 

Tot slot komen contextuele factoren naar voren in sommige studies. Van den
Heuvel e.a. (1993) noemen evenementen zoals bijvoorbeeld carnaval en de
aanwezigheid van (groepen) woonwagenbewoners als zaken die de kans op
uitgaansgeweld vergroten. Bieleman e.a. (1998) wijzen op drukte in horeca-
gelegenheden als extra risicofactor. 

6.2.3 Relevante risicofactoren in relatie tot uitgaansgeweld

Zoals vermeld vormen de in de voorgaande subparagrafen beschreven risicofacto-
ren slechts een vertrekpunt voor de beschrijving van achtergronden van daders
van uitgaansgeweld. Zij dienen nader te worden beschouwd op hun relevantie in
relatie tot uitgaansgeweld en hun bruikbaarheid in het onderhavige onderzoek.
Een drietal aspecten is daarbij van belang. 



1 In dit verband zijn bijvoorbeeld risicofactoren aan de orde als tekorten aan neurotransmitters,
genafwijkingen of trage alfa-activiteit cortex aan de orde (Heiden-Attema en Bol: 2000, p. 12).
Deze aspecten zijn door middel van interviews of registratiegegevens niet aantoonbaar.

73

In de eerste plaats is het belangrijk om te beseffen dat de hiervoor beschreven
risicofactoren voor een deel verwijzen naar algemene (gedrags)kenmerken. Het
gedrag tijdens het uitgaan is echter anders dan gemiddeld. De betrokkenen
drinken doorgaans alcohol en zijn vaak met een groep uit. Ook komen zij mogelij-
kerwijs in aanraking met personen die zij in andere omstandigheden niet gemak-
kelijk zouden ontmoeten. Aan het gedrag van de betrokkene tijdens het uitgaan en
de specifieke risico's die dit oplevert kan derhalve niet worden voorbijgegaan, zo
blijkt ook uit de resultaten van eerder empirisch onderzoek. Gedragskenmerken
dienen dan ook als een aparte categorie van risicofactoren worden beschreven.
Ten tweede zijn de door Bol (1998) en Heiden-Attema en Bol (2000) beschreven
risicofactoren ontwikkeld aan de hand van hun relevantie voor de verklaring van
jeugdcriminaliteit. Een belangrijk aspect is dat uitgaansgeweld niet alleen jonge-
ren betreft maar ook volwassenen. Dit betekent dat sommige risicofactoren
minder van belang zullen zijn (bijvoorbeeld schoolprestaties of spijbelen), maar
andere juist meer (bijvoorbeeld niet alleen problemen binnen het gezin, maar ook
in de partnerrelatie). 
Ten derde houdt de methodologie van het onderhavige onderzoek naar de achter-
gronden van daders van uitgaansgeweld enkele beperkingen in. De informatie-
verzameling vindt plaats door middel van interviews en aan de hand van de
politieregistratie. Gegevens over genetische of biologische factoren komt daaruit
niet naar voren1. Ook informatie over gebeurtenissen in de vroege jeugd zijn niet
controleerbaar voorhanden. Tot slot is het, vanwege de leeftijd van de betrokke-
nen, doorgaans niet zinvol om uitgebreid in te gaan op de schoolcarrière. 

Op basis van deze overwegingen kunnen de volgende hoofdcategorieën van
risicofactoren worden onderscheiden in relatie tot uitgaansgedrag:
1. Risicofactoren op individueel niveau.
1. Risicofactoren op het niveau van het gezin of de partnerrelatie.
2. Risicofactoren op maatschappelijk en cultureel niveau.
3. Risicofactoren voortvloeiend uit gedrag tijdens het uitgaan.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden deze categorieën van risicofactoren
verder uitgewerkt. Alvorens dat te doen dient echter aandacht te worden besteed
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aan de vraag in welke mate risicofactoren directe verklaringskracht hebben voor
uitgaansgeweld, danwel dat sprake is van in meer of mindere mate indirecte
relaties tussen een risicofactor en gewelddadig gedrag in het uitgaanscircuit.

6.2.4 Risicofactoren als verklaringsfactor voor uitgaansgeweld

Het onderscheid tussen directe en indirecte verklaringsfactoren is van belang
omdat een verklaringsfactor betere aangrijpingspunten biedt voor beleidsmatige
interventies wanneer deze directere invloed uitoefent op het ontstaan van uitgaans-
geweld. Naarmate een verband meer indirect verloopt nemen de directe aangrij-
pingspunten af en moet meer op algemene preventieve maatregelen worden
vertrouwd. 

Risicofactoren zijn niet allemaal van dezelfde orde. De mate waarin zij een
verklaring bieden voor individuele gevallen van uitgaansgeweld verschilt derhal-
ve. Een risicofactor kan zeer direct gerelateerd zijn aan uitgaansgeweld, maar er
kan ook sprake zijn van een meer indirecte samenhang. In deze paragraaf komen
dergelijke verschillen beknopt aan de orde. Het verschil tussen directe en indirec-
te relaties (of causale verbanden) tussen een risicofactor en uitgaansgeweld komt
daarbij aan de orde.

Een directe relatie tussen een risicofactor en uitgaansgeweldscriminaliteit kan
worden omschreven als een situatie waarin de aanwezigheid van een bepaalde
risicofactor bij een individu direct leidt tot een hogere mate van agressie of
neiging tot geweldscriminaliteit. Een voorbeeld hiervan is een hersenbeschadiging
die leidt tot agressief gedrag. 

Dergelijke directe verklaringsrelaties zullen in de praktijk echter naar verwachting
minder vaak voorkomen dan indirecte relaties. Deze vallen analytisch te onder-
scheiden in intermediaire en parallelle effecten. 
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Een intermediair effect doet zich voor wanneer een risicofactor invloed uitoefent
op een aspect dat wel een directe relatie met (gewelds-) criminaliteit vertoont. Het
verschil is dat deze intermediaire factor ervoor kan zorgen dat het desbetreffende
effect zich niet in alle gevallen voordoet, maar bijvoorbeeld onder specifieke
omstandigheden. Een voorbeeld van een dergelijk effect is de veronderstelling dat
alcoholgebruik eerder leidt tot agressief gedrag wanneer de betrokkene onder
zware stress gebukt gaat. Bij personen waarvoor dit niet geldt wordt in de des-
betreffende theoretische verklaring geen relatie tussen alcoholgebruik en agressief
gedrag verondersteld. 

Een tweede belangrijke vorm van een indirect effect is een relatie tussen
risicofactoren en criminaliteit die verondersteld wordt parallel te verlopen. Daar-
bij wordt er van uit gegaan dat risicofactoren gelijktijdig optreden, waarbij niet
altijd precies duidelijk hoeft te zijn wat de bijdrage van elke afzonderlijke factor
is. Risicofactoren kunnen elkaar daarbij ook onderling beïnvloeden. Een voor-
beeld van een dergelijke verklaringsrelatie is de volgende. Alcoholgebruik wordt
doorgaans aangetroffen in combinatie met andere risicofactoren, zoals bijvoor-
beeld psychische problematiek. Deze risicofactoren treden gelijktijdig (parallel)
op. Onduidelijk is dan of alcoholgebruik of psychische problematiek de belang-
rijkste verklaringsfactor vormt. Deze factoren kunnen elkaar ook wederzijds
beïnvloeden: psychische problematiek kan tevens leiden tot een grotere alcohol-
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consumptie of omgekeerd, excessieve alcoholconsumptie kan leiden tot psychische
problematiek. 

6.3 Risicofactoren op individueel niveau

Risicofactoren op individueel niveau die worden onderscheiden in verschillende
studies, gegeven de inperking die in de vorige paragraaf is gemaakt kunnen als
volgt worden geduid. Van der Heiden-Attema en Bol (2000) onderscheiden
geslacht (jongen), impulsiviteit, ADHD en traumatische ervaringen als risico-
factoren. In andere studies komt ook leeftijd als een factor naar voren (Van Kan
e.a.: 1999, Terlouw e.a.: 2000, In 't Velt e.a.: 2001). We gaan op deze aspecten
nader in.

6.3.1 Geslacht

Geweldscriminaliteit is voor het overgrote deel een mannenaangelegenheid,
daarover bestaat in de literatuur geen twijfel. Terlouw e.a. (2000) vinden in hun
onderzoek dat 84 procent van alle geweldsdelicten wordt gepleegd door mannen
(Terlouw e.a., 2000). Recent onderzoek wijst echter ook uit dat de mate waarin
meisjes betrokken zijn bij criminaliteit sterk is toegenomen in de afgelopen jaren
(Kruissink 2001, Huls e.a. 2001, Mertens 1998, Braam 1995). Het betreft daarbij
onderzoek dat niet alleen geweldsdelicten betreft maar ook andere vormen van
criminaliteit. Op basis van CBS-cijfers concluderen Huls e.a. (2001) echter dat
naar verhouding ook het misdrijf mishandeling bij meisjes in enkele jaren tijd zeer
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sterk is toegenomen (van 152 gehoorde meisjes in 1985, via 479 in 1995 naar
1106 in 1999). In 1999 benaderen meisjes het niveau waarop jongens zich in 1985
bevonden, zo constateren Huls e.a. (p. 144). Tussen jongens en meisjes wordt
geen verschil verondersteld als het gaat om de oorzaken van crimineel gedrag.
Mertens e.a. (1998) constateren dat gewelddelicten die worden gepleegd door
meisjes veelal in de relationele context plaatsvinden. Meisjes vinden over het
algemeen dat ze een goede reden hebben om het delict te plegen en kunnen het
motief ook duidelijk omschrijven. Wraak, jaloezie en roddel spelen een belang-
rijke rol. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het optreden van meisjes in groeps-
verband. Hoewel dit nog steeds niet vaak voorkomt, is de vorm waarin de groeps-
criminaliteit plaatsvindt intimiderend omdat het vaak gepaard gaat met geweld of
met een dreiging daarmee.
Tot slot verdient de houding van politie en justitie ten opzichte van vrouwelijke
verdachten aandacht. Er is geen verschil gevonden in strafrechtelijke afdoening
van delicten tussen jongens en meisjes (Mertens e.a. 1998). Wel wordt echter
vastgesteld dat meisjes minder in aanraking komen met de politie dan jongens.
Wanneer dit wel het geval is betreft het doorgaans vermogensdelicten.

De vraag die hieruit voortvloeit is welke rol meisjes precies spelen bij uitgaans-
geweld. Een veronderstelling die uit de literatuur naar voren komt en die ook in
sommige voorbeelden aan de orde is die in hoofdstuk 5 zijn beschreven, is dat
vrouwen niet alleen als dader betrokken kunnen zijn bij uitgaansgeweld, maar ook
de aanleiding kunnen vormen tot een geweldsdelict. Over de rol van vrouwen als
dader van uitgaansgeweld is weinig bekend. Wanneer vrouwen (mede) de aanlei-
ding tot gewelddadig gedrag vormen, wordt het delict meestal gepleegd door de
mannelijke leden van de groep waarmee zij uitgaan. Wanneer zij bijvoorbeeld
door andere mannen worden benaderd of wanneer per ongeluk tegen de betrokken
vrouw wordt aangestoten of -gelopen en zijn zelf of hun vrienden daarvan niet
zijn gediend, kan dit de inleiding vormen tot een gewelddadig voorval (Bieleman
e.a.: 1998). 

De voorgaande beschrijving leidt tot vier hypothesen met betrekking tot geslacht
als risicofactor. Deze zijn in het volgende schema weergegeven.
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Schema 6.1: geslacht als risicofactor.
Riscofactor Geslacht

Relatie met uitgaansgeweld (theoretisch) Direct

Hypothesen 1 Mannen plegen het meeste uitgaansgeweld

2 Als vrouwen uitgaansgeweld plegen treden
zij vooral op in groepen

3 Vrouwen worden minder snel aangehou-
den door de politie

4 Vrouwen spelen met name een rol als aan-
leiding voor uitgaansgeweld

6.3.2 Leeftijd

Geweldsdelicten worden door personen van alle leeftijdscategorieën gepleegd. Uit
onderzoek van Terlouw e.a. (2000) blijkt dat het grootste percentage daders valt
in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar (42%). De op één na grootste groep
bestaat uit personen van 18 tot 24 (27%) (Terlouw e.a: 2000). Ook Huls e.a.
(2001) constateren dat geweldsdelicten met name gepleegd worden door de
leeftijdscategorieën van 15-17 jaar en van 18-20 jaar. Naarmate de leeftijd stijgt
wordt het belang van geweldsdelicten in relatie tot andere vormen van criminali-
teit minder. 

De relatie tussen gewelddadig gedrag en leeftijd wordt in de literatuur tamelijk
uitgebreid beschreven. In de eerste plaats spelen biologische verklaringen een rol
bij het feit dat jonge mannen vaker betrokken zijn bij geweldsdelicten dan oudere
mannen. Die verklaring wordt bijvoorbeeld gezocht in de verhoogde mate waarin
jonge mannen testosteron aanmaken. Ook sociologische factoren zijn echter aan
de orde. Jonge mannen dienen zich meer te bewijzen ten opzichte van leeftijd-
genoten. Het feit dat men vaak nog 'op zoek ' is naar een partner versterkt dit
gedrag. Deze constateringen houden in dat de kans op agressief gedrag vermindert
naarmate de betrokkene ouder wordt. De aanmaak van testosteron vermindert
gemiddeld genomen, hij hoeft zich niet meer te bewijzen ten opzichte van leeftijd-
genoten (althans niet in het uitgaanscircuit) en ook een partner wordt (althans door
een deel van de betrokkenen) gevonden. In dit verband kan ook wel worden
gewezen op de constatering dat veel daders die zich in hun jeugd schuldig maken
aan crimineel gedrag, daarmee naar verloop van tijd vanzelf ophouden. 



2 Het is uiteraard wel gangbaar dat degenen in de jongere leeftijdscategorieën 'uitgaan' in buurt- of
dorpshuizen waar over het algemeen regelmatig avonden voor de leeftijdsgroepen tot 16 jaar
worden georganiseerd.
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Of deze algemene constateringen over geweldscriminaliteit direct vertaalbaar zijn
naar uitgaansgeweld is de vraag. Allereerst moet worden nagegaan of de categorie
van 12-17 jaar ook in het uitgaanscircuit proportioneel vertegenwoordigd is. In de
eerste plaats mag worden verwacht dat jongeren zich pas vanaf een bepaalde
leeftijd (15 à 16 jaar) in reguliere uitgaansgelegenheden zullen begeven2. Terlouw
e.a. (2000) beschrijven daders van straatgeweld vanaf een leeftijd van 12 jaar.
Aangenomen mag worden dat de gemiddelde leeftijd met betrekking tot uitgaans-
geweld hoger zal liggen dan bij geweldscriminaliteit in het algemeen.

Schema 6.2: Leeftijd als risicofactor.
Riscofactor Leeftijd

Relatie met uitgaansgeweld (theoretisch) Direct

Hypothesen 1 Jonge mannen maken zich vaker schuldig
aan uitgaansgeweld

2 De leeftijd van daders van uitgaansgeweld
is gemiddeld hoger dan bij geweldscrimina-
liteit in het algemeen

6.3.3 Gedragsproblematiek en psychische stoornissen

Gedragsproblematiek en psychische stoornissen zijn een volgende risicofactor op
individueel niveau die uit de literatuur naar voren komt in relatie tot (gewelds-)
criminaliteit. Niet alle vormen van gedragsproblematiek of psychische stoornissen
komen daarvoor in aanmerking. Problematiek met agressiebeheersing en ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) zijn allereerst factoren die in relatie tot
(gewelds-)criminaliteit een rol spelen. Daarnaast wordt door Heiden-Attema en
Bol (2000) een traumatische gebeurtenis als een specifieke risicofactor onderschei-
den. We gaan op deze vormen van psychische problematiek nader in.

Gedragsproblematiek 
Gedragsproblematiek die leidt tot moeilijkheden met agressiebeheersing (ook wel
externaliserende psychische problematiek genoemd) leidt tot gedrag dat op de
omgeving is gericht, bijvoorbeeld fysiek geweld tegen personen, vernieling van



3 Het tegenovergestelde hiervan is internaliserende problematiek, die bijvoorbeeld in verband kan
worden gebracht met depressies of zelfmoordneigingen.
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materiële zaken, onhandelbaarheid, etcetera 3. Onderzoek van Doreleijers (1999)
liet bijvoorbeeld zien dat van de jongeren die zijn voorgeleid in relatie tot delin-
quent gedrag, 76 procent te maken had met externaliserende problemen en 45
procent problemen had in de vorm van agressie (Doreleijers e.a.: 2001, p. 145).
Agressie wordt in de gangbare literatuur gedefinieerd als: elke handeling die
uitgevoerd wordt om iemand anders lichamelijke of emotionele schade te berokke-
nen (Baron: 1977, citaat uit Verhulst e.a.: 2001, p. 172). Een belangrijk nader
onderscheid wordt gevormd door reactieve en instrumentele agressie. De eerste
vorm is reactief en treedt op als reactie op frustratie of woede. Deze vorm van
agressie kan ook wel als impulsiviteit worden opgevat. Agressief gedrag is
instrumenteel wanneer het dient om een bepaalde externe beloning of een bepaald
doel te bereiken. Instrumentele agressie is meer berekenend (Verhulst e.a., 2001,
p. 172). Agressiviteit wordt ook wel in verband gebracht met 'eigenwaarde'. Uit
de literatuur komt enerzijds de veronderstelling naar voren dat agressief gedrag
gepaard gaat met hoge gevoelens van eigenwaarde, waardoor eerder frustraties
ontstaan wanneer zaken 'niet lukken'. Het wordt anderzijds ook in verband
gebracht met lage eigenwaarde, waarbij agressiviteit wordt opgevat als een middel
om zaken 'gedaan' te krijgen die met normale middelen (argumentatie, financiële
middelen etcetera) niet bewerkstelligd kunnen worden (Blackburn: 1995). Ver-
wacht mag worden dat personen die te maken hebben met problematiek die leidt
tot externaliserend gedrag een directe en verhoogde kans hebben dat zij te maken
krijgen met uitgaansproblematiek.

Gedragsproblematiek vormt ook een indirecte risicofactor. Zij heeft vaak een
relatie met andere risicofactoren. Degene die lijden aan stoornissen die zich uiten
in agressief of onhandelbaar gedrag komen vaak ook in een achterstandssituatie
terecht. De problemen leiden er bijvoorbeeld toe dat iemand niet in het normale
arbeidsproces kan functioneren en niet in staat blijkt een partnerrelatie op te
bouwen of te handhaven (Spapens e.a.: 1997). Naast stoornissen die leiden tot
gedragsproblematiek kunnen ook bepaalde chronische vormen van psychische
problematiek in verband worden gebracht met delinquent gedrag. Schizofrenie is
daarvan een voorbeeld.



4 Over jongvolwassenen en volwassenen is geen informatie beschikbaar met betrekking tot ADHD.
Onderzoek naar deze groepen wordt op dit moment verricht (zie: Doreleijers: 2001).

81

Gedragsproblemen en psychische stoornissen blijken vaak samen te gaan met het
gebruik van soft- en harddrugs. Het is mogelijk dat een persoon die lijdt aan
bepaalde stoornissen als gevolg daarvan drugs gaat gebruiken, bij wijze van
'zelfmedicatie'. Een andere stroming in de literatuur gaat uit van de veronderstel-
ling dat het gebruik van bepaalde typen harddrugs mogelijk leidt tot psychische
problematiek (Van Wersch en Breedveld: 2000, Spapens e.a.: 1997). 

ADHD
ADHD is een stoornis die leidt tot gedragsproblemen waaronder agressiviteit en
emotionele stoornissen. Deze aandoening wordt vooral gevonden bij jonge man-
nen4. Afhankelijk van de methodiek die wordt gehanteerd (YSR, DSM III-R,
interviews) worden percentages van 6 tot 30 gevonden. ADHD komt in sterkere
mate voor bij de jongste leeftijdscategorieën (12-14 jarigen). Een belangrijke
conclusie is dat bij degenen die aan deze stoornis lijden sprake is van een hoge
mate van comorbiditeit, oftewel samenhang met andere problematiek (Doreleijers
e.a.: 2001, p. 145). ADHD gaat doorgaans ook gepaard met problemen in de
omgeving van de betrokkene. Sociale en persoonlijkheidsfactoren bij de ouders
spelen bijvoorbeeld een rol. Veel kinderen met deze stoornis zijn afkomstig uit
gezinnen waarin sprake is van langdurige problemen (Spapens e.a.: 1997). De
jongere die aan ADHD lijdt is door zijn gedrag vaak ook debet aan die proble-
men. Veel ADHD-cliënten zijn onttrokken aan het gezin. 

In relatie met uitgaansgeweld kan worden verwacht dat het lijden aan ADHD een
directe risicofactor vormt. Degenen die lijden aan ADHD hebben vaak medicatie,
die mogelijk in relatie tot het gebruik van alcohol of drugs een invloedsfactor
vormt in relatie tot (uitgaans-)geweld. Verondersteld mag worden dat deze stoor-
nis wordt aangetroffen onder de mannen van de jongste leeftijdscategorieën.

Traumatische gebeurtenis 
Een traumatische gebeurtenis wordt door Heiden-Attema en Bol onderscheiden als
een separate risicofactor in relatie tot geweldscriminaliteit. Het is de vraag of dat
ook daadwerkelijk zo is, of dat een traumatische gebeurtenis primair moet worden
opgevat als een factor die externaliserend gedrag tot gevolg kan hebben.
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Twee typen trauma's kunnen worden onderscheiden. In de eerste plaats kan het
gaan om een voorval dat een gedragsverandering bij de betrokkene veroorzaakt
die direct gerelateerd is aan agressie. Gedacht kan daarbij worden aan het oplopen
van lichamelijk letsel. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een verkeers-
ongeval, maar ook van ziekte. Een dergelijk 'organo-psycho-syndroom' kan een
groter risico betekenen op GGZ-problematiek. Het gaat hierbij om mensen met
verworven hersenletsel. Dit kan zijn ontstaan door bijvoorbeeld een tumor in de
hersenen, een ongeluk of een hersenbloeding. Het gedrag van deze mensen wordt
in hoge mate bepaald door de aard, omvang, plaats en vorm van het letsel. Ook
de wijze waarop de omgeving omgaat met het probleem, de fase van het herstel
en de mate waarin iemand is hersteld is van belang. Agressief gedrag behoort tot
de mogelijkheden, maar is van een complex van factoren afhankelijk. In relatie tot
uitgaansgeweld is ook mogelijk dat deze betrokkenen door afwijkend gedrag de
agressie van anderen oproepen (en in daaropvolgende geweldsdelicten ook zelf
door de politie als dader worden aangemerkt).

Daarnaast kunnen indirecte effecten worden verondersteld. Een traumatische
gebeurtenis kan bijvoorbeeld leiden tot verwerkingsproblematiek. Er is dan geen
sprake van een lichamelijke oorzaak die leidt tot agressief of afwijkend gedrag.
De traumatische gebeurtenis moet daarentegen worden opgevat als een factor die
stressverhogend kan werken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een
situatie waarin iemand niet kan accepteren dat hij bepaalde zaken 'niet meer kan'.
Deze problematiek kan op vele manieren tot uitdrukking komen. Het kan leiden
tot externaliserend gedrag, bijvoorbeeld agressiviteit naar de omgeving of ander
risicovol gedrag ('het kan me allemaal niets meer schelen). Ook internaliserend
gedrag behoort tot de mogelijkheden, zoals (excessief) gebruik van drugs of
alcohol, of een depressiviteitsklachten. In het uitgaanscircuit kunnen de gevolgen
van een traumatische gebeurtenis derhalve op verschillende manieren tot uiting
komen. 
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Schema 6.3: Psychische stoornissen als risicofactoren.
Riscofactor Psychische stoornissen

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Direct en indirect

Hypothesen 1 Gedragsproblemen of stoornissen die leiden
tot agressieve problematiek vormen een
belangrijke risicofactor voor uitgaansgeweld

2 Gedrags- en psychische problematiek gaat
samen met andere risicofactoren

3 ADHD speelt met name bij jongere leeftijds-
categorieën een rol als verklaringsfactor
voor uitgaansgeweld

4 Traumatische gebeurtenissen kunnen direct
leiden tot een gedragsverandering die (mede)
agressief of gewelddadig gedrag in het uit-
gaanscircuit tot gevolg heeft

6.4 Risicofactoren op het niveau van het gezin/partnerrelatie

6.4.1 Conflictueuze situaties binnen het gezin (ouder-kindrelatie)

Conflictueuze relaties binnen het gezin, specifiek beschouwd vanuit de ouder-
kindrelatie, vormen een belangrijke risicofactor in relatie tot criminaliteit. Proble-
men kunnen van velerlei aard zijn. 
Het kan gaan om conflicten tussen de ouders, conflicten tussen de ouder(s) en het
kind, risicogedrag van de ouders, een inconsequente of gewelddadige opvoedings-
stijl, etcetera.

Conflicten tussen ouders of problematische opvoedingssituaties zijn van belang
omdat zij de houding van het kind beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat negatieve, vijandige interacties tussen de ouders samenhangen met externalise-
rend gedrag van kinderen (Fainsilber Katz en Gottman: 1983, citaat uit Loeber
e.a.: 2001). Ook wanneer deze conflicten leiden tot een echtscheiding heeft dit
gevolgen voor de kans dat een jongere in contact komt met de politie. Uit onder-
zoek onder delinquente jongeren bleek bijvoorbeeld dat in bijna drie van de vijf
gevallen de natuurlijke ouders van de jongere gescheiden waren (van der Heiden-
Attema en Bol: 2000, p. 35). Problemen van de ouders zelf, bijvoorbeeld alcohol-
en drugsgebruik, psychische en financiële problemen of een inconsequente of
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lakse opvoeding kunnen eveneens gevolgen hebben voor het gedrag van jongeren
(Hillmer: 2000). Op basis van de achtergrond van jongeren die instromen in
residentiële hulpverleningsinstellingen (civielrechtelijk traject) wordt een relatie
gelegd met onder andere meer emotionele stoornissen van zowel de vader als de
moeder en wordt voorts geconstateerd dat deze problematiek in de afgelopen
periode is toegenomen (Tilanus: 1999). Ook andere studies noemen een samen-
hang van crimineel of problematisch gedrag met (psychische) gezondheidsproble-
men van ouders, problemen tussen de ouders, geweld binnen het gezin, verwaar-
lozing of weinig toezicht (Van der Heiden-Attema en Bol: 2000). Mishandeling
van de kinderen door één van de ouders kan eveneens worden beschouwd als een
risicofactor die ertoe kan leiden dat het kind op zijn beurt externaliserend gedrag
gaat vertonen. 

Beke e.a. (1998) constateren dat specifiek bij allochtone jongeren die crimineel
gedrag vertonen vaak sprake is van risicofactoren die verband houden met fysiek
straffen, een repressief opvoedingsregime en mishandeling door de ouders (Beke
e.a.: 1998, p. 39). Het feit dat allochtone jongeren die in Nederland zijn geboren
of opgegroeid op een andere manier in de samenleving willen participeren dan de
ouders voor wenselijk houden (uitgaan!) kan op zichzelf aanleiding vormen voor
conflicten in de thuissituatie. Op de achtergrond speelt tevens een rol dat de
ouders zelf vaak kampen met problemen op persoonlijk, cultureel en maatschap-
pelijk vlak zoals eenzaamheid, onbegrip voor de Nederlandse cultuur en een lage
sociaal-economische status (Angenent: 1997, p. 61).

Schema 6.4: Conflictueuze ouder-kindrelaties als risicofactor.
Riscofactor Conflictueuze ouder-kind relaties 

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Indirect

Hypothesen 1 Conflicten of problemen binnen het gezin vormen
een risicofactor in termen van uitgaansgeweld

2 Mishandeling door (één van de) ouders vormt een
risicofactor met betrekking tot uitgaansgeweld

3 De kans dat conflictueuze ouder-kind relaties aan
de orde zijn is bij allochtone jongeren gemiddeld
groter

4 Probleemgedrag van (één van de) ouders vormt een
extra stressfactor die het risico op betrokkenheid bij
uitgaansgeweld kan vergroten
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6.4.2 Conflictueuze situaties binnen de partnerrelatie (man-vrouw)

In de vorige subparagraaf is beschreven dat conflicten in de partnerrelatie kunnen
leiden tot probleemgedrag bij de kinderen. In relatie tot uitgaansgeweld kan echter
ook worden verondersteld dat een problematische partnerrelatie gevolgen heeft
voor het gedrag van één van de betrokken partners (of beiden) zelf. Hierbij
worden gedacht aan relaties tussen jongeren, waarbij nog geen sprake is van een
'vaste' verbintenis of kinderen. Ook wanneer daarvan wel sprake is kan één van
de partners deze problemen mogelijk externaliseren wanneer (al dan niet inciden-
teel) wordt uitgegaan. Wanneer de partner daarbij aanwezig is kan die daarvan het
slachtoffer zijn, maar het is ook mogelijk dat dit anderen betreft.

Conflicten binnen de partnerrelatie kunnen in relatie tot uitgaansgeweld op ver-
schillende manieren worden geduid. Ten eerste kan worden verondersteld dat bij
degenen die te maken hebben met conflicten thuis gemiddeld sprake is van meer
stressoren dan wanneer sprake is van een harmonieuze partnerrelatie. Veronder-
steld kan worden dat zij hierdoor in het uitgaansleven gemakkelijker in de proble-
men komen. 
Conflictueuze situaties binnen de partnerrelatie kunnen in de tweede plaats inhou-
den dat één van de partijen zich tevens schuldig maakt aan huiselijk geweld. Bij
deze groep kan een indirecte relatie met uitgaansgeweld worden verondersteld. Bij
degenen die ook in de huiselijke sfeer verantwoordelijk zijn voor agressief of
gewelddadig gedrag is mogelijk sprake van een groter aantal risicofactoren (zoals
psychische problematiek of drugsgebruik). Deze risicofactoren leiden dan niet
alleen tot agressief gedrag in de partnerrelatie, maar mogelijk ook in het uitgaans-
circuit.
Specifiek kan in dit licht de groep mannen worden onderscheiden die op relatief
jonge leeftijd een gezin hebben. Met name wanneer zij ook kinderen hebben doen
zich mogelijk spanningen voor tussen het uitgaansgedrag dat voor de leeftijd als
normaal kan worden opgevat en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het
gezin. Ook dit betekent dat extra stressoren aan de orde zijn, die mogelijk ver-
band houden met uitgaansgeweld. Verondersteld kan worden dat dergelijke
effecten zich sterker voordoen wanneer ook sprake is van andere risicofactoren.
In de derde plaats kan, al dan niet vanwege de hiervoor beschreven problemen,
een situatie ontstaan waarin de betrokkene niet langer een partnerrelatie heeft. Dit
kan op zichzelf de aanleiding vormen tot externaliserend gedrag. Het kan echter
ook een aanleiding vormen tot risicovol gedrag tijdens het uitgaan, wanneer de
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betrokkene nadrukkelijk op zoek is naar een nieuwe partner in gelegenheden waar
gemiddeld genomen bijvoorbeeld een veel jonger publiek aanwezig is. Het aan-
spreken van (jonge) vrouwen kan dan voor anderen weer aanleiding vormen tot
het vertonen van een agressieve reactie. Wanneer de beëindiging van de eerdere
relatie te wijten is geweest aan probleemgedrag of agressiviteit is sprake van extra
risicofactoren.

Schema 6.5: Conflictueuze partnerrelatie als risicofactor.
Riscofactor Conflictueuze partnerrelatie

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Indirect

Hypothesen 1 Een conflictueuze partnerrelatie vormt een
extra stressfactor die het risico op betrok-
kenheid bij uitgaansgeweld kan vergroten

2 Een conflictueuze partnerrelatie vormt een
extra risico wanneer sprake is van daders
met een jonge leeftijd die verantwoordelijk
zijn voor een gezin

3 Conflicten in de partnerrelatie die tot gevolg
hebben gehad dat de relatie is beëindigd
kunnen leiden tot extra risicovol gedrag in
het uitgaanscircuit (gerelateerd aan het zoe-
ken van een nieuwe partner)

6.5 Risicofactoren op maatschappelijk en cultureel niveau

In het uitgaanscircuit komen, zoals reeds in hoofdstuk 2 aan de orde werd gesteld,
groepen en individuen met verschillende maatschappelijke en culturele achter-
grond bij elkaar. In relatie tot uitgaansgeweld lijken daarbij drie zaken van
belang. Ten eerste uiterlijke verschillen, ten tweede een onderscheid in gedrag
tijdens het uitgaan en ten derde de diversiteit in de wijze waarop wordt omgegaan
met of aangekeken tegen het gebruik van geweld. Op voorhand moet worden
aangetekend dat het behoren tot een groep die er andere normen en waarden op
nahoudt dan in een bepaalde samenleving gebruikelijk is voor het individu nooit
een rechtvaardiging voor diens eigen handelen kan vormen (Spapens en Van



5 Waarbij het maar de vraag is of daadwerkelijk sprake is van afwijkende normen, of dat dit in de
beleving van de betrokkene zo is. Zo blijken allochtonen van de tweede generatie soms nauwelijks
op de hoogte van wat in de cultuur van hun etnische groep wel en niet acceptabel is, maar baseren
zij zich slechts op 'van horen zeggen' (zie bijvoorbeeld Spapens en van Wersch: 2000).

6 Dit punt kwam onder meer aan de orde tijdens een werkbijeenkomst die in het kader van het
onderhavige onderzoek werd gehouden te Asten op 28 april 2001.
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Wersch: 2000). De verschillen tussen samenlevingen of culturen in basale normen
en waarden zijn doorgaans veel groter in de beleving dan in werkelijkheid5.

Om te beginnen verwijst een onderscheid in maatschappelijke en culturele zin
naar een verschil tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Daarnaast gaat
het om bepaalde groepen autochtonen die een geïsoleerde positie innemen in de
samenleving en er normen en waarden op nahouden die op zijn minst afwijken
van die van de 'gemiddelde burger'. Daarbij kan worden gedacht aan woon-
wagenbewoners, maar bijvoorbeeld ook aan burgers die afkomstig zijn uit bepaal-
de (achterstands-)wijken in steden. Ook wordt verondersteld dat sprake zou
kunnen zijn van verschillen tussen bewoners van de stad en het platteland6.

Verschillen tussen individuen of groepen op maatschappelijk en cultureel niveau
kunnen op diverse manieren een risicofactor vormen voor uitgaansgeweld. Ten
eerste kan worden gedacht aan onbegrip of spraakverwarring, met andere woor-
den communicatieproblemen. In de tweede plaats is mogelijk discriminatie op
basis van uiterlijk of etnische afkomst aan de orde. Ten derde kan sprake zijn van
verschillen in houding ten opzichte van geweldscriminaliteit, waarbij de ene groep
daarmee wellicht minder scrupules heeft dan de andere. Tot slot zouden bewoners
van de steden eerder geneigd kunnen zijn tot agressief gedrag dan dorpsbewoners.
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de genoemde aspecten.

6.5.1 Communicatieproblemen tussen bevolkingsgroepen

Cultuurverschillen kunnen om te beginnen worden opgevat als verschillen in de
wijze waarop men met elkaar communiceert. Het kan daarbij zowel verbale als
non-verbale communicatie betreffen.
Als risicofactor valt te denken aan een gebrekkige beheersing van de Nederlandse
taal, waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Voorts kan afwijkende non-
verbale communicatie leiden tot wederzijds onbegrip, welke op zijn beurt de



7 Als definitie voor nieuwkomers of '1e generatie allochtonen' is in het kader van het onderhavige
onderzoek gehanteerd dat de betrokkene tenminste tot de basisschoolleeftijd (6 jaar) in het land van
herkomst heeft gewoond. 
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aanleiding kan vormen tot agressie. Gebaren of zegswijzen kunnen bijvoorbeeld
voor de één een lading hebben die de ander er niet mee bedoelt. Communicatie-
problemen in deze zin doen zich naar verwachting met name voor tussen autoch-
tonen en allochtonen.

Verwacht mag worden dat tussen nieuwkomers (of 1e generatie allochtonen) en
autochtonen de grootste afstand bestaat als het gaat om onderlinge communicatie.
Deze groep is gemiddeld genomen (nog) het minst geïntegreerd in de Nederlandse
samenleving in termen van taalbeheersing en kennis van de Nederlandse gebrui-
ken. In de 'Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 2000' wordt
bijvoorbeeld geconstateerd dat nieuwkomers die moeten worden opgevangen er
voor zorgen dat de integratie-opdracht voor het kabinet actueel blijft (Tweede
Kamer: 2001). Ofschoon alle nieuwkomers een zeker mate van aanpassings-
problematiek kennen, wordt integratieproblematiek met name in verband gebracht
met groepen uit niet-westerse landen7. In de jaren zestig tot en met tachtig betrof
het daarbij met name de instroom van Turken en Marokkanen. De integratie van
deze bevolkingsgroepen verliep niet zonder moeite en nog altijd is op sommige
plaatsen sprake van grote problemen en incidenten. Binnen de Turkse en Marok-
kaanse bevolkingsgroep is tevens nog altijd een relatief grote 1e generatie van
jongeren aanwezig die op latere leeftijd, in het kader van gezinshereniging naar
Nederland zijn gekomen. Inmiddels verblijven deze jongeren zo'n tien jaar in
Nederland (bij een leeftijd van 20-25 jaar). Zij zijn gemiddeld echter slecht
opgeleid en beheersen de taal beperkt. 
In de jaren negentig is de aard van immigratie van karakter veranderd. Meer
recentelijk wordt de belangrijkste instroom gevormd door vluchtelingen (asielzoe-
kers) uit conflictgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen uit voormalig
Joegoslavië, Irak, Iran, Somalië, etcetera. Hoewel deze groepen bepaalde over-
eenkomstige problemen kennen (bijvoorbeeld een gemiddeld grotere mate van
psychische problematiek), zijn de kenmerken van deze recentere nieuwkomers
sterk afwijkend van die van eerdere groepen migranten. Zij beschikken gemiddeld
genomen bijvoorbeeld over een veel hoger opleidingsniveau, welke ook veel beter
aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt. 
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Naast deze nieuwkomers of 1e generatie allochtonen is sprake van een 2e (of zelfs
3e) generatie. Die wordt gevormd door degenen die in Nederland zijn geboren uit
ouders die als immigrant uit een niet-westers land naar Nederland zijn gekomen.
Deze generatie kenmerkt zich door het feit dat de betrokkenen in Nederland zijn
opgegroeid en ook hier hun schoolloopbaan (hebben) doorlopen. De 'Rapportage
Integratiebeleid Etnische Minderheden 2000' constateert dat bij de tweede genera-
tie (allochtonen) goede resultaten zijn waar te nemen, zowel op het terrein van
onderwijs als qua deelname aan de arbeidsmarkt. Toch is bij deze groep ook nog
sprake van een relatieve achterstandspositie. Daar staat tegenover dat de betrokke-
nen goed op de hoogte zijn van de Nederlandse gebruiken en ook de taal vloeiend
spreken. Problematiek die te maken heeft met cultuurverschillen of onbegrip zou
zich in dit licht bij deze groep veel minder sterk voor moeten doen dan bij nieuw-
komers. In dat opzicht lijkt sprake van het ontstaan van een groeiende tweedeling
tussen allochtone jongeren van de 1e en 2e generatie. Aan de ene kant is er de
groep die op latere leeftijd naar Nederland is gekomen, die een lage opleiding en
slechte taalbeheersing heeft. Aan de andere kant is er de groep in Nederland
geboren jongeren waar vrijetijdsbesteding en andere activiteiten zich steeds
minder tot de eigen etnische groep lijken te beperken.

Uit het voorafgaande kan de veronderstelling worden afgeleid dat communicatie-
problemen, als specifieke risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld, zich met name
voor zullen doen bij nieuwkomers (1e generatie allochtonen) die minder de
gelegenheid hebben gehad zich de Nederlandse taal eigen te maken en inzicht te
krijgen in de vigerende gebruiken in het uitgaanscircuit.

Schema 6.6: Communicatieproblemen tussen bevolkingsgroepen als risicofactor.
Riscofactor Communicatieproblemen tussen bevolkings-

groepen

Relatie met uitgaansgeweld
(theoretisch)

Direct

Hypothese 1 Communicatieproblemen als gevolg van
slechte taalbeheersing vormen een risico-
factor in relatie tot uitgaansgeweld



8 Het aspect van weigering bij horecagelegenheden op grond van 'doelgroepenbeleid' komt aan de
orde in paragraaf 6.6.4.
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6.5.2 Discriminatie

Verschillen tussen bezoekers van het uitgaanscircuit kunnen, voor zover deze
uiterlijk zichtbaar zijn, aanleiding geven tot discriminatie. Het begrip discrimina-
tie is uiteraard beladen, maar wordt in het onderhavige rapport gehanteerd in
termen van het 'maken van onderscheid op basis van zichtbare kenmerken'. Dat
verwijst zowel naar autochtonen als naar allochtonen. In deze paragraaf wordt dit
aspect benaderd vanuit de invalshoeken: 'houding van autochtonen ten opzichte
van etnische minderheden' en 'houding van allochtonen ten opzichte van autoch-
tone Nederlanders'8.

De houding van autochtonen ten opzichte van allochtonen vormt een eerste
risicofactor. Veel autochtone Nederlanders benaderen etnische groepering, ook
wanneer die al decennia lang in Nederland verblijven, nog altijd met een zekere
mate van terughoudendheid of wantrouwen. Tegelijkertijd verwerven met name
de 2e generatie allochtonen zich een steeds betere positie op de arbeidsmarkt en in
het onderwijs (Tweede Kamer: 2001). Deze groep heeft op het werk of op school
met autochtone Nederlanders te maken, is lid van sportverenigingen en heeft
zowel allochtone als autochtone vrienden waarmee men uitgaat of andere activitei-
ten onderneemt. Materieel gezien gaat het deze groep relatief goed en dat laat
men tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld kleding of door middel van een
representatieve auto. Op basis hiervan eisen deze jongeren een zekere mate van
respect van hun omgeving. Dit kan met name in het uitgaansleven tot specifieke
problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer autochtonen blijk geven van een wan-
trouwende of neerbuigende houding.

Ook de houding van allochtonen ten opzichte van autochtonen kan een risicofactor
vormen. Daarbij moet worden gedacht aan opdringerig gedrag tegenover meisjes
of de houding van allochtonen ten opzichte van homoseksuelen. Recentelijk
kwamen bijvoorbeeld in de pers enkele publicaties naar voren over dergelijke
problemen in de gemeente Den Bosch. 



9 Elke grote stad kent uiteraard achterstandswijken, soms met een hechte bewonersgroep die zich
bovenmatig schuldig maakt aan allerlei vormen van criminaliteit, maar deze zijn volgens de
gangbare opvattingen niet te kwalificeren als 'no-go areas'waar men er geheel eigen opvattingen
op nahoudt over criminaliteit.
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Schema 6.7: Discriminatie als risicofactor.
Riscofactor Discriminatie

Relatie met uitgaansgeweld
(theoretisch)

Direct

Hypothesen 1 Een discriminerende uitspraak (of een als
zodanig opgevatte uitspraak) vormt een 
directe risicofactor in relatie tot uitgaans-
geweld

2 Een houding van autochtonen ten opzichte
van allochtonen waaruit een zekere mate van
wantrouwen blijkt vormt een risicofactor in
relatie tot uitgaansgeweld

3 Een houding van allochtonen ten opzichte
van autochtonen waaruit neerbuigendheid
spreekt ten opzichte van meisjes of homo-
seksuelen vormt een risicofactor in het 
uitgaanscircuit

6.5.3 Houding (van subculturen) ten opzichte van (gewelds-)criminali-
teit

Een maatschappelijke factor die theoretisch van betekenis wordt geacht in relatie
tot criminaliteit is de mate waarin de betrokkene uit een subcultuur komt waarin
sprake is van een tolerantere houding ten opzichte van (gewelds-)criminaliteit.
Wanneer dit het geval is wordt verondersteld dat de betrokkene ook als individu
sneller tot toepassing van gewelddadig gedrag zal overgaan. In Nederland is geen
sprake van 'ghetto's' waar dermate grote aantallen personen bij elkaar wonen met
een zodanig afwijkende houding dat kan worden gesproken van een subcultuur
van crimineel of gewelddadig gedrag9. Wanneer in de literatuur van het gemiddel-
de Nederlandse beeld afwijkende normen ten opzichte van (gewelds-) criminaliteit
worden verondersteld verwijst men vooral naar zeer specifieke groepen met een
gebrekkige integratie in de Nederlandse samenleving, zoals bepaalde groepen
allochtonen en woonwagenbewoners (Bovenkerk: 2001, Khonraad: 2000, Van
San: 1998).



10 Deze groep is niet te vergelijken met Antillianen die over de jaren heen naar Nederland
zijn verhuisd, een groep die veelal goed opgeleid is en geen afwijkend beeld vertoont als
het gaat om delinquent of probleemgedrag. Er is geen sprake van een afwijkende houding
ten opzichte van geweld die voor de Antilliaanse bevolkingsgroep als geheel zou gelden.
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Houding van bevolkingsgroepen ten opzichte van (gewelds-)criminaliteit
Ofschoon soms anders wordt vermoed is het een misvatting dat de opvattingen
over criminaliteit sterk verschillen tussen uiteenlopende culturen (Spapens en Van
Wersch: 2000). In geen enkele cultuur wordt het erop nahouden van een criminele
levensstijl bijvoorbeeld als norm geaccepteerd. Dit neemt niet weg dat de houding
ten opzichte van geweldsdelicten soms kan verschillen. In bepaalde omstandig-
heden kunnen sommige misdrijven worden getolereerd. Yesilgöz (1995, citaat uit
Van San: 1998) wijst bijvoorbeeld op het feit dat verdachten van door de Turkse
samenleving 'gewaardeerde' misdaden, zoals moord of mishandeling ter herstel
van de eer, zich meestal niet schuldig (hoeven te) voelen maar begrip verwachten
(en krijgen) voor hun daden. Dit heeft echter geen relatie met uitgaansgeweld.

Recent geïmmigreerde Antilliaanse mannen vormen een tweede aandachtsgroep.
Deze zijn veelal vanuit een problematische achtergrond op de Antillen naar
Nederland gekomen10.  In die groep is het bijvoorbeeld normaal een wapen op zak
te hebben en dit ook te gebruiken wanneer er ruzie ontstaat. Uit interviews met
Curaçaose jongens blijkt bijvoorbeeld dat zij zelden spijt betuigen over dergelijke
daden. De daders zijn trots op hun daden (Van San: 1998). Bij deze groep kan
derhalve wel een verband worden verwacht tussen opvattingen over gewelds- of
wapengebruik en uitgaansgeweld, waarbij dit geweld als gevolg van het wapen-
bezit mogelijk ook ernstiger van karakter zal zijn. Daarbij moet nadrukkelijk
rekening worden gehouden met het feit dat dit verband waarschijnlijk vooral te
maken met het feit dat een bepaalde categorie personen uit deze etnische groep
(laag opgeleide, relatief jonge mannen) zijn status dient te bekrachtigen door
middel van het gebruik van geweld wanneer zij menen dat hun 'eer' wordt aan-
getast (Van San: 1998). 

Een laatste specifieke groep met een mogelijk afwijkende houding ten opzichte
van geweldsgebruik zijn bewoners van woonwagenkampen. Zij kunnen worden
beschouwd als een groep die een zeer geringe mate van maatschappelijke partici-
patie kent en een hoge betrokkenheid bij allerlei vormen van criminaliteit (Khon-
raad: 2000). Onder woonwagenbewoners lijkt sprake van een afwijkende houding
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ten opzichte van het plegen van (gewelds-)criminaliteit, tenminste zo lang die
tegen buitenstaanders is gericht. Naast de verklaring dat criminaliteit zorgt voor
relatief hoge inkomsten terwijl de risico's naar verhouding klein zijn, wordt ook
wel gesteld dat binnen de subcultuur van woonwagenbewoners criminaliteit tevens
wordt beschouwd als een vorm van verzet tegen een onrechtvaardige maatschappij
(Jongman en Timmerman: 1985, p. 313). Woonwagenbewoners hebben geen kans
op volwaardige deelname aan de samenleving, criminaliteit biedt die wel. Deelna-
me aan criminele activiteiten structureert de dagvulling, doet een beroep op
vaardigheden, bestaanszekerheid, eigenwaarde. Dit komt tegemoet aan het ver-
langen naar ontplooiing, status, sociale erkenning en identiteit. (Khonraad, 2000,
p. 148-149). Het grote gevaar is echter dat bewoners van woonwagenkampen
opgroeien in omstandigheden waarin crimineel gedrag met tolerantie wordt
beschouwd. Tevens kennen woonwagenbewoners een cultuur van (vuur-)wapen-
bezit en -gebruik, zo komt uit informatie van het Korps Landelijke Politiediensten
naar voren. Verondersteld kan worden dat woonwagenbewoners ook in het
uitgaanscircuit gemakkelijker overgaan tot het vertonen van gewelddadig gedrag
tegen buitenstaanders en dat dit geweld vanwege het wijder verbreidde bezit van
(vuur-)wapens ook een ernstiger karakter zal dragen.

Schema 6.8: Houding ten opzichte van (gewelds-)criminaliteit als risicofactor.
Riscofactor Houding ten opzichte van (gewelds-)criminaliteit

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Direct

Hypothesen 1 Betrokkenheid bij uitgaansgeweld van woon-
wagenbewoners of relatief recent
geïmmigreerde Antilliaanse verdachten
houdt het risico van ernstiger gewelds-
gebruik in vanwege wapenbezit of hun tole-
rantere houding ten opzichte van
geweldsgebruik

6.5.4 Verschillen tussen stad en platteland

Het leggen van een relatie tussen de woonomgeving en criminaliteit is een benade-
ring die in de criminologie een lange traditie kent. Reeds in de 19e eeuw werd
onderzoek gedaan naar de geografische spreiding van criminaliteit. Tot en met de
jaren vijftig richtte dit onderzoek zich op verschillen tussen stad en platteland. Als
gevolg van de toenemende verstedelijking en de sterk toegenomen mobiliteit heeft
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deze stroming aan kracht verloren. De verschillen tussen stad en platteland zijn
steeds minder groot geworden. Verondersteld zou kunnen worden dat de sociale
controle op het platteland groter is, waardoor uitgaansgeweld zich minder snel
voor zou kunnen doen. Ook op het platteland zijn echter grote uitgaansgelegen-
heden gevestigd, waar bezoekers vanuit de hele regio komen die elkaar niet
hoeven te kennen. 

Een aspect waaraan niettemin aandacht moet worden besteed zijn de vragen of de
plegers van uitgaansgeweld afkomstig zijn uit de stad of het platteland en waar het
uitgaansgeweld het meest worden gepleegd. Dit aspect is ook beleidsmatig van
belang, aangezien bestuurders in kleinere (plattelands-)gemeenten vaak de indruk
wekken dat uitgaansgeweld niet 'hun probleem' is. Bij die stelling kunnen op zijn
minst vraagtekens worden gezet wanneer zou blijken dat 'hun inwoners' vooral
elders betrokken raken bij uitgaansgeweld.

Schema 6.9: Verschil tussen stad en platteland als risicofactor.
Riscofactor Stad en platteland

Relatie met uitgaansgeweld
(theoretisch)

Indirect

Hypothesen 1 Het merendeel van het uitgaansgeweld vindt
plaats in de steden waar zich veel uitgaans-
gelegenheden op korte afstand van elkaar
bevinden

2 Er is sprake van een grote mobiliteit van
uitgaanders van stad naar platteland en 
andersom

6.6 Riscofactoren voortvloeiend uit gedragskenmerken 

Risicofactoren die voortvloeien uit gedrag tijdens het uitgaan, of gedrag dat ook
in het algemeen wordt vertoond door de betrokkene, zijn te beschouwen als
aspecten die een rol spelen als directe aanleiding voor het geweldsdelict, ofwel
van belang zijn voor de gevolgen van een incident. In dit hoofdstuk komen deze
aspecten aan de orde. Achtereenvolgens gaat het om het gebruik van alcohol en
drugs, het vertonen van risicovol gedrag tijdens het uitgaan en de wijze waarop
in horecagelegenheden, of door portiers, wordt omgegaan met het uitgaans-
publiek.



11 Brede verklaringen waarin een verband wordt gelegd tussen het gebruik van alcohol en criminaliteit
door middel van meervoudige risicomodellen blijven hier buiten beschouwing. 
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6.6.1 Gebruik van alcohol

Gevoelsmatig zijn veel mensen al snel geneigd een relatie te leggen tussen geweld
in het uitgaanscircuit en het gebruik van alcohol. Het gebruik van alcohol zou
direct leiden tot agressief gedrag. In de volksmond gaat het zelfs om een verband
dat 'zo oud is als de wereld'. De perceptie dat tijdens het uitgaan relatief veel
alcohol wordt genuttigd is uiteraard onmiskenbaar. De impliciete vooronderstel-
ling is dat (een deel van) de daders die zich schuldig maken aan uitgaansgeweld
zonder het gebruik van drank, al dan niet in excessieve hoeveelheden, het des-
betreffende delict niet zouden hebben gepleegd. In de Tweede Kamer werd
recentelijk zelfs een motie ingediend om daders die onder invloed van alcohol een
geweldsdelict plegen, zwaarder te straffen (Tweede Kamer: 2000). Men zou dan
ook verwachten dat de relatie tussen alcoholgebruik en geweldscriminaliteit ook
theoretisch en empirisch tot in extenso is onderzocht en vastgesteld. Er is echter
weliswaar een bibliotheek aan publicaties voorhanden over de relatie tussen
alcohol en (gewelds-)criminaliteit, maar tot eenduidige conclusies hebben dit werk
niet geleid. De verklaring is eenvoudig: het verband tussen alcohol en geweld is
aanzienlijk complexer dan de volksmond veronderstelt. Theoretisch zijn verschil-
lende mogelijke verklaringen voor de relatie tussen alcohol en criminaliteit
geopperd. Zowel van directe als indirecte effecten zou sprake kunnen zijn (van
der Ploeg: 1998). We beperken ons hier tot verklaringsmodellen waarin een direct
of indirect verband tussen alcoholgebruik en (gewelds-)criminaliteit wordt
gelegd11. 

Directe effecten van alcohol op (gewelds-)criminaliteit
Tussen alcoholgebruik en (gewelds-)criminaliteit kan in de eerste plaats een direct
causaal verband worden verondersteld. Met andere woorden: alcohol leidt tot een
verandering in de fysieke en mentale staat die agressief gedrag tot gevolg heeft.
Allereerst is onderzoek gedaan naar de vraag of sprake is geweest van het gebruik
van alcohol, voorafgaand aan het (gewelds-) delict. Die relatie komt uit diverse
onderzoeken naar voren (Van der Ploeg: 1998). Ander onderzoek dat uitgaat van
dit directe verband is gericht op het aantonen van chemische veranderingen in het
lichaam van de alcoholgebruiker die in verband kunnen worden gebracht met
agressie. Dit type onderzoek levert wisselende resultaten op (Collins: 1982).



12 Het gaat hier om een gemiddelde, het betreft niet de vraag of op een specifieke avond alchohol is
gebruikt, of alcohol in relatie tot agressiviteit.
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Wanneer wordt uitgegaan wordt door een belangrijk deel van de (mannelijke)
bezoekers alcohol gebruikt. Bieleman e.a. (1998) vonden dat 92 procent van
jongeren die uitgaan alcohol gebruikt12. Een recent onderzoek van Jellinek laat
tevens zien dat bij bezoekers van horecagelegenheden de normen ten aanzien van
alcoholconsumptie relatief hoog liggen. Ruim eenderde deel van de cafébezoekers
zou een hoeveelheid van meer dan tien glazen pas als teveel beschouwen, terwijl
de medische norm op drie glazen ligt (Korf en Nabben: 2001). 
Deze constateringen bemoeilijken het benoemen van alchoholgebruik als directe
verklaringsfactor voor uitgaansgeweld. Een groot deel van de uitgaanders drinkt
(een grote hoeveelheid) alcohol, terwijl slechts een beperkte groep betrokken
raakt bij geweldsdelicten. Een andere theoretische stroming tracht dit verschil te
verklaren door uit te gaan van een indirecte samenhang tussen alcoholgebruik en
(gewelds-)criminaliteit.

Indirecte effecten van alcoholgebruik op uitgaansgeweld
Indirecte effecten van alcoholgebruik op (uitgaans-)geweld zijn van tweeërlei
orde. In de eerste plaats kunnen intermediaire effecten worden verondersteld. Dit
wil zeggen dat alcoholgebruik verband houdt met een andere (lichamelijke of
psychische) factor die voor het eigenlijke effect op agressief gedrag zorgt. In de
tweede plaats is mogelijk sprake van parallelle effecten. Een parallel effect
betekent dat alcoholgebruik samengaat met andere risicofactoren die (al dan niet
gezamenlijk met alcoholgebruik) de verklaring vormen voor agressief gedrag. 

Theorieën die uitgaan van een intermediaire relatie tussen alcoholconsumptie en
(gewelds-) criminaliteit bieden in principe een betere verklaring voor het feit dat
niet iedereen onder invloed van alcohol overgaat tot agressief gedrag. Mogelijke
intermediaire verklaringen zijn dat alcoholgebruik de drempel voor agressief
gedrag verlaagt of dat alcoholgebruik mogelijk frustraties opwekt die in nuchtere
toestand niet zouden zijn gevoeld. Andere theorieën gaan daarin nog een stap
verder en stellen dat alcohol slechts invloed uitoefent op 'grenswaarden' van
gedrag. Of dit daadwerkelijk leidt tot agressief gedrag is echter afhankelijk van
sociale, culturele, situationele en andere omstandigheden. Anders gezegd: als het
zo is dat alcohol de agressiedrempel verlaagt geldt dat niet voor iedereen in
dezelfde mate en is het alleen relevant wanneer de situatie aanleiding geeft tot
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agressief gedrag, of wanneer er überhaupt een subject voorhanden is dat deze
agressie op zou wekken. Een variant hierop is de theorie dat alcohol tot gevolg
heeft dat een individu minder perceptief is ten opzichte van zijn omgeving.
Gebruik van alcohol geeft eerder aanleiding tot misverstanden die tot geweld-
dadige reacties kunnen leiden. Dit verschijnsel zou zich versterkt voor kunnen
doen in omstandigheden waarin verschillende 'gedragsculturen' elkaar ontmoeten.

Wanneer een parallelle relatie tussen alcoholgebruik en (gewelds-)criminaliteit
wordt verondersteld gaat men er van uit dat alcoholgebruik op zichzelf niet de
verklaring vormt voor agressief gedrag. Deze theorie veronderstelt dat de risico-
factoren die leiden tot delinquentie dezelfde zijn als die welke leiden tot een
hogere mate van alcoholgebruik. Personen die vanwege allerlei risicofactoren
sterker geneigd zijn tot het gebruik van geweld, zijn dus ook eerder geneigd tot
het drinken van veel alcohol. 

Schema 6.10: Alcoholgebruik als risicofactor.
Riscofactor Alcoholgebruik

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Direct en indirect

Hypothesen 1 Alcoholgebruik vormt een directe risicofac-
tor in relatie met agressief gedrag

2 Alcoholgebruik vormt een indirecte risico-
factor relatie met agressief gedrag

3 Alcoholgebruik leidt verlies aan perceptie,
wat een risicofactor vormt in termen van
betrokkenheid bij uitgaansgeweld

4 Excessief alcholholgebruik doet zich met
name voor in combinatie met andere risico-
factoren

6.6.2 Gebruik van drugs

In relatie tot uitgaan dient eveneens aandacht te worden besteed aan het gebruik
van drugs. Om de effecten van het gebruik van drugs te beschrijven kan een
vergelijkbare argumentatie worden gehanteerd als bij alcohol. Ook hier is het de
vraag of druggebruik een direct of indirect verband hebben met agressief gedrag.
Deze discussie is hiervoor beschreven en zal niet worden herhaald. De relatie
tussen druggebruik en geweldscriminaliteit is in zekere zin nog ingewikkelder.
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Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat verschillende soorten drugs, met
verschillende uitwerkingen, door elkaar heen kunnen worden gebruikt (polydrug-
gebruik). Anderzijds worden drugs vaak in combinatie met alcohol gebruikt, wat
op zichzelf weer kan leiden tot (soms dodelijke) bijwerkingen.

De mate waarin drugs worden gebruikt in de uitgaanswereld
Volgens sommigen komt polydruggebruik van de jeugd vooral voor in de uit-
gaanswereld (Deetman: 2000). Recent onderzoek wijst uit dat in het uitgaans-
circuit vaak meerdere middelen tegelijk worden gebruikt en dat dit polydrugge-
bruik tot gevaarlijke combinaties met soms dodelijke afloop of blijvend geestelijk
letsel leidt. Knelpunt daarbij is dat het zeer moeilijk blijkt het gebruik van party-
drugs in de uitgaanswereld te weren. Gezondheidsvoorlichting gericht op de
doelgroepen in de uitgaande jeugd zal een belangrijk onderdeel van de preventie
moeten vormen (Deetman: 2000).

De setting waarin bepaalde typen drugs worden gebruikt is van belang om te
kunnen beoordelen in welke mate druggebruik een rol speelt in het uitgaans-
circuit. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen 'speciale' omstandig-
heden, bijvoorbeeld grootschalige dansfeesten of parties en het reguliere uitgaans-
circuit. Van de Wijngaard e.a. (1997) rapporteerden naar aanleiding van een
onderzoek tijdens grootschalige parties dat tweederde deel van de door hen
onderzochte bezoekers aangaf XTC te hebben gebruikt (41% cannabis, 34%
alcohol en een even groot deel amfetamine, ook 7% cocaïne, p. 83-84). XTC is
een sociale drug. Het grootste deel van de gebruikers 86% neemt XTC nooit
alleen (idem, p. 111). Daarnaast wordt XTC in het grootste deel van de gevallen
niet buiten het weekend genomen: 72% gebruikt alleen in het weekend. (idem, p.
111). Het is echter de vraag hoe groot het gebruik in het 'normale' uitgaanscircuit
is, dat wil zeggen buiten (grootschalige) parties. Studies die betrekking hebben op
het gewone uitgaancircuit van café's en discotheken komen tot de constatering dat
slechts 2 à 3 procent van het uitgaanspubliek op de avond zelf synthetische drugs
of cocaïne heeft gebruikt (Bieleman e.a.: 1998, Korf en Nabben: 2001).

Relatie van drugs met agressief of gewelddadig gedrag
Een verschil tussen drugs en alcohol is dat drugs in verschillende categorieën
uiteenvallen. De relatie tussen bepaalde typen drugs en agressief of gewelddadig
gedrag is niet in alle gevallen helder. Uit informatie over de werking van drugs
kan met name een onderscheid worden opgemaakt tussen veelvuldig gebruik en
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incidenteel gebruik. Wanneer sprake is van incidenteel gebruik wordt bij geen
enkele drug een effect gemeld op agressie (http://www.jellinek.nl, 2001). Dat
beeld wordt echter anders wanneer het gaat om regelmatig en zwaar gebruik van
drugs.

Bij regelmatige gebruikers van cannabis, speed en met name cocaïne wordt om te
beginnen een relatie met prikkelbaarheid en irritatiegevoeligheid gemeld. Zware
gebruikers van speed kunnen zeer angstig en achterdochtig worden, last krijgen
van achtervolgingswaanzin of in een psychose raken. Opvallend is dat zware
gebruikers soms dwangmatig allerlei bewegingen gaan herhalen. Zware gebrui-
kers van cocaïne kunnen veranderen in onaardige personen: koel, arrogant en
egoïstisch. Bovendien zijn ze vaak prikkelbaar, geïrriteerd en rusteloos. Of
prikkelbaarheid te wijten is aan effecten van de drug zelf, of aan oververmoeid-
heid of uitputting die na veelvuldig gebruik kan optreden is echter onduidelijk.
Van bepaalde typen drugs zoals XTC, paddo's worden ook bij langdurig gebruik
geen effecten gemeld op mogelijk agressief gedrag (http://www.jellinek.nl, 2001).
Andere auteurs noemen echter wel mogelijk agressieverhogende effecten van
gebruik van XTC. Psychose (achtervolgenswanen, gevoel te worden bedreigd of
belachelijk gemaakt te worden), zou zich vooral bij frequente en langdurige
gebruikers kunnen voordoen (Konijn e.a.: 1997, p. 43). 
Een complicatie is dat met name bij synthetische drugs de samenstelling (werk-
zame stoffen) en andere ingrediënten kunnen verschillen per producent. Effecten
van het gebruik van synthetische drugs zijn moeilijk eenduidig te benoemen,
aangezien de samenstelling tot verschillende gevolgen kan leiden. Recentelijk
verschenen in dat verband bijvoorbeeld alarmerende berichten omtrent de relatie
tussen hersenbeschadiging en langdurig gebruik van synthetische drugs. 

In het onderzoek naar uitgaansgeweld is met name van belang de mogelijke
directe of indirecte relatie met druggebruik te onderzoeken. Spelen drugs een rol
als directe aanleiding voor gewelddadig gedrag, of betreft het met name risico's
die voortvloeien uit excessief gebruik (in het verleden of heden). Tot slot dient de
vraag te worden beschouwd in hoeverre druggebruik verbanden vertoont met
andere problematiek, met name psychische problemen.
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Schema 6.11: Druggebruik als risicofactor.
Riscofactor Druggebruik

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

Indirect

Hypothesen 1 Incidenteel gebruik van harddrugs vormt
geen risicofactor in relatie tot uitgaans-
geweld

2 Excessief gebruik van harddrugs vormt een
risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld

3 Excessief gebruik van (soft- of hard-)drugs
doet zich met name voor in combinatie met
andere risicofactoren

6.6.3 Risicovol gedrag van de betrokkene tijdens het uitgaan

Risicovol gedrag van de betrokkene tijdens het uitgaan kan op verschillende
manieren tot uitdrukking komen. Hier wordt risicovol gedrag opgevat als gedrag
van een persoon dat door een andere partij als uitdagend wordt opgevat. Dit
gedrag hoeft door de betrokkene zelf uiteraard niet persé als risicovol te worden
ervaren. Om die reden wordt hier dan ook onderscheid gemaakt tussen onbewust
en bewust risicovol gedrag. In de tweede plaats zijn factoren te onderscheiden die
als indirect risicogedrag kunnen worden opgevat. Te denken valt daarbij aan het
meenemen van een wapen tijdens het uitgaan.

Onbewust risicovol gedrag
Onbewust risicovol gedrag kan worden omschreven als optreden dat voor anderen
aanleiding vormt tot een agressieve reactie. De betrokkene die het risicovolle
gedrag heeft vertoond hoeft dus zelf niet begrijpen wat de reden was voor die
reactie door de ander. De grens tussen dader- en slachtofferschap is in gevallen
die voortvloeien uit onbewust risicogedrag soms vaag. Het komt er doorgaans op
neer dat de politie alle betrokkenen heeft zien vechten en dus ook iedereen als
verdachte aanmerkt (zie hoofdstuk 5). Onbewust risicovol gedrag is in relatie tot
uitgaan een gradueel begrip. Wat voor de ene persoon als risicogedrag geldt
wordt door de ander mogelijk helemaal niet als zodanig gezien. 

Onbekendheid met de plaatselijke situatie is een eerste factor die in verband kan
worden gebracht met onbewust risicovol gedrag. De normen die in een horeca-
concentratiegebied of in een specifieke uitgaansgelegenheid gelden kunnen anders



13 Verkeerd moet in dit licht worden opgevat als een horecagelegenheid waar een publiek komt met
andere persoons- en gedragskenmerken dan de betrokkene.
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zijn dan waaraan degene gewend is die afkomstig is uit een andere gemeente,
binnen of buiten de regio Brabant Zuid-Oost of het buitenland. Waar iemand in de
dorpskroeg waar iedereen hem kent teveel drinkt en daardoor tegen bezoekers
opbotst, levert dit waarschijnlijk geen problemen op. Wanneer hetzelfde gedrag
zich voordoet in een drukke uitgaansgelegenheid in de stad kan waarschijnlijk wel
een agressieve reactie worden verwacht, die eventueel kan leiden tot een vechtpar-
tij. Door onbekendheid is ook de kans dat men in een 'verkeerde' gelegenheid
terecht komt groter dan gemiddeld13. Verondersteld kan worden dat met name
degenen die uit zijn in gelegenheden of gemeenten die zij niet goed kennen een
groter risico lopen om deze reden in de problemen te komen. 
Een tweede vorm van (onbewust) risicovol gedrag is het aanspreken van vrouwen
in uitgaansgelegenheden die met andere mannen op stap zijn. Degene die dit doet
loopt het risico dat de betrokken vrouwen daar niet van gediend zijn en dit duide-
lijk laten merken. Dat op zich kan reeds voor andere mannelijke groepsleden of
toevallig aanwezige onbekende mannen aanleiding geven tot een agressieve
reactie. Wanneer de betrokkene zich opdringerig blijft gedragen kan dit er ook toe
leiden dat anderen zich ermee bemoeien. Portiers kunnen, wanneer zij dit gedrag
observeren, overgaan tot verwijdering. 
Wanneer degene die onbewust risicogedrag vertoont alleen is kan dit mogelijker-
wijs eerder leiden tot een agressieve reactie door derden. Dit kan ook het geval
zijn wanneer risicogedrag wordt vertoond door personen waarbij de acceptatie-
graad van lager is. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarin autochtone
vrouwen door allochtone jongens of mannen benaderd worden. Zeker wanneer
daarop wordt gereageerd op een wijze die als neerbuigend of discriminerend
wordt ervaren kan mogelijk een relatie met uitgaansgeweld worden gelegd. Ook
kan worden gedacht aan een situatie waarin jonge meisjes of vrouwen benaderd
worden door oudere mannen. In sommige horecagelegenheden, die gericht zijn op
een jong publiek, worden oudere mannen bijvoorbeeld mede om die reden gewei-
gerd.

De kans dat onbewust risicogedrag tot geweldsdelicten leidt is groter wanneer ook
sprake is van een combinatie met andere risicofactoren. Te denken valt aan
agressiebeheersingsproblematiek, psychische problematiek, of aan gebruik van
drank of drugs. Wanneer de betrokkene onder invloed is vergroot dit zowel de
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kans dat het onbewuste risicogedrag wordt vertoond (tegen mensen opbotsen,
eerder afstappen op vrouwen). 

Een vorm van risicogedrag die op het grensvlak van bewust en onbewust gedrag
ligt is het maken van discriminerende of racistische opmerkingen. Wanneer dit
bewust gebeurt in de richting van allochtonen kan gesproken van een provocatie
en is derhalve sprake van bewust risicogedrag. In gevallen waarin racistische
opmerkingen 'per ongeluk' worden gehoord door derden is geen sprake van een
bewuste provocatie, maar wel van onbewust risicogedrag. 

Bewust risicovol gedrag
Wanneer sprake is van bewust risicovol gedrag is het de betrokkene helder dat
zijn optreden als een provocatie of uitdaging wordt opgevat door anderen. Hij
wacht deze (doorgaans verbale) reactie af om daarop te reageren met fysiek
geweld. In de literatuur is ook wel sprake van een onderscheid tussen intentionele
en niet-intentionele daders (Beke en Kleiman: 1990). De eerstgenoemde kunnen
daarbij worden opgevat als degenen die bewust risicovol gedrag vertonen, met het
oogmerk een geweldsdelict uit te lokken. Beke en Kleiman komen tot de conclusie
dat 40 procent van de daders als intentionele dader kan worden opgevat. Deze
groep zorgt tevens voor de meeste delicten, zo komt uit de desbetreffende studie
naar voren.

Wanneer bewust risicovol gedrag wordt vertoond met het oogmerk daarmee een
geweldsdelict uit te lokken kan een verband worden worden verondersteld met
andere risicofactoren. Een aanname is dat degenen die dit gedrag vertonen reke-
ning houden met dat de kans dat een gewelddadig voorval het gevolg kan zijn.
Ook kan worden verondersteld dat deze personen hun eigen kracht in vergelijking
met die van een mogelijke tegenstander goed weten in te schatten. De kans is
groter dat het personen betreft die ervaring hebben met agressief gedrag en op
grond daarvan redelijk goed inzicht hebben in wat het effect van hun gedrag is.
Het zal dus waarschijnlijk relatief vaker gaan om personen die zich eerder hebben
schuldig gemaakt aan geweldsdelicten. Uit de literatuur komt dit verband naar
voren, in de zin van intententionele en niet-intentionele daders (Beke en Kleiman:
1990) of in de vorm van een verschil tussen harde kern en gelegenheidscriminelen
(Bieleman e.a.: 1998). 
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Wapenbezit
Een laatste vorm van risicovol gedrag tijdens het uitgaan is het meenemen van een
wapen. Het kan een vuurwapen betreffen, maar doorgaans gaat het om een slag-
of steekwapen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een wapen neemt de kans dat
het delict ernstige gevolgen heeft voor het slachtoffer dienovereenkomstig toe.
Wapenbezit of -gebruik is dan ook een belangrijke risicofactor in relatie tot
uitgaansgeweld. Analytisch kan onderscheid worden gemaakt in drie varianten:
• Daders die het wapen al op zak hebben wanneer zij uitgaan.
• Daders die tijdens een voorval van uitgaansgeweld een voorwerp hanteren

dat als wapen kan dienen (een (gebroken) glas, een biljartkeu, een stoel,
etcetera).

• Daders die naar aanleiding van een conflict dreigen thuis een wapen (door-
gaans een vuurwapen) te gaan halen en daarmee verhaal te zullen komen
halen.

Het gevaar van wapenbezit wordt vooral bepaald door de kans dat het wapen ook
wordt gebruikt in omstandigheden die daarom vragen. Uit de literatuur komt naar
voren dat 5 procent van jongeren in het uitgaanscircuit een wapen op zak heeft
(meestal een steekwapen) en dat men dit wapen vooral bij zich draagt ter verdedi-
ging (Bieleman e.a.: 1998). Het op zak hebben van een (steek-)wapen kan waar-
schijnlijk in verband worden gebracht met andere risicofactoren. Het kan bijvoor-
beeld personen betreffen die afkomstig zijn uit (sub-) culturen waar het bezit van
wapens als 'normaal' wordt gezien. Het kan ook personen betreffen die te maken
hebben gehad met een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld slachtoffer of
getuige van een geweldsdelict) die besluiten dat iets dergelijks 'hen niet (meer) zal
overkomen'. 
Daders die tijdens een vechtpartij naar een voorwerp grijpen dat als wapen kan
dienen, kunnen worden onderverdeeld in degenen die dit bewust doen, bijvoor-
beeld een glas pakken en het kapot slaan alvorens het te gebruiken en daders die
dit onbewust doen, die bijvoorbeeld een glas of een ander voorwerp in de hand
hebben en meteen slaan. In de zin van kenmerken van de dader zou dit kunnen
wijzen op een verschil.
Wanneer de dader dreigt thuis een wapen te gaan halen, dient hij er uiteraard van
op aan te kunnen dat degene voor wie het dreigement bedoeld is na terugkeer nog
aanwezig is. Verwacht mag worden dat dergelijk wapengebruik zich vooral zal
richten tegen het personeel van een uitgaansgelegenheid, bijvoorbeeld wanneer de
betrokkene daaruit is verwijderd (en dit niet rechtvaardig vond) of wanneer hij
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ergens geweigerd wordt. In Gorinchem vond enige jaren geleden een schietpartij
plaats die deze kenmerken droeg. Uit de literatuur is over deze vorm van wapen-
gebruik tijdens het uitgaan weinig bekend. Verondersteld kan worden dat het in
deze gevallen vaker gaat om het gebruik van zwaardere categorieën wapens, met
name vuurwapens.

Schema 6.12: Risicovol gedrag tijdens het uitgaan.
Riscofactor Risicovol gedrag tijdens het uitgaan

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

direct

Hypothesen 1 Onbewust risicovol gedrag leidt tot betrok-
kenheid bij uitgaansgeweld, waarbij de
slachtoffer-daderrol diffuus is

2 Bewust risicovol gedrag (provocatie) is een
belangrijke oorzaak van uitgaansgeweld

3 Het dragen van een wapen verhoogt het 
risico op betrokkenheid bij uitgaansgeweld
en leidt tot ernstiger delicten en ernstiger
letsel

6.6.4 Onduidelijkheden of (veronderstelde) onrechtvaardigheden rond-
om toegang tot of verwijdering uit horecagelegenheden

Over de relatie tussen onduidelijkheden of (veronderstelde) onrechtvaardigheden
rondom de toegang tot of verwijdering uit horecagelegenheden en uitgaansgeweld
komt uit de literatuur geen 
informatie naar voren. Niettemin kan worden verondersteld dat dit aspect wel
degelijk een rol speelt als risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld. Onrechtvaar-
digheden kunnen betrekking hebben op het weigeren van de toegang zonder dat
daarvoor een duidelijke reden voorhanden lijkt te zijn en ook op de eventuele
verwijdering uit een horecagelegenheid waarbij de betrokkene dat als onterecht
beschouwt. Voorts kan het gedrag van portiers agressie bij de betrokkenen oproe-
pen. Te denken valt aan situaties waarin sprake is van onvoldoende communica-
tieve vaardigheden, toepassing van (buitenproportioneel) geweld, etcetera.

Weigeren van de toegang
Wanneer de toegang wordt geweigerd, zonder dat daarvoor kennelijk een goede
reden bestaat kan dit aanleiding geven tot een agressieve reactie. Deze problema-
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tiek werd tot voor kort meestal in verband gebracht met discriminatie. Het vraag-
stuk heeft echter een breder karakter omdat veel horecagelegenheden in de afgelo-
pen jaren 'doelgroepenbeleid' zijn gaan voeren. Veelal heeft dit het karakter van
het bevorderen van zelfselectie. Door middel van de vestigingsplaats, aankleding
van de gelegenheid, de prijzen en de muziek die wordt gedraaid kan er op zichzelf
al voor worden gezorgd dat een horecagelegenheid voor specifieke doelgroepen
meer of minder aantrekkelijk wordt. In aanvulling daarop kan echter een selectie-
beleid worden gehanteerd aan de deur. Bedrijfseconomische redenen zijn de
belangrijkste verklaring voor het deurbeleid. De horeca-ondernemer wil bijvoor-
beeld geen personen in de zaak die naar verhouding weinig verteren, of die ervoor
zorgen dat andere (aantrekkelijker) klanten de gelegenheid minder interessant
vinden. Noodgedwongen moet daarbij op uiterlijkheden worden afgegaan, omdat
de portier aan de deur geen uitgebreide ballotage kan verrichten. Etnische af-
komst, kleding of leeftijd vormen dan onvermijdelijk criteria waarop wordt
beoordeeld. 

Hoewel over de ethische kanten van doelgroepenbeleid het nodige kritische kan
worden gezegd, valt tevens te veronderstellen dat het selecteren op zichzelf geen
aanleiding hoeft te geven tot problemen. Voorwaarden daarbij zijn echter wel dat
het doelgroepenbeleid duidelijk wordt gecommuniceerd en dat het beleid eendui-
dig is. Verondersteld kan worden dat wanneer de portier aan de deur de reden
voor weigering niet uitlegt, dit eerder aanleiding geeft tot problemen dan wanneer
hij dit wel doet. Ook is het zaak dat de portier zo eerlijk mogelijk aangeeft
waarom iemand wordt geweigerd. Vanzelfsprekend is dat niet altijd eenvoudig,
omdat de portier slechts de uitvoerder is van het beleid van de horeca-exploitant.
Een tweede factor van betekenis is onduidelijkheid in het toelatingsbeleid. Ook
hier spelen bedrijfseconomische redenen vaak een rol. De eigenaar van de horeca-
gelegenheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde doelgroepen op rustige
avonden wel binnen te laten, maar deze op drukke avonden te weigeren. Voor de
betrokkenen kan dit onduidelijkheid opleveren, die mogelijk leidt tot agressieve
reacties richting portiers. Ook hier kan worden verondersteld dat de communica-
tieve vaardigheden van de betrokken portiers daarbij eveneens een rol spelen.

Verwijdering uit de horecagelegenheid
Een tweede punt van aandacht is de verwijdering van 'lastige' personen uit een
horecagelegenheid. Portiers of uitsmijters kunnen hiertoe bijvoorbeeld zelf
besluiten wanneer zij signaleren dat de betrokkene zich onfatsoenlijk gedraagt.
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Het kan ook zijn dat andere aanwezigen melding maken van vervelend gedrag.
Tot slot kan de situatie aan de orde zijn dat binnen de horecagelegenheid een
vechtpartij uitbreekt, waarna de betrokkenen worden verwijderd. 
Verwijdering kan op zichzelf weer de aanleiding vormen tot een agressieve reactie
van degene die de gelegenheid wordt uitgezet. Verondersteld kan worden dat de
wijze waarop men wordt verwijderd daarbij van invloed is. Wanneer dit op
(buitenproportioneel) gewelddadige wijze gebeurt, of wanneer de verwijdering als
onterecht wordt opgevat, is dit risico naar alle waarschijnlijkheid groter.

Uitgaansgeweld dat verband houdt met de toegang of verwijdering kan zich in
theorie richten op de portiers, op de horecagelegenheid zelf (deuren of ramen) en
tegen andere bezoekers.

Schema 6.13: Weigering of verwijdering door portiers als risicofactor.
Riscofactor Weigering of verwijdering door portiers

Relatie met uitgaansgeweld 
(theoretisch)

direct en indirect

Hypothesen 1 Onduidelijkheden in het toelatingsbeleid
vormen een risicofactor voor uitgaans-
geweld (gericht tegen portiers)

2 Onvoldoende communicatie over het toela-
tingsbeleid vormt een risicofactor voor 
uitgaansgeweld (gericht tegen portiers)

3 Als onterecht ervaren verwijdering vormt
een risicofactor voor uitgaansgeweld 
(gericht tegen portiers)

4 Als buitenproportioneel ervaren gebruik van
geweld bij verwijdering vormt een risico-
factor voor uitgaansgeweld (gericht tegen
portiers)



1 Dit voorval is beschreven in hoofdstuk 6.
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7Resultaten van empirisch onderzoek
naar risicofactoren

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de empirische uitkomsten van het onderzoek
met betrekking tot de risicofactoren die hiervoor theoretisch zijn beschreven. Dit
deel van het rapport heeft dezelfde opbouw als het voorafgaande hoofdstuk.

7.2 Risicofactoren op individueel niveau

7.2.1 Geslacht

Uit eerder empirisch onderzoek naar het gebruik van geweld komt naar voren dat
mannelijke daders sterk oververtegenwoordigd zijn. Dit beeld vinden we ook in
het onderzoek naar uitgaansgeweld in de regio Brabant Zuid-Oost terug. Van de
geïnterviewde daders is 98 procent van het mannelijk geslacht. Slechts 3 vrouwen,
die betrokken waren bij twee voorvallen, werden in de onderzoeksperiode geïnter-
viewd. In beide gevallen ging het om een vechtpartij met een andere vrouw,
waarbij in één geval escalatie optrad omdat ook anderen (mannen) een aandeel in
de ruzie kregen1. In de onderzoeksperiode werden in totaal acht vrouwen aang-
ehouden. Daarnaast komt uit verklaringen en interviews naar voren dat nog twee
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vrouwen betrokken waren bij een voorval van uitgaansgeweld waarbij zij zelf ook
klappen hebben uitgedeeld.Deze vrouwen zijn niet aangehouden. 

Het lage percentage aangehouden vrouwen is ten eerste te verklaren doordat
vrouwen doorgaans in mannelijk gezelschap verkeren dat de 'honneurs' waar-
neemt als er problemen ontstaan. Voorts blijkt dat vrouwen fysieke agressie
doorgaans niet op mannen richten (behalve op politiefunctionarissen of portiers),
zodat zij hun risicogedrag in zekere zin beperken. In de tweede plaats speelt het
optreden van politiefunctionarissen een rol, als verklaring voor het relatief
beperkte aantal aanhoudingen van vrouwen. In de gevallen waarin (naast mannen)
ook vrouwen een actieve rol hebben gespeeld bij een vechtpartij, zijn in de
onderzochte periode alleen de mannelijke daders aangehouden. Dit heeft voor een
deel te maken met het feit dat mannen zwaarder geweld gebruiken. Soms moesten
ter plaatse keuzes worden gemaakt omdat teveel personen bij de vechtpartij
betrokken waren om allemaal aangehouden te kunnen worden. Aanhouden van
vrouwen kan echter ook de nodige extra commotie opleveren, zeker wanneer
daarbij geweld moet worden gebruikt. De kans bestaat dat omstanders zich ermee
gaan bemoeien en het conflict escaleert. Om dergelijke probleem te voorkomen
worden vrouwen minder snel aangehouden, zo komt uit gesprekken met politie-
mensen naar voren.

Bij 13 procent van de voorvallen van uitgaansgeweld speelden vrouwen wel een
rol bij de aanleiding tot het voorval, maar hadden zij verder geen aandeel in het
geweld. 9 procent van de geweldsincidenten ontstond na een ongewenste verbale
benadering van een vrouw. Dit leidde tot een vechtpartijen waarbij de degene die
de vrouw in kwestie aansprak (mede) als dader is aangewezen. In 4 procent van
de gevallen kreeg een vrouw een klap van een man, waarop bekenden of omstan-
ders een reactie gaven.

In de zaken waarin de vrouwen zelf een actieve rol speelden was het geweld
relatief licht. In twee van de vier gevallen werd dan ook geen vervolgactie onder-
nomen (politiesepot). De overige zaken werden afgedaan met een transactie OM.
Twee van de aangehouden meisjes waren minderjarig en werden vrijwel direct na
aankomst op het politiebureau gehoord en daarop weer in vrijheid gesteld. Slechts
in één geval is de betrokkene vastgehouden tot in de loop van de ochtend, omdat



2 Het toebrengen van bijtwonden waarbij tot bloedens toe is doorgebeten wordt in eerste instantie
altijd zeer serieus genomen door de politie in verband met het risico dat de betrokkene een
infectieziekte onder de leden heeft die middels speeksel overdraagbaar is. Wanneer de betrokken
bijvoorbeeld een HIV-infectie blijkt te hebben kan bijten in strafrechtelijke zin zelfs worden opgevat
als (poging tot) doodslag. 

3 Van Kan e.a. (1999) presenteren dan ook geen percentage maar slechts absolute aantallen. Omwille
van de vergelijkbaarheid wordt dat hier echter wel gedaan.
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sprake was van in strafrechtelijke zin mogelijk zwaarder geweld (bijten)2. Dit
voorbeeld is beschreven in hoofdstuk 5.

Het percentage vrouwen dat wordt aangehouden ligt in dit onderzoek lager dan
naar voren komt uit sommige andere studies waarbij geweldsmisdrijven empirisch
worden onderzocht. Terlouw e.a. (2000) rapporteren een cijfer van 9 procent
voor geweld op straat. Van Kan e.a.: (1999) vinden een cijfer van 8 procent
aangehouden vrouwelijke daders in relatie tot uitgaansgeweld in de regio Haaglan-
den. In de regio Brabant Zuid-Oost was in de onderzoeksperiode 4 procent van de
aangehouden verdachten vrouw (8 vrouwen op 212 aangehouden verdachten).
Daaraan kunnen echter geen vergaande conclusies worden verbonden. Het onder-
zoek van Terlouw e.a. (2000) betreft niet alleen uitgaansgeweld, maar straat-
geweld in het algemeen is derhalve niet volledig vergelijkbaar. Het onderzoek van
Van Kan is gebaseerd op een relatief klein aantal aangehouden verdachten (26
personen) zodat één aanhouding meer of minder al gauw een groot verschil
veroorzaakt in het gevonden percentage3. 

Schema 7.1: Geslacht als risicofactor.
Geslacht

Hypothese Empirisch onderzoek
Mannen plegen het meeste uitgaansgeweld 98 procent van de verdachten is man
Als vrouwen uitgaansgeweld plegen treden
zij vooral op in groepen

De gevallen van uitgaansgeweld waarbij
vrouwen betrokken waren betroffen één op
één vechtpartijen

Vrouwen worden minder snel aangehouden
door de politie

Doorgaans zijn bij uitgaansgeweld vrouwen
betrokken die in gezelschap van mannen
zijn. De vrouwen hebben minder vaak een
actief aandeel in het geweld, maar lopen
daarnaast ook minder kans te worden aan-
gehouden
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Vrouwen spelen met name een rol als aan
leiding voor uitgaansgeweld

Bij 13 procent van de voorvallen was het
aanspreken of benaderen van een vrouw
(mede) aanleiding tot het uitgaansgeweld

7.2.2 Leeftijd

Uit het onderzoek komt de volgende leeftijdsverdeling van de verdachten van
uitgaansgeweld die zijn aangehouden door de politie naar voren.
 
Tabel 7.2: Leeftijd van dader (in procenten, N=129).

%
tot en met 17 jaar 10
18-19 jaar 13
20 - 24 43
25 - 29 22
30 - 34 5
35 - 49 5
50 + 2
Totaal 100

De belangrijkste leeftijdscategorie die wordt aangetroffen bij de geïnterviewde
daders is die van 20 tot en met 24 jaar. Daaropvolgend is de categorie van 25 tot
en met 29 jaar naar verhouding het grootst.

De aard van de gepleegde delicten vertoont geen sterk verband met de leeftijd van
de dader. Het is echter wel opvallend dat enkele zware delicten (steekpartijen,
bedreiging met mes) werden gepleegd door relatief jonge daders. Twee steekpar-
tijen deden zich voor tussen (kleine) groepen terwijl de dader(s) op weg waren
naar huis na te zijn uitgegaan. In het ene geval was een provocatie van de ene
groep door de andere de aanleiding. Daarop ontstond een vechtpartij waarin de
verdachte (18 jaar) een betrokkene uit de andere groep neerstak. In het tweede
voorbeeld was de aanleiding niet duidelijk. Beide groepen waren op de fiets op
weg naar huis. De groep waartoe de verdachte (16-17 jaar) behoorde begon
kennelijk zonder reden een ruzie met de andere groep waarbij één slachtoffer
werd neergestoken. Bij de groep waartoe de verdachte behoorde was sprake van
meerdere antecedenten (2 personen hadden op deze leeftijd reeds meer dan tien
antecedenten). Bij de groep waartoe het slachtoffer behoorde was geen sprake van
eerdere contacten met de politie. Een derde geval betreft een bedreiging met een



4 In nagenoeg alle gevallen was sprake van antecedenten. Uit eerdere gevallen die in de
politieregistratie waren beschreven bleek dan bijvoorbeeld dat de aangehouden verdachte onder
behandeling van een GGZ-instelling was, bepaalde medicatie in relatie tot psychische problematiek
slikte, etcetera. 

5 In een aantal gevallen is sprake van combinaties van problemen. 

111

mes door twee verdachten (18 en 20 jaar). In dit geval is sprake van een bewuste
provocatie door de verdachten op straat op een uitgaansavond. Nadat de betrokke-
nen gezamenlijk drie flessen likeur hadden leeggedronken zongen zij in het
uitgaanscentrum van Eindhoven luid voetballiedjes die betrekking hadden op
Feyenoord. Zij bedreigden de eerste voorbijganger die daarop verbaal reageerde
met messen. Later beweerden zij zich niets meer van het voorval te herinneren
vanwege het alcoholgebruik. Beiden waren reeds eerder aangehouden vanwege
geweldsdelicten.

Schema 7.3: Leeftijd als risicofactor.
Leeftijd

Hypothese Empirisch onderzoek

Jonge mannen maken zich vaker schuldig
aan uitgaansgeweld

65 procent van de verdachten is man en 24
jaar of jonger 

De leeftijd van daders van uitgaansgeweld
is gemiddeld hoger dan bij gewelds-crimina-
liteit in het algemeen

77 procent van de verdachten is 20 jaar of
ouder

7.2.3 Gedragsproblematiek en psychische stoornissen

Gedragsproblematiek en psychische stoornissen kunnen in het onderhavige onder-
zoek alleen worden vastgesteld wanneer de geïnterviewde daarvan zelf melding
maakt. Het was helaas onmogelijk om ter plaatse een expert-oordeel te verkrijgen
van een GGZ-arts. Wel kon de informatie die door de dader tijdens het interview
en het politieverhoor werd verstrekt vaak worden geverifieerd aan de hand van
andere gegevens uit de politieregistratie4. 
Verdachten waarbij op grond van de bovenstaande informatie een vorm van
gedragsproblematiek (vooral agressiebeheersing), psychische problematiek,
ADHD of een trauma is geconstateerd, zijn betrokken bij 26 procent van alle
voorvallen. Het betreft 19 procent van het aantal geïnterviewde daders5. Zij
hebben een opmerkelijk groot aandeel in het uitgaansgeweld in de politieregio



6 Het verschil in percentages geeft aan dat een deel van deze daders meerdere malen bij gevallen
betrokken waren die zijn onderzocht en daarvoor ook zijn aangehouden. 

7 Het betreft hierbij alleen degenen die hebben aangegeven hun agressie als problematisch te
beschouwen. Degenen die agressief gedrag hebben vertoond, zonder dat zij dit als problematisch
ervaren zijn niet meegerekend.
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Brabant Zuid-Oost. Een deel van hen was in de onderzochte periode betrokken bij
meerdere voorvallen6. 88 procent van deze daders heeft (meerdere) antecedenten
vanwege geweldsdelicten.

Gedragsproblematiek en psychische stoornissen is onderscheiden in problemen
met agressiebeheersing, lijden aan ADHD en problemen als gevolg van een
traumatische gebeurtenis. Hierop wordt achtereenvolgens ingegaan in het vervolg
van deze paragraaf.

Problemen met agressiebeheersing
Problemen met agressiebeheersing komen uit het onderzoek naar voren als een
belangrijke risicofactor7. 11 procent van de verdachten maakt daarvan expliciet
melding. Ongeveer tweederde deel van de geïnterviewden die maken hebben met
agressiebeheersingsproblemen heeft daarover contact gehad met een GGZ-instel-
ling. Degenen die kampen met problematiek van agressiebeheersing zijn door-
gaans extraverte persoonlijkheden. Zij besteden meer dan gemiddeld aandacht aan
kleding en uiterlijke verzorging. Ook komen zij doorgaans intelligent en berede-
neerd over. Bij deze groep is echter ook sprake van een neiging tot het mooier
voorstellen van zaken dan ze feitelijk zijn. Respondenten leggen bijvoorbeeld een
opvallende nadruk op het feit dat zij hun leven op orde hebben en er een gedisci-
plineerde dagindeling en levensstijl op na houden.Dit geldt voor een derde deel
van de respondenten met agressiebeheersingsproblemen. Doorgaans blijkt na
vragen om meer details echter dat het vaker goede voornemens betreft dan een
situatie die (al) realiteit is. 

Problemen met agressiebeheersing gaan in 86 procent van de onderzochte geval-
len gepaard met gebruik van drugs. Sommigen nemen alleen softdrugs, met het
oogmerk daarvan rustiger te worden (36%). 29 procent van degenen die aangeven
met agressieproblematiek te kampen gebruikte recent echter niet alleen soft- maar
ook harddrugs. Het gaat meestal om polydruggebruik (alles wat voorhanden is
behalve heroïne). Eveneens 29 procent van degenen met agressiebeheersingspro-



8 Naar de effecten van synthetische drugs wordt veel onderzoek gedaan maar of synthetische drugs
leiden tot hersenbeschadiging is nog niet 'hard' vastgesteld. Dierproeven wijzen uit dat het
neurotoxische effect zich bij sommige diersoorten wel voordoet en bij andere niet. Aanwijzingen
dat zich een vorm van neurotoxiciteit voordoet zijn niet te veronachtzamen (Centre for Human
Drug Research, ref. krantebericht).

9 De hersenbeschadiging houdt specifiek in dat het aantal neurotransmitters in de hersenen
vermindert, of dat hun werking verandert of afneemt. Een beperkte hoeveelheid neurotransmitters
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blemen zegt inmiddels met het gebruik van harddrugs te zijn gestopt, maar
daarvan tot enkele jaren geleden zwaar gebruiker te zijn geweest (XTC, amfeta-
minen, cocaïne). Enkele verdachten geven aan een vechtsport te bedrijven speci-
fiek omdat zij daarmee hun agressieprobleem willen proberen in te tomen.

Naast problematiek met agressiebeheersing zijn ook psychische problemen van
andere aard genoemd, waarvoor de betrokkene behandeld is. Over de exacte aard
van deze problemen kon niet altijd informatie worden verkregen. Het gaat om 3
procent van de daders. Deze waren betrokken bij 6 procent van de onderzochte
voorvallen. Drie van deze vier verdachten maken melding van excessief gebruik
van harddrugs, recent of in het verleden. Daarnaast gebruiken zij ook softdrugs.
Eén respondent meldt het gebruik van alleen softdrugs.

Tussen het gebruik van psychische problematiek en gebruik van drugs komt uit de
literatuur een verband naar voren (Van Wersch e.a: 2001, Spapens e.a.: 1997).In
welke richting de oorzaak-gevolgrelatie tussen psychische problematiek en drug-
gebruik loopt kan uit de literatuur echter niet worden opgemaakt. Met andere
woorden: gebruikt men drugs vanwege de psychische problematiek, of heeft het
druggebruik de juist geleid tot psychische stoornissen? 
Zorgwekkend is echter dat tenminste een deel van de groep die melding maakt
van agressiebeheersingsproblemen of andere psychische problematiek zegt al
enkele jaren geleden te zijn gestopt met het gebruik van harddrugs. Allen geven
echter aan tenminste voor een periode in de house- en gabberscene te hebben
verkeerd en daarbij veel synthetische drugs te hebben gebruikt. Binnen de
medische wereld bestaat veel zorg dat bepaalde synthetische drugs, in het bijzon-
der XTC, een neurotoxische werking hebben, met andere woorden leiden tot
mogelijk onherroepelijke beschadigingen van de hersenen en onbehandelbare
patiënten8. Dit wordt door medici in eerste instantie in verband gebracht met
depressiviteitsklachten. In de criminologische literatuur wordt echter tevens een
verband verondersteld met delinquent gedrag (zie Heiden-Attema en Bol: 2000)9.



komt ook in de criminologische literatuur naar voren als mogelijke risicofactor. De
onbehandelbaarheid van deze vorm van hersenbeschadiging heeft te maken met het feit dat de
gebruikelijke medicatie voor deze stoornissen eveneens de werking van neurotransmitters
beïnvloedt. Wanneer de werking daarvan is afgenomen vermindert of verdwijnt ook de werking
van de medicatie.

10 De geïnterviewden blijven daarover vaag. Doorgaans wordt als reden gegeven dat de housescene
'niet meer is wat het is geweest'. Ook dat kan te maken hebben met het feit dat wanneer de werking
van drugs is verminderd de betrokkene het ook niet meer beleeft zoals voorheen. Daarnaast is het
goed om te beseffen dat dit soort uitspraken worden gedaan door geïnterviewden die gemiddeld
genomen 22 jaar oud zijn.

11 Nagevraagd is of deze diagnose is gesteld door een arts. De desbetreffende jongeren hebben daarop
bevestigend geantwoord. Tevens is in de genoemde gevallen bevestiging gevonden in andere BPS-
mutaties. Wanneer de betrokkene zelf geen melding maakte van ADHD, of wanneer daarvan geen
bevestiging kon worden gevonden in de politieregistratie zijn niet meegerekend. Het betreft hier
dus een ondergrens.
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Wanneer dit neurotoxische effect zich daadwerkelijk voordoet ontwikkelt zich
mogelijkerwijs een ernstig probleem in de samenleving. Opvallend is dat de
verdachten die aangeven (ex-)gebruiker van harddrugs te zijn zonder uitzondering
op de uitgaansavond waarop zij werden aangehouden excessief alcohol hebben
gebruikt. Of deze mate van alcoholgebruik veroorzaakt wordt door het feit dat de
betrokkene de effecten niet meer (of relatief minder) voelt zou nader onderzoek
moeten uitwijzen. In dat licht is het tevens interessant om na te gaan of de betrok-
kene wellicht om dezelfde reden is gestopt met het gebruik van harddrugs10. Ook
zou nader moeten worden onderzocht of juist het excessieve alcoholgebruik de
factor is die de betrokkenheid bij het uitgaansgeweld bepaalt. Opvallend is dat
degenen op wie het bovenstaande van toepassing is vaak bij uitgaansgeweld
betrokken raakten zonder dat daarvoor een duidelijke aanleiding leek te bestaan
en dat zij ook oververtegenwoordigd zijn als alleenpleger.

ADHD
ADHD of lichte vormen van autisme wordt door 3 procent van de aangehouden
jongeren specifiek genoemd11. In alle gevallen betreft het jongens in de leeftijd
van 16-18 jaar. Deze jongeren zijn regelmatig met de politie in aanraking geko-
men vanwege (gewelds-)delicten. Zij gebruiken daarnaast ook veel drugs. Het
betreft met name softdrugs, maar de helft van degenen die melding maken van
ADHD-problematiek gebruikt ook synthetische drugs of cocaïne. Het gaat dus om
een relatief kleine subcategorie, die qua kenmerken in belangrijke mate overeenk-
omt met hetgeen hiervoor is beschreven.



12 Daarbij is uitgegaan van hetgeen de geïnterviewde verklaarde tijdens het interview. In één geval
kwam deze informatie ook uit de politieregistratie naar voren.

13 Dit percentage is niet meegeteld als onderdeel van de categorie gedragsproblematiek en psychische
stoornissen.
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Traumatische gebeurtenis 
Een traumatische gebeurtenis is in het onderhavige onderzoek opgevat als een
ingrijpende psychische of lichamelijke gebeurtenis. 4 procent van de aangehouden
verdachten maakt daarvan expliciet melding.
In de eerste plaats kan een traumatische gebeurtenis direct leiden tot een karakter-
verandering. Bij drie personen heeft een traumatische gebeurtenis een dergelijk
gevolg gehad12. In twee gevallen gaat het om agressief gedrag dat is begonnen na
een auto-ongeluk. In het andere geval betreft het een hersenoperatie die een
gedragsverandering tot gevolg zou hebben gehad. Twee van de drie betrokkenen
hebben in het verleden harddrugs gebruikt. 
In de tweede plaats kan een indirect effect worden verondersteld, namelijk dat
onvoldoende verwerking van een traumatische gebeurtenis risicovol gedrag tot
gevolg heeft. Dit verband komt slechts enkele malen naar voren. Het lijkt derhal-
ve in de praktijk geen grote rol te spelen in relatie tot uitgaansgeweld in de regio
Brabant Zuid-Oost. 

In aanvulling op het bovenstaande is geconstateerd dat bij een relatief hoog
percentage van de verdachten één van de ouders is overleden (7 procent)13. De
mate waarin dit voor de betrokkene een traumatische gebeurtenis vormt is uiter-
aard afhankelijk van tal van factoren. In één voorbeeld komt expliciet naar voren
dat het overlijden van één van de ouders (mede) tot gevolg had dat de betrokken
persoon externaliserende psychische problematiek ging ontwikkelen. In andere
gevallen is wellicht sprake van indirecte effecten. Door de geïnterviewden zijn
echter geen zaken naar voren gebracht die als zodanig zouden kunnen worden
opgevat.
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Schema 7.4: Gedragsproblematiek en psychische stoornissen als risicofactor.

Gedragsproblematiek en psychische stoornissen

Hypothese Empirisch onderzoek

Problemen met agressiebeheersing en
psychische problematiek vormen belangrijke
risicofactoren voor uitgaansgeweld

Bij 26 procent van de voorvallen van
uitgaansgeweld zijn verdachten betrokken
waarbij sprake is van een vorm van gedrags-
of psychische problematiek

Gedrags- en psychische problematiek gaat
samen met andere risicofactoren

52 procent van deze groep gebruikt(e) 
harddrugs
14 procent heeft problemen in de partner-
relatie

ADHD speelt met name bij jongere
leeftijdscategorieën een rol als verklarings-
factor voor uitgaansgeweld

3 procent van de aangehouden verdachten
maakt melding van ADHD, hun leeftijd is 
16 - 18 jaar

Traumatische gebeurtenissen kunnen direct
leiden tot een gedragsverandering die (me-
de) agressief of gewelddadig gedrag in het
uitgaanscircuit tot gevolg heeft

Van degenen die te maken hebben gehad met
een traumatische gebeurtenis (4%) geeft de
helft aan dat dit heeft geleid tot problemen
met agresssiebeheersing

7.3 Risicofactoren op het niveau van het gezin/partnerrelatie

7.3.1 Problemen binnen het gezin (ouder-kindrelatie)

Conflictueuze situaties binnen het gezin worden in de criminologische literatuur
gezien als een belangrijke risicofactor in relatie tot jeugdcriminaliteit. Ook een
relatie met uitgaansgeweld kan aan de orde zijn. Stressoren binnen het gezin
kunnen mogelijkerwijs leiden tot een reactie in het uitgaanscircuit. Een eventueel
causaal verband loopt indirect. Geïnterviewde verdachten noemen problematiek
binnen het gezin als achtergrond, maar hanteren dit niet als excuus voor het feit
dat men betrokken is geraakt bij uitgaansgeweld.

Gezien de gevoeligheid van het onderwerp moeten de resultaten van de interviews
met enige voorzichtigheid worden betracht. Sommige geïnterviewden zijn zeer
terughoudend als het gaat om het verstrekken van details. Anderen vermelden
echter vrijwel direct dat sprake is van problemen binnen het gezin. Bij de groep
die vrijwel onmiddellijk dergelijke problematiek op tafel legt valt op dat zij allen
aangeven slachtoffer te zijn van mishandeling door één van de ouders en dat
sprake is van ervaringen met de politie en hulpverleningsinstanties. De onderzoe-
kers kregen de indruk dat deze problematiek, vaak ook in het politieverhoor



14 Uiteraard is in elk gezin weleens sprake van ruzies tussen ouders en kinderen. Het gepresenteerde
cijfer betreft alleen die gevallen waarin de geïnterviewde melding maakt van ernstige of structurele
ruzies.
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genoemd, mede zeer snel naar voren werd gebracht als bewuste strategie om
sympathie op te wekken. Bij de betrouwbaarheid van deze specifieke informatie
kunnen derhalve vraagtekens worden gezet. In deze paragraaf wordt dan ook met
name informatie gegeven over objectieve aspecten van gezinsproblematiek, zoals
echtscheiding. Subjectieve informatie over gezinsproblematiek wordt hier met
enige voorzichtigheid gepresenteerd. 

Van het totale aantal geïnterviewde verdachten woont 45 procent nog thuis. 68
procent van de geïnterviewde verdachten die nog thuiswonen is van autochtone
afkomst. Van deze groep geeft ruim de helft (59 procent) aan dat geen sprake is
van problemen thuis. Wanneer wel sprake is van moeilijkheden in de relatie
tussen de verdachte en diens ouders, hebben die te maken met een echtscheiding
(18 procent) of voortdurende ruzies met één van de ouders (16 procent)14. Mis-
handeling wordt genoemd door 7 procent van de verdachten. 
Thuiswonenden van allochtone afkomst melden in 22 procent van de gevallen dat
hun ouders zijn gescheiden. Een even hoog percentage verdachten geeft aan dat
er sprake is van problemen met ouders. Deze problemen hebben meestal te maken
met cultuurverschillen tussen Nederland en het land van herkomst. Die verschillen
geven aanleiding tot ruzies en conflicten binnen het gezin.

Schema 7.5: Problemen binnen het gezin.
Problemen binnen het gezin

Hypothese Empirisch onderzoek

Conflicten of problemen binnen het gezin
vormen een risicofactor in termen van
uitgaansgeweld

41% van de geïnterviewde verdachten die
thuiswonen meldt problemen binnen het
gezin

Mishandeling door (één van de) ouders
vormt een risicofactor met betrekking tot
uitgaansgeweld

Mishandeling wordt door 7% van de
verdachten genoemd

7.3.2 Problemen binnen de partnerrelatie (man-vrouw)

Problemen binnen de partnerrelatie kunnen enerzijds aan de orde zijn bij degenen
die een samenlevingsrelatie onderhouden en zelfstandig wonen. Het kan echter
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ook gaan om gevallen waarin een man of vrouw al gedurende langere tijd een
vaste relatie onderhouden, maar waarbij zij bijvoorbeeld nog wel bij de ouders
wonen. Het gaat daarbij doorgaans om de jongere leeftijdscategorie.

Problemen binnen de relatie zijn veelsoortig in achtergrond. De relatie met
uitgaansgeweld is meestal indirect. Enerzijds blijkt dergelijke problematiek, als er
sprake van is, reeds langer geleden aan de orde te zijn geweest. Anderzijds wordt
door de geïnterviewden zelden relatieproblematiek aangehaald als (gedeeltelijke)
verklaring voor het voorval. Een belangrijk deel van de geïnterviewden heeft dan
ook geen vaste relatie. Dit geldt voor 68 procent van de aangehouden verdachten
die zelfstandig wonen. 

Het merendeel van degenen die een relatie hebben (80%) geeft aan dat er geen
sprake is van problemen met hun partner. Hierbij moet worden aangetekend dat
veel van de verdachten nog relatief jong zijn en uit dat oogpunt vaak korter
durende relaties hebben (gehad). 
Problemen binnen de partnerrelatie vormen niet of nauwelijks een directe of
indirecte risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld, zo kan uit de onderzoeksresul-
taten worden opgemaakt. Er zijn slechts enkele voorbeelden waarin dit wel aan de
orde was. In één voorbeeld ontstond tijdens het uitgaan een vechtpartij die te
maken had met het feit dat de familie van een jongen en een meisje problemen
had met de relatie. Dit voorval had zich waarschijnlijk echter ook elders, buiten
het uitgaanscircuit, kunnen voordoen. In een ander voorbeeld had de betrokkene
die dag zijn ex-vriendin sinds langere tijd weer ontmoet, maar die weigerde te
overwegen opnieuw een relatie met hem te beginnen. Hierdoor was hij volgens
zeggen zo emotioneel geworden dat hij mede daardoor bij een gewelddadig
voorval betrokken raakte. 

Buiten dit algemene beeld kunnen twee kleine maar specifieke risicofactoren voor
uitgaansgeweld worden onderscheiden die te maken hebben met de partnerrelatie.
Een eerste kleine maar specifieke risicocategorie in dit verband zijn mannen die
op relatief jonge leeftijd reeds een vaste relatie hebben (getrouwd of samen-
wonend) en kinderen. Vaak is dit geen keuze waar de betrokkene geheel achter
lijkt te staan. Er is bijvoorbeeld sprake van een niet geplande zwangerschap. Een
andere mogelijkheid is dat de betrokkene uit een cultuur afkomstig is waar trou-
wen op jonge leeftijd gebruikelijk is of wordt verwacht. In dergelijke situaties
doen zich gemakkelijk spanningen voor binnen de relatie die te maken hebben met
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het feit dat de mannelijke partner toch uit wil blijven gaan met vrienden en andere
dingen wil doen die 'bij de leeftijd horen'. Bij drie van de geïnterviewde verdach-
ten is sprake van een dergelijke situatie. In twee van de drie gevallen is tevens
sprake van problemen binnen de relatie.
In de tweede plaats kan het stuklopen van de relatie risicovol gedrag in het uit-
gaanscircuit tot gevolg hebben. Doorgaans is in dat geval ook sprake van andere
risicofactoren. Een voorbeeld is een geval waarin spanningen binnen de relatie
leidden tot bedreiging en mishandeling van de vrouwelijke partner. De relatie liep
daarop stuk en de man is zich vervolgens frequent in het uitgaansleven gaan
vertonen, waarbij hij risicogedrag vertoont (provocatief gedrag als gevolg van
overmatig drankgebruik). Een vergelijkbaar patroon komt ook in andere gevallen
naar voren. 

Schema 7.6: Problemen binnen de partnerrelatie.
Problematische partnerrelatie

Hypothese Empirisch onderzoek

Een conflictueuze partnerrelatie vormt een
risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld

Bij 20 procent van de verdachten met een
partnerrelatie is sprake van problemen in de
relatie

Een conflictueuze partnerrelatie vormt een
extra risico wanneer sprake is van daders
met een jonge leeftijd die verantwoordelijk
zijn voor een gezin

2 procent van de aangehouden verdachten is
op jonge leeftijd vader. In 2 van de 3 relaties
doen zich problemen voor

Conflicten in de partnerrelatie die tot gevolg
hebben gehad dat de relatie is beëindigd
kunnen leiden tot risicovol gedrag in het
uitgaanscircuit (gerelateerd aan het zoeken
van een nieuwe partner)

68 procent van de aangehouden verdachten
heeft geen partner. Bij 4 procent van deze
categorie vormde risicovol gedrag tijdens het
uitgaan (mede) aanleiding voor het voorval

7.3.3 Probleemgedrag van (één van de) ouders

De relatie tussen probleemgedrag van (één van de) ouders en criminaliteit
gepleegd in het uitgaanscircuit komt uit het onderzoek niet naar voren als bijzon-
der sterk. In slechts 2 procent van de gevallen komt dit aspect naar voren. Daarbij
betrof het alcoholisme of schennispleging. Overigens blijken de geïnterviewden
over dergelijke problematiek over het algemeen zeer terughoudend te zijn. De
hier gepresenteerde resultaten vormen waarschijnlijk dan ook een ondergrens.
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Schema 7.7: Probleemgedrag van (één van de) ouders.
Probleemgedrag van (één van de) ouders

Hypothese Empirisch onderzoek

Probleemgedrag van (één van de) ouders
vormt een extra stressfactor die het risico 
op betrokkkenheid bij uitgaansgeweld kan
vergroten

Bij 2% van de aangehouden verdachten is
sprake van probleemgedrag van één van de
ouders

7.3.4 Achtergrondkenmerken met betrekking tot school en werk

Tot slot wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan achtergrondkenmerken van
de geïnterviewde verdachten met betrekking tot school en werk. Deze aspecten
zijn niet als specifieke risicofactor naar voren gekomen uit het onderzoek. Het is
echter van belang om enkele constateringen te beschrijven, omdat die aangrij-
pingspunten voor beleid kunnen bieden. 

Tabel 7.8: Dagbesteding school of werk (in procenten, N = 129).

%

School of werken en leren 22
Betaald werk 48
Werkloos/afgekeurd 8
Onbekend 22

De tabel laat zien dat 22 procent van de geïnterviewde daders het volgen van een
opleiding als hoofdbezigheid overdag heeft. Meer dan de helft van de geïnter-
viewden (54%) die nog op school zitten, volgt een opleiding aan een ROC. In 21
procent van de gevallen betreft het een reguliere middelbare schoolopleiding
(VBO/MBO, algemeen voortgezet onderwijs). Een kwart van de geïnterviewden
volgt een HBO of wetenschappelijke opleiding. 

56 procent van de geïnterviewde daders zit niet op school. 8 procent van de
aangehouden verdachten geen werk of is afgekeurd. De geïnterviewden verrichten
in meerderheid (68%) werkzaamheden in de productiesector, of banen waarbij
'werken met de handen' voorop staat. Hieronder vallen uiteenlopende beroepen
zoals installateur, timmerman, monteur, stratenmaker, chauffeur, militair,
schoonmaker, magazijnmedewerker, etcetera. Slechts 6 procent van de geïnter-



15 Van het resterende percentage geïnterviewden is de aard van het werk niet bekend, of gaat het om
personen die werkzaamheden in de illegale of semi-legale sfeer verrichten zoals drugshandel of
prostitutie. 

16 Het gaat om jongvolwassenen, met deze groep wordt derhalve niet de oudere leeftijdsgroep bedoeld
die al meerdere decennia in Nederland woont en werkt.
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viewden is werkzaam in een kantoorbaan. 16 procent is werkzaam in een functie
als verkoper15. 

7.4 Risicofactoren op maatschappelijk en cultureel niveau

7.4.1 Communicatieproblemen tussen bevolkingsgroepen

Risicofactoren op maatschappelijk en cultureel niveau zijn in relatie tot uitgaans-
geweld in de eerste plaats opgevat als aspecten die te maken hebben met proble-
matische communicatie. In hoofdstuk 6 is de hypothese geformuleerd dat bij
nieuwkomers of 1e generatie allochtonen de kans dat dergelijke problemen zich
voordoen groter is dan gemiddeld. 

Van de aangehouden en geïnterviewde verdachten is 31 procent van allochtone
herkomst. 32 procent van de geïnterviewde allochtonen kan gerekend worden tot
de 1e generatie. Het gaat daarbij enerzijds om degenen die in het kader van
gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en anderzijds om recent in-
gestroomde (kinderen van) asielzoekers16. Ongeveer de helft van deze groep is de
Nederlandse taal slecht machtig. Dit geldt met name voor de uit Marokko, Irak en
Iran afkomstige 1e generatie. Degenen die afkomstig zijn uit voormalig Joegosla-
vië kenmerken zich juist wel door een relatief goede taalbeheersing. Slechts in
twee procent van de gevallen is taalproblematiek direct gerelateerd aan het ge-
weldsdelict. De dader begreep niet wat de tegenpartij wilde duidelijk maken of
bedoelde te zeggen, voelde zich daardoor bedreigd en reageerde agressief. Al met
al doet dergelijke problematiek zich derhalve weinig voor.
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Schema 7.8: Communicatie als risicofactor.
Communicatie

Hypothese Empirisch onderzoek

Communicatieproblemen als gevolg van
slechte taalbeheersing vormen een risicofac-
tor in relatie tot uitgaansgeweld

Communicatieproblemen als gevolg van
slechte taalbeheersing spelen nauwelijks een
rol in relatie tot uitgaansgeweld (2%)

7.4.2 Discriminatie

Discriminatie in het uitgaanscircuit is in het onderhavige onderzoek opgevat als
'het maken van onderscheid op basis van uiterlijke kenmerken'. Dit betreft
derhalve zowel de houding van autochtonen ten opzichte van allochtonen als
omgekeerd de wijze waarop autochtonen omgaan met allochtonen. Een discrimi-
nerende opmerking vormde in 17 procent van de gevallen waarbij allochtonen
betrokken waren de aanleiding tot het geweldsdelict. 31 procent van het uitgaans-
geweld waarbij allochtonen betrokken waren had een als onvoldoende respectvol
of neerbuigend opgevatte houding mede als aanleiding. Voorts ontstond 14
procent van de voorvallen omdat een allochtone jongere een autochtoon meisje op
een als vervelend ervaren manier benaderde en daaropvolgend door mannelijke
autochtonen agressief werd benaderd of door portiers werd verwijderd.

De groep van 1e generatie allochtonen die afkomstig is uit Marokko, Irak of Iran
kenmerkt zich gemiddeld genomen doordat zij schijnbaar weinig aandacht besteedt
aan kleding of andere uiterlijke luxe in relatie tot uitgaan. Dit verschil valt op in
vergelijking met recente nieuwkomers uit voormalig Joegoslavië en 2e generatie
allochtonen. Met name jonge Marokkaanse allochtonen van de 1e generatie
worden in weinig gelegenheden toegelaten. Hun houding en groepsgedrag worden
door autochtonen vaak als bedreigend ervaren, zo komt uit de interviews naar
voren. Het gevolg is dat over en weer tussen autochtonen en deze specifieke
groep allochtonen sprake is van wantrouwen welke gemakkelijk aanleiding kan
geven tot conflicten. 

De groep van 2e generatie allochtonen (inclusief de recenter geïmmigreerden uit
voormalig Joegoslavië) is hiermee in belangrijke mate onvergelijkbaar. Een
belangrijk deel van de 2e generatie allochtonen die als verdachte van uitgaans-
geweld zijn aangehouden beperken hun vrijetijdsbesteding en uitgaansgedrag
steeds minder tot de eigen etnische groep. Waarschijnlijk mede als gevolg van de



17 Het bovenstaande is met name van toepassing op 2e generatie allochtone jongeren die geen
structureel crimineel gedrag vertonen. Bij degenen die zich daaraan schuldig maken is over het
algemeen sprake van een veel gebrekkiger integratie in de Nederlandse samenleving, blijkend uit
hun mindere relaties met de 'autochtone' samenleving (geen of weinig autochtone vrienden, geen
deelname aan het verenigingsleven, geen of ongeschoold werk, etcetera). Zij lijken door hun
criminele gedrag tussen de 1e en 2e generatie allochtonen te vallen. 
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gunstige economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren beschikt deze groep
veelal over (vast) werk en derhalve ook over grotere financiële mogelijkheden.
Deze groep allochtone jongeren hoeft in materiële zin dan ook niet onder te doen
voor autochtone jongeren met een vergelijkbaar opleidingsniveau. De delicten
waarbij zij betrokken raken houden in de eerste plaats verband met wat gezien kan
worden als een verschil tussen het zelfbeeld en het beeld wat de omgeving van
hen heeft. Het zelfvertrouwen van deze groep is relatief groot en zij stralen dit
ook uit in uiterlijke presentatie. De betrokkenen beschouwen zichzelf als geïnte-
greerd in de Nederlandse samenleving, hebben vast werk, sporten bij autochtone
verenigingen en maken vaak expliciet melding van het feit dat zij vrienden van
autochtone afkomst hebben17. Ook deze groep heeft echter problemen met de
toelating tot horecagelegenheden. Het 'doelgroepenbeleid' van veel horecagele-
genheden is er regelmatig op gericht (alle) allochtone jongeren buiten de deur te
houden. Dit vormt één bron van aanleidingen voor uitgaansgeweld. Nog belang-
rijker is echter de vaak impliciete houding van autochtonen die door deze alloch-
tone groep wordt opgevat als respectloos of ronduit discriminerend. De aanleiding
voor vechtpartijen is met regelmaat een agressieve reactie door een autochtone
Nederlander. Dat is met name het geval wanneer allochtone jongeren toenadering
zoeken tot autochtone vrouwen. In 72 procent van de gevallen waarbij allochtone
jongeren met de hierboven beschreven kenmerken betrokken waren vormde de
houding van portiers (weigering van de toegang of verwijdering) of autochtone
Nederlanders (opmerkingen die worden opgevat als beledigend), mede de aanlei-
ding voor het geweldsdelict. Gemiddeld ligt dit percentage veel lager 31%), zoals
hiervoor werd beschreven. Deze groep is ook zeer gevoelig voor een correcte
houding van politiemensen of portiers. Met name wanneer bij de betrokkenen de
indruk ontstaat dat dergelijke autoriteiten zichzelf niet in de hand hebben verliezen
zij het respect, wat op zichzelf weer aanleiding vormt tot een gewelddadige
reactie.
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Schema 7.9: Discriminatie als risicofactor.
Discriminatie

Hypothese Empirisch onderzoek

Een discriminerende uitspraak (of een als
zodanig opgevatte uitspraak) vormt een 
directe risicofactor in relatie tot uitgaans-
geweld

Een discriminerende opmerking was in 17
procent van de gevallen waarbij allochtonen
betrokken waren de directe aanleiding tot
het geweld.

Een houding van autochtonen ten opzichte
van allochtonen waaruit een zekere mate
van wantrouwen blijkt vormt een risico-
factor in relatie tot uitgaansgeweld

In 31 procent van de voorvallen waarbij
allochtonen betrokken waren wordt melding
gemaakt van een neerbuigende of weinig
respectvolle houding van autochtonen.

Een houding van allochtonen ten opzichte
van autochtonen waaruit neerbuigendheid
spreekt ten opzichte van meisjes of homo-
seksuelen vormt een risicofactor in het 
uitgaanscircuit

14 procent van de voorvallen waarbij
allochtonen betrokken waren had als
aanleiding het ongewenst aanspreken van
meisjes. Problematiek met betrekking tot
homoseksuelen is in de onderzoeksperiode
niet aangetroffen.

7.4.3 Houding (van subculturen) ten opzichte van geweldscriminaliteit

Zoals in hoofdstuk 6 werd beschreven kan de houding ten opzichte van
(gewelds-)criminaliteit een specifieke risicofactor vormen bij uitgaansgeweld.
Personen die afkomstig zijn uit een subcultuur waarin het gebruik van geweld
(tegen buitenstaanders) meer geaccepteerd is, zouden mogelijk ook in het
uitgaanscircuit gemakkelijker bij geweldsdelicten betrokken kunnen raken.

In individuele gevallen kan de dader opgevoed zijn met het adagium niet weg te
lopen voor geweld, maar terug te slaan. Hiervan wordt door een deel van de
verdachten expliciet melding gemaakt. Daarnaast zou sprake kunnen zijn van
bepaalde groepen binnen de samenleving die door een tolerantere houding ten
opzichte van het gebruik van geweld een extra risicofactor zouden kunnen vormen
in het uitgaanscircuit. Uit de literatuur komen in dat verband twee groepen als
mogelijk risicovol naar voren: recent geïmmigreerde Antilliaanse jonge mannen
met een lage sociaal-economische status en bewoners van woonwagenkampen
(Bovenkerk: 2001, Van San: 1998, Khonraad: 2000).

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bij 6 procent van de voorvallen bewoners
uit een woonwagenkamp betrokken waren. 3 procent van de geïnterviewde



18 In de overige voorvallen werd de betrokkene uit het woonwagenkamp niet aangehouden of kon deze
niet worden geïnterviewd.
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verdachten was afkomstig uit een woonwagenkamp18. Gezien het kleine aantal
woonwagenbewoners in de samenleving kan dit als een oververtegenwoordiging
worden beschouwd. Van de betrokkenheid van woonwagenbewoners bij uitgaans-
geweld gaat een relatief grote dreiging uit. Woonwagenbewoners uiten relatief
vaak het dreigement dat zij of anderen van het kamp verhaal zullen komen halen
(tweederde deel van de gevallen). 30 procent van de voorvallen van uitgaans-
geweld heeft ook daadwerkelijk een vervolg gekregen en geleid tot een nieuw
incident waarbij verdachten werden aangehouden. In één geval waarbij woon-
wagenbewoners betrokken waren werd gebruik gemaakt van een (steek-)wapen,
waarbij het slachtoffer ernstig letsel opliep.

In de onderzochte periode waren Antilliaanse verdachten betrokken bij 5 procent
van het aantal voorvallen van uitgaansgeweld. Van de aangehouden verdachten
van Antilliaanse afkomst (3 procent van het totaal aantal aangehouden verdachten)
had 75 procent op het moment van aanhouding een (steek-)wapen op zak. In één
geval werd dit ook gebruikt, waarbij het slachtoffer ernstig letsel opliep. Het ging
daarbij in de onderzoeksperiode vrijwel zonder uitzondering om gevallen waarbij
andere Antillianen het slachtoffer waren. Deze gevallen speelden zich daarnaast
op één na af in de sfeer van drugs- of relatieproblematiek, waarbij de dader en het
slachtoffer elkaar kenden.

Schema 7.10: Houding ten opzichte van geweldscriminaliteit.
Houding ten opzichte van geweldscriminaliteit

Hypothese Empirisch onderzoek

Betrokkenheid bij uitgaansgeweld van
woonwagenbewoners of Antilliaanse
verdachten houdt het risico van ernstiger
geweldsgebruik in vanwege wapenbezit of
tolerantere houding ten opzichte van
geweldsgebruik

Met name Antilliaanse verdachten hebben
wapens in bezit op het moment van
aanhouding.
Woonwagenbewoners zijn betrokken bij een
relatief groot aantal voorvallen (6%). Dit
percentage wordt mede verklaard door de
neiging 'verhaal' te halen waar-door zich
meerdere delicten in korte tijd voordoen
naar aanleiding van hetzelfde conflict
Bij twee van de drie voorvallen waarin
ernstig letsel optrad waren personen uit de
genoemde groepen betrokken



19 Het plattelandsgebied is ingedeeld naar de afdelingen binnen de politieregio Brabant Zuid-Oost.
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7.4.5 Verschillen tussen stad en platteland 

Een factor van betekenis in beleidsmatig opzicht is de vraag waar de problematiek
zich precies voordoet. In deze paragraaf wordt beschreven waar de voorvallen
plaatsvonden en uit welke gemeente de aangehouden verdachte afkomstig was19.
Daarbij moet worden aangetekend dat buiten de gemeenten Eindhoven en
Helmond verhoudingsgewijs minder verdachten worden aangehouden (zie hoofd-
stuk 2).

Tabel 7.11: Woonplaats dader en pleegplaats delict (in procenten, N = 129).

Woonplaats Pleegplaats

Eindhoven 51 76
Helmond 15 12
De Kempen 2 3
Gemert-Laarbeek 1 1
Deurne-Asten-Someren 4 1
Geldrop-Nuenen-Mierlo 5 0
Best-Oirschot-Son 5 3
Cranendonck 1 1
Valkenswaard-Waalre 1 2
Veldhoven 2 0
Buiten regio Brabant Zuid-Oost 13

De tabel laat zien dat het merendeel van de voorvallen plaatsvond in Eindhoven
en Helmond (88 procent). Wanneer de woonplaats van de verdacht in aanmerking
wordt genomen, blijkt dat 66 procent uit deze beide gemeenten afkomstig is.
Daarnaast is 13 procent van de aangehouden verdachten niet woonachtig in de
regio.

Uit de interviews met verdachten komt naar voren dat sprake is van een grote
mobiliteit in het uitgaansgedrag. Het merendeel van de verdachten dat van het
platteland afkomstig is gaat ofwel exclusief uit in (één van de) de steden, ofwel
zowel in de eigen gemeente als in de stad. Degenen die in de steden Helmond of
Eindhoven wonen beperken hun uitgaansgedrag veel meer tot de stad. Helmon-
ders gaan daarbij regelmatig in Eindhoven uit, het omgekeerde komt relatief
weinig voor.
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Schema 7.12: Stad en platteland als risicofactor.
Verschil tussen stad en platteland

Hypothese Empirisch onderzoek

Het merendeel van het uitgaansgeweld vindt
plaats in de steden waar zich veel uitgaans-
gelegenheden op korte afstand van elkaar
bevinden

88 procent van de voorvallen waarbij
verdachten werden aangehouden speelde
zich af in de steden in de regio Brabant
Zuid-oost

Er is sprake van een grote mobiliteit van
uitgaanders van stad naar platteland en an-
dersom

De mobiliteit van uitgaanders is groter van
platteland naar stad dan omgekeerd

7.5 Riscofactoren voortvloeiend uit gedrag 

7.5.1 Gebruik van alcohol

Over het gebruik van alcohol is in het onderzoek relatief veel informatie verkre-
gen. De geïnterviewden zijn over dit aspect doorgaans zeer open. Het merendeel
van de verdachten heeft voorafgaand aan het voorval alcohol gedronken. Dit geldt
voor 78 procent van de verdachten van uitgaansgeweld. 36 procent van de ver-
dachten heeft tussen de tien en twintig glazen alcohol gedronken. Bijna een kwart
geeft aan meer dan 20 glazen te hebben gedronken en daarnaast weet 10 procent
van de geïnterviewden niet meer om hoeveel consumpties het ging.

Het gebruik van alcohol vormde volgens 42 procent van de geïnterviewde ver-
dachten mede de aanleiding tot het geweld. Dit is echter niet per definitie op te
vatten als een relatie tussen alcoholgebruik en agressiviteit. Dit omvat ook die
voorvallen waarin de verdachte onder invloed te maken kreeg met een agressieve
reactie van een ander (zie hoofdstuk 5). 

Alcoholgebruik wordt naar verhouding weinig genoemd als een directe factor
waarvan de betrokkene agressief werd. Wanneer dit wel als zodanig wordt ge-
noemd betreft het met name verdachten van Marokkaanse afkomst. Zij zeggen
agressiever te zijn worden van het gebruik van alcohol, met name omdat zij
minder gewend zijn aan het drinken van grote hoeveelheden. Het feit dat men die
avond wel meer had gedronken dan gewoonlijk staat regelmatig in verband met
een feestje of een verjaardag. 
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Het gebruik van alcohol heeft primair een indirecte relatie met uitgaansgeweld.
Dit heeft zoals al werd aangestipt, allereerst betrekking op het feit dat degenen die
teveel hebben gedronken hun lichamelijke bewegingen niet goed meer onder
controle hebben. In uitgaansgelegenheden waar het erg druk is, of waar men
gemiddeld genomen minder tolerant is ten opzichte van personen die tegen ande-
ren opbotsen onder invloed van alcohol, loopt deze betrokkene een grotere kans
te maken te krijgen met een agressieve reactie. Die reactie kan onmiddellijk
aanleiding zijn tot het ontstaan van een vechtpartij. Het is ook mogelijk dat
degene die dit overkomt eerst een (verbale) tegenreactie geeft waarop het conflict
escaleert. Bij aanhouding weet de politie niet meer wie als slachtoffer en wie als
dader moet worden aangemerkt. Omdat doorgaans beide partijen fysiek geweld
hebben gebruikt worden alle aangehoudenen als betrokkene of verdachte aan-
gemerkt. Deze situatie doet zich in 19 procent van de gevallen voor. In een groot
deel van deze gevallen gaat het om first-offenders. Tevens is een belangrijk deel
van deze betrokkenen niet uit de regio Brabant Zuid-Oost afkomstig.
Naast deze groep, die veelal incidenteel betrokken is bij uitgaansgeweld, kan de
groep van structurele daders van (uitgaans-)geweld worden onderscheiden. Deze
groep heeft vaker dan gemiddeld een grote hoeveelheid alcohol gedronken. 45
procent van deze groep dronk meer dan 20 glazen bier of meer dan één fles sterke
drank (incl. likeur). 

Een complicerende factor bij de duiding van de relatie tussen alcoholgebruik en
uitgaansgeweld is dat bij veel gevallen van uitgaansgeweld groepen betrokken
zijn. De mate van dronkenschap kan tussen de diverse groepsleden sterk verschil-
len. Het is uit de beschikbare informatie soms op te maken dat degene die erg
dronken was het geweld heeft uitgelokt door zijn gedrag of te maken kreeg met
een agressieve reactie, waarop zijn meer nuchtere vrienden vervolgens hebben
gereageerd. Dit beeld is van toepassing op 9 procent van de onderzochte voorval-
len. De meest dronken betrokkene heeft dan soms juist geen aandeel in de vecht-
partij gehad. In enkele gevallen is het andersom en loopt een verbaal conflict uit
de hand omdat de meest dronken betrokkene overgaat tot een fysieke reactie (3
voorvallen). 

Een laatste punt van aandacht betreft het alcoholgebruik door allochtonen. De
geïnterviewde allochtone verdachten hebben even vaak alcohol gebruikt als de
geïnterviewde autochtonen. Echter, autochtone geïnterviewden drinken gemiddeld
(aanzienlijk) grotere hoeveelheden alcohol. Het kwam in de onderzochte periode
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bijvoorbeeld slechts enkele malen voor dat het alcoholgebruik van een allochtone
verdachte zodanig excessief was dat die niet kon worden gehoord en eerst moest
ontnuchteren. Waarschijnlijk heeft dit voor een deel te maken met het feit dat de
meeste geïnterviewde allochtone verdachten het islamitische geloof aanhangt. Met
name degenen die nog thuiswonen zijn door de week doorgaans ook minder in de
gelegenheid alcohol te gebruiken. Daarnaast speelt echter ook de 'eercultuur' een
rol: allochtone jongeren geven soms expliciet aan openbare dronkenschap of
verlies van controle in het openbaar als een vernedering te beschouwen.

Aangezien het gebruik van alcohol zeer algemeen is tijdens het uitgaan kan een
relatie met andere risicofactoren moeilijk worden gelegd. In alle categorieën van
daders die in hoofdstuk 5 werden beschreven komen personen voor die excessief,
weinig of niet drinken. Slechts bij first-offenders kan worden geconstateerd dat
risicogedrag voor een belangrijk deel gerelateerd is aan alcoholgebruik, maar niet
in de zin dat men daarvan agressiever is geworden.

Schema 7.13: Gebruik van alcohol als risicofactor.
Gebruik van alcohol

Hypothese Empirisch onderzoek

Alcoholgebruik vormt een directe risico-
factor in relatie met agressief gedrag

42 procent van de betrokkenen geeft zelf
aan onder invloed van alcohol agressiever te
worden. Anderzijds stelt slechts een beperkt
aantal geïnterviewden dat het delict niet had
plaatsgevonden in nuchtere toestand

Alcoholgebruik vormt een indirecte risico-
factor relatie met agressief gedrag

In 19 procent van de gevallen vormde
verlies aan motoriek door alcoholgebruik
(mede) de aanleiding voor het geweldsdelict
Bij 9 procent van de voorvallen was één van
de groepsleden zodanig dronken dat dit
(mede) de aanleiding vormde voor het 
geweldsdelict

7.5.2 Gebruik van drugs

Over het gebruik van drugs zijn de betrokkenen over het algemeen minder duide-
lijk dan over het gebruik van alcohol. Uit het onderzoek komt naar voren dat, in
de gevallen waarin daarover duidelijke uitspraken door de verdachte zijn gedaan,
10 procent van de betrokkenen zegt drugs te hebben gebruikt voorafgaand aan het
delict. In 7 procent van de gevallen betreft het gebruik van softdrugs. In 3 procent



20 Het betreft daarbij niet dezelfde groep als die werd beschreven in paragraaf 7.3.3., ofschoon er wel
grote overlap bestaat. 
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van de gevallen betrof harddrugs of combinaties van hard- en softdrugs. Verdach-
ten die weleens harddrugs gebruiken tijdens het uitgaan geven vrijwel zonder
uitzondering aan het gebruik te reserveren voor speciale gelegenheden, zoals
feesten. Gebruik van harddrugs in het 'normale' uitgaanscircuit wordt door de
gelegenheidsgebruikers zelfs als 'not done' aangemerkt. Zoals één van de aang-
ehouden verdachten het uitdrukte: 'Als je met zulke ogen van de coke of pillen
over het Stratumseind loopt, sta je gewoon voor lul'.

Het gebruik van drugs kan op twee manieren worden geduid in relatie tot uit-
gaansgeweld. In de eerste plaats kan een directe relatie tussen druggebruik en
uitgaansgeweld worden verondersteld. Dit zou moeten betekenen dat bepaalde
soorten drugs agressieverhogend werken. Zoals in hoofdstuk 6 reeds werd
beschreven wordt komt uit de literatuur naar voren dat het dan langdurig gebruik
van bepaalde soorten harddrugs zou moeten betreffen. Uit de onderzoeksresulta-
ten blijkt dat in 3 procent van de voorvallen de dader voorafgaand aan het delict
harddrugs heeft gebruikt. Dit cijfer komt overeen met recent onderzoek van
Jellinek (http://www.jellinek.nl). Gebruik van hard- of softdrugs lijkt derhalve
geen sterke directe verklaringsfactor voor uitgaansgeweld. 

Een meer saillante bevinding is dat 19 procent van de aangehouden en geïnter-
viewde verdachten zegt zowel in het verleden als recent harddrugs te hebben
gebruikt. Zij hadden echter niet gebruikt op de avond dat zij betrokken raakten bij
het uitgaansgeweld. Personen waarvoor dit geldt zijn betrokken bij 25 procent van
de onderzochte voorvallen van uitgaansgeweld20. Het grootste deel van het hard-
druggebruik betreft synthetische drugs of cocaïne. De structurele gebruikers
beperkten zich meestal niet tot één type drugs, maar nemen of namen alles wat
voorhanden was. 

Druggebruik kan tevens in verband worden gebracht met andere risicofactoren.
Dit mogelijke verband is tevens van belang in relatie tot de mogelijke negatieve
effecten op de gezondheid van druggebruik in het verleden. Uit het onderhavige
onderzoek naar uitgaansgeweld komt met name een relatie naar voren tussen (een
historie van) druggebruik en psychische problematiek (zie paragraaf 6.3.3).
Opmerkelijk is dat in de onderzochte periode slechts incidenteel een verdachte van
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allochtone afkomst werd aangetroffen die aangaf een regelmatig bezoeker van
houseparties te zijn geweest. Structureel gebruik van XTC (in combinatie met
andere harddrugs) werd onder allochtonen dan ook vrijwel niet aangetroffen. In
enkele gevallen bestond bij geïnterviewde allochtonen het vermoeden dat zij
amfetaminen of cocaïne hadden gebruikt. Wanneer allochtone jongeren, met
uitzondering van de Antilliaanse groep, drugs gebruiken beperkt zich dit veelal tot
softdrugs. 

Schema 7.14: Gebruik van drugs als risicofactor.
Gebruik van drugs

Hypothese Empirisch onderzoek

Incidenteel gebruik van harddrugs vormt
geen risicofactor in relatie tot uitgaans-

geweld

In het onderzoek komen nauwelijks inciden-
tele gebruikers van harddrugs naar voren. 3
procent van de verdachten heeft op de be-
wuste avond harddrugs gebruikt

Structureel gebruik van harddrugs vormt
een risicofactor in relatie tot uitgaans-

geweld

22 procent van de geïnterviewden
gebruikt(e) vaak excessief harddrugs, maar
had niet gebruikt op de avond dat men was
aangehouden 

Excessief gebruik van (soft- of hard-)drugs
doet zich met name voor in combinatie met
andere risicofactoren

Bij gebruikers van harddrugs is in belangrij-
ke mate sprake van psychische problematiek

7.5.3 Risicovol gedrag tijdens het uitgaan

Risicovol gedrag tijdens het uitgaan kan in sommige situaties gemakkelijk leiden
tot betrokkenheid bij uitgaansgeweld. Een eerste veronderstelling in dit verband
is dat onbekendheid met de plaatselijke situatie mede aanleiding kan geven tot
problemen.Onbekendheid kan wellicht leiden tot een verhoogde kans op slacht-
offerschap, maar in combinatie met andere risicofactoren wellicht ook tot een
verhoogde daderkans. Een voorbeeld is een situatie waarin de betrokkenen
problemen opzoeken in een stad of dorp waar zij 'onbekend' zijn. 

Onbewust risicovol gedrag
Onbewust risicovol gedrag heeft in de eerste plaats te maken met het verlies aan
motoriek vanwege teveel drinken. In totaal is 19 procent van de aangehouden
verdachten in moeilijkheden geraakt omdat tegen mensen werd opgebotst (mede)
vanwege alcoholgebruik. Onbekendheid met de plaatselijke situatie kan mogelijk



21 In dit verband moet een beroep worden gedaan op het herkenningsdienstsysteem van de politie
(HKS). Daarin zijn echter niet alle voorvallen opgenomen, maar alleen zwaardere delicten.
Wanneer het ging om iemand die vanuit het buitenland tijdelijk uitgezonden was kon niet worden
gecontroleerd op antecedenten in het land van herkomst 
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leiden tot betrokkenheid bij uitgaansgeweld, omdat de betrokkene onvoldoende op
de hoogte is van gewoonten ter plaatse. Uit het onderzoek komt naar voren dat 12
procent van de daders van uitgaansgeweld in de politieregio Brabant Zuid-Oost
niet woont in deze regio. Van bewust opzoeken van problemen lijkt echter geen
sprake. Het betreft enerzijds personen die in de regio verblijven vanwege een
(korte) vakantie. Anderzijds gaat het om enkele daders die op contractbasis in de
regio werken. Geen van hen had antecedenten in de politieregistratie van de regio
Brabant Zuid-Oost en het herkenningsdienstsysteem (HKS)21. De problemen
ontstonden in deze gevallen vanwege onbekendheid met de plaatselijke situatie,
(excessief) alcoholgebruik en agressieve reacties van derden op het gedrag van de
betrokkene. 

De contractwerkers (meestal Britten) geven aan extreem lange dagen te maken.
Wanneer zij zich op vrijdagmiddag (vaak al vroeg) in het uitgaanscircuit begeven
zorgt alcoholgebruik voor problemen. Het gaat doorgaans om relatief lichte
vechtpartijen of een reactie op een verwijdering uit een horecagelegenheid. De
geïnterviewde contractwerkers kunnen zich volgens eigen zeggen niets van het
desbetreffende voorval herinneren.

Bewust risicovol gedrag
Een andere categorie van risicogedrag is de bewuste provocatie. Dit betekent dat
daders door hun gedrag een conflict proberen uit te lokken. Bij 10 procent van de
voorvallen is sprake van een situatie waarbij de dader handelingen verricht of
opmerkingen maakt waarbij hij verwacht dat een conflict het mogelijke gevolg is.
Als een bewuste provocatie is in het onderhavige onderzoek aangemerkt:
• Expliciet uitdrukking geven aan het feit dat men voor een andere voetbalclub

is dan de lokale, bijvoorbeeld door luid zingend door het uitgaansgebied te
lopen (2 gevallen).

• Gooien met drank of andere voorwerpen, binnen of buiten een horeca-
gelegenheid, zonder dat sprake was van een (verbaal) conflict (3 voorval-
len).



22 Dit is wat anders dan een discrimerende opmerking die in het algemeen wordt gemaakt en waaraan
een persoon die deze toevallig hoort aanstoot neemt. Het gaat hier om een bewust aan een bepaalde
persoon gerichte discriminerende opmerking.
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• Discriminerende opmerkingen die specifiek gericht zijn aan een andere
persoon (2 gevallen)22.

• Maken van vernederende opmerkingen ten opzichte van een vrouw die niet
gediend is van avances (2 gevallen)

Meenemen van een wapen
Het op voorhand meenemen van een wapen, of dit altijd bij zich dragen, is een
belangrijke risicofactor in relatie tot de ernst van het gepleegde delict. Wanneer
de dader zich voldoende bedreigd voelt, of tijdens de vechtpartij zichzelf niet in
de hand heeft wordt het wapen gebruikt. Het ging in de onderzochte gevallen
zonder uitzondering om messen of andere steekwapens (Cat 1, lid 3 Wet Wapens
en Munitie). Tijdens de onderzoeksperiode is bij 6 procent van de aangehouden
en geïnterviewde verdachten een wapen aangetroffen. Dat percentage is ongeveer
vergelijkbaar met cijfers uit ander onderzoek (Bieleman e.a., 1998). Van de
verdachten bij wie een wapen is aangetroffen heeft 75 procent het wapen echter
ook gebruikt, om te dreigen of om te steken.

De daders geven aan dat zij het wapen slechts bij zich dragen ter verdediging.
Ook dat is conform de uitkomsten van eerder onderzoek (Bieleman e.a., 1998).
Ook wordt vaak vermeld dat het om een wapen ging dat zij 'toevallig' op zak
hadden. Normaliter gebruikt men het mes bijvoorbeeld om 'fruit te schillen op het
werk'. Deze of vergelijkbare verklaringen worden meestal gegeven voor het bezit
van het wapen. 

Gedurende de onderzoeksperiode kwam slechts een klein aantal gevallen voor
waarin een steekwapen werd gebruikt. Uitspraken in algemene zin zijn derhalve
niet mogelijk. Wel kunnen enkele voorbeelden worden geschetst. In de onder-
zochte gevallen gebruikte de dader het wapen bewust in omstandigheden waarin
hij zich ernstig bedreigd voelde. In één voorbeeld liet een groepje zich uitdagen
door een andere groep jongens. Een vechtpartij ontstond waarbij de jongen die het
mes op zak had zijn aanzienlijk grotere tegenstander alleen nog aan dacht te
kunnen door te dreigen met het mes. Omdat de tegenstander daardoor onvoldoen-
de geïntimideerd raakte en hem alsnog te grazen dreigde te nemen stak hij daad-



23 Het betreft daarbij alleen voorvallen die zich in een horecagelegenheid hebben afgespeeld of bij de
toegangsdeur (in totaal 41 procent van de voorvallen). Gevallen die zich (alleen) op straat hebben
afgespeeld zijn aangemerkt als 'niet van toepassing'.
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werkelijk toe. Opvallend is dat in de onderzochte gevallen (op één onduidelijk
geval na) het wapen niet werd gebruikt in een situatie waarin de dader de over-
hand had, maar juist wanneer hij dreigde het onderspit te delven in een vecht-
partij. Het eigen gedrag van de dader speelde in de onderzochte gevallen vaak ook
een doorslaggevende rol. De dader had meestal zelf een belangrijk aandeel in het
veroorzaken van de conflictsituatie die leidde tot het gebruik van het steekwapen.

Schema 7.15: Risicovol gedrag tijdens het uitgaan.

Risicovol gedrag tijdens het uitgaan

Hypothese Empirisch onderzoek

Onbewust risicovol gedrag leidt tot betrok-
kenheid bij uitgaansgeweld, waarbij de
slachtoffer-daderrol diffuus is

In 19 procent van de gevallen is sprake van
een situatie waarin het conflict ontstaat naar
aanleiding van een botsing of ongecontro-
leerde bewegingen als gevolg van alcohol-
gebruik.
De dader/slachtoffer wordt daarbij door-
gaans geconfronteerd met een agressieve
reactie van een andere betrokkene

Bewust risicovol gedrag (provocatie) is een
belangrijke oorzaak van uitgaansgeweld

Bij 10 procent van de voorvallen is sprake
van een provocatie door de dader

Het dragen van een wapen verhoogt het
risico op betrokkenheid bij uitgaansgeweld
en leidt tot ernstiger delicten en ernstiger
letsel

7 procent van de aangehouden verdachten
had op dat moment een (steek-)wapen op
zak. 75 procent van de verdachten heeft dit
wapen ook gebruikt om mee te dreigen of
verwondingen toe te brengen

7.5.4 Onduidelijkheden of (veronderstelde) onrechtvaardigheden rond-
om toegang tot horecagelegenheden

Uitgaansgeweld kan ook ontstaan vanwege (veronderstelde) onrechtvaardigheden
rondom de toegang tot horecagelegenheden of het optreden van portiers in alge-
mene zin. Bij dat laatste kan worden gedacht aan verwijdering van de betrokkene
uit de horecagelegenheid en de wijze waarop dit gebeurt (mate van geweldgebruik
door portiers). Verwijdering uit een horecagelegenheid of problemen rondom
toelating zijn aan de orde bij 67 procent van de voorvallen die zich afspelen in of
aan de deur van een uitgaansgelegenheid23. Uit het onderzoek komt naar voren dat
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in die situaties 55 procent van de aangehouden verdachten de weigering of verwij-
dering als onterecht of buitenproportioneel heeft ervaren en dit mede als aanlei-
ding voor het eigen gebruik van geweld noemt.

Weigeren van de toegang
Het weigeren van de toegang tot een horecagelegenheid kan tot verschillende
problemen aanleiding geven. In de eerste plaats kan agressief gedrag ontstaan bij
de deur van een horecagelegenheid, wanneer personen worden geweigerd. In
aanmerking moet worden genomen dat de portiers in dit opzicht niet altijd een
zelfstandige verantwoordelijkheid hebben, maar het beleid uitvoeren van de
horecaexploitant. 14 procent van de geweldsincidenten die zich in of aan de deur
van een horecagelegenheid afspeelden waarbij portiers betrokken waren ontston-
den naar aanleiding van het weigeren van de toegang.
In het merendeel van de feitelijke geweldsdelicten die mede als oorzaak hebben
dat de toegang geweigerd wordt, zijn de betrokkenen van autochtone afkomst (62
procent van de relevante voorvallen). Door allochtone geïnterviewden wordt
echter regelmatig geklaagd over het inconsequente toegangsbeleid van horeca-
gelegenheden. Niet zozeer het feit dat men in bepaalde gelegenheden als alloch-
toon niet wordt toegelaten geeft aanleiding tot problemen, maar vooral onduide-
lijkheid in het toelatingsbeleid. De betrokkenen krijgen op de ene avond wel
toegang (bijvoorbeeld op vrijdagavond wanneer het relatief rustig is en de exploi-
tant 'klanten in de zaak wil') en de andere avond niet (bijvoorbeeld op zaterdag-
avond wanneer het toch al druk is). Ook op dezelfde avond kan dat voorkomen.
Een groepje vrienden spreekt bijvoorbeeld af in een uitgaansgelegenheid. Een deel
van de groep komt al aan het begin van de avond wanneer de zaak leeg is en mag
naar binnen. Het andere deel van de groep wil later op de avond hun vrienden
ophalen maar wordt dan geweigerd.
Problemen kunnen ook ontstaan wanneer allochtone jongeren in wisselende
samenstellingen met autochtone vrienden op stap gaan. Soms zijn zij met vrienden
van Nederlandse afkomst uit en worden zij overal toegelaten. Wanneer zij een
week later met hun allochtone vrienden langskomen wordt de toegang geweigerd.
Ook hiervan komen enkele voorbeelden uit het onderzoek naar voren. Door één
van de betrokkenen (afkomstig uit ex-Joegoslavie) werd het als volgt verwoord:
'Als ik met Nederlandse vrienden ben zien ze me aan voor een Nederlander en
kan ik zo naar binnen. Als ik met een Joegoslavische vriend uit ga, hij heeft een
beetje lang haar en is wat donkerder, kom ik er niet in omdat ze me dan als
buitenlander zien'. Dit probleem speelt ook een rol in andere gevallen waar
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autochtonen en allochtonen gezamenlijk uitgaan. Een treffend voorbeeld is de
situatie waarin twee Turkse mannen met hun autochtoon Nederlandse vrouwen op
stap zijn. De vrouwen willen bij een horecagelegenheid naar binnen en worden
zonder problemen toegelaten. De mannen, die wat achterop zijn geraakt, worden
echter geweigerd door de portiers. Die zijn ook niet gevoelig voor het argument
dat hun vrouwen al binnen zijn en willen ze ook niet roepen. Ze moeten maar
wachten tot ze vanzelf weer naar buiten komen. De mannen worden hierop zo
kwaad dat zij de portiers aanvallen.

De betrokkenen ervaren dit soort confrontaties begrijpelijkerwijs als vernederend
en discriminerend. Een bijkomende (vrijwel algemene) klacht is dat door portiers
vrijwel geen uitleg wordt gegeven over de redenen waarom ze soms wel en soms
niet worden toegelaten.

Verwijdering uit de horecagelegenheid
Van de geïnterviewde verdachten waarbij in een horecagelegenheid een conflict
of probleem ontstond (al dan niet met portiers of personeel) is 53 procent uit de
gelegenheid verwijderd. In meer dan de helft van deze gevallen vindt de dader
deze verwijdering niet terecht en geeft hij daarop een agressieve reactie (waarop
de portiers eventueel weer fysiek kunnen ingrijpen). In tweederde deel van de
relevante gevallen wordt het geweld dat door portiers is gebruikt als buitenpropor-
tioneel ervaren. Vrijwel alle geïnterviewden melden dat de portiers de techniek
van 'het hardhandig bij de keel grijpen' hebben toegepast. In diverse gevallen
leidt dit geweldsgebruik door de portiers ertoe dat degene die dit is overkomen
ernstige verbale bedreigingen gaat uiten (bedreiging met de dood). Soms is het
aanleiding voor vernieling (ramen of deuren van de horecagelegenheid), soms
worden portiers ook fysiek aangevallen. 
In een derde deel van deze gevallen blijven ook nog spullen binnen achter (bij-
voorbeeld jassen), of andere vrienden of vriendinnen. Wanneer de betrokkenen
die spullen terug willen of hun vrienden of vriendinnen binnen willen informeren,
krijgen zij doorgaans nul op het rekest van de betrokken portiers. Ook dit kan op
zichzelf aanleiding geven tot een nieuwe gewelddadige reactie. 

Onder degenen die 'verhaal willen halen' is de groep die melding maakt van
problemen met agressiebeheersing oververtegenwoordigd. Het zijn met name deze
jongeren die aangeven dat zij een verwijdering niet accepteren. Met name wan-
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neer daarbij door de portiers fysiek geweld is gebruikt geeft deze categorie
verdachten aan dat zij dit niet over hun kant kunnen laten gaan.

Een naar verhouding groot deel van de geïnterviewden die uit een horecagelegen-
heid zijn verwijderd is van allochtone afkomst. Dit geldt voor 45 procent van de
verdachten in deze categorie. De reactie op de verwijdering is gemiddeld geno-
men niet verschillend van die van autochtone verdachten. Wel is bij allochtone
jongeren sprake van zwaardere verbale bedreigingen. Met name doodsbedrei-
gingen worden gemakkelijker door allochtone jongeren geuit. Tijdens het politie-
verhoor of het interview nuanceren zij dergelijke uitspraken vrijwel altijd. Of het
gemak waarmee zware bedreigingen geuit worden cultuurspecifiek is kan uit de
onderzoeksresultaten niet worden opgemaakt.

Schema 7.16: Onduidelijkheden of onrechtvaardigheden rondom toelating of
verwijdering.

Weigering tot toelating of verwijdering uit horecagelegenheden

Hypothese Empirisch onderzoek

Onduidelijkheden in het toelatingsbeleid
vormen een risicofactor voor uitgaansge-
weld (gericht tegen portiers)

14 procent van de voorvallen die zich in of
bij de deur van een horecagelegenheid
afspeelden ontstond na weigering van de toe-
gang door een portier

Allochtone jongeren lopen een grotere
kans op weigering bij horecagelegenheden.
Dit vormt in termen van uitgaansgeweld
een extra risicofactor

Van de geweigerden is 38 procent van al
lochtone afkomst. Van degenen die zijn ver-
wijderd uit de horecagelegenheid is 45 pro-
cent allochtoon

Als onterecht ervaren verwijdering vormt
een risicofactor voor uitgaansgeweld (ge-
richt tegen portiers)

53 procent van de verdachten (excl. degenen
die op straat bij een geweldsdelict betrokken
raakten) is verwijderd uit een horecagelegen-
heid. Meer dan de helft beschouwde dit als
onterecht en dat vormde de aanleiding tot een
agressieve reactie
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8Risicoprofielen van daders

8.1 Inleiding

In het onderhavige onderzoek is aan de hand van een combinatie van registratie-
gegevens van de politie en interviews met verdachten inzicht gekregen in risico-
factoren die aan de orde zijn bij individuele daders van geweldsdelicten in het
uitgaanscircuit. Zowel directe als indirecte risicofactoren zijn daarbij onderschei-
den. De vraag is nu aan de orde of uit deze informatie meer risicoprofielen
kunnen worden afgeleid die aangrijpingspunten bieden voor beleidsmaatregelen.
In dit hoofdstuk worden de risicoprofielen van daders van uitgaansgeweld
geschetst aan de hand van hun 'score' op de onderscheiden risicofactoren (inclu-
sief antecedenten). De bevindingen uit de hoofdstukken 5 en 7 worden daarvoor
met elkaar in verband gebracht. 

In relatie tot geweldscriminaliteit in het algemeen en uitgaansgeweld in het
bijzonder, kunnen theoretisch vele risicofactoren worden geïdentificeerd die een
rol spelen. Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat in de praktijk
sommige theoretische verklaringen een sterkere rol lijken te spelen dan andere.
Beleidsmatig is het uiteraard met name van belang om die risicofactoren te
onderscheiden die een directe relatie vertonen met uitgaansgeweld.

Analytisch kunnen drie hoofdprofielen worden onderscheiden: daders van uit-
gaansgeweld met een hoog risico, met een verhoogd risico en met een laag risico.
A. Betrokkenen bij uitgaansgeweld met een hoog risico kunnen in de eerste

plaats worden gekarakteriseerd als daders waarbij sprake is van meerdere
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risicofactoren die een directe relatie met uitgaansgeweld hebben en waarbij
ook indirecte risicofactoren aan de orde kunnen zijn. Het gaat om daders die
regelmatig betrokken raken bij uitgaansgeweld. Deze categorie omvat 40
procent van het totale aantal daders.

B. Betrokkenen bij uitgaansgeweld met een verhoogd risico zijn te kenschetsen
als daders van uitgaansgeweld die incidenteel bij geweldsdelicten in het
uitgaanscircuit betrokken raken. Er kan sprake kan zijn van een beperkt
aantal risicofactoren die de kans op betrokkenheid bij een geval van uit-
gaansgeweld verhogen. Daarnaast zijn bij deze groep indirecte risicofactoren
aanwezig. 46 procent van de daders valt in deze categorie.

C. In de categorie daders met een laag risico is sprake van personen die niet
eerder met de politie in aanraking zijn gekomen. Het aantal directe risico-
factoren is beperkt. Bij deze groep zijn geen (of slechts zeer beperkt) risico-
factoren aanwezig die een indirecte relatie hebben met uitgaansgeweld. 14
procent van de daders valt in de categorie laag risico.

Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten kunnen deze basisprofielen als volgt
verder worden onderverdeeld in subcategorieën:

Daders met een hoog risico op herhaalde betrokkenheid bij uitgaansgeweld
1. Verdachten met een combinatie van gedrags- of psychische problematiek en

(een verleden van) structureel harddruggebruik (betrokken bij 23 procent
van de voorvallen).

2. Verdachten die deel uitmaken van een specifiek onderscheiden dadergroep
(betrokken bij 7 procent van de voorvallen).

3. Verdachten met veelvuldige criminele antecedenten (betrokken bij 20 pro-
cent van de voorvallen).

Daders met een verhoogd risico op herhaalde betrokkenheid bij uitgaansge-
weld
4. Verdachten die risicovol uitgaansgedrag vertonen, met name ingaan op

situaties waarin geweld dreigt, 'rechtzetten' van onrechtvaardigheden
(betrokken bij 20 procent van de voorvallen).

5. Allochtone jongeren die te maken krijgen met een als discriminerend of
neerbuigend opgevatte houding van autochtonen (betrokken bij 7 procent van
de voorvallen).

6. Verdachten met beperkte criminele antecedenten (betrokken bij 23 procent
van de voorvallen).



1 De percentages die betrekking hebben op de zeven risicocategorieën van daders tellen niet op tot
100 procent, omdat daders uit verschillende subcategorieën bij hetzelfde voorval betrokken kunnen
zijn geweest.
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Daders met een laag risico op herhaalde betrokkenheid bij uitgaansgeweld
7. Verdachten zonder antecedenten of indirecte risicofactoren (betrokken bij 20

procent van de voorvallen)1

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt op deze typering nader ingegaan.

8.2 Plegers van uitgaansgeweld met hoog risico

8.2.1 Inleiding

Het eerste 'risicoprofiel' dat uit het onderzoek naar voren betreft plegers van
uitgaansgeweld met een hoog risico. Daders met een hoog risico zijn personen die
zich structureel schuldig maken aan geweldsdelicten in het uitgaanscircuit. Daar-
naast plegen zij doorgaans ook andere delicten, buiten het uitgaanscircuit. In deze
groep is het aantal alleenplegers naar verhouding groter dan in de andere risico-
categorieën. Wanneer het geweld in groepsverband wordt gepleegd betreft het
groepen van personen die elkaar relatief goed kennen. Het gaat om daders die
werkzaam zijn bij dezelfde werkgever, gezamenlijke hobbies hebben, regelmatig
in (ongeveer) dezelfde samenstelling uitgaan, etcetera. In totaal zijn daders met
een hoog risico betrokken bij 50 procent van de voorvallen van uitgaansgeweld
die zich in de onderzochte periode hebben voorgedaan. Het gaat om 40 procent
van het totale aantal verdachten.

De belangrijkste risicofactoren die bij deze categorie verdachten aan de orde zijn,
worden weergegeven in het volgende schema.
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Schema 8.1:Daders met hoog risico: belangrijke directe en indirecte risicofactoren.

Directe risicofactoren

1 Antecedenten die wijzen op regelmatige betrokkenheid bij geweldsdelicten en/of een
criminele levensstijl

2 Psychische stoornissen (agressiebeheersing, ADHD)
3 (Een verleden van) excessief harddruggebruik
4 Risicovol gedrag in het uitgaanscircuit (provoceren, uitlokking, wapenbezit)

Indirecte risicofactoren

1 Problemen in de gezinsrelatie
2 Problemen in de partnerrelatie
3 Op jonge leeftijd het huis uitgaan, vaderschap op jonge leeftijd
4 Excessief alcoholgebruik (in relatie tot criminele levensstijl)

8.2.2 Subcategorieën van daders van uitgaansgeweld met een hoog
risico

In het onderhavige onderzoek zijn drie subcategorieën van daders met een hoog
risico in relatie tot uitgaansgeweld geïdentificeerd. In de eerste plaats betreft het
personen die regelmatig (hard-) drugs gebruiken in combinatie met gedragsproble-
men (agressiebeheersing) of psychische stoornissen. In de tweede plaats gaat het
om een specifieke dadergroep (Groep K). Deze bestaat uit Marokkanen in de
leeftijdsgroep van plusminus 25 jaar, die pas op latere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen en waarbij sprake is van een lage opleiding en slechte beheersing van de
Nederlandse taal. Een derde subcategorie betreft personen die als 'professioneel'
crimineel kunnen worden aangemerkt en meerdere antecedenten hebben in relatie
tot (uitgaans-)geweld, gecombineerd met delicten die zijn gericht op het verkrij-
gen van materieel gewin (bijvoorbeeld vermogensdelicten of drugshandel).

Daders met gedrags- of psychische problematiek en (een verleden van) hard-
druggebruik
De eerste subgroep met hoog risico bestaat uit daders die te maken hebben met
agressiebeheersing of psychische problematiek. Het betreft een categorie daders
waarbij tevens sprake is van (poly-) druggebruik. Zij gebruiken zowel softdrugs
als verschillende soorten harddrugs. In het laatste geval gaat het om synthetische
drugs en cocaïne. Dit risicoprofiel is van toepassing op 14 procent van het totaal
aantal geïnterviewde verdachten. 



2 Overigens lijkt het begrip 'verleden' eerder bedoeld om gemakkelijker over deze materie te kunnen
praten dan dat het druggebruik daadwerklijk is gestopt. 
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Deze personen zijn betrokken bij 23 procent van de onderzochte voorvallen. Zij
hebben daarmee een opmerkelijk groot aandeel in het totale aantal gevallen van
uitgaansgeweld dat is onderzocht.

Opvallend is dat deze groep vrijwel geheel (op één geïnterviewde na) bestaat uit
personen van autochtone afkomst. De leeftijd ligt tussen de 19 en 25 jaar, met
incidenteel een betrokkene met een oudere leeftijd. Tevens zijn personen binnen
deze categorie zowel op het platteland als in de stad te vinden. Er is zelfs sprake
van een oververtegenwoordiging (56%) van van degenen die niet in de steden van
de regio woonachtig zijn (Eindhoven of Helmond). Opmerkelijk is voorts dat 22
procent van die groep afkomstig is uit gemeenten in de politieafdeling de Kempen
(gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). 

Een opvallend gegeven is dat niet zozeer een verband aanwezig lijkt tussen het
gebruik van drugs en geweld op de uitgaansavond zelf, maar veeleer tussen een
verleden van druggebruik en agressieproblematiek. Het grootste deel van deze
categorie betrokkenen geeft aan een verleden te hebben van veelvuldige bezoeken
aan houseparties en in die periode in excessieve mate diverse soorten harddrugs
te hebben gebruikt2. Het wordt uit de onderzoeksgegevens niet duidelijk of de
psychische problematiek waarvan melding wordt gemaakt te wijten is aan het
druggebruik, of dat men juist drugs gebruikt bij wijze van 'zelfmedicatie'. 
Zoals reeds werd beschreven in hoofdstuk 6 maakt men zich in de medische
wereld grote zorgen over de vraag of synthetische drugs een neurotoxisch effect
hebben, oftewel leiden tot hersenbeschadigingen. Dit wordt in de eerste plaats
echter in verband gebracht met depressiviteitsklachten. De link met agressief
gedrag, wanneer die kan worden aangetoond, zal derhalve meer indirect en
intermediair zijn. De personen in deze categorie gebruiken bijvoorbeeld ook vaak
excessief alcohol. Opmerkelijk is ook dat de effecten daarvan die van een 'norma-
le' kater verre lijken te overstijgen (stijfheid, zware spierpijn, dwangmatig rondjes
lopen in de cel, etcetera). Reeds eerder werd beschreven hoe stemmingen en
gedrag van deze categorie verdachten tijdens het verhoor of interview soms
voortdurend wisselen van een volkomen normale conversatie tot onaanspreekbaar-
heid en agressief gedrag. Enkele voorbeelden daarvan zijn in hoofdstuk 5 ge-
geven. Een ander voorbeeld betreft een geval waarin een verdachte tijdens het
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verhoor opeens begint te trillen, gedurende enkele minuten volkomen van de
wereld is, in zijn broek plast, opeens weer tot zichzelf komt, maar zich niets van
het gebeurde blijkt te kunnen herinneren. De vraag is of deze verdachten dit
gedrag vertonen omdat het gebruik van (synthetische) harddrugs psychisch letsel
tot gevolg heeft gehad, ofwel dat dit letsel de aanleiding vormt tot excessief
gebruik van alcohol (omdat drugs niet meer het gewenste effect hebben?), ofwel
dat geen relatie met harddruggebruik aanwezig is en een bepaalde psychische
stoornis de achtergrond vormt van het gedrag van de betrokkene. Op basis van het
onderhavige onderzoek kunnen daarover geen uitspraken worden gedaan, maar
gegeven de mate waarin deze specifieke groep problemen veroorzaakt in het
uitgaanscicrcuit zou nader onderzoek op zijn minst wenselijk zijn.

De hulpverlening schiet bij deze groep veelal tekort omdat het ontbreekt aan
(voldoende) mogelijkheden om de combinatieproblematiek van gedragsproblemen
en/of psychische stoornissen en druggebruik aan te pakken. Gegeven het persoon-
lijkheidsbeeld dat uit de interviews naar voren komt zullen de betrokkenen naar
verwachting echter vaak niet in staat zijn op eigen kracht (lees: op vrijwillige
basis) een structureel hulpverleningsprogramma af te werken. Deze groep vormt
niet alleen in relatie met uitgaansgeweld, maar ook maatschappelijk een belangrij-
ke aandachtscategorie. Het gaat om personen die grote kans lopen buiten het
arbeidsproces te vallen (afkeuring) en ook anderszins veroordeeld te raken tot een
marginaal bestaan. 

Niet bij alle betrokkenen is sprake van de hierboven beschreven zware problema-
tiek. In een deel van de gevallen is de problematiek van agressiebeheersing
beeldbepalend en ligt het gebruik van drugs meer in het verlengde daarvan. Er is
dan geen sprake van een 'drugsverleden'. De geïnterviewden in deze dadercatego-
rie blijken zich vaak bewust zijn van hun problemen. In sommige gevallen stellen
zij ook een expliciete hulpvraag tijdens het politieverhoor of het interview. Deze
personen gebruiken vooral (grote hoeveelheden) softdrugs bij wijze van zelfmedi-
catie en incidenteel harddrugs. De betrokkenen lijken daarnaast ook naar andere
methoden te zoeken om hun agressieprobleem in te tomen, zoals bijvoorbeeld een
extreme focus op sport (of vechtsport als middel om beheersing aan te leren). Het
lijkt echter bij goede voornemens te blijven. Het ontbreekt hen aan mogelijkheden
(of mentale kracht) om op eigen kracht de problemen op te lossen. 



3 Er is overigens sprake van nog een aantal voorvallen waarbij mogelijk dezelfde dadergroep
betrokken is geweest, zo kan worden afgeleid uit beschrijvingen in BPS. Dit kon echter niet worden
geverifieerd omdat geen aanhoudingen werden verricht van personen die in verband konden worden
gebracht met deze dadergroep.
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Dadergroep K. 
In de categorie van verdachten met een hoog risico op herhaalde betrokkenheid bij
uitgaansgeweld komt in de tweede plaats een specifieke dadergroep naar voren.
Deze groep wordt omschreven als dadergroep K. Bij deze groep is sprake van
enkele specifieke risicofactoren

Dadergroep K. betreft een groep van jonge 1e generatie allochtonen die afkomstig
is uit Marokko. De betrokkenen zijn 20 - 25 jaar oud. Zij zijn omstreeks het
twaalfde levensjaar in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen.
Zij hebben meestal slechts enkele maanden onderwijs in Nederland gevolgd,
bleken niet in staat aan te haken en zijn vervolgens gaan werken. 
De omvang van dadergroep K. is wisselend en kan derhalve niet exact worden
vastgesteld. Het aantal aangehouden verdachten dat behoort tot deze dadergroep
is relatief klein van omvang: 3 procent van de aangehouden en geïnterviewde
daders kan worden gerekend tot dadergroep K. Zij zijn echter betrokken bij
tenminste 7 procent van de gevallen van uitgaansgeweld die zich in de onderzoch-
te periode hebben voorgedaan. Dat cijfer vormt waarschijnlijk echter een onder-
grens omdat dadergroep K. een zekere bedrevenheid heeft ontwikkeld in de
afscherming van haar gewelddadige activiteiten voor de politie. De gewelds-
incidenten waarbij zij betrokken zijn vallen te kenschetsen als 'kort maar heftig'.
Na een snelle geweldsexplosie zorgt de groep dat zij wegkomt van de plaats waar
het delict is gepleegd. De verdachten konden in de onderzochte periode alleen
worden aangehouden als de politie 'met de neus bovenop het voorval stond'.3 

Dadergroep K. kan niet in alle opzichten worden beschouwd als bijzonder hecht.
Zij heeft twee à drie centrale figuren, die zich tevens schuldig maken aan andere
vormen van (zware) criminaliteit. Bij de overige groepsleden is daarvan echter
geen sprake. Zij zijn alleen betrokken bij geweldsdelicten in het uitgaanscircuit
(voor zover dit af te leiden valt uit de politieregistratie). De centrale figuren
hebben regelmatig onderling problemen naar aanleiding van criminele activiteiten
en bedreigen elkaar wederzijds. In het uitgaanscircuit, waar meestal sprake is van
vechtpartijen met autochtonen, blijft de groep echter loyaal ten opzichte van



4 Daar stond tegenover dat de betrokkenen geen bezwaar hadden om te praten over hun
dagbesteding, werk, hobbies, kinderen, etcetera.
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elkaar. Met name degenen die een relatief normaal (gezins-)leven leiden nemen
kennelijk eerder uit loyaliteit dan uit overtuiging deel aan het uitgaansgeweld. 

De samenstelling van deze groep wordt vooral bepaald door het feit dat de betrok-
kenen uit dezelfde streek in Marokko afkomstig zijn en elkaar kennen van het
werk of uit de buurt waar zij wonen. De leden van deze groep kenmerken zich
door slechte taalbeheersing. Daarnaast is sprake van een sterke gerichtheid op de
eigen culturele groep (weinig contacten met autochtonen). Een deel van de groeps
leden is op relatief jonge leeftijd getrouwd en heeft kinderen. Een belangrijk
gemeenschappelijk kenmerk is dat de groepsleden ongeschoold en vuil werk
verrichten, onder slechte arbeidsomstandigheden. Dit werk wordt uitgevoerd in
permanente nachtdienst, waardoor dadergroep K. zich alleen in het weekend als
zodanig manifesteert. Door de week is zij grotendeels onzichtbaar omdat de
groepsleden 's nachts werken en overdag slapen. Een uitzondering daarop wordt
gevormd door één of twee groepsleden die zich ook met drugshandel en andere
vormen van criminaliteit (overvallen) bezighouden.

Dadergroep K. was op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd alleen
actief Eindhoven. Een deel van de groepsleden woonde echter voorheen in
Helmond en veroorzaakte toen ook in die gemeente problemen. Deze betrokkenen
zijn echter verhuisd naar Eindhoven. Over de specifieke aanleiding van de
geweldsdelicten waar de verdachten bij betrokken waren wilden zij in de onder-
zochte periode geen verklaringen afleggen4. Een van de groepsleden die enkele
maanden na afloop van het veldwerk van het onderhavige onderzoek werd aan-
gehouden verklaarde in het politieverhoor dat frustratie over het feit dat hen
voortdurend de toegang wordt geweigerd tot horecagelegenheden een rol speelt.
Uit de situatiebeschrijvingen en verklaringen van slachtoffers, getuigen of andere
als verdachte aangehouden personen kon reeds eerder worden opgemaakt dat de
leden van Groep K. vanwege uiterlijke kenmerken en optreden (groepsgewijs) bij
vrijwel alle uitgaansgelegenheden worden geweigerd. Dit betekent dat zij
gedwongen zijn rond te hangen in het horecaconcentratiegebied in Eindhoven. De
kans is groot dat de groepsleden, toch al gefrustreerd door het feit dat zij worden
geweigerd door portiers, zich onheus bejegend voelen door autochtonen. Een
botsing in de drukte, een als neerbuigend of wantrouwend opgevatte houding, of
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een toevallig gehoorde opmerking waarvan al dan niet terecht wordt vermoed dat
die aan 'hun adres' is gericht, vormt dan voldoende aanleiding om tot geweld-
dadig gedrag over te gaan. Slachtoffers hebben vaak het idee dat het geweld
bewust wordt uitgelokt. Mogelijk is daarvan inderdaad sprake. Een andere verkla-
ring is de kennelijk zeer lage drempel bij de groepsleden om tot gewelddadig
gedrag over te gaan, terwijl het slachtoffer het gevoel heeft 'niets verkeerds te
hebben gedaan'. Een deel van de ruzies ontstaat naar aanleiding van de criminele
activiteiten van de centrale figuren, waarbij anderen geacht worden loyaal te zijn.
In die gevallen betreft het doorgaans vechtpartijen met andere allochtone groepen.

Daders met veelvuldige criminele antecedenten
Een derde groep met een hoog risico op betrokkenheid bij uitgaansgeweld wordt
gevormd door daders die zich ook buiten het uitgaanscircuit schuldig maken aan
criminele activiteiten.De groep die een hoog risico heeft op betrokkenheid bij
geweldscriminaliteit vormt 19 procent van het totaal aantal aangehouden en
geïnterviewde verdachten. Zij zijn betrokken bij 20 procent van het totale aantal
onderzochte voorvallen in de periode van november 2000 tot maart 2001. Het
optreden van deze categorie daders houdt een grotere kans op zwaarder geweld
in. Zij houden weinig rekening met de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer in
termen van letsel, of nemen deze voor lief.

Daders met een criminele achtergrond vormen een brede categorie. Zij hebben
zowel een autochtone als allochtone afkomst. Ook de leeftijden zijn uiteenlopend
(de oudste verdachte die in deze categorie werd geïnterviewd was 44 jaar). Deze
groep vertoont een combinatie van risicofactoren, zoals een hoge mate van
alcoholgebruik en agressiebeheersingsproblematiek. Vooral risicovol gedrag in het
uitgaanscircuit lijkt echter van doorslaggevende betekenis. Daders met een crimi-
nele achtergrond vertonen meestentijds zelf provocerend gedrag. Ook hebben zij
zichzelf soms slecht in de hand wanneer zij door anderen worden gefrustreerd.
Het is in dat licht van belang nader onderscheid te maken tussen beginnende en
professionele criminelen. Beginnende criminelen vertonen vooral zelf provocerend
gedrag. Professionele criminelen gedragen zich onopvallender, maar raken vaak
in de problemen omdat zij geen weerstand kunnen bieden aan een (vermeende)
uitdaging.

Beginnende criminelen treden doorgaans groepsgewijs op. Het gaat om groepen
die zich in het uitgaansleven sterk voelen en dit door middel van een uitdagende



5 Het is duidelijk dat deze categorie daders door dit gedrag ook zelf het nodige risico loopt op
lichamelijk letsel. De kracht of reactie van de tegenstander wordt nog weleens verkeerd ingeschat.
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houding ook laten merken. Het feit dat men zich sterk voelt heeft te maken met
de hechtheid van de groep. De leden weten dat zij op elkaar kunnen rekenen als
het nodig is. Het gevoel 'sterk' te zijn kan ook voortvloeien uit het feit dat deze
daders voldoende ervaring hebben om te weten hoe ze een gevecht moeten aan-
gaan en winnen, ook al zijn zij fysiek gezien de mindere partij. Door een heftige,
agressieve reactie kan doorgaans genoeg angst worden aangejaagd bij een andere
betrokkene om als 'winnaar' uit de bus te komen, bijvoorbeeld ook als zij alleen
staan tegenover een groep5. Daders die uit een woonwagenkamp afkomstig zijn
proberen de tegenstander vaak angst aan te jagen door het dreigement te uiten dat
de rest van het kamp verhaal zal komen halen. Opmerkingen in de trant van 'pas
jij maar op, ik kom van het kamp' of 'je gaat eraan, ik ben er één van (in de regio
bekende kampersfamilie)' worden in dit licht geuit. 

Een voorbeeld van een hechte groep is een dadergroep (dadergroep M.) waarvan
in de onderzoeksperiode bij vier verschillende gelegenheden in totaal zes personen
werden aangehouden. De groepsleden (leeftijd 17-18 jaar) kennen elkaar zeer
goed en brengen vrijwel alle vrije tijd gezamenlijk door. Tevens werkt een deel
van de groepsleden bij dezelfde werkgever. Zowel allochtone als autochtone
jongeren behoren tot deze groep. Eén of meer leden zijn afkomstig uit een woon-
wagenkamp. Dadergroep M. kenmerkt zich door een zorgvuldige presentatie
(merkkleding, dure verzorgingsprodukten, etcetera). Enkele groepsleden vertonen
specifiek risicogedrag (excessief alcoholgebruik, lastigvallen van meisjes, uitda-
gend gedrag), waardoor de groep in de onderzochte periode met regelmaat
betrokken raakte bij vechtpartijen, in meerdere gemeenten in de regio Brabant
Zuid-Oost. 

De categorie van professionele criminelen lijkt betrokkenheid bij uitgaansgeweld
primair te beschouwen als een 'bedrijfsongeval'. Men heeft de eigen agressie
onvoldoende in de hand gehad, of kon een 'uitdaging' (waarbij het slachtoffer
zich doorgaans niet goed bewust is wat dan precies de uitdaging was) niet laten
passeren. De rationaliteit lijkt soms te ontbreken: er zijn meerdere voorbeelden
van daders die pas kortgeleden uit detentie ontslagen waren en onmiddellijk



6 In die gevallen speelde het mede een rol dat de betrokkenen naar eigen zeggen niet meer gewend
waren aan de grote hoeveelheden alcohol die zij normaliter met hun vrienden consumeren, omdat
ze in de penitentiaire inrichting niet of nauwelijks konden drinken.

7 Het beschreven voorval speelde zich niet af in de onderzochte periode, maar is illustratief voor de
weinig rationele wijze waarop 'professionele' criminelen soms betrokken raken bij uitgaansgeweld.

8 Er is overigens geen sprake van een afgebakende dadergroep, ofschoon de betrokkenen elkaar
doorgaans wel kennen. De Antilliaanse gemeenschap in Eindhoven telt niet meer dan 1.500
personen. Slechts een klein deel daarvan (waarschijnlijk een zeer beperkte groep) vertoont het
probleemgedrag dat wordt beschreven. Overigens is binnen de groep van Antilliaanse herkomst die
structureel crimineel of probleemgedrag sprake van weinig binding met de stad waarop men op dat
moment toevallig woont. De betrokkenen verblijven regelmatig voor kortere of langere tijd in
andere steden waar zich een Antilliaanse gemeenschap bevindt. Dit laatste is soms ingegeven door
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betrokken raakten bij uitgaansgeweld6. Een ander voorbeeld is een geval waarin
twee personen bezig zijn met handelen in XTC-pillen in het uitgaanscircuit. Één
van deze daders kan het niet laten een vrouw te benaderen in een uitgaansgelegen-
heid maar krijgt nul op het rekest. Wanneer de daders de groep waartoe de vrouw
behoorde even later op straat zien lopen besluiten zij een achterblijver te pakken
te nemen. De politie ziet dit gebeuren en houdt de betrokkenen aan. Daarbij komt
een kleine hoeveelheid pillen te voorschijn, op basis waarvan zij in verzekering
worden gesteld. Familieleden van de verdachten komen daarop op het politiebu-
reau voorzichting informeren of zij de auto van de aangehouden verdachten
mogen terughebben. Voor de politie is dit de aanleiding om ook het vervoermid-
del nader te bekijken. Er blijken zich nog meer dan 1.000 XTC-tabletten in de
auto te bevinden7. 
Op het politiebureau weigeren deze daders vrijwel altijd verklaringen af te leggen
aan de politie. Zij zijn over het algemeen goed op de hoogte van de maximale
tijdsduur die de politie hen kan vasthouden. Verder proberen zij door een rustige
en coöperatieve houding zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat zij zo snel moge-
lijk met een boete worden heengezonden. Op die manier wordt tevens voorkomen
dat de politie mogelijk extra aandacht voor hun (andere) activiteiten gaat ontwik-
kelen. 

Een specifieke groep die als 'professioneel' crimineel kan worden onderscheiden
wordt gevormd door daders van Antilliaanse afkomst. Het gaat daarbij om perso-
nen die relatief recent in Nederland zijn geïmmigreerd. Deze groep komt ook in
andere publicaties als problematisch naar voren (Angenent: 1997, Tweede Kamer:
2001, Bovenkerk: 2001). Gedurende het onderzoek zijn Antilliaanse verdachten
alleen in Eindhoven aangetroffen8. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren



het feit dat het de betrokkene op een bepaalde plaats te 'heet onder de voeten' is geworden. Dit
heeft niet zozeer te maken met belangstelling van de politie, maar heeft zijn oorzaak meestal in een
ruzie of vete met andere Antillianen. Een van de aangehouden verdachten was bijvoorbeeld uit een
plaats in de Randstad naar Eindhoven gegaan omdat hij betrokken was geweest bij een
geweldsdelict met dodelijke afloop en bang was dat bekenden of familie van het slachtoffer wraak
zouden nemen.

9 Omgekeerd doet dit probleem zich niet voor. Wanneer sprake is van een hoog risico blijkt dit
duidelijk uit de politieregistratie en de interviews. Een nadere toedeling van de hier genoemde 18
procent van daders waarbij een zekere twijfel bestaat is alleen mogelijk wanneer nadere informatie
over hun achtergrond zou kunnen worden verkregen.
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dat deze daders met enige regelmaat bij geweldsdelicten in het uitgaanscircuit
betrokken raken (5 procent van de voorvallen). Daarbij betreft het echter vrijwel
zonder uitzondering geweldsdelicten die weliswaar in het uitgaanscircuit worden
uitgevochten, maar die hun oorsprong hebben in ruzies over criminele activitei-
ten, drugs of relatieproblematiek. Op één na zijn de slachtoffers eveneens van
Antilliaanse afkomst. Alle betrokkenen (daders en slachtoffers) zijn meer dan
tienmaal in aanraking gekomen met de politie in de afgelopen vier jaar. Bij de
dader werd op één uitzondering na, telkens een steekwapen aangetroffen (drie van
de vier voorvallen). Door één dader werd het wapen ook gebruikt.

8.3 Plegers van uitgaansgeweld met verhoogd risico

Een tweede categorie van daders die kan worden onderscheiden zijn degenen die
een verhoogde kans heeft op betrokkenheid bij uitgaansgeweld. Deze groep is in
de eerste plaats omschreven als daders met weinig antecedenten, maar waarbij wel
sprake is van bepaalde risicofactoren. 43 procent van het totaal aantal aangehou-
den en geïnterviewde verdachten valt in de categorie 'verhoogd risico'. In verge-
lijking met de groep die in paragraaf 8.2 werd beschreven is geen sprake van een
structureel patroon van (gewelds-)criminaliteit. Dat laatste is soms echter niet
voor honderd procent nauwkeurig vast te stellen aan de hand van de interviews en
de politieregistratie. Het is dan de vraag of de verdachte inderdaad geen structu-
reel patroon van criminele gedragingen vertoont, of dat deze om een onbekende
reden weinig wordt aangehouden door de politie. Bij 18 procent van de gewelds-
plegers met een verhoogd risico is sprake van twijfel over de vraag of zij wellicht
tot de 'hoog-riscio' categorie moeten worden gerekend9.
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De belangrijkste risicofactoren die bij deze categorie daders zijn aangetroffen
wordt weergegeven in het volgende schema.

Schema 8.2: Daders met verhoogd risico: belangrijke directe en indirecte
risicofactoren.

Directe risicofactoren

1 Antecedenten in relatie tot geweldsdelicten, drugs- of alcoholgebruik

2 Risicovol uitgaansgedrag (uitdagend gedrag)

3 Communicatie autochtonen-allochtonen en discriminatie

Indirecte risicofactoren

1 Uitgaan met (in hogere mate) delinquente vrienden

2 Uitgaan met mannelijke vriendenclub (in plaats van met vriendin)

3 Stressoren m.b.t. werk (lange uren, hoge belasting)

4 Stressoren m.b.t. gezin (conflictueuze gezinsrelaties)

5 Stressoren m.b.t. relatie (conflictueuze relatie)

Uit het voorgaande schema komt naar voren dat indirecte risicofactoren een
belangrijke rol spelen bij de groep daders met een verhoogd risico op herhaalde
betrokkenheid bij uitgaansgeweld.

8.3.2 Categorieën van plegers van uitgaansgeweld met een verhoogd
risico

Uit het empirische onderzoek komen enkele specifieke categorieën van daders
naar voren waarbij sprake is van een verhoogd risico op betrokkenheid bij uit-
gaansgeweld. Het gaat daarbij achtereenvolgens om verdachten die risicovol
uitgaansgedrag vertonen, situaties waarbij allochtonen betrokken zijn en proble-
men ontstaan die voortvloeien uit communicatie of discriminatie en verdachten die
specifieke antecedenten hebben op het vlak van geweldsdelicten, alcoholgebruik
of drugs.

Verdachten die risicovol uitgaansgedrag vertonen
Risicovol gedrag tijdens het uitgaan vormt de belangrijkste verklaringsfactor voor
het ontstaan van uitgaansgeweld bij de groep verdachten met een verhoogd risico.
Degenen die dit gedrag vertonen zijn te typeren als jonge mannen die in principe
geen geweldsdelicten opzoeken, maar die zich ook niet laten afschrikken wanneer
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een conflict ontstaat. Het gaat veelal om personen waarbij sprake is van een mate
van rigiditeit in het rechtsgevoel. Dit kan op verschillende manieren tot uitdruk-
king komen. Voorbeelden daarvan zijn:
• In een conflict waarin fysiek geweld wordt gebruikt of dreigt te worden

gebruikt lopen zij niet weg maar nemen er aan deel ('Ons mam zei altijd al:
als ze je slaan dan sla je terug, maar wel eerlijk vechten'). 

• In situaties waarin naar hun mening iets onrechtvaardigs gebeurt moet
worden ingegrepen ('Als ik zie dat iemand een meisje slaat is ie de mijne, je
slaat geen meisjes'). 

• Situaties waarin ze naar hun mening zelf onrechtvaardig behandeld zijn
moeten worden rechtgezet ('Die portier die mij zo heeft aangepakt komt zelf
ook nog aan de beurt, daar kan ie op rekenen'). 

Het gedrag van deze verdachten kenmerkt zich door een mate van (fysieke)
zelfverzekerdheid die door andere partijen kan worden opgevat als uitdagend. De
grens tussen onbewust uitdagend gedrag en een bewuste provocatie is soms dun.
Met name allochtone jongeren blijken dit gedrag al snel uit te leggen als neerbui-
gend of weinig respectvol.
Verdachten in deze categorie kunnen worden omschreven als jonge mannen die
een beroepsopleiding hebben gevolgd of nog altijd volgen. Van degenen die nog
op school zitten volgen de meesten een opleiding aan een ROC. Degenen die
betaald werk verrichten hebben in de meeste gevallen een baan waarin vooral met
de handen wordt gewerkt (installateur, chauffeur, magazijnwerk, etcetera) of een
verkopersfunctie. Opvallend is dat de oudere verdachten (25 - 30 jaar) vaak
aangeven dat zij, in tegenstelling tot gebruikelijk, alleen met mannelijke vrienden
op stap waren. Zij zeggen normaliter met hun vriendin uit te gaan en dan nooit in
de problemen komen. 
Indirecte risicofactoren spelen bij deze groep met name een rol (conflicten binnen
het gezin, vrienden met probleemgedrag), maar deze vormen op zichzelf geen
duidelijke verklaringsfactor voor de betrokkenheid bij een geweldsdelict. Het
merendeel van de wat oudere betrokkenen in deze categorie (vanaf midden twintig
jaar) heeft een vaste partnerrelatie en maakt geen melding van problemen binnen
die relatie.



10 Daarnaast betreft het voor een klein deel ook kinderen van recenter naar Nederland geïmmigreerde
asielzoekers uit voormalig Joegoslavië (die formeel als 1e generatie moeten worden opgevat). Ook
op deze groep zijn de hier genoemde kenmerken van echter toepassing. 
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Allochtone jongeren die te maken krijgen met discriminatie of een neerbui-
gende houding door autochtonen 
Allochtone jongeren die te maken krijgen met een houding van autochtonen die zij
als discriminerend of neerbuigend opvatten vormen een tweede aandachtsgroep.
Het gaat daarbij met name om 2e generatie allochtone jongeren10. Het betreft
daarbij een groep die in Nederland is geboren, hier op school heeft gezeten of nog
altijd zit en de taal uitstekend spreekt. Deze jongeren hebben doorgaans vrienden
van autochtone afkomst en nemen daarmee ook deel aan het verenigingsleven
(voetbal). Zij zijn qua kenmerken goed vergelijkbaar met de groep die hiervoor
werd beschreven (opleiding, leeftijd, risicogedrag, extravertheid, etcetera).

De belangrijkste directe risicofactor in relatie tot betrokkenheid bij uitgaans-
geweld is de behandeling van deze jongeren door andere uitgaanders van autocht-
one afkomst en door portiers van uitgaansgelegenheden. Ondanks het feit dat de
integratie van etnische minderheden voortschrijdt (zie bijvoorbeeld Tweede
Kamer: 2001), is in het uitgaanscircuit nog altijd sprake van wantrouwen ten
opzichte van allochtone jongeren. Dit beeld komt niet alleen uit verklaringen van
deze jongeren zelf naar voren, maar blijkt ook uit de uitspraken en houding van
een deel van de geïnterviewde autochtone verdachten. Een en ander leidt vooral
tot problemen wanneer allochtone jongens autochtone meisjes benaderen. Wan-
neer het meisje laat blijken daarvan niet gediend te zijn is de kans aanwezig dat
dit door de allochtone jongere als neerbuigend wordt ervaren. Daarop kan deze
weer een verbale of fysieke reactie tot gevolg hebben, waarop de aanwezige
autochtone jongens vaak weer reageren, met escalatie tot gevolg. De kans op
escalatie is vooral groot wanneer het betrokken meisje met een groep op stap is
waartoe ook autochtone jongens behoren, of wanneer er autochtone bekenden van
deze meisjes in de uitgaansgelegenheid aanwezig zijn. 

Omgekeerd vormt ook de houding en het gedrag van allochtone jongeren zelf, ten
opzichte van autochtone jongeren een risicofactor. In de verklaringen in het
politieverhoor wordt door getuigen of andere betrokkenen het optreden van
allochtone jongeren (Turken en Marokkanen) in de richting van autochtone
meisjes vaak als opdringerig omschreven. In de tweede plaats loopt ook een



11 Daar komt bij dat allochtone jongeren gemiddeld minder (alcohol) consumeren en derhalve ook uit
bedrijfseconomisch oogpunt een minder aantrekkelijke doelgroep vormen dan autochtonen. 

12 Hetgeen ook in die gevallen kan leiden tot situaties waarin men het 'toch probeert', bijvoorbeeld
op een rustige avond. De kans is dan groot dat de horeca-exploitant uit bedrijfseconomische
overwegingen wil dat de betrokkenen toch worden binnengelaten. Zoals een portier het
verwoordde: 'krijg ik op mijn donder van de eigenaar. Er zit niemand binnen, ik verdien geen cent
en jij weigert mensen!' De kans is echter groot dat deze jongeren op een drukke avond ook
proberen binnen te komen. Dit leidt dan tot discussie met de portiers die niet altijd in staat zijn met
die situatie om te gaan ('We komen hier toch vaker, je kent ons toch, de eigenaar zei de laatste keer
zelf dat we binnengelaten moesten worden, haal hem maar dan zal hij het je zelf vertellen,
etcetera'). Zij beschouwen deze jongeren al snel als lastpakken en probleemveroorzakers wat op
zichzelf weer aanleiding kan geven hen scherp in de gaten te houden als ze toevallig wel een keer
worden toegelaten en hen bij het minste of geringste te verwijderen. Dit kan dan weer de aanleiding
vormen tot geweldsdelicten naar aanleiding van een als onterecht ervaren verwijdering.
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autochtone jongen die een allochtoon meisje benadert (voor zover aanwezig in
uitgaansgelegenheden) grote kans op een agressieve reactie van jongens uit
dezelfde etnische groep. Tot slot wordt het feit dat allochtone jongeren vaak met
grote groepen in uitgaansgelegenheden samenkomen als problematisch ervaren.
Deze groepen worden door veel autochtonen als bedreigend ervaren en vormen
voor hen de aanleiding om de desbetreffende uitgaansgelegenheid voortaan te
mijden. Voor de horeca-exploitanten kan dat een reden vormen om allochtonen te
weigeren11.

Wanneer sprake is van een strikt toelatingsbeleid is dit al gauw bekend bij de
allochtone jongeren. Over het algemeen geven zij in de interviews aan dit (welis-
waar tandenknarsend) te kunnen accepteren. Dat ligt echter anders wanneer het
'doelgroepenbeleid' bij een horecagelegenheid onduidelijk is12. Met name gevallen
waarin allochtone jongeren de ene avond wel worden toegelaten tot een uitgaans-
gelegenheid en de andere avond niet, leidt tot een verhoogde kans op gewelds-
delicten. Het feit dat deze jongeren veelal ook autochtone vrienden hebben speelt
eveneens een rol. Wanneer zij met vrienden van autochtone afkomst uitgaan
worden zij niet geweigerd. Wanneer zij met vrienden van allochtone afkomst
uitgaan gebeurt dit wel. Over het algemeen leidt dit tot discussie met de portiers
die meestal niet in staat zijn een verklaring te geven voor het 'zwalkende'
deurbeleid dat zij op last van de eigenaar van de gelegenheid moeten voeren. De
lang niet altijd optimale communicatieve vaardigheden van portiers spelen even-
eens een rol. Wanneer de 'vlam in de pan slaat' heeft dit vaak te maken met het
feit dat de portiers een weinig communicatieve houding aannemen die (overigens
niet alleen) door allochtone jongeren als neerbuigend wordt opgevat. Ook een
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verwijdering die in verband wordt gebracht met allochtone afkomst kan gemakke-
lijk leiden tot geweldsdelicten. 

De allochtone jongeren in deze risicocategorie geven het feit dat zij alcohol
hebben gebruikt (doorgaans die avond een grotere hoeveelheid dan zij gewend
zijn) vaker dan gemiddeld aan als oorzaak van het geweldsdelict. In vergelijking
met autochtone verdachten gebruiken zij, uitzonderingen daargelaten, gemiddeld
echter beduidend minder alcohol. Tijdens de onderzoeksperiode is slechts in een
incidenteel geval sprake geweest van een allochtone verdachte die op het politie-
bureau niet aanspreekbaar was vanwege dronkenschap. Voorts drinken zij uit
economische overwegingen soms in de horecagelegenheid waar dat het goed-
koopst is. Ook zelf meenemen van alcohol, die dan op straat wordt opgedronken,
komt regelmatig voor. Dit drinkgedrag heeft eveneens tot gevolg dat de betrokke-
nen voor uitbaters van horecagelegenheden niet de meest interessante doelgroep
vormen.

Verdachten met beperkte criminele antecedenten 
Een laatste categorie die binnen de groep verdachten met een verhoogd risico kan
worden onderscheiden zijn degenen waarbij sprake is van beperkte criminele
antecedenten in combinatie met andere risicofactoren. 
Allereerst kunnen daders worden onderscheiden waarbij sprake is van regelmatige
betrokkenheid bij delicten die niet gerelateerd zijn aan geweld of het verkrijgen
van materieel gewin. Deze personen zijn vaak meerdere malen aangemerkt als
veroorzaker van een verkeersongeval en rijden onder invloed. Het gaat doorgaans
om mannen van boven de dertig. 
Een tweede gemeenschappelijk kenmerk is het feit dat deze verdachten op het
moment dat zij werden aangehouden voor uitgaansgeweld op stap waren met
vrienden die in het onderhavige onderzoek als 'hoog risico' zijn aangemerkt. In
hoofdstuk 5 is daarvan een voorbeeld beschreven.
Een ander voorbeeld betreft een familielid van een lid van een dadergroep, die op
een avond toevallig met hen op stap is en betrokken raakt bij een vechtpartij. 



156

8.4 Plegers van uitgaansgeweld met laag risico

8.4.1 Inleiding

Plegers van uitgaansgeweld met een laag risico kenmerken zich door het feit dat
zij het delict hebben gepleegd, zonder dat sprake was van eerdere antecedenten.
Er kan echter wel sprake zijn geweest van delinquent gedrag in het verdere
verleden, bijvoorbeeld in de puberteit. Deze verdachten zijn echter sinds 1-1-97
niet met de politie in contact geweest en ook uit het interview blijkt deze betrok-
kenheid niet. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat incidentele daders over diverse leeftijds-
categorieën verspreid zijn, waarbij de jongste leeftijdsgroep echter ondervertegen-
woordigd is. Geweldplegers met een laag risico treden zowel in groepen op als
individueel. In de onderzochte periode was geen sprake van ernstig lichamelijk
letsel als gevolg van een voorval waarbij een dader met laag risico betrokken was.
Daarnaast kan worden geconstateerd dat bij verdachten met een laag risico het
verschil tussen dader- en slachtofferschap vaak diffuus is. In ongeveer de helft
van de gevallen leidt het gedrag van de betrokkene tot een agressieve reactie van
een derde, waarna een geweldsincident ontstaat waarin iedereen als dader wordt
aangemerkt.

Schema 8.3: Daders met laag risico: belangrijke directe en indirecte risicofacto-
ren. 

Directe risicofactoren

1 Alcoholgebruik, leidend tot 'onhandig' gedrag

2 Onbekendheid met de plaatselijke situatie

3 Negatieve houding ten opzichte van allochtonen

Indirecte risicofactoren

1 Betrokkenheid bij (lichte) delicten in de puberteit

Als directe risicofactoren komen bij deze groep daders onhandig optreden als
gevolg van het nuttigen van teveel alcohol en onbekendheid met de plaatselijke
situatie naar voren. Deze factoren komen regelmatig in combinatie met elkaar
voor. Een ander aspect, dat echter minder vaak voorkomt, is een negatieve
houding ten opzichte van allochtonen. 
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Verreweg de belangrijkste factor in dit verband is risicovol uitgaansgedrag dat te
maken heeft met alcoholgebruik. In de meeste gevallen betreft het onvaste bewe-
gingen waardoor tegen personen wordt aangebotst die daarop agressief reageren.
In de vechtpartij die daarop ontstaat is niet meer duidelijk wie dader en slachtoffer
was. 

Een onderscheidend kenmerk is dat bij daders met een laag risico weinig sprake
is van indirecte risicofactoren. Er is niet of nauwelijks sprake van problemen
binnen het gezin of de partnerrelatie, zij vertonen geen (bewust) risicogedrag in
het uitgaanscircuit, gebruiken geen drugs, etcetera. De belangrijkste risicofactor
is het gebruik van (veel) alcohol op plaatsen waar de gevolgen daarvan (gebrek
aan controle) tot agressieve reacties van andere uitgaanders leiden. Met die
omstandigheden is men daarenboven vaak onbekend. Met andere woorden:
wanneer deze betrokkenen dit in de plaatselijke kroeg zouden hebben gedaan
'waar iedereen elkaar kent'dan zou dergelijk gedrag zeer waarschijnlijk niet tot
een agressieve reactie hebben geleid. Wanneer het gebeurt in een stad waar de
betrokkene verhoudingsgewijs onbekend is, is het risico veel groter dat een
situatie ontstaat van 'verkeerde plaats, verkeerde tijd'. 

8.4.2 Categorie daders met een laag risico

Binnen de groep daders met een laag risico kan één specifieke categorie worden
onderscheiden. Het betreft verdachten die van buiten de regio Brabant Zuid-Oost
afkomstig zijn. Deze verblijven doorgaans voor een korte vakantie (midweek of
weekend) in één van de vakantieparken in de omgeving. Deze groep loopt een
zeker risico op betrokkenheid bij een gewelddadig voorval vanwege de onbekend-
heid met de plaatselijke situatie. Dit risico wordt groter wanneer sprake is van het
gebruik van veel alcohol. Vooral wanneer zij ervoor kiezen aan het eind van de
avond 'nog even' naar een uitgaansgelegenheid te gaan doet de kans op problemen
zich voor. 
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9Mogelijke aanpak van uitgaansgeweld
in de regio Brabant Zuid-Oost 

9.1 Inleiding

Uit de literatuur komt het inzicht naar voren dat een aanpak van criminaliteit zich
niet kan beperken tot één type maatregelen, maar dat een 'meersporenbeleid'
nodig is. Een aanpak dient tevens gedifferentieerd te worden naar type problemen
en typen daders. Tot slot dienen maatregelen flexibel te kunnen worden ingezet en
aangepast (Beke en Kleiman: 1990). Een tweede overtuiging die uit alle stukken
naar voren komt die handelen over de aanpak van uitgaansgeweld is dat maatrege-
len geïntegreerd moeten worden genomen en moeten kunnen rekenen op een
breed draagvlak (bijvoorbeeld Beke en Kleiman: 1990, Ministerie van Justitie:
1999). Zowel de politie, de gemeente, horecaondernemers als het Openbaar
Ministerie spelen een rol bij de situationele aanpak van uitgaansgeweld. 

9.2 Preventieve, pro-actieve en repressieve aanpak

In de aanpak van uitgaansgeweld kan onderscheid worden gemaakt tussen preven-
tieve, pro-actieve en repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn erop
gericht te voorkomen dat uitgaansgeweld ontstaat. Pro-actief optreden wordt hier
gedefinieerd als het zo snel mogelijk in kaart brengen van risicogroepen of
-individuen met betrekking tot uitgaansgeweld en deze aanpakken alvorens zij



1 Hiermee wordt aangesloten bij de definitie die het begrip pro-actief in de Engelse literatuur krijgt
(Barton en Evans: 1999). In de Nederlandse politiewereld wordt het begrip pro-actief veelal
hetzelfde gehanteerd als preventief. Dat laatste betekent het in het onderhavige onderzoek
nadrukkelijk niet.

2 Geïnteresseerden verwijzen wij naar Sherman e.a.: 1999. 
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structureel probleemgedrag kunnen gaan vertonen1. Repressief optreden heeft tot
doel de impact van geweldsdelicten die zich voordoen zoveel mogelijk te beperken
(bijvoorbeeld door snel en adequaat ingrijpen door de politie) en herhaling te
voorkomen door middel van een adequate strafrechtelijke reactie. In het vervolg
van deze paragraaf wordt ingegaan op deze drie vormen in relatie tot de aanpak
van uitgaansgeweld.

9.2.1 Preventieve maatregelen

Preventie van criminaliteit is een veld waarop een scala van activiteiten denkbaar
is. Begeleiding van de ontwikkeling van kinderen valt er bijvoorbeeld (deels)
onder, maar ook het verwijderen van struikgewas in een woonwijk in verband met
het veiligheidsgevoel van de burger. Het zou veel te ver voeren om een uitputtend
overzicht te verschaffen van denkbare maatregelen en in welke situaties daarvan
een bepaald effect verwacht kan worden2. Hier wordt een globaal onderscheid
gemaakt in algemene preventiemaatregelen en situationele preventie

Algemene preventieve maatregelen zijn maatregelen die gericht zijn op aspecten
die als risicofactoren in relatie tot criminaliteit kunnen worden beschouwd. Een
voorbeeld is het complex van begeleiding van ouders en kinderen, in de vorm van
consultatiebureaus en peuterspeelzalen die er mede op zijn gericht om ontwikke-
lingsstoornissen voortijdig op te sporen. Preventiemaatregelen kunnen ook op
specifieke groepen zijn gericht, bijvoorbeeld op degenen die in achterstands-
situaties verkeren. Te denken valt aan het bevorderen van de participatie van
allochtone kinderen bij de peuterspeelzalen. Algemeen preventiebeleid is met
name van essentieel belang om probleemsituaties binnen de samenleving als
geheel zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee wordt ervoor zorggedragen dat
een zo klein mogelijk aantal groepen of individuen met de probleemachtergronden
die in de hoofdstukken 6 tot en met 8 werden beschreven in het uitgaanscircuit
opduiken. Algemene preventieve maatregelen kunnen echter moeilijk doelgericht



3 In dit project is geen informatie verzameld in horecagelegenheden, maar bij de plegers van
uitgaansgeweld. Uit de interviews zijn slechts enkele gevallen naar voren gekomen waarin de
omstandigheden ter plaatse (mede) een rol hebben gespeeld als aanleiding voor het geweldsdelict.
Het betrof daarbij aan vervoer gerelateerde zaken (agressieve reactie op een te hard rijdende auto
in het uitgaansgebied waarop de betrokkene uitstapte en een vechtpartij volgde en een ruzie om een
plaats in een taxi).
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worden gebruikt om specifieke vormen van criminaliteit te bestrijden, zoals
uitgaansgeweld. Om een beleid te ontwikkelen voor personen die in het onderha-
vige onderzoek reeds naar voren komen als degenen waarbij sprake is van een
hoog of verhoogd risico op betrokkenheid bij uitgaansgeweld, lijken algemene
preventiemaatregelen minder geschikt. De termijn waarop deze maatregelen effect
hebben is doorgaans lang, of hadden reeds op jongere leeftijd moeten worden
genomen. Om deze redenen blijven algemene preventiemaatregelen grotendeels
buiten beschouwing in dit rapport.

Situationele preventiemaatregelen zijn preventiemaatregelen die wel specifiek zijn
gericht op het voorkomen van problemen tijdens het uitgaan. Ook deze maatrege-
len zijn veelsoortig. Doorgaans zijn zij gericht op lokaties waar problemen zich
voordoen, bijvoorbeeld bepaalde (typen) horecagelegenheden of uitgaansgebieden.
Preventieve maatregelen kunnen zijn gericht op de vestiging of inrichting van
horecagelegenheden, de aan- en afvoer van uitgaanspubliek, training van portiers,
etcetera3. Ook van de aanwezigheid van politiemensen in het horecagebied kan
een preventieve werking uitgaan. 
Doorgaans betreffen situationele preventiemaatregelen alle uitgaanders. Deze
aanpak kan echter ook worden toegepast op doelgroepen binnen de totale popula-
tie van uitgaanders. Een voorbeeld daarvan is het verschaffen van voorlichting
over uitgaan aan scholieren van ±16 jaar om hen te informeren hoe veilig kan
worden uitgegaan. Door middel van deze maatregelen wordt geprobeerd poten-
tiële daders te weerhouden van het plegen van een geweldsdelict. Kenmerkend
voor een preventieve aanpak van uitgaansgeweld is dat verschillende instanties en
organisaties daarbinnen een rol moeten spelen, om maatregelen effectief te kunnen
laten zijn. Niet alleen de politie en het Openbaar Ministerie, maar ook de gemeen-
te, de horecaondernemers, particuliere beveiligingsbedrijven (portiers) en bijvoor-
beeld vervoersbedrijven (taxi, bussen), spelen daarbij een rol. Tussen deze
instanties moeten afspraken worden gemaakt en het draagvlak moet aanwezig zijn
om tot eenduidige en op elkaar afgestemde maatregelen te kunnen komen. In
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diverse gemeenten zijn in dat licht reeds convenanten gesloten tussen relevante
partijen.
Ook voorlichting kan een geschikt middel zijn om preventieve effecten te berei-
ken. Een deel daarvan kan via scholen worden aangeboden aan leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Een lespakket met dat doel (Way Out) is ontwikkeld in
opdracht van diverse ministeries en wordt ook door sommige scholen in de
politieregio Brabant Zuid-Oost reeds toegepast. In dat pakket wordt leerlingen
geleerd hoe zij veilig kunnen uitgaan, bijvoorbeeld door te weten op welke zaken
zij moeten letten en door geen onnodige risico's te nemen. Zaken als zelfkennis,
waarden en normen en praktische uitgaanstips staan daarbij centraal.

9.2.2 Pro-actieve aanpak

Pro-actief werken is te definiëren als het zo vroeg mogelijk interveniëren wanneer
groepen of individuen met probleemgedrag worden gesignaleerd. Het verzamelen
en koppelen van zoveel mogelijk relevante informatie is voor een pro-actieve
aanpak een essentiële voorwaarde. 
Een pro-actieve aanpak is erop gericht te voorkomen dat probleemgedrag van
individuen of groepen uit de hand loopt en leidt tot structureel en ernstig delin-
quent gedrag. Een voorbeeld is de aanpak van individuen of groepen die zich met
enige regelmaat schuldig maken aan lichte delicten. Wanneer een dergelijk
patroon wordt gesignaleerd kan actie worden ondernomen. Die bestaat uit nagaan
wat de achtergrond of oorzaak van het gedrag van specifieke groepen of indivi-
duen is, om vervolgens daarop in te grijpen middels gerichte hulpverlening of
andere maatregelen. 
Deze werkwijze is een andere dan gebruikelijk. Normaliter volgt pas een reactie
van de relevante instanties op het moment dat een ernstig probleem is ontstaan.
Een verdachte die reeds meerdere lichte geweldsdelicten heeft gepleegd wordt
bijvoorbeeld pas aangepakt wanneer hij betrokken raakt bij een voorval waar het
slachtoffer ernstig letsel oploopt. Een pro-actieve aanpak is er daarentegen op
gericht signalen van probleemgedrag snel op te pikken. Op dat moment hoeft de
mogelijkheid van een strafrechtelijke reactie (nog) niet aan de orde te zijn, maar
kunnen bijvoorbeeld de hulpverlening of andere instanties 'aan zet' zijn. Een
dergelijke aanpak wordt toegepast in Amsterdam bij extreme overlast, veroorzaakt
door mensen die hun woning (en zichzelf) ernstig vervuilen. Daar probeert men
door middel van snelle reactie op signalen van problemen (door een hulpverlener)
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te voorkomen dat dergelijke situaties ontstaan. Voorheen kon pas worden ingegre-
pen wanneer de psychische situatie van de betrokkene daartoe aanleiding gaf, of
wanneer risico's voor de volksgezondheid aan de orde waren. 
Bepaalde vormen van pro-actieve aanpak zijn niet onbekend voor de politie. Zij
richt zich daarbij vooral op het vroegtijdig signaleren van problematiek. De
horecacoördinatoren in de regio Brabant Zuid-Oost vormen hiervan een voor-
beeld. Zij voeren overleg met de horeca, geven problemen die door collega's uit
de basispolitiezorg worden geconstateerd door en proberen in overleg met andere
partijen tot oplossingen te komen. De regio's Brabant Noord en Midden- en West-
Brabant kennen een dergelijke aanpak bijvoorbeeld ook voor overlastgevende
jeugd.

Aan de basis van een pro-actieve aanpak staat een goede informatiehuishouding.
Informatie waarover in eerste instantie de politie, maar mogelijk ook andere
instanties beschikken, moet verzameld, gekoppeld en systematisch geanalyseerd
worden. Dit is nodig om een goede inschatting te kunnen maken van die situaties
of individuen waar door middel van voortijdig ingrijpen escalatie van problemen
kan worden voorkomen. Informatie is doorgaans voorhanden, maar bevindt zich
in de hoofden van collega's, of in informatiesystemen die slecht toegankelijk zijn.
Op dit moment ligt daar een duidelijke bottle-neck als het gaat om uitgaans-
geweld. Gegevens over uitgaansgeweld zijn niet op één plaats geconcentreerd in
afzonderlijke politieregio's en worden slechts incidenteel uitgewisseld tussen
politieregio's. Informatie die in het bezit is van derde partijen (hulpverlening)
komt hooguit informeel ter kennis bij de politie, bijvoorbeeld via overlegnetwer-
ken. Binnen de politie-organisatie ontbreekt het in personele zin meestal aan
kwantiteit en soms ook kwaliteit om informatie te koppelen en systematisch te
analyseren, laat staan dat er voldoende mogelijkheden zijn om ontbrekende
gegevens te verzamelen. We spreken hier overigens nog steeds over daders die
met enige regelmaat met de politie in aanraking komen, maar zich (nog) niet
schuldig hebben gemaakt aan een ernstig (gewelds-)delict. Om een pro-actieve
aanpak van uitgaansgeweld mogelijk te maken zal in de eerste plaats moeten
worden voldaan aan de voorwaarde van een adequate informatiehuishouding. De
politie is daarvoor de eerst aangewezen partij, aangezien alleen zij goed zicht
heeft op de vraag welke daders zich regelmatig schuldig maken aan uitgaans-
geweld. De aanpak dient vervolgens uiteraard nadrukkelijk in samenspraak met
andere instanties te worden bepaald en geheel of gedeeltelijk ook buiten het
strafrecht om moeten worden uitgevoerd.



4 Ook een adequate hulpverlening voor het slachtoffer is uiteraard van groot belang, maar deze valt
buiten het bestek van deze rapportage.

5 Tot hoe ver de inzet van particuliere beveiliging kan (of moet) reiken in relatie tot uitgaans-
problematiek is een vraagstuk waarover veel discussie is, bijvoorbeeld ook in relatie tot
cameratoezicht. Deze discussie komt hier niet aan de orde. In het onderhavige onderzoek staat de
rol van portiers centraal. Slechts incidenteel worden in de regio Brabant Zuid-Oost particuliere
beveiligingsbedrijven ook buiten horecagelegenheden ingezet (een voorbeeld is de beveiliging op
het parkeerterrein bij een grootschalige uitgaansgelegenheid in het buitengebied).
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9.2.3 Repressieve aanpak

Preventieve en pro-actieve maatregelen spelen een belangrijke rol bij het voorko-
men van uitgaansgeweld. Desondanks zijn gewelddadige voorvallen in het uit-
gaanscircuit (maar dat geldt voor andere situaties evenzeer) onmogelijk geheel uit
te bannen met een preventieve of pro-actieve aanpak. Ook in de mogelijkheid van
repressieve maatregelen moet blijvend worden voorzien. Dit type maatregelen is
in te delen in acties die in een acute situatie moeten worden ondernomen en
maatregelen die achteraf tegen de dader(s) moeten worden getroffen4. 

In een acute situatie is het van belang dat het conflict zo snel mogelijk wordt
beëindigd en esecalatie wordt voorkomen. Dit vormt in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid voor de politie, zeker wanneer het voorval zich in de
openbare ruimte afspeelt. Echter, ook de beveiligingsmensen die bij horeca-
gelegenheden werkzaam zijn spelen vaak een rol, afhankelijk van de tijdsduur die
verloopt tussen het inschakelen van de politie en het ter plaatse kunnen komen5.

Wanneer de daders zijn aangehouden moet een adequate (strafrechtelijke) vervol-
gactie worden vastgesteld. De politie verzamelt feiten om te kunnen reconstrueren
wat precies is voorgevallen. Het Openbaar Ministerie is vervolgens verantwoorde-
lijk voor het bepalen van de strafmaat. De rechter legt daarop eventueel een straf
op. Gebruikelijker is echter dat de politie (namens het OM) reeds een schikkings-
voorstel doet aan de verdachte (een transactie OM, vrijwel altijd een geldboete).
Wanneer de verdachte daarmee akkoord gaat en de transactie voldoet is de zaak
afgedaan. Vrijwel alle gevallen van uitgaansgeweld worden op deze wijze behan-
deld, zo komt uit het onderzoek naar voren. Dagvaarding van de verdachte komt
relatief weinig voor, doorgaans alleen in gevallen waarbij sprake is van ernstig
lichamelijk letsel of het gebruik van een steekwapen.



6 Ook dan zijn er nog allerlei haken en ogen. Tijdens de onderzoeksperiode was sprake van een
verdachte die (als hij vrij was) vrijwel dagelijks werd aangehouden voor kleine vermogensdelicten
(zakkenrollerij, wisseltrucs). Ook in dat geval bleek het verre van eenvoudig deze dader onder te
brengen in het SDA-traject.
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In termen van een vervolgactie zijn in principe verschillende strafrechtelijke
maatregelen denkbaar. Zoals vermeld wordt doorgaans een geldboete gegeven.
Ook alternatieve straffen of vormen van strafrechtelijke hulpverlening behoren tot
de mogelijkheden. In de regio Brabant Zuid-Oost loopt bijvoorbeeld het project
Stelselmatige DaderAanpak (SDA), waar degenen die zich doorlopend aan allerlei
(kleine) misdrijven schuldig maken een individueel begeleidingstraject wordt
aangeboden met justitiële 'stok achter de deur'. Dit project heeft echter slechts
een beperkte capaciteit (10 - 20 deelnemers) en betreft daders die met een zeer
hoge frequentie worden aangehouden, meestal voor relatief lichte vermogensdelic-
ten6. 

9.3 Maatregelen en risicocategorieën van daders

In het onderzoek zijn drie typen risicoprofielen naar voren gekomen, namelijk
daders met een:
• hoog risico, waarbij sprake is van veel directe risicofactoren in relatie tot

uitgaansgeweld;
• verhoogd risico, waarbij sprake is van veel indirecte risicofactoren;
• laag risico: waarbij sprake is van weinig of geen indirecte risicofactoren.

Bij deze verschillende categorieën van daders kan worden gedacht aan preventie-
maatregelen 'op maat'. In het vervolg van deze paragraaf wordt daarvoor een
aanzet gegeven.

9.3.1 Aanpak van daders met hoog risico 

Daders van uitgaansgeweld met een hoog risico kenmerken zich door hun herhaal-
de betrokkenheid bij voorvallen. Het gaat om een kleine groep daders die bij
relatief veel voorvallen betrokken zijn. Het is de vraag of deze groep daders
vatbaar is voor preventieve maatregelen. Ook een repressief beleid heeft op deze
groep waarschijnlijk weinig vat, behalve in die zin dat een dader die zich in een
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penitentiaire inrichting bevindt geen delicten in het uitgaanscircuit kan plegen. Dit
pleit ervoor om de werking van pro-actieve maatregelen nader te onderzoeken. 

De gedachte achter pro-actieve maatregelen is ten eerste dat bepaalde groepen en
individuen met objectief gezien ernstige problemen nu niet in beeld komen bij de
juiste instanties, omdat informatie over hun probleemgedrag ontbreekt. Dit geldt
met name voor de groep waarbij sprake is van een combinatie van psychische
problematiek en (voormalig) druggebruik. Ook dadergroep K. omvat leden die
door middel van gerichte hulpverlening wellicht uit het circuit van (gewelds-)
criminaliteit zouden kunnen worden gehaald. Voor daders die zijn beschreven als
beginnende of professionele criminelen geldt vooral dat zij de opsporingscapaciteit
van de politie weinig serieus lijken te nemen, althans voor zover het uitgaans-
geweld betreft. Door middel van pro-actieve maatregelen krijgen deze daders op
zijn minst het gevoel dat de politie hen 'op de korrel heeft'. Aangezien met name
de professionele criminelen gesteld zijn op anonimiteit kan dit tot gevolg hebben
dat zij zich minder gemakkelijk zullen laten verleiden tot betrokkenheid bij
uitgaansgeweld. 

Informatie over daders is essentieel, zoals vermeld. Een voordeel van het feit dat
het om structurele daders gaat is dat zij in principe traceerbaar zijn. Zij worden
immers met enige regelmaat aangehouden. Aan de hand van dit gegeven kunnen
daders in principe worden geïdentificeerd. Voordat gerichte maatregelen kunnen
worden genomen dient een beeld beschikbaar te zijn van het gedrag van daders en
de samenstelling van dadergroepen. Ook binnen dadergroepen kunnen immers
personen worden onderscheiden waarop specifieke risicofactoren van toepassing
zijn. De politie is in principe de instantie waar informatie over daders die zich
structureel schuldig maken aan uitgaansgeweld binnenkomt en wordt geregi-
streerd. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat de politie de infor-
matie die beschikbaar is over verdachten onvoldoende aan elkaar koppelt: zaken
worden vrijwel altijd als incidenten behandeld en niet als 'dossiers' waar sprake
is van een structureel probleem. Het gevolg is dat ook geen link mogelijk is met
informatie die eventueel bij andere instanties over deze daders beschikbaar is. De
politie vraagt niet naar een problematisch drugsverleden of brengt leden van
dezelfde groep niet gemakkelijk met elkaar in verband, zeker niet wanneer het
daders betreft die in verschillende gemeenten actief zijn. Wanneer een verdachte
in een bepaalde periode telkens weer wordt aangehouden voor lichte gewelds-
delicten in het uitgaanscircuit vindt nog te weinig vervolgactie plaats door de
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politie of het Openbaar Ministerie. De politie legt in de verhoren van de verdach-
ten onvoldoende details vast. Er wordt niet naar gevraagd of ze worden niet
beschreven in het proces-verbaal. Dit is een gemiste kans. Wanneer standaard
enkele eenvoudige details worden vastgelegd biedt dit reeds aanknopingspunten
om bepaalde verdachten met elkaar in verband te brengen. Met name details over
vrijetijdsbesteding, werk en gedrag, alsmede signalementen van andere, niet
aangehouden betrokkenen zijn van belang. Opnemen van het verhoor op video
zou in dit geval het meest ideaal zijn, omdat dan ook een indruk wordt verkregen
van het gedrag van de verdachte. 
 
Wanneer deze basisinformatie voorhanden is dient deze te worden veredeld.
Gegevens moeten worden geanalyseerd, met elkaar in verband worden gebracht
en waar mogelijk aangevuld. Additioneel recherchewerk of het opvragen van
gegevens bij andere instanties zijn mogelijkheden. Het bovenstaande is uiteraard
een ideaaltypische schets. Problemen zullen moeten worden overwonnen als het
gaat om de beschikbaarstelling van mensen en middelen om informatie te verza-
melen, bundelen en analyseren. De verbalisanten zullen de benodigde details ook
moeten navragen en vastleggen. Mensen en middelen om additioneel recherche-
werk te doen moeten beschikbaar zijn. De mogelijkheden om informatie van
andere instanties te verkrijgen moeten in het licht van de privacywetgeving
worden onderzocht.

Op basis van de analyse van de profielen van individuele daders kan een aanpak
op maat worden ontwikkeld. In dat stadium is niet alleen de politie de aangewezen
partij, maar komen tal van instanties in beeld. Te denken valt aan GGZ-instel-
lingen, drugshulpverlening, organisaties voor hulpverlening aan allochtonen,
maatschappelijk werk, etcetera.Waarschijnlijk zal door de betrokken instellingen
tevens aan methodiekontwikkeling moeten worden gedaan.

9.3.2 Aanpak van daders met verhoogd risico

Daders van uitgaansgeweld met een verhoogd risico vormen een groep met een
uiteenlopende achtergrond. Aan de ene kant vertoont deze groep een zekere mate
van risicogedrag die een zekere kans op hernieuwde betrokkenheid bij uitgaans-
geweld niet ondenkbeeldig maakt. Aan de andere kant gaat het niet om daders
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waarvan verwacht mag worden dat zij zullen uitgroeien tot structurele daders. De
aanpak dient echter zwaarder te zijn dan bij daders met een laag risico.

Preventiebeleid biedt met name aanknopingspunten in de zin van een aanpak die
is gericht op het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij deze personen.
Het risicogedrag van de betrokkene vormt de basis van de problematiek. Op basis
van het risicogedrag van de betrokkenen mag verwacht worden dat een beleid van
situationele preventie waarschijnlijk beperkt effect zal hebben. De betrokkenen
zoeken de problemen immers niet bewust op. Aan de hand van de reactie van
deze categorie daders op de aanhouding en het verblijf in de politiecel kan echter
worden verondersteld dat die gebeurtenissen wel een verminderde kans op recidi-
ve tot gevolg hebben. Zeker is dit echter niet: per individuele dader lijkt het te
verwachten effect te verschillen. Bij een deel van de betrokkenen vallen van
heenzending met een transactie (boete) waarschijnlijk weinig 'opvoedkundige'
effecten te verwachten.

Zoals in de vorige hoofdstukken is uiteengezet vormt de interactie tussen autoch-
tonen en allochtonen een factor van betekenis in de verklaring voor uitgaans-
geweld waarbij relatief goed geïntegreerde jongeren van allochtone afkomst
betrokken zijn. Het gaat daarbij met name om jongeren van Marokkaanse, Turkse
of (voormalig) Joegoslavische afkomst. Zij beheersen de Nederlandse taal uitste-
kend, volgen een beroepsopleiding of hebben deze afgerond, verrichten betaald
werk, hebben autochtone vrienden en nemen (met deze vrienden) ook deel aan het
verenigingsleven. Wanneer deze groep bij uitgaansgeweld betrokken raakt speelt
daarbij enerzijds de houding van autochtone Nederlanders een rol. Gebrek aan
respect voor de status van deze jongeren, in combinatie met het feit dat zij juist
zelfvertrouwen ontlenen aan de hiervoor genoemde zaken, vormt een explosief
mengsel. Specifiek wanneer portiers of politiefunctionarissen een houding verto-
nen die wordt opgevat als neerbuigend of respectloos geeft dit aanleiding tot
problemen (zie bijvoorbeeld ook Derks-Bergsma: 2000).
Omgekeerd weten de betrokkenen niet altijd begrip op te brengen voor het feit dat
bepaald gedrag door autochtonen wordt opgevat als ongewenst of bedreigend.
Daarbij is vooral te denken aan het vormen van grote groepen, relatief weinig
consumeren in uitgaansgelegenheden of het op hun beurt met weinig respect
benaderen van autochtone meisjes. 

Deze constateringen bieden zowel aanknopingspunten voor situationele preventie-
maatregelen als voor een dadergerichte aanpak. Een vorm van situationele preven-



7 Waarbij uiteraard ook horecaondernemers een rol spelen, aangezien de portiers vaak slechts het
beleid van de ondernemer uitvoeren.

8 In het eerste jaar nadat dergelijke maatregelen waren genomen bleek sprake van een dadling met
53 procent van geweldsdelicten in het eerste jaar, maar na drie jaar was nog slechts sprake van een
verschil van 13 procent ten opzichte van het startjaar. Deze resultaten moeten echter met enige
voorzichtigheid worden beschouwd, aangezien de omstandigheden bij het uitgaan in Australië
uiteraard hemelsbreed kunnen verschillen met Nederland. 
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tie is het vergroten van het onderling begrip tussen autochtone en allochtone
jongeren. Voorlichting in een algemeen kader is daarbij een eerste optie. Ook een
gerichtere aanpak via de ROC's biedt in dit licht echter mogelijkheden, aangezien
uit de onderzoeksresultaten naar voren komt dat zowel de autochtone als de
allochtone betrokkenen vaak op deze scholen zitten of hebben gezeten. Niet alleen
voorlichting, maar ook specifiek lesmateriaal kan in dit opzicht wellicht worden
toegepast. Door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
van justitie is een dergelijk pakket ontwikkeld, Way Out genaamd.

Een andere doelgroep voor preventieve maatregelen wordt gevormd door portiers
en politiemedewerkers7. Verdere professionalisering van de portiers- (en uitsmij-
ters)branche en verbetering van de relatie tussen politie en publiek vertoont een
belangrijke positieve relatie met uitgaansgeweld, zo blijkt uit onderzoek (Sherman
e.a.: 2000). Dit geldt niet alleen in de relatie tussen autochtonen en allochtonen,
maar ook in het algemeen. Australisch onderzoek (Homel: 1997, citaat uit Sher-
man e.a.: 2000) wijst bijvoorbeeld op goede resultaten van een aanpak die hierop
is gericht8. 

In de politieregio Brabant Zuid-Oost lijkt een helder en eenduidig toelatingsbeleid
door horecaondernemers en training van portiers in de omgang met allochtone
jongeren eveneens van belang. Het eerste kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan
het vestigingsbeleid van de gemeente voor horecagelegenheden. Men kan zich
bijvoorbeeld afvragen of het verstandig is gelegenheden die een sterk uiteenlopend
doelgroepenbeleid willen voeren op korte afstand van elkaar te situeren in horeca-
concentratiegebieden. De vestigingsplaats zou bijvoorbeeld kunnen worden
gekoppeld aan voorwaarden over het voeren van een doelgroepenbeleid.

Wanneer regelrechte discriminatie wordt vermoed moeten de betrokkenen meer
gelegenheid krijgen daarover te klagen. Bij de horecaondernemer of portiersorga-
nisatie krijgen degenen die dit overkomt nauwelijks respons, terwijl ook de politie
in individuele gevallen doorgaans weinig kan uitrichten omdat het één op één



9 Dergelijk voorlichtingsmateriaal dient zorgvuldig te worden vormgegeven. De uitgaander die teveel
drinkt en daardoor tegen mensen aanbotst neemt enerzijds een risico. Anderzijds is het vertonen
van een agressieve reactie op dergelijk gedrag ook niet acceptabel. De boodschap dient dus
nadrukkelijk niet te zijn: 'ga niet naar die en die horecagelegenheid met een slok op, want dan loop
je het risico in elkaar geslagen te worden'
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gevallen betreft. Het instellen van een meldpunt discriminatie vormt een mogelijk-
heid bieden om in kaart te brengen welke horecaondernemers een (structureel)
warrig of discriminerend toelatingsbeleid voeren. Gemeente, politie en/of justi-
tiële instanties kunnen daarop dan actie ondernemen.

9.3.3 Daders van uitgaansgeweld met een laag risico

Daders van uitgaansgeweld met een laag risico kenmerken zich door het feit dat
zij nog niet eerder zijn aangehouden voor strafbare feiten, terwijl tevens de kans
dat zij zich opnieuw schuldig maken aan een geweldsdelict in het uitgaanscircuit
als klein kan worden beschouwd. Deze groep komt derhalve primair in aanmer-
king voor een preventieve aanpak. Deze kan om te beginnen worden gericht op
het gebruik van alcohol in het uitgaanscircuit. Het geweld waarbij deze daders
betrokken raken hangt daar in belangrijke mate mee samen, zo blijkt uit het
onderzoek. Voorts komt naar voren uit de onderzoeksresultaten dat daders die
afkomstig zijn van buiten de regio Brabant Zuid-Oost een relatief belangrijk
aandeel hebben in de categorie laag risico. Aan deze groep kan informatie worden
verstrekt. In foldermateriaal kan worden gewezen op het karakter van horeca-
gelegenheden (in termen van publiek of de muziek), om op die manier de bezoe-
kers enigszins te sturen9. Dergelijk foldermateriaal kan worden verstrekt aan
(jonge) bezoekers van de grote vakantieparken in de regio.

Bij first-offenders waarbij geen sprake is van specifieke risicofactoren lijkt het
niet opportuun te kiezen voor een dadergerichte aanpak, vooral vanwege de
relatieve lage recidivekans. Deze betrokkenen zijn doorgaans dermate geïmpo-
neerd door het voorval, de daaropvolgende aanhouding door de politie en het
verblijf in de cel, dat verondersteld kan worden dat van een nadere actie (buiten
een transactie OM) weinig extra preventieve werking uit zal gaan.
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10Conclusies

10.1 Conclusies met betrekking tot aanhoudingen door de politie

Een eerste uitkomst uit het onderzoek is dat aanhoudingsbeleid bij uitgaansgeweld
van de politie in de stedelijke en landelijke gebieden in de politieregio Brabant
Zuid-Oost sterk verschilt. In het landelijke gebied worden om uiteenlopende
redenen (beschikbaarheid politiepersoneel, openstelling politiebureau, aanrijtijden)
veel minder aanhoudingen verricht dan in Eindhoven en Helmond, de steden in de
regio. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een aanzienlijk verschil in
'pakkans' binnen de regio Brabant Zuid-Oost als het gaat om uitgaansgeweld.

10.2 Conclusies met betrekking tot antecedenten en groepen

In empirische studies waarin uitgaansgeweld onderzocht wordt komt het onder-
scheid tussen de delinquente achtergrond van plegers van uitgaansgeweld en de
vraag of het delict door groepen of individuen werd gepleegd als relevant naar
voren. Daders met veel antecedenten worden onderscheiden van first offenders.
Daartussen kan een 'middencategorie' worden benoemd die een beperkt aantal
malen met de politie contact heeft gehad, waarbij het niet ging om geweldsdelic-
ten. 

Geconcludeerd kan worden dat het onderscheid tussen daders met veel anteceden-
ten en first offenders inderdaad in hoge mate relevant is. 54 procent van de
aangehouden verdachten van uitgaansgeweld is vaker betrokken geweest bij
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(uitgaans-)geweld of pleegt delicten om daarmee (mede) in het levensonderhoud
te kunnen voorzien. 24 procent van de verdachten had geen eerdere politiecontac-
ten. 23 procent van de verdachten heeft eerdere contacten met de politie gehad,
maar niet voor geweldsdelicten.

Op basis van vergelijking met ander onderzoek naar uitgaansgeweld kan worden
geconcludeerd dat het aantal first-offenders bij uitgaansgeweld aanzienlijk lager
ligt dan bij andere vormen van geweldscriminaliteit (24 procent, tegenover 49
procent gevonden door Terlouw e.a.:2000, p 29).

Daders van uitgaansgeweld treden zowel individueel op als in groepen. Daarbij
moet worden uitgegaan van de betrokkenheid bij het geweldsdelict; op basis van
de beschikbare gegevens (politieregistratie, interview) kan niet met zekerheid
worden gesteld dat de betrokkene ook alleen uit was. Uit de resultaten blijkt dat
25 procent van de daders het geweldsdelict alleen heeft gepleegd. Bijna de helft
daarvan betreft daders die eerder zijn aangehouden voor (gewelds-) criminaliteit
of personen die als beginnend of professioneel crimineel kunnen worden aan-
gemerkt.

De aanleiding tot het geweldsdelict is veelsoortig, maar niettemin kunnen enkele
lijnen worden getrokken. Bij first-offenders is de aanleiding tot het delict vaak
dronkenschap. De betrokkene raakt onder invloed van alcohol de controle over
zijn bewegingen kwijt en botst tegen andere mensen aan. Deze reageren daarop
agressief, waarna een vechtpartij volgt waarin iedereen als dader wordt aan-
gemerkt. 
Daders met antecedenten die geen betrekking hebben op geweldsdelicten worden
doorgaans aangehouden omdat zij baldadig of recalcitrant gedrag vertonen. 
Daders die vaker geweldsdelicten hebben gepleegd worden enerzijds aangehouden
omdat zij zelf provocerend optreden en anderzijds omdat zij een vermeende
'uitdaging' door een ander niet kunnen weerstaan.

Een belangrijke conclusie is dat de gemiddelde zwaarte van het delict in juridische
termen geen relatie heeft met de antecedenten van de daders. Ook first-offenders
kunnen betrokken zijn bij delicten die in strafrechtelijke zin ernstig zijn, zoals
zware mishandeling of bedreiging met een wapen. Daders die eerder waren
aangehouden voor geweldsdelicten zijn echter wel vaker verantwoordelijk voor
delicten waarbij sprake is van ernstig letsel. In de onderzochte periode waren
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vrijwel alleen daders met meedere antecedenten vanwege geweldsdelicten betrok-
ken bij voorvallen waarbij het slachtoffer in het ziekenhuis moest worden behan-
deld.

10.3 Conclusies met betrekking tot risicofactoren

Op basis van criminologische literatuur en uitkomsten van empirisch onderzoek
naar (uitgaans-) geweld in Nederland kunnen vier typen risicofactoren worden
onderscheiden in relatie tot uitgaansgeweld, namelijk:
1. Risicofactoren op individueel niveau.
2. Risicofactoren op het niveau van het gezin of de partnerrelatie.
3. Risicofactoren gerelateerd aan maatschappelijke of culturele aspecten.
4. Risicofactoren gerelateerd aan gedrag in het uitgaanscircuit.

Risicofactoren op individueel niveau
Geslacht en leeftijd zijn risicofactoren op individueel niveau. 98 procent van de
aangehouden verdachten is man. Vrouwen zijn minder betrokken bij uitgaans-
geweld. Dit heeft vooral te maken met het feit dat mannen het gewelddadig
gedrag voor hun rekening nemen in situaties waarbij ook vrouwen betrokken zijn.
Daarnaast is echter ook een 'aanhoudingseffect' van belang. Vrouwen worden
minder snel aangehouden door de politie in geval er ook mannen bij het voorval
betrokken waren. 

Bij de aangehouden en geïnterviewde verdachten is de leeftijdsgroep van 20 - 24
jaar naar verhouding het belangrijkst. Jongeren tot en met 17 jaar vormen 10
procent van het aantal geïnterviewde verdachten. De gemiddelde leeftijd van
degenen die bij uitgaansgeweld betrokken zijn ligt iets hoger dan bij straatgeweld
in het algemeen, dat wil zeggen conflicten die zich op andere plaatsen en tijdstip-
pen in de openbare ruimte voordoen. 

Uit de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat gedrags- of psychische
problematiek een belangrijke directe risicofactor vormt voor uitgaansgeweld. Bij
26 procent van de voorvallen is minstens één dader betrokken die met dergelijke
problematiek te maken heeft. Onderscheid kan worden gemaakt in problemen met
agressiebeheersing (11% van de geïnterviewden), andere psychische problemen
(4%), ADHD (3%) en slachtofferschap van een traumatische gebeurtenis (4%).
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86 procent van degenen met gedrags- of psychische problemen gebruikt tevens
soft- of harddrugs. 52 procent van deze geïnterviewden maakt melding van (een
verleden van) structureel gebruik van harddrugs.

Risicofactoren op het niveau van het gezin of de partnerrelatie
Problemen binnen het gezin of de partnerrelatie komen uit het onderzoek naar
voren als indirecte risicofactoren in relatie tot uitgaansgeweld. Het betreft geen
risicofactoren die direct leiden tot agressief gedrag in het uitgaanscircuit, maar die
als achtergrondkenmerk van de verdachte van belang kunnen zijn.  

Van degenen die nog thuiswonen maakt 43 procent melding van problemen thuis.
Het betreft daarbij echtscheiding (18%), voortdurende ruzies met de ouders (16%)
of mishandeling (7%). Onder autochtone en allochtone daders zijn deze percenta-
ges ongeveer vergelijkbaar.

Degenen die zelfstandig wonen hebben voor een belangrijk deel geen partnerrela-
tie (68%). Een verklaring daarvoor is deels de relatief jonge leeftijd van de
aangehouden verdachten. In enkele gevallen komt naar voren dat eerdere proble-
men (conflicten, echtscheiding, mishandeling) redenen zijn waarom de geïnter-
viewde niet langer een relatie heeft. In andere gevallen gaat het om verdachten die
op relatief jonge leeftijd het huis uit zijn gegaan. 20 procent van de geïnter-
viewden met een partnerrelatie maakt melding van recente problemen in die
relatie.

Tot slot is problematiek van de ouders (alcoholisme, delinquent gedrag, etcetera)
als specifieke risicofactor onderzocht. Dit is bij 2 procent van de thuiswonende
verdachten aan de orde en speelt derhalve geen rol van betekenis.

Risicofactoren gerelateerd aan maatschappelijke of culturele aspecten
Risicofactoren die zijn gerelateerd aan maatschappelijke of culturele aspecten zijn
in het onderzoek geoperationaliseerd als communicatieproblemen tussen bevol-
kingsgroepen als gevolg van taalbeheersing, discriminatie (zowel autochtonen ten
opzichte van allochtonen als andersom), de houding van (subculturen) ten opzichte
van geweldscriminaliteit en het onderscheid tussen stad en platteland.

Communicatieproblemen tussen bevolkingsgroepen, als gevolg van een slechte
beheersing van de Nederlandse taal, spelen als aanleiding voor uitgaansgeweld
nauwelijks een rol. 
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Discriminatie, zowel in de zin van als racistisch opgevatte opmerkingen of een
houding van autochtonen ten opzichte van allochtonen die als neerbuigend of
weinig respectvol wordt opgevat, speelt een niet te veronachtzamen rol als aanlei-
ding voor uitgaansgeweld. In 17 procent van de voorvallen waarbij allochtonen
betrokken waren was een als discriminerend opgevatte opmerking de aanleiding.
Bij 31 procent van de geweldsincidenten waarbij allochtonen betrokken zijn is
geen sprake van discriminerend taalgebruik, maar wel van een houding die door
hen als neerbuigend of weinig respectvol wordt opgevat. 
Omgekeerd vormen situaties waarin allochtonen zelf autochtonen behandelen op
een wijze die als onvoldoende respectvol wordt opgevat, de aanleiding tot 14
procent van de voorvallen waarbij allochtonen betrokken waren. Het gaat dan
vrijwel altijd om het op opdringerige of ongewenste wijze benaderen van autoch-
tone vrouwen, waarna de situatie op verschillende manieren kan escaleren tot een
geweldsdelict (de allochtone jongere reageert bijvoorbeeld agressief op de afwij-
zing, waarna vrienden van het meisje, andere aanwezigen of portiers daarop weer
reageren, etcetera.).

De houding van bepaalde subculturen ten opzichte van (gewelds-)criminaliteit kan
verschillen, zo komt uit de literatuur naar voren. In de Nederlandse context
vormen de recent geïmmigreerde jongeren van Antilliaanse afkomst en woonwa-
genbewoners groepen waarin een tolerantere houding ten opzichte van (gewelds-)
criminaliteit zou kunnen bestaan dan in de samenleving als geheel. Uit de onder-
zoeksresultaten blijkt dat verdachten van Antilliaanse afkomst betrokken waren bij
5 procent van de onderzochte geweldsdelicten. Het betreft 3 procent van de
aangehouden verdachten. Driekwart van de Antilliaanse verdachten had op het
moment van aanhouding een steekwapen in bezit. In één geval was dit wapen ook
daadwerkelijk gebruikt. 
Verdachten die afkomstig zijn uit een woonwagenkamp waren betrokken bij 6
procent van de voorvallen in de onderzochte periode. Wanneer de verdachten
afkomstig zijn uit een woonwagenkamp is vaak sprake van (dreiging met) 'ver-
haal' halen, waardoor meerdere delicten voortvloeien uit hetzelfde conflict.
Geconcludeerd kan worden dat beide groepen verhoudingsgewijs oververtegen-
woordigd zijn als het gaat om uitgaansgeweld.

De voorvallen waarbij verdachten zijn geïnterviewd hebben voor het overgrote
deel (88 procent) plaatsgevonden in de steden Helmond en Eindhoven Dit wordt
voor een deel verklaard door het feit dat in de plattelandsgemeenten verhoudings-
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gewijs minder aanhoudingen worden verricht. Dit cijfer biedt derhalve slechts een
ondergrens van de mate waarin uitgaansgeweld voorkomt in het buitengebied.
Van de aangehouden verdachten is 24 procent afkomstig uit andere (plattelands-
)gemeenten in de regio, of van buiten de regio Brabant Zuid-Oost.
De conclusie luidt dat uitgaansgeweld zich weliswaar vaker afspeelt in de steden,
maar dat de aanpak van het probleem ook betrokkenheid van de plattelands-
gemeenten vergt. 

Risicofactoren voortvloeiend uit gedrag
Risicofactoren die voortvloeien uit het gedrag van de geïnterviewde verdachte zijn
onderscheiden in het gebruik van alcohol en drugs, bewust of onbewust risico-
gedrag, het meenemen van een wapen en onduidelijkheden of (veronderstelde)
onrechtvaardigheden rondom de toegang tot horecagelegenheden.

Het grootste deel van de aangehouden verdachten heeft alcohol gebruikt op de
avond dat zich het geweldsdelict voordeed. Ofschoon 42 procent van de geïnter-
viewden aangeeft van alcoholgebruik agressiever te worden vormt dit in de ogen
van de geïnterviewde verdachte niet (alleen) de verklaring voor de betrokkenheid
bij het geweldsdelict. 
Alcoholgebruik vormt tevens een indirecte verklaringsfactor voor uitgaansgeweld.
Bij 19 procent van de voorvallen is sprake van een agressieve reactie op dronken-
schap van degene die later als dader wordt aangemerkt. Naar aanleiding van die
reactie ontstaat een conflict, waarbij achteraf niet meer duidelijk is wie dader en
wie slachtoffer is. 
De relatie tussen dronkenschap en uitgaansgeweld is met name complex omdat
een belangrijk deel van het uitgaansgeweld in groepen wordt gepleegd. Deze
bestaan vaak uit personen die wisselende hoeveelheden alcohol hebben gebruikt.
Soms is daarbij de meest dronken persoon de aanleiding tot het delict (waarbij de
meer nuchtere groepsleden meedoen), soms is het andersom. Geconcludeerd kan
worden dat met name in uitgaansgelegenheden waar de tolerantie ten opzichte van
dronken personen laag is (zowel bij publiek als portiers), de kans dat dit leidt tot
uitgaansgeweld groter is.

Het gebruik van drugs op de uitgaansavond is relatief beperkt. 10 procent van de
geïnterviewden geeft aan drugs te hebben gebruikt, maar voor het overgrote deel
gaat het om softdrugs. Slechts 3 procent van de verdachten heeft op de avond zelf
harddrugs gebruikt. Een directe relatie tussen agressiviteit en druggebruik lijkt
derhalve niet in sterke mate aanwezig. 
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Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat wel een sterke indirecte relatie
lijkt te bestaan tussen het gebruik van harddrugs (ook in het verleden) en uitgaans-
geweld. 19 procent van de aangehouden verdachten maakt melding van (structu-
reel) gebruik van harddrugs, recent of in het verleden. Zij zijn betrokken bij 23
procent van de voorvallen van uitgaansgeweld die zich in de onderzochte periode
hebben voorgedaan. Druggebruik, vaak samengaand met gedragsproblematiek of
psychische problemen, kan daarmee op basis van de onderzoeksresultaten worden
beschouwd als een belangrijke risicofactor in relatie tot uitgaansgeweld.

Risicovol gedrag tijdens het uitgaan kan worden onderscheiden in onbewust en
bewust risicogedrag. In het eerste geval beseft de betrokkene niet dat zijn gedrag
mogelijk een agressieve reactie van een tegenpartij kan opwekken (die dan weer
de aanleiding kan vormen tot uitgaansgeweld). Dit betreft zoals vermeld 19
procent van het aantal voorvallen. Een andere factor van betekenis is dat de
verdachte niet bekend is met de plaatselijke situatie. Het gevolg hiervan is ener-
zijds dat hij het slachtoffer kan worden van een bewuste provocatie door andere
aanwezigen en anderzijds dat hij te maken kan krijgen met een agressieve reactie
op als afwijkend opgevat gedrag. Dit betreft 12 procent van de aangehouden
verdachten.
Een bewuste provocatie kan worden opgevat als een situatie waarin de verdachte
handelingen heeft verricht met het oog op het uitlokken van een conflict. 10
procent van de voorvallen van uitgaansgeweld ontstaat naar aanleiding van een
bewuste provocatie.
Een laatste aspect van risicovol gedrag betreft het meenemen van een wapen
tijdens het uitgaan. Bij 6 procent van de aangehouden en geïnterviewde verdach-
ten is een wapen aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat wanneer een wapen
wordt meegenomen tijdens het uitgaan. de kans dat het in een conflict gebruikt
wordt hoog is: 75 procent van verdachten die op het moment van aanhouding in
het bezit waren van een wapen heeft dat ook daadwerkelijk gebruikt om mee te
dreigen of te steken.

Weigering van de toegang of verwijdering uit een horecagelegenheid vormt met
name een risicofactor wanneer dit als onterecht wordt ervaren, of wanneer sprake
is van geweldsgebruik (door portiers) dat als buitenproportioneel wordt ervaren.
14 procent van de geweldsdelicten die zich in of bij de deur van een horecagele-
genheid afspeelden onstond na weigering van de toegang door een portier, 26
procent van deze voorvallen na een als onterecht ervaren verwijdering. Alloch-
tonen lopen zowel op weigering als op verwijdering een verhoogde kans. 38
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procent van de weigeringen en 45 procent van de verwijderingen betreft een
allochtoon. 
De belangrijkste reden waarom moeilijkheden ontstaan bij weigering is incon-
sequent toelatingsbeleid. Wanneer problemen ontstaan rondom verwijdering
hebben die vooral te maken met het feit dat de verwijdering als onterecht wordt
beschouwd, met buitenproportioneel geweldsgebruik door portiers, of met het feit
dat spullen (jassen) of vrienden nog in de horecagelegenheid zijn achtergebleven.

10.4 Conclusies met betrekking tot risicoprofielen

Aan de hand van de combinatie van de categorisering op basis van antecedenten
en de onderscheiden risicofactoren kunnen drie basisprofielen van risicogedrag
worden geformuleerd. Het betreft daarbij daders die een hoog risico lopen
(opnieuw) bij uitgaansgeweld betrokken te raken, daders die een verhoogd risico
daarop hebben en daders waarbij sprake is van een laag risico.

Verdachten met een hoog risico
Bij verdachten met een hoog risico op betrokkenheid bij uitgaansgeweld, of een
grotere kans dat zij opnieuw bij voorvallen betrokken zullen raken, zijn met name
directe risicofactoren van belang. Het betreft: antecedenten die wijzen op een
criminele levensstijl, gedrags- of psychische problematiek gerelateerd aan agres-
sief gedrag, (een verleden van) excessief harddruggebruik, risicovol uitgaans-
gedrag, specifiek provocatief gedrag of wapenbezit.

Geconcludeerd kan worden dat met name deze categorie verdachten aanknopings-
punten biedt voor de aanpak van uitgaansgeweld. 40 procent van de aangehouden
verdachten valt in deze categorie. Zij nemen deel aan 50 procent van het totale
aantal geweldsdelicten in het uitgaanscircuit. Specifieke aandachtsgroepen zijn:
• Verdachten met een combinatie van gedrags- of psychische problematiek en

(een verleden van) structureel harddruggebruik (betrokken bij 23 procent
van de voorvallen)

• Verdachten die deel uitmaken van een specifieke dadergroep (betrokken bij
7 procent van de voorvallen).

• Verdachten met veelvuldige criminele antecedenten (betrokken bij 20 pro-
cent van de voorvallen)
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Verdachten met een verhoogd risico
Verdachten van uitgaansgeweld met een verhoogd risico, kunnen worden om-
schreven als personen die zich incidenteel schuldig maken aan uitgaansgeweld. Bij
deze groep is minder sprake van directe risicofactoren, maar met name van
indirecte. De meeste verdachten die zijn geïnterviewd kunnen worden onder-
gebracht in deze categorie (46%). Zij zijn betrokken bij 50 procent van de voor-
vallen van uitgaansgeweld in de onderzochte periode. 
Als directe risicofactor geldt vooral risicovol uitgaansgedrag (uitdagende houding,
fysiek geweld niet ontwijken). Deze groep heeft voorts in veel gevallen reeds
eerdere politiecontacten gehad. Tot slot vormt allochtone afkomst bij deze groep
een specifieke risicofactor, in relatie tot de kans dat men te maken krijgt met
discriminatie of een houding van autochtonen die als zodanig wordt opgevat.
Indirecte risicofactoren zijn uitgaan met vrienden die vaker contact met de politie
hebben gehad dan de betrokkene zelf, uitgaan met vrienden in plaats van met de
vrouwelijke partner en stressoren met betrekking tot het werk, het gezin (bij thuis-
wonenden) of de relatie (bij uitwonenden). 

Geconcludeerd kan worden dat ook de groep verdachten met een verhoogd risico
een belangrijke aandachtsgroep vormt met betrekking tot de aanpak van uitgaans-
geweld.. Nader onderscheid kan worden gemaakt in:
• Verdachten die risicovol uitgaansgedrag vertonen, met name ingaan op

situaties waarin geweld dreigt, 'rechtzetten' van onrechtvaardigheden
(betrokken bij 20 procent van de voorvallen).

• Allochtone jongeren die te maken krijgen met een als discriminerend of
neerbuigend opgevatte houding van autochtonen (betrokken bij 7 procent van
de voorvallen)

• Verdachten met beperkte criminele antecedenten (betrokken bij 23 procent
van de voorvallen)

Verdachten met een laag risico
De derde categorie verdachten kan worden omschreven als betrokkenen bij
uitgaansgeweld met een laag risico. Het gaat hier om betrokkenen bij uitgaans-
geweld die niet eerder met de politie in aanraking kwamen, of waarbij sprake was
van contacten met politie in de puberteit (maar daarna niet meer). 14 procent van
het totale aantal verdachten valt in deze categorie. De belangrijkste risicofactor bij
deze categorie verdachten zijn te omschrijven als onbewust risicovol uitgaans-
gedrag (verlies aan fysieke controle als gevolg van alcoholgebruik), waarop



1 De percentages die betrekking hebben op de zeven risicocategorieën van daders tellen niet op tot
100 procent, omdat daders met een verschillende achtergrond bij hetzelfde voorval betrokken
kunnen zijn geweest.
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anderen dan weer een agressieve reactie vertonen. Andere aspecten zijn onbe-
kendheid met de plaatselijke situatie en een negatieve houding ten opzichte van
allochtonen. Deze groep kenmerkt zich vooral door de beperkte mate waarin
sprake is van indirecte risicofactoren.

Geconcludeerd kan worden dat bij deze groep verdachten de kans op herhaalde
betrokkenheid bij uitgaansgeweld relatief klein is. Verdachten met een laag risico
zijn betrokken bij 20 procent van de voorvallen1.

10.5 Conclusies met betrekking tot mogelijke aangrijpingspunten voor
beleid

Aangrijpingspunten voor beleid liggen enerzijds in een preventieve aanpak en
anderzijds in een dadergerichte aanpak. Onderscheid kan verder worden gemaakt
tussen algemene preventieve maatregelen en situationele preventiemaatregelen.

Algemene preventieve maatregelen kunnen worden gericht op personen waarbij
psychische problematiek en druggebruik aan de orde is, voorafgaand aan het
ontstaan van problemen in relatie tot agressief gedrag. Dergelijke maatregelen
kunnen ook worden toegepast in relatie tot de integratie van specifieke groepen (1e

generatie allochtonen, woonwagenkampbewoners). Dergelijke programma's
hebben uiteraard pas op langere termijn effect en zijn niet in de eerste plaats een
aandachtspunt voor de politie. Gemeenten en maatschappelijke instellingen zijn
hiervoor de eerst aangewezen partijen.

Situationele preventieve maatregelen, oftewel preventiemaatregelen in het uit-
gaansgebied, kunnen met name van belang worden geacht met betrekking tot
daders met een verhoogd of laag risico. Daarbij zijn tal van maatregelen mogelijk.
Specifiek uit het onderzoek komen risicofactoren naar voren die te maken hebben
met het optreden van portiers. Verdere professionalisering van deze beroepsgroep
lijkt wenselijk. Ook het afstemmen van het 'doelgroepenbeleid' van horecaonder-
nemers is een factor van belang. Het is bijvoorbeeld een risico om gelegenheden
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met zeer uiteenlopend doelgroepenbeleid op korte afstand van elkaar te vestigen.
Daders met een laag risico die niet afkomstig zijn uit de regio kunnen bijvoor-
beeld attent worden gemaakt op aandachtspunten wanneer zij nog van plan zijn in
de regio uit te gaan (bijv. gebruiken rondom taxi's, het attent maken op bepaalde
'profielen' van uitgaansgelegenheden). Dergelijke informatie zou bijvoorbeeld ter
beschikking kunnen worden gesteld bij de grote vakantieparken in de regio, waar
veel personen in deze categorie verblijven.
Daders die kunnen worden gecategoriseerd als een 'hoog risico' zullen naar alle
waarschijnlijkheid nauwelijks worden bereikt met preventieve maatregelen.
Enerzijds zoeken zij problemen bewust op, anderzijds lijkt geen sprake (meer) te
zijn van rationele afwegingen bij het plegen van een delict.

Bij verdachten met een hoge en verhoogde kans op herhaalde betrokkenheid bij
uitgaansgeweld lijkt een dadergerichte aanpak in eerste instantie aangewezen. Uit
het onderzoek komt naar voren dat structureel probleemgedrag te weinig wordt
onderkend, waardoor geen adequete reactie van het Openbaar Ministerie of
(strafrechtelijke) hulpverleningsinstanties kan volgen. 
Een zeer belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het de politie in de regio
Brabant Zuid-Oost ontbreekt aan voldoende informatie om verbanden tussen
daders te leggen. In de normale verhoren wordt weinig informatie verzameld over
de achtergrond van de dader. Voorts zijn de mogelijkheden tot nadere gegevens-
verzameling door de recherche in de regio Brabant Zuid-Oost beperkt vanwege
gebrek aan menskracht en tijd. Tot slot worden zaken die in verschillende delen
van de regio (of daarbuiten) door dezelfde daders worden gepleegd niet actief aan
elkaar gekoppeld. Geconcludeerd kan worden dat daarmee belangrijke kansen
voor de aanpak van daders worden gemist. 

Wanneer wel duidelijk wordt welke specifieke probleemachtergrond daders
hebben kan daarop een specifiek justitieel of (strafrechtelijk) hulpverleningstraject
worden ontwikkeld. In verreweg de meeste gevallen blijft het uitgaansgeweld
beperkt tot een vechtpartij, waarbij door het Openbaar Ministerie wordt volstaan
met een geldboete. Daarvan gaat slechts in beperkte mate opvoedkundige of
preventieve werking uit; de meeste betrokkenen hebben betaald werk en een goed
inkomen. Door middel van een gerichte aanpak is waarschijnlijk meer mogelijk
dan nu wordt bereikt. Op dit moment komen daders van uitgaansgeweld die tot de
categorieën met een verhoogd of hoog risico kunnen worden gerekend vaak te
gemakkelijk 'weg'. 
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11Aanbevelingen

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen uit het onderzoek kort op een rij gezet
aan de hand van de belangrijkste conclusies van het onderzoek. De kern van de
bevindingen van het onderzoek is dat uitgaansgeweld niet wordt gepleegd door
een homogene groep van probleemveroorzakers, maar dat sprake is van specifieke
doelgroepen. Daarbij is sprake van uiteenlopende risico's, zowel als het gaat om
de kans dat men betrokken raakt bij uitgaansgeweld, als met betrekking tot de
kans op recidive. 
Dit betekent dat op daders met verschillende risicoprofielen een aanpak op maat
toegepast moet worden. Het betreft daarbij zowel preventieve maatregelen als
vervolgacties wanneer sprake is geweest van een delict. Daarnaast kan worden
gedacht aan pro-actieve opsporing en aanpak van dadergroepen die zich structu-
reel schuldig maken aan uitgaansgeweld. De basis voor deze aanpak is informatie
over de achtergronden van daders. 

Verbeteren van de informatiehuishouding van de politie is essentieel om de
aanbevelingen uit dit rapport te kunnen realiseren. Informatie over individu-
ele daders of dadergroepen moet worden verzameld, gekoppeld, veredeld en
geanalyseerd om een aanpak op maat mogelijk te maken. De verdere aanbeve-
lingen uit het onderzoeksrapport kunnen als volgt worden samengevat.

1. Geven van voorlichting in algemene zin, enerzijds aan jongeren die niet in
de regio woonachtig zijn via gelegenheden voor verblijfsrecreatie in de regio
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waar veel jongeren verblijven en anderzijds aan potentiële daders met een
verhoogd risico via onderwijsinstellingen. De ROC's bieden in dat laatste
geval de meeste aanknopingspunten, gefaseerd zouden vervolgens ook
andere middelbare scholen kunnen worden benaderd. Het reeds ontwikkelde
project Way Out kan daarbij een hulpmiddel zijn.

2. Voeren van beleid dat is gericht op de horecagelegenheden, in de zin van
eenduidig doelgroepenbeleid, verdere professionalisering van de portiers-
branche en (op termijn), beïnvloeding van de aard van de horecagelegen-
heden in specifieke gebieden door middel van vestigingsbeleid.

3. Uitvoeren van regelmatige controles op wapenbezit in horecaconcentratiege-
bieden, vanwege het hoge risico dat het dragen van wapens met zich mee-
brengt in relatie tot uitgaansgeweld.

4. Ontwikkelen van een aanpak op maat per specifieke dadergroep, waarbij
naast geldboetes ook het toepassen van andere straffen voorop staat. Bij
daders met een verhoogd risico kan naast een geldboete worden gedacht aan
een alternatieve straf, bij daders met een hoog risico aan een vorm van
strafrechtelijke hulpverlening door o.a. de reclassering. Ook verhoging van
de strafmaat op bepaalde delicten is na te streven, bijvoorbeeld wanneer
sprake is van bedreiging met de dood, of bedreiging met (groepsgewijs)
verhaal halen.

5. Ontwikkelen van een pro-actieve aanpak om daders met een hoog risico
tijdig te identificeren en te zorgen voor een passend vervolg.

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we nader in op deze aanbevelingen. Daarbij
onderscheiden we allereerst preventieve maatregelen. Vervolgens wordt ingegaan
op de mogelijkheden van het ontwikkelen van een dadergerichte aanpak en een
pro-actieve aanpak van uitgaansgeweld. Voor alle te nemen maatregelen is een
goede informatiehuishouding een essentiële voorwaarde. Daarop gaat de slotpara-
graaf van dit hoofdstuk nader in.



1 Het is immers onbekend in hoeverre de groep van aangehouden daders daarvan een specifieke
categorie of een representatieve afspiegeling vormt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek
kan echter wel worden gesteld dat van het laatste waarschijnlijk geen sprake is.
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11.2 Preventieve maatregelen

Een aanpak van uitgaansgeweld dient er in de eerste plaats op te zijn gericht om
dergelijke delicten zoveel mogelijk te voorkomen, met andere woorden: preven-
tief beleid. Preventieve maatregelen kunnen een zeer breed scala aan maatregelen
omvatten. Het onderhavige onderzoek heeft zich beperkt tot de achtergronden en
handelwijze van daders van uitgaansgeweld. Dit betekent dat aanbevelingen over
preventiemaatregelen alleen betrekking hebben op het gedrag van daders van
uitgaansgeweld. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de effecten van
preventieve maatregelen op het gemiddelde uitgaanspubliek1.

Daders met een laag risico kenmerken zich doordat zij zich onvoldoende bewust
zijn van de risico's die overmatig gebruik van alcohol (in relatie tot uitgaans-
geweld) in bepaalde horecagelegenheden of uitgaansgebieden met zich mee kan
brengen. Het gaat daarnaast regelmatig om personen die weinig uitgaan of niet uit
de regio afkomstig zijn. Deze groep daders kan via voorlichting duidelijk worden
gemaakt wat de kenmerken zijn van bepaalde horecagelegenheden of -concentra-
tiegebieden. Ook op de risico's die excessief alcoholgebruik in een uitgaansgebied
met zich meebrengen kan specifiek worden gewezen. De gemeente is de eerst-
aangewezen instantie om dergelijk voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, waarbij
kan worden samengewerkt met de horecabranche.

Daders met een verhoogd risico kunnen in verschillende subcategorieën worden
onderverdeeld. 
Ook hier is voorlichting een eerste optie als het gaat om degenen die in het
uitgaanscircuit risicovol gedrag vertonen en allochtonen die goed geïntegreerd
zijn. Voorlichting lijkt minder soelaas te bieden wanneer sprake is van de subcate-
gorie van daders met specifieke antecedenten.
De beide eerstgenoemde subcategorieën van daders kunnen ook specifiek worden
benaderd via de scholen (ROC's). Zowel de autochtone als allochtone daders met
een verhoogd risico zijn vooral op deze opleidingen te vinden, of hebben op deze
scholen gezeten. Gedacht kan worden aan lesmateriaal dat ingaat op de gevolgen
van risicovol gedrag tijdens het uitgaan, maar bijvoorbeeld ook op de relatie
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tussen autochtonen en allochtonen specifiek in het uitgaanscircuit. Een dergelijk
pakket (Way Out) is reeds ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie en is beschikbaar. Sommige scholen in de politieregio Brabant
Zuid-Oost maken daarvan reeds gebruik, maar verbreding is nodig: met name de
ROC's nemen er nog niet of nauwelijks aan deel.
Aan autochtonen kan beter duidelijk worden gemaakt welke effecten hun houding
en gedrag hebben op allochtonen en omgekeerd. Ook kan het de duidelijkheid
vergroten over de vraag waarom dit soms leidt tot verwijdering uit, of weigering
bij horecagelegenheden. De gemeente en de horecabranche zijn de eerst aangewe-
zen instanties om dergelijke initiatieven te ontplooien.

Aan het voorkomen van specifieke geweldsincidenten waarbij allochtonen betrok-
ken zijn kan ook nog op andere manieren worden gewerkt. Niet alleen het gedrag
van autochtone uitgaanders en de allochtone jongeren zelf is daarop van invloed,
ook het doelgroepenbeleid van horecagelegenheden speelt een rol. Het doelgroe-
penbeleid van horecaondernemers is uiteraard weer van grote invloed op het
gedrag van de portiers.
Het voeren van een eenduidig doelgroepenbeleid is van groot belang om te
voorkomen dat problemen omtrent de toelating ontstaan. Signalen dat horeca-
ondernemers 'schipperen' met de toelating van allochtonen kunnen bijvoorbeeld
worden opgepikt door middel van een meldpunt discriminatie. Wanneer sprake is
van regelmatige problemen bij specifieke horecagelegenheden kan daarop worden
ingegrepen door de gemeente of politie. Op langere termijn kan de gemeente
hierin sturen door middel van vestigingsbeleid. Als voorwaarde voor vestiging op
een bepaalde lokatie kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan het toelatings-
beleid. Zo zou bijvoorbeeld het voeren van een doelgroepenbeleid aan banden
kunnen worden gelegd in drukke uitgaansgebieden waar een zeer gemêleerd
publiek komt.
Verdere professionalisering van de portiersbranche is een derde aanbeveling.
Met name het besteden van extra aandacht aan een communicatieve houding en
het omgaan met allochtonen zijn daarbij aandachtspunten. Weigeringen moeten
bijvoorbeeld worden uitgelegd. Daarmee wordt ook aangesloten bij een richtlijn
van de Commissie Gelijke Behandeling (Brabants Dagblad, 23-08-01). 

Daders met een hoog risico kenmerken zich ofwel door een gebrek aan rationele
afwegingen wanneer zij betrokken raken bij uitgaansgeweld, ofwel door juist een
hoge bewustheidsgraad wanneer zij geweldsdelicten plegen. Om deze redenen kan
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ook hier worden verwacht dat preventieve maatregelen bij deze groep weinig
effect zullen hebben, danwel slechts een verschuiving van het geweld zullen
bewerkstelligen naar andere horecagelegenheden of gemeenten. Niettemin zijn
enkele mogelijkheden voor preventief beleid uit het onderzoek naar voren geko-
men. In dat kader kan vooral worden gedacht aan regelmatige controle op wapen-
bezit. Dit voorkomt niet zozeer geweldsdelicten, maar beperkt wel de ernst van
de gevolgen en het letsel. De vraag is in hoeverre de wettelijke mogelijkheden
hiertoe op dit moment voldoende aanknopingspunten bieden.

11.3 Dadergerichte maatregelen en pro-actieve aanpak

Een aangehouden verdachte kan worden beschouwd als een kans om maatregelen
te treffen om het risico op herhaling te verkleinen. Zoals uit het onderzoek naar
voren komt blijft de dadergerichte aanpak op dit moment beperkt tot strafrechte-
lijke vervolging. De ernst van het gepleegde delict is daarvoor bepalend. Of
sprake is van herhaald daderschap speelt slechts een rol wanneer de feiten ernstig
zijn. Specifieke problemen bij de dader die de kans op recidive vergroten blijven
goeddeels buiten beschouwing. Een aanpak op maat, gericht op specifieke
risicocategorieën van daders, is wenselijk

Bij daders met een laag risico bestaat weinig aanleiding voor een dadergerichte
aanpak. De betrokkenheid bij het uitgaansgeweld en het daaropvolgende verblijf
in de politiecel maakt doorgaans dermate veel indruk dat de kans op herhaalde
betrokkenheid bij uitgaansgeweld, die toch al beperkt was, waarschijnlijk nog
verder daalt.

Bij daders met een verhoogd risico is het beeld anders. Het is de vraag of deze
daders van de gebeurtenissen alleen voldoende onder de indruk zijn om te
bewerkstelligen dat zij hun (risicovolle) gedrag zullen bijstellen. Van de gebruike-
lijke transactie OM (geldboete) valt in die zin weinig extra effect te verwachten,
aangezien de meeste daders in deze categorie over (vast) werk en voldoende
inkomsten beschikken. 
Bij deze groep valt te overwegen of aan het voorval (naast een geldboete) ook een
korte alternatieve straf gekoppeld kan worden. Gedacht kan worden aan een kort
programma waarin aandacht besteed kan worden aan de risico's van het vertoonde
gedrag, communicatie en agressiebeheersing, maar ook aan eventuele dieper
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liggende problemen. Wanneer daarvan sprake is kan de dader doorverwezen
worden. De wijze een dergelijk programma vormgegeven zou kunnen worden
dient nader te worden uitgewerkt. Ook variaties naar achtergrond van het straf-
bare feit of dader zijn mogelijk.Een dergelijke werkwijze vergt uiteraard de
nodige inspanning en investering van de betrokken partijen (politie, OM, instel-
lingen voor strafrechtelijke hulpverlening, etcetera). Alvorens daartoe op grote
schaal wordt overgegaan is het zinvol om in een experimentele setting na te gaan
wat de effecten van een dergelijke aanpak zijn.

Bij daders met een hoog risico is een vergelijkbare aanpak denkbaar. Daarbij
moet echter niet zozeer worden gedacht aan alternatieve bestraffing, maar aan een
zwaarder strafrechtelijk hulpverleningstraject. Daarvoor komen in de eerste
plaats daders in aanmerking met psychische problematiek (in combinatie met
drugsproblemen, eventueel in het verleden) en structurele daders uit de groep
slecht geïntegreerde allochtonen.
Dit betekent dat specifieke (individuele) trajecten ontwikkeld zouden moeten
worden voor deze categorieën daders. Daarbij dient uiteraard gebruik te worden
gemaakt van expertise uit de GGZ en drugshulpverlening, respectievelijk met
specifieke groepen allochtonen of integratievraagstukken. Gezamenlijk met deze
betrokkenen zouden omvattende begeleidingstrajecten kunnen worden ontwikkeld
en toegepast.

Het is de vraag of deze aanpak ook geschikt is voor daders die als 'professioneel'
crimineel gekwalificeerd kunnen worden. Afhankelijk van individuele gevallen
kan echter worden bekeken in hoeverre een vorm van strafrechtelijke hulpver-
lening kan worden toegepast, of dat dit type daders primair via het strafrecht
moeten worden aangepakt. 

Tot slot kan worden overwogen de strafmaat op bepaalde typen delicten te
verhogen. Primair kan worden gedacht aan ernstige bedreigingen, niet alleen van
andere uitgaanders, maar bijvoorbeeld ook van portiers. Bedreiging met de dood
of met groepsgewijs verhaal halen wordt nu in de praktijk relatief licht bestraft
met een transactie. Om diverse redenen zou dit type voorvallen veel serieuzer
dienen te worden genomen. Van dit type delict gaat om te beginnen een grote
dreiging uit voor de betrokkenen, zo komt uit het onderzoek naar voren. Wanneer
die dreiging wordt waargemaakt leidt dit tevens tot ernstige verstoringen in het
uitgaanscircuit waarbij zich in achtereenvolgende weekenden opnieuw delicten
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kunnen voordoen. Ook daarvan komen enkele voorbeelden uit het onderzoek naar
voren. Tot slot is de kans dat 'verhaal halen' leidt tot ernstig letsel groter, omdat
het met voorbedachten rade gebeurt, of door groepen (gewapende) daders. 

Wanneer daders zich individueel of in groepen structureel schuldig maken aan het
plegen van gewelddelicten wordt op dit moment pas (strafrechtelijk) ingegrepen
wanneer sprake is van een zwaar delict, of een sterke mate van recidive in korte
tijdspanne. Structurele daders van uitgaansgeweld blijven vaak buiten beeld totdat
zij werkelijk een ernstig misdrijf plegen. Uit het onderzoek komt naar voren dat
het gaat om een relatief klein aantal groepen of individuen regelmatig bij uitgaans-
geweld betrokken is, maar deze verdachten nemen wel een belangrijk deel van het
aantal geweldsdelicten in de regio voor hun rekening. Zij komen met andere
woorden uitstekend in aanmerking voor een pro-actieve aanpak.

Een pro-actieve aanpak betekent dat daders met een hoog risico tijdig worden
geïdentificeerd en dat wordt gezorgd voor een passend vervolg. Wanneer het
vermoeden bestaat dat leden van dezelfde groep of individuen zich regelmatig
schuldig maken aan uitgaansgeweld dient aanvullende gegevensverzameling door
de recherche of pro-actieve opsporing (bijvoorbeeld observatie van bepaalde
groepen in het uitgaanscircuit) plaats te vinden. Daarna kan een passend hulpver-
leningsaanbod volgen, in de vorm zoals hiervoor werd beschreven of een straf-
rechtelijk traject worden ingezet.

11.4 Informatiehuishouding

Zowel een dadergerichte aanpak als pro-actief werken staan of vallen met een
goede informatiebasis. Alleen dan is het immers mogelijk te bepalen in welke
risicogroep daders vallen en is maatwerk mogelijk. In het onderhavige onderzoek
is gedurende een relatief korte tijdspanne (4 maanden) onderzoek gedaan onder
daders. Dit wil niet zeggen dat daarmee alle actieve dadergroepen in de regio
Brabant Zuid-Oost zijn geïdentificeerd. Voorts is sprake van een dynamische
omgeving waarin dadergroepen of individuele daders kunnen wisselen. 

De mogelijkheden tot informatieverzameling zijn in de eerste plaats bij de politie
voorhanden. De aangehouden dader verblijft op het politiebureau en kan aldaar
worden gehoord. Het politieverhoor en/of de vastgelegde informatie biedt door-
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gaans echter onvoldoende basis om daders te categoriseren; daarvoor zijn aanvul-
lende gegevens nodig. Het is uiteraard ondoenlijk om daarvoor doorlopend daders
te interviewen. Voor de hand ligt derhalve om aan het standaardpolitieverhoor
enkele elementen toe te voegen. 
Het is om te beginnen aan te bevelen om in elk verhoor een beperkt aantal extra
standaardvragen over achtergronden van de dader te stellen en deze vast te
leggen. Dergelijke vragen moeten worden ontwikkeld, zodanig dat zij de betrok-
ken politiefunctionarissen niet teveel belasten, maar toch voldoende extra informa-
tie verschaffen om verdachten nader te kunnen categoriseren of met elkaar in
verband te brengen. Aan de hand van deze informatie kan het OM (of de hulpoffi-
cier van justitie) een inschatting maken van het meest adequate vervolgtraject. Dit
betekent tevens dat met name de hulpofficieren nadere scholing zouden moeten
ontvangen.

Ten behoeve van een pro-actieve aanpak zijn extra handelingen noodzakelijk. Om
tijdig te kunnen ingrijpen wanneer het vermoeden bestaat dat bepaalde daders zich
(in groepsverband) structureel schuldig maken aan uitgaansgeweld, moet de
informatie uit afzonderlijke verhoren worden gekoppeld en dient daarnaast
aanvullende informatieverzameling plaats te vinden. Dit betekent dat binnen de
politieorganisatie capaciteit beschikbaar moet worden gesteld om de beschikbare
gegevens over geweldscriminaliteit te 'veredelen' en tevens recherchecapaciteit
voorhanden dient te zijn om nadere informatie in te winnen, zowel over de
achtergrond als het uitgaansgedrag van de betrokkenen.

De slotaanbeveling van dit rapport is om de in dit hoofdstuk gedane suggesties
niet in te voeren alvorens deze nader zijn uitgewerkt en getoetst op bruikbaarheid
en resultaat. Wij bevelen aan de hierboven geschetste mogelijkheden in de vorm
van een pilot-programma te ontwikkelen, in samenwerking met de daarvoor
geëigende instanties en in aansluiting op hetgeen zij reeds aan kennis, inzichten en
eventuele aanpakken hebben ontwikkeld. Dit programma dient vervolgens ade-
quaat te worden geëvalueerd, waarna beslist kan worden over definitieve imple-
mentatie of bijstelling van (onderdelen) van het programma.

Het verdient daarbij aanbeveling om dit experiment zodanig vorm te geven dat de
uitkomsten niet alleen bruikbaar zijn voor de politieregio Brabant Zuid-Oost,
maar ook elders. Om die reden is het zinvol om te starten met de uitwerking van
aanbeveling 4 en deze werkwijze te toe te passen in één of twee andere regio's.
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Indien aldaar andere specifieke risicocategorieën van daders naar voren komen
kan daarmee bij de verdere uitwerking van een programma van aanpak rekening
worden gehouden. Uitgaansgeweld is in onze optiek een onderwerp van voldoen-
de groot belang om een dergelijke verbreding zinvol te doen zijn.
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B.1Onderzoeksverantwoording

1 Inleiding

In deze bijlage wordt ingegaan op de uitvoering van het onderzoek. Achtereenvol-
gens komen de gevolgde werkwijze, de representativiteit en de betrouwbaarheid
van de onderzoeksresultaten aan de orde. Het onderzoek is uitgevoerd tussen
november 2000 en maart 2001. In totaal zijn 122 personen geïnterviewd die
waren aangehouden door de politie in relatie tot uitgaansgeweld. 12 mensen zijn
gesproken in verband met verkeersgeweld. Dit laatste aantal kan als te beperkt
worden beschouwd om zinvolle rapportage mogelijk te maken. In bijlage 3 wordt
een beknopte beschrijving geboden van de bevindingen die zijn gedaan.

2 Werkwijze

De methodiek om verdachten van (gewelds-)delicten zo snel mogelijk te intervie-
wen nadat zij betrokken waren geweest bij een voorval kan worden beschouwd als
vernieuwend. In eerder empirisch onderzoek wordt uitgegaan van registratie-
gegevens van de politie (Terlouw e.a: 2000, In ' t Velt e.a.: 2001, Van Kan e.a.:
1999, Van den Heuvel e.a.: 1993) of worden enquêtes afgenomen bij steekproe-
ven van respondenten (Bieleman e.a., 1998, Beke en Kleiman: 1990).

Directe benadering biedt het belangrijke voordeel dat uitval veel beter kan worden
voorkomen. Alleen praktische aspecten maken het onmogelijk dat een aangehou-
den verdachte niet kan worden benaderd voor een interview: de verdachte is reeds
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vrijgelaten voordat de onderzoekers van de aanhouding in kennis werden gesteld.
Het interview vond plaats op basis van vrijwilligheid. Zogenaamde 'harde weige-
ringen' kwamen echter relatief weinig voor. Het betreft naar schatting 5 procent
van het totale aantal aangehouden verdachten. Een groot deel van de verdachten
bleek bereid tot een gesprek om tenminste 'hun kant van het verhaal' tegenover
een buitenstaander (niet de politie) te kunnen ventileren. Het informatiegehalte
van de gesprekken verschilde uiteraard. Sommige respondenten waren bereid tot
een uitgebreid gesprek, met anderen was het interview korter. Dit laatste had
soms ook te maken met drukte: op sommige nachten moesten gesprekken beknopt
worden gehouden omdat er nog meer wachtenden waren.

De toepassing van de methodiek van directe benadering op het politiebureau vergt
nauwe samenwerking met de politie. Aan de introductie van de onderzoekers is
dan ook veel aandacht besteed. Als gevolg van de inzet van een politiemedewer-
ker die als liaison tussen de onderzoekers en de politie Brabant Zuid-Oost optrad
is een en ander soepel verlopen. Via intranet werd informatie verspreid over het
onderzoek en de voortgang en werd politiemensen om medewerking gevraagd.
Daarnaast zijn alle afdelingen in de regio persoonlijk bezocht en is op elk bureau
een poster opgehangen met informatie over het onderzoek en de betrokken inter-
viewers. Met name met de horecateams van Helmond en Eindhoven ontstond al
snel een intensieve samenwerkingsrelatie vanwege het feit dat de onderzoekers elk
weekend op deze bureaus werkzaam waren.

Bij de start van het onderzoek was onbekend hoe de werkwijze van de politie in
de regio Brabant Zuid-Oost was bij uitgaans- en verkeersgeweld. Aangezien de
afdelingen binnen de regio (18 in totaal) met een zekere mate van autonomie
functioneren kon niet altijd duidelijkheid worden verkregen over welke aanpak
specifiek gehanteerd wordt. Tijdens het onderzoek is bij enkele gelegenheden
's nachts een introductieronde gemaakt. Eenmaal is een ronde gemaakt met de
liaison-politiemedewerker en eenmaal is meegereden met een surveillance-eenheid
in Helmond en in de buitengebieden. Dit leverde het beeld op dat in hoofdstuk 2
is beschreven. Desalniettemin bleef ook toen nog enige tijd onduidelijk dat naast
het hoofdbureau in Eindhoven, ook het hoofdbureau in Helmond gedurende de
weekenden 's nachts bezet is. Om die reden is in de eerste weken van het onder-
zoek in Helmond (nog) niet geïnterviewd. Het totaal aantal respondenten met
betrekking tot uitgaansgeweld had nog hoger kunnen liggen wanneer dit wel het
geval zou zijn geweest.



1 Wanneer sprake is van ernstige delicten worden de verdachten overgebracht naar het hoofdbureau
Eindhoven om aldaar in verzekering te worden gesteld.
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De werkwijze in het onderzoek is onder te verdelen in de weekends (vrijdag- en
zaterdagnacht) en werkdagen. Op werkdagen is gewerkt met een oproepsysteem.
Dit hield in dat politiemensen die een aanhouding hadden verricht direct telefo-
nisch contact op konden nemen met de onderzoekers (op basis van 24-uurs
bereikbaarheid). De interviewers konden dan onmiddellijk naar het bureau rijden
waar de arrestant verbleef om een interview af te nemen. Van deze mogelijkheid
is in een beperkt aantal gevallen gebruik gemaakt. Het betrof daarbij doorgaans
zwaardere zaken in de buitengebieden, waarover dan op maandagochtend contact
werd gelegd door de desbetreffende afdeling. Tijdens de uitvoering van het
onderzoek werd duidelijk dat uitgaansgeweld zich voor het overgrote deel
beperkte tot de vrijdag- en zaterdagnacht en incidenteel op zondag plaatshad. Het
merendeel van de aanhoudingen bleek te worden verricht in Helmond en Eind-
hoven. Daarenboven worden arrestanten uit de overige delen van de regio in
serieuzere gevallen overgebracht naar het cellencomplex op het hoofdbureau in
Eindhoven. Tijdens de weekends (vrijdag- en zaterdagnacht) is daarom telkens
gewerkt vanuit de politiebureaus van Helmond en Eindhoven. 
Gestart werd om 3.00u. in Helmond, alwaar de meldingen van die nacht werden
nagegaan voor de regio als geheel, voor zover de onderzoekers daarover niet
reeds telefonisch waren geïnformeerd. Wanneer sprake was van meldingen van
voorvallen buiten Helmond en Eindhoven is telefonisch contact opgenomen met
de desbetreffende afdeling om na te gaan of er aanhoudingen waren verricht. Dit
bleek echter vaak niet het geval, ofwel de verdachten waren reeds overgebracht
naar Eindhoven zodat zij aldaar konden worden geïnterviewd. 
Degenen die in de avond en nacht in Helmond worden aangehouden zijn door de
horecateams ingesloten in Helmond, respectievelijk Eindhoven. Vanaf 4.00u.
worden deze verdachten gehoord en daarna heengezonden1. Na verhoor vond het
interview plaats. In Eindhoven wordt dezelfde werkwijze gehanteerd, zij het dat
daar omstreeks 5.00u. wordt gestart met het verhoren van de verdachten. Het
bleek hierdoor mogelijk om eerst de verdachten te interviewen die in Helmond
waren aangehouden en daarna naar Eindhoven te rijden om de arrestanten aldaar
te spreken. Wanneer veel aanhoudingen waren verricht was het op dat moment
gebruikelijk dat de nachtdienst (horecateam) deze niet allemaal verhoorde, maar
een deel overliet aan de dagdienst. Dit betekende voor de onderzoekers dat extra
tijd beschikbaar kwam voor het afnemen van de interviews, omdat de dagploeg
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pas omstreeks 9.00u. met de afhandeling van deze zaken begint. Tot slot werd bij
een deel van de verdachten nader onderzoek door de recherche verricht. In andere
gevallen diende te worden gewacht op slachtoffers of getuigen die pas in de loop
van de ochtend aangifte konden doen (bijvoorbeeld horecapersoneel). De desbe-
treffende verdachten konden dan in de loop van de ochtend of het begin van de
middag worden geïnterviewd, wanneer duidelijk was welk (justitieel) vervolg de
zaak zou krijgen. De consequentie was vaak wel dat de interviewtijden zich
uitstrekten van omstreeks 3.00u. 's nachts tot in de vroege middag van de volgen-
de dag. 
In enkele (ernstige) zaken werden arrestanten op maandag na het weekend voorge-
leid bij de officier van justitie te Den Bosch. In die gevallen konden de betrokke-
nen op maandag, of later in de week, worden geïnterviewd. 

De laatste interviews zijn afgenomen tijdens carnaval 2001 (eind februari).
Tijdens de carnavalsdagen is op alle nachten (vrijdag- tot en met maandagnacht)
een interviewer beschikbaar geweest op het hoofdbureau van Eindhoven. Vanaf
die plaats was de interviewer tevens oproepbaar voor andere voorvallen in de
regio. De toepassing van deze werkwijze had te maken met het feit dat gedurende
carnaval door de politie op een afwijkende manier werd gewerkt. In Eindhoven
werd een zogenaamde 'intakeprocedure' gehanteerd, vanwege het feit dat een
groter dan gemiddeld aantal aanhoudingen werd verwacht gedurende de carnavals-
dagen. Dit houdt in dat op het politiebureau vanaf 22.00u. twee politiemedewer-
kers en een hulpofficier van justitie aanwezig zijn die arrestanten (wanneer deze
niet in verzekering hoeven te worden gesteld) direct verhoren en heenzenden. Dit
betekent dat de leden van het horecateam na terugkeer op het politiebureau de
administratieve afhandeling van de zaken niet meer hoeven te verzorgen. Zoals
vermeld was dit ingegeven doordat werd verwacht dat het aantal aanhoudingen
rondom carnaval groter zou zijn dan gemiddeld in een uitgaansweekend. In de
praktijk bleek dit echter sterk mee te vallen. Het aantal aanhoudingen op vrijdag-
en zaterdagnacht gaf geen afwijkend beeld van een gemiddeld weekend te zien.
Op zondagnacht werden minder dan vijf relevante aanhoudingen verricht in de
regio. Op maandagnacht werd zelfs geen enkele aanhouding verricht die kon
worden gekwalificeerd als uitgaansgeweld.

Het 'aanhoudingsbeeld' in de regio Brabant Zuid-Oost is wisselend. In sommige
weekenden konden meer dan tien aangehouden verdachten worden geïnterviewd,
in andere weekenden slechts enkele. Met name de nachten van vrijdag op zaterdag
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geven een wisselend beeld te zien. Op drie à vier vrijdagnachten werd geen enkele
aanhouding in de regio verricht. Daar staan echter ook enkele zeer drukke vrij-
dagnachten tegenover. Gewoonlijk konden per weekend een achttal personen
worden geïnterviewd, met uitschieters derhalve naar boven en naar beneden. 
In principe zijn alle aangehouden verdachten die zich op het politiebureau bevon-
den wanneer daar een interviewer aanwezig was, benaderd voor een interview.
Alleen arrestanten die niet bij bewustzijn waren of die te agressief bleken om (ook
voor de politie) aanspreekbaar te zijn, werden in eerste instantie buiten beschou-
wing gelaten. Wanneer daartoe later de gelegenheid bestond zijn deze verdachten
alsnog geïnterviewd. Op deze manier bestond op voorhand reeds de mogelijkheid
te inventariseren of de verdachte in principe bereid was tot medewerking aan het
interview. In de meeste gevallen bestond die bereidheid. Wanneer sprake was van
een 'harde' weigering, was dit vrijwel altijd omdat de verdachte de aanhouding
als onterecht of buitenproportioneel ervoer en 'geen minuut langer op het politie-
bureau wilde blijven dan absoluut noodzakelijk'.

De belangrijkste factor bij het 'missen' van verdachten had te maken met de
pieken en dalen in het aanbod van aangehouden verdachten. Om logistieke rede-
nen kon per nacht slechts één interviewer worden ingezet. De situatie is, zeker in
Eindhoven, vaak hectisch wanneer het horecateam terugkeert op het bureau en
moet starten met de administratieve afhandeling van de zaken van die nacht en het
verhoren van verdachten. Daaraan wordt, indien de verklaring van de verdachte
voor de bewijsvoering niet noodzakelijk is, relatief weinig tijd besteed. Bedacht
moet worden dat de betrokken politiemensen er reeds een hele nacht op straat
hebben opzitten. Wanneer de leden van het horecateam gelijktijdig beginnen met
het verhoor komt het regelmatig voor dat de verdachten tegelijkertijd klaar zijn.
Voor de interviewer betekende dit soms dat moest worden gekozen tussen het
aanbod. In andere gevallen werd tijdens het interviewen van de ene verdachte
doorgegeven dat de volgende 'al klaar zat'. Wanneer het lopende interview
langere tijd vergde wilde de andere verdachte daarop niet altijd wachten.

3 Representativiteit

Het begrip representativiteit kan op verschillende manieren worden geduid. In de
eerste plaats kan de vraag worden gesteld of de aangehouden verdachten die in de
onderzoeksperiode zijn geïnterviewd een afspiegeling vormen van het uitgaans-
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publiek in de regio Brabant Zuid-Oost. Daarop kan een kort antwoord worden
gegeven: nee. Het is onbekend hoe de achtergrond van de geïnterviewde verdach-
ten zich verhoudt tot die van het uitgaanspubliek als geheel. Deze vraag was geen
object van studie en de toegepaste methodiek leent zich ook niet voor de beant-
woording ervan. Hooguit kan worden beargumenteerd dat de gepresenteerde
analyses van de achtergronden van de daders van uitgaansgeweld leiden tot de
conclusie dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat binnen het uitgaanspubliek als
geheel, ook wanneer die vergelijking beperkt zou worden tot het mannelijke deel,
de gevonden risicoprofielen in dezelfde verhoudingen naar voren komen. Een kort
nader onderzoek zou eventueel aan de orde kunnen zijn om deze stelling ook
cijfermatig nader te kunnen onderbouwen.
Ten tweede kan de vraag worden gesteld of het onderhavige onderzoek een
representatief beeld biedt van de plegers van uitgaansgeweld in de regio Brabant
Zuid-Oost. Bepalend daarbij is of de politie een representatief deel van de plegers
van uitgaansgeweld daadwerkelijk aanhoudt. Als het gaat om de steden Eindhoven
en Helmond kan deze vraag waarschijnlijk bevestigend worden beantwoord. In
deze steden zijn horecateams actief die het grootste deel van het uitgaansgeweld
waarnemen en die, wanneer de professionaliteit van de betrokken politiemensen
als een gegeven wordt aangenomen, daders aanhouden die daadwerkelijk een
aandeel in het desbetreffende geval van uitgaansgeweld hebben gehad. In relatie
tot het buitengebied is echter enige twijfel op zijn plaats. Aanhoudingen zijn
buiten de gemeenten Eindhoven en Helmond veel meer selectief, omdat in de
meeste gevallen een eenheid van de politie niet op tijd arriveert om het incident
te kunnen observeren. Wanneer daarvan wel sprake is hebben de betrokken
politiemensen niet in alle gevallen de mogelijkheid om de betrokkenen aan te
houden. De redenen daarvoor zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. Of het
onderzoek ook representatief is voor de mate waarin uitgaansgeweld in het
buitengebied aan de orde is, kan derhalve niet met zekerheid worden gesteld. 
In de derde plaats is de vraag aan de orde of aangehouden verdachten weigerden
mee te werken aan het onderzoek. Vooraf bestond daarover de nodige scepsis,
zowel bij de onderzoekers als bij de politiefunctionarissen van de regio Brabant
Zuid-Oost. Zullen de aangehouden verdachten wel meewerken? Gedragen zij zich
niet dermate agressief dat een normaal gesprek niet mogelijk is? Deze overwe-
gingen waren op voorhand uiteraard terecht. Niet alleen de betrokkenen vanuit de
politie, maar ook de onderzoekers/interviewers konden niet bevroeden waaraan
zij begonnen. In de praktijk bleken responsproblemen niet of nauwelijks aan de
orde. Vrijwel alle aangehouden verdachten, ongeacht antecedenten of etnische
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afkomst, waren bereid tot een gesprek. Uiteraard verschilde de diepgang van het
interview per persoon. Naarmate de interviewers meer ervaring opdeden (niet
vergeten moet worden dat de methodiek om verdachten vrijwel direct na het
plegen van het delict te interviewen voor zover bekend in Nederland zonder
precedent is) kon ook op dat punt in de loop van het onderzoek een steeds groter
informatiegehalte worden verkregen. Leden van sommige dadergroepen bleken
elkaar ook al snel op de hoogte te hebben gesteld van het onderhavige onder-
zoeksproject (hetgeen overigens ook weer aanknopingspunten bood om deze
verdachten met elkaar in verband te brengen). Bij diverse gelegenheden werd
door de geïnterviewden expliciet vermeld dat zij het zeer waardeerden dat de
interviewers bereid waren in alle rust hun verhaal aan te horen.
Tot slot is de mogelijkheid aan de orde dat verdachten wel zijn aangehouden door
de politie, maar dat zij om praktische redenen niet konden worden geïnterviewd.
Dit heeft de grootste uitval in respons veroorzaakt. Daarbij zijn twee oorzaken
aan de orde:
1. De verdachte is aangehouden, maar de onderzoekers/interviewers worden

daarvan niet of te laat op de hoogte gesteld door de verbalisanten.
2. De verdachte is aangehouden en afgehoord, maar op dat moment is de

interviewer nog bezig met een ander interview, waarop de betrokkene niet
wil wachten.

In de onderzoeksperiode zijn in totaal 47 voorvallen van uitgaansgeweld gemist.
Daarbij betrof het 67 daders. Daar staat tegenover dat 129 daders zijn geïnter-
viewd in 88 voorvallen. In de bekende zaken werden daarnaast nog 16 daders
'gemist' omdat zij reeds waren heengezonden, weigerden mee te werken of te
agressief of te dronken waren om te kunnen worden geïnterviewd (en daarvoor op
een later tijdstip geen gelegenheid meer was)..
In totaal zijn derhalve in de onderzochte periode 212 verdachten van uitgaans-
geweld aangehouden in de regio Brabant Zuid-Oost, waarvan 129 personen
werden geïnterviewd (61%).
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Tabel B1.1: Leeftijd van de dader (n= 212).

Geïnterviewd
(%)

Niet geïnterviewd
(%)

tot en met 17 jaar 10 17
18-19 jaar 13 14
20 - 24 43 35
25 - 29 22 18
30 - 34 5 7
35 - 49 5 9
50 + 2 0

Totaal 100 100

Tabel B1.1 laat zien dat de groep tot en met 17 jaar ondervertegenwoordigd is in
de onderzoekspopulatie. Dit valt te verklaren door het feit dat de politie minder-
jarige verdachten doorgaans snel heenzendt (wanneer zij voor lichte delicten
worden aangehouden). Voorts wordt het verschil met name veroorzaakt door het
feit dat in de beginfase van het onderzoek bij één zaak vijf minderjarige verdach-
ten zijn aangehouden, waarvan de onderzoekers niet op de hoogte zijn werden
gesteld. Wanneer deze zaak niet zou worden meegerekend is het aandeel van
aangehouden verdachten in de geïnterviewde en niet-geïnterviewde groep na-
genoeg gelijk (10 tegen 11 procent). Met name in de groep 20 - 24 jarigen zijn
verhoudingsgewijs meer verdachten geïnterviewd. Daarnaast is er sprake van een
lichte ondervertegenwoordiging van verdachten in de leeftijdsgroep van 35-39
jaar. Geconcludeerd kan worden dat de vergelijking van de leeftijdsverdeling van
geïnterviewde en niet-geïnterviewde daders geen aanleiding geeft tot eventuele
twijfels omtrent representativiteit. 

Tabel B1.2: Pleegplaats delict, naar voorvallen (N = 135).

Geïnterviewd
(%)

Niet geïnterviewd
(%)

Eindhoven 76 60
Helmond 12 17
De Kempen 3 5
Gemert-Laarbeek 1 3
Deurne-Asten-Someren 1 0
Geldrop-Nuenen-Mierlo 0 0
Best-Oirschot-Son 3 0
Cranendonck 1 5
Valkenswaard-Waalre 2 8
Veldhoven 0 3
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De vergelijking van voorvallen waarbij verdachten werden geïnterviewd en
voorvallen waarbij dat niet het geval was leidt tot de constatering dat met name
meer verdachten in Eindhoven konden worden geïnterviewd dan proportioneel is
voor de regio Brabant Zuid-Oost. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard
door het feit dat de onderzoekers voor interviews bij aanhoudingen in het buiten-
gebied sterk afhankelijk waren van een tijdige doormelding. Dit is gedurende het
onderzoek niet altijd consequent gebeurd. Vooral lichtere zaken werden gemist,
die door de betrokken politiefunctionarissen zijn afgehandeld door de verdachte
mee te nemen naar een bureau in de desbetreffende gemeente, aldaar de verkla-
ring van de verdachte op te nemen en de zaak administratief af te handelen en
vervolgens de verdachte onmiddellijk weer op vrije voeten te stellen. Ook voor-
vallen in de gemeente Helmond zijn relatief ondervertegenwoordigd. Dit kan
worden verklaard door het gegeven dat de onderzoekers pas na enkele weken
hoorden dat ook in Helmond op vrijdag- en zaterdagnacht een horecateam actief
is dat verdachten overbrengt naar het hoofdbureau in Helmond. Vooral in de
beginfase zijn hierdoor interviews gemist. Nadat de werkwijze bij de onderzoe-
kers bekend werd is ervoor gezorgd dat op vrijdag- en zaterdagnacht in Helmond
een onderzoeker op het politiebureau aanwezig was. Vanaf dat moment zijn
nauwelijks nog zaken in Helmond gemist. 

Tabel B1.3: Antecedenten geïnterviewden en niet-geïnterviewden (N=212).

Geïnterviewd
(%)

Niet geïnterviewd
(%)

First-offenders 24 23
Daders met politiecontacten vanaf 1-1-97 (excl.
geweldsdelicten)

24 36

Daders met politiecontacten vanaf 1-1-97 waaronder
geweldsdelicten, of daders met een criminele
levensstijl

54 41

Een vergelijking van de antecedenten van de geïnterviewden en niet-geïnter-
viewden levert op dat het relatieve aantal first-offenders in beide groepen na-
genoeg gelijk is. Binnen de groep geïnterviewden is het aandeel van personen met
eerdere politiecontacten die geen betrekking hadden op geweldsdelicten verhou-
dingsgewijs kleiner. Dit betekent dat de groep met zwaardere antecedenten in de
onderzochte populatie oververtegenwoordigd is. Het verschil wordt voor een deel
verklaard door het feit dat binnen de groep geïnterviewden degenen die afkomstig
zijn uit de steden Eindhoven en Helmond oververtegenwoordigd zijn, in combina-
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tie met het feit dat de kans op aanhouding voor uitgaansgeweld op het platteland
kleiner is. De kans dat binnen de groep van die afkomstig is van het platteland
iemand al eerder voor een geweldsdelict werd aangehouden is daardoor relatief
kleiner. Een andere mogelijkheid is dat het aantal antecedenten van inwoners van
steden gemiddeld groter is dan bij inwoners van het platteland. Of dit daadwerke-
lijk zo is kon in het kader van het onderzoek niet worden nagegaan.

4 Betrouwbaarheid

Een belangrijke vraag is in hoeverre de gehanteerde methodiek betrouwbare
informatie oplevert. In hoeverre zijn personen die geïnterviewd worden op het
politiebureau bereid geloofwaardige informatie te verstrekken? Vooraf bestonden
met name vraagtekens of informatie die is verstrekt door daders met meerdere
antecedenten (oftewel ervaren met politiecontacten en een verblijf in de cel)
voldoende betrouwbaar zou zijn. Om die reden is de betrouwbaarheid van de uit
de interviews verkregen gegevens zo goed mogelijk gecontroleerd. Daarbij is
allereerst gebruik gemaakt van de politieregistratie, ten tweede zijn verklaringen
naast elkaar gelegd van verdachten die elkaar kennen (als vrienden) en betrokken
waren bij hetzelfde voorval. Tot slot is de interne consistentie van de informatie
die is verstrekt in het interview nagegaan. Hiermee moest worden volstaan. In het
kader van het project ontbrak de mogelijkheid om de verstrekte gegevens ook te
controleren bij bijvoorbeeld werkgevers, school, hulpverleningsinstanties of
andere externe informatiebronnen. We gaan op de verschillende methoden om de
betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens te controleren nader in.

Type informatie en betrouwbaarheid
Een belangrijk punt van overweging bij het inschatten van de betrouwbaarheid
van de verklaringen van de geïnterviewde is de aard van de informatie die wordt
nagevraagd. Ofschoon de verdachten tijdens het interview nadrukkelijk is verteld
dat het onderzoek los stond van het politieverhoor moet ervan uitgegaan worden
dat de geïnterviewde de onderzoekers in de eerste plaats heeft beschouwd als
'verlengstuk' van de politie. Tussen de vragen die de verbalisant stelt en de
onderzoeksvragen bestond echter een nadrukkelijk verschil. Het interview betrof
vooral de achtergrond en (normale) dagbesteding van de verdachte. Er is zo min
mogelijk aandacht besteed aan het delict dat had plaatsgevonden, tenzij de ver-
dachte het daarover zelf wilde hebben (hetgeen overigens vaak het geval was). 
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Uit de literatuur komt een onderscheid naar voren tussen beladen onderwerpen en
niet-beladen onderwerpen. Nierop (1998) beschrijft dat onderwerpen als gezins-
situatie, financiële situatie en het al of niet hebben van een baan kunnen worden
beschouwd als beladen onderwerpen. Niet-beladen ondewerpen zijn in dat ver-
band aspecten als de bezigheden van de verdachten in het dagelijks leven, interes-
ses, hobbies en muziekvoorkeur (cit. Adel H.M. in Nierop N: 1998, p. 109).
Wanneer de ervaringen in het onderhavige onderzoek op een rij worden gezet in
termen van de bereidheid van de verdachte om antwoord te geven op vragen naar
specifieke onderwerpen, komt het beeld naar voren dat in tabel b1.3 is geschetst.

Tabel B1.3: Bereidheid tot beantwoording van vragen naar onderwerp.

Onderwerp

Hoge mate van bereidheid tot beantwoording • Werk/school
• Hobbies
• Relatie
• Gebruik van alcohol
• Gebruik van drugs in het verleden
• Psychische problematiek
• Traumatische gebeurtenissen

Terughoudendheid bij beantwoording • Aan- of afwezigheid van problemen in
leefsituatie op dit moment (schulden)

• Wensen voor de toekomst (irreële toe-
komstplannen)

• Gebruik van drugs op dit moment
• Criminele antecedenten

Hoge kans op weigering tot beantwoording • Aspecten rondom schuldvraag delict
• Betrokkenheid of rol van vrienden bij

het delict
• Problemen met ouders of partner

Vragen over werk op zichzelf blijken geen beladen onderwerp (meer) omdat
vrijwel alle respondenten ofwel een betaalde baan hebben, ofwel nog op school
zitten. Wanneer iemand geen werk heeft is het onderwerp enigermate beladen. De
geïnterviewde is weliswaar bereid informatie te verschaffen over deze situatie,
maar over het algemeen wordt de schuld voor dit feit elders gelegd, bijvoorbeeld
bij de werkgever. Ook heeft een relatief groot deel van degenen die geen betaald
werk hebben WAO-uitkering, waarbij vaak een trauma aan de orde is. 



2 Bij een deel van de respondenten is in het interview geen informatie verkregen over criminele
antecedenten. Deze zijn in de tabel buiten beschouwing gebleven. 
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Verificatie van gegevens aan de hand van de politieregistratie 
Een zeer belangrijke bron om de validiteit van de informatie uit de interviews te
controleren is de politieregistratie. Ten eerste is de verdachte over het geval van
uitgaansgeweld niet alleen geïnterviewd, maar ook gehoord door de politie. Deze
verslagen stonden ter beschikking aan de onderzoekers. Ten tweede bevat de
politieregistratie gegevens over eerdere politiecontacten van de verdachte. In die
eerdere gevallen is eveneens informatie vastgelegd die een controle biedt op de
betrouwbaarheid van de informatie uit de interviews.
Wanneer discrepanties worden gevonden tussen registratiegegevens en uitspraken
van de geïnterviewde hoeft dit overigens nogn niet per definitie te betekenen dat
deze bewust liegt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat verdachten soms wel
degelijk gemotiveerd zijn om een verklaring af te leggen, maar dat hun geheugen
ook kan worden gehinderd door allerlei andere omstandigheden, zoals het gebruik
van alcohol of de schok die het verblijf in de politiecel met zich mee kan brengen
(Rassin: 1998, p. 74)

Om te beginnen kan informatie over eerdere politiecontacten uitstekend worden
nagegaan via het bedrijfsprocessensysteem (BPS) en het herkenningsdienstsysteem
(HKS). Alle politiecontacten in de regio Brabant Zuid-Oost zijn vastgelegd in
BPS. Deze gegevens gaan terug tot 1-1-97. Voor politiecontacten buiten de regio
(elders in Nederland) kan een beroep worden gedaan op HKS. Dit systeem bevat
ook gegevens over politiecontacten voor 1997, maar heeft als nadeel dat alleen
zwaardere voorvallen hierin zijn opgenomen. Politiecontacten buiten Nederland
konden in het onderhavige onderzoek niet worden nagetrokken. In het onderhavi-
ge onderzoek is in de eerste plaats uitgegaan van BPS-gegevens uit de politieregio
Brabant Zuid-Oost om uitspraken over eerdere politiecontacten te verifiëren. Dit
leidt tot de conclusie dat 11 procent van de verdachten liegt over het bestaan van
eerdere aanhoudingen door de politie als verdachte of betrokkene. Het gaat
meestal om jongens met een groter aantal politiecontacten. In 80 procent van de
gevallen heeft de verdachte de waarheid verteld over de aan- of afwezigheid van
eerdere politiecontacten. Door 9 procent van de aangehouden verdachten werden
eerdere politiecontacten genoemd die niet (meer) voorkwamen in de politieregi-
stratie. Meestal betrof dit gevallen die voor 1-1-97 hadden plaatsgevonden2. 



3 Het hoeft daarbij niet alleen te gaan om gevallen waarin de geïnterviewde als verdachte is
aangemerkt. Ook wanneer deze als betrokkene, slachtoffer of als getuige voorkomt kan informatie
zijn vastgelegd die strookt danwel tegenstrijdig is met interviewgegevens.

4 Meestal gebeurt dit slechts wanneer sprake is van voorvallen met ernstige gevolgen, maar een en
ander is ook afhankelijk van de tijd die het betrokken team kan of wil investeren. In één voorbeeld
is sprake van een relatief lichte vechtpartij, waarbij nietemin twee rechercheurs de maximale zes
uur bezig zijn met het opnemen van verklaringen van slachtoffers en getuigen, meerdere verhoren
van de verdachte(n) en spiegelconfrontatie(s).
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Uit het politieverhoor kon relatief weinig aanvullende informatie worden
verkregen over de achtergrond van de dader3. De mogelijkheden hiervoor zijn in
de eerste plaats wisselend omdat de verklaring die de dader aan de politie aflegt
sterk verschilt qua inhoud. Soms legt de dader in het geheel geen verklaring af,
soms is een uitgebreid dossier voorhanden met verslagen van meerdere verhoren4.
Een tweede verklaring hiervoor is dat niet alle informatie die de verdachte tijdens
het verhoor geeft ook wordt vastgelegd, omdat meestal geen woordelijke weer-
gave van het verhoor wordt gemaakt.
Hoe uitgebreid het verhoor dient te zijn en welke informatie wordt vastgelegd ligt
niet vast in richtlijnen. Veel politiemensen focussen geheel op het voorval dat
heeft plaatsgevonden en noteren alleen aspecten die daarvoor relevant zijn.
Wanneer bijvoorbeeld reeds sprake is van een 'ronde zaak', waarbij de verklaring
van de verdachte niet relevant is voor een eventueel vervolg (de betrokken politie-
mensen hebben de verdachte bijvoorbeeld op heterdaad betrapt), wordt vaak
weinig moeite gedaan om de verdachte uitgebreid te verhoren. Praktische aspec-
ten, zoals drukte of het feit dat de administratieve afhandeling aan het eind van
een nacht op straat moet worden gedaan, spelen daarbij eveneens een rol. 
Wanneer de verdachte nadere informatie verstrekt, bijvoorbeeld over zijn dag-
besteding of problemen waarmee hij te maken heeft, wordt dit door veel politie-
mensen wel aangehoord maar niet genoteerd. Andere verbalisanten leggen dit
soort gegevens echter wel vast in het proces-verbaal, zij het in veel gevallen
summier (er wordt in het kader van het verhoor niet op doorgevraagd). 
Het hierboven geschetste beeld geldt voor het merendeel van de voorvallen,
waarbij geen sprake is van een in strafrechtelijke zin ernstig delict of van zaken
waarbij geen of slechts licht letsel is opgetreden. Wanneer sprake is van ernstige
voorvallen of zaken waarbij het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen wordt
echter wel de nodige aandacht besteed aan achtergrondinformatie die de verdachte
betreft. 
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Specifieke gegevens die in de wat uitgebreidere verslagen zijn opgenomen betref-
fen het gebruik van alcohol en drugs en de dagbesteding van de verdachte. Even-
tuele saillante aspecten (bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis of psychische
problematiek) worden vaak eveneens geregistreerd. Dit biedt derhalve de moge-
lijkheid tot vergelijking. Uiteraard geeft een dergelijke vergelijking geen garantie
op de betrouwbaarheid van de verklaringen van de verdachte. Het blijft mogelijk
dat zowel in het politieverhoor als tijdens het interview niet de waarheid is ver-
teld. Met name gegevens over psychische problematiek, gebruik van drugs of
alcohol of dagbesteding, kunnen echter vaak worden gevalideerd op basis van
eerdere voorvallen die waren vastgelegd in de politieregistratie. 

Interne consistentie van de informatie
Een laatste mogelijkheid om de betrouwbaarheid van de informatie uit de inter-
views te controleren is de interne consistentie van de informatie die is verstrekt
tijdens het gesprek voortdurend kritisch te beschouwen. Over onderwerpen
waarover de geïnterviewde bereid is informatie te verstrekken (zie tabel B1.3)
worden op verschillende momenten tijdens het gesprek op consistente wijze
uitspraken gedaan, zo leert de ervaring. 

Met betrekking tot aspecten waarover gemiddeld genomen met meer terughou-
dendheid wordt verklaard bieden specifieke interviewtechnieken soelaas. In de
eerste plaats bleek het in die gevallen nodig vragen zeer expliciet en afgebakend
te stellen. De geïnterviewden hadden sterk de neiging om vragen te 'versmallen'
die met het oog op maximale informatievangst breed gesteld waren. Het gevolg
is dat de betrokkene voor het eigen gevoel niet liegt, terwijl toch hooguit een
partieel antwoord wordt gegeven. In die gevallen is de werkwijze gehanteerd om
door te vragen en de vraagstelling gaandeweg toe te spitsen.
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Vraag: Ben je ooit eerder in aanraking geweest met politie of justitie?

Antwoord: Nee, nooit voor zoiets.

Vraag: Hoe bedoel je, niet voor vechten bij het uitgaan?

Antwoord: Nee.

Vraag: Ook nooit gevochten ergens anders, bijvoorbeeld op school?

Antwoord: Ja dat wel, pas nog, maar daar is geen politie bij geweest.

Vraag: Ook nooit andere dingen gedaan, bijvoorbeeld al langer geleden?

Antwoord: Ik ben wel eens aangehouden voor vuurwerk afsteken toen ik 14 was.
Daar heb ik toen Halt voor gehad. Was allemaal een beetje overdreven.

Een tweede aspect dat met enige regelmaat naar voren komt is dat de geïnter-
viewde de zaken mooier of anders probeert voor te stellen dan ze feitelijk zijn. In
het onderzoek is de werkwijze gehanteerd om in die gevallen te focussen op
details. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat voldoende informatie verza-
meld diende te worden om de status te kunnen beoordelen van hetgeen de betrok-
kene vertelde. Het was niet de bedoeling de geïnterviewde te 'betrappen': wan-
neer de geïnterviewde het antwoord op detailvragen schuldig bleef werd daarmee
doorgaans volstaan.

Tot slot kan het onderwerpen betreffen waaover de verdachten in het algemeen
niet bereid zijn informatie te verstrekken. Het ging daarbij in de eerste plaats om
de gebeurtenissen rondom het delict en de betrokkenheid van vrienden of beken-
den. Hiermee is in de interviews terughoudend omgegaan: er was geen sprake van
een verhoor en het was dan ook niet de bedoeling de geïnterviewde uitspraken te
ontlokken over diens betrokkenheid bij het voorval, of over de rol die anderen
daarbij hadden gespeeld. Een specifiek aspect in dit opzicht was het onderwerp
problematische relaties binnen het gezin of de relatie. Een deel van de geïnter-
viewden was hierover buitengewoon open en noemde bijvoorbeeld het feit dat
daarvan sprake was zelfs zonder dat daarover specifieke vragen waren gesteld.
Een ander deel van de respondenten was daarover echter zeer terughoudend. Met
beide is door de onderzoekers met voorzichtigheid omgegaan. 
In het geval van 'spontane melding' is vooral doorgevraagd op ervaringen van de
betrokkene met hulpverleningsinstanties, vooral wanneer dergelijke problemen op
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a-typische wijze onder woorden werden gebracht. In veel gevallen bleek sprake
van eerdere contacten met hulpverleningsinstanties. Daardoor ontstond het ver-
moeden dat deze verdachten de problemen binnen het gezin (met name mishande-
ling door ouders werd genoemd) doelbewust naar voren brachten om begrip te
kweken voor het feit dat zij bij uitgaansgeweld betrokken waren geraakt. Deze
informatie is in het kader van het onderzoek niet gebruikt wanneer deze niet door
middel van andere bronnen kon worden geverifieerd (politieregistratie of verkla-
ringen van andere betrokkenen).  
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B.2Overige cijfermatige informatie

Tabel B2.1: Omschrijving van het delict volgens politieregistratie (in procenten,
N = 129).

Percentage

• Geweld zonder letsel zonder wapen 36
• Geweld zonder letsel met wapen 3
• Geweld met letsel zonder wapen 22
• Geweld met letsel met wapen 12
• Wapen zonder geweld 2
• Bedreiging 7
• Aantasting openbare orde 3
• Overlast van dronkenschap 1
• APV 3
• Aanranding 1
• Vernieling auto 4
Totaal 100
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Tabel B2.2: Aard van het toegepaste geweld (in procenten, N = 129).

Percentage

• Slaan of schoppen (slachtoffer verweert zich) 58
• Bijten 3
• Slaan of schoppen (slachtoffer verweert zich niet of niet 

meer/ligt op de grond)
5

• Slaan met stomp voorwerp (stoel, biljartkeu, et cetera) 2
• Slaan met scherp voorwerp (glas, schroevedraaier, etcetera) 4
• Steken of dreigen met mes 10
• Anders 18

Totaal 100

Tabel B2.3: Letsel als gevolg van het delict (in procenten).

Dader
(n=129)

Slachtoffer
(n=101)

• Geen uiterlijke verwonding 60 33
• Schaafwond of kneuzing (incl. blauw oog)

(behandeling of verbinden niet nodig)
16 14

• Bloedende wond (snijden, bijten, etcetera)
(behandelen of verbinden nodig)

2 16

• Zware kneuzing of botbreuk 
(behandeling of verbinden nodig)

1 3

• Steekwond (incl. glas)
(incl. behandeling dokter of ziekenhuis)

0 9

• Schotwond 
(incl. behandeling dokter of ziekenhuis)

0 0

Totaal 100 100

Tabel B2.4: (Ondertekende) aangifte door het slachtoffer (in procenten).

Aangiftepercentage

Geweld zonder letsel zonder wapen (n=46) 37
Geweld zonder letsel met wapen (n=4) 25
Geweld met letsel zonder wapen (n=29) 59
Geweld met letsel met wapen (n=15) 80
Bedreiging (n=9) 89
Overige delicten (n=26) 27

Totaal (n=129) 49
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Tabel B2.5: Locatie van aanleiding en voorval (in procenten).

Aanleiding
(n=88)

Voorval
(n=88)

• Horecagelegenheid (binnen) 32 19
• Horecagelegenheid (voor de deur of in toegangshal) 19 23
• Buiten, nabij horecagelegenheid 30 41
• Buiten, taxistandplaats of parkeerterrein 2 2
• Buiten, elders 17 15
Totaal 100 100

Tabel B2.6: Tijdstip voorval (in procenten, N = 88).

Percentage

• Vrijdagavond 10
• Nacht van vrijdag op zaterdag 40
• Zaterdagavond 2
• Nacht van zaterdag op zondag 42
• Ander dagdeel 6

Totaal 100

Tabel B2.7: Aard verklaring dader (in procenten, N = 129).

Percentage

• Dader bekent actie, betuigt spijt 13
• Dader bekent actie, voelt zich niet schuldig
(voelt zich ook slachtoffer, reageerde alleen maar, etcetera)

30

• Dader ontkent actie, maar erkent wel betrokkenheid of bekent slechts
gering deel (was er wel, maar heeft niets gedaan)

26

• Dader ontkent actie en betrokkenheid (was er niet, weet van niks
meer, et cetera)

15

• Dader weigert verklaring af te leggen over het voorval 4

Totaal 100
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B.3Verkeersgeweld

1 Inleiding

Gedurende de onderzoeksperiode waren de interviewers ook standby voor even-
tuele gevallen van verkeersgeweld, wanneer die zich in de regio Brabant Zuid-
Oost zouden voordoen. Dit leverde een beperkt aantal interviews met verdachten
van deze vorm van geweldscriminaliteit op. Voor dat relatief kleine aantal zijn
twee verklaringen te geven Ten eerste wordt in de meeste gevallen van verkeers-
geweld geen verdachte aangehouden, waardoor ook geen interview mogelijk is.
Wanneer op basis van de aangifte van het slachtoffer de identiteit van een
verdachte wel achterhaald kan worden, bijvoorbeeld omdat het kenteken is
genoteerd, volgt doorgaans uitnodiging op het politiebureau. Justitiële vervolg-
actie is daarna doorgaans niet mogelijk. Dit wordt verklaard door het feit dat
verkeersgeweld vaak zogenaamde 'één-op-één-situaties' betreft. Meestal zijn geen
getuigenverklaringen beschikbaar, terwijl de verklaring van het slachtoffer vaak
lijnrecht staat tegenover de verklaring van de verdachte. Uit het onderzoek komt
naar voren dat de politie Brabant Zuid-Oost om deze redenen weinig prioriteit
geeft aan deze voorvallen.
Ten tweede konden relatief weinig verdachten worden geïnterviewd omdat de
onderzoekers niet tijdig op het politiebureau konden arriveren. De uitnodiging van
een verdachte op het politiebureau wordt niet altijd gekoppeld aan een vaste datum
of tijdstip. Ook wanneer dit wel gebeurt moet worden afgewacht of de betrokkene
daadwerkelijk verschijnt. De verklaring die de verdachte aflegt is over het alge-
meen slechts kort. Dit betekende dat de betrokken politiemensen onmiddellijk de
onderzoekers in kennis moesten stellen wanneer een verdachte op het bureau was
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om een verklaring af te leggen. In de praktijk werd dit door de betrokken politie-
mensen niet altijd gedaan, of bleek het onmogelijk voor de interviewer om tijdig
ter plaatse te komen. 

Niettemin is een beperkt aantal interviews (11) afgenomen en kon daarnaast
informatie worden verkregen uit de politieregistratie. In deze bijlage worden deze
bevindingen beknopt op een rij gezet.

Verkeersgeweld betreft niet alleen geweld dat is gericht tegen personen. Ook
vernielingen aan vervoermiddelen zijn opgevat als een vorm van verkeersgeweld.
De plaats en het tijdstip waar het voorval heeft plaatsgehad is in dit verband niet
van belang, onder voorwaarde uiteraard dat het delict is gepleegd binnen de
politieregio Brabant Zuid-Oost. Voor het overige is dezelfde (brede) definitie
gehanteerd die in hoofdstuk 3 is beschreven voor uitgaansgeweld.

De gemiddelde leeftijd van de aangehouden en geïnterviewde verdachten is 41
jaar. Het betreft in alle gevallen mannen. In twee gevallen hebben deze betrokke-
nen een (zeer) stressvolle baan, hetgeen als indirecte risicofactor mogelijk van
belang is. 
Bijna de helft van (5 op 11) de aangehouden verdachten is in het verleden reeds
betrokken geweest bij voorvallen die te maken hadden met alcoholgebruik (ver-
keersongevallen, rijden onder invloed). De helft van de voorvallen (4 op 8) heeft
alcoholgebruik als directe aanleiding. Onder invloed is een ongeluk veroorzaakt,
waarop de verdachte vervolgens agressief werd tegenover andere verkeersdeel-
nemers of de politie. Bij één voorval betrof het een verdachte die geen rijbewijs
had en om die reden agressief reageerde op een omstander die een foto maakte
van het voorval (hij was bang te worden aangehouden door de politie). Bij 3
voorvallen vormde agressief verkeersgedrag de aanleiding tot het geweldsdelict.

Wanneer de aangehouden verdachten worden gekwalificeerd in termen van
risico's vallen 3 verdachten in de categorie laag, 5 in de categorie verhoogd risico
en 3 personen in de categorie hoog risico. In het laatstgenoemde geval gaat het
om twee personen die als professioneel crimineel kunnen worden gekwalificeerd
en één persoon waarbij sprake is van psychische problematiek en druggebruik.
Van de aangehouden verdachten met een verhoogd risico hebben drie personen
antecedenten in relatie tot alcoholgebruik en rijden onder invloed, alsmede ver-
keersongevallen. Eén persoon was eerder betrokken bij een geweldsdelict.
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