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Voorwoord
Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar (de aanpak van) criminaliteit onder Antillianen in Nederland. Het onderzoek is één van de deelonderzoeken die in opdracht van de
Taskforce Antillianen onder voorzitterschap van de heer Andersson, zijn uitgevoerd door
Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wij verschillende mensen dank verschuldigd.
Allereerst danken wij Hans Andersson, Ger Homburg (Regioplan), Rob van de Lustgraaf
(AEF) en Frank Willemsen (Ministerie van Justitie, WODC) voor de constructieve discussies
en bijdragen. Bianca Breumelhof (Andersson Advies) bedanken we voor haar voortreffelijke
organisatie en ondersteuning tijdens het traject.
De respondenten van de gemeenten, regiopolitie en Antilliaanse zelforganisaties willen we
danken voor de tijd die zij voor ons namen voor een interview en de aangeleverde informatie en input. Zij staan in bijlage 3 van dit rapport genoemd.
Tot slot danken we de leden van de Taskforce voor hun waardevolle opmerkingen tijdens
presentaties en op het conceptrapport.

Arnhem, juli 2008
Het onderzoeksteam
Henk Ferwerda, Anton van Wijk en Nicole Arts
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Inleiding en vraagstelling

Antillianen zijn – net als Marokkanen - oververtegenwoordigd in de criminaliteitstatistieken.
Bovendien hebben ze te maken met uitval op andere maatschappelijke terreinen, zoals wonen, scholing en arbeid. In de 21 Antillianengemeenten in ons land zijn in de afgelopen jaren verschillende projecten en trajecten opgezet en uitgevoerd om deze problemen tegen
te gaan. Vorig jaar ging het in totaal om 126 projecten met 166 initiatieven. De projecten
kostten in totaal 45 miljoen euro. Gemeenten hebben daartoe zogenoemde handhavingarrangementen afgesloten met de Rijksoverheid. Op een aantal onderscheiden domeinen,
zoals bijvoorbeeld schooluitval, werk en criminaliteit moet jaarlijks een meetbare reductie
plaatsvinden van de problematiek. Uit recent onderzoek blijkt echter dat in de helft van de
gevallen de – door de projecten - gestelde doelstellingen niet wordt gehaald.
Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft een Taskforce Antillianen ingesteld,
onder voorzitterschap van de heer H. Andersson, met als belangrijke doelstelling het aanbrengen van samenhang in de vele projecten. Het gaat om ontwikkelen van structurele en
effectieve programma’s teneinde een duurzaam perspectief te realiseren voor Antillianen
in Nederland.

1.1 Vraagstelling
Aan Advies- en Onderzoeksgroep Beke is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar (de
aanpak van) de criminaliteit onder Antilianen in ons land en naar de wijze waarop daar nu
in de toekomst mee omgegaan wordt c.q. omgegaan zou kunnen worden.1
Vooraf zijn de volgende te verwachten onderzoeksopbrengsten geformuleerd:
•

zicht op de aard en omvang van de criminaliteitsproblematiek (inhoudelijk en geografisch) in de onderzoekssteden, alsmede de kennislacunes hieromtrent

•

zicht op de witte plekken in het aanbod van projecten, interventies et cetera

•

zicht op knelpunten in financiering van bestaande interventies en op randvoorwaarden

•

een toetsingskader op basis waarvan gemeenten kunnen bepalen wat de aard, intensiteit en reikwijdte van de aanpak zou kunnen c.q. moeten zijn.

De resultaten uit onderhavig onderzoek kunnen, naast informatie uit andere bronnen, gebruikt worden voor de onderbouwing van de financiering van de Antillianen-aanpak in de
toekomst.
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1.2 Leeswijzer
In de rest van dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt op basis van literatuur achtereenvolgens ingegaan op de sociaal-culturele context van Antilianen in Nederland en op de
kenmerken en achtergrond van criminaliteit onder Antillianen. Hoofdstuk 5 beschrijft de
actuele stand van zaken in zeven Antillianengemeenten en onderwerpen die daar aan de
orde komen, zijn onder andere: criminaliteitsbeeld, doelgroepen en aanpak. Hoofdstuk 6
is een leesvervangende samenvatting en de lezer die weinig tijd heeft en kennis wil nemen
van de belangrijkste bevindingen kan zich hiertoe beperken. In het laatste hoofdstuk presenteren we een toetsingsmodel dat gezien kan worden als een hulpmiddel voor gemeenten om vorm en inhoud te geven aan de aanpak van criminaliteit onder Antillianen.

Noten
1. Aan onderzoeksbureau Regioplan is een vergelijkbare vraag gesteld, maar dan op het gebied van
opvang, opleiding en werk.
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2

Opzet en uitvoering van
het onderzoek

Onderhavig onderzoek heeft vanwege de beperkte onderzoekstijd het karakter van een
quickscan. Dit betekent dat er in overleg met de Taskforce een globaal onderzoek is
gedaan in zeven Antillianengemeenten waarbij er in drie van deze gemeenten sprake is
geweest van een verdieping door middel van interviews. De verschillende onderzoeksactiviteiten zijn in drie stappen uitgevoerd en worden hierna toegelicht.

2.1 Deskresearch: inhoudelijke en geografische dimensie
De eerste stap bestaat uit een korte typering van de aard en omvang van de problematiek zoals bekend uit reeds eerder uitgevoerde onderzoeken. Wij hebben ons in in eerste
instantie gericht op het cijfermatige aspect van de problematiek. Uit eerder door ons uitgevoerd onderzoek (Nijmegen, Rotterdam en Den Helder) weten we dat uitsluitend cijfermatige probleemanalyses niet altijd een reëel beeld geven van de werkelijke problematiek.
Derhalve hebben we ook aandacht geschonken aan meer kwalitatieve probleemanalyses.
Vooral vanuit deze onderzoeksactiviteit zou duidelijkheid kunnen komen in hoeverre de
problematiek rond de Antillianen elementen kent die een specifieke (structurele) aanpak
en financiering zouden kunnen rechtvaardigen. We noemen dit de inhoudelijke dimensie
van de probleemverkenning, die we vervolgens op een geografische dimensie willen betrekken. Onder dat laatste verstaan we de manifestaties van de (inhoudelijke) problematiek
op wijk-, stad-, regio-, landelijk en internationaal niveau. Uit eerder onderzoek is immers
bekend dat de problemen rond Antillianen zich op deze niveaus afspelen (variërend van
rondhangen in de buurt en cityhoppen tot internationale drugshandel en MOT-meldingen1).

2.2 Inventarisatie in onderzoeksgemeenten
In zeven gemeenten 2 is vervolgens met behulp van een vragenformulier 3 een inventarisatie gemaakt van kengetallen met betrekking tot de doelgroepen en de problematiek, van
de beschikbaarheid van actuele probleemanalyses en van de vraag in hoeverre er in deze
steden specifieke dan wel generieke aanpakken, projecten of programma’s zijn die zich
richten op de problematiek rond Antillianen.
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2.3 Dieptestudies in drie gemeenten
Op basis van de resultaten uit de vragenlijstenronde (2.2) zijn in overleg met de Taskforce
drie gemeenten geselecteerd voor een dieptestudie van de problematiek, aanpak en financiering. Het betreft de steden Almere, Rotterdam en Tilburg.
Door middel van interviews met sleutelinformanten is getracht antwoord te geven op
bovengenoemde thema’s. Er zijn interviews gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeenten, de politie en van Antillianenberaden c.q. -organisaties. 4

Noten
1. Meldingen Ongebruikelijke Transacties.
2. De gemeenten zijn in overleg met de Taskforce geselecteerd, waarbij er in de selectie rekening
is gehouden met geografische spreiding en omvang van de steden. Uiteindelijk zijn de volgende
gemeenten benaderd voor het aanleveren van kengetallen: Almere, Amsterdam, Den Helder,
Dordrecht, Nijmegen, Tilburg en Rotterdam.
3. Zie bijlage 2.
4. Zie bijlage 3 voor de lijst met respondenten.
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3

Antillianen in Nederland:
een sociaal-culturele context

De vijf eilanden van de Nederlandse Antillen behoren sinds 1954 samen met Aruba tot het
Koninkrijk der Nederlanden. Men spreekt ook wel van de bovenwindse eilanden – Saba,
Sint Eustatius en Sint Maarten – waar de voertaal Engels is en de benedenwindse eilanden
Aruba, Bonaire en Curaçao waar de omgangstaal Papiaments is. De afstand tussen beide
eilandengroepen bedraagt circa 900 kilometer. Voor het grootste gedeelte behartigen de
eilanden hun eigen belangen, maar bijvoorbeeld de zorg voor defensie is een koninkrijksaangelegenheid. Tot die tijd, vanaf de 15e eeuw hadden de Nederlandse Antillen samen
met Suriname en Aruba een koloniale status. Suriname tekende in 1975 voor haar onafhankelijkheid; Aruba kreeg in 1986 een Status Aparte, geen volledige onafhankelijkheid, maar
een apart land met eigen regering en wetgeving binnen het koninkrijk der Nederlanden.
Hoewel de verwachting was dat de andere Antilliaanse eilanden zouden volgen in de onafhankelijkheid van Suriname bleef deze ontwikkeling uit. In de Antilliaanse referenda in
1993 en 1994 werd tegen een mogelijke onafhankelijkheid gestemd.

3.1 Status Aparte voor Curaçao en Sint Maarten
Het afgelopen decennium zijn opnieuw referenda gehouden op alle eilandgebieden van
de Nederlandse Antillen ten behoeve van hun bestuurlijke toekomst. Hierbij hebben Sint
Maarten (in 2000) en Curaçao (2005) gestemd voor de status van apart land binnen het
koninkrijk. Eind 2006 is met Nederlands een akkoord bereikt over de voorwaarden om
deze status te verkrijgen. Het gaat dan onder andere om het voldoen aan afspraken over
de politiezorg en de organisatie van de openbaar ministeries: één voor Curaçao, één
voor Sint Maarten en één voor de eilanden die een directe band met Nederland krijgen:
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een dergelijke organisatie moet de grensoverschrijdende
criminaliteit en corruptie aan banden leggen. De Nederlandse regering stelt voor om 85%
van de schulden van de Nederlandse Antillen die per 31 december 2005 bekend en gecontroleerd zijn over te nemen en begeleiding en toezicht te bieden op het bevorderen
van een gezond financieel klimaat. In de praktijk komt dit neer op een door beide partijen
overeengekomen toezicht op het beheer van de overheidsfinanciën.

3.2 Immigranten over de jaren
Verschillende migrantenstromen van de Nederlandse Antillen naar Nederland markeren
de Nederlandse en Antilliaanse geschiedenis. In ruim tien jaar tijd (1996-2006) is het aantal
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Antillianen dat in Nederland woont met bijna vijftig procent toegenomen tot het huidige
aantal van 130.000 personen (Van San et al., 2007). Volgens Oostindie (2002)
heeft Nederland in de koloniale tijd te laat een ‘beschavingsoffensief’ ingezet in termen
van het ontwikkelen van een gedegen onderwijssysteem, het opbouwen van een economie
en het bieden van voldoende arbeidskansen. Dit heeft met name Curaçao in economisch
opzicht op achterstand gezet, wat een belangrijke verklaring is voor de verschillende
migrantenstromingen naar Nederland, het ‘paradijs’. Anders dan bijvoorbeeld Aruba,
dat zich door een sterke eigen economie ook internationaal staande weet te houden, is
Curaçao in een economisch isolement terechtgekomen door een behoudend economisch
beleid waarin te veel geleund is op de belastingsontvangsten uit de offshore sector en
ontwikkelingsgelden van Nederland (Haan, 2002). Redenen voor emigratie naar Nederland
zijn dan ook vooral het gevolg van de slechte economische situatie en de armoede op de
eilanden en het ontbreken van goede toekomstmogelijkheden (Bovenkerk, 1994 en 2001).
De problemen rond Antillianen in Nederland zijn grotendeels toe te schrijven aan de Antillianen die van Curaçao afkomstig zijn. In de jaren ’90 trekt ook de zogenoemde volksklasse
trekt weg uit Curaçao naar Nederland. Dat is niet altijd zo geweest.

3.3 Emigratiegolven
In de jaren zestig waren het vooral jonge studenten van Curaçao die naar Nederland
kwamen om een (hogere) opleiding te volgen en gekwalificeerd werk te vinden. Het opleidingspeil van de Antillianen in Nederland was in de jaren ’60 van de vorige eeuw hoger
dan gemiddeld in Nederland (Bovenkerk, 2001). De toevlucht van (hoog)opgeleide Antillianen naar Nederland zorgde voor een zogenaamde braindrain in Curaçao die de situatie
op de Antillen er niet beter op maakte. De uittocht van opgeleide - potentieel kapitaalkrachtige - Antillianen wierp een nieuwe schaduw over het economisch perspectief en
zorgde eind jaren tachtig voor een nieuwe lichting Antilliaanse immigranten die zijn heil in
Nederland zocht.
Zowel Aruba als Curaçao had vanaf de jaren tachtig de nodige economische schommelingen meegemaakt die een weerslag hadden op het emigratieverkeer tussen Nederland
en de Antillen. In 1985 werd de olieraffinaderij van Exxon gesloten en zag het eiland de
werkloosheid fors oplopen. Door een liberaal toeristisch beleid wist Aruba weer op te
krabbelen met een economische groei en groeiend inwonerstal als succesvol gevolg. In
tegenstelling tot Aruba voerde Curaçao een sterk behoudend, naar binnen gekeerd economisch beleid. Deze krampachtige bescherming van de eigen markt stond haaks op de
wereldeconomie die aan het opbloeien was. Het deed steeds meer grote internationale
bedrijven als KLM en ABN/AMRO besluiten zich terug te trekken van het eiland en particuliere bedrijfjes op het eiland zagen zich beknot in hun vrije ondernemerschap en hun
omzet achteruit lopen. De werkloosheid nam toe. Deze omstandigheden verklaarden
de immigratiegolf naar Nederland midden jaren negentig (Haan, 2002). Daarbij ging het
veelal om Antillianen die een betere toekomst probeerden te vinden in Nederland, maar
onvoldoende startkwalificaties daarvoor hadden.
14																	
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3.4 Koloniale erfenissen
Menigmaal wordt gewezen op de ‘erfenissen’ van de koloniale geschiedenis zoals het
slavengedragspatroon (Van Hulst, 2002) en ‘geloochende schaamte’ (Broek, 2006) die het
behoren tot een minderheid met zich brengt, als verklaringen voor met name vormen van
gewelddadige criminaliteit onder een groep Antillianen in Nederland. Van Hulst spreekt
in een speciale Antillen en Aruba-editie van Justitiële Verkenningen (2002) over de strijd
om waardigheid die voorkomt uit een ‘slavengedragspatroon’ waarin het idee van blanke
superioriteit is geïnternaliseerd in het Curaçaose bestaan. Een van de mijlpalen was de
opstand van de Curaçaose volksklasse 30 mei 1969. Vanaf de jaren zeventig zijn gevoelens
van minderwaardigheid omgeslagen naar ressentiment en wrok. ‘Burdugu’ (beul) is de term
waarmee de grondhouding van veel Antillianen in die tijd het best beschreven kan worden.
De term staat voor een boosheid door onderdrukte trots en als reactie op de onverschilligheid en het onbegrip vanuit Nederlandse en Antilliaanse overheden en autoriteiten (Van
Hulst, 2002). Dit ligt min of meer in het verlengde van een verklaring die Bovenkerk geeft
voor crimineel gedrag onder jonge Antillianen. Hij refereert aan de theorie van relatieve
deprivatie die veronderstelt dat negatieve ervaringen pas als negatief ervaren worden naar
mate men ziet dat anderen (waaronder Nederlandse leeftijdgenoten) het beter hebben.
Broek (2006) richt zich op de toenemende gewelddadige delinquentie onder adolescente
en jong volwassen Curaçaose en Marokkaanse mannen. Hij wijst hierbij op ‘geloochende
schaamte’ als criminogene factor. De beschaming komt voort uit een angst voor of ervaring met het mikpunt te zijn van emotionele en sociale afwijzing. Het verwaarlozen of niet
onderkennen van deze schaamte in combinatie met een beperkt empathisch vermogen
bij de persoon in kwestie maken de kans groot dat geweld de enige manier wordt om zich
staande te houden c.q. zich uit te drukken.
Een grote meerderheid van de Antilliaanse populatie in Nederland is redelijk tot zeer succesvol. Daarnaast is er een substantiële harde kern van probleemgevallen die op verschillende maatschappelijke terreinen achterblijft (Van der Hijden et al., 2005). De verschillen
tussen de migranten in achtergrond en ontwikkelingsniveau en de situatie in Nederland in
de periode van immigratie hebben een weerslag gehad op de integratie van Antillianen
in Nederland. Op verschillende maatschappelijke gebieden verloopt deze niet soepel.
De beheersing van de Nederlandse taal (onder 65% van de Antillianen is Papiaments de
voertaal) vormt vooral in het dagelijkse leven, maar ook bij het volgen van onderwijs en
het solliciteren naar een baan, een belemmering. Veel Antilliaanse nieuwkomers zijn de
Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Factoren die het opbouwen van een maatschappelijke carrière en - inherent hieraan - financiële onafhankelijkheid in de weg staan.
Daarnaast lijken veel Antillianen te stuiten op (te) grote verschillen met de eigen en de
Nederlandse cultuur. In een congres over tienermoederschap en de gebrekkige emancipatie onder Antilliaanse en Arubaanse vrouwen kwam naar voren dat veel van deze vrouwen
moeite hebben met het opvoeden van hun kinderen in een voor hen vreemde, sterk individualistische en dure samenleving. Veel Antilliaanse gezinnen hebben een zogenaamde
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matrifocale structuur, een gezinstype bestaande uit één of meer volwassen vrouwen en
hun kinderen, en waarin mannen als echtgenoten en vaders een perifere rol spelen (SCP,
2007). Veel moeders zijn alleenstaand en hebben niet de financiële middelen om een gezin
te onderhouden. Door de problemen en spanningen die dit met zich meebrengt, zijn de
jonge moeders minder in staat om met toezicht en gezag hun kinderen van straat te houden. Bovendien zijn de moeders zelf door hun kwetsbare positie ook ontvankelijker voor
beïnvloeding van ‘slechte’ vriendjes (Arts et al., 2008).

3.5 Machismo en het leven op straat
De typische Antilliaanse machocultuur – waar ook wel aan gerefereerd wordt als ‘Machismo’ waarbij zaken als vrije seksualiteit en bravouregedrag belangrijk zijn - versterkt dit
nog eens (Bos, 2008; Van San, 1998; Wijk et al., 2003). Van San (1998; 2002) concludeert
uit haar studie dat niet zozeer de afwezigheid van de vader – een veel veronderstelde criminogene factor – maar de houding van moeder naar haar zoons toe voedingsbodem is
voor crimineel gedrag. Moeders keuren gewelddadig gedrag niet per definitie af, omdat
zij het belangrijk vinden dat hun zoon zich leert verdedigen, desnoods met zijn vuisten
als het moet. Ook de promiscuïteit onder jonge Antilliaanse mannen wordt door hun niet
afgeremd. Moeders stimuleren zelfs bij een meisje weg te gaan wanneer zij zwanger is.
Een zachtaardige jongen is niet mannelijk en loopt het risico door zijn vrienden afgewezen te worden. Vooral onder de nieuwe generatie jonge - nog niet zo lang in Nederland
woonachtige – Antillianen lonkt het leven op straat meer dan het hebben van een schooldiploma. De grote schooluitval en het ontbreken van een startkwalificatie verslechtert hun
onderwijs- en arbeidsmarktpositie waardoor zij nog meer lijken aangewezen op een leven
op straat (Van San et al., 2007).

3.6 Concluderend
Uit deze korte, sociaal-culturele beschouwing komt naar voren dat de problematiek onder
Antillianen in hoge mate een Curaçaos probleem is dat verband houdt met de recente
migratiegolven (vanaf midden jaren negentig) van kansarme Antillianen. Het betreft hier
derhalve vooral een eerste generatieprobleem.
De problematiek waarmee de Antillianen in Nederland kampen, is complex. Die complexiteit heeft enerzijds te maken met de omvang van de problemen (gezin, sociaal-emotioneel
taal, school, werk, et cetera) en anderzijds met de neiging van sommige Antillianen om de
problemen te ontkennen of te bagatelliseren en zich te uiten in antisociaal gedrag. Dit stelt
de nodige eisen aan de hulpverlening, zowel qua toegankelijkheid als reikwijdte.
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4

Criminaliteit en probleemgedrag
onder Antillianen

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de resultaten uit een aantal empirische onderzoeken met betrekking tot de criminaliteitsproblematiek rond Antillianen in Nederland 1.
Het betreft openbare onderzoeken die in de periode 1998-2008 zijn uitgevoerd. We richten ons in dit hoofdstuk eerst op een korte typering van de studies, waarna we een kwantitatief en kwalitatief beeld geven van de problematiek die uit de studies naar voren komt.

4.1 Typering van de onderzoeken
Een aantal studies heeft een uitsluitend kwantitatieve invalshoek, waarbij op basis van
bestaande databronnen inzichtelijk wordt gemaakt hoe groot het aandeel is van de Antillianen in de politieregistraties, landelijke statistieken (CBS) of zelfrapportageonderzoeken
(Bijl et al., 2005; Junger et al., 2001). Van der Heijden et al. (2006) hebben een cijfermatige
analyse verricht naar de omvang van niet-ingeschreven Antillianen.
Van San (1998) past vooral een kwalitatieve onderzoeksstrategie toe in haar onderzoek:
interviews met jongeren en moeders, observatiegegevens en dossieronderzoek. Korf et al
(2001) en Van der Hijden et al. (2005) voerden een review uit van eerder empirisch onderzoek. De eersten richten zich in hun review op de relatie tussen etniciteit en criminaliteit en
bij Van der Hijden ligt het zwaartepunt op empirisch onderzoek naar Antilliaanse risicojongeren.
Tot slot zijn er onderzoeken met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden (Arts et al., 2008; Crok et al., 2004; Van Wijk et al., 2003; Van der Sanden, 2004; Van
San et al., 2007).

4.2 Omvang en aard criminaliteitsprobleem
Antilliaanse verdachten zijn – uitgaande van hun relatieve aandeel in de gehele verdachtenpopulatie én afgezet tegen de gehele Antilliaanse bevolkingsgroep – oververtegenwoordigd in de officiële criminaliteitsstatistieken. De mate van oververtegenwoordiging
varieert in de diverse studies. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat in Rotterdam de
oververtegenwoordiging groter is dan in Den Helder, Nijmegen en Tilburg (Van San et al.,
2007). Mogelijk dat hierin het grootstedelijke karakter van de problemen een rol speelt. Uit
de meeste onderzoeken komen Antillianen als de meest problematische groep naar voren
in de politieregistraties (Bijl et al., 2005). Dit wil overigens niet zeggen dat Antillianen ook
meer delicten plegen dan personen uit andere bevolkingsgroepen. Zo staan Surinamers
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en Marokkanen gemiddeld voor meer delicten geregistreerd dan Antillianen (o.a. Van der
Sanden, 2004; Van Wijk et al., 2006).
Gekeken naar de aard van delicten, staan Antillianen vooral geregistreerd voor vermogensmisdrijven, geweldsdelicten en drugs(gerelateerde) delicten. In Rotterdam staan Antillianen met name bekend om hun oververtegenwoordiging in de drugsscene. Geregistreerde
delicten vormen een beperkt deel van de totale hoeveelheid gepleegde delicten. Deze
onderrapportage van strafbare feiten geldt met name voor zogenoemde slachtofferloze
misdrijven, zoals drugsfeiten. Uit de onderzoeken waarin naast officiële registraties ook
interviews zijn gehouden, blijken de handel in drugs en de daaraan gerelateerde feiten een
centraal kenmerk in het criminaliteitspatroon van Antillianen (o.a. Van Wijk et al., 2003).
De drugshandel speelt zich vooral op straat af (kleine hoeveelheden drugs/bolletjes) en
kent niet of nauwelijks kenmerken van een hechte organisatie. Een groot deel van deze
drugstransacties blijft – mede vanwege het vluchtige karakter – buiten beeld van de politie. Antillianen staan bekend om hun soms impulsieve geweldsuitbarstingen, soms met
dodelijke schiet- of steekpartijen tot gevolg (Van Wijk et al., 2006). Onderlinge berovingen
komen ook voor; hiervan wordt niet of zelden aangifte gedaan (Van Wijk et al., 2003). De
vermogensdelicten, waaronder winkeldiefstal, maar ook overvallen, worden gepleegd om
in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. Relatief veel Antillianen leven van
een (bijstands)uitkering (van San et al., 2007; Van Wijk et al., 2006; Van de Sanden, 2004).
Antillianen beperken zich niet tot een bepaald type delict, maar zijn in de regel generalist.
Uitzonderingen zijn groepen die zich wel gespecialiseerd lijken te hebben, bijvoorbeeld in
straatroof en overvallen (Crok et al., 2004).

4.3 Daders en geografie
Binnen de groep verdachten valt op dat het vooral gaat om eerste generatie Antillianen,
ofwel Antillianen die op de Antillen zijn geboren en op latere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen (Bijl et al., 2005; Van San et al., 2007). Uit het vorige hoofdstuk weten we dat het
bij deze groep momenteel gaat om laagopgeleide mannen van Curaçao, die bovendien de
Nederlandse taal niet of amper beheersen (o.a. Van Wijk et al., 2003).
Over de relatie tussen leeftijd en aard van het criminele gedrag is bekend dat de jongeren
en jong volwassenen (< 24 jaar) opvallen door hun aandeel in de geweldsmisdrijven; bij
de ouderen (> 25 jaar) blijkt het relatief vaak te gaan om drugsmisdrijven (Van San et al.,
2007). Het aandeel van oudere Antilliaanse verdachten in de criminaliteitsstatistieken is in
vergelijking met andere bevolkingsgroepen opvallend.
Ook is het aandeel van de Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit een opvallend
gegeven. Uit zelfrapportageonderzoek blijkt dat zij hoger scoren op gewelds- en vermogensdelicten dan leeftijdgenoten (Junger et al., 2001). Officiële registraties laten eveneens
een fors aandeel van de Antilliaanse meisjes in de criminaliteit (Van San et al., 2008) zien.
Alleenstaande meisjes en vrouwen laten zich – vaak voor kleine financiële vergoedingen
- gebruiken om rekeningen te openen waar grote hoeveelheden geld vandaan worden
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gesluisd naar de Antillen, zogenoemde Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT) (Arts
et al., 2008)
Het werkgebied van criminele Antillianen varieert naar plaats, personen c.q. groepen en
typen delict. In zijn algemeenheid zijn Antillianen lokaal actief. In de eigen woonplaats
begaan zij strafbare feiten, zoals de straathandel in drugs. Dit gegeven van een kleine actieradius hangt mogelijk samen met de geringe mate van organisatie en wellicht ook de
leeftijd. Het betekent echter niet dat Antillianen niet mobiel zijn, in tegendeel, veel Antillianen verhuizen geregeld. Uit diverse onderzoeken blijkt dat Antillianen in andere steden
strafbare feiten begaan dan waar zij wonen. De redenen hiervoor lopen uiteen van niet
herkend willen worden, de verzadiging van de eigen lokale drugsmarkt of het toerisme
tijdens het hoogseizoen in de grote steden (Van Wijk et al., 2006). Via de grote steden
vindt ook een belangrijk deel van de drugsimport plaats. Dealers uit bijvoorbeeld Nijmegen kopen drugs in bijvoorbeeld Rotterdam, halen drugssmokkelaars op van Schiphol,
ronselen loverboys uit Den Helder en zetten meisjes aan tot het werk in de prostitutie in
Den Haag (Van Wijk et al., 2003/2006). Hoewel op persoonsniveau de feiten dicht bij huis
gepleegd worden, heeft de Antilliaanse criminaliteitsproblematiek in zijn geheel een duidelijk flexibel c.q. nationaal karakter (zie ook 4.4).  De handel wordt in sommige gevallen
op internationaal niveau aangestuurd en georganiseerd. Het betreft hier handel in transport en invoer van drugs. Over deze laatste groep is (vrijwel) niets bekend uit openbare
onderzoeken.

4.4 Mobiliteit en niet-registeren
Het type vestigingsplaats van Antillianen in Nederland is vooral de grote stad, de universiteitsstad of steden die iets te maken hebben met scheepsbouw, marine en olieraffinaderij
(Bovenkerk, 2001). Een veel voorkomend fenomeen onder Antillianen is de mobiliteit en
dynamiek in woon- en verblijfplaats. Veel Antilliaanse ‘cityhoppers’ verplaatsen zich niet
alleen tussen Nederland, andere Europese landen en de Antillen, maar zijn ook weer binnen de Nederlandse grenzen mobiel. Onderzoek wijst uit dat verschillende Nederlandse
steden verschillende strategische en tactische functies hebben voor Antillianen. Zo staan
Rotterdam en Den Helder vanwege ligging en karakter van havenstad bekend om de
drugshandel. Met name Rotterdam staat aangemerkt als grote zakenstad waar grote
drugsdeals gesloten worden. Daarnaast vormt bijvoorbeeld Nijmegen een zogenaamde
schuilplaats voor Antillianen om uit het zicht van de politie te blijven (Wijk et al., 2003)
Een probleem dat hiermee samenhangt, is het zich niet-inschrijven van de Antillianen in
de GBA van de gemeente waar zij feitelijk woonachtig zijn. Van der Heijden et al. (2006)
schatten het aantal niet-ingeschreven Antillianen op 3000 in het jaar 2000 op 12.000 in
2003. Dat is in die jaren een toename van 5% tot 13% van de totale groep in Nederland
verblijvende Antillianen. Sommige niet-ingeschreven Antillianen doen dit met een crimineel motief, namelijk zo onzichtbaar mogelijk blijven voor instanties (Van Wijk et al., 2003,
2006). Het is niet bekend hoe groot de groep is die zich niet inschrijft vanwege hun criminele activiteiten.
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4.5 Veelzijdige problematiek
Kenmerkend voor de achtergronden van de criminaliteitsproblematiek rond Antillianen is
hun achterstand op diverse maatschappelijke gebieden; taal, onderwijs en arbeid. Het zijn
achterstanden die de criminaliteit bevorderen of in stand kunnen houden. Dat geldt temeer voor de eerder genoemde attitude van sommige Antillianen (machismo). Uit het onderzoek naar de maatschappelijke integratie van onder meer Antillianen door het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP, 2007), komen de slechte prestaties van Antilliaanse leerlingen
in het basisonderwijs naar voren, hun lage Cito-scores en de grote mate van uitval in het
voortgezet onderwijs en het mbo. Daarnaast en ten dele inherent aan de onderwijsachterstand, is er grote (jeugd-)werkloosheid onder Antillianen.

Noten
1. Zie bijlage 1 voor een overzicht en beschrijving van de geraadpleegde studies.
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5

Actuele stand van zaken in
zeven Antillianengemeenten

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de problematiek rond Antillianen en de aanpak
ervan in zeven door ons onderzochte Antillianengemeenten. Het betreft de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Door middel
van een vragenformulier 1 is aan de aanspreekpunten binnen de politie en de gemeente
gevraagd een aantal kengetallen aan te leveren met betrekking tot de populatie Antillianen en de geregistreerde criminaliteit.
Aanvullend op de vragenlijsten zijn met enkele vertegenwoordigers van gemeente, politie en vertegenwoordigers uit Antilliaanse zelforganisaties in drie gemeenten gesprekken
gevoerd. Het betreft de gemeenten Almere, Rotterdam en Tilburg.2 Bij de selectie van de
drie Antillianengemeenten waar een dieptestudie is uitgevoerd, is gelet op de geografische spreiding en omvang van de Antillianenpopulatie.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving geven van de bevindingen uit de vragenformulieren, de interviews en de aanvullende documentatie die gemeenten hebben toegestuurd.
We zullen zo af en toe – indien relevant dan wel ter illustratie - gemeenten bij naam noemen, maar verder in meer algemene termen een beeld geven van de problematiek en
aanpak.

5.1 Data(koppelings)problemen
Aan de regiopolitie in de zeven gemeenten is gevraagd om gegevens uit het bedrijfsprocessensysteem 3 te genereren over de aard en omvang van de criminaliteit gepleegd door
Antillianen. Daarbij is specifiek gevraagd om van de Antillianen het geboorteland te bepalen van de ouders via een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Bij
een enkel korps vormde de koppeling van systemen geen probleem (soms kostte dit overigens wel veel tijd), voor andere korpsen bleek het een te moeilijke opgave om dit elektronisch te doen en dat betekende dat men handmatig te werk is gegaan. In twee korpsen is
het niet gelukt om alle gegevens uit het bedrijfsprocessensysteem compleet aan te leveren
(koppeling GBA en bedrijfsprocessensysteem). Resultaat van het niet kunnen koppelen, is
dat mogelijk een deel van de problematiek rond Antillianen onderbelicht is gebleven c.q.
is onderschat.
Om op zeker te gaan, zijn ook de recent verschenen 4 landelijke cijfers uit het Herkenniningsdienst Systeem (HKS) van het Korps Landelijke Politiediensten geraadpleegd. Het
betreft een verdachtensysteem dat door iedere regio wordt gevuld en op landelijk niveau
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wordt verzameld. In dit bestand is wel het geboorteland van de ouders meegenomen.
Naast de dataproblemen die er in een aantal politieregio’s zijn geweest, was het voor sommige gemeenten ook moeilijk om bepaalde gegevens te genereren. Voorbeelden hiervan
zijn de aantallen tienermoeders of het aantal problematische (Antilliaanse) jeugdgroepen.
Voorgaande perikelen met de data roepen overigens wel de vraag op in hoeverre gemeenten en regiopolitie een adequaat en actueel beeld hebben en kunnen krijgen van de problematiek - inclusief de probleemgroepen - rond Antillianen in hun gemeenten.

5.2 Aard en omvang criminaliteitsproblematiek
De zeven Antillianengemeenten en politieregio’s hebben kengetallen aangeleverd. Allereerst presenteren we in tabel 5.1 de aantallen inwoners met daarnaast het aantal en de
verhouding Antillianen.
Tabel 5.1 – Aantallen en percentage Antilliaanse inwoners naar totaal in 2007

Inwoners totaal

Antillianen

Percentage

Almere

183270

4347

2.4

Amsterdam

747093

11400

1.5

Dordrecht

118182

3035

2.6

57795

1404

2.4

Nijmegen

161251

2016

1.3

Rotterdam

582951

20153

3.5

Tilburg

202091

4083

2.0

Den Helder

Afgemeten aan het totale aantal inwoners heeft Nijmegen relatief de kleinste en Rotterdam de grootste populatie Antillianen. Het is eveneens opvallend dat Amsterdam een
relatief kleine Antilliaanse gemeenschap heeft.
5.2.1 Antillianen oververtegenwoordigd in de criminaliteit
Naast het aandeel van de Antilianen binnen de totale bevolking is het ook van belang om
aan te geven welk deel van de Antilianen als verdachte inzake het plegen van een strafbaar
feit met de politie in aanraking komen. We geven daarbij – indien mogelijk - twee bronnen
weer: de cijfers uit BPS of X-Pol en die uit HKS.

22																	

Verborgen problemen

Tabel 5.2 – Antilliaanse verdachten - woonachtig in de betreffende gemeente - op basis van BPS/X-Pol
en HKS in 2007

Antillianen

BPS/Xpol

Percentage

HKS

Percentage

Range

4347

195

4.5

237

5.5

4.5 - 5.5

11400

720

6.3

647

5.7

5.7 – 6.3

Dordrecht

3035

451

14.9

266

8.8

8.8 - 14.9

Den Helder

1404

124

8.8

91

6.6

6.5 – 8.8

Nijmegen

2016

73

3.6

131

6.5

3.6 - 6.5

Rotterdam

20153

2111

10.5

1542

7.7

7.7 – 10.5

4083

-

-

216

5.3

5.3

Almere
Amsterdam

Tilburg

Het eerste dat opvalt in tabel 5.2 is dat het voor een aantal gemeenten bij het bepalen van
de verdachtenpopulatie nogal uitmaakt welk registratiesysteem (BPS/X-Pol of HKS) gehanteerd wordt. We willen daar hier niet al te uitgebreid op ingaan, maar koppelingsproblemen tussen GBA en BPS/X-pol en problemen met het aanleveren van informatie door de
korpsen aan het landelijke HKS zijn hier onder andere debet aan. Een en ander laat onverlet dat uit de cijfers af te leiden is dat er tussen de gemeenten grote verschillen zijn. Er zijn
twee echte uitschieters en dat zijn Dordrecht en Rotterdam. Deze gemeenten hebben de
hoogste percentages Antilliaanse verdachten afgezet tegen de totale bevolkingsgroep.
Den Helder volgt op een kleine afstand en de overige gemeenten (Tilburg, Nijmegen, Amsterdam en Almere) hebben een min of meer vergelijkbare verdachtenpopulatie.
Intermezzo – dat Antillianen in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit mag blijken uit het feit dat landelijk
2% van de bevolking in 2007 door de politie gehoord is als verdachte. 5 In de onderzochte Antillianengemeenten worden Antillianen tussen de 1,5 en 7,5 keer vaker als
verdachte gehoord door de politie.
Het is lastig om sluitende verklaringen te geven voor de onderlinge verschillen tussen de
steden. Wel blijkt uit de afgenomen interviews dat de aard en omvang van de problemen
met Antillianen samenhangen met de gemeente waar zij wonen en – indirect – uit welke
stad/wijk van Curaçao zij komen. Anders gezegd, zouden de verschillende Antillianengemeenten verschillende groepen Antillianen huisvesten; de een problematischer dan de
andere. Van Tilburg, om een voorbeeld te noemen, is bekend dat er veel paters op Curaçao afkomstig zijn uit Tilburg die vervolgens Antilliaanse jongeren naar Tilburg hebben gestuurd om er te studeren. Nijmegen zou ook een stad zijn waar veel Antilliaanse studenten
zich in het verleden hebben gevestigd. En na de Bijlmerramp zijn veel Antillianen verhuisd
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naar Almere waar ze zich in meer heterogeen samengestelde buurten hebben gevestigd
en wellicht daardoor – in vergelijking met andere steden - voor betrekkelijk weinig problemen zorgen.
5.2.2 Vooral Rotterdam krijgt na 1995 een grote toestroom
Van de generatie die na 1995 naar Nederland is vertrokken, wordt zowel door experts als
vanuit onderzoek (zie hoofdstuk 2) gesteld dat het vooral om een kansarme groep gaat
(‘jonge alleenstaande mannen op zoek naar geluk’), zonder perspectief op de Antillen en
feitelijk ook in Nederland. Het is aannemelijk dat juist de kansarme jongeren op een gegeven moment in aanraking komen met politie en justitie.
Uit CBS-gegevens 6 komen met betrekking tot deze redenering een aantal interessante
zaken naar voren. Allereerst blijkt dat Antillianen in ons land vooral afkomstig zijn van (het
armere) Curaçao en in mindere mate van de overige Antillen en Aruba.7 Wanneer we kijken naar het aandeel Antillianen dat naar de door ons onderzochte Antillianen gemeenten
vertrekt, is er ook een aantal belangrijke bevindingen. Een en ander is weergegeven in
tabel 5.3.
Tabel 5.3 – Aandeel van Antillianen in Nederland naar onderzoeksgemeenten, herkomst en voor en na
1995 in % (bron CBS)

Voor 1995

Na 1995

Curaçao

Overige

Curaçao

Overige

Almere

3.2

2.4

4.0

2.7

Amsterdam

11.6

11.2

6.4

6.2

Dordrecht

2.6

1.6

3.4

2.2

Den Helder

1.2

0.3

1.1

0.3

Nijmegen

1.5

2.0

1.4

1.8

Rotterdam

15.3

13.8

19.3

17.1

Tilburg

3.5

2.3

3.6

4.6

Den Haag

7.5

6.2

12.0

11.9

Uit tabel 5.3 is af te leiden dat er na 1995 veel Antillianen naar Rotterdam vertrokken en
bijvoorbeeld veel minder naar Amsterdam. Na 1995 vestigt 1 op de 5 Antillianen zich in
Rotterdam, zo laat tabel 5.3 zien. In de interviews is duidelijk geworden dat de problematiek rond Antillianen in Rotterdam vooral een volumekwestie is: de concentratie van grote
aantallen kansarme Antillianen die in Rotterdam verblijven. Ook blijkt dat met name Til-
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burg en Nijmegen relatief minder Antillianen van Curaçao hebben. Van deze groep is bekend dat ze voor meer problemen zorgen dan de Antillianen van de overige eilanden. Dit
zou mede een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de criminaliteitsproblematiek in deze
steden relatief gezien ook iets minder ernstig is.
We hebben Den Haag even apart opgenomen in tabel 5.3 omdat er zich ook in deze gemeente - net als in Rotterdam - relatief veel Antillianen na 1995 hebben gevestigd.
5.2.3 Antillianen hebben lange criminele carrières
Uit zowel de interviews als de vragenformulieren blijkt dat een behoorlijk deel van de Antillianen niet stopt met het plegen van delicten als zij rond de 20 jaar zijn, zoals dat bij de
meeste jeugddelinquenten het geval is. Antillianen hebben langere criminele carrières en
gaan door tot zelfs na hun 35e jaar.
Tabel 5.4 – Leeftijdsverdeling Antilliaanse verdachten in Nederland op basis van HKS in 2007

leeftijd
% verdachten

0-11

12-17

18-24

25-34

35-64

65+

0.6

15.7

24.7

26.3

32.5

0.2

In tabel 5.4 is te zien dat bijna 16% van de verdachten strafrechtelijk minderjarig is, bijna
25% jongvolwassen en de rest ouder dan 25 jaar. Ook het aandeel van de oudere verdachten (ouder dan 35 jaar) is opvallend hoog. De respondenten herkennen dit en geven dan
ook aan dat het voor de aanpak (vanuit het arrangement) van belang is dat de leeftijdsgrens naar boven wordt bijgesteld.
5.2.4 Criminaliteitspatroon: het verschil tussen verhalen en verbalen
Wanneer we inzoomen op het criminaliteitsbeleid onder Antilianen dan blijkt er een verschil te zijn tussen straat- en systeeminformatie of, anders gezegd, er is een verschil tussen
verhalen en verbalen. Uit verschillende onderzoeken, maar ook uit de verhalen van respondenten in dit onderzoek blijkt drugshandel (in casu cocaïne) een belangrijke plaats in te
nemen in het criminaliteitspatroon van Antillianen. In de eerste plaats is de prijs van cocaïne op de Antillen in verhouding erg laag en men kan - in de tweede plaats - gemakkelijk
de infrastructuur in werking zetten die nodig voor is voor transport (smokkel) en verkoop
in Nederland door de aanwezigheid van familieleden en kennissen. De drugshandel kent
in tegenstelling tot bijvoorbeeld winkeldiefstal geen directe slachtoffers waardoor aangifte
vaak ontbreekt en de politie voor de opsporing van drugsfeiten vrijwel uitsluitend is aangewezen op eigen initiatief.8
Uit de vragenformulieren daarentegen blijkt dat drugshandel voor de meeste gemeenten
niet tot de meest door Antillianen geregistreerde delicten behoort in de bedrijfsprocessensystemen van de politie. Overtreding van de APV (openlijk gebruik, hinderlijk gedrag),

Actuele stand van zaken in zeven Antillianengemeenten															25

winkeldiefstal en geweld en bedreiging voeren de boventoon. Zoals aangegeven, is dit
grotendeels een registratiekwestie.

5.3 Inzoomen op doelgroepen en de bredere problematiek
Op zicht te krijgen op de criminaliteit en doelgroepen onder de Antillianen is zowel gebruik gemaakt van de informatie uit de vragenformulieren als van interviewinformatie.
Waar nodig zijn resultaten in perspectief geplaatst op basis van eigen of ander wetenschappelijk onderzoek.
5.3.1 Problematische jeugdgroepen een voorzichtig beeld
In het vragenformulier is gevraagd om een beeld te geven van de problematische jeugdgroepen in de gemeente waarbij een onderscheid gemaakt wordt in hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. 9
Het is opvallend dat de meeste gemeente wel een beeld kunnen geven van het aantal
problematische jeugdgroepen in de gemeenten, maar dat men niet in staat is om daarbij
aan te geven of de leden van de jeugdgroepen overwegend 10 een Antilliaanse etnische
herkomst kennen.11
Alleen Den Helder en Rotterdam kunnen zicht geven op Antilliaanse problematische
jeugdgroepen en daarbij rapporteert Den Helder één overlastgevende Antilliaanse jeugdgroep. In Rotterdam kan men een fijnmazig beeld geven. Met rapporteert 34 hinderlijke
groepen, 10 overlastgevende groepen en 6 criminele jeugdgroepen die (deels) uit Antillianen bestaan. In relatie tot het totale aantal groepen in Rotterdam bestaat 22% van de
hinderlijke, 35% van de overlastgevende en 55% van de criminele jeugdgroepen (deels) uit
Antillianen. Het is opvallend dat Antillianen vooral in het zwaardere segment van de jeugdgroepen zitten.
In een van de steden is in een interview expliciet gemeld dat er recent verschillende
‘jeugdgangs’ zijn opgekomen die overwegend een Antilliaanse samenstelling hebben. Zij
spiegelen zich qua vertoning aan Amerikaanse gangs. Het zou gaan om drie groepen, elk
bestaand uit 10-20 vaste leden. Daaromheen hangen nog meer jongeren rond. De vaste
leden houden zich met criminele feiten bezig; bij de anderen is dat niet automatisch het
geval. De groepen bevechten vooral elkaar, zo wordt beweerd.
5.3.2 Criminele meisjes en 12-minners
In de interviews is verschillende malen de problematiek van de 12-minners en delinquente
Antilliaanse meisjes naar voren gekomen. Deze doelgroepen zouden in de optiek van de
respondenten ‘in opkomst zijn’. Als we vervolgens kijken naar de kwantitatieve gegevens
zoals de politie die heeft aangeleverd, is het aantal verdachte 12-minners verwaarloosbaar
klein. In HKS (zie tabel 5.4) is er in 2007 sprake van nog geen 1% verdachten onder de 12
jaar en ook de beschikbare BPS en X-pol gegevens laten vergelijkbare, lage percentages
zien. Het is mogelijk dat de politie wel allerlei incidenten signaleert rond 12-minners, maar
niet registreert.
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Of Antilliaanse meisjes en vrouwen in opkomst zijn, is moeilijk vast te stellen omdat wij
slechts beschikken over de informatie uit één jaar. Hieruit wordt wel duidelijk dat het percentage verdachte Antilliaanse vrouwen in de onderzochte steden varieert van 15 tot 25%
van het totale aantal Antilliaanse verdachten. Kijkend naar de leeftijden van de vrouwen
dan valt met name de leeftijdscategorie 25-35 jaar op. In vergelijking met de totale Nederlandse bevolking is het aantal gehoorde vrouwelijke verdachten onder Antillianen hoger,
want landelijk is dat 14%. 12
5.3.3 Niet-ingeschreven Antillianen zijn moeilijk te vinden
In hoofdstuk 3 is de groep niet-ingeschreven Antillianen aan de orde gekomen. Op basis
van schattingen door de Universiteit van Utrecht zou het om een zeer omvangrijke groep
gaan. Aan de gemeenten is gevraagd een schatting te doen van het aantal niet-ingeschreven Antillianen in hun gemeente. Uit de vragenformulieren die zijn uitgezet blijkt dat men
daar geen schattingen over kan of durft te doen. De informatie ontbreekt gewoonweg.
In de interviews is dit onderwerp eveneens ter sprake gekomen. Zonder dat daar een echte basis voor is, geven de meeste respondenten aan dat ze het probleem wel herkennen
en dan is het probleem (kwalitatief) op te splitsten in de volgende twee categorieën:
•

de groep Antillianen die naar ons land komt, bij familie gaat inwonen en om de familie
niet in de problemen te brengen via kortingen op de uitkering zich niet inschrijft in de
GBA. Probleem voor deze groep is dat zij zich ook niet kunnen aanmelden voor gemeentelijke projecten of trajecten, omdat inschrijven in de GBA een voorwaarde voor
deelname is;

•

criminele Antillianen ook wel cityhoppers genoemd die zich bewust - om in de luwte te
blijven - nergens inschrijven om minder goed traceerbaar te zijn voor opsporingsdiensten en die leven van criminele inkomsten.

Een enkele respondent spreekt in het geval van de laatste groep over een zeer mobiele
groep waar moeilijk grip op te krijgen is. Die mobiliteit heeft in bepaalde gevallen ook een
internationaal karakter. Deze Antillianen houden zich bezig met drugshandel en -smokkel
en ze maken gebruik van landen als Suriname en Dominicaanse Republiek om de controles
op Schiphol zoveel mogelijk te vermijden.
Intermezzo – De stadsdeelvoorzitter van de deelgemeente Charlois heeft in 2007
het stadsbestuur verzocht om een pilot om meer zicht te krijgen op de groep nietingeschreven Antillianen. Bij wijze van uitzondering zijn personen tijdelijk op een
postadres ingeschreven. Er wordt één adres aangehouden voor dit type probleem
om de regeling zorgvuldig te kunnen monitoren en te beheersen. De onorthodoxe
maatregel wordt genomen om meer grip te krijgen op deze doelgroep. Vervolgens
kan richting werk, school en zorg worden toegeleid. De pilot heeft van september
tot december 2007 gelopen. Het blijkt dat in die periode geen één Antilliaan gebruik
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heeft gemaakt van de bijzondere regeling. Moet hieruit geconcludeerd worden dat
er sprake is van een non-probleem, is er bij Antillianen angst omdat het de gemeente
betreft of zijn de criteria voor de pilot toch te streng geweest?
Uit recente informatie uit een niet nader te noemen (niet gemeentelijk) project in
Rotterdam blijkt dat van de tien deelnemers in het project er vijf niet in de GBA staan geregistreerd. Is er dan toch sprake van een serieus probleem als het gaat om niet-ingeschrevenen?
5.3.4 MOT-meldingen
In de vragenlijst is tevens gevraagd hoeveel Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT)
er in 2007 in de betreffende gemeenten te koppelen zijn aan Antillianen. Vanuit diverse
onderzoeken is bekend dat het drugsgeld weggesluisd wordt naar bijvoorbeeld de Antillen
(o.a. Van Wijk et al., 2003). Drie korpsen hebben hierop positief geantwoord. Het aantal
meldingen varieert van 8 tot 166. In dat laatste geval zijn er 62 onderzocht, waarbij er in 57
gevallen fraude door SoZaWe is geconstateerd.
Intermezzo – Uit een vertrouwelijk rechercherapport blijken er in de periode 19982002 in totaal ruim 29.000 bij het Meldpunt bekende money transfers te zijn verzonden vanuit Nederland naar de Antillen. In totaal gaat het gemiddeld om ruim
€ 4.000 per transactie. Daarvoor werden grenswisselkantoren het meest gebruikt en
de laatste jaren ook bankinstellingen.
5.3.5 De problematiek is breed
Zowel uit de literatuurverkenning (hoofdstuk 3) als uit de gesprekken met respondenten
komt naar voren dat de criminele levensstijl van sommige Antillianen gekoppeld is aan
een brede problematiek. De problematiek strekt zich uit over meerdere levensgebieden
waarbij contacten met politie en justitie slechts één van de problemen behelzen. Op basis van recent Rotterdams onderzoek (Arts, et al., 2008) onder ruim 400 Antillianen uit de
persoonsgerichte aanpak (PGA) blijken Antillianen - in volgorde van mate van voorkomen
– vooral problemen te hebben op de volgende leefgebieden:
•

Gezin – opvoedingsproblematiek (20%)

•

Arbeid – geen werk of een uitkering (14%)

•

Politie – overlast, criminaliteit, veelplegersproblematiek (14%)

•

Financiën – schulden, MOT, geen middelen van bestaan, grote financiële krapte (12%)

•

Scholing – schoolverzuim en schorsingen (11%)

•

Huisvesting – krappe behuizing, verloedering, vervuiling (11%)

•

Gezondheid – van lichte fysieke en psychische klachten tot chronische, levensbedreigende ziekten (8%)
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•

Justitie – detentie, MOT-meldingen, kinderbeschermingsmaatregelen (8%)

•

Vrije tijd – gebrek aan zinvolle vrijetijdsbesteding (1%)

Respondenten geven in de interviews ook aan dat het aanpakken van de criminaliteit onder Antillianen – zeker voor de langere termijn – ook gepaard moet gaan met het werken
aan de problemen die er op andere levensgebieden zijn. Daarbij zijn opvoeding en gezin
en wonen en financiën de absolute aandachtspunten.
Intermezzo – uit onderzoek in Den Helder komt naar voren dat de armoedeproblematiek onder Antillianen soms schrijnende vormen kan aannemen. Gezinnen worden
afgesloten van gas, licht en water en hebben geen middelen meer om in het dagelijkse levensonderhoud te voorzien. In bepaalde gevallen zijn gezinnen vanwege de
schuldenlast op straat gezet.
Ook in onderhavig onderzoek komt naar voren dat de bredere gezinsproblematiek (schulden, huisvesting, werkloosheid) aan de basis staat van veel andere problemen.
5.3.6 Tienermoeders of jonge alleenstaande moeders?
Verband houdend met de hiervoor beschreven problemen worden regelmatig de zogenoemde Antilliaanse tienermoeders genoemd. Het gaat dan om jonge vrouwen (onder de
18) die een kind hebben, er alleen voor staan in de opvoeding en allerlei (financiële, opvoedings- en huisvestingsproblemen) hebben.
Aan de gemeenten is in het vragenformulier gevraagd om zicht te geven op het aantal
Antilliaanse tienermoeders. De GBA zou daarvoor de meest geschikte bron zijn. Zoals
gezegd, heeft een enkele gemeente moeite gehad om die aantallen te genereren en is
het uiteindelijk niet gelukt om juiste cijfers te overleggen. Uit gegevens van de andere
gemeenten blijkt het aantal geregistreerde Antilliaanse tienermoeders zeer beperkt is; het
gaat maximaal om een paar tienermoeders per gemeente. 13 In kwantitatief opzicht lijkt er
met andere woorden geen grond aanwezig voor de veronderstelling dat Antilliaanse tienermoeders een groot probleem zouden vormen.
Is er dan in het geheel geen probleem? Nadere analyse en gesprekken met respondenten
leert dat er mogelijk sprake is van een probleem met termen en definities. Er is  naar de
mening van de respondenten wel degelijk een probleem, maar dit heeft niet zozeer te maken met tienermoeders, maar met alleenstaande jonge moeders, opvoeding, ouderschap
en seksualiteit. Een en ander is inherent aan de Antilliaanse cultuur waarin, vanuit de mannen gezien, sprake is van passantenrelaties. Mannen hebben een relatie, maken een meisje
zwanger, vertrekken weer en nemen niet de verantwoordelijkheid voor vrouw en kind. De
alleenstaande jonge moeder wordt overigens veelal opgevangen door familie en geholpen
bij de opvoeding van haar kinderen, waardoor er sprake is van grote gezinsverbanden in
soms kleine woningen met een dito klein budget.
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Seksualiteit en ouderschap en hoe daarmee om te gaan, is met name voor de groep van
15 tot 25 jaar een serieus aandachtspunt zo geeft een aantal respondenten aan.

5.4 De aanpak onder de loep
De aanpak van de problematiek onder Antillianen kent grofweg een dimensie van preventie en een repressieve dimensie. De gemeenten zijn vanuit hun regierol primair verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan preventieve activiteiten; politie en justitie
zijn verantwoordelijk voor de repressie. Het is duidelijk dat preventie en repressie idealiter
niet los van elkaar functionerende grootheden moeten zijn. Integendeel, beiden moeten
elkaar aanvullen en versterken. Dit betekent onder meer dat er een goede samenwerking
en informatie-uitwisseling moet zijn tussen gemeenten en politie. In de onderzoekssteden
zijn de respondenten over het algemeen tevreden over die samenwerking, hoewel de aansluiting soms beter kan in termen van elkaar informeren en betrekken bij initiatieven. Het
openbaar ministerie zou meer kunnen betekenen voor de gemeente waar het gaat om de
justitiële stok achter de deur bij deelname aan allerlei (hulpverlenings-)trajecten (denk aan
gedragsbeïnvloedende maatregelen, voorwaardelijke straffen).
5.4.1 Aanpak vanuit de gemeenten
Projecten die zich richten op preventie maken vaak deel uit van een breder palet aan maatregelen en initiatieven, al dan niet in het kader van de bestuurlijke arrangementen. Hieronder een voorbeeld uit een van de steden.
Intermezzo – de projecten van het bestuurlijke arrangement in Nijmegen bieden gezamenlijk een integrale aanpak voor Antilliaanse jongeren en jongvolwassenen met
multiproblematiek. Politie- en justitiecontacten vormen hiervan vaak een onderdeel.
De projecten bestaan uit: een repressief drang- en dwangproject voor jongeren die
een strafbaar feit hebben gepleegd; extra inzet van een leerplichtambtenaar om
sneller en adequater te kunnen ingrijpen bij verzuim van Antilliaanse kinderen/jongeren; extra re-integratie-trajecten Werk & Inkomen voor Antilliaanse jongeren en
jongvolwassenen met multiproblematiek; outreachend jongerenwerk gericht op Antilliaanse jongeren/jongvolwassen die soms op straat hangen en overlast veroorzaken
en veelal contacten hebben met politie en justitie. Ten behoeve van de afstemming
tussen de projecten is er maandelijks een casusoverleg dat wordt voorgezeten door
de gemeente. Aan dit casusoverleg neemt ook de politie deel, die ten behoeve van
de Antillianenaanpak een extra aandachtfunctionaris heeft aangesteld die met het
OM de toeleiding naar het drang- en dwangproject verzorgt en eveneens nauwe
contacten onderhoudt met de overige projecten, zowel preventief als repressief.
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Vanuit de gemeenten zijn verschillende projecten opgezet om problemen onder Antillianen te voorkomen dan wel aan te pakken. In een van de steden is er bijvoorbeeld een
project dat zich richt op jongeren van 16-23 die huisvestingsproblemen hebben. Hen wordt
een inburgeringstraject aangeboden met woonruimte en woonbegeleiding. Daarnaast
kennen de steden ook vormen van jongerenwerk, die overigens niet hoeven te werken
volgens een aparte doelgroepenaanpak. De vraag of bepaalde projecten, voorzieningen et
cetera een specifiek doelgroepenbeleid hebben of zouden moeten hebben, is een terugkerend onderwerp geweest in de gevoerde gesprekken. De aanpak van de problematiek
rond Antillianen heeft in veel gevallen een regulier karakter, dat wil zeggen dat het aanbod
geschiedt vanuit reguliere trajecten, bijvoorbeeld via Sociale Zaken.
Intermezzo - de leefbaarheid in de wijken en de bestrijding van criminaliteit staan
hoog op de Dordrechtse agenda. Deze speerpunten zijn mede terug te voeren op
gewelddadige conflicten en rellen in de wijk Oud-Krispijn waarbij veelal Antillianen
betrokken waren. Al voor de aftrap van de bijdrageregeling voerde Dordrecht in
1999 een Antillianenbeleid dat met name gericht was op de aanpak van de criminele
harde kern. In 2001 is door de gemeente Dordrecht een beleidsnota ontwikkeld voor
de aanpak en opvang van Antilliaanse jongeren. In het beleidsprogramma voor 20062008 is het streven om te komen tot een reguliere inbedding en van activiteiten binnen de basisvoorzieningen en deze toegankelijker te maken voor Antillianen.
Andere voorzieningen zijn daarentegen specifiek geënt op de Antilliaanse doelgroep. Te
denken valt aan Antilliaanse buurthuizen of projecten voor begeleid wonen voor Antilliaanse nieuwkomers. Een tussenvariant is het verkapte doelgroepenbeleid, ofwel reguliere
voorzieningen die een Antilliaans karakter kunnen krijgen, zoals het sportveld van de gemeente dat zonder tegenprestatie aan een Antilliaanse honkbalvereniging ter beschikking
wordt gesteld, of in de woorden van een respondent: ‘een vorm van creatieve ondersteuning’.
Rotterdam kent niet zozeer een projectstructuur in de aanpak van de problemen van Antillianen, maar spreekt over een programma, waarin de Persoongerichte Aanpak (PGA-Antillianen) een centraal element vormt.14 De nadruk ligt op het individu en zijn/haar persoonlijke
problematiek. Een groepsgewijze aanpak zou niet of minder aanslaan bij Antillianen. De
individuele, maar integrale aanpak is onder meer nodig omdat sommige Antillianen de
neiging hebben hun problemen te ontkennen of bagatelliseren. Verschillende respondenten zijn van mening dat hun trots Antillianen ervan weerhoudt om hulp te zoeken. Een persoonsgerichte benadering kan de ontvankelijkheid voor hulpverlening vergroten 15
Naast problemen aan de kant van de Antilianen moet zeker ook niet de invloed van de
westerse manier van werken c.q. blanke bureaucratie uitgevlakt worden. Sommige Antillianen vinden het moeilijk – onder andere vanwege taalproblemen - om goed de weg te
vinden in allerlei procedures, voorschriften en regels.
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Intermezzo – Binnen de PGA hebben mentoren een outreachende functie: zij gaan
actief op zoek naar Antillianen met als doel informatie te verzamelen over problemen
op de leefgebieden, problemen analyseren en welke trajecten nodig zijn om hulp te
bieden. Personen worden vervolgens geplaatst en er wordt gemonitord in hoeverre
de problemen worden opgelost. De speciaal daartoe aangestelde stadsmarinier Antillianen moet het succes verzekeren van het programma door op stedelijk niveau de
aanpak en uitvoering te regisseren.
5.4.2 Nazorg voor ex-gedetineerden
Vanaf 2007 hebben gemeenten de plicht om zorgtrajecten aan te bieden voor ex-gedetineerden in het algemeen en Antilliaanse ex-gedetineerden in het bijzonder.16 De zorg
strekt zich uit over de volgende leefgebieden: inkomen, ID-bewijs, huisvesting en zorg.
Aan de gemeenten is gevraagd aan hoeveel (Antilliaanse) ex-gedetineerden zij nazorg
hebben verleend in de periode januari 2007 tot januari 2008. Van een aantal gemeenten
zijn gegevens ontvangen, waarbij het opvalt dat er vooral informatie voorhanden is over
veelplegers die langdurig (maximaal 2 jaar) gedetineerd hebben gezeten. Binnen de
groep veelplegers is een aantal personen van Antilliaanse komaf, echter gezien de kleine
aantallen zijn daar geen betrouwbare en eenduidige uitspraken over te doen. Meer in het
algemeen signaleren we wel een knelpunt en dat betreft de hele grote groep kortgestrafte
gedetineerden. Vanwege de relatief korte detentieperiode en het feit dat er nog niet zo
heel lang gewerkt wordt aan informatieoverdracht tussen penitentiaire inrichtingen en gemeenten (via de medewerkers maatschappelijke dienstverlening (MMD-er) en contactpersonen binnen de gemeenten) kan het lastig zijn om een goede informatieoverdracht tussen
penitentiaire inrichting en gemeente tot stand te brengen waardoor de nazorg lastig in te
vullen is. Dit probleem is vanzelfsprekend breder dan alleen voor Antilliaanse kortgestrafte
gedetineerden.
Intermezzo - Nazorg Antilliaanse gedetineerden in Rotterdam
In totaal zijn er in 2007 in 285 Antillianen uit detentie gekomen. In beginsel zouden
zij in aanmerking komen voor het nazorgtraject. In totaal hebben 124 Antillianen zich
aangemeld. Hiervan zijn er vervolgens 43 negatief afgesloten. Zij wilden of konden
niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals het zoeken van regulier werk. Volgens een medewerkerster van de gemeente zijn deze verhoudingen niet uniek voor
Antillianen maar zijn ze ook op andere groepen gedetineerden van toepassing.
5.4.3 Politiële deel van de aanpak
Het politiële deel van de aanpak in de drie onderzochte steden (repressie, signaleren en
doorverwijzen) valt primair als generiek te typeren. Hiermee bedoelen we dat de criminaliteitsproblemen rond Antillianen integraal deel uitmaken van het reguliere politiewerk
in casu van de Basis Politiezorg (BPZ). In die zin onderscheiden Antillianen zich niet van
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andere bevolkingsgroepen. Een variant op de zogenoemde Amsterdamse ‘Patseraanpak’
vinden we in Tilburg waar men zich breed op ‘patsers’ richt. Dat er in die groep ook Antillianen voorkomen, is voor de politie niet meer dan een gegeven en in elk geval geen
noodzaak om een specifiek Antilliaans patserproject op te starten. In de interviews is
verschillende malen ter sprake gebracht dat Antillianen niet de grootste probleemgroep
vormen voor de politie, maar Marokkanen (die overigens ook geen aparte doelgroep vormen voor de politie). Percentueel gezien vallen ook de Somaliërs en personen uit het voormalige Joegoslavië op. In het voornoemde hebben we het vooral over lokale en zichtbare
criminaliteit.
Uit een ander voorbeeld in een van de steden blijkt dat niet zozeer een bepaalde bevolkingsgroep centraal staat in opsporingsonderzoeken, maar veeleer een bepaalde criminaliteitsvorm, bijvoorbeeld overvallen en geweld.
Zoals gezegd, onttrekt een deel van het criminaliteitsprobleem c.q. de drugshandel zich
aan het zicht. Aan de politie is gevraagd of er momenteel opsporingsonderzoeken draaien
met een internationaal karakter. Eén korps meldt dat er een bovenregionaal onderzoek
loopt in verband met drugshandel met een internationaal karakter. Een ander korps stelt
dat de drugslijn tussen Nederland en de Nederlandse Antillen geen beleidsprioriteit heeft
van de regionale recherche, mogelijk wel binnen Team Grootschalige Opsporing.17
Intermezzo – In Tilburg is een aantal jaren geleden een regionaal rechercheteam opgericht naar aanleiding van een dodelijk geweldsincident waarbij een Antilliaan betrokken was. Men heeft destijds bewust ervoor gekozen om de aanpak van bovenaf:
de 10 Antillianen die na onderzoek in beeld zijn gekomen wegens veelvuldige MOT
zijn vervolgens aangepakt en – naast diverse ontnemingsmaatregelen - uiteindelijk
ook veroordeeld tot detentiestraffen. De idee was dat dit een signaal zou zijn voor
de ‘onderste regionen’ van de criminele ladder. Het maximaal aanpakken van de
groep problematische Antillianen zou dus gaan via het oppakken van de kopstukken
en het naar beneden laten ‘doorsijpelen’ . Overigens was een van de bevindingen in
de opsporingsonderzoeken dat die kopstukken veelal onopvallende personen waren
in de gemeente. Ze hadden bijvoorbeeld een baan en een huurhuis. Het verdiende
kapitaal werd gestoken in bijvoorbeeld onroerend goed op de Antillen.
Volgens een respondent is een goede manier om zicht te krijgen op de mobiliteit van criminele Antillianen en de gebiedsoverstijgende criminaliteit de registratie in BPS (OPS) van
allerlei bekende kenmerken (uiterlijk, namen, criminaliteitspatronen, verdachte situaties,
criminele contacten etc). Via de infodesks van de politieregio’s kan die informatie vervolgens worden geraadpleegd door andere politiefunctionarissen. Daaruit zou blijken dat
sommige Antillianen zeer mobiel zijn en in veel steden in Nederland worden gesignaleerd.
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5.4.4 Probleemanalyse versus probleemperceptie
In een van de onderzoekssteden ligt er een heldere probleemanalyse ten grondslag aan de
systematiek van toewijzing aan de verschillende interventiemodaliteiten. Men onderscheidt
drie verschillende doelgroepen, oplopend van jongeren die nog niet crimineel zijn tot een
kleine groep hardekerncriminelen. Die groepen zijn in beeld bij de instanties en worden
besproken in het (justitieel) casusoverleg. In de overkoepelende stuurgroep komen alle
lijnen bij elkaar in een functionaris die daarmee een totaaloverzicht heeft.
Op basis van onze informatie valt te betwijfelen of alle gemeenten en politiekorpsen een
dergelijke probleemanalyse als basis gebruiken voor te starten projecten. Er zijn voorbeelden genoemd die duiden op het tegendeel. In een van de steden was – om een voorbeeld
te noemen - het voornemen om een project te starten gericht op vroegtijdige schoolverlaters onder Antillianen. Uit registraties van de gemeente bleek echter dat Antillianen niet
negatiever scoorden dan anderen waardoor het project werd afgeblazen.
Aan verschillende projecten ligt geen goede probleemanalyse ten grondslag maar wordt
afgegaan op indrukken en veronderstellingen (en mogelijk ook om subsidiegelden).
5.4.5 Juiste doelgroep; kwestie voor visie en voorkeur?
Veel projecten zouden zich volgens een respondent ten onrechte te veel richten op de
groep jongeren. Het probleemgedrag c.q. criminaliteit is een gevolg van het opgroeien
in kansarme gezinnen (alleenstaande moeders), waarin weinig financiële en emotionele
draagkracht is om de jongeren goed op te voeden. Als zij de leeftijd hebben, zullen ze op
straat hun vertier zoeken en onder meer met crimineel gedrag proberen te ontvluchten
aan de armoede thuis. Hierbij wordt door een respondent aangetekend dat andere Antillianen maatschappelijk succes en financiële zekerheid via de reguliere weg proberen te
bereiken (school en baan).
Deze opmerking snijdt aan een punt dat verschillende respondenten naar voren brengen
als essentieel in de wijze waarop de gemeente vorm en inhoud geeft aan de aanpak, in
hoeverre de gemeente een visie daarop heeft (wat wil men bereiken en hoe?) en hoe aan
die visie concreet gestalte wordt gegeven. In de eerste plaats is het politieke klimaat een
bepalende factor (waar wil men het accent op leggen en hoe is de politieke draagkracht
daarvoor?). Ten tweede kunnen ook individuele bestuurders een bepaald stempel drukken
op de aanpak door bijvoorbeeld rechtstreeks contact te hebben met Antilliaanse organisaties dan wel sterk te sturen op het resultaat.
5.4.6 Financiering
Wat betreft de financiering van de aanpak van de problematiek rond Antillianen valt een
grove tweedeling te maken tussen de preventieve en repressieve kant. In de interviews is
gevraagd naar de wijze waarop de gemeenten binnen het kader van de bestuurlijke arrangementen financieel inhoud hebben gegeven aan die aanpak. De middelen vanuit de
arrangementen worden gezien als ‘iets extra’s’, bovenop de eigen middelen. Dit betekent
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in veel gevallen dat bestaande, reguliere voorzieningen een extra impuls krijgen voor de
aanpak van problemen rond Antillianen. Die extra impuls kan bijvoorbeeld tot uiting komen in extra uren per persoon voor schuldhulpverlening of het aanstellen van Antilliaanse
hulpverleners. Uitbreiding en verdieping van reguliere voorzieningen lijken de regel of in
elk geval een situatie waar gemeenten op den duur naar streven. De extra middelen staan
ter dienste van een nadere professionalisering van de betrokken instanties. De achterliggende gedachte daarbij is dat de extra gelden eindig zijn en instanties op den duur zelf in
staat moeten zijn om een adequate hulpverlening te bieden. Extra middelen zijn met andere woorden vooral gebruikt voor methodiekontwikkeling, innovatie en deskundigheidsbevordering, iets wat de respondenten als een duidelijke meerwaarde zien. Een potentieel
knelpunt hierbij is de borging en implementatie van de verworven kennis en kunde (op
organisatieniveau). Daarvoor moeten vanaf het begin middelen worden gereserveerd. De
labeling van middelen is een belangrijke voorwaarde voor een specifieke aanpak binnen
reguliere kaders; ‘anders verdwijnt het’, in de woorden van een de geïnterviewde personen. De respondenten zijn van mening dat wanneer de extra middelen via de arrangementen zouden wegvallen, de aanpak niet ineens ophoudt te bestaan. Wel is er dan minder
mogelijk dan wel kan de aanpak minder intensief worden gecontinueerd.
Daarnaast worden specifieke projecten voor Antillianen gefinancierd met gelden vanuit de
bestuurlijke arrangementen en/of eigen middelen van de gemeenten. Genoemd kunnen
worden de Antilliaanse buurthuizen, sportprojecten voor Antillianen en schuldsaneringstrajecten, specifiek voor Antillianen. Overigens hoeft een dergelijke financiering niet altijd
te worden uitgedrukt in geld, maar kan bijvoorbeeld ook tot uiting komen in het gratis
ter beschikking stellen van een gemeentelijke sportvoorziening; een verkapte voorziening
derhalve.
Financiering van de repressieve aanpak door de politie gebeurt vanuit de algemene middelen. Zoals gezegd, vormen Antillianen slechts een van de groepen waar de politie mee
te maken krijgt. Specifieke ‘financiering’ komt tot uiting in de oprichting van een politieteam dat zich bijvoorbeeld richt op MOT of geweldsincidenten. De incidenten zijn daarin
leidend, het feit dat het dan om Antillianen gaat, is van secundair belang.
5.4.7 Effectiviteit en efficiency
In hoeverre de aanpak (programma’s, projecten, trajecten) op het gebied van criminaliteitsreductie en/of -preventie effect sorteert, is om verschillende redenen moeilijk te beantwoorden. Veel projecten halen hun eigen doelstellingen niet (zie inleiding). Een mogelijke
oorzaak is volgens een van de respondenten dat gemeenten in het kader van de bestuurlijke arrangementen allerlei voorstellen hebben ingediend voor subsidie en het criminaliteitsvraagstuk slechts genoemd vanwege de subsidievoorwaarden.18 De relatie tussen de
opzet van het (gesubsidieerde) project en het doel van criminaliteitsbestrijding is veelal
indirect en mede daardoor niet meetbaar in termen van effectiviteit. Effectevaluaties zijn
derhalve niet goed mogelijk en worden niet uitgevoerd. Bijkomend knelpunt is dat som-
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mige projecten het evidence based karakter lijken te ontberen of in elk geval onduidelijk is;
het lijkt te gaan om een vorm van intuïtieve effectiviteit (als er maar contact is met de doelgroep). In de gemeente Rotterdam constateert men een reductie van schooluitval en werkloosheid onder Antillianen, maar die resultaten zouden niet uitsluitend en direct kunnen
worden toegeschreven aan het programma. Een aantrekkende economie zou eveneens
daaraan hebben bijdragen in de optiek van enkele respondenten. Het blijkt evenwel moeilijk om positieve maatschappelijke effecten direct in verband te brengen met de uitwerking
van de programmatische aanpak.
Intermezzo – uit de inventarisatie van Regioplan komt naar voren dat bij 23 van de
126 projecten de afname van criminaliteit als belangrijkste doelstelling wordt gezien.
Inzoomen op deze projecten leert dat heel veel projecten zich richten op het voorzien in een ‘zinvolle vrijetijdsbesteding (brassband, softbal, sportactivering) waarbij
de vraag legitiem is of hierdoor een afname van criminaliteit gerealiseerd kan worden. Van de 126 projecten zijn er slechts 6 te typeren als gericht op een repressieve
aanpak. Al met al valt op dat projecten vaak een heel brede doelstelling hebben
waarbinnen criminaliteitsreductie soms een item is.
De vraag naar de efficiency binnen de verschillende vormen van aanpak laat een tweeledig
beeld zien. Enerzijds is de efficiencykwestie (worden de schaarse middelen doelmatig ingezet en optimaal benut?) geen onderwerp van discussie. Een van de respondenten stelt
de vraag wat het kost om 30 jongeren per jaar aan huisvesting te helpen en of dat geld
niet beter ingezet kan worden (kan men meer doen voor minder of kan met hetzelfde geld
beter voor een andere, effectievere aanpak kiezen?).19 Anderzijds worden efficiencyoverwegingen bepaald door capaciteitsperikelen. Een voorbeeld is een project van de politie in
een van de korpsen die zich specifiek richtte op Antillianen die grote bedragen overmaakten naar Curaçao. In relatief korte tijd zijn hierin veel tijd en middelen geïnvesteerd, veel
kennis verzameld en zijn uiteindelijk ook enkele personen veroordeeld. Personele onderbezetting in de regio leidde tot staking van dit project en herschikking van de teamleden,
met als gevolg dat wordt ingeboet op de informatiepositie.
5.4.8 Betrokkenheid Antilliaanse zelforganisaties
In de interviews met de vertegenwoordigers van gemeente en politie in de drie onderzoekssteden is uitgebreid ingegaan op de betrokkenheid van Antilliaanse zelforganisaties
bij de aanpak van de problematiek. Hiermee worden met name de Antilliaanse Beraden
bedoeld. Over het algemeen is men van mening dat de samenwerking met en inbreng van
deze organisaties soms stroef verloopt. De kritiek spitst zich toe op drie elementen. Het
voornaamste is dat niet duidelijk is welk deel van de Antilliaanse gemeenschap die organisaties vertegenwoordigen en namens wie zij praten met gemeenten. Respondenten constateren een sterk verdeelde gemeenschap met uiteenlopende belangen en visies, die een
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voedingsbodem kunnen zijn voor onderlinge onenigheid. Ten tweede leveren de overlegmomenten (mede daardoor) niet het gewenste resultaat op. Er wordt veel gepraat, weinig
besloten. Het is volgens respondenten vooral een kwestie van halen en weinig brengen. In
het verlengde van de vorige punten is het derde kritiekpunt dat achter het gemeenschappelijke Antilliaanse belang soms privé- c.q. zakelijke belangen van individuele Antillianen
schuilgaan, bijvoorbeeld projecten en diensten die zij tegen betaling aanbieden aan de
gemeente in het kader van de aanpak van problemen rond Antillianen.20
Intermezzo – uit de interviews met Antilliaanse respondenten komt onder meer naar
voren dat ‘gewone Antillianen’ last hebben van alle aandacht voor de Antillianen
die op een negatieve manier naar voren komen. Men heeft soms last van wat wel
‘gepercipieerde stigmatisering’ genoemd kan worden. Vervelend bijeffect hiervan
kan zijn dat positieve rolmodellen moeilijk te vinden zijn, omdat zij zich niet willen
afficheren met het negatieve imago. Of zoals één respondent het zeer treffend zei:
‘als Antilliaanse gemeenschap maken we ons niet sterk voor de vooruitgang van de
gemeenschap als geheel’.
Er is ook gesproken met enkele vertegenwoordigers van Antilliaanse zelforganisaties. Een
aantal van hen herkent de opmerking betreffende de verdeeldheid binnen de Antilliaanse
gemeenschap en zelforganisaties. Met name de vertegenwoordiging door Antilliaanse
Beraden richting gemeenten kan op weerstand rekenen van sommige Antilliaanse organisaties, omdat de Beraden in de woorden van een respondent niemand vertegenwoordigen
en ze vooral zijn ingesteld om tegemoet te komen aan de politieke wens vanuit Den Haag
om de Antillianen meer bij de aanpak van de problemen te betrekken. Meer in het bijzonder is een knelpunt de onduidelijkheid bij de organisaties op welk niveau de Antillianen
betrokken zouden moeten worden. Enerzijds zijn er zelforganisaties die op politiek niveau
willen meedenken en invloed willen hebben op het beleid aangaande de aanpak. Anderzijds zijn er organisaties die meer praktisch te werk willen gaan, bijvoorbeeld door betrokken te worden bij projecten. Van eensgezindheid is niet altijd sprake (geweest).
Met welke partijen de gemeente wil praten, is medeafhankelijk van de voorkeuren van
individuele bestuurders. Het kan dus gebeuren dat er binnen een gemeente op verschillende niveaus met verschillende Antilliaanse vertegenwoordigers wordt gesproken. Dit kan
de verdeeldheid versterken.
Tot slot geven sommige vertegenwoordigers uit Antilliaanse zelforganisaties aan dat ze
het heel goed vinden dat ze door de gemeente betrokken worden bij de aanpak, maar
zouden ze het prettiger vinden als ze in een eerder stadium bij de probleemanalyse en
planvorming (c.q. in de beleidscyclus) betrokken worden. Dit zou het draagvlak alleen maar
te goede komen.
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Intermezzo - Amsterdam bepleit een categoriale aanpak met een aansturing op deelgemeentelijk niveau. Dit heeft in 2002 geleid tot de oprichting van de Stichting Strategisch Amsterdams Beraad van Antillianen en Arubanen (SABANA). SABANA kan
gezien worden als een bestuurlijk Antilliaans Beraad dat de Gemeente Amsterdam en
haar stadsdelen gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien in zaken die betrekking hebben op de gehele Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Amsterdam.
5.4.9 Verborgen problematiek en de noodzaak van kennisbundeling
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat er op verschillende fronten gesproken kan
worden van verborgen problematiek. Die speelt zich af op het niveau van de individuele
Antilliaan die vanwege zijn trots niet snel zal aankloppen bij instanties omdat hij/zij problemen heeft. Veel problemen, waaronder financiële, psychische en relationele worden
daardoor niet (tijdig) herkend en goed opgevangen door de instanties die daarvoor verantwoordelijk zijn. Mogelijk dat een outreachende manier van werken de drempel kan verlagen waardoor de doelgroep beter te bereiken is. Sommige Antillianen lijken echter ook
bewust in de anonimiteit te willen leven.
Verborgen problemen hebben voor de instanties betrekking op de soms gebrekkige informatiepositie en onvoldoende mogelijkheden om goed gebruik te maken van bestaande
informatiebronnen. We doelen hier met name op de koppeling van gegevensbestanden.
Wat er wel bekend is over de problematiek noopt tot een strategisch gebruik van de
bestaande kennis. Van goede ervaringen opgedaan in gemeente A moet gemeente B
meteen gebruik kunnen maken: bundeling van gevalideerde kennis, bijvoorbeeld in een
bestaande databank als die van het Nederlands Veiligheids Net.

Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zie bijlage 2.
Zie bijlage 3.
Het gaat om BPS en X-Pol.
KLPD, 3 juni 2008.
Bron: CBS, Criminaliteit en Rechtshandhaving.
Taskforce Antillianen, intern materiaal, 2008.
Voor een deel is dat ook logisch omdat Curaçao ook het grootste aantal inwoners van de Antillen
heeft. Belangrijk om te melden, is dat de instroom vanuit Curaçao vooral uit de arme wijken vanuit
Curaçao komt (Stichting SOEB, 1999).
Illustratief is dat de politie in een van de steden heeft geconstateerd dat Antillianen betrokken zijn
bij het ‘leeghalen’ van hennepkwekerijen. Zij stelen de planten voor de verkoop; de eigenaar zal
hiervan vanzelfsprekend geen aangifte doen.
Het gaat daarbij om het gebruik van de shortlistmethodiek (Ferwerda en Kloosterman, 2004). Zie
bijlage 4 voor een korte toelichting.
In het vragenformulier is aangegeven dat meer dan 75% van de groep Antilliaan zou moeten zijn.
Op zich is dit opmerkelijk, omdat er in de shortlist naar de etnische achtergrond van groepsleden
gevraagd wordt.
CBS, criminaliteit en rechtshandhaving.
Den Helder, Nijmegen en Dordrecht 0, Amsterdam 5, Almere 8, rest onbekend.
Zie: Extra Inzet Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen 2006-2009 gemeente Rotterdam.
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15. Een overweging zou kunnen zijn om hierbij ook de Antillen te betrekken.
16. Sinds de aansluiting op DPAN is er vanuit de projecten van het Bestuurlijk Arrangement zicht op
alle gedetineerden van Antilliaanse herkomt. Enige tijd voor de beëindiging van detentie worden
ze bezocht en wordt een analyse gemaakt van de situatie van de cliënt. Hulp- en dienstverlening
worden op die manier al vroeg in gang gezet.
17. In een aantal Antillianengemeenten hanteert de politie en lijst met Antillianen die speciale aandacht krijgen van de politie. Uit onderzoek van Van Wijk et al (2003) blijkt dat er een parallel
getrokken kan worden tussen de ernst van de criminaliteit en de actieradius: kleinere criminelen
lijken vooral stadsgebonden te werken, grotere criminelen hebben een groter geografisch bereik
en een enkeling werkt internationaal.
18. Een (fictief) voorbeeld is een huisvestingsproject voor nieuwkomers. Criminaliteitsreductie wordt
dan ook genoemd als een van de doelstellingen. De gedachte is dat wanneer deze jongeren goed
opgevangen zouden worden, zij ook geen/minder criminaliteit zouden plegen. Voor het huisvestingsproject zijn ook andere initiatieven te noemen, zoals buurthuizen, honkbalprojecten e.d.
19. In dit geval betreft het een project dat €10.000 euro per plaats kost. Op jaarbasis zijn 36 plaatsen
beschikbaar.
20. De gemeente Tilburg maakt op creatieve manier gebruik van de kennis en expertise van Antilliaanse jongerenwerkers door hen uit te nodigen voor vergaderingen waarin belangrijke zaken
omtrent de aanpak van de problemen aan de orde komen.
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6		 De balans opgemaakt

Dit rapport behelst een verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de
Taskforce Antillianen die is ingesteld door minister E. Vogelaar. De Taskforce heeft als opdracht de minister te adviseren over de aanpak van de problematiek onder Antillianen in
Nederland. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om het aanbrengen van samenhang in
de vele projecten, waarbij het uiteindelijke doel is om te komen tot structurele en effectieve programma’s. In dat kader is aan Regioplan gevraagd een onderzoek uit te voeren naar
de opvang, opleiding en werk van Antillianen, terwijl wij in dit rapport hebben ingezoomd
op de (aanpak van) criminaliteit onder Antillianen in Nederland.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar de (aanpak
van) criminaliteit onder Antilianen in ons land gepresenteerd. Een en ander resulteert in
een toetsingskader – dat apart wordt beschreven en uitgelegd in hoofdstuk 7 - op basis
waarvan gemeenten kunnen bepalen wat de aard, intensiteit en reikwijdte van de aanpak
zou kunnen zijn.
Het onderzoek: inzoomen op een aantal gemeenten
Onderhavig onderzoek is in een korte tijd uitgevoerd in een gedeelte van de Antillianengemeenten in Nederland. In overleg met de Taskforce is besloten om kengetallen te
verzamelen in de volgende gemeenten: Almere, Amsterdam, Dordrecht, Den Helder, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. In drie van deze gemeenten (Almere, Tilburg en Rotterdam)
zijn vervolgens verdiepende interviews gehouden met vertegenwoordigers van gemeente,
politie en Antilliaanse zelforganisaties. Naast deze bronnen is een analyse gemaakt van
documenten, notities en onderzoek op het brede terrein van Antillianen en hun problematiek in Nederland.
Immigratiegolven bepalen de problematiek
De komst van Antillianen naar Nederland kent verschillende immigratiegolven die achteraf
beziend bepalend lijken te zijn voor een belangrijk deel van de problematiek in de diverse
Antillianengemeenten. De eerste stromen Antilliaanse immigranten kenmerken zich door
het feit dat ze redelijk tot goed geschoold waren dan wel dat ze naar Nederland kwamen
voor een betere opleiding en daarmee werkten aan een verbetering van hun sociale en
maatschappelijke positie. Mede door de verslechterde economische omstandigheden
in de jaren negentig op met name Curaçao hebben veel kansarme Antillianen het eiland
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verlaten en zijn naar Nederland vertrokken in de hoop hier een betere toekomst op te
bouwen. Nederland werd als het paradijs gezien. Voor veel Antilianen kwam die droom
overigens niet uit. Met name binnen de laatste stroom – die zich vooral in Rotterdam en
Den Haag vestigt - bevinden zich (jonge) alleenstaande mannen die op allerlei maatschappelijke terreinen problemen ondervinden dan wel veroorzaken. Het verzeild raken in de
criminaliteit is een in het oog springende en negatieve verschijningsvorm.
Criminaliteit: veel en langdurig
De uitgevoerde analyses laten zien dat Antillianen in Nederland oververtegenwoordigd
zijn in de politiestatistieken. Ze behoren samen met Marokkanen tot de groepen die zich
naar verhouding het meest schuldig maken aan criminaliteit. In de gemeenten waar wij
onderzoek hebben uitgevoerd, komen Antillianen 1,5 tot 7,5 vaker voor als verdachten dan
de rest van de bevolking. Het is goed om op te merken dat het hier binnen de Antilliaanse
gemeenschap in ons land om een relatief kleine groep gaat, want tussen de 85 en 95% van
de Antillianen in ons land komt niet met de politie in aanraking.
Kenmerkend voor de criminele Antillianen in ons land zijn hun lange criminele carrières.
Waar de piek in de criminaliteit normaal gesproken in de adolescentiefase ligt om daarna
snel af te nemen, gaan Antilianen tot ver in de dertig door met het plegen van strafbare
feiten. Deze bevinding zou implicaties moeten hebben voor de gehanteerde leeftijdsgrenzen in veel projecten en aanpakken.
Zichtbare en onzichtbare criminaliteit
Op basis van de politieregistraties blijken met name de veelvoorkomende vormen van
criminaliteit kenmerkend te zijn voor het criminaliteitspatroon van Antillianen. Het gaat dan
om overtredingen van de APV (overlast), winkeldiefstal en diverse geweldsdelicten. Uit andere bronnen blijkt evenwel dat Antillianen zich ook bezighouden met de handel in drugs
c.q. cocaïne. Gezien het slachtofferloze karakter van drugsdelicten is de opsporing ervan
vrijwel geheel afhankelijk van het eigen initiatief c.q. de prioriteitstelling van politie en justitie. Uit onze inventarisatie blijkt dat er slechts een gering aantal opsporingsonderzoeken
draait op drugscriminaliteit door Antillianen waardoor dit deel van de criminaliteit vrijwel
onzichtbaar blijft. In de schaarse gevallen dat de politie – via een speciaal team – inzet op
drugscriminaliteit blijkt er sprake van een bloeiende handel met internationale vertakkingen richting de Antillen. Het grote aantal meldingen ongebruikelijke transacties (MOT) is in
dit kader illustratief.
Complexe verborgen problematiek
Criminaliteit onder Antillianen is vanuit een breder perspectief bekeken eigenlijk niet het
grootste probleem. Vooral de gezins- c.q. opvoedingsproblematiek en werkgerelateerde
problemen, zoals werkloosheid, uitkering, huisvestingsproblemen en schulden, scoren erg
hoog. Het is duidelijk dat dergelijke problemen elkaar negatief versterken.
Uit de interviews komt naar voren dat hun trots en schaamtegevoel Antillianen ervan weer-

houdt hulp te zoeken voor hun problemen. Ze proberen – soms tegen beter weten in – de
problemen zelf of binnen het gezins- of familiesysteem op te lossen of laten de problemen
erger worden. Denk aan de soms hoge schuldenlast die vaak over een langere periode is
opgebouwd. Het kan dus erg lang duren voordat een probleem bij een instantie bekend
wordt en dan blijkt er ook regelmatig sprake te zijn van een bureaucratische belemmering.
De westerse manier van hulpverlening sluit niet altijd aan bij de wensen en behoeften van
de Antillianen. Naast het vinden van de doelgroep is het binden (vasthouden van de doelgroep) net zo belangrijk.
Doelgroepen in beeld?
Vanuit het onderzoek kan er met betrekking tot vermeende en werkelijke doelgroepen het
een en ander gezegd worden. Problematische Antilliaanse jeugdgroepen – onderverdeeld
in hinderlijk, overlastgevend en crimineel – zijn in de meeste gemeenten niet in beeld.
Rotterdam is een van de positieve uitzonderingen en uit hun analyse blijkt dat Antilliaanse
jeugdgroepen in vergelijking met andere problematische jeugdgroepen oververtegenwoordigd zijn in het zwaardere – criminele - segment.
Alhoewel criminaliteit onder Antillianen vooral een probleem is van mannen zijn Antilliaanse meisjes en jonge vrouwen - in vergelijking met de totale Nederlandse vrouwelijke bevolking - oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Zij zijn derhalve een belangrijke doelgroep
voor de aanpak.
Wanneer we speken over Antilliaanse vrouwen en probleemgedrag worden ook vaak de
Antilliaanse tienermoeders genoemd; ofwel alleenstaande vrouwen onder de 18 jaar die
één of meer kinderen hebben. Uit diverse bronnen blijkt er geen sprake van een kwantitatief groot probleem. Volgens respondenten gaat het niet zozeer om tienermoeders maar
om alleenstaande jonge moeders en om problemen met betrekking tot seksualiteit en
ouderschap.
Net zoals tienermoeders worden ook 12-minners vaak genoemd als een belangrijke doelgroep. Registraties – voor zover beschikbaar – onderbouwen deze veronderstelling echter
niet, wat niet betekent dat het probleem er niet is. Het kan zijn dat de problemen wel gesignaleerd - bijvoorbeeld door de wijkagent – maar niet geregistreerd worden.
Met betrekking tot de groep niet-geregistreerden – het gaat dan om personen die zich
niet in de vestigingsgemeente registreren – ook wel cityhoppers of spookAntillianen genoemd, blijkt het zeer lastig om iets over de omvang van deze groep te zeggen. Eerder
uitgevoerde schattingen waaruit zou blijken dat het in Nederland om zo’n 13.000 niet-geregistreerden zou gaan, worden door diverse respondenten sterk in twijfel getrokken. Respondenten zijn overigens wel van mening dat de groep bestaat, maar dat deze veel kleiner
is. Harde gegevens om deze veronderstelling te onderbouwen, ontbreken echter. Er zijn
in de optiek van de geïnterviewden en op basis van eerder uitgevoerd onderzoek verschillende redenen te noemen om zich niet te registreren. Eén van de redenen is dat Antillianen
(waaronder nieuwkomers) bij familie inwonen en van stad naar stad trekken voor onderdak.
Hieraan hoeven niet per se criminele motieven ten grondslag te liggen. Dat ligt anders bij
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de groep die zich bewust niet inschrijft om zich zo anoniem mogelijk aan strafbare feiten
schuldig te kunnen maken.
Uit onderhavig onderzoek blijkt dat naarmate een project de intakecriteria verlaagt (inschrijven in de GBA geen eis is) er vanuit de groep niet-geregistreerden behoefte blijkt te
bestaan om deel te nemen aan projecten c.q. trajecten.
Gebiedsoverstijgende registratie door de politie in het OPS laat zien dat sommige Antillianen zeer mobiel zijn en in veel steden in Nederland worden gesignaleerd. Vanwege de
onduidelijkheid over de aard en omvang van de groep niet-geregistreerden lijkt nader
onderzoek wenselijk.
Op de groep ex-gedetineerde Antillianen is in het kader van de nazorg (huisvesting,
identiteitsbewijs, zorg en inkomen), die de gemeente moet verzorgen, vooralsnog weinig
zicht te geven. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de nazorgtaak van recente
datum is, met alle implementatieperikelen van dien. Rotterdamse cijfers laten zien dat een
groot deel van de Antillianen zich niet aanmeldt en dat een deel van de wel aangemelde
Antillianen afhaakt omdat ze niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een situatie die
niet uniek lijkt te zijn voor Antilliaanse ex-gedetineerden, maar opgeld doet voor de gehele groep ex-gedetineerden, zo is de eerste indruk.
De personen die zich bezighouden met de georganiseerde handel in drugs (met name
cocaïne); de drugscriminelen, lijkt één van de verborgen doelgroep te zijn. Harde cijfers
over de omvang van deze groep ontbreken, echter opsporingsonderzoeken in Rotterdam
en Tilburg (‘Hit And Run Money Laundering’) wijzen uit dat wanneer er specifiek naar deze
groep wordt gekeken, met de Meldingen Ongebruikelijke Transacties als opsporingsindicatie, dat deze groep - die grote sommen geld en drugs tussen Nederland en de Nederlandse Antillen uitwisselt - er wel degelijk is. Vanuit de Tilburgse situatie is bekend dat het
om een tamelijk onopvallende groep gaat die zich zo onopvallend mogelijk gedraagt.
Hotspots in het land
Eerder werd reeds gewezen op de verschillende immigratiegolven. Deze blijken ook invloed te hebben (gehad) op het vestigingspatroon van Antillianen in Nederland. Steden
als Groningen, Nijmegen en Tilburg hebben vooral een aantrekkingskracht (gehad) op
jonge studenten, terwijl steden als Den Haag en Rotterdam vooral in trek lijken te zijn bij
de groep Antilianen uit de kansarme wijken uit Curaçao die na 1995 naar Nederland zijn
gekomen. CBS-cijfers tonen aan dat bijna een op de drie Antillianen die na 1995 naar Nederland is gekomen zich vestigt in Rotterdam of Den Haag. Het feit dat de problematiek in
deze steden zowel kwantitatief als kwalitatief massiever is, ligt in de lijn der verwachting.
Verschillende respondenten benadrukken dan ook dat de omvang van de groep en de
intensiteit van de problemen in een bepaald gebied bepalend zijn voor de mate waarin
Antillianen als probleemgroep worden aangeduid.
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Verborgen problemen: informatiehuishouding
Het is opvallend dat veel gemeenten en politieregio’s moeite hebben om een adequaat
en actueel overzicht te geven van de problematische Antillianen en daarbinnen van de
probleemgroepen in hun gemeente. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij is dat het in
veel gemeenten lastig dan wel (nog) onmogelijk is om een koppeling te maken tussen de
databestanden van de politie en de gemeente waardoor het vaststellen van de etniciteit
van de verdachte bijzonder lastig kan zijn. Hierdoor kan een deel van de problematiek en
de omvang van de probleemgroepen buiten beeld blijven met alle gevolgen van dien.
We kunnen met enig voorbehoud concluderen dat instanties niet over voldoende tools
beschikken om een goede probleemanalyse te vervaardigen. Een dergelijke analyse is een
noodzakelijke voorwaarde voor het starten van een project of een programma.
Vanuit de rijksoverheid zou nagedacht kunnen worden om gemeenten op het punt van
informatieverzameling, uitwisseling en analyse te ondersteunen c.q. faciliteren. Zo zouden
er periodiek volgens onderling vergelijkbare en vooral werkbare formats binnen de Antillianengemeenten kengetallen aangeleverd moeten worden, waardoor er niet alleen zicht
komt op de aard en omvang van de problematiek, maar ook op de eventuele resultaten
van de aanpak. Dergelijke periodieke rapportages zouden vervolgens als input gebruikt
kunnen worden voor voortzetting of bijsturing van de aanpak van de problematiek onder
Antilianen in Nederland.
Verschillende perspectieven in de aanpak
Wanneer de aanpak van criminaliteit onder en door Antillianen nader wordt beschouwd,
blijkt er een verschil te zijn in de wijze waarop politieregio’s en gemeenten daarmee omgaan. Waar vanuit de politieregio’s vooral incident dan wel delictgericht gewerkt wordt,
kiezen gemeenten veeleer voor een persoonsgerichte of eventueel een groepsgerichte
aanpak. Bij dit laatste is dan een aanpak mogelijk die aansluit bij reguliere voorzieningen
dan wel een aanpak die zich specifiek richt op de Antilliaanse doelgroep. Een tussenvariant
is het ‘opplussen’ van een reguliere voorziening door bijvoorbeeld het aantrekken van een
Antilliaanse beroepskracht.
De invulling van de aanpak - waar de gemeente vooral het voortouw in heeft - heeft alles te maken met de aard en omvang van de problematiek. Een absoluut en relatief groot
probleem ‘verdient’ een meer programmatische aanpak, zoals dat in feite in Rotterdam al
gebeurt. Problemen van een bescheidener omvang kunnen binnen een regulier kader worden meegenomen dan wel in projectvorm aangepakt worden. Het spreekt voor zich dat
de wijze van financiering zou moeten aansluiten bij de reikwijdte van de interventie. In dit
kader zou er ook (financiële) ruimte moeten zijn voor innovatieve initiatieven van zowel de
gemeente als de regiopolitie.
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Antilliaanse zelforganisaties betrekken
De ervaringen met het betrekken van Antilliaanse zelforganisaties bij de aanpak zijn wisselend. In sommige kan worden gesproken van een stroeve samenwerking tussen gemeente
en zelforganisaties. Dit is deels te wijten aan een wederzijds verkeerd verwachtingspatroon. Zo worden zelforganisaties in hun optiek vaak te laat betrokken bij de analyse van
de problematiek en de aanpak en weten gemeenten niet altijd welk deel van de Antilliaanse gemeenschap de zelforganisaties vertegenwoordigen.
Voor het slagen van projecten of programma’s is het essentieel dat er voldoende draagvlak
is binnen de Antilliaanse gemeenschap. Dit kan gestalte gegeven worden door de Antilliaanse zelforganisaties, mits de gemeenschap zich ook verantwoordelijk voelt voor dat deel
van de Antillianen, dat zorgt voor het negatieve imago van de gehele bevolkingsgroep.
De huidige aanpak is broos
De aanleiding voor het instellen van de Taskforce is dat in de helft van de projecten de
doelstellingen niet worden gehaald. Een van de constateringen is dat er sprake is van een
versnipperd projectenaanbod. Uit de inventarisatie van Regioplan blijkt dat bij 23 van de
126 projecten de afname van criminaliteit als de belangrijkste doelstelling wordt gezien.
De vraag is of dit realistisch is, omdat veel van deze projecten zich richten op een zinvolle
invulling van de vrijetijdsbesteding. De problematiek onder Antillianen is – zoals eerder
aangegeven – dermate complex dat niet kan worden volstaan met een eendimensionale
benadering ervan (‘softbal als middel in de strijd tegen criminaliteit’). Opvallend is verder
dat er in Nederland slechts 6 projecten zijn die zich richten op een repressieve aanpak van
criminaliteit.
Het huidige projectenaanbod laat met andere woorden wat betreft inhoud en impact te
wensen over. Projecten lijken een duidelijke probleemanalyse te ontberen en meetbare
doelstellingen te missen, waardoor het ook onmogelijk is om iets te zeggen over de effectiviteit in het kader van criminaliteitsreductie.
Voor het vervolg is het van belang om op basis van een goede probleemanalyse eviidence
based te gaan opereren. Recent is een zogenoemd kennisfundament ontwikkeld waarin
kennis bijeengebracht is over interventies ‘die werken’. Dit kennisfundament – waar in het
volgende hoofdstuk nader bij wordt stilgestaan – zou als ondersteuning kunnen fungeren
voor een succesvolle aanpak.
Op termijn lijkt het raadzaam dat de Antillianengemeenten werkzame aanpakken onderling gaan uitwisselen.
In het volgende hoofdstuk presenteren we een toetsingsmodel dat als hulpmiddel gebruikt
kan worden om te komen tot een succesvolle aanpak van criminaliteit onder Antillianen.
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7		 Toetsingsmodel aanpak
		 criminaliteit onder Antillianen
Het toetsingsmodel aanpak criminaliteit onder Antillianen is gebaseerd op de informatie
uit de voorgaande hoofdstukken. Het betreft achtereenvolgens de analyse van recente onderzoeksrapportages met betrekking tot de Antillianenproblematiek in ons land alsmede
studie naar de effectiviteit van aanpakken. In het bijzonder willen we in dit kader het kennisfundament (Brons, et al., 2008) van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie
Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie noemen. 1
Intermezzo – in het kennisfundament is vanuit de wetenschap de kennis bijeengebracht over interventies die ‘werken’ of anders gezegd over welke interventies bijdragen aan het verminderen van criminaliteit onder problematische jongeren. Vanuit
het kennisfundament kan een aanpak op gemeentelijk niveau op haar effectiviteit
worden ‘doorgelicht’.
Vragen die beantwoord worden, zijn:
•

Op interventieniveau: hebben we effectieve of veelbelovende maatregelen en interventies in huis?

•

Op gemeentelijk niveau: is het totale pakket aan interventies en maatregelen compleet,
dat wil zeggen grijpen ze in op de factoren die samenhangen met criminaliteit aan zowel de kosten- als aan de batenkant?

•

Op cliëntniveau: Schrijven we de juiste interventies voor aan de juiste cliënten en voeren we ze op een correcte wijze uit?

Daarnaast baseren we ons op de informatie uit de uit het vragenformulieronderzoek uit de
zevental Antillianengemeenten en de aanvullende dieptestudie (interviews met functionarissen van de gemeente, de regiopolitie en de Antilliaanse zelforganisaties) en analyse van
secondaire bronnen in een drietal Antillianengemeenten. Het toetsingsmodel heeft een
het volgende meerledig doel. Op basis van het toetsingsmodel:
•

wordt nagegaan in hoeverre de gemeente en de andere veiligheidspartners voldoen
aan noodzakelijke randvoorwaarden;

•

komt er zicht op de aard en omvang van de criminaliteitsproblematiek in de gemeente;

•

wordt nagegaan of en in welke mate de aanpak in de gemeente in overeenstemming is
met de probleemanalyse;
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•

komt er zicht op de wijze waarop het probleem of de problemen het best kunnen
worden aangepakt. Is er een incidentele kleinschalige projectenaanpak noodzakelijk of
dient er gekozen te worden voor een meer structurele programmatische aanpak;

•

kan er vanuit een wetenschappelijke analyse zicht komen op ‘witte vlekken’ in het
aanbod van projecten, interventies et cetera en bepaald worden of er op lokaal niveau
gekozen wordt voor interventies die er toe doen;

•

zicht komen op de wijze waarop aan financiering gestalte gegeven zou moeten worden.

Allereerst presenteren we het toetsingsmodel in schema 7.1 om vervolgens de diverse
onderdelen uit het model nader toe te lichten.
Schema 7.1 – Toetsingsmodel aanpak criminaliteit onder Antillianen
0. R ANDVOORWAA RD EN

1. probleemanalyse

7 . R E S U LTA ATTO E T S I NG

2a. Bepaling doelgroepen
2b. Bepaling omvang

5. Toepassen
kennisfundament
(WODC)

2c. Bepaling aard
2d. Bepaling actieradius

4. Aanpak

3a. Probleem absoluut
en relatief groot

4a. Programma

3b. Probleem relatief
groot

4b. Project(en)

6. Wijze van
financiering

In schema 7.1 is te zien dat het toetsingsmodel uit acht stappen bestaat en dat er sprake
is van een cyclisch model. Om te komen tot een succesvolle aanpak van criminaliteit onder
Antillianen dient (0) aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Uitgangspunt in
het model is een probleemanalyse (1) op basis van bestaande gegevens die zicht geeft op
de doelgroepen, de omvang en aard van de problematiek en antwoord geeft op de vraag
of er sprake is van een lokaal probleem of van een probleem dat een grotere actieradius
kent (2a t/m 2d). Op basis van de probleemanalyse wordt zichtbaar of er sprake is van probleem dat zowel absoluut als relatief groot is (3a) of van een probleem dat vooral relatief
groot is (3b). De aard en omvang van de problematiek is direct van invloed op de wijze
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waarop aan de aanpak invulling gegeven moet worden (4). In principe vraagt een massief
probleem – zowel absoluut als relatief groot – om een programmatische aanpak (4a) terwijl
een relatief en minder massief probleem aangepakt kan worden met een project of met
een combinatie van projecten. Bij het invulling geven aan de aanpak kan het toepassen van
het kennisfundament (5) een meerwaarde zijn, omdat er dan op basis van de probleemanalyse gekozen kan worden voor aanpakken en interventies die effectief zijn. Belangrijk is
dat, gekoppeld aan de omvang van de problematiek en de wijze van aanpak, ook invulling
gegeven kan gaan worden aan de wijze van financiering (6). Er dient met andere woorden
sprake te zijn van ‘structurele’ of incidentele financiering. Structureel staat daarbij tussen
aanhalingstekens omdat ernaar gestreefd zou moeten worden om de ontwikkelde aanpak
uiteindelijk te borgen binnen de reguliere aanpak.
Periodiek zal de aanpak bekeken moeten worden op haar resultaat. Aan deze resultaattoetsing (7) kan gestalte worden gegeven door vooraf resultaatafspraken vast te leggen
door de aanpak hierop te monitoren. De output van de resultaattoetsing dient tot slot
weer als input voor de randvoorwaarden en de volgende uit te voeren probleemanalyse,
waarmee aan het cyclische karakter van het toetsingsmodel gestalte wordt gegeven. We
lichten hierna alle stappen uit het model nader toe.

0. Randvoorwaarden
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de volgende randvoorwaarden van
groot belang zijn om uiteindelijk te komen tot een effectieve aanpak van de problematiek:
•

Visie vanuit het bestuur (burgemeester en/of wethouder) op en bestuurlijk draagvlak
– en doorzettingsmacht - voor de aanpak;

•

Het is van belang dat er sprake is van sturing op resultaat;

•

Analysecapaciteit en –kwaliteit bij regiopolitie en gemeente, met als voorwaarde dat er
GBA-koppelingen gemaakt kunnen worden;

•

Het tijdig betrekken van de Antilliaanse gemeenschap bij het formuleren van de voorgestelde aanpak verhoogt de kans op draagvlak en dit laatste lijkt van groot belang
voor het welslagen van programma’s of projecten;

•

Het ontwikkelen van een aanpak die gestoeld is op de principes van effectiviteit en
waar mogelijk en noodzakelijk breder ingaat op de problematiek die zicht op meerdere
leefgebieden manifesteert.

1. Probleemanalyse
Uit het onderhavige onderzoek is duidelijk geworden dat het voor de Antillianengemeenten in het onderzoek lastig tot zeer lastig was om een gedegen probleemanalyse uit te
voeren. Wij staan op het standpunt dat slechts een probleemanalyse een specifieke aanpak
legitimeert. De probleemanalyse dient ten minste zicht te geven op aard, en omvang van
de problematiek, de te onderscheiden doelgroepen en de geografische dimensie.
Onder 2. ‘opbrengsten probleemanalyse’ lichten we diverse analyseproducten verder toe.
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2. Opbrengsten probleemanalyse
Er dient een probleemanalyse (kwantitatief en bij voorkeur ook kwalitatief) voorhanden te
zijn die een analyse geeft van het specifieke, afwijkende gedrag van de doelgroep Antillianen. Hierbij wordt de groep afgezet tegen andere groepen en wordt ook aangegeven
waarom de doelgroep een eigen of specifieke aanpak verdient.
De probleemanalyse wordt afgesloten met een korte beschrijving van de bestaande situatie en de gewenste situatie die men wil bereiken. De gewenste situatie laat zich het best
beschrijven in meetbare doelstellingen die van belang zijn voor de effectmeting.
Intermezzo – in een kwantitatieve probleemanalyse zou aandacht moeten zijn voor
de omvang van de doelgroep, het aantal personen dat als verdachte gehoord wordt
door de politie, percentage verdachten binnen de totale groep, vergelijking met totale bevolking, leeftijdsverdeling en geslacht van de verdachten en criminaliteitspatroon van de doelgroep. Binnen de kwalitatieve probleemanalyse dient ingegaan te
worden op nieuwe trends of ontwikkelingen en op achtergronden van probleemgedrag (problemen op andere leefgebieden). De probleemanalyse kenmerkt zich door
een aantal uitgeschreven meetbare doelstellingen.
Naast algemene kenmerken dient er in de probleemanalyse ook een afbakening van
doelgroepen gemaakt te worden. Er wordt niet in algemene termen gesproken over probleemAntillianen, maar op basis van analyses wordt ingezoomd op onderscheiden typen
waarbij de volgende dimensies een rol spelen:
•

Geslacht

•

Leeftijd

•

Groepsaspect

•

Typering van type afwijzend gedrag

•

Typering van de problematiek op niveau van leefgebieden

Uiteindelijk resulteert een dergelijke analyse in doelgroepen als: hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen, verslaafde veelplegers, gewelddadige meisjes of oudere
cityhoppende drugsdealers.
Voor het inkaderen van de doelgroep is het raadzaam naast basale persoonsgegevens
(leeftijd, geslacht) andere informatiebronnen aangaande verschillende leefgebieden van de
doelgroep samen te brengen. Te denken valt aan informatie uit politiesystemen, onderwijsinformatie, SoZaWe, CWI en informatie uit bijvoorbeeld persoonlijkheidsrapportages. Op
deze wijze kunnen profielen opgesteld worden van Antillianen met problemen op overeenkomstige gebieden.
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Intermezzo – door bijvoorbeeld iemands criminaliteitsprofiel te koppelen aan informatie over iemands verslavingsproblematiek en psychische gesteldheid kan een
volledig en gedifferentieerd profiel opgesteld worden van die persoon, wat het gemakkelijker maakt gerichter en doeltreffender hulp in te zetten. In Rotterdam wordt
ten behoeve van de Persoonsgerichte Aanpak van Antillianen (PGA-A) gewerkt met
een aanpak en monitoring van problemen op verschillende leefgebieden. Het levert
een totaalbeeld op van de problematiek, overlappende terreinen en de noodzaak
van generieke hulpverlening die ingrijpt op verschillende leefgebieden. De persoonsdossiers vormen de ideale input voor casusoverleg zowel op het gebied van zorg en
welzijn als op het terrein van politie, justitie en nazorg. Vanuit het casusoverleg is een
persoonsgerichte aanpak mogelijk.
Tot slot is het van belang om binnen de probleemanalyse aandacht te schenken aan de
geografische dimensie c.q. de actieradius van de daders en dadergroepen. Is er sprake van
een problematiek op het niveau van de wijk, de stad, de regio, het land of internationaal.
Uiteindelijk is dergelijke informatie van groot belang om de vraag te kunnen beantwoorden hoe men hier met de aanpak op in kan spelen in termen van samenwerking, aansturing, coördinatie en financiering?
Intermezzo – Southstreet Click is een Antilliaanse criminele groep waarvan de leden elkaar kennen uit de wijk, maar die op nationaal niveau actief is. Het is daarom
raadzaam om de geografische dimensie uit te splitsen in woonplaats en actieradius.
Indien de actieradius buiten de stadsgrenzen reikt, is het zinvol samenwerkingsverbanden buiten de eigen gemeente aan te gaan.

3. Vaststellen van de reikwijdte van de problematiek
Uit onderhavig onderzoek komt naar voren dat de problematiek in de verschillende onderzochte Antilianengemeenten nogal verschilt. Het is voor de aanpak en financiering van
belang om vast te stellen of er sprake is van een problematiek die zowel in absolute als
relatieve zin groot is (3a) of dat er sprake is van een gemeente waar er sprake is van een
relatief groot probleem (3b).
Een voorbeeld van het eerste is bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Deze gemeente
telt grote aantallen problematische Antillianen die relatief gezien (vergeleken met andere
doelgroepen) ook negatief scoren. De problematiek in gemeenten als Tilburg, Almere en
Nijmegen is vooral relatief (in vergelijking met andere doelgroepen) groot, maar qua volume goed te overzien.
Zoals hierna zal blijken, is de reikwijdte van de problematiek bepalend voor de aanpak;
een aanpak die breed en programmatisch is dan wel zou moeten zijn dan wel een aanpak
waarbij de focus gelegd wordt via een projectmatige insteek.
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4. De aanpak
Over de aanpak is op basis van onderhavig onderzoek het nodige te zeggen. Achtereenvolgens staan we stil bij de reikwijdte, de focus en de inbedding van de aanpak.
De reikwijdte bepaalt de aanpak
Allereerst dient op basis van de reikwijdte bepaald te worden of de problematiek van een
dermate karakter is (absoluut en/of relatief) dat er:
1. aangesloten kan worden bij het reguliere beleid;
2. specifieke (incidentele) projectmatige aanpak op benoembare fenomenen of doelgroepen noodzakelijk is;
3. sprake zal moeten zijn vanwege de massaliteit en complexiteit van de problematiek van
een specifieke (‘structurele’) programmatische aanpak.
Intermezzo – in Almere worden Antilliaanse problematische jeugdgroepen net als
alle andere problematische jeugdgroepen integraal vanuit het JeugdInterventieTeam
(JIT) aangepakt. In Tilburg wordt het jongerenwerk extra gefinancierd bij de aanpak
van Antilliaanse groepen probleemjongeren omdat Antilianen minder gevoelig zijn
voor een groepsaanpak. Met de extra financiering wordt gewerkt aan het ontwikkelen van meer individueel gerichte aanpakken.
De aanpak is gefocussed
In de aanpak wordt aangegeven voor welke focus er gekozen wordt, waarbij de uitkomsten
van de probleemanalyse leidend zijn. Gaat het om een aanpak die zich richt op groepen
(zoals overlast veroorzakende jongeren of jonge alleenstaande moeders), op de context
of het domein (een locatie of op problematische gezinnen) of op een individu (een veelpleger, drugsverslaafde, of ex-gedetineerde). Kortom de aanpak richt zich op een van de
onderstaande grootheden.
Groepsgericht - bij jeugd kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de shortlist
groepscriminaliteit voor de duiding van het gedrag in: hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen.
Context- of domeingericht - hierbij kan gedacht worden aan een locatie-inventarisatie en
–analyse. Maar ook vele voorbeelden van situationele preventietechnieken zijn hier van
toepassing.
Individueel gericht - hier kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het Rotterdamse
model van casusoverleg (zorg en welzijn en politie, justitie en nazorg) met als kenmerk de
persoonsgebonden plannen van aanpak.
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In de plannen van aanpak is aandacht voor:
•

Een persoonsdossier

•

Een regime: vrijwillig, drang en dwang

•

Een probleem- en doelstelling formulering

•

Het koppelen van acties aan organisaties

•

Het bepalen van een begin en eindpunt

•

Het aanwijzen van een regisserende instelling

De aanpak is ingebed
De aanpak van een criminaliteitsprobleem staat vrijwel nooit op zichzelf maar maakt
meestal deel uit van een bredere aanpak op meerdere domeinen. Te denken valt aan een
integrale aanpak op de volgende levensgebieden: gezin, arbeid, politie, financiën, scholing, huisvesting, gezondheid, justitie en vrije tijd.
Intermezzo - de Haagse projectleiding heeft een speciaal gemeentelijk programma
genaamd Traha Brug geïmplementeerd. Het programma richt zich naast inburgering
en de aanpak van taalachterstanden op het terugdringen van werkloosheid onder
meer via het aanbieden van op maat gesneden werktrajecten. Daarnaast zijn er verschillende coachtrajecten in het leven geroepen, bedoeld om jongeren bij hun weg
naar werk of scholing te begeleiden. Door gezinsondersteuning en projecten voor
begeleid wonen wil Traha Brug tevens bereiken dat jongeren in een stabiele thuissituatie leven. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de politie om grip te
krijgen op overlastgevende en criminele Antillianen om te voorkomen dat zij (verder)
afglijden in de criminaliteit.

5. Toepassen kennisfundament
Een te forse repressieve aanpak of juist een te milde preventieve aanpak kan gedrag negatief beïnvloeden. Een goede afstemming tussen aanpak en problemen is cruciaal. Hierbij
kunnen de What Works beginselen als leidraad fungeren. Recent is in dit kader door het
WODC een kennisfundament ontwikkeld dat zeer goed toepasbaar is bij het opzetten of
beoordelen van een aanpak voor specifieke probleemgroepen. Focus ligt daarbij vooral op
de aanpak van crimineel gedrag en binnen het kennisfundament wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende principes:
•

Het risico op herhaling (recidive) moet worden ingeschat bij crimineel c.q. overlastgevend gedrag. Voorts dient de intensiteit van de reactie hierop afgestemd te worden.

•

De behandeling c.q. interventie dient geconcentreerd te zijn op de criminogene factoren die rechtstreeks in relatie staan tot het bepaalde criminele gedrag en niet op irrelevante nevenfactoren.
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•

Verhoging van de kosten (pakkans, straf) en het verminderen van de baten (opbrengsten, in termen van geld, kick en status) van crimineel gedrag zijn cruciaal in de aanpak.
Op dit punt dient een relatie gelegd te worden naar het Rationele Keuzemodel van
Cornish & Clarke, 1998 (zie ook: Hessing en Elffers, 2002).

•

De behandelaar moet zijn stijl van werken en benadering afstemmen op de stijl en de
persoonlijkheid van de cliënt. Dat houdt in dat er flexibel ingespeeld moet worden op
individuele omstandigheden en dat de cliënt de methode en het materiaal (cognitief en
emotioneel) moet ‘aankunnen’.

•

De behandeling zal voor verschillende factoren verschillende methoden moeten hanteren. Zij moet niet alleen gericht zijn op sociale vaardigheden, maar ook cognitieve
en gedragsoriënterende elementen bevatten. Een actieve deelname van de cliënt is
vereist. Er is meer kans op een positief effect bij een ambulante dan een residentiële
behandeling (heropvoedinginstellingen, jeugdinrichtingen). Als een residentiële setting
onvermijdelijk is, zal ervoor gezorgd moeten worden dat er sterke relaties en contacten
met de samenleving zijn.

•

Vanzelfsprekend moet de aanpak gebaseerd zijn op een gedegen theoretische basis en
worden uitgevoerd door goed opgeleide en getrainde professionals.

Binnen de aanpak zou vooral gebruik moeten worden gemaakt van aanpakken die een
evidente integriteit hebben die bestaat uit een stevige theoretische basis en op gedegen
wijze onderzochte effectiviteit (evidence-based). Binnen de What Works-principes wordt
gesproken van een programma-integriteit die betrekking heeft op de ontwikkeling, de
opzet en de uitvoering van een interventie. De theoretische basis die elke aanpak zou
moeten hebben, dient in onderzoek – met regelmaat – getoetst te worden. Verder moet
erop toegezien worden dat alle onderdelen van een programma naar opgegeven richtlijnen worden uitgevoerd.

6. Wijze van financiering
Afhankelijk van de reikwijdte van de problematiek worden er ook keuzes gemaakt als het
gaat om de wijze en hoogte van de financiering. Een gedegen probleemanalyse moet zicht
geven op de vraag in hoeverre financiering uit reguliere middelen niet mogelijk is. Naarmate de problematiek massiever en complexer is, is een programmatische doelgroepgerichte
aanpak legitiemer en zal er gezocht moeten worden naar financiering voor een langere
periode. Indien er sprake is van een relatief groot probleem is de vraag gerechtvaardigd of
financiering vanuit reguliere middelen haalbaar is of dat er extra – incidentele – financiering
nodig is om specifieke projecten uit te voeren dan wel om aanpakken te ontwikkelen (innovatie).2  Op basis van de uitgevoerde interviews lijkt financiering voor de algehele aanpak
via de gemeentelijke lijn de voorkeur te hebben boven financiering vanuit het Rijk.
Door ook de financiering van innovatieve projecten binnen het repressieve deel via de
gemeente te laten lopen, kan de gemeente – vanuit de lokale driehoek - de regie houden
op de totale aanpak.
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In alle gevallen zou er bij het formuleren van welke aanpak dan ook rekening gehouden
moeten worden met de eerder genoemde What Works-principes door het kennisfundament toe te passen.

7. Resultaattoetsing
Op gezette tijden (bijvoorbeeld jaarlijks) dient nagegaan te worden wat de resultaten zijn
van de uitgevoerde programma’s of aanpakken. De vooraf geformuleerde doelen worden
dan getoetst. Deze toetsing dient vervolgens weer als input voor eventuele randvoorwaarden of bijstelling van de probleemanalyse en bijbehorende geformuleerde aanpak en daarmee is er sprake van een cyclisch model.
Intermezzo – resultaattoetsing is mogelijk door op lokaal niveau (in de lokale driehoek) twee verschillende niveaus te onderscheiden. Allereerst kan er een overall resultaat nagestreefd worden. Te denken valt aan het terugdringen van de recidive
onder Antillianen of aan een afname van het aantal aangehouden verdachten in een
jaar met een bepaald percentage. Daarnaast kunnen verschillende programmaonderdelen of projecten ook voorzien worden van een resultaatverplichting. In dit kader
valt te denken aan het aanpakken van 5 problematische Antilliaanse jeugdgroepen
op jaarbasis in een gemeente of het laten instromen van tien Antilliaanse jongeren in
een toezichtproject (Leer- en werktraject).
De aanpak in zijn geheel is dynamisch en flexibel, omdat de doelgroep en haar gedrag
ook onderhevig is aan veranderingen. Naast het regelmatig uitvoeren van doelgroep-/
wijkscans en trendanalyses om ontwikkelingen en verschuivingen in doelgroep, gedrag en
werkgebied te achterhalen, dient met de aanpak ingesprongen te kunnen worden op de
uitkomsten ervan. Dit betekent een regelmatige update en verversing van de aanpak. De
aanpak in zijn geheel is niet statisch van aard, maar flexibel inzetbaar op trends- en ontwikkelen. Dit houdt in accenten verleggen wanneer nodig, programma’s c.q. projecten intensiveren of juist naar beneden bijstellen. Uiteindelijk kan een en ander er toe leiden dat een
specifieke, doelgroepgerichte aanpak niet meer noodzakelijk is.

Noten
1. Goed om te vermelden, is dat het kennisfundament zich baseert op de principes van de rationele
keuzebenadering. Uiteraard zijn er ook andere theoretische uitgangspunten mogelijk. Zie: bijlage
5 voor een stapsgewijs overzicht van de inhoud van het kennisfundament.
2. Succesvolle aanpakken die in een gemeente zijn ontwikkeld, zouden via een kennisbank (bijvoorbeeld via Sociaal Kennisnetwerk Curaçao Nederland of het Nederlandse Veiligheidsnet) gedeeld
moeten worden met andere gemeenten waardoor ook zij er – indien noodzakelijk - gebruik van
kunnen maken.
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Bijlage 1		 Analyse van recente
onderzoeksrapportages
Hieronder volgt in alfabetische volgorde een korte bespreking van het eerder uitgevoerde
onderzoek naar de problematiek rond Antillianen in de periode 1998-2008.

Arts, N., H. Ferwerda, J. Kuppens, A. Nieuwenhuis (2008).
Portretten van Rotterdamse Antillianen. Arnhem: Advies- en onderzoeksgroep
Beke.
Opzet van het onderzoek
•

kwantitatieve en kwalitatieve analyses

•

aanvullende interviews en expertmeetings met sleutelfiguren van de PGA-Antillianen

Geografisch profiel
•

een typologie van Rotterdamse Antillianen op basis van veelvoorkomende problemen en
criminaliteit

Dadergroepen
•

12% van de steekproef (n=411) uit het PGA-Antillianen bestaat uit criminele en overlastgevende mannen. Bijna de helft van deze groep (48%) is te classificeren als tweede
generatie Antilliaan

•

de helft van de criminele en overlastgevende mannen uit de steekproef is aangesloten
bij een jeugdgroep waarvan de helft bij een criminele jeugdgroep

•

Er lijkt op basis van de analyses sprake van een ‘spookgroep’ van Antillianen die zich
vermoedelijk schuldig maken aan zwaardere criminaliteitsvormen maar door professionaliteit en calculerend gedrag uit handen van politie en justitie en het zorg en welzijnnetwerk blijven

Belangrijke bevindingen
•

Een toenemende trend onder Antilliaanse jongeren en jeugdgroepen lijkt het beslechten
van conflicten en het aangaan van ruzieafspraken via internet. De criminele Antilliaanse
jeugdgroepen worden ondermeer in verband gebracht met fysieke geweldpartijen en
groepsverkrachtingen
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•

Veel alleenstaande Antillianen hebben relaties met de mannen uit de zogenaamde
spookgroep. De vrouwen laten zich vaak ronselen een rekening te openen om grote
bedragen door te sluizen naar de Antillen. Dit blijkt uit het grote aantal alleenstaande
vrouwen met een Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) – waarbij het vaak over
exorbitante geldbedragen gaat - op hun naam

Bijl, R.V. A. Zorlu, A.S. van Rijn, R.P.W. Jennissen, M. Blom (2005).
‘Integratiekaart 2005: De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd
gevolgd: trend- en cohortanalyses.’ Centraal Bureau voor de Statistiek & Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum.
Opzet van het onderzoek
•

kwantitatieve analyses van politiegegevens (HKS) en koppelingen van deze gegevens
aan bevolkingsaantallen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), met 1997 als peiljaar

(Geografisch) profiel
•

Het onderzoek gaat in op de vertegenwoordiging van allochtonen binnen de Nederlandse populatie geregistreerde verdachten en laat de verschillen zien tussen groepen.

Dadergroepen
•

het aantal Antilliaanse recidivisten is substantieel in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Binnen een jaar recidiveert 31,8% en binnen acht jaar is dat 71,9%. De gemiddelde recidivecijfers voor alle bevolkingsgroepen (allochtoon en autochtoon) liggen
respectievelijk op 18,6% en 47,4%

•

met name het aantal jeugdige Antilliaanse recidivisten in de leeftijd 12-17 is aanzienlijk
hun recidivecijfers liggen op 31,9% en 80,8% voor de recidivetermijnen van respectievelijk een en acht jaar

Belangrijke bevindingen
•

de Antilliaanse gemeenschap herbergt naar verhouding meer geregistreerde verdachten
dan andere allochtone bevolkingsgroepen, te weten 8%. Onder Marokkanen en Surinamers liggen deze percentages respectievelijk op 3,9% en 4,4%

•

veruit de meeste delicten worden gepleegd door jongeren en jongvolwassen mannen.
Zowel bij de 12-17 jarigen als bij de 18-24 jarigen springen Marokkanen en Antillianen er
ongunstig uit

•

bij Antillianen is het vooral de eerste generatie die met rond de 15% verdachten veel
verdachten kent

•

opvallend is de betrokkenheid van eerste generaties Antilliaanse meisjes/vrouwen (4,9%
verdachten van 18- 24 jaar in 2003), Ter vergelijking: het overall percentage allochtone
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meisjes van 18-24 jaar (eerste en tweede generatie) dat in het HKS is geregistreerd bedraagt 1,4%

Crok, S., J. Slot, M. Janssen, T. Federova, M. van der Oord (2004).
‘Monografie Antillianen en Arubanen in Amsterdam.’ Gemeente Amsterdam.
Dienst Onderzoek en Statistiek
Opzet van het onderzoek
•

kwantitatieve analyses van gemeentelijke administratie en politiegegevens (2000-2002)

•

aanvullende interviews met drugshulpverlening

Geografisch profiel
•

Amsterdam met focus op Amsterdam Zuid-Oost

•

de situatie in Amsterdam en dan met name Amsterdam Zuid-Oost, wordt afgezet tegen
de Nederlandse situatie

Dadergroepen
•

een groot deel (27%) van de Antilliaanse daders van geweldsdelicten behoort tot de
harde kern

•

in Zuidoost is er een kleine groep Antilliaanse verslaafden (17% van totaal aantal aanhoudingen, n=1600) die veel overlast veroorzaakt en zich agressief gedraagt

•

in het gebied rond Gelderhoof en Diemen-Zuid is volgens de politie een groep Antillianen die gespecialiseerd lijkt in geweldsdelicten (zoals bedreiging, straatroof, moord en
overvallen)

•

er is sprake van veel Antilliaanse jeugdige first offenders: 5% van het totale aantal jongeren dat bij Bureau Halt kwam, is van Antilliaanse komaf

Belangrijke bevindingen
•

jaarlijks worden er in de regio Amsterdam-Amstelland ongeveer 1.600 aanhoudingen
verricht onder personen die geboren zijn op de Antillen. Met een aandeel van 3,7% van
het totale aantal aanhoudingen is deze groep oververtegenwoordigd in de politiecijfers

•

de aanhoudingen hebben betrekking op ongeveer 880 ‘unieke’ personen die geboren
zijn op de Antillen

•

Antillianen komen relatief vaak met de politie in aanraking wegens winkeldiefstal en gewelddadige delicten

•

het aantal veelplegers onder de Antillianen (zo’n 160 personen) is tussen 2001 en 2002
ongeveer gelijk gebleven

•

de UvA telde in 2002 ruim negentig nachtzwervers in Zuidoost, waarvan er negen (10%)
geboren zijn op de Antillen.
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Gemeente Leeuwarden (2005)
‘Aanpak Antilliaanse en allochtone risicojongeren in Leeuwarden 2005-2006’, mei
2005.
Opzet van het onderzoek
Ten behoeve van de in de notitie beschreven aanpak zijn twee onderzoeken uitgevoerd:
•

Een criminaliteitsbeeldanalyse door de politie Friesland om dadergroepen en delictken-

•

Onderzoek door Onderzoek- en Adviesbureau Radar onder Antillianen, Arubanen en

merken in beeld te brengen
Leeuwarder organisaties om de problemen, behoeften en wensen van de Antilliaanse
gemeenschap in kaart te brengen
(Geografisch) profiel
•

Onderzoek naar en aanpak van (Antilliaanse) risicojongeren in Leeuwarden.

Dadergroep(en)
De notitie richt zich hoofdzakelijk op risicogroepen in plaats van dadergroepen, te weten:
•

jongeren (tot 23 jaar) uit eenoudergezinnen

•

jonge moeders

•

uitkeringsgerechtigden met weinig perspectieven

Belangrijke bevindingen
Uit de misdaadanalyse komt naar voren dat:
•

Diefstal wordt gepleegd door met name 12-20 jarigen (n=24)

•

Bezit of handel in harddrugs door jongvolwassenen en volwassenen gepleegd wordt

•

Delicten die Antillianen van 51 jaar en ouder plegen veelal vernielingen (n=9) zijn

Heijden, P. van der, E. Zwane, D. Hessen (2006).
‘Schatting van aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven
zijn in de GBA’. Een ‘capture-recapture’-analyse in opdracht van het Ministerie van
Justitie. IOPS Utrecht en Universiteit Utrecht.
Opzet van het onderzoek
•

Een landelijk capture-recapture analyse op basis van een koppeling tussen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en HKS (Herkenningsdienstsysteem).

(Geografisch) profiel
•

Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven
zijn in de GBA.
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Dadergroepen
•

De landelijke schatting van het aantal niet ingeschreven Antillianen bedraagt 3.000 in
het jaar 2000 tot minder dan 12.000 in het jaar 2003. Dat is een toename van 5% tot 13%
van de totale groep in Nederland verblijvende Antillianen.

•

Een groot deel circa van de Antillianen die in Nederland verblijven, die al dan niet ingeschreven staan in GBA vinden we terug in HKS te weten 7,3% in 2000 en 8,7% in 2003.

Belangrijke bevindingen
•

Er is een groei van het aantal in GBA ingeschrevenen van ongeveer 69.000 in 2000 tot
79.000 in 2003.

•

Er is een veel grotere groei van het aantal personen dat niet in de GBA bekend is maar
wel in aanraking is gekomen met de politie, van 201 in 2000 tot 949 in 2003.

Hijden, S., van der, V. Smeulders & A. Fermin (2005).
‘State-of-the-Art studie Antilliaanse risicojongeren’. Den Haag: Questions, Answers
and More B.V., Onderzoek en Adviesgroep
Opzet van het onderzoek
•

het onderzoek is een overzichtsstudie van eerder wetenschappelijk onderzoek naar Antilliaanse risicojongeren waarbij met name gebruik is gemaakt van politiegegevens uit
HKS gekoppeld aan gemeentelijke administraties en deels van zelfrapportage

(Geografisch) profiel
•

een bundeling van wetenschappelijke studies naar risicogebieden en aandachtsvelden
met betrekking tot Antilliaanse risicojongeren in Nederland

Dadergroepen
•

in veel studies wordt onderschreven dat Antilliaanse jongeren in de leeftijdscategorie 12
tot 25 jaar oververtegenwoordigd zijn in HKS. 10,6% van de Antilliaanse risicojongeren
is aangemerkt als verdachte van het plegen van een delict, terwijl dit percentage voor
Nederlandse leeftijdsgenoten (nb. inclusief de 2de generatie allochtonen) is vastgesteld
op 2,3%

•

veel studies (Duchateau et al., 2003; Van Hulst 2003) hebben de oververtegenwoordiging van het aandeel vrouwelijke verdachten binnen de Antilliaanse verdachtenpopulatie
aangetoond. Ook onder jongeren is die relatief gezien vele malen groter dan bij de overige (etnische) bevolkingsgroepen

•

Bovenkerk (2000, 2001) stelt vast dat Antilliaanse criminaliteit recidiverende dadergroepen kent zonder stabiele woon- en verblijfplaats die heen en weer reizen tussen Nederland en de Antillen, en zich Nederland snel van gemeente naar gemeente verplaatsen
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Belangrijke bevindingen
•

Verschillende studies wijzen uit dat waar bij andere etnische groepen het criminaliteitscijfer daalt met de leeftijd, de criminaliteitscijfers hoog blijven onder volwassen Antillianen.
Geweldscriminaliteit, maar ook vermogenscriminaliteit is bij Antillianen van minder voorbijgaande aard dan bij andere allochtone groepen (ISEO 2002; Korf et al., 2001)

•

De verdachte Antilliaanse risicojongeren maken zich voornamelijk schuldig aan diefstal,
diefstal met geweld, drugshandel en levensdelicten (met name binnen de eigen groep)

•

Uit veel studies blijkt dat de Antilliaanse risicojongeren oververtegenwoordigd zijn bij
relatief zwaardere misdrijven (Bovenkerk 2001; Junger 2001; Van Hulst 2003)

•

Vrijwel alle onderzoeken signaleren het extreem gewelddadige karakter van de Antilliaanse criminaliteit in vergelijking tot de functionaliteit ervan (o.a. Van San 1998; Junger
et al., 2001; Van Hulst 2003)

•

Het CBS (2003) stelt vast dat Antilliaanse mannen een twee keer zo groot risico lopen
om door een niet-natuurlijke oorzaak te overlijden als hun autochtone leeftijdsgenoten,
doordat moord, doodslag en zelfdoding onder jonge Antillianen meer dan gemiddeld
voorkomen

Junger, M., K. Wittebrood en R. Timman (2001).
Etniciteit en ernstig gewelddadig crimineel gedrag: in R. Loeber, N.W. Slot en
J.A. Sergant (red.) Ernstige gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken
en interventies, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Opzet van het onderzoek
•

Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit officiële statistieken, uit zelfrapportages
over delinquent gedrag en slachtofferonderzoek

(Geografisch) profiel
•

Een overzicht van de huidige kennis in Nederland over de betrokkenheid van etnische
minderheden bij ernstig en gewelddadig crimineel gedrag.

Dadergroep(en)
•

Bij zelfrapportage zegt 40% van de Antilliaanse jongens in de leeftijd 12-17 in het afgelopen jaar fysiek geweld gebruikt te hebben dit jaar. Onder Antilliaanse meisjes in dezelfde
leeftijdscategorie is dit 39%. Onder Nederlandse groepen liggen deze percentages respectievelijk op 24% (jongens) en op 9% (meisjes).

•

Antilliaanse meisjes zijn volgens eigen zeggen crimineler dan Nederlandse, Surinaamse,
Turkse en Marokkaanse meisjes. Zij scoren op alle criminaliteitstypen – geweld, vermogen en vernieling – hoger dan hun leeftijdsgenoten (12-17 jaar)
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Belangrijke bevindingen
•

Uit analyses over officieel geregistreerde criminaliteit, zelfrapportage onderzoek en
slachtofferstudies blijkt dat etnische herkomst samenhangt met ernstig en gewelddadig crimineel gedrag: Allochtonen – waaronder Antillianen – vertonen meer ernstig en
gewelddadig crimineel gedrag dan Nederlanders en dat verschil ontstaat al op jonge
leeftijd.

•

Algemeen bekende risicofactoren voor criminaliteit – zoals een slecht functionerend gezin, gedragsproblemen op school, veel tijd buitenshuis doorbrengen – zijn in alle etnische groepen (dus ook de Antilliaanse) gerelateerd aan ernstig en gewelddadig crimineel
gedrag.

•

Voor een sociaal-economische verklaring (werkloosheid) voor criminaliteit is minder steun
gevonden. Men wijst hierbij op de ‘number paradox’ die inhoudt dat hoe hoger de werkloosheidspercentages in een groep, hoe minder vaak werkloosheid als persoonskenmerk
kan worden opgevat. De risicofactor is dan zo wijd verbreid in de groep dat de betekenis
als verklaring verloren gaat.

Korf, D.J., Bookelman, G.W. & Haan, T. de (2001).
‘Diversiteit in criminaliteit.’ Tijdschrift voor Criminologie, 3, 230-259.
Opzet van het onderzoek
•

Theoretisch overzicht van de belangrijkste theorieën over de relatie tussen etniciteit en
criminaliteit

•

De relatie tussen etniciteit en criminaliteit op basis van Amsterdamse politiecijfers

(Geografisch) profiel
•

Onderzoek naar de diversiteit in criminaliteit op basis van etniciteit in Amsterdam.

Dadergroep(en)
Op grond van eerder literatuur zijn er twee hoofddadergroepen wiens delicten een tamelijk
gewelddadig karakter hebben:
•

Cocaïnehandelaars

•

Jeugdcriminelen die in groepsverband optreden

Belangrijke bevindingen
•

De betrokkenheid van de Antillianen bij de drugshandel wordt verklaard vanuit de gunstige ligging van de Antillen ten opzichte van drugsproducerende landen. Bovendien zijn
de eilanden doorvoerhavens voor cocaïne onder andere naar Nederland

•

Volgens de Amsterdamse politieregisters zijn Antilliaanse Amsterdammers het vaakst
crimineel: ze scoren in relatieve zin (in absolute omvang is het de kleinste groep) het
hoogst als het gaat om vermogens -, gewelds -, en drugscriminaliteit.
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San, M., van (1998).
‘Stelen en Steken.’ Delinquent gedrag van Curaçaose jongens in Nederland, Amsterdam: Het Spinhuis.
Opzet van het onderzoek
•

Interviews met 60 laaggeschoolde, relatief recent gemigreerde jongens, grotendeels
afkomstig uit armere wijken van Curaçao, en 30 moeders. Aanvullend geïnventariseerde gegevens van observaties, informele gesprekken en dossieronderzoek.

(Geografisch) profiel
•

Een beeld geven van de achterliggende culturele factoren voor delinquent gedrag bij
Curaçaose mannen in Nederland

Dadergroep(en)
•

Het onderzoek maakt onderscheid tussen daders die instrumentele delicten plegen en
daders die expressieve delicten plegen. Onder instrumentele delicten verstaat de auteur
delicten die worden gepleegd als middel om een ander doel (zoals het verkrijgen van
geld) te bereiken (diefstal, overvallen, straatroof, drughandel). Tot expressieve delicten
rekent ze gedragingen als bedreiging, mishandeling en (poging tot) doodslag.

Belangrijke bevindingen
•

Expressieve delicten, waaronder het steken met een snij- of steekwapen, worden door
jongeren én moeders, daders en niet-daders in sterke mate genormaliseerd, ofwel vanzelfsprekend gevonden. Moeders keuren het dragen van een mes vaak niet af en moedigen het soms zelfs aan. In de legitimering van ‘steken’, spelen kwesties als eer en
mannelijkheid een belangrijke rol. Jongeren blijken zich vrij snel in hun eer aangetast te
voelen, vooral als de eerbaarheid van moeders op het spel staat.

•

Bij instrumentele delicten is sprake van meer differentiatie in legitimeringen, tussen
verschillende categorieën jongens en tussen moeders en jongens onderling. Jongens
verklaren het plegen van instrumentele delicten vooral als een ‘logisch’ gevolg van
het wegvallen of ontbreken van controle in of rondom het gezin, of van negatieve invloeden van vrienden of de buurt waaruit zij komen. Moeders benadrukken vooral de
invloed van slechte vrienden maar normaliseren of neutraliseren instrumentele delicten
veel minder dan de jongens. Zij reageren meestal afkeurend op diefstal en drugshandel, hoewel straatroof door sommigen als een kwajongensstreek wordt beschouwd.
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San, M. van., J. de Boom & A. van Wijk (2007).
‘Verslaafd aan een flitsende levensstijl. Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers.’ Rotterdam: RISBO, Erasmus Universiteit
Opzet van het onderzoek
•

het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief onderdeel. Binnen het kwantitatieve onderzoek koppelden de onderzoekers gegevens uit het HerKenningsSysteem
(HKS) aan het bevolkingsbestand van Rotterdam (GBA)

•

het kwalitatieve onderzoek besloeg interviews met Curaçaose daders en hulpverleningsinstanties. Daarnaast combineerden de onderzoekers de informatie van de daders met
hun penitentiaire dossier

(Geografisch) profiel
•

onderzoek naar de aard en omvang van de criminaliteitsproblemen van Antillianen in
Rotterdam

Dadergroepen
•

het aantal Rotterdamse Antilliaanse verdachten in de leeftijd 35-45 jaar (bijna 11%) ligt
fors hoger dan voor de gehele Rotterdamse verdachtenpopulatie (3,1%). Het leeftijdsverschil valt samen met het feit dat de eerste generatie Antillianen aanzienlijk vaker van
criminele betrokkenheid verdacht wordt (10,4%) dan de tweede generatie Antillianen
(7,2%)

•

de criminelen komen vaak uit eenoudergezinnen. De jonge mannen hebben geen vaste
woon- en/of verblijfplaats en kunnen moeilijk hun weg vinden in het Rotterdamse hulpverleningscircuit

•

Rotterdam kent een grote vrouwelijke Antilliaanse verdachtengroep, het gaat om circa
5% van de Rotterdamse Antilliaanse vrouwen. Hun betrokkenheid beslaat vooral om
drugsgerelateerde delicten

Belangrijke bevindingen
•

Rotterdamse Antillianen verdachten plegen het vaakst vermogensdelicten (39,8%) gevolgd door geweldsdelicten 23,1%) en drugsdelicten (10,1%). De criminaliteit vindt vaak
plaats in hun eigen wijk

•

In Rotterdam bevindt zich een uitgebreid drugscircuit. Hier vinden criminele handelingen
plaats met betrekking tot de drugshandel. Bovendien wordt het nodige expressieve geweld gebruikt in de deze context
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Sanden, H. van der. (2004)
‘Een kwestie van keuzes. Onderzoek naar de problemen rond Antillianen in
Tilburg en de aanpak daarvan’. Apeldoorn, Politie Academie, juni 2004
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:
•

Een kwalitatief deel waarin 25 personen geïnterviewd die in Tilburg betrokken zijn bij
de aanpak van de problemen rond Antillianen en een deskresearch waarbij projectplannen, jaarrapporten en evaluatieverslagen zijn nageslagen om de verdiensten van de
interventies voor Antillianen te achterhalen

•

Een kwantitatief deel waarin gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie en het
regionale politiesysteem van politieregio Midden en West Brabant is geraadpleegd.

(Geografisch) profiel
•

Onderzoek naar criminaliteit onder Antillianen in Tilburg en de aanpak ervan.

Dadergroep(en)
De notitie richt zich hoofdzakelijk op risicogroepen in plaats van dadergroepen, te weten:
•

De Antilliaanse verdachten zijn verhoudingsgewijs jong te noemen; 20% van de Antilliaanse verdachten is minderjarig, terwijl dit gemiddeld – over alle bevolkingsgroepen
heen genomen – 15% is.

•

De groep Antilliaanse verdachten bestaat verhoudingsgewijs uit een hoog percentage
vrouwen namelijk 26%. Voor de gehele verdachten groep is dit 18%.

•

Antillianen nemen een substantieel aandeel in binnen de groep Zeer Actieve Veelplegers. Van de 87 Zeer Actieve Veelplegers1 in Tilburg zijn er 11 Antilliaans (12,6%).

Belangrijke bevindingen
Uit de misdaadanalyse komt naar voren dat:
•

Antilliaanse vrouwelijke verdachten voornamelijk voorkomen voor vermogendelicten
(71%) en geweldsdelicten (23,5%)

•

Antillianen komen in vergelijking met andere bevolkingsgroepen niet alleen vaker voor
in de politieregistraties, maar plegen ook meer delicten, gemiddeld 2,1 delict per persoon. Ter vergelijking ligt het gemiddelde aantal gepleegde delicten van de gehele
Tilburgse verdachtenpopulatie op 1,9 per persoon.

•

Verondersteld kan worden dat er een ‘dark number’ is van Antilianen die wel delicten
plegen maar niet in de politieregistraties voorkomen, omdat zij niet staan ingeschreven
in de gemeenteadministratie. Voor de omvang van deze groep is geen cijfermatige
ondersteuning.
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Wijk, A.Ph. van, Bervoets, E. & Stol, W.Ph (2003).
‘Ik ben geen slechte jongen, ik doe alleen slechte dingen’. Een inventarisatie van
de problemen rond Antillianen in Nijmegen. Den Haag: Elsevier.
Opzet van het onderzoek
•

kwantitatieve analyses van politiegegevens (aard en omvang problemen)

•

interviews met sleutelinformanten en Antilliaanse jongeren

(Geografisch) profiel
•

gaat vooral om de stad Nijmegen, in de interviews komt zijdelings aan de orde dat de
problemen c.q. criminaliteit zich ook de regio afspeelt, soms elders in het land

•

Antillianensteden, in dit geval Nijmegen. worden soms gebruikt om even in de luwte te
blijven

Dadergroepen
•

onderzoek laat zien dat er verschillende dadergroepen zijn, van verschillende niveaus,
variërend van rondhangende jongeren die op straat drugs verkopen tot rondreizende
overvallers, dealers in grote hoeveelheden drugs, et cetera

•

kleinere criminelen lijken vooral stadsgebonden te werken, grotere criminelen hebben
een groter geografisch bereik, een enkeling opereert internationaal

Belangrijke bevindingen
•

cijfermatig beeld van problemen klopt helemaal niet met werkelijkheid (interviews Antillianen)

•

sprake van drugshandel (cocaïne), met name straathandel, sprake van (goede) onderlinge samenwerking

•

verplaatsingseffecten door politieoptreden

•

veel vermogensdelicten

•

veel geweld, ook onderling; ripdeals

•

op enkele uitzondering na weinig sprake van georganiseerde misdaad

•

veel contacten en lijnen met andere Antillianensteden

•

contacten met Antillen (familie, crimineel geld, regelen drugskoeriers)

•

groot probleem is de groep die zich niet inschrijft (deels om criminele motieven)

•

(in)directe betrokkenheid deel Antilliaanse gemeenschap bij strafbare feiten

•

falen op andere gebieden (school, werk)
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Wijk, A.Ph. van., M. van San, S.R.F. Mali & P.P.H.M. Klerks (2006).
‘Grote conflicten binnen een kleine gemeenschap.’ Aard en omvang van de criminaliteit onder Antillianen in Den Helder. Politieacademie Apeldoorn
Opzet van het onderzoek
•

Kwantitatieve probleeminventarisatie: Directe koppeling van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de politieregistratie HKS (Herkenningsdienstsysteem). Ook is
gebruik gemaakt van BPS (Bedrijfsprocessensysteem), RDS (Recherche Basissysteem)
en CIE (Criminele Inlichtingeneenheid)

•

Kwalitatieve probleemschets: uitvraag naar beleidsstukken en dossiers bij betrokken
instellingen en interviews met sleutelfiguren van de gemeente, politie en welzijnsinstellingen en (gedetineerde) Antilliaanse jongeren

(Geografisch) profiel
•

Onderzoek naar de aard en omvang van criminaliteit onder Antillianen in Den Helder

Dadergroepen
•

Er zijn indicaties dat er een criminele groep Antillianen bestaat die zich niet inschrijft in
Den Helder maar er feitelijk wel woont. Redenen voor het niet-inschrijven hebben te
maken met eventuele kortingen op de uitkering en criminele activiteiten. Voor een groot
deel zijn dit zogenaamde ‘exportcriminelen’, personen die in Den Helder wonen en er
buiten delicten plegen

•

Er is momenteel in Den Helder een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de handel in harddrugs en waarin onder andere Antillianen participeren. Binnen de drugshandel lijken Antillianen doorgaans niet tot de top te behoren, Antilliaanse
dealers zijn vooral actief als straathandelaar. De drugs worden uit steden als Rotterdam
en Amsterdam gehaald. Van daaruit – en vanaf de Antillen – vindt ook de organisatie
grotendeels plaats.

Belangrijke bevindingen
•

Antillianen zijn oververtegenwoordigd in de politiestatistieken. Grofweg komen zij tienmaal meer voor in het HKS van de politie dan autochtone Nederlanders. Rekening houdend met hun aandeel in de totale bevolking is de oververtegenwoordiging ruim factor
zeven.

•

In de periode 2000-2004 stabiliseert het aandeel verdachte Antillianen in HKS, terwijl
bij andere bevolkingsgroepen een (behoorlijke) toename valt te constateren. In dat licht
bezien, kan wellicht worden gesteld dat de problematiek rond Antillianen ‘afneemt’.

•

In vergelijking met andere Antillianengemeenten neemt Den Helder een tussenpositie in
qua omvang van de problematiek. Er zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden
dat Den Helder het ‘afvoerputje’ is van probleem-Antillianen in Nederland. Wel kunnen
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de problemen in Den Helder als ernstig worden ervaren, onder andere vanwege het
betrekkelijk kleinschalige karakter van de Helderse gemeenschap.
•

Antillianen hebben in vergelijking met de andere bevolkingsgroepen een ‘doorsnee’ criminaliteitsprofiel. Dat wil zeggen dat zij er niet uitspringen wat betreft specifieke typen
delicten en frequentie van het aantal geregistreerde misdrijven. Wel nemen de gewelddadige incidenten van Antillianen toe tussen 2000-2004. In die zin kan gesproken worden van een verharding van de criminaliteit.

Noten
. Een Zeer Actieve Veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren

1

– waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen verbaal tegen zich zag opmaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.
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Bijlage 2
Vragenformulier
			Taskforce Antillianen
Graag de hieronder gevraagde kengetallen aanleveren vóór 11 april 2008.
U kunt de gegevens opsturen aan
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Henk Ferwerda
Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
h.ferwerda@beke.nl
026.4438619

Let op: de gevraagde gegevens hebben betrekking op de gemeente en niet op de politieregio!
S.v.p. invullen op basis van de GBA-gegevens én de politie-informatie.
0. Naam gemeente
1. Aantal ingeschreven Antillianen 1 in de gemeente per 1 januari 2008.
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Onder 12
12 tot 18
18 tot 25
25 tot 35
35 tot 45
45 en ouder
Totaal
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2. Hoeveel Antilliaanse huishoudens telt uw gemeente per 1 januari 2008 en in hoeveel
gevallen is hier sprake van alleenstaande moeders (onder de 18 jaar) met kinderen?
Aantal
Totaal aantal huishoudens
Waarvan alleenstaande tienermoeders

3. Schatting van het aantal Antillianen dat per 1 januari 2008 in uw gemeente woonachtig is maar niet is ingeschreven in de GBA
Aantal

4. Aantal Antillianen in uw gemeente waartegen in 2007 volgens het bedrijfsprocessensysteem (Xpol of BPS) één of meer keren proces verbaal is opgemaakt inzake een
overtreding of misdrijf
Man

Vrouw

Totaal

Onder 12
12 tot 18
18 tot 25
25 tot 35
35 tot 45
45 en ouder
Totaal

5. Wat zijn in 2007 voor de groep Antillianen waartegen een proces verbaal is opgemaakt de 10 meest voorkomende incidentcodes?
Code

Aantal

Code
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6. Kunt u aangeven hoeveel van de Antillianen tegen wie in 2007 proces verbaal is
opgemaakt woonachtig zijn in uw gemeente en hoeveel buiten uw gemeente?
Gemeente

Aantal

Eigen
Elders
Onbekend
Totaal

7. Indien in uw gemeente gebruik wordt gemaakt van de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen, kunt u dan – per type - aangeven om
hoeveel problematische jeugdgroepen het gaat?
Totaal

Waarvan Antillianen 2

Hinderlijk
Overlastgevend
Crimineel
Totaal

8. Kunt u aangeven hoeveel Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT) er in 2007 in
uw gemeente te koppelen zijn aan personen van Antilliaanse komaf?
O Aantal …..
O Onbekend
9. Beschikt u naast kengetallen ook over meer beschrijvende c.q. kwalitatieve informatie (dieptestudies, interviews, wetenschappelijk onderzoek, et cetera) over de groep
Antillianen in uw gemeente die zich schuldig maakt aan strafbare feiten?
O Nee
O Ja (graag een korte omschrijving van de aard van het materiaal en vindplaats ervan)
10. Zijn er vanuit de regiopolitie op dit moment strafrechtelijke onderzoeken gaande
die zich richten op georganiseerde criminaliteit gepleegd door Antillianen waarbij het
onderzoek een internationaal karakter heeft?
O Nee
O Ja (om hoeveel onderzoeken gaat het en op welke criminaliteitsvorm waren/zijn de onderzoeken gericht?)
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11. Kunt u een overzicht geven van actuele projecten c.q. aanpakken die zich direct richten op de preventieve, curatieve of repressieve aanpak van criminele en overlastgevende
Antillianen. Kunt u daarbij ook aangeven of de projecten een specifieke financiering kennen dan wel uit de algemene middelen betaald worden?
Aantal projecten

Aantal projecten met
specifieke financiering

Aantal projecten die uit algemene middelen gefinancierd worden

Preventief
Curatief
Repressief
Integraal

Kunt u hieronder de naam en bereikbaarheidgegevens van een contactpersoon geven
van de gemeente:
Naam		
Telefoon
E-mail		
en van de politie:
Naam		
Telefoon
E-mail		

Noten
1. Uitgegaan wordt van de CBS-definitie. Een Antilliaan is iemand die op de Antillen (de benedenen bovenwindse eilanden) geboren is dan wel waarvan één of beide ouders op de Antillen geboren zijn.
2. Hiermee bedoelen we groepen die overwegend een Antilliaanse etnische origine hebben (meer
dan 75% van de groep).
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Bijlage 3		 Geïnterviewde
							respondenten
Mevr. A. Ekas				

Projectleider Jeugd & Veiligheid		

Almere

Dhr. P. Boonman			Stadsmarinier Antillianen				Rotterdam
Dhr. E. van der Geld		

Voorzitter stichting Judansa				

Tilburg

Dhr. C. Heiberg			Beleidsmedewerker						Rotterdam
Dhr. R. Pieters			Co-voorzitter SAT						Tilburg
Dhr. L. Romme			Recherche politie							Tilburg
Mevr. L. Schijven			Beleidsmedewerker						Tilburg
Mevr. M. Vis				Districtschef politie						Rotterdam
Dhr. A. Wielandt			Antillianenteam politie					Almere
Dhr. G. Frans				Voorzitter stichting Saana				Almere
Mevr. C. Koko			Voorzitter stichting Maas				Rotterdam
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Bijlage 4
Onderscheid in typen
			jeugdgroepen
De betrekkelijk geringe (wetenschappelijke) aandacht in Nederland voor groepscriminaliteit (in tegenstelling tot de Verenigde Staten) is onterecht, daar een groot deel van de
jeugdcriminaliteit - naar schatting 75% - in groepsverband plaatsvindt (Schuyt, 1993). Zo
komt in een selfreportonderzoek onder vijfduizend jongeren naar voren dat jongeren in
groepsverband vaak meer en ernstigere delicten plegen. De groep lijkt hier een negatieve
invloed uit te oefenen (Ferwerda, 2000). Uit eigen onderzoek - waarin landelijk 113 problematische jeugdgroepen zijn onderzocht - blijkt dat er sprake is van een drietal typen
problematische jeugdgroepen. Bijna 40% van de groepen is te kwalificeren als ‘hinderlijk’,
ruim 45% als ‘overlastgevend’ en de rest (15%) als ‘crimineel’ (Beke, Van Wijk & Ferwerda,
2000 en Ferwerda & Kloosterman, 2004). Van elk type jeugdgroep wordt hieronder kort
een profiel gegeven.
- Hinderlijke jeugdgroep Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet
zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het wel eens uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval
dan gepland. Ook maakt de groep zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een
beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een groep die nog voldoende
‘autoriteitsgevoelig’ is en aangesproken kan worden op zijn gedrag.
- Overlastgevende jeugdgroep Deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken
en laat zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt niet
geschuwd en de groepsleden zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen
van criminaliteit waar de groep zich schuldig aan maakt, worden doelbewuster gepleegd
en de groep is ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt wordt.
- Criminele jeugdgroep Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend
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voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële
gewin in plaats van voor de kick of het aanzien. Deze jongeren scoren ook hoog op de delicten waar de andere twee typen groepen ook hoog op scoren. De feiten zijn echter ook
ernstiger en ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld.
De shortlist is een op basis van wetenschappelijk onderzoek samengestelde vragenlijst
waarmee politiefunctionarissen op systematische wijze periodiek de aard en omvang van
problematische jeugdgroepen in hun wijk of verzorgingsgebied in beeld kunnen brengen.
Met de shortlist groepscriminaliteit wordt op een relatief snelle en eenvoudige manier
informatie verkregen over onder meer:
•

locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt

•

samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijdsrange)

•

dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, spijbelgedrag)

•

riskante gewoonten (drank- en druggebruik, justitiecontacten)

•

recent delictgedrag (lichte én zware vormen van criminaliteit)

Op basis van de scores die de wijkagent op de diverse kenmerken aan een jeugdgroep
toekent, valt deze binnen één van de drie onderscheiden hoofdtypen: hinderlijk, overlastgevend of crimineel. Aanvullend wordt in de shortlist aan de wijkagent gevraagd naar
kenmerken die iets zeggen over de structuur van de groep (mate van hiërarchie, leidende
figuren, planning van activiteiten, et cetera). Op basis van deze informatie kunnen jeugdgroepen verder nog worden gekarakteriseerd als straat- of jeugdbende. Het is zinvol om
op te merken dat het in deze fase verkregen beeld niet meer is dan een eerste (subjectieve) inventarisatie van aard en omvang van problematische jeugdgroepen binnen een
gebied. Het beeld is een momentopname en dient als basis voor vervolgstappen.
Goed om te vermelden, is dat de hierboven gepresenteerde indeling in typen jeugdgroepen is overgenomen door de minister van Justitie in zijn nota ‘Jeugd terecht’ en door de
Raad van Hoofdcommissarissen van de Nederlandse politie (Ministerie van Justitie, 2003
en Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007, 2006).
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Bijlage 5 Basis en toepassing van
			het kennisfundament
Figuur 1 - Schematische weergaven van het rationele keuzemodel
Bron: Brons, Hilhorst en Willemsen (eindred.), 2008.
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Figuur 2 - Manieren ter verhoging van de onvoorwaardelijke kosten
Bron: Brons, Hilhorst en Willemsen (eindred.), 2008.
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Figuur 3 - Manieren ter verhoging van de voorwaardelijke kosten
Bron: Brons, Hilhorst en Willemsen (eindred.), 2008.
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Figuur 4 -Manieren ter verhoging van de onvoorwaardelijke baten
Bron: Brons, Hilhorst en Willemsen (eindred.), 2008.
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Ambtscriminaliteit aangegeven?
Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte
van artikel 162 Sv misdrijven

Zie voor meer informatie over de uitgaven in deze reeks: www.beke.nl

De activiteiten die de Taskforce heeft uitgevoerd en uitgezet om
de minister te adviseren, zijn veelomvattend. In dit boek wordt
verslag gedaan van een onderzoek dat in opdracht van de
Taskforce is verricht. Er wordt ingegaan op de sociaal-culturele
contexten, de kenmerken en de achtergronden van criminaliteit
onder Antillianen in Nederland.
Ook komt de actuele stand van zaken in zeven Antillianen
gemeenten aan de orde. Onderwerpen zijn ondermeer: de aard en
omvang van de criminaliteit onder Antillianen, verschillende doelgroepen en de aanpak.
In het laatste hoofdstuk wordt een toetsingsmodel beschreven
dat gezien kan worden als een hulpmiddel voor gemeenten die
daarmee vorm en inhoud te kunnen geven aan de aanpak van de
problematiek.
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programma’s.
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