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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
september t/m december 2018 samen.
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Rotterdam: onderzoek naar en aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven
In dit rapport presenteren de onderzoekers van Risbo (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) de percepties en ervaringen van 
uitgaanspubliek en professionals over de aard, omvang en 
gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het 
uitgaan in Rotterdam. Dit onderzoek is tot stand gekomen 
na een verzoek van de gemeenteraad naar aanleiding van een 
aantal incidenten in het Rotterdamse uitgaansleven. 

Resultaten zijn onder meer:
• Het veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan in Rotterdam 

wordt over het algemeen als zeer positief beoordeeld door 
het uitgaanspubliek.

• De overgrote meerderheid van de respondenten 
heeft in de afgelopen 12 maanden weleens seksueel 
grensoverschrijdend gedrag meegemaakt tijdens het 
uitgaan in Rotterdam.

• Significant meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten 
maken seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.

• Voor zowel slachtoffers als plegers is er een verhoogde 
kans op het ervaren of vertonen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, naarmate er meer alcohol 
gedronken is.

• Uitgaanders maken het vaakst seksueel 
grensoverschrijdend gedrag mee buiten op straat voor, 
tijdens of na het uitgaan, vooral bij clubs of discotheken.

• Maar liefst 86 procent van de respondenten die slachtoffer 
zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
maken hiervan geen melding. Ze vinden het niet de moeite 
waard of vinden het incident niet ernstig genoeg vinden.

Alle reden voor de gemeente om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag aan te pakken. Bewustwording onder publiek en 
horecapersoneel staat daarbij centraal, bijvoorbeeld door 
middel van training van horecapersoneel (signaleren) en 
voorlichting op scholen. Bovendien heeft de gemeente al de 
StopApp waarmee publiek seksuele straatintimidatie kan 
melden. Daarnaast werkt de gemeente samen met Rutgers die 
begin oktober jl. de campagne ‘Ben je oké?’ lanceerde.  

Gastheren in Breda een succes!
De proef met gastheren in het Bredase uitgaansleven 
wordt voortgezet: ze worden een vast onderdeel van het 
uitgaansstraatbeeld. In de maanden september en oktober 
waren de gastheren als proef herkenbaar aanwezig tijdens de 
uitgaansavonden. Inmiddels is de proef ten einde en zijn zowel 
ondernemers, portiers, politie en de burgemeester enthousiast 
over de ervaringen, aldus Breda Vandaag.  

De proef is goed bevallen, schrijft burgemeester Paul Depla 
aan de Bredase raad. “De gastheren leggen laagdrempelig 
contact met uitgaanspubliek, brengen de sfeer van de avond 
in kaart voor ondernemers, portiers, politie en cameratoezicht 
en spreken uitgaanspubliek aan op ongewenst gedrag. Dit 
doen ze zodanig dat het de sfeer in de ‘horecastraten’ voelbaar 
ten goede komt.” Met name het verbinden van partijen en 
het de-escaleren van het publiek zijn succesvol te noemen. 
“Zodanig zelfs dat ik tegelijk met Koninklijke Horeca Nederland 
(afdeling Breda) in gesprek ben gegaan over het versoepelen van 
regels voor nachtzaken, waar gastheren worden ingezet.” 

Een nachtzaak in Breda heeft bovenop de horecavergunning 
een ontheffing sluitingstijden op basis van de drank en 
horecaverordening. Hierin is verplicht een aantal portiers 
opgenomen die tussen 22:00 en 4:00 uur moeten worden 
ingezet. Deze regels worden nu versoepeld, gekoppeld aan het 
gastheren-project.  
BN De Stem deed al eerder uitgebreid verslag van een 
uitgaansavond met de gastheren. 

ID-fraude in het uitgaansleven: wat zijn de gevolgen?
Begin december 2018 werd een 16-jarig meisje in Utrecht 
opgepakt vanwege fraude met een identiteitsbewijs: ze had het 
ID-bewijs van een 18-jarige gebruikt om binnen te komen in de 
horeca. 

Uit de reacties op social media bleek dat er nog veel onduidelijk 
is over ID-fraude. Het AD zet daarom een aantal feiten op een rij 
over ID-fraude, de gevolgen voor de minderjarige die fraudeert, 
de gevolgen voor degene die zijn of haar ID-bewijs uitleent en 
voor de horecaondernemer. 

https://rotterdam.notubiz.nl/document/6907365/1/s18bb007990_2_32972_tds
https://stoppikpraat.nl/
https://www.benjeoke.nl/
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/273289/breda-heeft-definitief-gastheren-op-stapavonden
https://www.bndestem.nl/breda/gastheer-als-bemiddelaar-tijdens-het-stappen-ze-brengen-rust~a40d9486/
https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/minderjarigen-en-id-fraude-in-de-horeca-welke-gevolgen-kan-dat-hebben/
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Gemeente Tilburg lanceerde afgelopen zomer een succesvolle 
campagne tegen ID-fraude onder jongeren. Ze stellen hun 
campagnemateriaal ter beschikking voor andere gemeenten. 
Is ID-fraude actueel in jouw uitgaansgebied, maak dan gerust 
gebruik van het materiaal. 

Vijf jaar na verhoging alcoholleeftijd: de stand van zaken 
Trouw interviewde experts als Ninette van Hasselt (Trimbos), 
kinderarts Nico van der Lely en Wim van Dalen (STAP) over het 
effect van de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 
jaar. Wat zijn hun indrukken en wat zeggen de cijfers? En wat 
zeggen minderjarige jongeren zelf over hun alcoholgebruik? 

Een interessant achtergrondartikel over het huidige 
alcoholgebruik onder minderjarigen. 

Politie in Arnhem experimenteert met slimme software voor 
cameratoezicht
De politie in Arnhem heeft, in samenwerking met TNO, een 
proef gedaan met slimme software voor camera’s waarmee 
geweld op straat sneller gesignaleerd wordt. 

TNO ontwikkelde een computerprogramma dat patronen 
in beelden analyseert, waaronder die van vechtpartijen 
en opstootjes. De software is getest op een database met 
camerabeelden van het Arnhemse centrum. Met goede 
resultaten: het programma bleek in staat om 80 procent van de 
incidenten te herkennen. 

Er wordt ook op andere plaatsen geëxperimenteerd met 
‘slim cameratoezicht’. Bijvoorbeeld een experiment met 
geluidsdetectie in combinatie met cameratoezicht op 
Stratumseind in Eindhoven.  

Het voordeel van slim cameratoezicht is dat de politie op de 
camera-uitkijkpost niet alle camera’s hoeft te monitoren, maar 
dat met de slimme software gericht geschakeld kan worden 
tussen camera’s. Het is dus niet zo dat de software de rol van 
de uitkijk-centrale overneemt: er zal altijd een mens aan te pas 
komen om beelden te beoordelen en te bepalen welke politie-
inzet nodig is.

Incidenten met nachtelijke beschietingen en explosieven voor 
de (horeca)deur 
Sinds 2018 neemt het aantal incidenten waarbij horeca, 
maar ook andere ondernemers, worden geconfronteerd met 
een explosief dat ’s nachts voor hun deur is geplaatst, of 
een nachtelijke beschieting, rap toe. Een fenomeen dat in 
Amsterdam begon, maar in steeds meer gemeenten de kop 
opsteekt. Zo waren onder andere Almere, Zoetermeer, Oss, 
Eindhoven, Zwolle, Veenendaal en Delft dit jaar ook aan de 
beurt. Het CCV telde in 2018 minimaal 50 incidenten. 

Geen gewonden, wel schade. Niet alleen materieel, maar ook 
de openbare orde wordt geschaad. Een burgemeester kan 
besluiten tot een (tijdelijke) spoedsluiting van de getroffen 
zaak. De burgemeester van Amsterdam, de gemeente met de 
meeste incidenten, is overgestapt naar een maatwerk-aanpak: 
per incident wordt de reactie bepaald. 

De Volkskrant publiceerde een interessant artikel over de rol 
en overwegingen van de politie, de gemeente en het NFI na 
een incident in Amsterdam en de reactie van de getroffen 
ondernemer.  

Geluidsoverlast van uitgaansleven neemt af
Opvallend nieuws: de geluidsoverlast in Nederland neemt 
toe en dat komt niet door het uitgaansleven. Burengerucht 
en bewoners met verward gedrag die voor vervuiling en 
lawaai zorgen: het aantal meldingen hierover nam toe de 
afgelopen drie jaar. Maar de irritatie over lawaai van cafés en 
evenementen neemt juist af, aldus de Volkskrant. 

https://hetccv.nl/onderwerpen/horizontale-fraude/nieuws/nieuws-detail/article/nieuwe-campagne-tegen-id-fraude-in-het-uitgaansleven-is-succes/
https://www.trouw.nl/samenleving/drooglegging-minderjarigen-werkt~ac3b313e/
https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/slimme-politiecamera-s-herkennen-straatgeweld/
https://privacy.vakmedianet.nl/securitymanagement/?ref=https://www.securitymanagement.nl/beveiligingscameras-van-safe-naar-smart/
https://nos.nl/artikel/2259343-eod-maakt-twee-handgranaten-onschadelijk-in-centrum-almere.html
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3688421/Club-Magnum-in-Zoetermeer-beschoten-Zeker-tien-kogelgaten
https://nos.nl/artikel/2246158-explosie-bij-cafe-in-oss-laat-buurtbewoners-schrikken.html
https://nos.nl/artikel/2247522-explosie-bij-eindhovense-shishalounge-vermoedelijk-een-handgranaat.html
https://www.ad.nl/binnenland/granaat-gevonden-bij-cafe-in-zwolle~a6657c5d/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1813469/burgemeester-sluit-beschoten-cafe-in-veenendaal.html
https://tmgonlinemedia.nl/consent/consent/?return=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2157592%2Fgeweersalvo-s-delft-weer-winkels-doelwit&clienttime=1546941854884&version=5&guid=8ab100e0-25e7-b11a-7f93-95b76a13d8ea&detect=true
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-handgranaat-voor-de-deur-en-wat-er-dan-gebeurt~bc8808d1/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-ervaren-meer-geluidsoverlast-en-dat-komt-vooral-door-onze-buren~b6663564/?fbclid=IwAR13HVKpa8fe_lqyy7EO6Dq_ALp5FsxoOuUSay9RUdfT2lAG5Giu2W7Fi58
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Het aantal klachten over de horeca (-18%) en evenementen 
(-22%) is tussen 2014 en 2017 gedaald, zo blijkt uit de 
Volkskrant-analyse van de data die zijn verkregen via een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als 
verklaring wordt gegeven dat de afspraken van de horeca en 
evenementenorganisatoren met gemeenten effect lijken te 
hebben. Ondernemers houden zich aan de sluitingstijden 
en proberen bezoekers veelal stilletjes te laten vertrekken. 
Bovendien zouden de normen strikter worden gehandhaafd.

In het Volkskrantartikel staat een infographic met een   
overzicht van Nederland: per gemeente en per sector staat het 
aantal meldingen van geluidsoverlast.  

Aanpak overlast in uitgaansgebied Amsterdam: samen met 
het CCV
In de vorige Trends Veilig Uitgaan schreven we over de eerste 
maatregelen die gemeente Amsterdam heeft getroffen tegen 
overlast in de binnenstad, mede naar aanleiding van uitspraken 
van de lokale ombudsman. Begin 2019 neemt de gemeente 
extra maatregelen in het gebied De Wallen, Rembrandtplein 
en Leidseplein. Alcoholmatiging krijgt hierin een belangrijke 
plaats. 

Alcoholgebruik op straat wordt harder aangepakt door 
bestaande regels meer zichtbaar te maken: in grote delen 
van de binnenstad geldt al een alcoholverbod (geopende 
verpakkingen), maar veel bezoekers weten dat niet. Medio 
december startte daarom een grote campagne om bezoekers 
met onder meer spandoeken, posters en via sociale media 
te wijzen op het alcoholverbod. Politie en toezichthouders 
handhaafden op alcoholgebruik op straat. 

Daarnaast start de gemeente samen met het CCV, Koninklijke 
Horeca Nederland en Jellinek met voorlichting voor 
ondernemers gericht op doorschenken, zodat barmedewerkers 
beter inzicht krijgen in het moment waarop ze moeten stoppen 

met het schenken van 
alcohol. Het CCV draagt bij 
met een 360-graden-filmpje. 
De gemeente zal in 2019 
actiever op doorschenken 
gaan handhaven.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen 
met CCV-adviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via 
e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.
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