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Samenvatting 

 

Woninginbraken worden door burgers als erg vervelend ervaren, maar worden helaas niet vaak 

opgelost. Het is daarom relevant middels wetenschappelijk onderzoek meer inzicht te verkrijgen 

op dit gebied. Dit onderzoek poogt hieraan een bijdrage te leveren door het verband te onder-

zoek tussen daderkenmerken en inbraakkenmerken. Op die manier kan de politie, bepaalde in-

braakkenmerken in acht nemend, zich in een vroeg stadium focussen op een bepaalde da-

der(groep). Eerder onderzoek biedt onvoldoende antwoord op deze onderzoeksvraag. 

 In de analyses zijn 5692 woninginbraken, gepleegd tussen 2003 en 2008 in het district 

Duin- en Bollenstreek en de stad Gouda van politieregio Hollands Midden, onderzocht. 490 ver-

dachten waren verantwoordelijk voor 334 (5,9%) van deze inbraken. 

 Allereerst zijn alle inbraken met behulp van een Multiple Correspondence Analysis ge-

clusterd in vijf clusters. Nadat is onderzocht welke invloed kenmerken op inbraakniveau hebben 

op plaatsing in een bepaald cluster, is dezelfde vraag beantwoord voor kenmerken op daderni-

veau. Een voorbeeld van een cluster is die waarin veel inbraken voorkomen, waarbij de woning 

is binnengetreden door middel van hengelen. Het blijkt dat relatief veel lokale daders hiervoor 

verantwoordelijk zijn. Een ander voorbeeld betreft de inbraken waarbij gebruik is gemaakt van 

een boor: hieraan zijn relatief veel rondtrekkende daders (vaak afkomstig uit Oost-Europa) te 

koppelen. 

 Omdat aan slechts 5,9% van alle inbraken daderinformatie gekoppeld kon worden, is 

met behulp van een onafhankelijke t-toets vervolgens onderzocht in welke mate de opgeloste in-

braken representatief zijn voor het totaal aantal inbraken. Voor circa driekwart van alle onder-

zochte inbraakkenmerken gelden geen significante verschillen tussen opgeloste en onopgeloste 

inbraken. Daar komt bij dat de effectgroottes van de wel gevonden verschillen beperkt zijn. 

 Tot slot worden de bevindingen doorvertaald naar de politiepraktijk. Aanbevolen wordt 

dat bij het onderzoeken van specifieke woninginbraken, gekeken wordt in welke cluster deze in-

braak wellicht geplaatst kan worden. Dit kan leiden tot een mogelijke dader(groep). Dit onder-

zoek kan een bruikbaar hulpmiddel zijn bij het opsporen van daders van woninginbraak. 
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1. Inleiding 

 

“Twee mannen van 21 en 23 jaar uit Breda zijn donderdag rond 20.15 uur aangehouden op 

verdenking van inbraak in een woning aan de Bastenakenstraat. Een getuige zag de twee uit een 

raam aan de voorzijde van de woning klimmen. Het duo sloeg op de vlucht en de getuige zette 

de achtervolging in. Hij raakte hen kwijt, maar kon een goed signalement geven. Op basis van 

deze gegevens kon de gewaarschuwde politie de twee aanhouden.” (BN/DeStem, 2 januari 

2010). Een verhaal ‘uit het boekje’: twee mannen die iets doen wat ze niet mogen doen, en de 

politie die effectief ingrijpt. Helaas is de realiteit vaak anders. Van alle woninginbraken behoort 

slechts ongeveer 2% tot de zogenaamde ‘klip-en-klaar-zaken’ (Poot et al., 2004). Zaken waarbij 

meer opsporing noodzakelijk is, worden niet vaak opgelost omdat er simpelweg sporen ontbre-

ken, of de aanwezige sporen tot niets leiden. Daders lijken bijna vrij spel te hebben. 

Daartegenover staat dat woninginbraak over het algemeen zeer ingrijpend is voor 

slachtoffers. De gemiddelde buit bedroeg in 2001 tussen de 1500 en 2000 euro (López, 2001; 

Grapendaal et al., 2008). Daarnaast is er vaak sprake van braakschade (López, 2001). Vaak is de 

emotionele schade nog groter, omdat bijvoorbeeld goederen, afkomstig uit een erfenis, wegge-

nomen zijn. Veelal verwijt men zichzelf ook onzorgvuldigheid en voelt men zich niet meer vei-

lig. Dit resulteert in problemen als slapeloosheid, angst en concentratieverlies (Lamet & Witte-

brood, 2009). 

 Het is dan ook belangrijk dat politie en justitie woningcriminaliteit effectief bestrijden. 

Daarom dient men in de opsporingsfase zorgvuldig te werk te gaan. Om een optimale efficiency 

te kunnen bewerkstelligen, helpt het als de politie, bij het onderzoeken van een woninginbraak, 

in een vroeg stadium zicht heeft op mogelijke daderkenmerken. Indien bijvoorbeeld bekend is 

dat in een bepaalde zaak de verdachte gezocht moet worden onder autochtone jongeren uit de 

woonplaats waar de inbraak gepleegd is, kan de politie haar opsporingsactiviteiten focussen. Dit 

werkt tevens kostenbesparend. Deze kennis over de mate waarin bepaalde dadertypen bijdragen 

aan woninginbraken, of specifieke inbraakkenmerken die met hen te associëren zijn, ontbreekt 

echter. 

 Dit onderzoek richt zich juist op deze ontbrekende kennis. De volgende vraagstelling 

staat dan ook centraal: 

Welke typologieën van woninginbraken, plaatsgevonden in de stad Gouda en in het district 

Duin- en Bollenstreek van de politieregio Hollands Midden in de periode 2003 tot 2008, kunnen 

we onderscheiden en hoe en in welke mate hangen diverse kenmerken van de hiervoor aange-

houden verdachten met deze typologieën samen? 

Voor een juiste beantwoording van deze vraag is beantwoording van een aantal deelvra-

gen noodzakelijk: 
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- Welke typologieën van woninginbraken kunnen we benoemen, die in de stad Gouda en in het 

district Duin- en Bollenstreek van de politieregio Hollands Midden hebben plaatsgevonden in de 

periode 2003 tot 2008? 

- Welke onderscheidende criteria bestaan tussen deze typologieën? 

- Hoe en in welke mate hangen diverse kenmerken van de, voor deze inbraken aangehouden, 

verdachten samen met de gevonden typologieën van woninginbraken? 

Onderstaand zal een overzicht gegeven worden van reeds bestaande kennis op het ge-

bied van woninginbraak. Tevens wordt aangegeven in welke mate dit onderzoek de ontbrekende 

kennis pleegt op te vullen. 

 

1.1 Algemene beschouwing 

Aan literatuur over woninginbraak is geen gebrek. Men vindt vrij gemakkelijk publicaties die 

zijn geschreven over motieven van daders, motiverende omstandigheden, enzovoorts. Sommi-

gen hiervan gaan uit van een gelegenheidsdader die zelden tot nooit zijn inbraak plant. Zo zou 

het moment van de inbraak voor een groot deel bepaald worden door de acute behoefte van de 

dader aan geld (Wright & Decker, 1994). Veel onderzoekers stellen echter dat dit beeld te be-

perkt is en dat we te maken hebben met meerdere soorten daders. 

Veel pogingen zijn ondernomen om deze dadertypen van elkaar te scheiden. Zo spraken 

Bennett en Wright (1984) over planners, zoekers en opportunisten. Meestal worden daders ech-

ter gecategoriseerd naar gelang de mate van professionaliteit. Een voorbeeld hiervan is de on-

derverdeling in opportunisten, beginners en gevorderden (Titus, 1990; Cromwell et al., 1991). 

De tweedeling gelegenheidsdader versus professionele dader werd echter het meest frequent 

gehanteerd. De gelegenheidsdader werd veelal getypeerd als een amateur die zich niet voorbe-

reidt en die zich laat leiden door plotselinge mogelijkheden. De professionele dader daarentegen, 

zou zich vanuit zijn jarenlange ervaring zorgvuldig voorbereiden (zie onder andere Mutsaers, 

1996). Veel publicaties die deze tweedeling hanteren, baseren zich op het beeld dat de overgrote 

meerderheid van woninginbrekers deze delicten pleegt in de eigen woonplaats (zie bijvoorbeeld 

Kleemans, 1996). Voor veel inbrekers zou bekendheid met het werkterrein belangrijk zijn (Bu-

reau Van Dijk, Van Soomeren en Partners Amsterdam, 1991).  

De laatste jaren heeft er echter een internationalisering plaatsgevonden en kunnen we dit 

beeld niet langer vasthouden. Daarnaast stelde Manuel López aan het einde van de vorige eeuw 

dat “een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar werkwijzen en motieven van wo-

ninginbrekers inmiddels gedateerd en hoogstwaarschijnlijk achterhaald is door meer actuele 

veranderingen in de Nederlandse ruimtelijke structuur, economische karakteristiek en beveili-

gingsniveau” (López, 1999, p. 31-32). Een nieuw geluid kwam dan ook van Spapens en Fijnaut 

(2005). Zij definieerden vier categorieën, namelijk de gelegenheidsdaders (jong, onervaren, 

weinig deskundig), de veelplegers (vaak in combinatie met drugs), de professionele inbrekers 
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(plegen inbraken in een wijde cirkel rondom hun woonplaats, worden zelden op heterdaad be-

trapt) en de mobiele dadergroepen (internationaal). 

Van den Handel et al. (2009) merken echter op dat categorisering van daders niet ge-

makkelijk is. Woninginbrekers zouden moeilijk langs een lat te leggen zijn, omdat zij kenmer-

ken combineren. Dit geldt bijvoorbeeld voor een woninginbreker die een schroevendraaier ge-

bruikt (een typisch kenmerk voor de gelegenheidsinbreker), maar zich wel minutieus voorbe-

reidt. Ook wisselen inbrekers van categorie: nu eens breken ze in wegens acute geldnood (gele-

genheidsinbreker), dan eens doen ze dit in opdracht van iemand anders (professional). Tevens is 

het goed denkbaar dat inbrekers, in overeenstemming met de differentiële associatie theorie1 van 

Sutherland (1947), in bijvoorbeeld een gevangenis een nieuwe modus operandi2 (in het vervolg 

MO) leren en op deze manier steeds professioneler worden. Daarnaast zouden inbrekers hun MO 

aanpassen aan politietechnieken, om op die manier hun pakkans te verkleinen. Zo is een voor-

beeld bekend van woninginbrekers die, toen zij erachter kwamen dat de politie hen afluisterde, 

niet meer per GSM communiceerden maar per walkietalkie (Dupuis, 2004). 

 

1.2 Modus operandi 

Recent hebben Van den Handel et al. (2009) onderzoek gedaan naar de MO van woninginbre-

kers. Met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek hebben zij getracht meer inzicht te ver-

krijgen in hoe woninginbrekers te werk gaan, waarbij zij de meest innovatieve manieren ontdek-

ten waarop inbrekers woningen binnentreden. Sommigen deinzen er niet voor terug simpelweg 

een ruit in te slaan. Een meer geruisloze, maar wel tijdrovendere, methode is het verwijderen 

van de glaslatten, om vervolgens de hele ruit eruit te halen. Naast ramen zijn ook deuren voor 

inbrekers een favoriete doorgang (zie ook Verwee et al., 2007). Hengelen (de deur openen door 

via de brievenbus met de deurklink de deur van binnenuit te openen) of het wrikken van de 

sluitnaad zijn hierbij veel geziene methoden. Bij de laatstgenoemde methode wordt vaak een 

schroevendraaier als hulpmiddel gebruikt: met een beetje kracht kan een doorsnee deur hiermee 

binnen enkele ogenblikken geforceerd worden. Een andere methode om via de deur een woning 

binnen te gaan, is het afbreken of uittrekken van de slotcilinder. Ook kan bij een deur die naar 

buiten open gaat (vaak de achterdeur) de nachtschoot van een deur, indien niet goed beveiligd, 

eenvoudig worden teruggeduwd, bijvoorbeeld met behulp van een schroevendraaier. Interessant 

is verder dat inbrekers aan de onderzoekers vertelden dat het boren van gaatjes nauwelijks meer 

gebeurt. Deze methode zou alleen gebruikt worden door ‘de oude garde’ en Roma-

woonwagenbewoners, Bulgaren en Joegoslaven. Rechercheurs bevestigden dit, en vertelden te-

                                                 
1 Deze theorie stelt dat gedrag het resultaat is van een leerproces (Sutherland, 1947). 
2 Modus operandi is een verzamelterm voor alle gedragingen van de dader vóór, tijdens en na de, in dit geval, wo-

ninginbraak. 
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vens dat boren vaak gecombineerd wordt met het afbreken van de slotcilinder (Van den Handel 

et al., 2009). 

De literatuur, gedateerd dan wel recent, is het erover eens dat inbrekers bij voorkeur via 

de achterzijde een woning betreden. Dit omdat zij daar minder kans lopen gezien te worden en 

de achterzijde vaak toegankelijker is dan de voorzijde (Korthals Altes & Van Soomeren, 1989; 

Bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners Amsterdam, 1991; Vermeulen & Van Overbeeke, 

1992; Soerdjbalie & Nas, 1994; Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen, 2003; Van den 

Handel et al., 2009). 

Reeds eerder is aangehaald dat Van den Handel et al. (2009) stellen dat veel daders 

meerdere methoden gebruiken. Bij geen succes schakelen zij gewoon over op een andere me-

thode. Dat maakt categorisering niet eenvoudig. Ook worden vaak specialistische MO’s gesig-

naleerd, die in vlagen voorkomen als een bepaalde inbreker in een buurt actief is. Het onderzoek 

van Van den Handel et al. (2009) is interessant omdat het een inkijk biedt in hoe woninginbre-

kers te werk gaan. Het ontbreekt echter aan een vertaalslag naar wie deze woninginbrekers nu 

eigenlijk zijn. Er bestaat weinig kennis over de relatie tussen daderkenmerken enerzijds, en 

kenmerken van de woninginbraak anderzijds.  

 

1.3 Profilering 

Deze kennis is wel reeds opgedaan op andere terreinen. Bij bijvoorbeeld een moord die overdag 

heeft plaatsgevonden, is bekend dat er een significant grotere kans is op een vrouwelijke dader. 

Ook is er een goede kans dat deze dader getrouwd is (geweest). Deze twee conclusies kunnen 

getrokken worden uit onderzoek van Salfati en Canter (1999). Zij onderzochten het verband tus-

sen de kenmerken van een moord en de eigenschappen van de hiervoor aangehouden dader. De 

basisaanname die hieraan ten grondslag ligt, is dat daders redelijk consistent zijn in het hanteren 

van bepaalde werkwijzen die zij geleerd hebben. Door middel van statistische technieken cre-

eerden Salfati en Canter (1999) een drietal profielen op basis van kenmerken rondom een 

moord. Vervolgens onderzochten zij welke daderkenmerken een significant verband hebben met 

de verschillende kenmerken in deze drie delictprofielen. Hetzelfde idee werd door Davies et al. 

(1997) toegepast op verkrachtingen. Zij vonden bijvoorbeeld dat het feit dat een dader geen vin-

gerafdrukken heeft achtergelaten, erop wijst dat hij reeds een crimineel verleden heeft. 

 Het op deze manier informatie afleiden over een mogelijk type dader noemt men profi-

lering. Profilering is gebaseerd op het idee dat dadertypen en kenmerken van een delict bepaalde 

overeenkomsten vertonen. De ‘geestelijk vader van de deductie’ Sherlock Holmes wist dit al: 

“When your round is a short one you walk, and when it is a long one you use a hansom. As I 

perceive that your boots, although used, are by no means dirty, I cannot doubt that you are at 

present busy enough to justify the hansom.” (Doyle, 1893, p. 23). Holmes was zijn tijd echter 

ver vooruit. Daderprofilering zoals wij dat kennen is een relatief nieuw onderzoeksterrein bin-
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nen de criminologie. Pas sinds 30 jaar maakt men gebruik van deze techniek en wordt deze ver-

der ontwikkeld (Ainsworth, 2001).  

Profilering kan voor politieonderzoeken erg nuttig zijn, omdat men op deze manier in de 

richting van de meest waarschijnlijke verdachte(n) kan worden gestuurd (Copson, 1995; Far-

rington & Lambert, 1999; Santtila et al., 2004). Hoewel hier zeker successen mee worden ge-

boekt, wordt ook vaak beweerd dat de uit daderprofilering getrokken conclusies buiten de we-

tenschappelijke criminologische werkelijkheid zouden staan (Canter, 1994; Davies et al., 1997). 

Hiertegenover kan gesteld worden dat binnen de criminologie vaak wordt gekeken naar de con-

dities waaronder mensen delicten plegen, en veel minder aandacht besteed wordt aan de manier 

waarop deze delicten worden gepleegd (Van Wilsem & Van Calster, 2008). Dit terwijl nadere 

analyse hiervan zeer bruikbaar kan zijn voor de opsporing van daders van uiteenlopende soorten 

delicten (Faggiani & McLaughlin, 1999). Alles onder het motto: “information is the lifeblood of 

the police” (Maltz et al., 1991, p. 12). 

 Onderzoeken als die van Salfati en Canter (1999) en Davies et al. (1997) zijn ook naar 

andere delicten uitgevoerd, zoals brandstichting (Canter & Fritzon, 1998) en verkrachting (Can-

ter & Heritage, 1990). Voor woninginbraak is dit echter voor zover bekend bij de auteur niet ge-

daan. Onderzoek hiernaar is dan ook zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Want 

hoewel door de overheid een belangrijke rol wordt toebedeeld aan misdaadanalyse (Weimar & 

Van Nierop, 1997) concludeerde de Accacia-werkgroep Misdaadanalyse en Woninginbraak3 dat 

misdaadanalisten in de praktijk nauwelijks tijd hebben voor woninginbraak. Eén van haar aan-

bevelingen was dan ook dat hiernaar veel meer aandacht zou moeten uitgaan (López, 1999). 

  

1.4 Selectiviteit 

Een probleem bij een dergelijk onderzoek naar woninginbraak is het zeer lage oplossingspercen-

tage. López en Adriaens (2000b) definieerden in hun onderzoek naar woninginbraak in de poli-

tieregio Limburg-Zuid een tweetal dadertypologieën, en wilden deze vervolgens relateren aan 

diverse kenmerken van woninginbraken. Dit lukte echter niet omdat, zo geven de auteurs zelf 

aan, slechts 5,2% van de onderzochte woninginbraken aan bekende daders te koppelen waren. 

 Los van de vraag of er überhaupt wel voldoende woninginbraken zijn te koppelen aan 

bekende daders, mag ook de vraag gesteld worden in hoeverre de groep bekende daders repre-

sentatief is voor alle woninginbrekers. Ook is het de vraag of de opgeloste woninginbraken wel 

representatief zijn voor alle inbraken. Zo wordt voor moord vanuit bepaalde hoeken beweerd, 

dat de kans op oplossing van een moordzaak afhangt van de sociale eigenschappen en achter-

gronden van het slachtoffer. De politie zou bijvoorbeeld meer prioriteit geven aan slachtoffers 
                                                 

3 De Accacia-werkgroep Misdaadanalyse en Woninginbraak hield zich in het verleden bezig met de ontwikkeling van 

procesbeschrijvingen en productformats om het informatiegestuurd werken verder te faciliteren. Tegenwoordig is dit 

bekend als Voorziening voor Product- en Procesontwikkeling (VPP) (Kop & Klerks, 2009). 



 9 

uit een hoog sociaal milieu (Litwin, 2004; Roberts, 2007). Diverse onderzoeken tonen verder 

aan dat moorden waarbij een vuurwapen is gebruikt, een kleinere kans hebben om opgelost te 

worden (Regoeczi et al., 2000; Roberts, 2008; Van der Plicht, 2009). Ook neemt de kans op op-

lossing van een moordzaak af, naarmate de leeftijd van het slachtoffer toeneemt (Regoeczi et al., 

2000; Litwin, 2004; Van der Plicht, 2009). Deze bevindingen zijn voorbeelden die erop wijzen 

dat de kans op oplossen van een zaak mede afhangt van de professionaliteit van de dader (in 

welke mate zijn er sporen achtergelaten, in hoeverre kunnen sporen als gevolg van de gekozen 

MO leiden tot daderinformatie) en de prioriteit die de politie aan een zaak geeft. Het is dus verre 

van ondenkbaar dat bij de bekende daderpopulatie van woninginbraken een zekere mate van se-

lectiviteit bestaat. 

 Dit probleem is nader onderzocht door López en Adriaens (2000a). Zij vonden inder-

daad afwijkingen tussen de bekende en onbekende dader op het gebied van bijvoorbeeld wijze 

van binnenkomst en gebruik van hulpmiddelen. Volgens hen kiest de onbekende inbreker vaker 

de achterzijde van een woning, gaat hij vaker door de deur naar binnen en doet dit vaker door 

het deurslot te forceren of door het ‘verbreken, wegbreken en openbreken’. Bekende daders 

zouden daarentegen vaker indrukken, ingooien of inslaan. Verder zouden inbraken waarbij ge-

bruik is gemaakt van een breekvoorwerp minder vaak worden opgelost. Daarnaast merkt Van 

den Dool (2000) op dat interregionale of internationale daders minder kans lopen om gearres-

teerd te worden dan lokale daders. Dit kan problemen opleveren bij het in kaart brengen van de-

ze groep(en). 

 

1.5 Probleemstelling 

Het probleem van woninginbraken lijkt moeilijk op te lossen en maar weinig daders worden ge-

arresteerd en veroordeeld. Hoewel er binnen de politieorganisatie Hollands Midden diverse 

ideeën bestaan over te onderscheiden dadertypen en hun omvang, ontbreekt hiervoor empirische 

onderbouwing. De kritiek die López en Van der Bijl (1998) uitten, was dan ook dat de meeste 

politiekorpsen geen of een te beperkte strategische misdaadanalyse uitvoeren. Zij stelden dat de 

politie meer op gevoel opereert dan op gefundeerd inzicht. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 

veel politiemensen denken dat kleine groepen rondtrekkende buitenlanders verantwoordelijk 

zouden zijn voor een groot aantal woninginbraken (Reijenga et al., 1998). Dit zonder enige em-

pirische basis. Het gevaar van dit ‘aanvoelen’ van politiemensen is in dat geval dat deze buiten-

landse groepen door disproportionele aandacht steeds sterker in beeld komen, en dat op die ma-

nier een selffulfilling prophecy4 optreedt (Vander Beken, 2005).  

                                                 
4 Deze door Robert Merton (1949) geïntroduceerde term wijst op een stelling of voorspelling die in eerste instantie 

niet waar is, maar waar wordt door wat iemand denkt of doet. 
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Daar waar men, op het gebied van 

woninginbraak, zich wel baseert op 

wetenschappelijk onderzoek, bestaat 

het gevaar dat dit reeds achterhaald 

is. Zo zijn veel preventieprogram-

ma’s, inclusief het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen5, gebaseerd op het 

traditionele idee van de lokale dader 

(López, 1999). Concluderend mag 

gesteld worden dat wetenschappelij-

ke bronnen onvoldoende relatie leg-

gen tussen kenmerken van woning-

inbraken enerzijds, en daderkenmer-

ken anderzijds.  

Doelstelling van dit onder-

zoek is meer inzicht te verkrijgen in 

deze relatie. Middels de opgedane 

kennis zal tevens gestreefd worden 

naar het beantwoorden van de vraag 

in welke mate we iets kunnen zeg-

gen over mogelijke dadertypen die 

verantwoordelijk zijn voor bepaalde 

onopgeloste inbraken. 

 De politieregio Hollands Midden bestaat uit de vier districten Duin- en Bollenstreek, 

Gouwe IJssel, Rijn- en Veenstreek en Leiden-Voorschoten (zie Figuur 1). Uit eerder onderzoek 

is gebleken dat internationale dadergroepen relatief meer in landelijk gebied opereren dan in 

stedelijk gebied (zie onder andere Van Daele et al., 2008). Daarom worden zowel landelijk als 

stedelijk gebied aan onderzoek onderworpen, namelijk het district Duin- en Bollenstreek en de 

stad Gouda. 

Omdat alle politieregio’s sinds juli 2009 een nieuw registratiesysteem in gebruik hebben 

genomen, is gekozen om dit onderzoek te baseren op data tot en met 2008. Dit om afwijkende 

notaties vanwege twee verschillende systemen te voorkomen. Om de tijdsperiode enerzijds niet 

te lang te laten duren vanwege het snel veranderende karakter van woninginbraak, en anderzijds 

                                                 
5 Het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat uit een pakket eisen en is ontwikkeld door de politie in samenwerking 

met andere belanghebbenden. Doel hiervan is om woningen en buurten zo veilig mogelijk te maken (Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2005). 

Figuur 1. Politieregio Hollands Midden verdeeld in vier 

districten. District 1 betreft district Duin- en Bollenstreek. 

Gouda is te vinden onder nummer 8 (Politie Hollands Mid-

den, 2010). 
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niet te beperkt te laten zijn vanwege de behoefte aan voldoende data, is gekozen om alleen de 

periode 2003-2008 in het onderzoek te betrekken. 

Allereerst zullen uit de beschikbare cijfers profielen worden afgeleid van woninginbra-

ken. Diverse kenmerken op inbraakniveau zullen met elkaar verbonden worden. Vervolgens zal 

bekeken worden in welke mate de beschikbare daderkenmerken invloed uitoefenen op het ant-

woord op de vraag tot welke typologie een inbraak behoort. Daarna zal bekeken worden of de 

gevonden resultaten zijn toe te passen op de onopgeloste inbraken.  
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2. Opzet van het onderzoek 

 

Omdat woninginbraak niet als zodanig vermeld staat in het Wetboek van Strafrecht, worden 

woninginbrekers veroordeeld op grond van een combinatie van artikel 310 Sr., waarin diefstal 

strafbaar wordt gesteld, en artikel 311 Sr., waarin inbraak in een woning als een verzwarende 

omstandigheid wordt gedefinieerd (Sajtos, 2009; Wetboek van Strafrecht, 2009). Door de politie 

wordt een zaak als woninginbraak gekwalificeerd als er sprake is van een diefstal of een poging 

daartoe, waarbij geen geweld tegen personen is gebruikt en de woning wederrechtelijk (zonder 

nadrukkelijke toestemming van de bewoner) is betreden (Sajtos, 2009).  

 

2.1 Dataverzameling 

Omdat binnen het Nederlandse politiekorps behoefte was aan eenduidigheid in onder andere het 

opslaan en beheren van informatie (zie onder andere De Graaf & Jacob, 2008), is binnen politie-

regio Hollands Midden in juni 2009 het nieuwe, landelijke, systeem Bedrijfs Voorziening Hand-

having (in het vervolg BVH) geïntroduceerd. Omdat dit systeem wat betreft de wijze van op-

slaan van informatie afwijkt van het Bedrijfs Processen Systeem (in het vervolg BPS), dat daar-

voor gebruikt werd, is er voor gekozen in dit onderzoek alleen cijfers uit BPS mee te nemen. 

 BPS biedt een scala aan mogelijkheden. Alles wat de verbalisant wil invoeren aan delic-

ten, aangiften, verdachten, aanhoudingen enzovoorts, wordt in BPS geregistreerd. Bij het invoe-

ren van het delict diefstal uit woning (incidentcode 221) heeft de verbalisant de keuze uit een 

aantal opties. Hoewel het aantal keuzemogelijkheden in sommige gevallen erg hoog ligt, komt 

het weinig voor dat hij of zij iets vrij mag invullen. Het voordeel hiervan is dat er sprake is van 

een bepaalde mate aan standaardisering, waardoor de gegevens een stuk toegankelijker worden 

voor kwantitatieve analyse. Doordat alle informatie omtrent een bepaalde woninginbraak in een-

zelfde proces (dossier) wordt opgeslagen, zijn gegevens van bijvoorbeeld de inbraak en een 

hiervoor aangehouden verdachte gemakkelijk te koppelen (Bedrijfs Processen Systeem, 2006). 

De Dienst Informatie van de Politie Hollands Midden is verzocht diverse gegevens te 

verstrekken die in BPS zijn opgeslagen over de woninginbraken en de hiervoor aangehouden 

verdachten, plaatsgevonden van 2003 tot en met 2008, in district Duin- en Bollenstreek en in de 

stad Gouda. Ten behoeve van dit onderzoek waren de volgende variabelen beschikbaar6: muta-

tienummer, weekdag 1e tijd, 1e datum delict, 1e tijd delict, weekdag 2e tijd, 2e datum delict, 2e tijd 

delict, gemeente, soort locatie, binnenkomst via, zijde binnenkomst, MO, met behulp van, ach-

ternaam verdachte, geslacht verdachte, voornaam verdachte, gba-nummer verdachte, nationali-

teit verdachte, geboortedatum verdachte, geboorteplaats verdachte, leeftijd verdachte ten tijde 

                                                 
6 Voor dit onderzoek irrelevante variabelen worden, hoewel wel degelijk verstrekt, in dit rijtje niet genoemd. 
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van plegen delict en woonplaats verdachte. Onderstaand zullen de betekenissen van diverse va-

riabelen nader worden toegelicht. 

 

2.2 Inhoudelijke betekenis variabelen 

In het geval van een woninginbraak is het in de meeste gevallen logischerwijs ondoenlijk om het 

exacte tijdstip waarop het delict heeft plaatsgevonden, vast te stellen. Vandaar dat wordt ge-

werkt met twee tijdstippen: het tijdstip waarop de bewoners het huis veilig hebben achtergelaten 

(zij zijn bijvoorbeeld gaan slapen of zijn vertrokken naar hun werk), en het tijdstip waarop de 

inbraak geconstateerd wordt. Na de adresgegevens wordt door de verbalisant het soort locatie 

bepaald. Te denken valt aan hoekwoning, flatlaag, boerderij, enzovoorts. Bij Binnenkomst via 

wordt geregistreerd via welke doorgang de verdachte de woning is binnengegaan. Vaak is dit de 

deur of het raam. Bij Zijde binnenkomst valt te denken aan de achterzijde of voorzijde, maar in 

enkele gevallen ook de zijkant (bij bijvoorbeeld een hoekhuis) of de bovenzijde (vaak via het 

bovenlicht). 

 De meest gecompliceerde variabele is MO. Hierin worden alle gedragingen van de ver-

dachte opgenomen, zowel die tijdens het binnengaan van de woning als die tijdens het verblijf 

van de verdachte in de woning. Het kan voorkomen dat een verbalisant in dit veld wel tien ver-

schillende termen invult, zoals Wrikken sluitnaad, Afleiden, Maakt vluchtweg, enzovoorts. Ver-

volgens wordt ingevuld welke hulpmiddelen de verdachte heeft gebruikt, bijvoorbeeld de alom 

beruchte schroevendraaier. 

 De verdachten zijn in alle gevallen met naam en toenaam in BPS geregistreerd. Ook het 

GBA-nummer is vaak bekend, zodat de uniciteit van een bepaalde verdachte in het systeem kan 

worden bepaald. Vaak zijn ook de nationaliteit en geboortegegevens vermeld. Hiervan wordt de 

leeftijd ten tijde van het plegen van het delict afgeleid. De woonplaats van de verdachte is de 

plaats waar deze staat ingeschreven.  

Binnen de politieorganisatie worden op het gebied van woninginbraak de termen opge-

lost en opgehelderd gehanteerd. Vanwege de werkdruk bij het OM en het feit dat verdachten, 

die een groot aantal woninginbraken ten laste wordt gelegd, in de praktijk slechts voor enkele 

van deze inbraken worden veroordeeld, worden bij verdachten die van veel inbraken worden 

verdacht, slechts enkele van deze dossiers naar het OM doorgestuurd. De zaken die naar het OM 

worden doorgestuurd worden als opgelost gekwalificeerd. Opgehelderde zaken zijn zaken waar-

van bij de politie wel een verdachte bekend is, maar die niet zijn doorgestuurd naar het OM. Bij 

het registreren van woninginbraken wordt binnen de politieregio Hollands Midden gewerkt met 

opgeloste zaken. Alleen van zaken die naar het OM zijn doorgestuurd, is dan ook verdachtenin-

formatie bekend ten behoeve van dit onderzoek.  
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2.3 Operationalisatie 

Om te kunnen werken met de verschillende variabelen, zijn deze eerst (verder) gecategoriseerd 

en geoperationaliseerd. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de werkwijze die 

hierbij gehanteerd is. 

 Zoals reeds aangegeven was het veld MO het meest gecompliceerd, omdat verschillende 

gedragingen als één string7 in een veld zijn ingevoerd. Door middel van zoektechnieken naar 

substrings zijn allereerst diverse dichotome variabelen aangemaakt die aangeven of van een be-

paalde MO al dan niet sprake is. Deze zijn achtereenvolgens Bewoners thuis?, Afbreken, Aflei-

den, Boren, Buigen, Cilinder, Hengelen, Indrukken, Inslaan, Insluipen, Openbreken, Terugdu-

wen nachtschoot, Uiteenbuigen, Vernielen en Wrikken sluitnaad. Vervolgens zijn al deze varia-

belen, met uitzondering van Bewoners thuis? (die is gewoon intact gebleven), geplaatst in één 

variabele MO, die aangeeft op welke manier de dader de woning is binnengegaan. Omdat de 

verbalisant in een aantal gevallen (13%) meerdere, op zich relevante, wijzen van binnengaan 

heeft ingevoerd, zijn hierin de volgende keuzes gemaakt: 

− Afbreken en Insluipen, en Afbreken en Vernielen werd Afbreken; 

− Afleiden en Insluipen werd Afleiden; 

− Boren en Afbreken, Boren en Buigen, Boren en Demonteren, Boren en Hengelen, Boren 

en Openbreken, Boren en Vernielen, Boren en Wrikken sluitnaad, Boren en Afbreken en 

Cilinder, Boren en Cilinder en Hengelen, Boren en Cilinder en Wrikken sluitnaad, Bo-

ren en Duwen en Terugduwen nachtschoot, Boren en Inslaan en Vernielen, en Boren en 

Vernielen en Wrikken sluitnaad werd Boren; 

− Cilinder en Afbreken, Cilinder en Boren, Cilinder en Buigen, Cilinder en Demonteren, 

Cilinder en Openbreken, Cilinder en Vernielen, Cilinder en Wrikken sluitnaad, Cilinder 

en Afbreken en Buigen, Cilinder en Afbreken en Openbreken, Cilinder en Afbreken en 

Wrikken sluitnaad, Cilinder en Buigen en Wrikken sluitnaad, Cilinder en Duwen en Te-

rugduwen nachtschoot, en Cilinder en Vernielen en Wrikken sluitnaad werd Cilinder; 

− Demonteren en Insluipen, en Demonteren en Vernielen werd Demonteren; 

− Hengelen en Demonteren, Hengelen en Inslaan, Hengelen en Insluipen, Hengelen en 

Openbreken, Hengelen en Vernielen, Hengelen en Wrikken sluitnaad, Hengelen en Du-

wen en Terugduwen nachtschoot, Hengelen en Inslaan en Vernielen, Hengelen en In-

slaan en Wrikken Sluitnaad, en Hengelen en Vernielen en Wrikken sluitnaad werd Hen-

gelen; 

− Inslaan en Afbreken, Inslaan en Insluipen, en Inslaan en Vernielen werd Inslaan; 

− Insluipen en Vernielen werd Insluipen; 

                                                 
7 In de statistische wereld een gebruikelijke term voor verbale variabelen. 
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− Openbreken en Afbreken, Openbreken en Inslaan, Openbreken en Insluipen, Openbre-

ken en Vernielen, Openbreken en Buigen en Vernielen, Openbreken en Duwen en Ver-

nielen, en Openbreken en Demonteren en Inslaan werd Openbreken; 

− Terugduwen nachtschoot en Afbreken en Duwen, Terugduwen nachtschoot en Duwen en 

Inslaan, Terugduwen nachtschoot en Duwen en Openbreken, Terugduwen nachtschoot 

en Duwen en Vernielen, en Terugduwen nachtschoot en Duwen en Wrikken sluitnaad 

werd Terugduwen nachtschoot; 

− Vernielen en Afleiden werd Vernielen; 

− Wrikken sluitnaad en Afbreken, Wrikken sluitnaad en Afleiden, Wrikken sluitnaad en 

Buigen, Wrikken sluitnaad en Demonteren, Wrikken sluitnaad en Inslaan, Wrikken sluit-

naad en Insluipen, Wrikken sluitnaad en Openbreken, Wrikken sluitnaad en Vernielen, 

Wrikken sluitnaad en Afleiden en Demonteren, Wrikken sluitnaad en Demonteren en In-

slaan, Wrikken sluitnaad en Duwen en Vernielen, Wrikken sluitnaad en Inslaan en Ver-

nielen, en Wrikken sluitnaad en Openbreken en Vernielen werd Wrikken sluitnaad. 

In enkele gevallen was er sprake van een combinatie van vier of vijf MO’s. Omdat een keuze 

voor één bepaalde MO in deze gevallen niet verantwoord was, zijn deze hergecodeerd naar Ove-

rig/Onbekend.  

 Het veld Binnenkomst via bevatte erg veel mogelijkheden. Ook deze zijn middels zoek-

technieken naar substrings gecategoriseerd tot Bovenlicht, Deur, Raam, Schuifpui en 

Deur+Raam. In het laatste geval heeft de verbalisant zowel Deur als Raam ingevuld. Omdat 

hiervan in een dusdanig groot aantal zaken sprake was, is ervoor gekozen deze als aparte catego-

rie op te nemen. 

 Ook het veld Met behulp van is door het zoeken naar substrings hergecodeerd, namelijk 

in de categorieën Boor, Breekvoorwerp, Flipper, Schroevendraaier en Valse sleutel. In 3% van 

de gevallen was er, net als bij MO, sprake van een combinatie van twee hulpmiddelen. Bij het 

bepalen welk hulpmiddel uiteindelijk in de variabele terecht zou komen, is de volgende volgorde 

in mate van onderscheiding gehanteerd (van meest onderscheidend naar minst onderscheidend): 

Valse sleutel, Schroevendraaier, Boor, Flipper en Breekvoorwerp.8 

Soort locatie is geoperationaliseerd in Garage, Bejaardenwoning, Benedenwoning, Bo-

venwoning, Flatlaag, Hoekwoning, Recreatiewoning, Studentenwoning, Tussenwoning, Twee 

onder één kapwoning en Vrijstaande woning. In enkele gevallen kwam het voor dat de verbali-

sant meerdere soorten woningen had ingevoerd, zoals Studentenwoning en Tussenwoning. In 

                                                 
8 Ter verduidelijking: dit betekent niet dat bijvoorbeeld een breekvoorwerp weinig zou voorkomen, of geen belangrijk 

hulpmiddel zou zijn. Onderliggend aan deze keuze is namelijk de vraag welke waarden van de variabele het belang-

rijkst zijn om uiteindelijk bewaard te blijven. In dit geval is de keuze bijvoorbeeld gemaakt, dat, indien een inbraak 

met zowel een valse sleutel als een breekvoorwerp is gepleegd, het belangrijkste hulpmiddel om weer te geven de 

sleutel is. Dit omdat deze meer onderscheidend is dan, in dit voorbeeld, een breekvoorwerp. 
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dergelijke gevallen is altijd gekozen voor de meest onderscheidende waarden, namelijk Garage, 

Bejaardenwoning, Flatlaag, Recreatiewoning en Studentenwoning. 

Zijde binnenkomst is onderverdeeld in Achterzijde, Voorzijde en Zijkant. In het geval 

van combinaties was vaak sprake van een poging aan de ene zijde, en een daadwerkelijke in-

braak aan de andere zijde. In deze gevallen is de zijde gekozen waar daadwerkelijk is ingebro-

ken. In de te verwaarlozen gevallen waarbij de woning via beide zijden is betreden, is gekozen 

om deze te hercoderen naar Overig/onbekend. 

 Om het tijdstip van een inbraak te bepalen, moest een keuze gemaakt worden tussen de 

twee verschillende tijdstippen die door de verbalisant zijn ingevoerd. Gekozen is voor de varia-

bele 2e tijd delict, die vervolgens is gecategoriseerd in nacht (0.00u tot 7.59u), ochtend (8.00u 

tot 11.59u), middag (12.00u tot 17.59u) en avond (18.00u tot 23.59u).  

 Ook op verdachtenniveau dienden enkele variabelen verder geoperationaliseerd te wor-

den. Omdat slechts de geboortestad en niet het geboorteland bekend was, zijn voor alle mogelij-

ke geboortesteden de desbetreffende landen opgezocht. Deze zijn vervolgens gecategoriseerd in 

Azië, Afrika (behalve Marokko), West-Europa (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en 

Spanje), Oost-Europa (Bosnië-Herzegovina, Georgië, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Litou-

wen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië en Slowakije), 

Midden-/Zuid-Amerika, Marokko9 en Nederland. 

 Voor de variabele leeftijd is gekeken welke categorieën het meest onderscheidend zijn. 

Dit waren de categorieën <16 jaar, 16-20 jaar en >20 jaar. Woongebied verdachte is tenslotte 

onderverdeeld in Noord-/Midden-Nederland, Zuid-Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Zonder vaste woon- of verblijfplaats. 

 

2.4 Opzet van de analyse 

Om voldoende antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is ervoor gekozen allereerst 

voldoende inzicht te krijgen in de typen inbraken. Zonder de diverse verdachtenkenmerken zal 

een overzicht gegeven worden van verschillende typologieën van inbraken. Daarbij zal ook be-

keken worden welke kenmerken op inbraakniveau significant samenhangen met het antwoord 

op de vraag in welke typologie een inbraak gekwalificeerd kan worden. Vervolgens zal bekeken 

worden in welke mate de diverse daderkenmerken samenhangen met het antwoord op de vraag 

tot welke typologie een inbraak behoort. Daarna zal onderzocht worden in welke mate de opge-

loste inbraken selectiviteit vertonen, zodat een uitspraak kan worden gedaan over de vraag of de 

gevonden resultaten ook gelden voor de (nog) onopgeloste inbraken. De gebruikte analysetech-

nieken worden verderop in dit onderzoek toegelicht. 

                                                 
9 Omdat het aantal verdachten, geboren in Marokko, dusdanig groot was, is ervoor gekozen dit geboorteland als apar-

te categorie op te nemen. 
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3. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit dit onderzoek besproken. In de analyse zijn 5692 wo-

ninginbraken meegenomen, plaatsgevonden in de periode 2003-2008. Gemiddeld vonden er bij-

na 950 inbraken per jaar plaats. In de donkere maanden december en januari werd duidelijk 

meer ingebroken dan in de overige maanden. Vijfenvijftig procent van de inbraken heeft plaats-

gevonden in Gouda. Binnen het aantal inbraken in het district Duin- en Bollenstreek wordt 

Oegstgeest het meest vertegenwoordigd. Onderstaand zal eerst een algemeen overzicht gegeven 

worden van diverse kenmerken van de geanalyseerde inbraken. 

 

3.1 Algemeen overzicht diverse kenmerken 

Bijna 40% van de ingebroken woningen wordt gekwalificeerd als tussenwoning. In verhouding10 

scoren hoekwoningen echter hoger: zij zijn het doelwit van ruim 25% van de woninginbraken. 

Dit bevestigt de uitkomst van diverse onderzoeken (zie onder andere Bureau Van Dijk, Van 

Soomeren en Partners Amsterdam, 1991; López & Van der Bijl, 1998) dat in hoekwoningen re-

latief vaker wordt ingebroken dan in tussenwoningen. Eén van de redenen hiervan is, dat de 

kans om door buren gehoord te worden, in hoekwoningen 50% lager is. Het overgrote deel van 

de getroffen woningen is binnengedrongen via de deur, dan wel het raam. De achterzijde van 

een woning heeft hierbij de voorkeur: in 53% van de gevallen kiest de inbreker ervoor om de 

woning via de achterkant binnen te dringen, tegenover 36% waarbij via de voorkant wordt inge-

broken. Wat verder opvalt, is dat in maar liefst 44% van de inbraken de bewoners gewoon thuis 

zijn. Als MO is het wrikken van de sluitnaad met afstand de favoriet (30%). Vaak wordt hierbij 

ook een breekvoorwerp gebruikt (tevens 30%). Hoewel eerdere literatuur de methode boren af-

schreef, blijkt deze toch nog in 5% van de inbraken gehanteerd te zijn. 

 In het databestand van aangehouden verdachten voor de in dit onderzoek geanalyseerde 

inbraken bevinden zich 490 unieke verdachten, van wie 85% man is. Deze zijn aangehouden 

voor 334 van de 5692 inbraken (5,9%). De meeste verdachten (73%) hebben de Nederlandse na-

tionaliteit. Marokkaanse verdachten komen met 11% op de tweede plaats. Hierbij dient opge-

merkt te worden dat Nederlandse nationaliteit lang niet altijd betekent dat iemand ook daadwer-

kelijk van Nederlandse etniciteit is: Nederlanders met een niet-Nederlandse etniciteit worden 

vaak als Nederlander in het politiesysteem geregistreerd (zie o.a. Van den Handel et al., 2009). 

                                                 
10 Hoewel bij de auteur hierover geen cijfers, afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek, bekend zijn, mag aangeno-

men worden dat het aantal tussenwoningen in Nederland veel hoger ligt dan het aantal hoekwoningen. Hieruit kan ge-

concludeerd worden dat het feit dat in hoekwoningen slechts 1,6 keer zo weinig wordt ingebroken als in tussenwonin-

gen, betekent dat bewoners van hoekwoningen over het algemeen een grotere kans hebben om slachtoffer te worden 

van een woninginbraak. 
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De mediaan van de leeftijd van de verdachten ligt op 24 jaar. Meer dan één derde van de ver-

dachten woont in de plaats waar hij of zij heeft ingebroken.  

  

3.2 Clusteranalyse op inbraakniveau 

Willen we iets kunnen zeggen over mogelijke relaties tussen daderkenmerken en typologieën 

van inbraken, is het allereerst noodzakelijk deze op zichzelf staande woninginbraken te analyse-

ren. Als immers bekend is welke kenmerken typisch zijn voor bepaalde typen woninginbraken, 

is het vervolgens mogelijk om deze te koppelen aan diverse daderkenmerken. Deze analyse is 

uitgevoerd door middel van een zogenaamde Multiple Correspondence Analysis. Hiermee kun-

nen verschillende categorieën van nominale variabelen in een tweedimensionale ruimte worden 

geplaatst, zodat bezien kan worden hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hoe dichter de kenmer-

ken in de resulterende figuur bij elkaar liggen, hoe vaker deze gezamenlijk voorkomen. Daar-

naast zijn kenmerken die ver van het centrum (= 0,0) liggen, unieker dan kenmerken die hier 

dichterbij liggen.  

In de analyse was voor een aantal variabelen sprake van een groot aantal missing values, 

zoals bewoners thuis? (66%) en met behulp van (89%). In deze gevallen is de gebruikelijke pro-

cedure gehanteerd van het imputeren van de modus (Bijleveld & Commandeur, 2009)11. De fit 

van de analyse bedraagt 0.2512. Figuur 2 geeft het resultaat van deze analyse weer. Te zien is bij-

voorbeeld dat de MO boren en het hulpmiddel boor logischerwijs relatief dicht bij elkaar liggen. 

Hetzelfde geldt voor hengelen en flipper. Bij vrijstaande huizen wordt relatief vaak aan de zij-

kant ingebroken, wat ook niet onbegrijpelijk is. Recreatiewoningen worden vaak binnengetreden 

via zowel deur als raam. Ook opvallend is dat in een flat relatief veel mensen slachtoffer worden 

van afleidtrucs van inbrekers. 

Figuur 2 is een goed begin om meer inzicht te verkrijgen in kenmerken rondom woning-

inbraak. Nog interessanter is het, als in deze warboel van kenmerken bepaalde profielen (typo-

logieën) kunnen worden afgeleid, met waarden van variabelen die relatief vaak samen voorko-

men. Een logische gedachte is bijvoorbeeld om de MO boren en het hulpmiddel boor samen te 

voegen tot een profiel (samen met diverse andere waarden die relatief vaak samen met boren en 

boor voorkomen). Deze profielen worden ook wel clusters genoemd. Middels de zogenaamde 

                                                 
11 Hierbij worden ontbrekende waarden geschat met behulp van het gemiddelde. 
12 In een Multiple Correspondence Analysis bestaan altijd zogenaamde grijze gebieden. Een voorbeeld ter verduide-

lijking: criminologen Klaas en Hendrik en economen Martin en Jan worden allen geanalyseerd middels een Multiple 

Correspondence Analysis. Indien enkel de variabele afgeronde studie zou worden meegenomen, zouden Klaas en 

Hendrik op precies dezelfde positie staan, en zou hetzelfde gelden voor Martin en Jan. In een dergelijk geval zou de 

fit 100% zijn. Echter, stel dat de variabele kleur ogen ook zou worden meegenomen, en dat Klaas en Martin blauwe 

ogen hebben, en Hendrik en Jan bruine. In dat geval zullen er in de analyse compromissen gesloten dienen te worden. 

Het zal niet mogelijk zijn alles perfect te passen, waardoor de fit lager dan 100% zal zijn (Bijleveld & Commandeur, 

2009). De fit van, in dit geval, 25%, laat zien in welke mate er compromissen gesloten zijn. 
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Ward-methode13 kunnen clusters worden aangebracht die verschillende kenmerken met elkaar 

relateren. Nadat deze methode op het resultaat van de Multiple Correspondence Analysis werd 

uitgevoerd, zijn vijf verschillende clusters gedefinieerd. Vervolgens is voor elk cluster bekeken 

hoe de waarden van verschillende variabelen zijn verdeeld. De resultaten hiervan zijn weerge-

geven in Tabel 1. 

In deze tabel wordt in percentages aangegeven in welke mate een bepaalde waarde van 

een variabele voorkomt in een cluster; 71,7% van de inbraken uit cluster 5 is bijvoorbeeld ge-

pleegd met behulp van een boor. Andersom kan gesteld worden dat alle inbraken (100%) die 

zijn gepleegd met behulp van een boor, zich bevinden in cluster 5. Met andere woorden: cluster 

5 bevat in ieder geval alle inbraken die met behulp van een boor zijn gepleegd, maar naast deze 

worden ook nog andere inbraken in deze cluster geplaatst. Vrijwel alle variabelen hebben een 

significantieniveau (Chi2) kleiner dan .05. Vetgedrukt zijn die waarden die er duidelijk uit- 
                                                 

13 Deze in de jaren ‘60 ontwikkelde methode bekijkt de hiërarchische structuur binnen een n aantal cases. Door het re-

sultaat hiervan op de juiste manier te interpreteren, kan men bepalen van hoeveel clusters er sprake is (zie voor een 

uitgebreidere toelichting Ward, 1963).  

Figuur 2. Multiple Correspondence Analysis van diverse variabelen van woninginbraken. Kenmer-

ken die dicht bij elkaar liggen komen vaak gezamenlijk voor. De MO boren en de hulpmiddelen 

boor en flipper zijn gekaderd omdat deze in werkelijkheid ver buiten de figuur liggen. 
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Tabel 1. Verdeling van diverse inbraakkenmerken over de verschillende clusters in percentages van 

het totaal aantal waarden van een variabele, binnen de verschillende clusters. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Tijdstip:      
Nacht* 65.7 55.0   7.6 11.6 65.6 
Ochtend* 20.4 28.5 19.5 10.2 27.8 
Middag*   7.9   6.3 23.3 46.3   1.7 
Avond*   6.0 10.2 49.7 31.9   5.0 
      
Soort locatie:      
Garage     .2     .7     .1     .5     .7 
Benedenwoning*   1.2   1.3     .5   3.0     .2 
Bovenwoning*   4.3   2.5     .7   3.6   1.0 
Flatlaag* 11.0   3.2   1.8 25.5     .5 
Hoekwoning* 13.4 27.1 46.2 10.7 34.2 
Recreatiewoning*     .0     .4   3.7     .3     .0 
Studentenwoning*     .2     .0     .6   1.1     .0 
Tussenwoning* 65.9 52.9 16.8 41.9 31.1 
2 onder 1 kap*     .0   1.6   4.0     .2   3.6 
Vrijstaande woning*     .5   4.7 23.7     .3 27.8 
Bejaardenwoning*   1.2   2.0     .8 10.3     .0 
      
Via:      
Bovenlicht*     .6   4.9   4.3   2.6   4.4 
Deur* 97.1 53.4 31.2 93.3 28.9 
Raam*   2.3 37.9 47.0   3.1 57.9 
Schuifpui*     .0   1.4   3.8     .0   4.4 
Deur + raam*     .0   2.4 13.7   1.0   4.4 
      
Zijde:      
Achterzijde*   1.8 57.6 74.4 42.8 58.7 
Voorzijde* 97.9 36.9   3.4 51.7 19.7 
Zijkant*     .0   1.3 16.6     .0 18.4 
      
Bewoners thuis* 20.3 37.7 97.3 89.6   6.5 
      
Modus operandi:      
Afbreken     .5   1.1     .9   1.1     .7 
Afleiden*     .7     .2     .1   3.1     .0 
Boren*     .0     .4     .5     .1 58.1 
Cilinder*   3.7   8.3   1.6   6.4   2.4 
Hengelen* 78.7   1.9     .0   2.1     .2 
Inslaan*     .0   9.3 10.0   4.5   5.3 
Insluipen*   1.7 14.3   7.7 14.2   4.5 
Openbreken*     .5   3.6   3.8   5.0     .5 
Terugduwen nachtschoot*   1.0   1.3   4.6   4.9     .0 
Vernielen*     .2   4.7   3.7   1.0   2.9 
Wrikken sluitnaad*     .7 30.6 49.6 26.2 14.6 
      
Met behulp van:      
Boor*     .0     .0     .0     .0 71.7 
Breekvoorwerp*     .0 48.4 45.2 31.3 10.9 
Flipper* 67.9     .0     .0   .5     .0 
Schroevendraaier*     .9   8.4 24.2 11.1     .0 
Valse sleutel* 24.8   3.2   1.3 41.9   2.2 
      
N (totaal 5692) 417 1595 1367 1895 418 
* p < .05      
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springen, dat wil zeggen in vergelijking met de andere percentages binnen dezelfde waarde. Dit 

is redelijk arbitrair uitgevoerd, en dus zeker niet absoluut bepalend of limitatief. Vaak zien we 

dat een bepaalde waarde relatief vaak in twee verschillende clusters geplaatst kan worden (bij-

voorbeeld het hulpmiddel valse sleutel). Het komt echter ook voor dat waarden duidelijk relatief 

vaak in slechts één cluster voorkomen, zoals in het reeds besproken geval van het boren. De op-

lettende lezer zal opmerken dat het totaal aantal percentages binnen een variabele en binnen een 

cluster vaak niet op 100% uitkomt. Oorzaak hiervan is dat voor deze variabelen tevens een 

waarde Overig/onbekend is gedefinieerd. Deze waarden zijn niet als missing value gekwalifi-

ceerd, maar ook niet in de tabel opgenomen.  

Hoewel bijvoorbeeld duidelijk is dat inbraken in cluster 2 het meest gepleegd worden in 

tussenwoningen, zegt dit niet zo veel. Immers, tussenwoningen zijn logischerwijs over het al-

gemeen het vaakst doelwit van een inbraak. Wat de lezer meer vertelt, is hoe de verschillende 

waarden over de clusters zijn verdeeld en welke waarden dus relatief vaak voorkomen in een 

bepaalde cluster. Zo komen inbraken die ’s middags gepleegd zijn, relatief het meest voor in 

cluster 4. Is een inbraak op een avond gepleegd, wijst dit het meest richting clusters 3 en 4. De 

vijf verschillende clusters zijn daarom gedefinieerd naar gelang van de onderscheidende ken-

merken. De resulterende namen ogen wellicht wat onoverzichtelijk. Toch is ervoor gekozen alle 

onderscheidende kenmerken als geheel te vermelden in de clusternamen, zodat alle informatie 

hierin te zien is.14 

Cluster 1 is getypeerd als de ‘Hengelen-cluster’. In deze cluster komt hengelen immers 

zeer vaak voor als MO. Ook Deur en Voorzijde zijn in hoge mate aanwezig, maar het feit dat 

een inbreker een woning binnentreedt via de deur aan de voorzijde, is eigenlijk inherent aan het 

feit dat hierbij van hengelen gebruik is gemaakt. Als hulpmiddelen komen vaak een flipper of 

een valse sleutel voor. Een flat is in deze cluster relatief vaker doelwit, maar springt er niet zo-

danig uit als bijvoorbeeld in cluster 4 het geval is. Veel inbraken in cluster 1 vinden ’s nachts 

plaats. 

Cluster 2 kan de ‘Breken of insluipen-cluster’ genoemd worden. In deze cluster wordt 

vaak gebruik gemaakt van een breekvoorwerp. Inbraken waarbij de cilinder is afgebroken of 

uitgetrokken worden vaak in deze cluster geplaatst. Daarnaast zien we ook relatief vaak de 

MO’s inslaan en insluipen terug. 

Cluster 3 is gedefinieerd als de ‘Dure woningen-/Deur en raam-/Bewoners thuis-

/Inslaan, terugduwen nachtschoot of wrikken sluitnaad-cluster’. De huizen waar in deze cluster 

vaak wordt ingebroken, zijn hoekwoningen, recreatiewoningen, twee onder één kapwoningen en 

vrijstaande woningen: allen over het algemeen eigendom van de meer dan modaal verdienende 
                                                 

14 Let wel: het gaat hier alleen om onderscheidende kenmerken. Als bijvoorbeeld de MO hengelen is gehanteerd, zijn 

de kenmerken Deur en Voorzijde niet onderscheidend. Het lijkt immers voor de hand liggend dat hengelen gebeurt 

door een deur aan de voorzijde van de woning. 
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burger. We zien hier dat deze woningen nog vaker via de achterzijde worden binnengegaan dan 

in de andere clusters al het geval is. Ook de zijkant wordt relatief vaak gekozen, maar dit is inhe-

rent aan het feit dat hierbij over het algemeen sprake is van duurdere woningen die tevens via de 

zijkant te benaderen zijn. In maar liefst 97,3% van de inbraken in deze cluster, zijn de bewoners 

thuis. Relatief vaak wordt de woning binnengegaan via zowel deur als raam, waarbij vaak de 

methoden inslaan, terugduwen nachtschoot of wrikken sluitnaad worden gehanteerd. Logi-

scherwijs zijn breekvoorwerpen en schroevendraaiers hierbij vaak geziene hulpmiddelen. Inbra-

ken in cluster 3 vinden in bijna de helft van de gevallen ’s avonds plaats. 

Cluster 4 is de ‘Middag-/Goedkope woningen-/Bewoners thuis-/Afleiden, cilinder, in-

sluipen of terugduwen nachtschoot-cluster’. Inbraken in deze cluster vinden opvallend veel ’s 

middags plaats als de bewoners thuis zijn. Doelwitten zijn vaak de wat goedkopere woningen: 

benedenwoningen, flatlagen, studentenwoningen en bejaardenwoningen komen in deze cluster 

relatief vaak voor. De inbreker leidt de bewoners af, of sluipt de woning in (bijvoorbeeld als de 

bewoners in een andere ruimte zijn). Maar ook het terugduwen van de nachtschoot en het afbre-

ken of uittrekken van de slotcilinder zijn veel geziene methoden in deze cluster. Vaak wordt ge-

bruik gemaakt van een valse sleutel. 

Cluster 5 is de ‘Vrije woningen-/Bewoners afwezig-/Boren-cluster’ genoemd. De MO 

boren (en daarbij de boor als hulpmiddel) springt hier heel duidelijk boven de andere waarden 

uit. Relatief vaak worden hierbij vrije woningen (twee onder één kapwoningen of vrijstaande 

woningen) als doelwit uitgekozen. Deze woningen worden logischerwijs vaker via de zijkant be-

treden dan in de andere clusters het geval is. Veel van deze inbraken vinden ’s nachts plaats, 

waarbij bewoners veelal niet thuis zijn. 

Om de onderscheidende kenmerken tussen de verschillende clusters inzichtelijker te 

maken, zijn deze systematisch weergegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Onderscheidende inbraakkenmerken tussen de verschillende inbraakclusters. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Tijdstip    Middag  
      
Soort locatie   Dure wonin-

gen 
Goedkope 
woningen 

Vrije wonin-
gen 

      
Via   Deur/raam   
      
Bewoners 
thuis? 

  Ja Ja Nee 

      
MO Hengelen Breken & 

insluipen 
Inslaan, terug-
duwen nacht-
schoot & wrik-
ken sluitnaad 

Afleiden, 
cilinder, in-
sluipen & 
terugduwen 
nachtschoot 

Boren 
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3.3 Relatie met verdachtenkenmerken 

Voorafgaand zijn verschillende variabelen op het niveau van de inbraak geanalyseerd en in clus-

ters gekwalificeerd. Tevens is aangegeven welke kenmerken op inbraakniveau kunnen wijzen op 

een bepaalde cluster. In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de diverse variabelen op 

verdachtenniveau. Immers, als meer duidelijk is over de verdeling van diverse kenmerken van 

de aangehouden verdachten, kunnen deze wellicht gekoppeld worden aan de kenmerken van de 

woninginbraken. Ook bij deze analyse is gebruik gemaakt van een Multiple Correspondence 

Analysis. In Figuur 3 is het resultaat hiervan weergegeven. De variabele nationaliteit is hierin 

niet meegenomen, omdat deze – niet geheel ondenkbaar – sterk blijkt te congrueren met de vari-

abele geboorteland en het dus geen meerwaarde heeft deze beide variabelen mee te nemen.  

Opvallend is dat inbrekers geboren in Azië vaak wonen in Noord-Holland (waarvan 

meer dan de helft in Amsterdam). Verdachten jonger dan 16 jaar worden relatief vaak aange-

houden voor inbraken in hun eigen woonplaats. Verder hebben verdachten uit Zuid- en Midden-

Amerika vaak geen vaste woon- of verblijfplaats.  

Om te bepalen in welke mate de diverse verdachtenkenmerken samenhangen met de va-

riabelen op het niveau van de woninginbraken zijn de verbanden onderzocht tussen de verschil- 

 

 

 Figuur 3. Multiple Correspondence Analysis van diverse kenmerken van verdachten. 
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lende kenmerken op verdachtenniveau enerzijds, en anderzijds het antwoord op de vraag tot 

welke cluster de inbraak, waarvoor deze verdachte is aangehouden, behoort. Hierin zijn niet al-

leen de unieke verdachten meegenomen, maar is elke verdachte gekoppeld aan alle inbraken 

waarvoor hij of zij is aangehouden. Hierdoor is sprake van een grotere n dan het eerder genoem-

de aantal unieke verdachten (490).15 Tabel 3 biedt een overzicht van de resultaten. Net als in Ta-

bel 1 wordt ook in Tabel 3 in percentages aangegeven in welke mate een bepaald kenmerk van 

de verdachte voorkomt in de verschillende clusters op inbraakniveau. Bij het toepassen van deze 

tabel is het vooral van belang te kijken naar hoe een variabele binnen een cluster is verdeeld. 

 

Tabel 3. Verdeling van diverse daderkenmerken over de verschillende inbraakclusters in percenta-

ges van het totaal aantal waarden van een variabele, binnen de verschillende clusters. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Vrouw* 34.4 10.7   4.8 14.6 12.5 
      
Geboorteland:      
Azië   2.9   3.2   2.0   5.1   4.2 
Afrika   4.3   1.8     .0   4.1   6.3 
West-Europa*   8.7   2.3   2.0   9.2     .0 
Oost-Europa*     .0   5.4 12.9   4.6 29.2 
Midden-/Zuid-Amerika*     .0   8.1   6.1   1.5   4.2 
Marokko 17.4 13.6 12.2 11.2 14.6 
Nederland 65.2 63.8 61.9 60.7 41.7 
      
Leeftijd:      
t/m 15 jaar*   7.1   5.8 17.7 17.3   4.2 
16-20 jaar* 14.3 23.8 27.9 16.8   8.3 
vanaf 21 jaar* 78.6 69.5 53.1 65.8 87.5 
      
Delict in woonplaats* 60.0 36.6 42.2 40.7 16.7 
      
Woongebied:      
Noord-/Midden-Nederland*   2.9   9.5   2.9   4.3   9.1 
Zuid-Nederland   1.4   1.4     .7   4.3   2.3 
Noord-Holland*   2.9   5.9   8.7   5.9 31.8 
Zuid-Holland* 92.9 80.6 78.3 82.3 45.5 
Zonder vaste woon- of verblijf-
plaats* 

    .0   1.8   8.0   3.2 11.4 

      
N (totaal 688) 70 224 147 199 48 
* p < .05      

                                                 
15 Ter verduidelijking: reeds eerder is genoemd dat 334 van de 5692 inbraken zijn opgelost. Het feit dat hiervoor 490 

unieke verdachten verantwoordelijk zijn, komt doordat sommige inbraken door twee of meer daders zijn gepleegd. In 

Tabel 3 hebben we te maken met een n van 688, omdat aangehouden daders vaak verantwoordelijk waren voor meer 

dan één inbraak. Omdat daderkenmerken vergeleken worden met inbraakkenmerken, zijn al deze gevallen meegeno-

men. In deze vergelijking kan het dus enerzijds zo zijn dat een inbraak meer dan één keer is meegenomen (in het ge-

val dat meerdere daders hiervoor verantwoordelijk zijn), en anderzijds zo zijn dat een dader meer dan één keer is 

meegenomen (in het geval dat deze dader voor meerdere inbraken verantwoordelijk is). 
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Waar het in Tabel 1 dus belangrijk was om horizontaal te kijken, wordt nu vooral verticaal (bin-

nen een variabele) gekeken.  

Bij inbraken uit cluster 1 – waarbij de woning vaak is binnengegaan door middel van 

hengelen – zien we een relatief hoog aandeel van vrouwelijke daders. Veel daders zijn ouder dan 

20 jaar en plegen het delict in hun eigen woonplaats. Verder zien we een verhoogd percentage 

dat geboren is in West-Europa (en niet in Nederland). 

Voor inbraken uit cluster 2 zijn minder duidelijk onderscheidende daderkenmerken aan 

te wijzen. We zien dat relatief veel daders tussen de 16 en 20 jaar zijn en woonachtig in Noord- 

of Midden-Nederland. 

 Inbraken uit cluster 3 zijn opvallend veel gepleegd door daders die 20 jaar of jonger zijn. 

Zowel in de categorie t/m 15 jaar als in de categorie 16-20 jaar is binnen deze cluster een ver-

hoogde daderpopulatie te vinden. Binnen deze cluster bevinden zich vrijwel alleen mannelijke 

daders (95,2%). Verder hebben relatief veel daders geen vaste woon- of verblijfplaats. 

 Voor inbraken uit cluster 4 zijn relatief veel daders jonger dan 16 jaar verantwoordelijk. 

Dit betreft de inbraken die vaak ’s middags worden gepleegd, vaak door middel van afleiden of 

insluiping. Verder zijn relatief veel daders geboren in West-Europa (anders dan Nederland) en 

woonachtig in Zuid-Nederland (hoewel deze laatste categorie maar 4,3% betreft van de totale 

daderpopulatie binnen deze cluster). 

 Cluster 5 wijst erg duidelijk in de richting van een bepaalde dadertypologie. Relatief 

veel inbrekers zijn geboren in Oost-Europa en zijn ouder dan 20 jaar. Weinig inbraken vinden 

plaats in de woonplaats van de dader. Veel daders wonen buiten de provincie of hebben geen 

vaste woon- of verblijfplaats. Dit betreft de cluster waarin veelal het boren als MO wordt gehan-

teerd. 

 Een overzicht van de onderscheidende daderkenmerken is weergegeven in Tabel 4. 

 

3.4 Selectiviteit 

Omdat bij slechts 5,9% van alle onderzochte woninginbraken daderinformatie aan een inbraak 

gekoppeld kon worden, is het goed om aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre de opge-

loste inbraken representatief zijn voor het totaalplaatje. Hiertoe is een onafhankelijke t-toets16 

uitgevoerd, waarbij is onderzocht of er significant verschil bestaat tussen kenmerken op in-

braakniveau van opgeloste inbraken, en die van onopgeloste inbraken. Het bleek dat bij slechts 

elf van de mogelijke 40 kenmerken een significant verschil optreedt. Een overzicht van de ken-

merken waarbij dit het geval is, is weergegeven in Tabel 5. In deze tabel worden voor de 

elf kenmerken de t, de df en de r weergegeven. De t is belangrijk omdat deze de richting  

                                                 
16 Bij een onafhankelijke t-toets worden gemiddelden van verschillende variabelen vergeleken tussen twee verschil-

lende populaties (in dit geval de opgeloste inbraken tegenover de onopgeloste inbraken). 
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Tabel 4. Onderscheidende daderkenmerken tussen de verschillende inbraakclusters. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Geslacht Vrouw  Man   
      
Geboorteland West-Europa   West-Europa Oost-Europa 
      
Leeftijd > 20 jaar 16-20 jaar < 21 jaar t/m 15 jaar > 20 jaar 
      
Delict in 
woonplaats? 

Ja    Nee 

      
Woongebied  Noord-

/Midden-
Nederland 

ZVWVP17 Zuid-
Nederland 

Noord-
/Midden-
Nederland, 
Noord-Holland 
& ZVWVP17 

      

 

Tabel 5. Significante resultaten (p<0.05) van onafhankelijke t-toets tussen diverse inbraakkenmer-

ken en het antwoord op de vraag of een inbraak is opgelost of niet. 

 t df r (effectgrootte) 
Tijdstip:    
Nacht -3.179   370.650 .17 
Avond  3.506   387.853 .18 
    
Soort locatie:    
Recreatiewoning  2.557   510.068 .11 
    
Via:    
Bovenlicht -2.150   275.257 .13 
    
Bewoners thuis -2.198 1920 .05 
    
Modus operandi:    
Boren  2.263   418.331 .11 
Cilinder  2.772   429.590 .13 
Terugduwen nachtschoot  3.120   468.461 .14 
Wrikken sluitnaad  4.145   396.006 .21 
    
Met behulp van:    
Breekvoorwerp  2.880     36.090 .46 
Schroevendraaier  2.460     40.938 .37 
    

 

van het verband aangeeft. In het geval dat deze negatief is, betekent dit dat het bewuste 

kenmerk vaker voorkomt bij inbraken waarvan geen verdachte bekend is. Een positieve 

t wijst echter op een verhoogde aanwezigheid van een kenmerk bij opgeloste woningin-

braken. Met behulp van het aantal vrijheidsgraden (df) is vervolgens voor deze verban-

                                                 
17 = zonder vaste woon- of verblijfplaats. 



 27 

den de effectgrootte (r) berekend18, om aan te geven hoe deze verschillen ten opzichte van el-

kaar liggen. 

 Uit Tabel 5 blijken andere resultaten dan gepubliceerd in het eerder aangehaalde onder-

zoek van López en Adriaens (2000a). Bovenstaande resultaten spreken die van hen tegen, of la-

ten verschillen zien die in het door hen onderzochte databestand überhaupt niet voorkwamen. Zo 

blijkt uit Tabel 5 dat inbraken die niet zijn opgelost vaker ’s nachts voorkomen. Ook inbraken 

waarbij de woning via het bovenlicht is betreden, worden minder vaak opgelost. Opvallend is 

verder, hoewel de effectgrootte van dit verschil beperkt is, dat inbraken waarbij de bewoners 

thuis zijn, minder vaak worden opgelost. Kijkend naar de positieve t’s, is te zien dat inbraken 

die ’s avonds worden gepleegd, vaker worden opgelost. Dit is tevens het geval voor inbraken in 

recreatiewoningen. Ook diverse MO’s zien we vaker bij opgeloste inbraken. Vooral de effect-

grootte van wrikken sluitnaad is hierbij relatief groot. Dit geldt helemaal voor de hulpmiddelen 

breekvoorwerp en schroevendraaier, die vaker door bekende verdachten zijn gebruikt en waar-

bij sprake is van grote effectgroottes. 

 Overigens tonen de effectgroottes dat de verschillen beperkt zijn. De meeste effectgroot-

tes zijn immers kleiner dan de grenswaarde voor middelgrote effecten (0,3). De grenswaarde 

voor grote effecten (0,5) wordt helemaal niet bereikt (Field, 2005). Concluderend kunnen we 

stellen dat de verschillen tussen opgeloste en onopgeloste woninginbraken over het algemeen 

wel meevallen. Wat echter niet uitgesloten is, is een zekere mate van selectiviteit onder de ver-

dachten. Dit is echter logischerwijs niet te onderzoeken: daderkenmerken van de onbekende 

verdachte zijn nog altijd niet bekend. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Berekend met behulp van de volgende formule: r = √√√√(t2 / (t2 + df )) (waarbij df het aantal vrijheidsgraden is) (Field, 

2005). 
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4. Conclusie 

 

In dit onderzoek is getracht de verbanden te onderzoeken tussen daderkenmerken enerzijds, en 

kenmerken op woninginbraakniveau anderzijds. Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opge-

steld: Welke typologieën van woninginbraken, plaatsgevonden in de stad Gouda en in het dis-

trict Duin- en Bollenstreek van de politieregio Hollands Midden in de periode 2003 tot 2008, 

kunnen we onderscheiden en hoe en in welke mate hangen diverse kenmerken van de hiervoor 

aangehouden verdachten met deze typologieën samen? Eerdere empirische onderzoeken hebben 

daders van woninginbraak op diverse manieren getracht te categoriseren. Vaak wordt de gele-

genheidsdader afgezet tegen de professional, in uiteenlopende soorten en maten. Tot op heden 

ontbrak het echter aan kennis over de vraag of uit bepaalde inbraakkenmerken afgeleid kan wor-

den van welk soort dader waarschijnlijk sprake is. Dit onderzoek heeft getracht antwoord te vin-

den op deze vraag. 

 In totaal zijn 5692 woninginbraken geanalyseerd, afkomstig van het politiesysteem BPS. 

490 unieke verdachten waren verantwoordelijk voor 334 inbraken (5,9% van het totaal aantal 

inbraken). Allereerst zijn, met behulp van een Multiple Correspondence Analysis, alle wo-

ninginbraken onderverdeeld in vijf clusters. Per variabele is vervolgens gekeken welke waarden 

relatief veel voorkomen in een bepaalde cluster, waarna de verschillende clusters nader gedefi-

nieerd konden worden. Cluster 1 betreft de ‘Hengelen-cluster’. Cluster 2 is gedefinieerd als de 

‘Breken of insluipen-cluster’ en cluster 3 als de ‘Dure woningen-/Deur en raam-/Bewoners 

thuis-/Inslaan, terugduwen nachtschoot of wrikken sluitnaad-cluster’. Cluster 4 wordt de ‘Mid-

dag-/Goedkope woningen-/Bewoners thuis-/Afleiden, cilinder, insluipen of terugduwen nacht-

schoot-cluster’ genoemd. Tenslotte is cluster 5 getypeerd als de ‘Vrije woningen-/Bewoners af-

wezig-/Boren-cluster’. 

 Na het clusteren van de woninginbraken is gekeken naar de verbanden tussen diverse 

daderkenmerken enerzijds, en het antwoord op de vraag in welke cluster een inbraak zich be-

vindt anderzijds. Gekeken is naar de onderscheidende daderkenmerken, verdeeld over de ver-

schillende inbraakclusters. Dit heeft geresulteerd in een andere typering dan die van de gelegen-

heidsdader versus de professionele dader. Daders verantwoordelijk voor inbraken uit cluster 1 

noemen we de ‘Vrouw-/Geboren in West-Europa-/Ouder dan 20 jaar-/Pleegt delict in eigen 

woonplaats-dader’. In cluster 2 vinden we de ’16 tot 20 jaar oud-/Woont in Noord- of Midden-

Nederland-dader’. Inbraken uit cluster 3 zijn toe te schrijven aan de ‘Man-/Jonger dan 21 jaar-

/Zonder vaste woon- of verblijfplaats-dader’. In cluster 4 bevindt zich de ‘Geboren in West-

Europa-/Jonger dan 16 jaar-/Woont in Zuid-Nederland-dader’. Tot slot vinden we in cluster 5 de 

‘Geboren in Oost-Europa-/Ouder dan 20 jaar-/Pleegt delict niet in eigen woonplaats-/Woont in 

Noord- of Midden-Nederland of Noord-Holland, of heeft geen vaste woon- of verblijfplaats-

dader’.  
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 Om te onderzoeken in hoeverre de opgeloste woninginbraken representatief zijn voor 

het totaal aantal inbraken, is een onafhankelijke t-toets uitgevoerd, waarbij de verschillende in-

braakkenmerken van de opgeloste woninginbraken zijn vergeleken met die van de onopgeloste 

inbraken. Slechts een kwart van de onderzochte kenmerken vertoont significante verschillen tus-

sen opgeloste en onopgeloste inbraken. Het grootste verschil treedt op bij de hulpmiddelen 

breekvoorwerp en schroevendraaier. De effectgroottes van alle elf verschillen zijn echter be-

perkt. We kunnen daarom concluderen dat de gevonden verbanden in redelijke mate tevens toe 

te passen zijn op de, wellicht nog, onopgeloste woninginbraken. 
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5. Aanbevelingen 

 

In de strijd tegen woninginbraak treedt de politie zowel preventief als repressief op. Dit onder-

zoek richt zich op de repressieve tak van de bestrijding van woninginbraak. In dit hoofdstuk zul-

len de uitkomsten hiervan vertaald worden naar de politiepraktijk. Ook worden enkele algemene 

aanbevelingen gegeven. 

 

5.1 Vertaling uitkomsten naar politiepraktijk 

In dit onderzoek zijn vijf typologieën van woninginbraken gedefinieerd. Een overzicht van de 

hiermee samenhangende inbraakkenmerken is weergegeven in Tabel 2. Tabel 4 toont welke on-

derscheidende daderkenmerken er zijn tussen deze verschillende inbraakclusters. Met deze ken-

nis kan binnen de opsporing eerder gefocust worden op een bepaalde dader(groep). Aan te beve-

len valt dan ook, dat in het beginstadium van de opsporing met de bekende inbraakkenmerken 

getracht wordt de betreffende inbraak in een bepaalde cluster te kwalificeren. Vervolgens kan in 

het achterhoofd worden gehouden dat de dader wel eens bepaalde kenmerken zou kunnen heb-

ben, die relatief vaak voorkomen binnen deze inbraakcluster. 

 In het ene geval zal dit waarschijnlijker zijn dan in het andere geval. Zo valt voor inbra-

ken waarbij gebruik is gemaakt van een boor, met zeer hoge zekerheid te zeggen dat deze in-

braak thuishoort in cluster 5. Men heeft in dat geval waarschijnlijk te maken met een rondtrek-

kende dadergroepering, veelal afkomstig uit Oost-Europa. Een inbraak waarbij de woning is 

binnengegaan door middel van hengelen is zeer waarschijnlijk in cluster 1 te plaatsen. Dit we-

tende, zou men zich in de opsporing dienen te focussen op een lokale dader(groep). Een inbraak 

waarbij minder harde conclusies getrokken kunnen worden, is bijvoorbeeld een inbraak met de 

MO wrikken sluitnaad. Hoewel dit in bijna de helft van alle inbraken binnen cluster 3 het geval 

is, is het lang niet zeker dat in zo’n geval daadwerkelijk van cluster 3 sprake is. Immers, het 

wrikken van de sluitnaad zien we ook terug in de andere clusters. 

 Daarbij kan het zo zijn dat inbraakkenmerken uit verschillende clusters bij een inbraak 

gecombineerd voorkomen. Het wordt dan al snel moeilijk zich te richten op één bepaalde clus-

ter. Dit brengt met zich mee dat de focus op een bepaalde dader(groep) een stuk breder zal moe-

ten liggen. 

 Met het ene daderkenmerk kan men binnen het opsporingsdomein meer dan met het an-

dere. Zo kan het woongebied een belangrijke indicator zijn voor de vraag waarop men zich in de 

opsporing zou moeten richten. Hetzelfde geldt voor het antwoord op de vraag of er al dan niet 

sprake is van een lokale dader: is er een kleine kans dat dit het geval is, dan heeft het weinig zin 

zich tijdens de opsporing te richten op de gemeente waar de inbraak heeft plaatsgevonden. Met 

een indicatie van het geboorteland van de verdachte kan men in eerste instantie echter minder. 



 31 

Pas als een duidelijk beeld is gevormd van een mogelijke dader, kan deze variabele een hulp-

middel zijn om dit beeld enigszins te bevestigen, dan wel te ontkrachten. 

 Dit onderzoek poogt een hulpmiddel te zijn bij het opsporen van verantwoordelijken 

voor woninginbraken en is absoluut niet hét middel om woninginbraken de kop in te drukken. 

Onjuist begrip van de resultaten kan tunnelvisie in de hand werken. Het is dan ook aan te beve-

len de uitkomsten altijd te gebruiken naast de huidige opsporingsmethoden, en niet in plaats van. 

 

5.2 Algemene aanbevelingen 

Naast specifieke aanbevelingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek, kunnen ook 

enkele algemene aanbevelingen worden gegeven die nuttig kunnen zijn voor het verbeteren van 

de prestaties van de politie. 

Op het gebied van woninginbraak zijn de afgelopen decennia veel onderzoeken uitge-

voerd. Een beleidsadviseur van politie Hollands Midden merkte hierover op: “De kenniscurve 

van de politie gaat op en neer. Men vertrekt steeds weer vanaf punt nul omdat iedereen zelf op-

nieuw het wiel wil uitvinden. Er is al een hoop kennis maar steeds probeert men opnieuw infor-

matie te vergaren.” Inderdaad is het zo dat veel onderzoeken bevindingen van elkaar herhalen. 

Vaak blijven conclusies vrij algemeen, zonder specifiek in te gaan op verbanden tussen diverse 

domeinen. Het valt dan ook sterk aan te bevelen in onderzoek dieper in te gaan op diverse aspec-

ten rondom woninginbraak. Hiermee kan de op en neer gaande kenniscurve worden doorbroken. 

  Wat betreft registratie van informatie rondom woninginbraken worden politiemedewer-

kers ‘in blauw’ sterk aanbevolen beschikbare informatie nauwkeuriger in het systeem te zetten. 

In dit onderzoek was sprake van missing values, die door nauwkeuriger invoerwerk van de ver-

balisant vermeden kunnen worden. Ook zou het van meerwaarde zijn als verdachten niet alleen 

bij opgeloste zaken worden ingevoerd in het systeem, maar ook bij opgehelderde zaken. Op die 

manier kan een beter beeld gevormd worden van daders en/of dadergroepen, en kunnen eventu-

eel aanwezige patronen in een analyse eerder herkend worden. Daarnaast dienen zaken die in het 

registratiesysteem van de recherche zijn afgerond, altijd verwerkt te worden in BVH. Helaas ge-

beurt dit nu nog onvoldoende. Tevens verdient het aanbeveling te kijken in hoeverre het moge-

lijk is informatie over persoonlijke kenmerken, zoals de etniciteit van verdachten, te registreren. 

Doordat dit niet gebeurt, bestaat onvoldoende kennis over dadergroepen waarop men zich in de 

opsporing dient te focussen. 

Op het gebied van kennis zijn er ook voor de Dienst Informatie van de politie verbeter-

punten mogelijk. Statistische programma’s als SPSS – vrij gebruikelijk in de wetenschappelijke 

onderzoekswereld – worden bij analyses door de Dienst Informatie niet gebruikt. Reeds door 

Moerland & Boerman (2003) werd aanbevolen dat analytici moeten beschikken “over alle mo-

gelijke hard- en software die nodig is om het soort analyseactiviteiten waarmee ze zich door-

gaans bezighouden optimaal te verrichten” (Moerland & Boerman, 2003, p. 218). Het is zeer 
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aan te bevelen dat de kennis binnen de politie op één lijn komt met de wetenschap. Analyses 

zouden moeten leiden tot besluiten, en wetenschappelijke kennis dient vertaald te worden naar 

daadwerkelijke operationalisatie. Hierin ligt wellicht een taak voor recherchekundigen: de op-

leiding tot recherchekundige is immers opgezet, juist om het kennisniveau binnen de politie Ne-

derland op een hoger peil te brengen.  



 33 

6. Discussie 

 

Hoewel in dit onderzoek veel significante verbanden gevonden zijn, is het verstandig hier ook 

enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Zo richt dit onderzoek zich vooral op verbanden tussen 

daderkenmerken en de gedragingen van de dader rondom de plaats delict (plaats van binnenko-

men, wijze van binnenkomen, enzovoorts). Een andere benadering kan echter zijn, om ervan uit 

te gaan dat inbrekers niet MO-gericht, maar buitgericht opereren (zie bijvoorbeeld De Gooi- en 

Eemlander, 23 december 2008, waarin de politie aangeeft dat steeds meer daders buitgericht 

zouden opereren). Het zou daarom goed zijn om extra onderzoek te verrichten naar de verban-

den tussen daderkenmerken en het soort buit dat zij meenemen bij hun inbraak. Vanwege be-

perkte tijd en capaciteit is deze vraag in dit onderzoek achterwege gebleven. 

 Veel van de analyses in dit onderzoek richten zich op clustering van woninginbraken en 

op kenmerken (op inbraak- dan wel daderniveau) die invloed hebben op plaatsing in deze clus-

ters. Hierbij moet opgemerkt worden dat de waarde van clusters niet moet worden overschat. 

Vanwege het gedwongen sluiten van compromissen hebben clusters een bepaalde mate van grijs 

gebied. Daarom moet, bij toepassing van de gevonden clusters, in het achterhoofd worden ge-

houden dat een bepaald kenmerk vrijwel altijd in alle clusters voorkomt. Juiste interpretatie van 

de clusters is erg belangrijk. Het feit dat een kenmerk meer dan gemiddeld voorkomt in een be-

paald cluster, betekent niet dat men zich dan maar zonder meer mag storten op deze betreffende 

cluster. Daarnaast zijn de clusters niet evenredig verdeeld: clusters 1 en 5 bevatten ongeveer drie 

keer zo weinig inbraken als clusters 2, 3 en 4. Verder is het belangrijk de verdeling van de diver-

se kenmerken over de verschillende clusters goed te interpreteren. Hoewel bijvoorbeeld relatief 

veel inbrekers, verantwoordelijk voor inbraken uit cluster 2, wonen in Noord- of Midden-

Nederland, woont nog steeds de overgrote meerderheid van de inbrekers, gekoppeld aan cluster 

2, in Zuid-Holland. Bij het focussen op een bepaalde dader(groep), zal men zich in dit voorbeeld 

dus in eerste instantie moeten richten op verdachten woonachtig in Zuid-Holland, en tegelijker-

tijd net even wat extra aandacht moeten hebben voor verdachten die in Noord- of Midden-

Nederland wonen. 

 Kijkend naar de diverse daderkenmerken, dient herhaald te worden dat de variabele na-

tionaliteit niets zegt over etniciteit. Van iemand die in het politiesysteem geregistreerd staat als 

Nederlander, is niet bekend of deze autochtoon, dan wel allochtoon is.  

 Hoewel selectiviteit onder de opgeloste inbraken lijkt mee te vallen, is er hoogstwaar-

schijnlijk wel sprake van selectiviteit onder de aangehouden verdachten. Vooral internationale 

verdachten worden zelden aangehouden. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat deze sterk 

onderbedeeld zijn in de politiesystemen, en voor meer inbraken verantwoordelijk zijn dan op ba-

sis van officiële cijfers geconcludeerd kan worden (zie onder andere de eerder aangehaalde Van 

den Dool, 2000). 
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 Dit onderzoek richt zich vooral op individuele daderkenmerken. Hoewel, in het geval 

van een inbraak met meerdere daders, al deze daders in de analyse worden meegenomen, wor-

den vervolgens de verbanden getoond tussen de individuele daderkenmerken en de woningin-

braak. Het is nog onvoldoende duidelijk of, en zo ja, in welke mate, er bij inbraken met meerde-

re daders overeenkomsten in daderkenmerken te vinden zijn tussen deze verschillende daders. 

Dit onderzoek helpt vooral bij het focussen op één bepaalde soort dader. Verder onderzoek naar 

kenmerken van dadergroepen zou een meerwaarde zijn. 

 Bij het clusteren van de inbraken zijn de aanwezige missing values, zoals gebruikelijk, 

geïmputeerd. Hierbij kunnen echter vraagtekens geplaatst worden, omdat niet duidelijk is of de-

ze missing values willekeurig zijn, of dat er een systematiek is in het ontbreken van bepaalde 

gegevens. 

 Desondanks is dit onderzoek zowel wetenschappelijk als maatschappelijk erg waarde-

vol. Niet eerder werden de verbanden onderzocht tussen inbraak- en daderkenmerken. Daarbij is 

gebruik gemaakt van een grote database met gegevens over meerdere jaren. 

Het probleem van woninginbraken zal nooit helemaal worden opgelost. Met behulp van 

empirisch onderzoek kan dit probleem echter wel worden teruggedrongen. Het is dan ook be-

langrijk dat kennis rondom woninginbraak continu vernieuwd en aangevuld wordt.  
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