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Ondanks daling inbraken blijft aandacht geboden 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 
WONINGINBRAAK ZEER EFFECTIEF 

Crimi-trends

 Woninginbraak kan veel materiële én immateriële schade 
voor slachtoffers opleveren. Gelukkig doen zich rondom dit 
delict positieve ontwikkelingen voor. Zo laat het aantal 
geregistreerde inbraken – na een jarenlange stijging in de 
jaren tachtig – vanaf midden jaren negentig een forse daling 
zien. Maar waakzaamheid is geboden, stelt Jaap de Waard.

Onder de bevolking is de bereidheid 
toegenomen om preventieve maatregelen tegen 

woninginbraak te treffen, zoals het licht 
aanlaten bij afwezigheid / foto: Inge van Mill.   
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door Jaap de Waard 
De auteur is werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 D
e (preventieve) aanpak van woninginbraak staat sinds 
begin jaren 80 van de vorige eeuw volop in de belang-
stelling. Dit is niet verwonderlijk. Juist bij het delict 
woninginbraak is niet alleen de materiële schade voor 

het slachtoffer groot, maar ook de immateriële. Een op de vijf 
slachtoffers ondervindt geestelijke of emotionele schade na 
een woninginbraak. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat 
de omvang van woninginbraak in Nederland groter is dan die in 
andere geïndustrialiseerde landen. Mede gezien deze feiten is 
het noodzakelijk om preventie en opsporing van woningin-
braak hoge prioriteit te geven. 

OMVANG EN ONTWIKKELING 
Wat kunnen we zeggen over de ontwikkeling, omvang en ach-
tergrond van woninginbraak in de afgelopen jaren? Om een 
goed beeld te geven, wordt gebruikgemaakt van twee bronnen. 
De eerste is het aantal door de politie geregistreerde woningin-
braken. De andere bron is de zogenoemde slachtofferenquête. 
Hierin geven geïnterviewden aan of en hoe vaak men het afge-
lopen jaar slachtoffer is geworden van woninginbraak. 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal geregistreerde wonin-
ginbraken vanaf 1980, dan blijkt uit figuur 1 het volgende. Vanaf 
1980 is er gedurende de periode tot 1995 sprake van een sterke 
stijging van het aantal woninginbraken. De piek ligt in het jaar 
1994 met bijna 124000 geregistreerde woninginbraken. Ten 
opzichte van 1980 (met 53000 woninginbraken), is er in dat jaar 

sprake van meer dan een verdubbeling. Vervolgens is er sinds 
1995 sprake van een dalende trend. Ten opzichte van 1994 treedt 
er in 2009 een forse daling op van 41 procent. In de jaren 2008-
2010 is er echter wel een geleidelijke stijging te zien ten opzich-
te van 2007. In 2010 bedraagt het aantal geregistreerde wonin-
ginbraken 82000. Het niveau in 2010 ligt echter onder dat van 
1983. De dalende trend bij woninginbraak is ook internationaal 
waarneembaar. Zo is het aantal woninginbraken in het Ver-
enigd Koninkrijk met meer dan 55 procent gedaald in 2008 ten 
opzichte van 1995. In Duitsland is in deze periode sprake van 
een daling met 49 procent, in Frankrijk met 30 procent en in 
Italië met 28 procent.

Sinds 1980 is de gelegenheid om in te breken bijzonder sterk 
toegenomen. Zo is het aantal particuliere huishoudens in 
de periode 1980-2009 met ruim 2,3 miljoen toegenomen 
(van 5 miljoen naar 7,3 miljoen). Rekening houdend met deze 
groei, ziet de daling van het aantal woninginbraken er nog 
opvallender uit. Uit figuur 2 blijkt dat, wanneer het piekjaar 
1994 vergeleken wordt met 2009, er sprake is van een daling 
met 47 procent gerelateerd aan het aantal particuliere 
 huishoudens. 

TRENDS IN WONINGINBRAAK 
Naast het geregistreerde niveau van woninginbraak, kan 
ook een beeld verkregen worden door gebruik te maken van 
gegevens uit de slachtofferenquête. Dit is een jaarlijks, lande-
lijk bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
 preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden 
van de politie. Dit landelijke onderzoek is gebaseerd op een 
steekproef van op dit moment 20000 ondervraagde personen. 
De landelijke uitkomsten zijn daarmee betrouwbaar en 
 representatief. Onlangs is een trendanalyse gemaakt naar 
woninginbraak over de periode 1980-2008. 

Wat blijkt? Het aantal geschatte woninginbraken op basis van 
de analyse uit slachtofferenquêtes bedraagt in 1980 85000. In 
2008 bedraagt dit geschatte aantal 82000, iets minder dus dan 
het niveau in 1980. Sinds 1995 neemt het slachtofferschap van 
woninginbraak, volgens de gegevens uit de slachtofferenquê-
te, vrij spectaculair af. Werden er in 1995 naar schatting nog 
2320000 woninginbraken gepleegd, in 2008 zijn dat er 82000. 

>>

Figuur 2 > Woninginbraak per 100 particuliere  

huishoudens, 1980-2009

Figuur 1 > Woninginbraak 1980-2009 

Bron: Eigen analyse gegevens CBS, WODC, IVM.

BOX 1 > MOGELIJKE VERKLARINGEN 
VOOR DE GEOBSERVEERDE DALING 
IN WONINGINBRAAK 

-  Selectieve insluitingseffecten/gerichte 
selectieve daderaanpak van de ‘top 10-veel-
plegers’, waaronder woninginbrekers.

-  Culturele factoren, het plegen van delicten 
is ‘not done’.

-  Gerichte operationele politie praktijken.
-  Verzadiging en aftopping van de heling-

markt. Er worden steeds goedkoper dure 
consumptiegoederen aangeboden (het 
Mediamarkteffect), waardoor de afzet op de 
(amateuristische) helingmarkt is ingestort.

-  Verschuiving in populaties drugverslaafden. 
Het aantal harddrugverslaafden is sinds 
de jaren 90 drastisch gedaald.

-  Effecten van situationele criminaliteits-
preventie gaan doorwerken. De reikwijdte 
van preventieve maatregelen neemt toe, 
bijvoorbeeld door het Bouwbesluit en het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

-  Stabilisering van importcriminaliteit 
uit buitenland.

-  ‘Gouden combinatie’ van repressieve en 
preventieve aanpak, bijvoorbeeld bij de 
aanpak van herhaald slachtofferschap 
van woninginbraak.

-  Meer geavanceerde toepassingen van 
 criminaliteitsanalyses.

-  De toegenomen samenwerking tussen 
publieke en private partners, waar woning-
bouwcorporaties een actieve rol spelen.

-  Toename preventiebereidheid /preventie-
bewustzijn onder de bevolking. 
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Figuur 3> Trends in preventiebereidheid onder de Nederlandse bevolking, 1993-2009

Uit de bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er in 2008 
ten opzichte van het piekjaar 1995 sprake is van een forse daling 
van het totaal aantal geschatte woninginbraken. Deze uit-
komst verloopt vrijwel identiek aan de daling van het aantal 
door de politie geregistreerde woninginbraken in die periode. 
Een belangrijke vraag is wat de mogelijke verklaringen zijn 
voor de hierboven beschreven daling van woninginbraak.

MOGELIJKE VERKLARINGEN 
Waarom is het niveau van woninginbraak gedaald? Het 
 antwoord op deze vraag bestaat uit een combinatie van vele 
verklarende factoren. Wat treffen we zoal in de (wetenschap-
pelijke) literatuur aan? In Box 1 wordt een overzicht gepresen-
teerd. Wat betreft de toename van preventiebereidheid onder 
de bevolking, bestaan mooie trendgegevens die deze toename 

inderdaad bevestigen. Uit slachtofferenquêtegegevens blijkt 
dat de Nederlandse bevolking sinds 1993 zich steeds meer 
bewust is van het risico op slachtofferschap van woningin-
braak. Dat heeft zich vertaald in een toegenomen preventie-
bereidheid, zoals uit figuur 3 blijkt.

VEELZEGGENDE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 
Om vast te stellen wat de achterliggende factoren van 
 woninginbraak zijn, is het nuttig om kennis te nemen van 
beschikbare onderzoeksbevindingen. De te nemen maat-
regelen kunnen hierop worden toegesneden. Op basis van 
een systematische indeling naar dader, situatie en slacht of fer, 
kunnen de volgende veelzeggende onderzoeksbevindingen 
over woninginbraak worden vermeld. Het betreft een selectie. 
Het zijn voorbeel den van recente bevin dingen die in de 

preventieve werking uit. Van hang- en sluitwerk gaat minder 
dan de veronderstelde preventieve werking uit, tenzij het open-
breken daardoor langer duurt. In dit laatste geval zoekt men 
echter vaak een andere toegang tot hetzelfde pand of een 
ander pand in de onmiddellijke nabijheid. Het graveren van 
postcodes in luxegoederen wordt door inbrekers als het minst 
effectief gezien. Als zeer ontmoedigend zien inbrekers de aan-
wezigheid van ouderen en kinderen in de wijk, evenals tekenen 
dat er in de woning personen aanwe zig zijn. Hoge heggen en 
struiken rondom woonhuizen maken deze objecten tot een 
aantrekkelijk doelwit voor inbrekers. Ook vrijstaande wonin-
gen en hoekhuizen zijn voor inbrekers aantrekkelijk. De aanwe-
zigheid van vluchtwegen, vooral doorgaande autowegen is een 
factor die het inbraakrisco verhoogt. Ten slotte zijn studenten-
huizen gewilde objecten voor inbrekers.

HET SLACHTOFFER
De afwezigheid van de bewoners is de belangrijkste factor 
voor het risico op een inbraak. Slachtoffers gebruiken en onder-
houden aangebracht hang- en sluitwerk, dievenklauwen en 
alarmin stallaties vaak onzorgvuldig. Na een eerste geslaagde 
inbraak is er een verhoogde kans op herhaald slachtofferschap, 
vooral in het eerste halfjaar na de eerste inbraak. De kans op 
hernieuwd slachtofferschap is meer dan vier maal zo hoog als 
de kans op het eerste slachtofferschap. Nieuwkomers in een 
wijk lopen een sterk verhoogde kans op slachtoffer schap. Dit 
geldt vooral voor jonge, zelfstandig wonende nieuwkomers en 
studenten die veel uithuizig zijn. Slachtoffer en dader zijn vaak 
bekenden van elkaar. Bewoners die geen relaties onderhouden 
met buren en bewoners in de directe omgeving lopen een 
 verhoogde kans op inbraak.

Uit deze grote hoeveelheid van factoren blijkt dat preventieve 
maatregelen een grote variëteit vertonen. Zo is het van belang 
om te weten of er bijvoorbeeld sprake is van inbraak ten 
 gevolge van een hoge concentratie van bij elkaar wonende, 
alleenstaande, werkende jongeren die nauwelijks techno-
preventie ve maatrege len hebben getroffen en waarbij de 
daders gelegenheidsinbre kers zijn die tot de nabije kring 
van bekenden horen. Of is er wellicht sprake van inbraak 
door professionele veelplegers uit het voormalige Oostblok 
in vrijstaande villa’s waarin al een overmaat aan maatregelen 
is aangebracht? >>

 Nederlandse (beleids)praktijk niet altijd een rol lijken te spelen 
bij de aanpak van woninginbraak.  

DE DADER
De dader schat de pakkans en daarmee de strafkans zeer laag 
in. Een afschrikwekkende werking is er dus nauwelijks. De 
inbraakcarrière start al op zeer jeugdige leeftijd, bij de helft van 
de inbrekers al vóór het veertiende levensjaar. De meeste daders 
zijn opportunistische inbrekers die vooral profiteren van de 
gelegenheid tot het succesvol en eenvoudig plegen van een 
inbraak. Het geschat percentage opportunistische inbrekers 
ligt tussen de 35 en 70. Kenmer kend is een gebrek aan planning, 
weinig expertise en een niet-calcule rende, vaak impulsieve aan-
pak. In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen, bestaat 
er een aanzien lijke groep actieve inbrekers die nog nooit voor 
het delict inbraak zijn gearresteerd. De belangrijkste motivatie 
tot inbraak is bijna altijd geldgebrek en een dure levensstijl. 
Daarnaast spelen voor met name jongeren en gelegen heids  
da ders de status in de vriendengroep en de spanningsbehoefte 
een belangrijke rol. Veel chronische inbrekers maken deel uit 
van criminele jeugdgroepen. Naar aantal zijn gelegenheids-
inbrekers in de meerderheid, maar naar daden blijken de 
 chronische inbrekers verantwoordelijk te zijn voor een aanzien-
lijk deel van het totaal. Zo blijkt uit onderzoek dat 10 procent 
van de gepakte daders verant woordelijk is voor bijna 60 procent 
van het totaal aantal woninginbraken, de zogenoemde veel-
plegers. Alcohol- en/of drugsverslaving komt bij een aanzienlijk 
deel van de daders voor. Het plegen wordt echter niet vaak 
onder invloed van drugs of alcohol uitgevoerd. Ten slotte is 
een groot deel van de inbrekers werkloos.

DE SITUATIE
Vaak is de woning buitengewoon eenvoudig binnen te dringen. 
In een aanzienlijk aantal gevallen geschiedt dit in niet  - 
afge sloten panden. Woonblokken waar bij uitstek vaak wordt 
ingebroken, worden geken merkt door een hoge anonieme 
woon dicht heid, de aanwezigheid van horeca, een- en twee-
persoonshuishoudens, leegstand en de nabijheid van andere 
inbraak gevoelige panden. Inbraken vertonen het patroon van 
een virus: in buurten waar wordt ingebroken, volgen binnen 
een korte tijdsperiode meerdere inbraken. Honden vormen 
voor zowel professionele als gelegenheidsdaders een belang-
rijke afschrikking. Ook van een zichtbaar inbraakalarm gaat 

Bron: Eigen analyse gegevens CBS, WODC, IVM.
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SUCCESVOLLE AANPAK 
De preventieve/probleemgerichte aanpak van woninginbraak 
blijkt succesvol. Een groot aantal projecten heeft criminali-
teitsreducerende effecten geboekt. Op basis van een flink 
 aantal synthesestudies blijkt dat de situationele aanpak forse 
criminaliteitsreducerende effecten kan sorteren. 

BLIJVEN INVESTEREN
Het is duidelijk dat zich rond woninginbraak een aantal 
 positieve ontwikkelingen voordoet. Zo is sinds 1995 een forse 
daling waarneembaar. Zeker wanneer de groei van het aantal 
particuliere huishoudens over de afgelopen 30 jaar in de 
 analyse betrokken wordt. Het totaal geregistreerde niveau 
van woninginbraak is de afgelopen vijftien jaar met ruim 
40 procent gedaald. Gerelateerd aan de omvang van het aantal 
particuliere huishoudens in deze periode is er sprake van een 
daling met 47 procent. Ook gegevens uit de slachtofferenquête 
tonen eenzelfde soort ontwikkeling aan. Volgens deze gege-
vens blijkt dat slachtofferschap van woninginbraak sinds 1995 
fors afneemt. Uit de beschikbare literatuur is een groot aantal 
mogelijke verklaringen voor de daling te destilleren. Een aantal 
preventieve maatregelen gericht op woninginbraak is zeer 
effectief. Het is daarom zaak om vooral in preventie te (blijven) 
investeren. Want hoewel het landelijk niveau van woning-
inbraak de afgelopen jaren is gedaald, blijft het noodzakelijk 
om volop aandacht te blijven besteden aan dit delict. Vanuit 
verschillende politieregio’s komen recent geluiden dat er spra-
ke is van een toename van woninginbraken. De periode van 
de eerste zes maanden over 2011 vertoont een lichte stijging 
ten opzichte van dezelfde periode in 2010.  Het is zaak om hier 
 adequaat op te reageren. Juist ook omdat bij het delict wonin-
ginbraak niet alleen de materiële, maar ook de immateriële 
schade groot is. Mede gezien dit gegeven en vanwege de 
 relatief slechte positie van Nederland op Europees en inter-
nationaal niveau, is het noodzaak om de preventie en gerichte 
opsporing van woninginbraak blijvend hoge prioriteit te geven. 
In de nieuwe beleidsplannen van de Nederlandse politie komt 
deze prioriteit dan ook duidelijk naar voren.  <<

Het overzicht van de gebruikte bronnen en literatuurverwijzingen 

voor deze bijdrage is, op aanvraag, beschikbaar via e-mail:  

j.de.waard@minjus.nl

BOX 2 > WAT WERKT? 

-  De inzet van toezichthouders in 
woningcomplexen en in de publieke 
ruimte.

-  Het ophogen van het verlichtings-
niveau in (semi)publieke ruimten. 

-  De toepassing van cameratoezicht 
op bepaalde locaties en gericht op 
specifieke delicten.

-  Toepassing van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen en het Bouwbesluit.

-  Het ophogen van het algemene 
 beveiligingsniveau en herinrichting 
van woonwijken.

-  Het tijdens de bouw installeren van 
standaard beveiligingsmaatregelen.

-  Een gerichte surveillance op ‘hotspots’ 
en veelplegers, waarbij het gaat om 
vergroting van de pakkans. 

-  Een gerichte aanpak om herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak 
te voorkomen, waarbij slachtoffers 
van woninginbraak worden gewezen 
op het risico dat ze lopen om opnieuw 
slachtoffer te worden. Door deze 
groep maatregelen te laten treffen, 
worden veel potentiële slachtoffers 
voorkomen. 
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Van een zichtbaar alarm gaat 
een preventieve werking uit 
/ foto: Inge van Mill.   




