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we heel trots kunnen zijn op het eindresultaat.
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Met gepaste trots presenteer ik u het eerste
CIA magazine van 2019! De redactiecommisie
heeft samen met de gastschrijvers hard
gewerkt om dit magazine mogelijk te maken.
Dit magazine staat in het teken van onze
risicomaatschappij en de toename van
veiligheidsmaatregelen in de afgelopen jaren.
Een actueel onderwerp dat veel verschillende
thema’s omvat. Zo komen onder andere
grote thema’s als terrorisme, seksuele
straatintimidatie en DNA-onderzoek aan bod.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan
de potentiële gevaren van de toenemende
veiligheidsmaatregelen. Hierbij passeren
onder andere het privacyvraagstuk en de
veilighheidsparadox de revue, want schuilt er
dan echt overal gevaar?
Verslagen en foto’s van CIA activiteiten kunnen
natuurlijk niet ontbreken in dit magazine. We
blikken terug op een succesvol half jaar met
veel gezelligheid!

Janne Landsman
h.t. Commissaris Media XVIIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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van de voorzitter
Beste lezer,
Voor je ligt het eerste magazine van 2019
en wat is hier hard aan gewerkt door velen.
Zoals je ziet is het formaat veranderd, wat
een uiting is van een van de veranderingen
die we hebben doorgevoerd binnen CIA om
haar naar een nog hoger niveau te kunnen
tillen. We hebben al veel bereikt en kijken uit
naar de rest van het jaar. Met zijn allen hebben
we flink de handen uit de mouwen gestoken,
waarvoor onze dank!

Druk
Gildeprint

Afgelopen maanden hebben we lekker
samen gedanst op het openingsfeest en
het gala en daarnaast hebben we genoten
van jullie enthousiasme voor de lezingen en
verschillende uitstapjes naar de PI’s, Europol
en de opnames van ‘Weet ik veel’. Komend
halfjaar is er nog genoeg te doen en te
beleven met elkaar, met zowel leuke als
leerzame evenementen. Ik hoop dat ik jullie
komende maanden weer veel zal zien.

Oplage
750 exemplaren

Met vriendelijke groet,

Tekstredactie
Melloney Temmerman
Vormgeving
Janne Landsman

Lidmaatschap CIA
Voor maar 18 euro ben je al lid van de studievereniging
CIA. Het magazine krijg je twee keer per jaar
toegestuurd. Als lid van de JFR kan je kosteloos lid
worden van CIA. Studeer je geen Criminologie of niet
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar wil je wel
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten
rondom CIA en het CIA Magazine ontvangen? Dan kun
je buitengewoon lid worden. Voor het opzeggen geldt
een schriftelijke wederopzegging (vóór de maand
augustus van het nieuwe collegejaar).
Verspreiding
Het CIA Magazine wordt verspreid onder de leden van
CIA, de leden van de alumnivereniging, de leden van
de secties Criminologie en Strafrecht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en onder diverse relaties en
sponsors van CIA.
Postadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer 0.06 Sanders Building (L)
Postbus 1700, 3000 DR Rotterdam
Website
www.svcia.nl
Mailadres
info@svcia.nl
CIA Magazine
Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/
of worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.

Joanne te Voortwis
h.t. Voorzitter XVIIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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Veiligheid vraagt om een prijs
Potentieel terrorisme betekent mogelijk groot gevaar voor de samenleving. Dit blijkt
uit de recentelijke aanslagen in diverse Europese landen. Dit gevaar moet binnen het
antiterrorismebeleid van de EU dan ook streng aangepakt worden (Europa Nu, z.d.). De
wetgeving rondom de opsporing van terroristische misdrijven is de laatste jaren flink verscherpt
en allerlei Nederlandse instanties zetten zich in voor een aanpak tegen radicalisering (NCTV,
z.d.). Voor degenen die zichzelf op ‘de lijst van geradicaliseerden’ terugvinden, belooft deze
aanpak vaak niet veel goeds, blijkt uit een artikel dat op 4 januari 2019 in de NRC verscheen.
Khadija, een zogenaamde ‘geradicaliseerde moslima’, werd benauwd van het feit dat zij
constant werd gecontroleerd en vluchtte met haar kinderen naar het kalifaat. Zij verwijt de
Nederlandse instanties een te harde aanpak. Een veilig Nederland gaat ten koste van bepaalde
individuele vrijheden, kijk maar naar Khadija’s verhaal.
Door Julie le Sage

Als echtgenote van een gesneuvelde IS-strijder
werd Khadija door de Amsterdamse gemeente
als potentiële terrorist beschouwd. De gemeente
zette haar op een lijst van geradicaliseerde
moslims: ‘moslims die geholpen worden voor
hun eigen bestwil en om te voorkomen dat zij
de samenleving schade toebrengen’. Khadija
is een van de 59 geradicaliseerde moslims die
tegengehouden worden om uit te reizen en
grondig door de gemeente in de gaten worden
gehouden. Dit alles voor de nationale veiligheid.

Ze had het gevoel dat ze
als herdershonden achter
haar aan zaten
Khadija zou psychische, pedagogische en
theologische hulp aangeboden krijgen, ook
wel ‘persoonsgerichte aanpak’ genoemd.
Hulpverlening kan immers helpen een
jihadist van gedachten te laten veranderen.
Een stoet van hulpverleners, ambtenaren
van de afdeling radicalisering, persoonlijke
begeleiders en politieagenten kwam
regelmatig bij Khadija over de vloer. Constant
werd zij nauwlettend in de gaten gehouden.
Ook dreigde de kinderbescherming met het
afnemen van Khadija’s kinderen. Kort na dit
dreigement besloot Khadija samen met haar
kinderen naar het IS-kalifaat te vluchten.
Hier zou zij tenminste veilig zijn.
Individuele vrijheid en veiligheid van
‘geradicaliseerde moslims’ wordt hier dus
tegenover de veiligheid van de samenleving

geplaatst. Gemeenten en overheid houden
mogelijke terroristen scherp in de gaten door
radicaliserende moslims op tijd te signaleren
(Kouwenhoven & Chorus, 2019). De straffen
voor terroristische misdrijven liggen hoger dan
bij de basismisdrijven. Daarnaast geldt deze
strafbaarheid ook voor mensen die iets van
plan zijn. Het voorbereiden van een aanslag of
het deelnemen aan een terroristische training
vallen dus ook onder de strafbaarstelling
(Rijksoverheid, z.d.). Al deze maatregelen
verkleinen het risico op terroristische aanslagen
en verhogen de nationale veiligheid. Er hoeft
ten slotte maar één potentiële terrorist te zijn
die zijn potentie waarmaakt.
Iedereen mag er dus op vertrouwen dat
gemeente, politie en OM er alles aan doen om
risico’s te verkleinen. Deze risicoverkleining
is uiterst belangrijk in de bescherming van
de samenleving. Echter, verhalen als die
van Khadija zijn er meer. Khadija vluchtte
naar het kalifaat, wat juist niet de bedoeling
was en hiermee het risico van de strenge
Nederlandse aanpak belicht. Veiligheid
vraagt om een prijs en dat is een keuze die
we als samenleving moeten maken…
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CIA ACTIVITEITEN

Activiteitencommissie, bedankt!
Het afgelopen half jaar hebben we kunnen genieten van veel gezellige en leerzame CIAactiviteiten. Ontzettend leuk dat er zoveel animo en enthousiasme is onder de leden! Om deze
mooie herinneringen te vereeuwigen, heeft de Activiteitencommissie de activiteiten van dit
afgelopen half jaar voor jullie op een rijtje gezet.
Door de Activiteitencommissie

Wij zijn Josephine Thomas, Sanne Buitendijk
en Daphne Langerak en onder begeleiding
van Maaike van der Wal organiseren wij
dit studiejaar met veel plezier formele en
informele activiteiten van CIA! Het nieuwe
studiejaar trapten we af met een leerzame
en interactieve lezing van profiler en
gedragskundige Carlo Schippers. Hij vertelde
over zijn werk en de vele interessante en
vaak lugubere zaken waarbij hij betrokken
is geweest. Daarnaast zijn we begin dit jaar
met een groepje studenten uit het eerste
bachelorjaar afgereisd naar de rechtbank in
Utrecht. Hier konden de studenten ervaren hoe
het eraan toegaat tijdens een rechtszitting en
wat de setting hiervan is. Dit bezoek sloot mooi
aan op hun vak ‘Inleiding Rechtswetenschap’,
waarbij studenten (als het goed is) hebben
geleerd over het Nederlands recht en de
gang van zaken in de rechtszaal. De derde
en vierde activiteiten van dit jaar waren iets
wat vrijwel elk jaar weer op de planning
van de activiteitencommissie staat, namelijk
een bezoek aan een Penitentiaire Inrichting.
Dit jaar konden we met vijftien studenten uit
verschillende jaarlagen terecht bij Penitentiaire
Inrichting Rotterdam, welke bestaat uit twee
locaties: De Schie en Hoogvliet.

Op 28 december bezochten we ‘De Schie’
en een week later bezochten we met een
andere groep studenten de locatie ‘Hoogvliet’.
Hier kregen we een rondleiding en konden we
al onze vragen stellen, waarbij veel studenten
leerden dat hun beeld van de gevangenis
ietwat vertekend was.
Naast al deze formele activiteiten hebben
we dit half jaar ook een informele activiteit
georganiseerd. We hebben met dertig
criminologiestudenten deelgenomen aan de
TV-quiz ‘Weet Ik Veel’. Hier werd onze kennis
over onder andere wetenschap, cultuur, sport
en films op de proef gesteld. Ook kwamen
we erachter dat zo’n TV studio in het echt
veel kleiner is dan het lijkt op TV! Een van
onze studenten scoorde in de eerste paar
ronden als beste student van de zaal. Helaas
ging geen van de criminologiestudenten naar
huis met de prijs. De aflevering is inmiddels
uitgezonden, dus als je je medestudenten nog
niet hebt gespot kan je deze nog terug kijken!
Tot nu toe genoeg leuke activiteiten dus, maar
het jaar is nog niet afgelopen. Wij kijken dan
ook uit naar de komende activiteiten en hopen
jullie daar te zien!

FOTOPAGINA
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Risico in een steeds
kleinere wereld
We hebben soms allemaal wel het gevoel dat we het niet bij kunnen houden; al die
nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving, wat moeten we ermee? Het lijkt vaak
allemaal aan ons voorbij te gaan, maar toch blijven we ons akelig goed bewust van wat
er om ons heen gebeurt. Daar zorgt sociale media namelijk wel voor. En dan beseffen
we ons hoe klein de wereld eigenlijk is geworden, maar waar enorm veel in gebeurt
waar we rekening mee moeten houden.
Door Jill Stigter

Volgens Garland (2001) zou sinds 1970
sprake zijn van de ontwikkeling van
een veiligheidscultuur. In plaats van een
criminaliteitsbeleid werd een veiligheidsbeleid
opgesteld waarin men zich focuste op de
gepercipieerde dreigingen en het beschermen
van de vitale belangen in de samenleving
(Boutellier, 2015; De Graaf, 2013). Echter,
volgens verschillende schrijvers is deze
veiligheidscultuur inmiddels al vervangen door
een risicocultuur (De Graaf, 2013; Schuilenburg,
2012). Waar veiligheid een begrip was dat vast
lag in tijd en ruimte, is risico een begrip dat
veel meer te maken heeft met verbeelding
en de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen
(De Graaf, 2013). Dit laatste past veel meer
in de hedendaagse mindset. Het gaat nu om
een ingebeelde toekomst en het in kaart
brengen van het worst case scenario. Maar
ook om grotere, meer preventieve en vooral
meer proactieve maatregelen te nemen en
deze te blijven aanpassen aan onze continu
ontwikkelende samenleving (Goede, 2008).
Risico is natuurlijk geen nieuw begrip en
heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt.
Vroeger zagen mensen gevaren en dreigingen

voornamelijk als veroorzaakt (en als men
geluk had ook opgelost) door God die ze een
boodschap wilde sturen of een les wilde leren.
Dit is langzaamaan ontwikkeld naar het idee dat
de mens het vermogen had om deze gevaren
en risico’s te kunnen oplossen (De Graaf, 2013).

Tegenwoordig houden
we rekening met een
ingebeelde toekomstige
worst case scenario
Hierbij zag de mens zichzelf als de bron van
kennis over risico’s en de aanpak daarvan.
Tegenwoordig is het echter niet langer de
mens die als de kennisbron wordt gezien,
maar de media (Wählberg & Sjöberg, 2000).
Daarnaast heeft men zich ook beseft dat wij
niet alleen de oplossing kunnen brengen voor
bedreigingen en gevaren, maar dat wij vaak
ook de veroorzakers zijn (De Graaf, 2013).

ACHTERGROND
Door de sociale media leven wij continu in het
hier en nu, maar worden we ook voortdurend
geconfronteerd met gebeurtenissen als schietpartijen op scholen, aanslagen, natuurrampen,
et cetera.
Maar hoe beïnvloeden de technologische
ontwikkelingen en de groei van de media
de maatschappij? Een verklaring voor de
invloed die de media heeft op de manier
waarop mensen denken, kan worden gezocht
in het feit dat de media zich op een manier
uitdrukken die begrijpelijk en toegankelijk
is voor de gemiddelde mens (Wählberg &
Sjöberg, 2000). Daarnaast hebben de media
ook de neiging de boodschap te dramatiseren.
Dit kan een sterker effect hebben omdat het
een hevigere emotionele reactie oproept
bij mensen en zo hun idee over risico’s en
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Globalisering vermindert de autoriteit
van de staat en zorgt ervoor dat de focus
meer komt te liggen op de internationale
belangen. De overheid trekt zich terug
van zijn traditionele taken op nationaal
niveau en laat deze aan de burgers over.
Het overdragen van deze taken legt een
grotere druk op burgers om voor hun eigen
veiligheid te zorgen.
Deze individualisering zorgt ervoor dat men
in zekere zin wordt ‘bevrijd’ van de banden
met de overheid, maar daardoor het gevoel
krijgt dat ze in een vrije val terecht komen
(Jarvis, 2007). Het vangnet wat eerder werd
gespannen door de overheid is nu grotendeels
verdwenen, en het is aan de burgers zelf om te
zorgen voor sociale stabiliteit voor zover dat
mogelijk is in de hedendaagse samenleving.

Het vangnet wat eerder werd gespannen door de
overheid is nu grotendeels verdwenen, en het is aan
de burgers zelf om te zorgen voor sociale stabiliteit
gevaren sterker beïnvloedt (Wählberg
& Sjöberg, 2000). Er heeft zich ook een
verschuiving voorgedaan in de machtsrelatie
tussen de media en de overheid. Deze
verschuiving kan ook worden gezien als het
gevolg van de snelle groei die de media
heeft doorgemaakt. De overheid heeft
tegenwoordig een minder grote invloed op
de media en staat niet meer aan de top van
de ‘informatiepiramide’ (Zoeteman & Kersten,
2009).
Jarvis (2007) haakt ook in op de vraag
naar de invloed van de technologische
ontwikkelingen en de groei van de media
op de maatschappij. Hij koppelt het
fenomeen van een global risk society,
dat is ontwikkeld door Beck, hieraan,
en stelt dat dit fenomeen is ontstaan
dóór de technologische ontwikkelingen.
Globalisering is een van de boosdoeners
van deze ontwikkeling.

Al deze ontwikkelingen kunnen dus worden
teruggebracht tot de global risk society
van Beck. Dit concept beschrijft dus een
ontwikkeling van de moderne samenleving
waarin sociale, politieke en individuele
risico’s worden gecreëerd door de sterke
groei en vooruitgang van de technologie.
En het beheersen van deze risico’s
wordt steeds verder onttrokken aan de
controlemechanismen en bescherming van
de veiligheidsinstellingen in de maatschappij
(Jarvis, 2007).
Wij hebben over het algemeen weinig
controle over deze ontwikkelingen en nu
lijkt dit allemaal een best negatief proces
te zijn. Maar hierdoor hebben wij wel het
vermogen ontwikkeld om op een hele
uitgebreide en inventieve manier te reageren
op gebeurtenissen. Het belangrijkste is nu dat
we niet dankzij dit vermogen vergeten om de
gevolgen van onze reacties op tijd te voorzien
en in te schatten.

Alle ruimte om
het beste uit
jezelf te halen
De beste plek voor jouw carrière? Dat moet je vooral
zelf bepalen. Wél vertellen we je graag, wat werken
bij PwC volgens ons zo bijzonder maakt. Dat is
vooral de ambitieuze omgeving met echte aandacht
voor jouw talenten. Een plek die je stimuleert om
kansen te pakken. Zo zet je stappen waarvan je niet
wist dat je ze kón zetten. Benieuwd naar wat jij kan
bereiken binnen onze Cyber, Forensics & Privacy
praktijk? Kom verder bij PwC.

© 2019 PricewaterhouseCoopers B.V.
(KvK 3412089) All right reserved.

www.pwc.nl/carriere
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De scriptie van Wendy Roggeveen
Toen het nog geen maand na de start van de master alweer tijd was
voor de afstudeermarkt, wist ik al vrij snel dat ik mijn scriptie bij
Dr. Tamar Fischer wilde schrijven. Tamar doet onderzoek naar de
effectiviteit van locatie- en contactverboden en bood studenten
de mogelijkheid om mee te werken aan de dossierstudie en zo ook
data voor je eigen scriptie te verzamelen. Ik heb altijd interesse
gehad in slachtofferschap en dit onderwerp sprak me aan vanwege
het belang voor de veiligheid van slachtoffers.
Door Wendy Roggeveen

Helaas waren recent verdrietige voorbeelden
in het nieuws waarbij een locatie- en/ of
contactverbod niet kon voorkomen dat
daders slachtoffers opzochten waarna
slachtoffers het leven lieten. Hoewel dit de
extreme zaken zijn, is nog veel onbekend
over de mate waarin deze verboden
bijdragen aan slachtofferbescherming.
Zulke gebeurtenissen benadrukken het
belang om de handhaving en naleving van
locatie- en contactverboden te verkennen
en vervolgens te verbeteren ter realisatie
van de veiligheid van slachtoffers. Dat is
dan ook het doel van het onderzoek dat in
opdracht van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid en het WODC wordt uitgevoerd.
Vanwege het tijdsbestek en de omvang
van mijn scriptie heb ik mij gefocust op
een deel van het onderzoek, namelijk op
hoe vaak daders van huiselijk geweld een
verbod schenden en de reactie hierop van de
handhavende instanties. Omdat het project
nog loopt mag ik mijn resultaten helaas
(nog) niet delen. Ik wil iedereen aanraden
om de scriptie bij een lopend onderzoek te
schrijven. Een groot voordeel hiervan is de
feeling die je met je data krijgt. Ik heb samen
met mijn collega Irma Cleven, die overigens
ook aan het promoveren is op dit onderwerp,
enkele maanden dossieronderzoek bij het
Openbaar Ministerie (OM) en Reclassering
Nederland mogen doen.
Doordat ik de complete dossiers bij een zaak
doorlas en zo ook de contextinformatie had
bij de informatie die ik verzamelde, heb ik veel
inzicht in het onderwerp en de data gekregen.

Hierdoor kon ik verbanden beter interpreteren
en beperkingen beter aangeven. Daarnaast
heb ik kennisgemaakt met het onderzoek
doen in de praktijk. Van tevoren heb je
geen goede kijk op welke informatie
voorhanden is, waardoor je pas naarmate
het onderzoek vordert kan bepalen wat jij
precies gaat onderzoeken. Dit vergt veel van
je aanpassings- en doorzettingsvermogen,
want hierdoor heb ik bijvoorbeeld meerdere
keren de focus van mijn onderzoek moeten
veranderen waardoor ik mijn scriptie een
paar maanden na de deadline afrondde. Tot
slot breidt het je professionele netwerk uit,
wat je kansen op een leuke baan vergroot. Zo
heb ik bij het OM en Reclassering Nederland
toffe mensen leren kennen die mij door mijn
enthousiasme een handje meehielpen met
het vinden van een baan. Verder kon ik na het
afronden van mijn scriptie aangesteld blijven
als onderzoeksassistent op het project.
Kortom, ik denk dat een scriptietraject bij
een lopend onderzoek veel inspanning,
frustraties en soms ook wanhopigheid
met zich meebrengt, maar het zorgt er ook
voor dat je jezelf op zowel persoonlijk als
academisch vlak sterk ontwikkelt. Ik had van
tevoren absoluut niet kunnen bedenken waar
ik nu, iets meer dan een jaar na het begin
van het scriptietraject, sta. In april start ik
aan de opleiding recherchekundige bij de
politie Nederland. Mijn scriptietraject heeft
me hiervoor de benodigde vaardigheden
op het gebied van overzicht houden,
flexibiliteit, kritisch denken, aangeven van
eigen grenzen, doorzettingsvermogen en
stressbestendigheid meegegeven.
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DNA-onderzoek

Wiens veiligheid staat voorop?
2018 was een jaar waarin DNA-onderzoek, mede door de befaamde doorbraak in de zaak van
Nicky Verstappen, geregeld de aandacht van zowel de media als de politiek wist te trekken.
Grootschalig DNA-onderzoek biedt steeds meer mogelijkheden op het gebied van opsporing
en zorgde afgelopen jaar voor de heropening van heel wat cold cases. Ook de ontwikkeling van
verwantschapsonderzoek biedt nieuwe perspectieven met de mogelijkheid om familieleden
van potentiële plegers in beeld te krijgen (OM, z.d.). Genoemde ontwikkelingen op het
gebied van DNA stimuleren het strafrechtelijk proces en leveren ons hiermee een stukje extra
veiligheid op. Dit extra stukje veiligheid kan er in de toekomst voor zorgen dat de grens die
bepaalt wat wel en niet mag in DNA-onderzoek, verschuift. Deze verschuiving brengt naast
veiligheid echter ook risico’s met zich mee.

want wat zijn de risico’s betreffende onze eigen veiligheid? Privacy bijvoorbeeld: een
recht dat we inleveren wanneer we kiezen voor veiligheid en de garantie hierop. Ook
over onschuldpresumptie en het nemo tenetur-beginsel, betreffende de vrijheid om niet
gedwongen aan je eigen veroordeling mee te werken, bestaan de nodige vragen (Prinsen,
2008). In hoeverre blijft het idee achter onschuldvermoeden en zelfbescherming overeind
wanneer DNA-onderzoek steeds meer gebruikt zal worden in het opsporen van potentiële
daders? Enerzijds investeren we in een ontwikkelend strafproces en hiermee in de (inter)
nationale veiligheid. Anderzijds raken we beetje bij beetje onze belangrijkste waarden in het
leven, waaronder privacy en vrijheid, kwijt…
Door Julie le Sage

Om te beginnen: een kleine schets van
hoe DNA-onderzoek zich tot op de dag
van vandaag heeft ontwikkeld. In het
jaar 1984 ontdekte Sir Alex Jeffreys een
model voor genetische identificatie dat het
identificeren van biologische sporen en
genetische profielen mogelijk maakte.
Deze sporen en profielen konden aanwijzingen bieden in slachtofferonderzoek
en vormen inmiddels een groot deel van
gerechtelijk onderzoek (NICC, z.d.). Het
gebruiken van DNA-onderzoek is sinds
1989 wettelijk toegestaan in Nederlandse
rechtszaken en vanaf dit moment heeft de
ontwikkeling op het gebied van DNA niet
meer stilgestaan (Prinsen, 2008). Inmiddels
is deze manier van onderzoek doen niet
meer weg te denken uit het strafrechtelijke
opsporingsproces. Dit bleek afgelopen jaar
maar al te goed.

Met de heropening van de zaak van Nicky
Verstappen in augustus kwam DNAonderzoek volop in de belangstelling.
Door middel van grootschalig verwantschapsonderzoek wist de politie tot een
potentiële dadermatch te komen die
eerder nog niet bekend was. Bij verwantschapsonderzoek vragen politie en OM
een groep mensen om het vrijwillig afstaan
van DNA en kan achterhaald worden of
degenen die DNA afstaan familie zijn van
een verdachte (Openbaar Ministerie, z.d.;
Politie, z.d.). Ook de zaak van de verdwijning
van Herman Ploegstra, een 35-jarige man
die in 2010 vermist raakte en acht jaar
lang een van de meest spraakmakende
cold cases in Nederland vormde, werd
afgelopen jaar aan de hand van nieuwe
technieken en inzichten op het gebied van
DNA heropend (Giele, 2018).

OPINIE
De genoemde zaken zijn enkel voorbeelden
van zaken die afgelopen jaar een tweede
kans kregen. Verfijnde technieken spelen
een rol in de ontwikkeling van DNAonderzoek en we kunnen aannemen dat deze
technieken in de toekomst strafrechtelijk
gezien steeds meer zullen opleveren
(Bomers, 2018; Openbaar Ministerie, z.d.).
Grapperhaus,
minister
van
Justitie
en Veiligheid, spreekt van ‘heel veel
technologische ontwikkelingen die de pijn
van nabestaanden kunnen verzachten’
(Boersema, 2018). Wanneer DNAonderzoek zich blijft ontwikkelen, kunnen
we verwachten dat het in de toekomst
wellicht verplicht wordt om als burger DNA
af te staan.
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(Mevis, Bakker, Nan, Salverda & Verbaan,
2018). Echter, wanneer de grens rondom
het afstaan van DNA-materiaal verschuift
en minder nodig is om DNA-materiaal bij
mensen af te dwingen, kan dit beginsel
tekort
worden
gedaan.
Daarnaast
geldt dat het afnemen en bewaren van
celmateriaal van een in verzekering
gestelde verdachte kan betekenen dat
diegene wordt beschuldigd van het plegen
van een strafbaar feit (Mebius, 2018;
Prinsen, 2008). Het afnemen en bewaren
van DNA-gegevens kan hiermee, vooral
wanneer dit in de toekomst steeds vaker
zal gebeuren, schuren met het recht om
onschuldig gehouden te worden tot dat
schuld bewezen is.

In hoeverre blijft het idee achter onschuldvermoeden en zelfbescherming overeind wanneer DNA-onderzoek steeds meer
gebruikt zal worden in het opsporen van potentiële daders?
Maar het opslaan van persoonlijke
gegevens in een DNA-databank bevat erg
veel privacygevoelige informatie, meer
dan dat bij een opsporing benodigd is
(Boersema, 2018; DNA-databank, z.d.).
Ondanks dat we hiermee een bijdrage aan
het strafrechtelijk proces zullen leveren,
geven we dus tegelijkertijd een groot deel
van onze privacy weg.
Daarnaast spelen het nemo teneturbeginsel en de onschuldpresumptie, beide
opgenomen in artikel 6 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens, een
rol in de kwestie rondom DNA. Volgens het
nemo tenetur-principe kan een verdachte
niet gedwongen worden mee te werken aan
zijn eigen veroordeling (art. 6 EVRM).
Op dit moment is de stand van zaken
omtrent het afdwingen van DNA-materiaal
niet strijdig met dit beginsel. Celmateriaal
mag namelijk worden afgedwongen
worden wanneer iemand ervan wordt worden
wanneer iemand ervan wordt verdacht een
strafbaar feit te hebben gepleegd.

Het komt erop neer dat de ontwikkeling van
DNA-onderzoek vraagt om een afweging
tussen enerzijds het belang van de opsporing,
de samenleving, slachtoffers en nabestaanden en anderzijds de rechten van
een verdachte. Op dit moment is er geen
sprake van een botsing met de wet, maar
we weten niet hoe DNA-onderzoek zich in
de toekomst zal ontwikkelen. Wanneer dit
onderzoek steeds grootschaliger en verfijnder
wordt en misschien een verplichting komt
om als burger DNA af te staan, worden onze
fundamentele rechten aangetast. Toch is
het ergens vanzelfsprekend dat wanneer
het afgeven van DNA-materiaal, zowel door
verdachten als door onschuldige burgers,
een vooruitgang in het onderzoek van
misdrijven kan betekenen, we hieraan mee
werken. We leven in een maatschappij
waarin veiligheid voorop staat. Wat
echter niet vergeten moet worden, is dat
onze eigen veiligheid in deze maatschappij
ook een plek verdient. De vraag is dan ook,
als DNA-onderzoek zich verder ontwikkelt,
wiens veiligheid staat dan voorop: die van
de samenleving of van het individu?
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CIA ACTIVITEITEN

Bestuursinteresse?
De voorzitter coördineert het bestuur en ziet erop toe dat alles
gebeurt. Je bent namelijk eindverantwoordelijk voor de vereniging.
Je ondersteunt de bestuursleden waar nodig. Daarnaast stuur
je je commissie aan en heb je veel meetings met verschillende
partijen, aangezien je het aanspreekpunt bent en van alles op de
hoogte moet zijn. Ook vertegenwoordig je de vereniging op talrijke
evenementen.
De functie van secretaris gaat over meer dan mailtjes sturen en
vergaderingen notuleren. Zo beheer ik het ledenbestand waarin
ik gedurende het jaar de in- en uitschrijvingen en de wijzigingen
doorvoer. Daarnaast plan ik de Algemene Ledenvergaderingen
en help ik de sectie Criminologie met het organiseren van de
propedeuse- en buluitreikingen. Tot slot schrijf ik iedere maand
met alle liefde de nieuwsbrief.
De penningmeester is betrokken bij alle activiteiten die geld
kosten. Daartoe stel je begrotingen op met de betreffende
commissie. Na de activiteit controleer je hoeveel daadwerkelijk
uitgegeven is. Hierin hoef je niet eens echt vaak te rekenen, je
moet het meer zien als puzzelen. Verder werk je nauw samen
met de Commissaris Extern en zorg je voor een nette, geordende
boekhouding.
Als commissaris externe betrekkingen houd je je bezig met het
binnenhalen van geld en stageplekken voor de studievereniging.
Je bent in contact met veel verschillende bedrijven en
organisaties, zowel criminologisch als non-criminologisch. Het
is ontzettend leerzaam, je ontwikkelt goede communicatieve
skills en tegelijkertijd breid je je netwerk enorm uit. Een goede
investering in de toekomst op een superleuke manier!
Als commissaris interne betrekkingen ben ik verantwoordelijk
voor het organiseren van de leerzame maar ook vooral leuke
activiteiten voor de leden van CIA. Ik benader bijvoorbeeld allerlei
instanties, zoals Penitentiaire inrichtingen, om ervoor te zorgen
dat wij een kijkje binnen mogen nemen. Verder ben ik constant
op zoek naar interessante gastsprekers. Ook mag ik dit jaar het
Eerstejaarsweekend organiseren.
Als commissaris media ben ik, samen met de mediacommissie,
op een creatieve manier bezig met het onderhouden van de
sociale mediakanalen en de website van CIA. Daarnaast
ben ik hoofdredacteur van het CIA-magazine en leid ik de
redactiecommissie die de artikelen hiervoor schrijft. Tot slot maak
ik de inschrijfformulieren voor de activiteiten en ontwerp ik (o.a.)
dit magazine!

ONDERWIJS
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Technology and crime: critical criminological perspectives
Een verslag van de copenhagen Common study sessions
Nog snel pak ik mijn laatste spullen in voordat ik de deur uitloop. Eenmaal buiten realiseer ik
mij dat ik mijn nieuwe oorbellen ben vergeten. Ik moet die oorbellen hebben want ze passen
perfect bij de outfit die ik aan wil doen tijdens mijn presentatie. In de verte hoor ik een klok
slaan en schrik op. Ik moet naar Schiphol toe om mijn vlucht te halen naar Kopenhagen. Het
is halverwege oktober en het is de beurt aan de University of Copenhagen om alle betrokken
universiteiten van het Common Study Programme for Criminal Justice and Critical Criminology
met open armen, en liters koffie, te ontvangen voor de Common Study Sessions. Tijdens deze
conferentie vinden intensieve onderwijsprogramma’s plaats gericht op culturele en wereldwijde
criminologie, waarbij zowel lezingen worden gegeven door docenten als studenten. Kritische
discussies worden daarbij niet vermeden. Daarnaast is het niet geheel onbelangrijk dat naast
het intensieve dagprogramma, een nóg intensiever sociaal avondprogramma bestaat.
Door Shannon Heijdra

Op woensdagochtend 17 oktober begon de
eerste dag van de conferentie waarbij Anders
Henriksen in zijn welkomstwoord sprak over
het overkoepelende thema: ‘Technology and
crime: critical criminological perspectives’.
De technologie heeft de criminologie in
zijn traditionele vorm uitgedaagd. De
antropocentrische visie die wij van oudsher
kennen moet plaatsmaken voor het idee
dat de technologie als gelijke moet worden
gezien van de mens, wanneer met een
kritische blik naar de huidige vormen van
criminaliteit wordt gekeken. Wat betekent dit
voor zowel de nationale als de internationale
criminaliteitsproblematiek? Zijn nieuwe
criminologische methoden en theorieën
nodig om criminaliteit te kunnen verklaren?
Tijdens de plenaire sessies en de presentaties
die door studenten zijn gegeven, werden
vele onderwerpen besproken, die een deel
van deze vragen beantwoorden. Zo gaf
EUR-docent Wytske van der Wagen een
presentatie over hackers, op basis van haar
recente publicatie in een themanummer over
kritische perspectieven op cybercrime. Een
ander veelbesproken thema was de rol van
technologie bij de aanpak van criminaliteit.
Hoe zit het met het gebruik van kunstmatige
intelligentie bij de opsporing en preventie
van criminaliteit en welke nadelen of gevaren
kleven aan dergelijke technologieën? Diezelfde woensdag was het mijn beurt om
namens de Erasmus Universiteit Rotterdam

een presentatie te geven. Met mijn presentatie
trachtte ik meer inzicht te geven in de kwestie
of het inbouwen van achterdeurtjes in
software, die encryptie kennen, een goed
idee is om cybercriminaliteit en/of terrorisme
te bestrijden. Helaas lijkt het tot op de dag
van vandaag een doel dat niet realistisch
is. Het heeft geleid tot het ontstaan van
een intrinsieke spanning tussen het willen
beschermen van de privacy van burgers vs.
het zo effectief mogelijk kunnen opsporen
van cybercriminaliteit en/of terrorisme. Maar
hechten wij tegenwoordig nog wel zoveel
waarde aan onze privacy als je kijkt naar wat
wij zelf allemaal aan informatie op het internet
plaatsen? Een oplossing moet naar mijn
mening worden gevonden in het verder voeren
van een maatschappelijk discussie met een
internationaal karakter, waarbij alle belangen
van de betrokkenen besproken worden.
Als ik terugkijk op de conferentie lijkt
tegenwoordig niets te gek. Tijdens de
Common Study Sessions kwam duidelijk
naar voren dat de criminologie zich continu
aan het ontwikkelen is, maar iets wat telkens
weer terugkomt is het technische aspect.
Het inspireerde mij om te zien dat allerlei
criminologen uit verschillende landen met
elkaar meedenken over vraagstukken voor
de toekomst. Op zaterdagmiddag 20 oktober
kreeg ik eindelijk de kans om alles te laten
bezinken en zat ik op dat moment nog,
letterlijk, met mijn hoofd in de wolken.
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Terrorisme in de moderne tijd

Je hoort steeds vaker over terroristische aanslagen, schietpartijen en oorlogvoering,
terwijl we daarnaast ook met het idee leven dat de wereld in een proces van globalisering en
modernisering zit.

Door Sanne Paras

Globalisering is het kleiner worden van de
wereld: mensen staan steeds meer met
elkaar in verbinding op wereldniveau. Het
globaliseringsproces wordt gekenmerkt
door het wegvallen van grenzen voor
handel en investeringen, de snelle en
enorme groei van telecommunicatie en de
onderling afhankelijkheid van financiële
markten. Hierdoor vinden media, politieke
ideeën en mensenrechten allemaal sneller hun weg naar alle hoekjes van de
wereld. Modernisering verwijst ten eerste
naar het geheel van samenhangende
maatschappelijke verandering die al vanaf
de industriële revolutie plaatsvinden
en die hebben geleid tot onze huidige
moderne samenleving, de moderniteit.
Modernisering is het proces van aanpassing aan de moderne samenleving,
die zich kenmerkt door individualisering,
rationalisering en globalisering (Beijk,
Bruggen, Simons en Schra, 2013).
Na de aanslagen op 9/11 is de droom dat de
wereld geen strijdtoneel meer hoeft te zijn
nog niet uitgekomen. Door modernisering
en de invoering van een vrije markt zijn
culturele, politieke en ideologische

tegenstellingen nog niet verdwenen:
samenlevingen zijn niet ineens verwesterd
en een democratie of rechtsstaat komt niet
vanzelf. Sociale en politieke conflicten
die te maken hebben met economische
belangen, etnische en religieuze tegenstellingen,
culturele
verschillen
en
territoriale aanspraken zijn de wereld nog
lang niet uit.

media, politieke ideeën
en mensenrechten vinden
sneller hun weg naar alle
hoekjes van de wereld
Het globaliseringsproces gaat samen
met armoede en sociale uitsluiting en
zorgt samen met modernisering voor
veranderende veiligheidssituaties en de
komst van nieuwe vormen van oorlog,
zoals (internationaal) terrorisme en oorlog
tussen tegengestelde partijen binnen
dezelfde grenzen (Nieuwenhuys, 2012).

ACHTERGROND
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Ondanks dat het terrorisme in Nederland
dus niet per se toegenomen is, maakt
de meerderheid van de Nederlandse
volwassenen zich dus wel zorgen over een
terroristische aanslag. Een logische oorzaak
hiervan kan de gemoderniseerde media en
telecommunicatie zijn. Vooral in de tijd van
globalisering komt iedereen alles in een rap
tempo te weten. We kunnen alles lezen over
aanslagen over de hele wereld – of het nou
echt of fake is. Hierdoor heerst het idee dat
er een grotere kans is op een aanslag bij ons
voor de deur. Ook zijn de aanslagen vaak op
grotere schaal, waardoor de media er meer
en regelmatiger aandacht aan besteedt.

Uit onderzoek van het CBS (2017) blijkt dat
de meerderheid van de volwassenen zich
soms zorgen maakt over een terroristische
aanslag in Nederland. De angst om zelf
slachtoffer ervan te worden is kleiner.
Ook zijn vier van de tien volwassen alert
op verdachte situaties die verband zouden
kunnen houden met een terroristische
aanslag.

De (social) media en het nieuws beïnvloeden
ons wereldbeeld, op een negatieve manier.
Wat mensen vaak vergeten is dat de dingen
die in het nieuws verschijnen opmerkelijke
gebeurtenissen zijn: dingen die maar heel
weinig voorkomen, anders zou het ook
geen nieuws meer zijn. Omdat de media
veel aandacht besteden aan terroristische
aanslagen in Londen of Parijs, wordt men
angstig dat het in Nederland ook gaat
gebeuren.

Toename in mediagebruik, individualisering en de
uitsluiting van bepaalde groeperingen kunnen een rol
spelen bij de angst voor terrorisme
Daarbij vermijdt een deel van de bevolking
bijvoorbeeld vakantiebestemmingen zoals
Turkije. Vanaf 2012 is wereldwijd een
toename te zien in het aantal doden door
terrorisme, in 2014 vielen zelfs meer dan
40.000 doden. Maar Europa heeft hierin
geen groot aandeel: in de periode van 2001
tot 2015 was minder dan 3 procent van alle
doden de oorzaak van terrorisme. Wel zit
een toename in de ernst van aanslagen,
waarbij meerdere doden vallen. Die
serieuze aanslagen worden vaak opgeëist
door Jihadisten of mensen geïnspireerd
door IS of Al Qaida. In Nederland is de
aanslag van Karst Tates in Apeldoorn
in 2009 de meest recente terroristische
aanslag (Okhuijsen, 2017).

Doordat de media ons het idee geven dat
alle vluchtelingen onrust veroorzaken,
leven we in een samenleving waarin
vluchtelingen niet geaccepteerd worden,
terwijl nog meer onrust wordt veroorzaakt
door de ‘gewone’ Nederlanders. Dat is
natuurlijk geen nieuws of iets opmerkelijks.
De media kunnen dus de perfecte reden
zijn voor angst onder de Nederlandse
bevolking voor terroristische aanslagen.
Terrorisme groeit weliswaar niet sterk
in Europa, maar de angst hiervoor wel.
Modernisering en globalisering hangen
hiermee samen door het toenemende
mediagebruik, individualisering en de
uitsluiting van bepaalde groeperingen.
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Common study sessions Kopenhagen

Afgelopen oktober organiseerde de ‘University of Copenhagen: Center for International Law
and Conflict’ de tweede Common Study Sessions van 2018. Tijdens de sessie stond – naast
het door de Denen uitgekozen thema – vooral één term centraal: ‘informal learning’.
Door Marko de Haan

“Het congres ís informeel leren,” was te
horen in de dagen van het congres. Maar: wat
is dat precies? Michael Eraut (2004, p.247)
omschrijft informal learning als volgt: ‘It
draws attention to the learning that takes place
in the spaces surrounding activities and events
with a more overt formal purpose, and takes
place in a much wider variety of settings than
formal education or training.’ Bij informeel
leren, leer je dus uit de activiteiten die om de
formele activiteiten heen plaatsvinden.
In Kopenhagen leerden studenten en
docenten formeel het meeste tijdens het
programma overdag van het congres. Het
thema van de formele kant van de sessie
was ‘Technology and Crime: Critical
Criminological
Perspectives’.
Strak
afgebakend was dat niet, iedere presentatie
was welkom. Wel hadden veel lezingen
te maken met de onderwerpen techniek,
privacy en de toekomst van criminaliteit.
Maar juist ook informeel viel in Kopenhagen
veel op te steken, tijdens de etentjes en in
de nachtelijke uurtjes. Al was het maar dat
je elkaar (docenten en studenten) beter
leert kennen. Zo blijken docenten naast
kritische vragen te stellen en ellenlange
boeiende discussies te voeren, ook
meer dan behoorlijke danstalenten te
hebben, fanatiek mee te kunnen doen met
drankspelletjes of handlezen bloedserieus
te nemen.
Op woensdagochtend begonnen de
Common Sessions met een lezing over
ontzuiling van de criminologie door Roger
Matthews. Ook stonden we stil bij het
overlijden van de Griekse hoogleraar
Vassilis Karydis. Over de doden worden
meestal goede woorden gesproken, maar
die middag in de studieruimte van de
Kopenhaagse universiteit hoorden waren
dat er opvallend veel. Een ‘groot man’ voor
de kritische criminologie en de Common

Study Sessions, ‘bescheiden’, ‘hartelijk’ en een
man met een enorm netwerk en veel invloed in
Griekenland. Bovendien was hij meester in het
informele leren, zeggen sprekers. Dina Siegel
van de Universiteit Utrecht verzorgde muzikale
intermezzo’s op piano.
Donderdag presenteerden de universiteiten
die onder leiding van René van Swaaningen
werken aan nieuwe internationale master,
hun product: de IMARC ‘Safety, Security and
Social Justice’ master. Een tweejarige master
die in verschillende steden gevolgd zal
worden en een voorbereiding is op een PhDtraject. In de avond leerden we informeel hoe
een pubcrawl werkt en dat roken in sommige
cafés nog mag in Kopenhagen. Vrijdag
begon de dag met een lezing over de vraag
of er überhaupt nog wel privacy bestaat in
de huidige maatschappij en werd de dag
afgesloten met een etentje, muziek en dans.
De avond werd rond een uur of twee met een
klein groepje vervolgd in het Meetpacking
District tot in de vroege uurtjes.
Was het hiermee een geslaagd congres?
Zeker. Zo spraken docenten en gerenommeerde sprekers als Benjamin Wittes van
het Brookings Institute (ter indicatie, de
man heeft meer dan 300.000 volgers op
Twitter en wij mochten hem in het echt horen
spreken) verbaasd van een uitzonderlijk
hoog niveau van de presentaties dit congres.
En ook de informele kant mag, zo blijkt
uit bovenstaande, zeker niet onderschat
worden.
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‘Hé schatje’ moet kunnen toch?
De aanpak van seksuele straatintimidatie past geheel binnen het thema ‘een zo veilig mogelijk
Nederland’. Verschillende gemeenten pakken dit thema op, waaronder Rotterdam. Sinds 1 januari
2018 is seksuele straatintimidatie in deze steden strafbaar. De Gemeente Rotterdam spreekt van
een ‘onacceptabel aandeel vrouwen dat seksueel geïntimideerd wordt’ en heeft om deze reden
een veiligheidsbeleid ontwikkeld (Gemeente Rotterdam, z.d.). Het uiten van seksuele uitlatingen
of gedragingen door mannen op straat is niet langer toegestaan als zij vrouwen hiermee irriteren,
tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen of beperken in hun gevoel van persoonlijke vrijheid
(Fischer & Sprado 2017). Naast strafbaarstelling zorgen ook campagnevoering, het aangaan
van gesprekken met plegers op straat en de ontwikkeling van een meld-app ervoor dat seksuele
straatintimidatie steeds meer bespreekbaar wordt gemaakt. Het is iets wat, onder andere door
de Rotterdamse gemeente, wordt gezien als ontoelaatbaar. Veel vrouwen ervaren openbare
seksuele aandacht van vreemden immers als ongewenst (Bowman, 1993; Fischer & Sprado,
2017). Seksuele straatintimidatie wordt dan ook streng aangepakt.
Deze aanpak ervaren veel vrouwen als positief, maar strafbaarstelling kent wellicht ook
keerzijden. De vraag rijst in hoeverre de juridische aanpak en andere maatregelen het doen
en laten van mannen te ingrijpend beperkt. Gaat de aanpak niet wat te ver? En hoe verhoudt
strafbaarstelling zich tot vrijheid van meningsuiting? Kortom: zitten er ook nadelen aan de
aanpak van seksuele straatintimidatie?
Door Julie Le Sage

Jonge vrouwen hebben de grootste
kans op slachtofferschap van seksuele
straatintimidatie. Denk hierbij aan vrouwen
rond de twintig/dertig jaar (Ronner,
Bastiaanssen, Siegerd & Wielaard, 2007;
Fischer & Sprado, 2017). Uit het onderzoek
van Fischer en Sprado (2017) blijkt dat 94%
van de vrouwen wel eens te maken heeft met
seksuele straatintimidatie. Deze vrouwen
zijn zich er vaak van bewust dat zij de kans
lopen om seksueel getinte opmerkingen
naar hun hoofd te krijgen en kunnen uit
angst bepaalde routes of plekken ontwijken.
Vrouwen vertonen aanpassingsgedrag op
straat, wat niet de bedoeling lijkt te zijn
(Hardyns, Pleysier & Pauwels, 2010).

Daarnaast regelt de Rotterdamse APV de
strafbaarstelling van andere overlast gevende
en ongewenste gedragingen op in het
openbaar (Fischer & Sprado, 2017). Er staat
inmiddels een boete van maximaal 4100 euro
of maximaal drie maanden cel op het seksueel
intimideren van vrouwen op straat (Gemeente
Rotterdam, z.d.). Op 19 december 2018 werd
voor het eerst een Rotterdammer wegens
seksuele straatintimidatie veroordeeld. De
Rotterdammer kreeg een voorwaardelijke
boete van 200 euro opgelegd. Bert Wijbenga,
wethouder handhaving en locoburgemeester
in Rotterdam, neemt de kwestie rondom
seksuele straatintimidatie zeer serieus (RTL
Nieuws, 2018).

Vrouwen moeten veilig over straat kunnen. ’s Ochtends
en ’s avonds, in het centrum en in de wijken
Mede om deze reden werd seksuele
straatintimidatie op 1 januari 2018 geheel
strafbaar gesteld. Het naroepen, uitschelden,
hinderlijk volgen en ongewenst aanraken van
vrouwen op de openbare weg is volgens het
Wetboek van Strafrecht verboden.

Naast de juridische aanpak van seksuele
straatintimidatie is, onder andere in Rotterdam, een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat
zich richt op een zo veilig mogelijke stad:
een stad zonder seksuele straatintimidatie.

Het voeren van campagne, het door
politieambtenaren aangaan van gesprekken met plegers op straat en het
ontwikkelen van een StopApp waar
vrouwen melding kunnen doen van seksuele
straatintimidatie, zijn voorbeelden van
maatregelen die steeds vaker genomen
worden. Niet langer komen mannen ermee
weg wanneer zij ongepaste opmerkingen
richting vreemde vrouwen op straat maken.
Passende maatregelen, toch?

Ik bedoelde het als
compliment, ik wist niet
dat het strafbaar was
Echter, volgens sommigen gaat de aanpak
van seksuele straatintimidatie wat te ver.
Allereerst vindt lang niet elke vrouw het
vervelend wanneer zij nageroepen wordt
op straat. 41 procent van de vrouwen blijkt
het vleiend te vinden wanneer zij openlijk
gecomplimenteerd worden door mannen
wegens hun uiterlijk (RTL Nieuws, 2018).
Daarnaast weten mannen vaak niet dat zij
met het naroepen of sissen naar vrouwen op
straat een strafbaar feit plegen. Wanneer
zij door handhavers aangesproken worden
op hun daden, menen mannen dat zij
opmerkingen richting vrouwen maken om
hen te complimenteren. Een juridische
aanpak kan mannen hierin beperken. Vaak
hebben ze geen idee dat hun uitspraken
verkeerd kunnen vallen, zeggen ze
(Monster, 2018).

Juristen associëren de strafbaarstelling
van seksuele straatintimidatie ook wel als
strijdig met de vrijheid van meningsuiting.
Je bent ten slotte vrij om je mening te
delen, zo ook op straat. De vraag is hier
dus in hoeverre de strafbaarstelling van
het naroepen van vrouwen botst met de
bestaande wet. De officier van justitie die
de zaak van 19 december 2018 behandelde
waarin een Rotterdammer veroordeeld
werd voor het seksueel intimideren van
vrouwen op straat, haakt in op deze
kwestie. Hij meent dat intimiderende
opmerkingen en gedragingen geen
artistiek of maatschappelijk doel dienen
en hiermee niet vallen onder het recht op
vrijheid van meningsuiting (Dirks, 2018).
Strafbaarstelling zou volgens hem dus niet
strijdig zijn met de wet.
Kortom, over het algemeen wordt een
aanpak van seksuele straatintimidatie
gewaardeerd. Veel vrouwen voelen
zich immers niet fijn wanneer zij een
seksueel getinte opmerking naar hun
hoofd geslingerd krijgen. Toch denkt niet
iedereen hetzelfde over deze kwestie.
Het strafbaar stellen van seksuele
straatintimidatie zou het complimenteren
van vrouwen lastig maken en staat wellicht
op gespannen voet met de vrijheid van
meningsuiting. Inmiddels is het verbod op
seksuele straatintimidatie in Rotterdam
een feit. Of dit sociaal-maatschappelijk en
juridisch te ver gaat of niet, daarover is het
laatste woord nog niet gezegd.

Disney makes me feel safe
Het oplossen van de onveiligheidsgevoelens van de burger staat nu al jaren op de voorgrond
van het veiligheidsbeleid dat gevoerd wordt (Spithoven, 2014). Maar waar komen deze
onveiligheidsgevoelens nu vandaan? Is een oorzaak te ontdekken waarom wij ons altijd
onveilig lijken te voelen terwijl we eigenlijk in een best veilige omgeving wonen? En wat heeft
Disney hiermee te maken?
Door Jill Stigter

Onveiligheidsgevoelens vormen een lastig
fenomeen en mensen in onze hedendaagse
samenleving lijken ze in steeds grotere
mate te gaan ervaren. Daarnaast is
‘onveiligheidsgevoel’ ook een moeilijk te
definiëren begrip binnen de wetenschap.
Het omvat een complexe verzameling van
met elkaar samenhangende gevoelens,
percepties, emoties, waarden en oordelen
die ook nog eens plaatsvinden op zowel
persoonlijk als maatschappelijk niveau
(Spithoven, 2014). Moeilijker kun je het niet
maken. Daarnaast blijken deze gevoelens
bijna immuun te zijn voor de informatie over
de criminaliteitsproblematiek; namelijk
dat al jaren een daling te zien is. Dus
ondanks de objectieve (laten we daar even
van uit gaan) cijfers van een afname in de
criminaliteit, geven mensen nog steeds aan
zich onveilig te voelen (Spithoven, 2014).
Er wordt binnen de politiek al bijna twintig
jaar gesproken over het verminderen van de

onveiligheidsgevoelens, of een oplossing
zoeken voor de veiligheidsproblematiek
(Spithoven, 2014). Krachtige woorden,
maar in de praktijk blijkt het nogal lastig
om daadwerkelijk een plan van aanpak op
te stellen. De ene na de andere maatregel
wordt ingevoerd om criminaliteit en
overlast te bestrijden. Deze manier van
beleid voeren wordt ook wel liquid policy
genoemd; het bijna letterlijk voeren van
een veiligheidsbeleid met de kraan open
(Schuilenburg & Van Swaaningen, 2013).
Hier is niet alleen de grote toename van
wetgeving en maatregelen aan te koppelen,
maar ook de verruiming van wet- en
regelgeving. Dit kan allemaal in het kader
worden gezien van onze steeds punitiever
wordende samenleving.
De ontwikkeling van een fluïde veiligheidsbeleid is eigenlijk een logisch gevolg
van de al langer bestaande opkomst van
een fluïde samenleving (Schuilenburg &

OPINIE
Van Swaaningen, 2013). Het gaat hierbij om
een continue verandering van de culturele
context binnen onze economische,
politieke en maatschappelijke processen.
Door deze continue verandering bevinden
burgers zich in een cultuur van angst, waar
ze bang zijn in een uiteindelijk hele veilige
samenleving. Hierdoor ervaren ze een soort
identiteitscrisis. Deze ‘veiligheidsparadox’
speelt een rol bij verschillende gebieden,
bijvoorbeeld op digitaal niveau. Men heeft
online en offline verschillende soorten
identiteiten die ze moeten onderhouden
(Schuilenburg & Van Swaaningen, 2013).
Het bijhouden van al deze identiteiten vergt
veel van ons vermogen wanneer de wereld
om ons heen blijft veranderen, wat voor een
vorm van continue onzekerheid zorgt over
onszelf, maar ook over ‘de ander’.
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Een voorbeeld kan worden gevonden in
een omschrijving die Shearing en Stanning
(1984) geven over Disney World waar
ze eigenlijk de iron cage van Garland
beschrijven. Het pretpark presenteert
zichzelf als een privé wereld voor jong
en oud, en dat is het in zekere zin ook.
Maar als je het vanuit criminologisch
oogpunt bekijkt, is het meer een bubble
of governance (Wakefield, 2004). De
publieke veiligheidsinstanties komen in
deze omgevingen bijna niet meer voor,
het in de hand houden van de veiligheid
is compleet geprivatiseerd. Je kan het
ook wel omschrijven als het proces
van ‘Disneyfication’ dat plaatsvindt.
Controlestructuren zijn op bijna iedere hoek
van het pretpark, maar niet op een manier
waarop men zich bekeken of bedreigd voelt.

Is Disneyfication dan dé manier om de
continue angstgevoelens te onderdrukken?
Garland (2001) noemt dit de criminology of
the other. In dit criminaliteitsbeeld wordt
de crimineel gezien als iemand met weinig
sociale waarde, die bedreigend is voor
onze samenleving. De enige oplossing om
van deze persoon af te komen is door hem
uit te sluiten en hard te straffen. Criminelen
zijn dus niet zoals ‘wij’, ze zijn ‘dreigende
buitenstaanders’ of ‘enge vreemden’. Dit
reflecteert op het veiligheidsbeleid dat de
overheid is gaan voeren, namelijk dat het
steeds meer gebruik maakt van het gevoel
van de burger en dus steeds meer neigt
naar een risicobeleid (Boutellier, 2013; Van
Der Woude, 2015). Dit werd door Garland
(2001) omschreven als een ontwikkeling
van een iron cage. De samenleving zet
zichzelf als het ware gevangen door er alles
aan proberen te doen om risico’s, angsten
en onzekerheden te voorkomen; een ware
culture of control.

Bezoekers voelen zich thuis en veilig in de
omgeving, dit is precies wat het pretpark
wil wat de bezoekers ervaren: dat de
veiligheidsmaatregelen worden genomen
omwille van hun veiligheid (Shearing
& Stenning, 1984; Wakefield, 2004).
Bezoekers zijn dus ‘vrij’ om te doen wat ze
willen binnen de kaders die Disneyworld
ze geeft. Zodra ze buiten de kaders lijken
te treden, worden ze zachtjes teruggeleid
naar de paden die ze moeten nemen om bij
de volgende attractie te komen.
Uit het voorbeeld van Shearing en Stenning
kan afgeleid worden dat mensen zich
onveilig voelen in de samenleving. Is
Disneyfication dan dé manier om deze
continue angstgevoelens te onderdrukken?
Door een illusie te creëren dat men vrij is
om te gaan en staan waar ze willen, maar
er eigenlijk continu wordt toegezien op
elke stap die we nemen? Dit lijkt naar mijn
mening toch verdacht veel op een vorm van
‘Big Brother is watching you’, alleen is het
deze keer Mickey Mouse die continu een
oogje in het zeil houdt. Vind je ook niet?
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Stage lopen

De eerste stap naar de werkvloer...
Door Wouter Staats

Sinds september loop ik twee dagen in de
week stage bij RIEC Rotterdam. RIEC staat
voor het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum en is een organisatie die zich
richt op het bestrijden van ondermijnende
criminaliteit. Ze verzamelen informatie
van overheidsinstanties en staan voor
de versterking van de publiek-private
samenwerking. Zelf verzamelt het RIEC ook
door middel van ‘open bronnen analyses’
informatie over (potentiële) criminelen. In
samenwerking met overheidsinstanties
zoals de politie, de FIOD, de Belastingdienst
of de Gemeente Rotterdam wordt uiteindelijk
drugscriminaliteit
aangepakt,
witwaspraktijken opgespoord en leden
van Outlaw Motorcycle Gangs op hun
hielen gezeten. Daarnaast speelt het RIEC
ook een grote rol bij de ontwikkeling
van ondermijningsbeelden per regio of
gemeente. Oftewel, de mate van (signalen
van) ondermijning in een bepaalde omgeving worden duidelijk gemaakt bij de
desbetreffende regio of gemeente.
Ik ben dus de gelukkige, samen met twee
andere studenten van de opleiding, om
hier een steentje aan bij te dragen! Het is
ontzettend gaaf om bezig te zijn met het
opsporen van de steeds groter wordende
criminaliteitsvorm. Recent onderzoek –
wat mogelijk sommigen al wel hebben
meegekregen in de media – toont aan
dat op jaarbasis 16 miljard euro wordt
witgewassen en dat 17 miljard euro
in de drugscriminaliteit wordt
omgezet. De aanpak, zoals
van het RIEC, is dus van
groot belang. Dit is echter
niet eenvoudig, want onder
andere op het gebied van
witwassen en drugssmokkel
worden criminelen steeds
slimmer en blijven ze helaas

regelmatig onder de radar. Uitdagingen
genoeg dus en daarom ben ik ook erg blij dat
ik nog tot en met juni onderdeel mag zijn van
deze organisatie die fantastisch werk levert.

De politie aan de tand voelen
op een nette manier, best leuk!
Daarnaast heb ik het eerste half jaar een
dag in de week stage gelopen bij Politie
Tilburg. Hier heb ik me beziggehouden
met een kwantitatief onderzoek naar het
concept ‘verward persoon’. Een typisch
containerbegrip dat vaak wordt genoemd
in de media. In opdracht van de gemeente
Tilburg heb ik dit onderzoek opgezet en
wegens werken met politiedata mocht ik
iedere week op een politiebureau rondlopen,
toch ook wel gaaf! Door middel van het
lezen van politiemeldingen betreffende
dit concept heb ik me gefocust op twee
vragen: ‘Welke kenmerken vertonen een
verward persoon?’ en ‘Hoe verloopt de
samenwerking tussen de politie en de
GGZ Crisisdienst?’. De kenmerken van de
verwarde persoon heb ik gehaald uit de
mutaties van de politie. Aan de hand van het
bestaande protocol betreffende de verwarde
persoon heb ik geprobeerd de pijnpunten
en sterke punten van de samenwerking
aan proberen te kaarten. Eigenlijk heb
ik de politie dus aan de tand kunnen
voelen op een nette manier, best leuk!
Vervolgens heb ik al deze resultaten
gebundeld in een rapportage en
heb ik deze afgesloten met
een aanbeveling voor de
ontwikkeling van het beleid.
Helaas is het nog onduidelijk
of
deze
aanbeveling
doorgevoerd gaat worden,
maar ik hoop uiteraard op het
beste!

CIA ACTIVITEITEN
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Goede doelen commissie in actie
Op basisschool de Catamaran

De Goede Doelen Commissie bestaat uit een aantal leden die met veel enthousiasme hun
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen. Maar wat doen ze nu precies?
En wat drijft ze?
Door Elise Bogaards

Wij zijn Paela, Heleen, Dana, Vera en Elise
en wij vormen dit jaar, onder begeleiding
van Lieke, de Goede Doelen Commissie
van CIA. In samenwerking met Stichting
Move proberen wij een achterstandswijk
te verbeteren. Dit jaar zijn wij gekoppeld
aan groep 7 van basisschool de Catamaran
in Lombardijen. Ons project bestaat uit
vier zogenaamde ‘bedenk en doesessies’,
waarbij we samen met de kinderen plannen
bedenken en uitwerken om in april het doel
van dit project te bereiken en feestelijk af
te sluiten.
We zijn begonnen met het bedenken van
het thema voor ons project. De kinderen
hebben gekozen voor ‘kunst & cultuur’.
Hierbij kan je denken aan het maken van
een muurschildering maken in de wijk, een
toneelstuk maken, koken met ouderen
en nog veel meer. De kinderen vonden
het idee om zelf iets bij te kunnen dragen
aan de wijk heel leuk en kwamen al snel
met allerlei ideeën. Om het beste idee
te kiezen had onze projectleider Ivana
de gebiedsadviseur van Lombardijen
uitgenodigd. De kinderen mochten aan
hem vragen stellen over de wijk, maar

voornamelijk ook vragen met betrekking
tot hun thema. Zij vonden dit erg leuk en
stelden veel kritische vragen. Uiteindelijk
is ervoor gekozen om samen met de
kinderen hapjes afkomstig uit allerlei
culturen klaar te gaan maken voor iedereen
uit de wijk. Dit is heel toepasselijk omdat
veel van de kinderen een verschillende
afkomst hebben en zij hebben aangegeven
het leuk te vinden om hier iets mee te doen.
De feestelijke afsluiting hiervan zal in april
plaatsvinden in een buurthuis vlakbij de
school. Maar voor het zover is staat er nog
heel veel leuks op de planning: samen de
hapjes bedenken en uitnodigingen maken
voor de mensen in de buurt. Daarnaast
mochten de kinderen een uitstapje maken
naar het studentenleven! Op 31 januari
kwamen de kinderen een ochtendje langs
op de Erasmus Universiteit. Hier kregen ze
eerst een rondleiding van ons en daarna
een mini-college van Robby Roks.
Wij weten zeker dat de komende maanden
nog erg leuk en educatief voor de kinderen
gaan worden. Wij hebben er in ieder geval
zin in!
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De AGENDA van Tamar Fischer

Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven. Wat doen onze docenten
eigenlijk de rest van hun tijd? Tamar Fischer is afgestudeerd als socioloog aan de Universiteit
Utrecht en daarna gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2006 is zij
verbonden aan de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit, eerst als universitair
docent en nu als universitair hoofddocent.
Door Tamar Fischer

Bij welke vakken ben je betrokken?
In de ruim 10 jaar dat ik hier werk, ben
ik bij veel vakken betrokken geweest.
Op dit moment zijn dat de mastervakken
Criminologisch Onderzoek voor de Praktijk,
Justitiële Jeugdinterventies, het B3 vak
Preventie en Bestraffing en het B2 practicum
van Aard, omvang en schade. Verder
begeleid ik jaarlijks afstudeerscripties.
Als B2-coördinator en voorzitter van de
opleidingscommissie zie en hoor ik veel
over wat in de andere vakken gebeurt.
Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel
energie en enthousiasme studenten in hun
studie steken. Sinds de start van de PGL
methode komen meer vragen tijdens de
hoorcolleges dan voorheen. Studenten
zijn bijgelezen en luisteren kritischer naar
het verhaal van de docent. Het begeleiden
van afstudeerscripties zie ik als een kers
op de taart van de docent. Tijdens het
scriptietraject vallen de puzzelstukjes uit de
studie vaak letterlijk op hun plaats en aan
het einde staat dan die kritische zelfbewuste
bruggenbouwer in de criminologische
wereld die wij zo graag zien met een mooi
visitekaartje (de afstudeerscriptie) als start
voor een mooie carrière.

met de uitkomsten het beleid wil verbeteren
en zo de recidive verlagen maar ook het
veiligheidsgevoel van slachtoffers vergroten. Met een deel van de data van dit
project heeft een masterstudent haar
scriptie geschreven. Daarover lees je elders
in dit nummer. Het tweede project gaat
over dadergerichte interventies voor het
terugdringen van cybercriminaliteit. Wytske
van der Wagen is de projectleider van dit
onderzoek en Sifra Mathijssen onderzoeker.
Ook dit onderzoek is direct van belang voor
het beleid want er is nog erg weinig kennis
over hoe het gedrag van hackers en andere
cybercriminelen beïnvloed kan worden.

Wat doe je naast het geven van onderwijs?
In de eerste plaats natuurlijk onderzoek.
Ik ben op dit moment bij twee
opdachtonderzoeken betrokken. Het
eerste onderzoek doe ik samen
met promovenda Irma Cleven
en hoogleraar Sanne Struijk
van strafrecht en gaat over de
effectiviteit van contact- en
locatieverboden. Het is een
opdracht van het ministerie
van Veiligheid en Justitie die

Tot slot zijn in mijn agenda ook nog de
uitdagingen die ik als lid van het Dagelijks
Bestuur van de sectie heb. Die uitdagingen
zijn heel divers en variëren van
brainstormsessies over nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs,
tot het selecteren, indelen en
ondersteunen van de tutoren.
Alles bij elkaar dus een heel
afwisselende baan waarin ik
altijd in beweging kan zijn!

Naast de lopende onderzoeken is er nog
veel spin off van het grote onderzoek
naar seksuele straatintimidatie uit 2017.
De Rotterdamse gemeenteraad heeft het
onderzoek als belangrijke basis gebruikt
voor het plan van aanpak om deze door
veel vrouwen ervaren overlast terug te
dringen. Er zijn diverse maatregelen
genomen en onlangs is de eerste pleger ook
daadwerkelijk berecht. In de toekomst zou
ik graag verder onderzoek willen doen naar
dit fenomeen en de gevolgen van dit beleid.

Werken bij defensie

Veilig of niet?

Defensie draagt bij aan de handhaving van de Nederlandse rechtsorde en veiligheid. Eind 19e
eeuw werden militaire middelen veel sneller onder civiel gezag ingezet, dus het werd veelvuldig
door burgers, zoals de burgemeester ingezet. De reden hiervoor waren de bezuinigingen op de
politie. In de Defensienota 1991 werd civiele ondersteuning nog als bijzaak gezien, maar in de
Defensienota 2000 werd deze neventaak officieel benoemd tot derde hoofdtaak. Dit betekent
dat civiele autoriteiten de Minister van Defensie om militaire hulp kunnen vragen, als ze niet
genoeg personeel en/of materiaal hebben. Door de toegenomen terroristische dreiging
en doordat interne en externe veiligheid steeds meer samenkomen, vervult defensie een
structurele rol op het gebied van de interne veiligheid (Homan, 2006). Hier komen natuurlijk
allerlei vraagstukken bij kijken.
Bij defensie gaat het om veiligheid. Maar voelen burgers zich wel veilig als een groepje
militairen op het vliegveld staat of op het treinstation rondloopt? En hoe is het binnen defensie
gesteld met de veiligheid? Bas*, werkend bij defensie, vertelt ons hier iets over.
Door Sanne Paras

Wat is jouw functie binnen defensie?
Sinds mei 2015 ben ik paraat: gereed om
actie te voeren in belang van de veiligheid van
de Nederlandse burgers. Ik ben werkzaam
binnen de landmacht als plaatsvervangend
groepscommandant. Dus als iets gebeurt
met onze groepscommandant, ben
ik de eerstvolgende die de leiding op
zich moet nemen. Daar komt dus veel
verantwoordelijkheid bij kijken tegenover
mezelf, mijn collega’s en de burgers.
Waarom wil je anoniem blijven?
Vanuit werk wordt ons aangeraden om zo
min mogelijk werk-gerelateerde informatie
te delen, dus als ik het dan toch doe –
in beperkte mate natuurlijk – wil ik wel
anoniem blijven. Sommige dingen mogen
we gewoonweg niet delen, en weer andere

informatie mogen we in principe wel delen,
maar dat wordt ons afgeraden in verband
met onze eigen veiligheid. Zo wordt ons
bijvoorbeeld meegegeven zo min mogelijk
op social media te zetten: geen details over
uitzendingen en missies en geen foto’s
van collega’s of jezelf in militaire kleding.
Maar natuurlijk zijn we trots op het werk
dat we doen, en willen we dit ook aan de
buitenwereld kunnen laten zien. Zo heb
ik ook twee foto’s van mezelf in uniform
op social media staan. Verder deel ik
niks over mijn werk, alleen met familie en
vrienden, want als de goede informatie in
de verkeerde handen valt, kan dat ernstige
gevolgen met zich meebrengen. Niet alleen
voor mijn veiligheid, maar ook voor de
veiligheid van jullie.

INTERVIEW
Wat zijn de gevolgen van jezelf bloot geven
aan de buitenwereld als militair?
Nou, neem dus die foto’s in uniform. Als
de Nederlandse landmacht zou worden
uitgezonden kan makkelijk achterhaalt
worden dat ik bij defensie werk en misschien
dus ook deel uit maak van die uitzending;
maar aan de andere kant komen ze er toch
wel achter als ze willen, met of zonder foto
in uniform.
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Je hebt hier dus te maken met de
veiligheidsparadox: het is in realiteit veiliger,
maar mensen voelen zich onveiliger. Ik denk
dat er een middenweg moet zijn, zoals
militairen in een centraal gebouw plaatsen:
zo zijn ze snel ter plaatse, terwijl ze niet
meteen zichtbaar zijn voor de burgers. Ook
zou je militairen in burgerkleding kunnen
laten optreden, undercover, maar dan kan
je de wapens niet kwijt.

Je hebt hier dus te maken met de veiligheidsparadox: het is in realiteit veiliger,
maar mensen voelen zich onveiliger.
Ik ben zelf op uitzending geweest naar
Litouwen, waar we de dreiging van Rusland
moesten beperken. Rusland staat bekend
om zijn hackers: ze hebben daar een heel
team die worden opgedragen om, militairen
in hun nadeel, te hacken. Voordat we naar
Litouwen vertrokken, hebben we veel
voorlichting gehad over online veiligheid.
Zo werd het strikt verboden om je eigen
simkaart te gebruiken en mochten we
alleen een beveiligde VPN-wifiverbinding
gebruiken: zo werd de toegang geblokkeerd
voor eventuele hackers. Toch werden
eigen simkaarten gebruikt, binnen en
buiten de kazerne: waarschijnlijk daardoor
kwamen tal van vriendschapsverzoeken op
Facebook binnen van nepaccounts.
Hoe denk jij over militairen op openbare
plekken?
Ten eerste ligt het eraan in welke mate
sprake is van dreiging: je kan niet voor alles
militairen gaan inzetten, want dat verandert
het beeld van onze maatschappij in
negatieve zin, denk ik. De burgers zijn aan
de ene kant veiliger, omdat wij, militairen,
daar staan om hun veiligheid te garanderen,
maar aan de andere kant wekt het beeld van
militairen met geweren een onveilig gevoel
op.

Ik zelf voel me ook minder veilig als
bijvoorbeeld een groepje militairen op
het vliegveld staat, je denkt namelijk
meteen dat er een reden is, waardoor je je
onveilig gaat voelen, dus gebeurd dat ook
automatisch, terwijl ik dan juist veiliger ben
met al die militairen om me heen.
*Bas is niet zijn echte naam
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ACHTERGROND

In de wolken
Cloud computing, oftewel toegang verlenen tot internethard en -software (Pires, 2011).
Het verspreiden van je gegevens via de ‘cloud’ heeft zijn voor- en nadelen. Maar kunnen en
willen we het überhaupt tegenhouden? En hoe zit het met opsporing van criminaliteit via cloud
computing? Gegevensbeheer of computerapplicaties worden verspreid zonder dat we precies
weten waar het terecht komt. Alledaagse voorbeelden zijn Gmail en Dropbox, waar we zonder
er erg in te hebben van alles de cloud insturen. Er vindt een belangrijke verschuiving plaats in het
internetlandschap: gegevens zijn niet meer opgeslagen bij mensen of bedrijven thuis, maar op
een onduidelijke locatie. Gevolgen hiervan kunnen nadelig, maar ook voordelig zijn. Zo kan het
aan de ene kant criminaliteit als gevolg hebben, zoals het stelen van gegevens, maar het kan aan
de andere kant juist criminaliteit voorkomen, door middel van digitale opsporing (Koops, 2012).
Door Sanne Paras

Digitale opsporing
Bij de politie in Nederland zijn speciale
teams die zich bezighouden met digitale
opsporing. Er wordt op nationaal en
internationaal niveau nauw samengewerkt
om de steeds ontwikkelende criminaliteit
op te sporen (Politie, 2019). Ze richten
zich op twee soorten gegevens: ten eerste
opgeslagen gegevens, zoals publiek
toegankelijke gegevens op een webserver
en stromende gegevens: die worden
uitgewisseld via openbare of niet-openbare
communicatiediensten. Opsporing van
criminaliteit maakt vaak een inbreuk op
grondrechten, die bijna altijd te maken
hebben met privacy. Dit is ook het geval
bij digitale opsporing en daarom moet de
politie zich aan verschillende eisen houden,
zoals het welbekende legaliteitsbeginsel.

Het algemeen belang speelt ook een grote
rol in deze kwestie, want je mag alleen
inbreuk maken op iemand zijn persoonlijke
levenssfeer na de afweging tussen het
individuele belang van de betrokkene en
het algemeen belang (Politieacademie,
2018).
Er
wordt
gewerkt
aan
de
Wet
computercriminaliteit III (CCIII). Een paar
belangrijke wijzigingen zijn onder andere
de strafbaarstelling van het wederrechtelijk
overnemen van opgeslagen niet-openbare
gegevens, zoals het overnemen van
persoonsgegevens en die publiceren en
de strafbaarstelling van ‘heling’ van nietopenbare gegevens. Een ander voorbeeld
in het nieuwe wetsvoorstel betreft het
binnendringen
in
geautomatiseerde
werken: in de huidige wetgeving wordt
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doorzoeking in geautomatiseerde werken,
bijvoorbeeld een computer, toegestaan
met als doel het vastleggen van gegevens.
De CCIII wil daar een nieuwe bevoegdheid
aan toevoegen: hacken, het op afstand
binnendringen in geautomatiseerde werken. Zo kunnen bevoegdheden de gegevens
achterhalen voordat ze versleuteld zijn,
snel de locatie of identiteit van de gebruiker
vaststellen en communicatie opnemen
of aftappen (Politieacademie, 2018).
Social media
Vroeger bestond persoonlijke informatie
alleen in de herinneringen van vrienden,
familie en kennissen en werd het alleen van
mond tot mond doorverteld. Tegenwoordig
vindt het verspreiden van deze informatie
grotendeels digitaal plaats, met als
gevolg dat informatie ronddrijft door grote
databases (Solove 2004).
Uit onderzoek van TNO (2015) naar
de privacybeleving van Nederlandse
internetgebruikers blijkt dat 82,5% veel
belang hecht aan privacy en de bescherming
van persoonsgegevens. 74,8% heeft
daarbij ook wantrouwen: ze hebben weinig
vertrouwen in de wijze waarop social media
met hun gegevens omgaat. Daarbij kunnen
we spreken van een privacy-paradox: aan
de ene kant de media discourse en aan de

hoeveel partijen hier misbruik van
kunnen en ook willen maken. Niet alleen
cybercriminelen, maar ook commerciële
en sociale netwerksites zelf kunnen
die gegevens van gebruikers als hun
eigendom zien en er van alles mee doen
waar de gebruikers zelf waarschijnlijk niks
van merken. Doordat er veel misbruik is
geweest op het gebied van privacy en media
worden steeds meer maatregelen getroffen
om de online privacy te beschermen door
verschillende
privacy-toezichthouders
(Batist, 2015).
De politie maakt ook gebruik van social
media.

Tegenwoordig wordt informatie vaak digitaal verpreid
waardoor informatie ronddrijft door grote databases
andere kant het publieke discourse.
Dit gaat over de vraag of er in de media
hetzelfde wordt gepraat over privacy als
de social media-gebruikers erover praten
(Batist, 2015).
2,8 miljoen Nederlanders gebruiken
Twitter, 9,4 miljoen Nederlanders scrollen
dagelijks door Facebook en andere sociale
netwerken zoals Snapchat, Instagram
en LinkedIn worden steeds populairder
(Onderzoeksbureau Newcom, 2015). Je kunt
je dus wel voorstellen hoeveel persoonlijke
gegevens er te vinden zijn in de cloud en

Uit een enquête van TNO (2011) blijkt
dat het gebruik ervan bij handhaving en
opsporing effectief is. Zo zijn bijvoorbeeld
informatie inwinning, voorlichting en crowd
management (=mensenmassa’s in goede
banen leiden) veelgenoemde functies
van social media. De politie krijgt met het
publiceren van eigen berichten ook inzicht
in het bereik van berichten en pogingen om
geruchten te weerleggen. Daarnaast heb je
nog andere mogelijkheden zoals het vinden
van getuigen en het betrekken van burgers
bij het oplossen van zaken.
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Ferry opvallend nieuws

Nu Geertrude met welverdiend pensioen is gegaan, is het aan Ferry Kuhlmann om de
nalatenschap van de Funpage over te nemen. Onze oprechte dank gaat uit naar Geertrude, die
al die jaren studenten uit de brand geholpen heeft met haar wijsheden. Ferry heeft voor jullie het
afgelopen half jaar het nieuws bijgehouden en geeft in deze rubriek zijn ongezouten mening.
Door Ferry Kuhlmann
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Jip de Kip’

Toen
d
kuns e dader
tproj
van
e
er al
h
De vrouw die bijna drie jaar geleden
s de ct hoord et
k
e
d
ippe
, wa
een kip stal van een studieproject bij de
at Ji
n bi
s ze
j: ze
Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam
moch p de kip
b
een
eslo
tm
is wel schuldig aan diefstal, maar krijgt rec
ht o eepikken graantje ot
p lev
geen straf. De rechtbank in Amsterdam m
e
en en van het
oordeelde dat donderdag (13 december) J t het di
zij s
er op
ustit
lo
in de zaak over ‘Jip de kip’.” (Hakkenes,
i
d
e
e vlu eg
was
haan
m
c
2018).
h
i
t
de z jesgedra nder van t.
g ged
aak
dit
onde
De r
r ha iend en
echt
n
ar vl
er be
op b
euge am
sloot
asis
l
s
v
u
.
een g
a
i
ebrek n de pro teindeli
jk
cesdu
dat d
aan
u
e
waar strafeis een straf r en
b
o
m
voor p het OM oest op lad
b
zijn
o
geld dan ook kken ,
koos.
eiere
n
n
utte ers
p
t
eld
ach
e kr dat ze e
w
i
n
is
Late e kenn ns op d ijke
l
d
ame wense n dat
uit
t
n
e
e
t
on
óók stisch lannen et tot
a
p
ni
fant ippen
ich .
z
t
n
s
tijd nomee eperkt
b
fe
dit erdam
t
Rot

‘FAU student threatens to kill
professor for scheduling 7
a.m. final exam, police say’
According to a FAU police report, a Twitter
post published about 1 a.m. Tuesday read,
[‘I’m gonna f***ing kill this professor, this is
my confession to a premeditated murder.’ ]
(Burke, 2018).
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