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Het aantal vrijheidsberovingen is in verschillende landen door de jaren heen 
toegenomen, binnen het delict bestaat variatie, nieuwe varianten kunnen ontstaan 
en verschillende typen daders van ontvoeringen en gijzelingen zijn te onderscheiden 
(zie hoofdstuk 1 & 2). Op basis van politiegegevens over aangiftes en verdachten 
onderzoeken we in dit hoofdstuk hoe het aantal vrijheidsberovingen gedurende een 
periode van tien jaar (1999-2008) zich in Nederland heeft ontwikkeld en of ook hier 
een opwaartse trend valt waar te nemen. Vervolgens gaan we na of we met betrekking 
tot de aard van het delict op grond van aangifteregistratie van de Nederlandse politie 
clusters kunnen onderscheiden. Daarna doen we hetzelfde voor de aangehouden 
verdachten van vrijheidsberovingen. Ook wordt besproken in hoeverre de gevonden 
indelingen zich verhouden tot typologieën in de internationale literatuur en of er in 
Nederland veranderingen door de jaren heen te bespeuren zijn. 
Er is in dit hoofdstuk doelbewust een onderscheid gemaakt tussen de term 
‘cluster’ enerzijds en ‘type’ of ‘typologie’ anderzijds. Het begrip cluster is primair 
beschrijvend van aard, terwijl de term ‘type’ ook interpretatieve kenmerken in zich 
draagt. We komen hier in volgende hoofdstukken op terug. 
  

Omvang in Nederland
De politie is veelal de eerste officiële instantie waar ontvoeringen en gijzelingen 
bekend worden en zij houdt daarvan ook een registratie bij. Op basis van gegevens 
afkomstig uit de processen-verbaal van aangifte kunnen uitspraken worden gedaan 
over de omvang zoals die bij de politie bekend geworden is. Dat is exclusief de 
ontvoeringen en gijzelingen die nooit bij de politie bekend zijn geworden en 
waar nooit aangifte van is gedaan (dark figure). Daarnaast kunnen er aangiftes zijn 
gedaan, waarbij vrijheidsberoving ten laste is gelegd, maar waarvan dit tijdens het 
politieonderzoek nooit is aangetoond of waarvoor onvoldoende bewijs is verkregen. 
De voor dit hoofdstuk gebruikte gegevens bieden dus alleen inzicht in aard en 
omvang zoals de Nederlandse politie die heeft vastgelegd.

Het korps landelijke politiediensten (KLPD), specifiek de dienst IPOL uit Zoetermeer, 
heeft een digitaal databestand op basis van HKS-gegevens aangeleverd. Dit bestand 
bevat alle processen-verbaal van aangifte die bij de Nederlandse politiekorpsen 
zijn opgemaakt, waarin in ieder geval artikel 282 en/of 282a van het Wetboek van 
Strafrecht (WvSr) ten laste is gelegd, over een periode van tien jaar (1999-2008). 
Op basis van dit bestand kan inzicht worden verkregen in hoe vaak er aangifte is 
opgemaakt van vrijheidsberoving, al dan niet in combinatie met andere strafbare 
feiten. In het laatste geval spreken we van samenloop. 
Het aangeleverde politiebestand is ingevoerd in het statistische programma SPSS, 
versie 17.0, om het vervolgens te bewerken en geschikt te maken voor analyse. De 
incidenten in het bestand zijn uniek gemaakt (er blijken vrij veel ‘dubbelingen’ in 
het bestand te zitten),37 de pogingen tot dit delict zijn uit het bestand verwijderd, 

37 Zo kan verschil in schrijfwijze van een naam ervoor zorgen dat een en dezelfde verdachte meerdere keren in het 
 systeem voorkomt. Daarnaast kunnen de ‘dubbelingen’ veroorzaakt worden doordat verdachten op de grens van 
 politieregio’s wonen en in beide regio’s opgepakt kunnen worden ofwel zeer mobiel zijn waardoor ze in meerdere 
 regio’s crimineel actief zijn. ls een verdachte opgepakt in een regio waar hij niet woonachtig is, dan moet de registratie 
 in principe overgedragen worden aan het korps van zijn of haar woonplaats. Maar dit gebeurt niet altijd. 
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evenals de incidenten waarbij het wetsartikel 282 en/of 282a WvSr niet ten laste 
is gelegd (maar wel in het bestand voorkwam). Dezelfde route is gevolgd voor 
de processen-verbaal van aanhouding – en daarmee van de verdachten – waarvan 
door dezelfde politiedienst eveneens een databestand is aangeleverd. Tabel 4.1 
geeft een overzicht van de opeenvolgende stappen. Van het aanvankelijke ruwe 
bestand van ruim 14.000 aangiftes resteert minder dan de helft (47.5%) unieke 
processen-verbaal van ontvoeringen en gijzelingen in Nederland gedurende tien 
jaar, ofwel gemiddeld bijna 700 aangiftes per jaar. En van het aanvankelijke ruwe 
stand van bijna 23.000 verdachten resteren na opschoning ruim 9.000 (40.3%), 
ofwel gemiddeld ruim 900 per jaar.

Tabel 4.1 - Overzicht van ruwe databestand tot aan unieke vrijheidsberovingen en 
aangehouden verdachten

Aangiftes (n) Verdachten (n)
Ruwe bestand 14.376 22.684

Voldoen niet aan art. 282/282a WvSr 2.019 -

Dubbelingen    4.800 13.204

Poging      735 347

Totaal verwijderd    7.554 13.551

Unieke en relevante zaken/personen 6.822 9.133

In figuur 4.1 staat per jaar het aantal unieke aangiftes en het aantal aangehouden 
verdachten van vrijheidsberoving. Over de gehele periode genomen lijkt er in 
beide gevallen sprake van een opwaartse trend. Nauwkeurig beschouwd zien we 
vooral bij de aangiftes een golfbeweging. Na een aanvankelijke daling in de jaren 
1999-2001, volgt een ruime verdubbeling in de periode 2002-2006 en daarna loopt 
het aantal aangiftes weer terug, maar blijft wel hoger dan eind jaren negentig. Het 
aantal aanhoudingen blijft in de periode 1999-2002 vrij stabiel, om vervolgens te 
stijgen tot bijna het dubbele in 2006. Daarna loopt het aantal aanhoudingen terug, 
maar blijft wel hoger dan eind jaren negentig. 

Figuur 4.1 - Totaal aantal unieke aangiftes en verdachten van vrijheidsberoving 
(1999-2008) 
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Opmerkelijk is dat zich gedurende deze tien jaar regionale verschillen hebben 
voorgedaan (figuur 4.2). Dat blijkt wanneer de cijferreeksen worden bekeken per 
samenwerkende politieregio volgens de indeling die politieonderhandelaarteams 
tot 2010 hanteerden.38 Van de zeven samenwerkingsgebieden laten er vijf weliswaar 
schommelingen zien voor zowel aangiftes als aanhoudingen, maar zijn er geen 
eenduidige trendmatige ontwikkelingen waar te nemen (Noordwest, Amsterdam, 
Utrecht, West en Zuidwest; niet in figuur 4.2 opgenomen). Daarentegen is er tot 
aan 2006 een sterke stijging te zien in de twee grootste samenwerkingsgebieden 
(Noordoost-Nederland en Zuid-Nederland), waar respectievelijk negen en zes 
verschillende politieregio’s met elkaar samenwerken. Samen namen zij in het piekjaar 
2006 bijna de helft van de geregistreerde vrijheidsberovingen voor hun rekening.

Figuur 4.2 - Aantal aangiftes van vrijheidsberovingen per jaar in twee 
samenwerkingsgebieden
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Clusteranalyse 
In de internationale literatuur worden verschillende typen vrijheidsberovingen en 
vrijheidsberovers beschreven (hoofdstuk 2). Het samenstellen van een typologie 
kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zijn er typologieën van ontvoeringen 
en gijzelingen gemaakt op basis van kwalitatieve informatie over motief, werkwijze, 
slachtofferkeuze of voorbereiding. Typologieën van vrijheidsberovingen die 
gebaseerd zijn op kwantitatieve analyse, zijn zeldzaam (zie hoofdstuk 2).

38 In 2010 hanteren de teams van politieonderhandelaars zeven verschillende (interregionale) samenwerkingsverbanden, 
 te weten: (1) Noordoost-Nederland omvat de politieregio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, IJsselland, 
 Noord en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland. (2) Zuid-Nederland omvat de 
 politieregio’s Zeeland, Brabant-Zuidwest, Brabant-Noordoost, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Limburg- 
 Zuid. (3) Noordwest-Nederland omvat de regio’s Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek- Waterland. 
 Het cluster West (4) omvat de politieregio’s Haaglanden en Hollands-Midden en het cluster Zuidwest (5) omvat de 
 regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De politieregio’s Amsterdam-Amstelland (6) en Utrecht (samen 
 met Gooi en Vechtstreek)(7) hebben een eigen team van onderhandelaars. Door de komst van de nationale politie  
 (feit per 1-1-2013), hebben zich kleine verschuivingen van samenwerkende regio’s voorgedaan. Utrecht, Gooi- en 
 Vechtstreek en Flevoland zijn een samenwerkend cluster geworden.
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Clusteranalyse is een kwantitatieve methode om binnen een omvangrijk databestand 
categorieën of groepen te kunnen onderscheiden. Daartoe dienen eerst relevante 
variabelen geselecteerd te worden. Op basis van de kennis uit de literatuur (hoofdstuk 
2) en de beschikbare gegevens in het databestand kiezen we bij de aangiftes voor 
de volgende variabelen: soort slachtoffer (man/vrouw/kind),39 duur van het incident 
(in uren), plaats delict (privé, zoals woning of bedrijf, versus openbaar) en samenloop 
met één of meer gewelds-, zeden-, vermogens-, afpersings- en/of drugsdelicten (alle 
ja/nee).40 Vanwege ontbrekende gegevens in het reeds opgeschoonde databestand 
worden voor de clusteranalyse alsnog 1803 aangiftes buiten beschouwing gelaten, 
waardoor 5019 aangiftes (73.6% van de unieke aangiftes) overblijven. 
Uit de verschillende beschikbare varianten van clusteranalyse is gekozen voor de 
two-stepprocedure wegens het omvangrijke databestand en omdat deze variant 
het gebruik van zowel nominale variabelen (bijv. soort slachtoffer) als continue 
variabelen (bijv. duur) toestaat. De uitkomst van de two-stepprocedure (het aantal 
clusters en de toewijzing van casussen aan clusters) kan echter afhankelijk zijn van de 
volgorde van casussen in het databestand. Daarom is de clusteranalyse vijfentwintig 
(25) maal herhaald, waarbij het databestand willekeurig werd gesorteerd en 
hergesorteerd. Casussen die één of meer afwijkende clustertoewijzingen laten zien, 
zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de aangiftes is dat overigens niet het geval: 
alle overgebleven 5019 casussen kunnen worden geclusterd. Variabelen zijn voor 
analyse omgezet in gestandaardiseerde Z-scores om te voorkomen dat variabelen 
met een grote spreiding (bijv. duur) een groter gewicht krijgen in de analyse (vgl. 
Norusis, 2005). 
Een soortgelijke clusteranalyse is toegepast op de aanhoudingen. Ook nu selecteren 
we op basis van de kennis uit de literatuur (hoofdstuk 2) en de beschikbare gegevens 
in het databestand mogelijk relevante variabelen. Dit resulteert in de volgende 14 
variabelen: leeftijd, geslacht en etniciteit van de aangehouden verdachte (op basis 
van geboorteland van verdachte en diens ouders); vrijheidsberoving met meerdere 
personen gepleegd; totale aantal antecedenten; soort antecedenten (seksuele, 
gewelds-, vermogens- en drugsdelicten; en de samenloop met andere delicten 
(dezelfde vijf categorieën als bij de aangiften) die in het proces-verbaal van aangifte 
staan vermeld. Leeftijd en het totaal aantal antecedenten zijn als continue variabelen 
meegenomen, etniciteit wordt verdeeld in autochtoon versus allochtoon,41 alle 
overige variabelen zijn binair (ja/nee).

39  Deze indeling is gemaakt op basis van de HKS-codes F07 (kind 12-16j), F08 (kind tot 12j), F09 (man) en F14  
 (vrouw). Andere codes, zoals bijvoorbeeld gehandicapte (F04) en bejaarde (F02) zijn niet gebruikt omdat hier geen 
 geslacht en leeftijd van het slachtoffer uit blijkt. Er kunnen meerdere codes worden geregistreerd. De combinatie 
 F07/F14 kan echter zowel zijn gehanteerd als een specificatie van het geslacht van het kind (een meisje) als de 
 registratie van twee slachtoffers (vrouw en kind). Bij meerdere codes is de volgende indeling gehanteerd: (1) code 
 F07 en F08 valt in de categorie kind, ongeacht eventuele andere geregistreerde codes; (2) code F14 zonder code 
 F07 en F08 valt in de categorie vrouw; en (3) code F09 zonder code F07, F08 en F14 valt in de categorie man. 
 In de eerste categorie zijn er, naast kinderen, dus mogelijk ook volwassen mannelijke en vrouwelijk slachtoffers; 
 in de tweede categorie zijn er mogelijk ook mannelijke slachtoffers, maar geen kinderen; de laatste categorie bevat 
 uitsluitend mannelijke slachtoffers, geen vrouwen of kinderen.
40 Onder geweld wordt verstaan de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 141, 179, 248, 279, 281-284, 
 287-289, 296, 300-304, 306, 312 en de artikelen 13, 22, 26, 31 en 55 van de Wet Wapens en Munitie (WWM). 
 Onder zeden wordt verstaan de artikelen 239, 240 en 242-250 uit het Wetboek van Strafrecht. Onder vermogen 
 wordt verstaan de artikelen 310-312, 416, 417 en 420 van het Wetboek van Strafrecht. Met afpersing wordt 
 verstaan de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Strafrecht. Onder drugs wordt verstaan de artikelen 2, 3 en 
 10 van de Opiumwet.
41 Meerdere (meer gedetailleerde) etnische categorieën leveren vergelijkbare uitkomsten op.
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Vanwege ontbrekende gegevens in het reeds opgeschoonde databestand van 
aanhoudingen worden voor de clusteranalyse 25 gevallen buiten beschouwing 
gelaten. Daarnaast laten 446 casussen afwijkende clustertoewijzingen zien bij 
willekeurige herhaalde sortering van het databestand; ook deze gevallen zijn buiten 
beschouwing gelaten. Uiteindelijk resteren 8662 aanhoudingen (94.8% van de 
unieke aanhoudingen).

Variatie binnen het delict
Uit de clusteranalyse komen bij de aangiftes uiteindelijk acht delictclusters 
tevoorschijn (tabel 4.2). Het aantal aangiftes per cluster varieert van ruim 300 
tot ruim 800. Elk cluster is op grond van de meest opvallende onderscheidende 
kenmerken gekarakteriseerd.

Tabel 4.2 - Kenmerken per delictcluster, op basis van aangiftes (onderscheidende 
kenmerken vet)
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Kind Vrouw Man

1 623 100% - - 35% - - - - 45 49%

2 601 28% 72% - 38% 100% - - - 157 32%

3 311 8% 38% 54% 56% 15% 11% 3% 64% 2204 31%

4 728 8% 35% 57% 91% 6% - 100% 35% 39 33%

5 815 - 100% - 100% - - - - 137 -

6 605 - 100% - - - - - - 71 -

7 531 - - 100% 45% - - - - 57 -

8 805 - 57% 43% 43% - - - - 37 100%

Kindzaken
Opvallend aan cluster 1 is dat hierbij alleen kinderen slachtoffer zijn van 
vrijheidsberoving. Er is in de aangiftes geen samenloop met andere delicten, met 
uitzondering van geweldsdelicten, maar daarbij onderscheidt dit cluster zich niet 
duidelijk van de andere clusters. Ook duur van het incident en plaats delict zijn 
geen onderscheidende kenmerken van cluster 1. 

Seksuele vrijheidsberovingen
Bij cluster 2 zijn de slachtoffers kinderen en vrouwen, maar het meest 
onderscheidende kenmerk is de samenloop met zedendelicten in de aangiftes. 
Daarnaast is de gemiddelde duur van het incident wat langer dan bij de meeste 
andere clusters. 
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Langdurige vrijheidsberovingen
Bij cluster 3 – het kleinste cluster – kunnen zowel mannen en vrouwen als 
kinderen slachtoffer zijn en is er vaak sprake van samenloop met andere delicten, 
met uitzondering van vermogensdelicten. Het meest kenmerkend is dat deze 
vrijheidsberovingen veruit het langst duren. Daarnaast valt op dat alle samenlopen 
met drugsdelicten in dit cluster zitten, maar dit betreft een minderheid.

Gewelddadige vermogenszaken
Ook bij cluster 4 kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen slachtoffer zijn en is 
er vaak sprake van samenloop met andere delicten. Dit cluster onderscheidt zich 
van cluster 3 doordat de samenloop met geweld vaker voorkomt en de samenloop 
met drugsdelicten ontbreekt. Het meest kenmerkend van dit cluster ten opzichte 
van de andere is dat samenloop met vermogensdelicten hierbinnen het allervaakst 
in de aangifte voorkomt. Daarnaast valt het op dat de duur van het delict korter is 
dan de bij de meeste andere clusters.

Gewelddadige vrouwenkidnap42

Cluster 5 bevat het grootste aantal aangiftes. Opvallend is dat in dit cluster alleen 
vrouwen slachtoffer zijn en dat er vaak sprake is van samenloop met geweldsdelicten. 
Daarnaast duren deze vrijheidsberovingen langer dan gemiddeld en vinden ze 
voornamelijk binnenshuis plaats. 

Geweldloze vrouwenkidnap
Cluster 6 lijkt veel op het vorige cluster omdat er eveneens uitsluitend vrouwelijke 
slachtoffers zijn, maar het onderscheidt zich doordat in alle aangiftes geweld ontbreekt. 

Vrijheidsberoving van mannen
Cluster 7 onderscheidt zich ten opzichte van de ander clusters doordat alle 
slachtoffers man zijn. Geweld komt wel voor, maar is niet onderscheidend ten 
opzichte van de andere clusters, terwijl samenloop met zeden-, vermogens- en 
drugsdelicten, alsmede afpersing ontbreekt. Net als bij het vijfde en zesde cluster 
vinden de vrijheidsberovingen voornamelijk binnenshuis plaats. 

Publieke vrijheidsberovingen
Het achtste – en op een na grootste – cluster onderscheidt zich doordat de 
vrijheidsberoving het vaakst in de openbare ruimte plaatsvindt. Tevens duren deze 
vrijheidsberovingen korter dan gemiddeld. Zowel mannen als vrouwen kunnen 
slachtoffer worden. 

Indeling versus literatuur
Hoe verhoudt deze indeling in clusters zich tot de typologieën in de literatuur over 
ontvoeringen en gijzelingen, zoals die in hoofdstuk 2 naar voren zijn gekomen? 
Zo’n vergelijking draagt een zeker risico in zich, want bij de typologieën in de 

42 In deze studie wordt, omwille van de leesbaarheid,  kidnap als synoniem voor vrijheidsberoving beschouwd. Van 
 oudsher refereert de term naar het beroven of ontvoeren van specifiek kinderen (kid nappen).
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literatuur is niet altijd duidelijk op basis waarvan zij gemaakt zijn, of is de indeling tot 
stand gekomen op basis van geheel andere variabelen dan in onze clusteranalyse. 
Desondanks dringen zich opmerkelijk veel gelijkenissen op. 
De ‘kindzaken’ (cluster 1) komen ook voor in de al wat oudere typologie van het 
Franse Ministerie van Binnenlandszaken (FMI, 1974). Daarnaast vertoont het cluster 
overeenkomsten met ‘kidnapping door ouders of familieleden’, zoals Yang et al. 
(2007) hanteren, kidnapping committed against a minor (Adelkhanyan, 2001), 
predatory kidnapping child victim (Concannon, 2008) en child stealing en domestic 
relation kidnapping (Alix, 1978).
Cluster 2 (seksuele vrijheidsberovingen) vertoont overeenkomsten met kidnapping 
for rape or other sexual assault (Alix, 1978), ‘kidnapping door een onbekende 
dader’ (Yang et al. 2007), forcible kidnapping (Adelkhanyan, 2001) en predatory 
kidnapping adult and child victim van Concannon (2008), waarmee zij doelt op 
‘kidnapping to satisfy the lust of an offender’. (Concannon maakt hierbij onderscheid 
in volwassenen en kinderen, terwijl in ons tweede cluster beide groepen slachtoffers 
onder een noemer worden geschaard). 
Bij de ‘langdurige vrijheidsberovingen’ (cluster 3) dringen zich gelijkenissen op met 
ransom kidnapping hoax, ransom threat for extortion, miscellaneous kidnappings en 
developmental ransom kidnappings van Alix (1978) en met kidnapping for gain van 
Adelkhanyan (2001) en revenge kidnapping van Concannon (2008). De uitsluitend, 
maar lang niet altijd, bij cluster 3 voorkomende samenloop met drugsdelicten 
komen we in de typologieën weinig of niet tegen. In het geval van Alix (1978) is dit 
ook goed te verklaren, want zijn onderzoek betreft de periode 1874-1974 en in die 
tijd zijn drugs nog een relatief onbekend en onbelangrijk fenomeen.
Gezien de relatie met de samenloop vermogensdelicten en afpersing lijkt cluster 
4 (gewelddadige vermogenzaken) op de klassieke losgeldontvoeringen (kidnap for 
ransom; Alix, 1978; Wright, 2009) en profit kidnapping (Concannon, 2008).
Clusters 5 en 6 (gewelddadige en geweldloze vrouwenkidnap) vertonen gelijkenissen 
met forcible kidnapping (Adelkhanyan, 2001), respectievelijk bride capture (Yang et 
al., 2007) en romantic kidnapping (Alix, 1978). 
De ‘vrijheidsberoving van mannen’ (cluster 7) is het lastigst te vergelijken met de 
typologieën in de literatuur, omdat geen enkele hiervan een type onderscheidt met 
louter mannelijke slachtoffers. 
Cluster 8 (publieke vrijheidsberoving) laat zich, door het openbare karakter ervan 
en het feit dat zowel mannen als vrouwen slachtoffer kunnen worden, misschien 
wel het beste vergelijken met de hostage situation bij Adelkhanyan (2001), Alix 
(1978) en Wright (2009), de Geiselnahme van Marth (2003) en met de vier typen 
gijzelingen die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken (FMI, 1974) definieert. 
Ook staged kidnapping van Concannon (2008) past mogelijk bij dit cluster. Toch is 
het opmerkelijk dat dit cluster geen samenloop kent met vermogen of afpersing, 
kenmerken die juridisch gezien bij een gijzeling een rol spelen. Het kan zijn dat 
cluster 8 niet overeenkomt met de indelingen uit de literatuur.
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Variatie bij verdachten
Het resultaat van de analyse van de data over verdachten is zes clusters (tabel 4.3). 
Het aantal verdachten per cluster varieert van ruim 1000 tot meer dan 2400. Ook 
nu is elk cluster op grond van de meest opvallende onderscheidende kenmerken 
gekarakteriseerd. Opvallend is dat etniciteit geen onderscheidend kenmerk is.

Tabel 4.3 - Kenmerken per verdachtencluster (onderscheidende kenmerken vet) 
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A 1023 33 20% 69% 22% 1 - - - - - 1% 0% - -

B 1223 33 3% 64% 19% 39 1% 89% 88% 97% 63% 1% 0% 24% 14%

C 1271 26 - 76% 40% 14 0% 100% 64% 6% 100% - 0% 100% 49%

D 1551 29 25% 62% 52% 7 - 56% 60% 2% 57% - 0% 4% 21%

E 1185 31 2% 70% 16% 17 86% 60% 70% 18% 49% 84% 2% 10% 5%

F 2409 32 - 59% - 10 - 45% 100% - 67% - - - -

(“-” = 0%, “0%” = minder dan 0.5%)

Onervarenen
Cluster A bevat het kleinste aantal aanhoudingen en kenmerkt zich door het feit 
dat de aangehouden verdachten weinig tot geen antecedenten hebben. De 
antecedenten die de verdachten hebben, behoren niet tot de grote categorieën 
seks, geweld, drugs of vermogen. Daarnaast valt op dat samenloop met seks 
en drugs bij dit cluster het minst voorkomt en de samenloop met vermogen en 
afpersing totaal afwezig is.43

Ervaren criminelen
De verdachten uit cluster B onderscheiden zich doordat zij gemiddeld het oudst 
zijn en de meeste antecedenten hebben. Alle verdachten binnen dit cluster 
hebben drugsantecedenten. Verder scoren ze hoog wat betreft antecedenten op 
vermogens- en geweldsdelicten. Ook de samenloop met geweld en drugs komt in 
dit cluster relatief vaak voor.

Jonge gewelddadige mannen 
Cluster C vertegenwoordigt de jongste groep verdachten en bestaat uitsluitend uit 
mannen, die vooral veel antecedenten hebben op het gebied van vermogensdelicten. 

43 Voor zover was na te gaan, bleek het geregistreerde antecedent gerelateerd te zijn aan de gepleegde 
  vrijheidsberoving.
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De vrijheidsberovingen binnen dit cluster gaan zeer vaak gepaard met geweld en 
afpersing.

Samenplegers
De verdachten uit cluster D onderscheiden zich door veruit het grootste aandeel 
vrouwelijke verdachten en doordat de vrijheidsberoving het meest samen met een 
of meer anderen is gepleegd. Antecedenten op het gebied van seksuele delicten 
ontbreken en er is helemaal geen samenloop met zedendelicten. Daarentegen 
komt in dit cluster samenloop met afpersing het vaakst voor.

Zedendelinquenten
Verdachten behorend tot cluster E hebben verreweg de meeste antecedenten 
voor zedendelicten. Daarnaast is bij deze verdachten veruit het vaakst sprake van 
samenloop met seksuele misdrijven. De overgrote meerderheid is man, maar ook 
komen er hier en daar vrouwen in dit cluster voor. 

Solistische gewelddadige mannen
Het laatste en onbetwist grootste cluster (F) bestaat uitsluitend uit mannen die 
de vrijheidsberoving in hun eentje hebben gepleegd. Zij hebben het allervaakst 
geweldsantecedenten. De vrijheidsberoving gaat frequent gepaard met geweld, 
alhoewel minder vaak dan bij cluster C en B. Deze verdachten hebben geen 
antecedenten op het gebied van zeden- of drugscriminaliteit. Ook de samenloop 
met dergelijke delicten ontbreekt, evenals die met vermogensdelicten en afpersing.

Anders dan bij de clusters op basis van aangiftes, kunnen de uit onze analyse 
naar voren gekomen clusters van verdachten van vrijheidsberovingen niet naast 
dadertypologieën in de literatuur leggen. Alleen Cooper (1981) heeft een uitgebreide 
typologie van specifiek gijzelnemers samengesteld (zie ook hoofdstuk 9), maar zijn 
onderbouwing ontbreekt en daarbij komt dat wij ons juist richten op de verdachten 
van zowel ontvoeringen als gijzelingen. Weliswaar richt Concannon (2008) zich ook 
op (daders van) ontvoeringen en gijzelingen en construeert zij daderprofielen, maar 
ze komt niet tot een typologie. Wat beide Amerikaanse onderzoekers gemeen 
hebben, is dat zij daders van elkaar onderscheiden door te kijken naar kenmerken 
als motief, werkwijze, slachtofferkeuze, geweld, rituelen, contratechnieken en de 
psychische gesteldheid van de daders. Dit zijn echter vrijwel allemaal kenmerken 
die we in de clusteranalyse niet mee kunnen nemen (ze ontbreken in het bestand). 

Trends per cluster
Uit de internationale literatuur komt naar voren dat door de tijd heen een verschuiving 
bij vrijheidsberovingen kan plaatsvinden in de zin dat bepaalde varianten minder 
gaan voorkomen, terwijl andere varianten zich vaker gaan voordoen, zoals een piek 
aan terreur gerelateerde vrijheidsberovingen in de jaren zeventig en de opkomst van 
de criminele ontvoeringen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw (zie 
hoofdstukken 1 en 2). Kijken we naar de verdeling van de acht delictclusters die we 
vonden gedurende de periode 1999-2008 in Nederland, dan springen er drie uit. 
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Ten eerste neemt, ondanks tussentijdse schommelingen, het aandeel ‘gewelddadige 
vrouwenkidnap’ (cluster 5) gestaag toe, van 12% in 1999 naar 21% in 2008. Ten tweede 
schommelt het aandeel ‘seksuele vrijheidsberovingen’ (cluster 2) tussen 1999 en 
2002, om daarna gestaag te dalen (9% in 2008). Als laatste nemen de ‘gewelddadige 
vermogenszaken’ (cluster 4) een bijzondere positie in. Terwijl het aandeel tot 2002 
licht stijgt, daalt het de daarop volgende jaren fors om vanaf 2005 weer omhoog te 
gaan en daarna te stabiliseren. Het percentage dat de overige vijf clusters jaarlijks 
voor hun rekening nemen, blijft in deze tien jaar vrij stabiel (niet in figuur 4.3).44

Figuur 4.3 - Significante trends per delictcluster (in %)
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Bij de clusters van verdachten blijft het aandeel van de ‘ervaren criminelen’ 
(cluster B) en de ‘solistische gewelddadige mannen’ (cluster F) door de jaren heen 
redelijk stabiel (niet in figuur 4.4). Het percentage ‘zedendelinquenten’ (cluster E) 
neemt, met wat schommelingen, gestaag af. Het aandeel ‘jonge gewelddadige 
mannen’ (cluster C) neemt eerst (tot 2000) fors toe, om vervolgens ook te dalen. De 
‘onervarenen’ (cluster A) en de ‘samenplegers’ (cluster D) krijgen door de jaren heen 
een groter aandeel (figuur 4.4).45, 46

44 Logistische regressieanalyse: Cluster 1, B = -.002, p = .912; Cluster 2, B = -.056, p = .000; Cluster 3, B = .005,  
 p = .829; Cluster 4, B = -.031, p = .029, Cluster 5, B = .078, p = .000; Cluster 6, B = .008, p = .592, Cluster 7, -.202, 
 p = .218, Cluster 8, B = .004, p = .774.
45 Logistische regressieanalyse: Cluster A, B = .060, p = .000; Cluster B, B = .016, p = .167; Cluster C, B = -.069,  
 p = .000; Cluster D, B = .010, p = .000; Cluster E, B = -.063, p = .000; Cluster F, B = .004, p = .654.   
46 Tot nu toe is afzonderlijk gekeken naar de delicten (op basis van aangiftes) en de verdachten (op basis van 
 processen-verbaal van aanhoudingen). Logischerwijs is de volgende stap om te onderzoeken of er samenhang 
 is tussen delictclusters en verdachtenclusters. Zijn bijvoorbeeld onervaren verdachten (cluster A) vooral 
 betrokken bij kindzaken (cluster 1)? Door een koppeling te maken tussen het aangiftebestand en de HKS-gegevens 
 over aangehouden verdachten, kan mogelijk op deze vraag antwoord worden gegeven. Technisch gezien zou 
 dit mogelijk moeten zijn, doordat in beide bestanden een zogenoemde ‘PVA-code’ voorkomt, een unieke code die 
 in beide bestanden gelijk moet zijn. Hierdoor kan gekeken worden voor welk type delict de zes verschillende 
 clusters verdachten verantwoordelijk zijn. Wel dienen beide bestanden weer geschoond te worden, omdat bij de 
 analyse alleen die incidenten en verdachten gebruikt kunnen worden waar de genoemde ‘PVA-code’ is ingevuld. 
 Helaas blijkt dit een zeer arbeids- en tijdsintensieve klus te zijn, waardoor dit in deze studie buiten beschouwing is 
 gelaten.
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Figuur 4.4 - Significante trends per verdachtencluster (in %) 
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Discussie en samenvatting
In dit hoofdstuk zijn landelijke data over vrijheidsberovingen in de periode 1999-2008 
geanalyseerd. De data, afkomstig uit het landelijke politiesysteem HKS, bevatten 
alle processen-verbaal van aangifte en aanhouding waarin de strafrechtsartikelen 
282 en/of 282a voorkomen. 
Uit publicaties van het KLPD (Emmet et al., 2005; Van Mantgem, et al., 2007; 
Van Mantgem et al., 2008) blijkt dat er in sommige politiekorpsen sprake is van 
registratieachterstanden en dat niet alle regio’s het HKS-systeem consequent 
gebruiken en gegevens aanleveren voor het landelijke bestand. Dit laatste wordt 
duidelijk geïllustreerd met door deze landelijke politiedienst gepubliceerde 
onderzoeken en studies, die gebaseerd zijn op gegevens van 19 politieregio’s (in 
plaats van 25). Volgens de politieonderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze 
publicaties, zit er wel een stijgende lijn in het aanleveren van gegevens voor HKS en 
zijn ze optimistisch voor de toekomst (Van Mantgem et al., 2008).47 Medewerkers van 
de dienst IPOL vertellen daarnaast ook dat het verplicht is geworden om zaken die 
opgehelderd zijn, te registreren in het systeem. Hoe ernstiger het delict, des te groter 
is de kans dat er een vermelding komt in het HKS-register, maar daarbij dient wel 
opgemerkt te worden dat juist bij grote en zware rechercheonderzoeken HKS vaak 
weer niet is ingevuld. Enerzijds resulteert dit erin dat de ernstigere zaken een grotere 
stempel kunnen drukken, waardoor er een uitvergroting ontstaat, terwijl anderzijds 
juist een onderschatting ontstaat (dark figure). Getalsmatige uitspraken dienen dus 
met de nodige armslagen te worden gegeven. Daarnaast is het een beperking dat de 
periode slechts een tijdsinterval van tien jaar kent. Trends en ontwikkelingen dienen 
derhalve ook met enige voorzichtigheid gepresenteerd te worden.

47 Onderzoekers vergelijken de uitstroom in HKS met de instroom in justitiesystemen. In 2000 is het verschil 23%, 
 terwijl het in 2004 nog maar 8.2% was. Volgens de onderzoekers vullen steeds meer korpsen het HKS-systeem. Een 
 goede registratie is om budgettaire redenen steeds belangrijker geworden, drukke korpsen krijgen meer geld.
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Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van gegevens uit alle politieregio’s, maar de 
databestanden zijn eerst flink opgeschoond en ontdaan van aangiften, respectievelijk 
verdachten op wie de genoemde wetsartikelen niet van toepassing zijn, dubbeltellingen 
en van zaken waarbij het slechts pogingen betreft. Zodoende blijft minder dan de helft 
van de (unieke) aangiften en de aanhoudingen over. Zonder deze correcties kan het 
aantal bij de politie geregistreerde vrijheidsberovingen dus fors overschat worden.
Daarbij komt dat gebruik is gemaakt van gegevens over verdachten van 
vrijheidsberovingen en dit kan op zichzelf leiden tot een overschatting van het aantal 
geregistreerde vrijheidsberovingen. Bijleveld (2009) merkt in dit verband op dat bij 
de registratie in HKS en het doorsturen van zaken naar het Openbaar Ministerie 
in de praktijk ‘hoog’ wordt ingezet. In een aangifte kunnen naast zware feiten als 
ontvoering of gijzeling, ook minder zwaar wegende feiten ten laste worden gelegd, 
zoals eenvoudige mishandeling of bedreiging. De uiteindelijke veroordeling kan 
heel wel uitlopen op eenvoudige mishandeling of zelfs vrijspraak – en zoiets wordt 
niet vastgelegd in HKS. 

Na opschoning van de beide bestanden blijkt dat er in deze tien jaar gemiddeld 682 
aangiften per jaar zijn gedaan van een ontvoering of een gijzeling en gemiddeld 
913 aanhoudingen zijn verricht. Over de gehele periode genomen stijgt zowel het 
aantal aangiften als het aantal aanhoudingen. Deze opwaartse trend sluit aan bij 
ontwikkelingen in het buitenland, waarbij aangetekend moet worden dat die vaak 
een langere periode beslaan. Een periode van tien jaar is niet echt lang om inzicht 
te krijgen in trends en ontwikkelingen. Een langere terugblik is helaas niet mogelijk 
omdat politiegegevens pas eind jaren negentig zorgvuldig in het HKS-systeem 
worden geregistreerd (vgl. Van Mantgem et al., 2008). 
De geconstateerde toename is overigens niet lineair. Tussen 1999 en 2006 stijgt het 
aantal van ruim 600 naar bijna 1000, om daarna licht te dalen tot een krappe 800 in 
2008. Over de gehele periode genomen is er dus een stijging in de aangiften. Het 
aantal aanhoudingen daalt eerst tussen 1999 en 2001, om daarna te stijgen tot en 
met 2006 en vervolgens weer te dalen. Tegenover een krappe 700 aanhoudingen in 
1999 staan er zo’n 1000 in 2008. Daarbij zien we opvallende regionale verschillen, 
waarbij vooral – over de gehele periode beschouwd – de toename in zowel 
aangiften als aanhoudingen in Noordoost en Zuid-Nederland in het oog springen. 
Gedurende de gehele periode van tien jaar zijn er steeds meer aanhoudingen dan 
aangiften, maar vanaf 2001 is en blijft het verschil groter. Gemiddeld genomen zijn 
er in deze tien jaar 1.34 aanhoudingen per aangifte (in 1999-2000 is dit gemiddeld 
1.13, versus 1.38 voor de volgende acht jaar).  

Met de two-step-clusteranalyse is vervolgens onderzocht of er op basis van de 
HKS-gegevens een indeling gemaakt kan worden in verschillende varianten van 
vrijheidsberoving en vrijheidsberovers. 
Uit de analyse van de data over aangiften komen acht delictclusters naar 
voren, die we op grond van de meest onderscheidende kenmerken als volgt 
benoemen: (1) kindontvoeringen, (2) seksuele vrijheidsberovingen, (3) langdurige 
vrijheidsberovingen, (4) gewelddadige vermogenszaken, (5) gewelddadige 
vrouwenkidnap, (6) geweldloze vrouwenkidnap, (7) vrijheidsberoving van mannen 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  4 Omvang en aard van vrijheidsberovingen  |  79

en (8) publiekelijke vrijheidsberovingen. Met de nodige slagen om de arm  
– vooral vanwege de methodologische verschillen – zijn de clusters vergeleken met 
typologieën van ontvoeringen en gijzelingen in de internationale literatuur (vgl. 
hoofdstuk 2) en daarbij dringen zich opmerkelijk veel gelijkenissen op. Daarnaast 
is gekeken naar eventuele trendmatige ontwikkelingen in de periode 1999-2008 
in Nederland. Hieruit blijkt dat het aandeel aangiften behorend tot het cluster 
‘gewelddadige vrouwenkidnap’ is verdubbeld, terwijl het aandeel ‘gewelddadige 
vermogenszaken’ en het aandeel ‘seksuele vrijheidsberovingen’ op termijn omlaag 
is gegaan. 

De two-step-clusteranalyse van de aanhoudingen resulteert in zes clusters van 
verdachten van vrijheidsberoving, die we op grond van de meest onderscheidende 
kenmerken als volgt benoemen: ‘onervarenen’ (cluster A), ‘ervaren criminelen’ 
(cluster B), ‘jonge gewelddadige mannen’ (cluster C), ‘samenplegers’ (cluster D), 
‘zedendelinquenten’ (cluster E) en ‘solistische gewelddadige mannen’ (cluster 
F). Een vergelijking met typologieën over vrijheidsberovers uit de internationale 
literatuur is helaas niet mogelijk. 
Wat betreft trendmatige ontwikkelingen voor verdachtenclusters in de periode 1999-
2008 in Nederland: op termijn stijgt het aandeel ‘samenplegers’ en ‘onervarenen’, 
terwijl het aandeel ‘jonge gewelddadige mannen’ en ‘zedendelinquenten’ daalt. 

De gevonden indeling in zes verdachtenclusters is niet zonder beperkingen. Een 
belangrijk hiaat is dat we het bij analyse van de HKS-gegevens moeten doen zonder 
informatie over motieven van verdachten, de door hen gehanteerde werkwijze, het 
al dan niet bewust kiezen voor dit delict en deze slachtoffers, de mate en aard 
van voorbereiding, etc. Deze thema’s zullen in volgende hoofdstukken wel belicht 
worden. 




