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De statistische analyse van HKS-gegevens over vrijheidsberoving in het vorige 
hoofdstuk resulteerde in zes verdachtenclusters. Deze indeling behoeft verdere 
inkleuring en mogelijk ook bijstelling om te kunnen komen tot een typologie van 
vrijheidsberovers. Politiedossiers bevatten veel meer informatie dan alleen HKS-
gegevens. Naast verdiepende feitelijke informatie over verdachten, kunnen deze 
dossiers inzicht verschaffen in de motieven van ontvoerders en gijzelaars, hun 
werkwijze, slachtofferkeuze en de relatie tussen dader en slachtoffer, de eventueel 
gehanteerde contrastrategieën, et cetera. In latere hoofdstukken wordt het inzicht in 
de leef- en denkwereld van vrijheidsberovers op basis van interviews verdiept, maar 
nu gaan we eerst na in hoeverre politiedossiers hier een bijdrage aan kunnen leveren. 
Het doel van dit hoofdstuk is drieledig: ten eerste wordt nagegaan in hoeverre de 
verdachtenclusters uit het vorige hoofdstuk op individueel niveau aan de hand van 
de clusterkenmerken herkenbaar en toepasbaar zijn; ten tweede wordt bekeken in 
hoeverre politiedossiers extra informatie bevatten, bijvoorbeeld over motieven van 
verdachten bij de vrijheidsberoving, die de in hoofdstuk 4 beschreven clusters kunnen 
nuanceren, verdiepen of aanvullen en ten derde wordt, als opmaat voor volgende 
hoofdstukken, in het kort geschetst welke overige informatie in de dossiers te vinden 
is over het verloop en de afloop van de vrijheidsberovingen, in het bijzonder de rol 
van de politie hierbij. 

De dossiers
Voor de dossieranalyse zijn in het voorjaar van 2010 at random de dossiers over 
vrijheidsberoving van 72 verdachten geselecteerd uit het totale bestand van verdachten 
uit de jaren 2007 en 2008 in twee regio’s, namelijk Amsterdam-Amstelland en Oost 
(politieregio’s Twente, IJsselland en Noordoost-Gelderland).48 De 72 dossiers zijn in 
gelijke en evenredige mate verdeeld over de zes clusters van elk twaalf verdachten.
Van elk van deze verdachten is het onderliggende politiedossier opgevraagd, 
inclusief persoons- en antecedentgegevens. Vervolgens zijn de verdachten 
geanonimiseerd, van VE01 tot en met VE72.49 Ondanks de voorzorgmaatregel om 
verdachten te selecteren van wie de pleegdatum van het incident minimaal twee 
jaar geleden was, was bij enkele verdachten de strafzaak nog niet afgerond, omdat 
hun hoger beroep nog liep. In deze gevallen zijn de gegevens gebruikt afkomstig 
uit rechercheonderzoeken; de teamleider van het rechercheonderzoek heeft hiervoor 
toestemming gegeven, onder voorwaarde van anonimisering. 
Medewerkers van de regionale informatieafdeling (infodesk) van het politiekorps 
Twente vertalen vervolgens de HKS-codes50 naar concrete politiedossiers en 
verzamelen al deze dossiers in ordners.51 Deze ogenschijnlijk eenvoudige exercitie 

48 Uitgangspunt is geweest een geregistreerde pleegdatum van de vrijheidsberoving in 2008. In enkele gevallen 
 wordt voor een evenredige verdeling over de zes clusters en de beide onderzoeksgebieden uitgeweken naar 2007.
49 In een later stadium zijn, omwille van de leesbaarheid, fictieve namen gehanteerd. Waarbij de namen beginnend 
 met de letter “a” verwijzen naar cluster A (onervarenen), tot en met namen met een “f” (solistische gewelddadige 
 mannen).
50 HKS-codering bestaat uit: regionaam, peiljaar, metanummer, geboortedatum, geslacht, persoons-ID, PVA-code 
 en antecedent datum. 
51 In HKS worden antecedentgegevens niet alleen ingevoerd op basis van de aangifte of de aanhouding, ook 
 informatie uit het opsporingsdossier kan gebruikt worden om het HKS-systeem te vullen, waardoor er nieuwe of 
 afwijkende informatie ten opzichte van de eerder genoemde opsporingsproducten kan ontstaan.
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heeft toch nog de nodige voeten in de aarde, omdat de informatie verspreid over 
verschillende politiesystemen is opgeslagen. Gestart wordt met een zoektocht in het 
interregionale politiesysteem Blue View, maar al snel blijkt dat niet alle gegevens 
in dit systeem zijn opgeslagen, waardoor er uitgeweken moet worden naar andere 
systemen als RBS (recherchebasissysteem), BPS en X-pol (allebei basissystemen voor 
de politie, in gebruik bij de oostelijke politieregio’s en Amsterdam-Amstelland), HKS 
(voor de antecedentgegevens), GBA (gemeentelijk basissysteem voor woonadressen) 
en de nieuwe ‘landelijke’ politiesystemen BVH (basissysteem voor handhaving) 
en BVO (basissysteem voor opsporing). In enkele gevallen is er sprake van een 
afgeschermd (embargo) onderzoek, waarvan de informatie niet centraal opvraagbaar 
is (maar opgeslagen in een apart systeem),52 waardoor de onderzoeksleider van 
het betreffende rechercheonderzoek persoonlijk toestemming moet geven om de 
gegevens in te kunnen zien. 
Alle geselecteerde dossiers mogen niet buiten het politiebureau komen en worden 
in het bureau bestudeerd. 

Herkenbaarheid clusterindeling op individueel niveau
De gerandomiseerde selectie van de 72 verdachten is gedaan door een collega-
onderzoeker en zij houdt aanvankelijk verborgen in welk cluster zij bij de 
clusteranalyse zijn ingedeeld (zie hoofdstuk 3).53 Zodoende kan nu ‘blind’ nagegaan 
worden of de 72 verdachten op basis van hun individuele HKS-gegevens verdeeld 
kunnen worden over de zes clusters. Geheel onbevangen is dit uiteraard niet, maar 
er wordt alleen gekeken tot welk van de zes clusters een verdachte op basis van de 
collectieve clusterkenmerken gerekend kan worden. 
Onafhankelijk van elkaar worden de 72 verdachten tweemaal ingedeeld en in 
de meeste gevallen resulteert dit in hetzelfde cluster. Niet iedere verdachte kan 
eenduidig tot een bepaald cluster gerekend worden, er zijn ook twijfelgevallen die 
in twee of drie clusters kunnen vallen. Sommige clusters leveren weinig of geen 
problemen op, omdat ze tamelijk unieke HKS-kenmerken hebben. Zo hebben 
verdachten in cluster A (onervarenen) weinig antecedenten en helemaal geen 
antecedenten op het terrein van vermogens- en geweldscriminaliteit. Seksuele 
antecedenten komen veel voor bij cluster E (zedendelinquenten), maar nauwelijks 
of helemaal niet bij de andere clusters.
Tegelijkertijd zijn de afzonderlijke kenmerken van clusters niet altijd scherp 
onderscheidend. Zo zijn er wel twee clusters met uitsluitend mannen, waardoor 
vrouwen er niet toe kunnen behoren, maar kunnen vrouwelijke verdachten in één 
van de vier andere clusters terecht komen. Het lastigst blijkt de indeling bij clusters 
C (jonge gewelddadige mannen) en D (samenplegers). Weliswaar is bij cluster D het 
vaakst sprake van vrijheidsberoving door meerdere personen, maar ook bij cluster 
C komt dit vrij vaak voor. Cluster C (jonge gewelddadig mannen) is gemiddeld 
het jongst, de gemiddelde leeftijd van de overige clusters is slechts een paar 
jaar hoger. Bij de (collectieve) clusterkenmerken gaat het om gemiddelde scores; 

52 Met hulp van medewerkers van de dienst IPOL van het KLPD kunnen dossiergegevens en personalia van 
 afgeschermde onderzoeken worden verkregen.
53 De selectie wordt zoals gezegd gedaan door drs. Annemieke Benschop, collega van het Bonger Instituut, 
 Universiteit van Amsterdam (zie hoofdstuk 3).
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een aanzienlijk jonger of ouder iemand kan bij de clusteranalyse toch binnen een 
bepaald cluster ingedeeld zijn.
Al met al zijn verdachten niet altijd snel en eenduidig in een van de zes clusters in 
te delen. Toch levert discussie tussen de twee beoordelaars over twijfelgevallen 
meestal consensus over de indeling van een verdachte in één cluster op. Bij 
uiteindelijke vergelijking met de oorspronkelijke clusterindeling blijken 67 van 
de 72 geselecteerde verdachten tot hetzelfde cluster gerekend te zijn als in de 
clusteranalyse: een score van 93%. Bij de overige vijf is geen duidelijk patroon te 
ontdekken, in die zin dat verdachten uit een bepaald cluster op individueel niveau 
anders zijn ingedeeld.54 

Kenmerken van verdachten
Naast de al in HKS vermelde kenmerken van de verdachten (zoals leeftijd, geslacht, 
etniciteit en aantal en soort antecedenten), bevatten de dossiers ook nieuwe 
gegevens. In totaal staan in de dossiers voor elke verdachte in principe 71 kenmerken, 
variërend van pleegdatum en -tijd tot en met informatie over contrastrategieën. De 
informatie is echter niet voor elk kenmerk even volledig.55 

Geslacht, leeftijd en etniciteit 
Van de 72 geselecteerde verdachten zijn 9 vrouw en 63 man. De jongste verdachte 
is een man die tijdens het plegen van de vrijheidsberoving elf jaar is en de oudste 
een vrouw van zestig jaar. Doordat bij verdachten een koppeling wordt gemaakt met 
het gemeentelijk administratie systeem (GBA), zijn ook gegevens over de etniciteit 
geregistreerd. Als van een verdachte een of beide ouders geboren zijn buiten 
Nederland, dan wordt deze persoon als allochtoon aangemerkt. Van de 72 verdachten 
zijn 26 autochtoon daarna volgen verdachten van Turkse (11), Marokkaanse (10), 
Surinaamse (6) en Antilliaanse (6) komaf. Vijf verdachten komen uit andere Europese 
landen dan Nederland en de rest (7) uit Afrika, Azië of Latijns Amerika. 

Opleiding en werk
Over de opleidingsachtergrond valt op basis van de dossiers niet al te veel te zeggen, 
omdat hierover bij driekwart van de verdachten (53/72) gegevens ontbreken. Van 
de overige verdachten (19/72) is de opleidingsachtergrond divers te noemen; deze 
varieert van geen enkele afgeronde opleiding tot aan een universitaire studie. 
De informatie over werk is wat beter gedocumenteerd. Voor zover bekend hebben 
zesentwintig verdachten (26/72) een baan: zestien van hen zijn in loondienst bij een 
bedrijf of werken via een uitzendbureau, vier hebben een leidinggevende functie (bij 
een bedrijf of overheidsinstelling) en zes zijn zelfstandig ondernemer of eigenaar van 
een bedrijf. Verder volgen acht verdachten (8/72) nog het voortgezet of middelbaar 
onderwijs. Van de resterende achtendertig verdachten (38/72) hebben tien (10/38) 

54 Ze worden op basis van face value in een ander cluster ingedeeld dan de analyse van HKS-gegevens ze heeft 
 gerekend of ze kunnen in meerdere clusters worden geplaatst, afhankelijk waar het accent (bijvoorbeeld, drugs of 
 zeden) wordt gelegd.
55 De aspecten ‘planning’, ‘wat ging goed en wat ging fout’, ‘vluchtweg’ en ‘overwegen van alternatieven’ hebben 
 bijvoorbeeld uit de dossiers weinig informatie opgeleverd. Dergelijke thema’s verdienen dus specifieke aandacht 
 in de interviews. 
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volgens de dossiers geen werk; zij zijn ontslagen, zijn afgekeurd, hebben een uitkering. 
Ten slotte staat van drie verdachten (3/38) in de dossiers dat ze behandeld zijn in 
de verslavingskliniek en derhalve niet tot de werkenden behoren. Van de overige 
vijfentwintig verdachten (25/38) staat niets in de dossiers over hun werksituatie. 

Relaties
Uit de dossiers is op te maken dat negentien verdachten (19/72) ten tijde van het 
delict een relatie hebben. Negen verdachten hebben (recent) een relatie gehad, 
maar deze is verbroken of de verdachte is gescheiden. Negen andere verdachten 
hebben geen relatie; zij zijn alleenstaand. Een op de vijf verdachten (14/72) woont 
(nog) bij de ouders of een familielid, of onder begeleiding in een woongroep; 
drie verdachten leiden een zwervend bestaand en/of houden er meerdere relaties 
tegelijk op na. Van de overige achttien verdachten (18/72) bevatten de dossiers 
geen informatie over hun relaties. 

Psychische problemen en verslaving
Van bijna de helft van de verdachten (34/72) valt in de dossiers niets te lezen over 
eventuele psychische problemen of verslaving. Tien verdachten hebben volgens 
de dossiers dergelijke problemen niet. Voor zover de dossiers wel informatie over 
zulke problemen bevatten, hebben tien verdachten psychische c.q. psychiatrische 
problemen (zoals ADHD, angsten en psychose), vijf verslavingsproblematiek 
(drugs, alcohol, gokken) en vijf een combinatie van psychische problemen en 
verslaving.56 Verder hebben vier verdachten psychische problemen in verband met 
echtscheiding of eergerelateerde familieperikelen. Ten slotte heeft één verdachte 
een verstandelijke beperking. 

Ervaren criminelen of beginners 
Het aantal HKS-antecedenten is ook al een onderscheidend kenmerk bij de 
clusteranalyse. Onder antecedentgegevens verstaan we: alle bij de Nederlandse 
politie geregistreerde verdenkingen van criminele feiten, waarbij de verdachte is 
aangehouden, inclusief het incident waar dit onderzoek betrekking op heeft.57 Het 
aantal antecedenten per verdachte varieert van een enkel incident tot meer dan 
honderd. Ruim de helft van de 72 verdachten heeft maximaal 10 antecedenten 
(42/72), de rest meer en hen noemen we in het vervolg ‘ervaren criminelen’. (Dat 
is een tamelijk arbitraire grens, want ook met minder dan 10 antecedenten kan 
iemand de nodige criminele ervaring hebben.) 

56 Hierbij dient opgemerkt te worden dat sommige verdachten zelf aangaven niet verslaafd te zijn, maar dat getuigen, 
 slachtoffers en/of familie/vrienden het tegendeel beweren. 
57 Let wel: het betreft hier uitsluitend antecedenten die bij de Nederlandse politie staan geregistreerd, dus exclusief 
 eventuele economische delicten, zoals witwassen of belastingfraude, (onderzocht door FIOD, SIOD of 
 belastingdienst) of in het buitenland begane strafrechtelijke vergrijpen. Hierdoor is het mogelijk dat een verdachte 
 als ‘onervaren crimineel’ bestempeld wordt, terwijl hij/zij bijvoorbeeld in het buitenland wel een strafblad heeft 
 (kwam in drie gevallen voor). Belangrijk is om te beseffen dat een verdachte pas wordt aangehouden bij een 
 redelijk vermoeden van schuld. Een verdenking hoeft niet te resulteren in een veroordeling, waardoor er een 
 verschil kan bestaan tussen antecedentgegevens bij de politie en bij justitie (gebaseerd op veroordelingen).
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Generalisten of specialisten
Van de 72 verdachten zijn de antecedenten ondergebracht in vijf hoofdgroepen, 
overeenkomstig de indeling bij ‘samenloop’ in hoofdstuk 4, namelijk: vermogen, 
geweld, zeden, drugs en afpersing. Uitgaand van deze indeling zijn 23 verdachten 
(32%) te beschouwen als specialist; zij hebben bijvoorbeeld uitsluitend 
geweldsantecedenten. De andere 49 verdachten hebben antecedenten op 
meerdere terreinen en zijn eerder als generalist te typeren.

Specifieke recidive
Van de 72 verdachten hebben 15 (21%) meerdere antecedenten ter zake 
vrijheidsberoving. Bij één verdachte is dit zelfs vier keer het geval. 

Aantal en ernst antecedenten
Qua aantal antecedenten minder ervaren verdachten zijn niet vanzelfsprekend 
‘specialist’ en meer ervaren verdachten zijn niet altijd ‘generalist’. Illustratief is VE70. 
Hij heeft slechts 8 antecedenten, maar zowel op het terrein van zeden en geweld 
als vermogen. VE70 is dus een ‘generalist’ en hij is al twee keer verdachte geweest 
van een vrijheidsberoving (specifieke recidive). 

Delict en motieven
Naast verfijning van in HKS gedocumenteerde kenmerken werpen de dossiers ook 
licht op andere aspecten. 

Solist of groep
Bij de clusteranalyse is al een onderscheid gemaakt tussen verdachten die bij de 
vrijheidsberoving in hun eentje te werk gaan en verdachten die dit in groepsverband 
(twee of meer personen) doen. Bij de 72 geselecteerde verdachten is sprake van 62 
‘unieke incidenten’, eventuele eerdere vrijheidsberovingen niet meegerekend. Deze 
incidenten variëren in duur van minder dan een kwartier tot meerdere dagen. Van de 
72 verdachten pleegt ongeveer de helft (35) de vrijheidsberoving samen met een of 
meer andere personen. Het aantal verdachten per uniek incident varieert, voor zover 
bekend, van 1 tot en met 9, met een totaal van 149 verdachten (tabel 5.1). Hiervan 
zijn 72, dus bijna de helft, terecht gekomen in de steekproef.58 We beperken ons tot 
deze 72 verdachten. Sommigen van hen zijn verdacht van betrokkenheid bij een en 
hetzelfde incident. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdachten VE6, VE7 en VE8, die 
alle drie van deelname aan dezelfde vrijheidsberoving verdacht zijn. 

58 Volgens de dossiers zijn soms nog meer verdachten bij het incident betrokken geweest (medepleger, facilitator), 
 maar zijn hun namen niet bekend geworden waardoor ze ontbraken in de dossiers. Daarnaast blijkt uit het 
 politieonderzoek, dat sommige verdachten feitelijk getuigen waren of soms zelfs het slachtoffer, maar aanvankelijk 
 dus als verdachte zijn ingevoerd. Waar mogelijk zijn de aantallen verdachten gecorrigeerd.
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Tabel 5.1 - Aantal verdachten, incidenten en verdachten, op basis van dossiers
Aantal verdachten bij incident Aantal incidenten Totaal verdachten
1 27 27

2 12 24

3 10 30

4 6 24

5 3 15

6 2 12

8 1 8

9 1 9

Totaal 62 149

Aantal verdachten en aantal slachtoffers
Van de 27 verdachten die in hun eentje de vrijheidsberoving plegen, gaat het bij 25 
om één slachtoffer; bij de andere twee om respectievelijk twee en drie slachtoffers. 
Ook bij verdachten die met twee of met meer personen de vrijheidsberoving 
plegen, is er in de meeste gevallen één slachtoffer. Dit wijkt duidelijk af van 
geruchtmakende vrijheidsberovingen waarvan we in hoofdstuk 2 gewag hebben 
gemaakt en waarbij het aantal slachtoffers het aantal verdachten sterk overtrof, zoals 
de Molukse treinkapingen, de gijzelingen in de Franse en Indonesische ambassade 
of de gijzeling van een compleet zangkoor in de Scheveningse strafgevangenis 
(Muller, 1993; Rosenthal, 1984; Schmid et al., 1982).

Motieven
Bij de clusteranalyse in het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt dat de samenloop 
van de vrijheidsberoving met andere vormen van criminaliteit indicaties zouden 
kunnen geven voor het (achterliggende) motief, maar daar kon op basis van de 
toen beschikbare gegevens geen gefundeerde uitspraken over worden gedaan. 
In de dossiers is hier op basis van verklaringen van zowel de verdachte(n), als de 
slachtoffer(s) en eventuele getuige(n) mogelijk al iets meer over op te maken, hoewel 
de interviews met verdachten (zie latere hoofdstukken) hiervoor meer geschikt zijn.
Op basis van de dossiergegevens kunnen de motieven voor vrijheidsberoving 
meestal ingedeeld worden in materiële en immateriële motieven. Bij vijf verdachten 
ontbreekt (voldoende) informatie in de dossiers om tot een dergelijke indeling te 
kunnen komen (tabel 5.2). 
Bij twintig verdachten (20/72) zijn de motieven te classificeren als materieel. Het gaat 
namelijk om geld, drugs, goederen of een combinatie hiervan. Daarnaast is bij drie 
verdachten sprake van een combinatie van materiële en immateriële motieven. In 
totaal komen bij drieëntwintig verdachten (23/72) ook materiële motieven naar voren.
Bij de resterende vierenveertig verdachten (44/72) spelen volgens de dossiers 
immateriële motieven een rol: zoals haat of woede (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een verbroken relatie), sociaal/psychologisch (bijvoorbeeld het terugzien van 
een kind of het krijgen van de voogdij), maar ook wraak, seks, cultuur/eer (zoals het 
redden van de eer van de familie) of een combinatie hiervan.
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Tabel 5.2 - Motieven verdachten op basis van dossiers
Motieven n
Materieel Geld

Drugs
Geld + drugs
Geld + goederen

11
4
4
1

Immaterieel Haat/woede
Sociaal/psychologisch
Wraak
Seks
Cultuur/eer
Combinatie haat/woede/ eer of seks

15
13
4
3
3
6

Materieel + immaterieel Geld + seks/wraak/woede 3

Geen of onvoldoende informatie 5

Totaal  72

Eis en buit 
Wat betreft de door de verdachten gestelde eisen kunnen we grofweg een 
driedeling maken: geen eis (24 verdachten), immateriële eisen (25, variërend van 
seks tot afdwingen van abortus) en materiële eisen (21). In twee gevallen is sprake 
van een combinatie van materiële en immateriële eisen (geld en seks). De hoogste 
materiële eis was een geldbedrag van 10 miljoen euro. 
Bij krap de helft van de verdachten (32/72) levert de vrijheidsberoving helemaal 
geen (materiële) buit op, bij tien bestaat de buit alleen uit geld, bij drie alleen 
drugs en bij vijftien uit een combinatie van drugs, geld en/of andere goederen. 
Daarnaast resulteert de vrijheidsberoving bij twee verdachten in alleen seks met het/
de slachtoffer(s), in vier gevallen betreft het seks in combinatie met een materiële 
buit en twee anderen verkrijgen een andere immateriële buit (baby of kind). In vier 
gevallen bieden de dossiers geen informatie over de eventuele buit. 

Motief, eis en buit
Indien een verdachte bij aanvang van de vrijheidsberoving immateriële motieven 
heeft, kan het toch gebeuren dat deze bij de uitvoering van de vrijheidsberoving 
materiële eisen stelt. Materiële eisen garanderen echter geen materiële buit, terwijl 
andersom bij het ontberen van een materieel motief en een materiële eis, toch 
een materiële buit gemaakt kan worden, bijvoorbeeld omdat de vrijheidsberover 
waardevolle spullen aantreft en deze meeneemt. 
Zoals uit tabel 5.3 blijkt, hebben de meeste verdachten met materiële motieven  
ook materiële eisen en dito buit. Bij verdachten met immateriële motieven was 
meer variatie. Ongeveer de helft hiervan (23 van de 44) stelt ook immateriële eisen. 
Twee verdachten met een immaterieel motief hebben wel een materiële eis en vier 
verkrijgen een materiële buit. Voor zover bekend stelden de resterende verdachten 
met immateriële motieven geen eisen en/of verkregen geen buit. 
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Tabel 5.3 - Motief, eis en buit op basis van dossiers
Motief (n) Eis Buit
Materieel (20) Geen 3 Geen 0

Materieel 16 Materieel 19

Combi 1 Combi 1

Immaterieel (44) Geen 15 Geen 32

Materieel 2 Materieel 4

Immaterieel 23 Immaterieel 3

Combi 0 Combi 1

Niet bekend 4 Niet bekend 4

Materieel + immaterieel (3) Materieel 1 Materieel 2

Immaterieel 1 Immaterieel 0

Combi 1 Combi 1

Onbekend (5) Geen 1 Geen 0

Materieel 3 Materieel 3

Immaterieel 0 Immaterieel 1

Combi 0 Combi 1

Niet bekend 1 Niet bekend 0

Totaal (72) Geen 19 Geen 32

Materieel 22 Materieel 28

Immaterieel 24 Immaterieel 4

Combi 2 Combi 4

Niet bekend 5 Niet bekend 4

Voorbereiding en werkwijze 
De Duitse criminologe Marthe (2003) maakt in haar onderzoek naar 
vrijheidsberovingen onderscheid tussen goed voorbereide en meer impulsieve 
daders (zie ook hoofdstuk 2). Blijkens de dossiers zijn 26 van de 72 verdachten 
impulsief te werk gegaan bij de vrijheidsberoving en hebben geen enkele 
voorbereiding getroffen. Bij 37 verdachten is in meer of mindere mate sprake van 
voorbereiding (van negen verdachten ontbreekt hierover informatie in de dossiers). 
De voorbereiding varieert sterk, van het uitsluitend vooraf in meer algemene zin 
nadenken over de uitvoering tot en met concrete praktische voorbereidingen, 
zoals observeren van het slachtoffer, vermommingen regelen, vluchtauto stelen, 
vuurwapens aanschaffen, safehouse inrichten, prepaidtelefoons kopen en het 
nauwkeurig doorspreken van de taakverdeling. Tussen deze twee uitersten zitten tal 
van mogelijke varianten. De voorbereiding is eigenlijk in vier onderdelen te splitsen, 
gebaseerd op de vragen: (1) Wat gaan we doen? (nadenken over). (2) Hoe gaan 
we het doen (plannen van, concreet plan hebben). (3) Met wie gaan we het doen? 
(taakverdeling). (4) Waarmee gaan we het doen? (aanschaffen van middelen om de 
actie mogelijk te maken).59 Het merendeel van de verdachten die voorbereidingen 
treffen, heeft zich beziggehouden met drie van deze vier vragen. Een kleiner deel 

59 Vergelijk deze stappen met het decision-model van Cornish & Clarke (1986) die in latere hoofdstukken centraal 
 komt te staan (zie o.a. hoofdstuk 7).
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heeft alle elementen voorbereid en slechts een enkeling doet de voorbereiding erg 
summier en weinig concreet.

Bewuste keuze of opwelling
Als er op basis van de beschikbare informatie geprobeerd wordt te achterhalen of 
de verdachten hun vrijheidsberoving bewust deden of niet, dan blijken 35 van de 72 
verdachten hier bewust voor gekozen te hebben. Ze verklaren dat ze geen andere 
uitweg of mogelijkheid hebben gezien, of dat het een gemakkelijke manier is om 
aan geld of drugs te komen, of iets anders gedaan te krijgen (zoals seks). Wel geven 
sommige verdachten in hun verklaring aan dat zij weliswaar weloverwogen gestart 
zijn, maar dat het verdere verloop van de vrijheidsberoving anders is verlopen dan 
ze van tevoren hebben bedacht of gewild. 
Hier tegenover staan 18 verdachten die aangeven dat ze hun acties in een opwelling 
hebben gedaan. Enkelen van hen verklaren dat de start weliswaar in een opwelling 
gebeurt, maar dat zij hun vervolgstappen wel bewust zetten, zoals het afsluiten van 
deuren en ramen en de telefoon onklaar maken. Van 19 verdachten is op basis van de 
dossiers niet vast te stellen of zij doelbewust te werk zijn gegaan of in een opwelling.

Vluchtweg
Volgens informatie uit de dossiers bereidt ongeveer de helft van de verdachten 
(35) geen vluchtweg voor, of lijkt er überhaupt niet na te denken over vluchten. 
Veelal is er geen geschikt vluchtmiddel geregeld of vluchtroute uitgestippeld. Deze 
verdachten kunnen zichzelf tijdens het incident meerdere keren tegenkomen. Ze 
rijden tamelijk doelloos rondjes, waarbij ze gemakkelijk door de politie getraceerd 
kunnen worden. Of ze gebruiken als vluchtmiddel hun eigen auto, terwijl die 
bijvoorbeeld nog kinderzitjes op de achterbank heeft, waardoor gijzelnemers en 
gijzelaars wel heel krap op elkaar moeten zitten.
Een minderheid van 22 verdachten heeft hier wel over nagedacht en een vluchtmiddel 
geregeld of vluchtweg voorbereid. Zij hebben bijvoorbeeld een auto gestolen, die 
groot genoeg is om gijzelnemers en gijzelaars te kunnen vervoeren en voldoende 
snel om eventuele achtervolgende politiewagens af te kunnen schudden. 
Van de resterende 15 verdachten bevatten de dossiers onvoldoende informatie 
over dit onderwerp. 

Geweld
De aanvang van de vrijheidsberoving kan variëren van relatief geweldloos, zoals 
het lokken van het slachtoffer naar een bepaalde locatie, tot en met cumulatie 
van geweld, zoals klemrijden van de auto en het slachtoffer met gebruik van 
vuurwapens overmeesteren. In het overgrote deel van de gevallen wordt alleen bij 
de start gedreigd met geweld. Werkt verbaal dreigen niet, dan wordt fysiek geweld 
toegepast, al dan niet met gebruik van een (vuur)wapen. 
Wanneer het slachtoffer eenmaal overrompeld is, dan wordt vervolgens, tijdens de 
daadwerkelijke vrijheidsberoving, vaker geweld gebruikt, variërend van het ‘simpel’ 
in een hoek drijven en tegenhouden van het slachtoffer tot aan het vastbinden en 
knevelen van het slachtoffer. Slechts in enkele situaties wordt ook verder geen fysiek 
geweld gebruikt en blijft het bij dreigingen en verbaal geweld, maar er zijn ook 
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vrijheidsberovingen waarbij het slachtoffer gemarteld of verkracht wordt. 

Tabel 5.4 - Geweld bij vrijheidsberoving, op basis van dossiers
Soort geweld n
Geen 3

Verbaal 6

Fysiek geweld zonder wapen 34

waarvan met zeden * 7

Fysiek geweld met (vuur)wapen ** 29

waarvan met zeden 6

Totaal aantal verdachten 72

* Aanranding, onzedelijke betasting, onzedelijke handelingen, of verkrachting
** Inclusief dreigen met (vuur)wapen

Contrastrategieën
Hiervoor zijn al enkele door verdachten genomen maatregelen de revue gepasseerd 
die de opsporing door de politie kunnen bemoeilijken. Deze kunnen beschouwd 
worden als contrastrategieën: maatregelen die verdachten al dan niet bewust nemen 
om ontdekking door de politie te frustreren. Uit de dossiers blijkt dat een op de drie 
verdachten (24/72) dergelijke strategieën niet hanteert. Zij gebruiken bijvoorbeeld 
hun eigen auto om het slachtoffer mee te vervoeren, houden het slachtoffer vast 
in hun eigen huis, spreken open en bloot over de telefoon (waardoor de politie bij 
afluisteren van de telefoon alles meekrijgt), of houden geen rekening met zichtbaar 
aanwezige bewakingscamera’s. Van 16 verdachten is hier op grond van de dossiers 
niets over te zeggen. 
De overige 32 verdachten passen wel contrastrategieën toe. Daarbij kan een 
onderscheid gemaakt worden in maatregelen ter voorkoming van (vroegtijdige) 
ontdekking van de vrijheidsberoving en strategieën om opsporing en vervolging 
tegen te gaan of te frustreren (vgl. Fijnaut, 1996).
Uit de dossiers komen de volgende maatregelen naar voren die verdachten 
toepassen om uit handen van politie en justitie te blijven: zo winnen ze soms uitvoerig 
informatie in over het slachtoffer of de buit (contra intelligence), maken ze gebruik 
van contraobservatie om de omgeving te verkennen en de mogelijke beveiliging te 
onderkennen en te omzeilen. Daarnaast wordt rekening gehouden met technieken 
die de politie kan inzetten, zoals het afluisteren van de telefoon of het inzetten van 
een politie-infiltrant. Naast het knevelen en boeien van de slachtoffers (om vluchten 
en alarmeren van de politie te voorkomen) kiezen ze een bepaald type slachtoffer 
uit, bijvoorbeeld een drugsdealer (die doet niet zo gauw aangifte), of wordt het 
slachtoffer vastgehouden op een voor de politie, familie en dergelijke onbekende 
locatie (safehouse).
Ook hanteren ze klassieke en meer moderne technieken, zoals het aanschaffen van 
een prepaidtelefoon, anderen laten bellen, gebruik van sluiertaal, zich onopvallend 
gedragen, eventuele getuigen misleiden, zoveel mogelijk mobiel blijven, 
vermommen, contant betalen en ten slotte bedreiging van het slachtoffer na de 
vrijheidsberoving, om het doen van aangifte te voorkomen. 
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Andere contrastrategieën zijn meer gericht tegen vervolging en eventuele 
veroordeling, bijvoorbeeld: bewijsmateriaal vernietigen, geen vast verblijfadres 
hebben waardoor het opsporen en aanhouden lastiger wordt, continu wisselen van 
prepaidtelefoon en telefoonnummer en valse namen of alibi’s gebruiken. Daarnaast 
gebruiken verdachten ‘nieuwe’ technieken om bewijs voor hun onschuld te 
verzamelen of om juist het slachtoffer in een kwaad daglicht te zetten, bijvoorbeeld 
door het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van sms’jes of 
emailberichten die in eigen voordeel kunnen werken (zie ook hoofdstuk 8). 

De slachtoffers 
De politiedossiers leveren ook informatie over de slachtoffers op. Wie zijn de 
slachtoffers, hoe is de keuze voor het slachtoffer bepaald en in welke context vindt 
de vrijheidsberoving plaats?

Geslacht, leeftijd en nationaliteit
De 72 dossiers maken melding van 77 slachtoffers: 30 mannen en 47 vrouwen. De 
leeftijd van de slachtoffers kent een grote spreiding, maar niet van ieder slachtoffer 
is de geboortedatum genoteerd. Het jongste slachtoffer was waarschijnlijk slechts 
enkele maanden oud; in de aangifte en getuigenverklaringen wordt gesproken over 
een “baby”. Ook van het op één na jongste slachtoffer zijn geen precieze gegevens 
voorhanden; in de aangifte wordt gesproken over een jongen van 4 jaar.60 Het 
jongste slachtoffer van wie de precieze gegevens wel bekend zijn, is op het moment 
van de vrijheidsberoving 5 jaar. Het oudste slachtoffer is een man van 65 jaar. 
Voor zover bekend heeft het merendeel van de slachtoffers de Nederlandse 
nationaliteit. Daarnaast komen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Roemeense, 
Ghanese, Armeense, Poolse, Duitse, Antilliaanse en Guyaanse nationaliteit voor. 
Nationaliteit lijkt echter niet altijd even zorgvuldig ingevuld te zijn en er is in de 
dossiers geen koppeling gemaakt met het GBA-systeem, zoals bij de verdachten (in 
HKS) wel het geval is. Hierdoor is de etniciteit niet bekend. 

Lichamelijk letsel en psychische klachten
In dit hoofdstuk is al stil gestaan bij het gebruik van geweld door verdachten, maar 
nog niet bij de daadwerkelijke gevolgen daarvan. Deze betreffen het vaakst relatief 
licht lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken en kneuzingen, maar er kan ook sprake 
zijn van zwaarder lichamelijk letsel, zoals botbreuken, afgebroken tanden, steek- en 
schietwonden en letsel als gevolg van marteling, verwurging of verkrachting. In 
vijftien gevallen is geen lichamelijk letsel gemeld, maar wel psychische klachten. 

Slachtofferkeuze en relatie tussen verdachte en slachtoffer 
Op grond van de dossiers is de keuze van het slachtoffer in verreweg de meeste 
gevallen als bewust te betitelen (tabel 5.5). Bij een minderheid is sprake van min 
of meer willekeurige slachtoffers. In deze gevallen betreft het personen waarmee 
de verdachten geen specifieke band hebben. Met de bewust gekozen slachtoffers 
bestaat het meest een affectieve binding – en daarbij is vaker sprake van een 

60 In beide casussen doet de moeder van het slachtoffer aangifte en zijn haar gegevens opgeslagen. 
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(voormalige) intieme relatie, zoals bij bedpartners of (ex-) geliefden, naast een 
familiaire of vriendschapsband. Maar het komt ook dikwijls voor dat verdachte en 
slachtoffer een zakelijke band hebben, zonder affectieve binding. 
Bij drie verdachten is uit de dossiers niet op te maken welke relatie de verdachte 
met het slachtoffer heeft en of er sprake is van willekeur of bewuste keuze.

Tabel 5.5 - Slachtofferkeuze en relatie met slachtoffer, op basis van dossiers
Slachtofferkeuze Relatie verdachte – slachtoffer n
Willekeurig Geen 7

Bewust Affectieve binding (bedpartners) 26

Bewust Affectieve binding (niet intiem) 18

Bewust Zakelijk 18

Onbekend Onbekend 3

Totaal 72

Aanscherping van de clusters
In hoeverre kan de tot nu toe besproken (aanvullende of nieuwe) informatie uit 
de dossiers bijdragen aan een aanscherping, verdieping of nuancering van de zes 
verdachtenclusters uit het vorige hoofdstuk? In tabel 5.6 zijn verschillende eerder 
besproken kenmerken van verdachten, zoals die af te leiden zijn uit de dossiers, 
gedichotomiseerd en wordt per kenmerk weergeven hoe vaak dit van toepassing is 
per cluster. Uitsluitend is gekeken naar kenmerken waarover voor alle of vrijwel alle 
verdachten informatie uit de dossiers was te vinden. 

Tabel 5.6 - Verdeling dossierkenmerken over zes verdachtenclusters
Cluster A B C D E F Totaal

Kenmerk
Werkwijze met geweld 9 7 12 11 9 8 56
Generalist 0 12 12 5 12 6 47
Motief immaterieel 8 6 2 10 7 11 44
Affectieve band VE/SLT 7 7 4 10 7 9 44
Voorbereiding 10 4 5 8 8 2 37
Contrastrategie 5 4 9 4 7 3 32
> 10 antecedenten 0 10 8 2 8 2 30
Fysiek geweld met wapen 3 8 8 3 5 2 29
Solistische VE 2 4 1 1 9 9 26
Motief materieel* 4 4 8 2 4 1 23
Zakelijke band VE/SLT 4 4 4 1 3 2 18
Opwelling  1 3 2 3 3 6 18
Specifieke recidive (282 Sr) 0 6 4 1 4 1 16
Fysiek geweld met zeden 1 4 3 1 4 0 13
Vrouwelijke verdachte 4 0 0 5 0 0 9
Willekeurig gekozen SLT 1 1 2 0 2 1 7

* inclusief combinatie materieel en immaterieel
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Daarom zijn bijvoorbeeld kenmerken als ‘vluchtweg’, ‘psychische problemen en/of 
verslaving’  en ‘bewuste keuze of opwelling’ buiten beschouwing gelaten. 
Anders dan in hoofdstuk 4 is vanwege de relatief kleine aantallen (72 verdachten, 
verdeeld over zes clusters) geen statistische analyse toegepast, maar is meer 
beschrijvend gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen clusters. 

Verdeling van de kenmerken over de clusters
Allereerst zijn er kenmerken die relatief hoog scoren: ‘werkwijze met geweld’, 
‘generalist’, ‘motief immaterieel’ en ‘affectieve band tussen verdachte en 
slachtoffer’. Hoewel ‘werkwijze met geweld’ altijd van toepassing is op cluster C 
(jonge gewelddadige mannen) en bijna altijd op cluster D (samenplegers), lijkt het 
toch vooral een tamelijk generiek kenmerk van vrijheidsberoving.
In drie van de zes clusters zijn alle verdachten generalist, maar niemand in cluster A 
(onervarenen). Immateriële motieven komen in vijf van de zes clusters relatief vaak 
voor, maar minder in cluster C (jonge gewelddadige mannen). Behalve in cluster C 
(jonge gewelddadige mannen) hebben de verdachten relatief vaak een affectieve 
band met het slachtoffer.
Omdat ‘werkwijze met geweld’ niet goed differentieert, is dit kenmerk nader 
toegespitst op twee minder vaak voorkomende kenmerken: ‘fysiek geweld met 
wapen’ en ‘fysiek geweld met zeden’. Fysiek geweld met wapens komt het meest 
voor bij cluster B (ervaren criminelen) en C (jonge gewelddadige mannen) en 
het minst bij A (onervarenen), D (samenplegers) en F (solistische gewelddadige 
mannen). Fysiek geweld met zeden komt helemaal niet voor in cluster F (solistische 
gewelddadige mannen), maar wel bij een deel van de verdachten in cluster B 
(ervaren criminelen) en E (zedendelinquenten). Dit kenmerk differentieert echter 
niet scherp tussen de zes clusters. 
Aangezien ‘affectieve band tussen verdachte en slachtoffer’ eigenlijk alleen 
minder frequent voorkomt in cluster C (jonge gewelddadige mannen), is daarnaast 
gekeken naar ‘zakelijke band met slachtoffer’. Dit kenmerk vertoont echter weinig 
differentiatie tussen de clusters.
Aan de andere zijde van het spectrum staan twee kenmerken die het laagst scoren: 
willekeurige slachtoffers en vrouwelijke verdachten. Het eerste kenmerk laat geen 
duidelijk onderscheid zien tussen de clusters, maar vrouwelijke verdachten treffen 
we uitsluitend aan in cluster A (onervarenen) en cluster D (samenplegers). 
Er zijn ook kenmerken die niet hoog, maar ook niet echt laag scoren. Bij sommige 
hiervan springen een of meer clusters eruit. Zo heeft in drie clusters de meerderheid 
van de verdachten ‘meer dan tien antecedenten’ (ervaren), tegenover een 
minderheid of niemand in de andere drie clusters. Ook heeft in twee clusters de 
meerderheid van de verdachten de vrijheidsberoving voorbereid, tegenover de 
minderheid in de overige vier clusters. Hetzelfde geldt voor solistische verdachten. 
Bij het toepassen van contrastrategieën is er wel variatie, maar er kan geen duidelijk 
patroon ontwaard worden. 
Ten slotte zijn er kenmerken waarop wat minder verdachten scoren.61 Hierbij komen 
materiële motieven het vaakst voor in cluster C (jonge gewelddadige mannen) en 
vrijheidsberoving in een opwelling het meest in cluster F (solistische gewelddadige 

61 De grens met de tussencategorie is (vrij arbitrair) gelegd bij één op de drie verdachten. 
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mannen). Specifieke recidive (282 WvSr) wordt nauwelijks of niet aangetroffen in 
drie van de zes clusters. 
 
Toegevoegde waarde van de dossieranalyse
Wat kan de informatie uit dossiers toevoegen aan de clusterindeling uit het vorige 
hoofdstuk? Hiervoor hebben we een globaal overzicht gegeven, nu volgt een 
bespreking per cluster.  

Cluster A: Onervarenen 
Bij de clusteranalyse heeft deze groep verdachten weinig tot geen antecedenten, 
is er weinig samenloop met andere delicten en is één op de vijf verdachten vrouw. 
De dossieranalyse bevestigt dit beeld en kleurt het verder in. Alle twaalf verdachten 
hebben minder dan tien antecedenten,62 niemand is specifiek recidivist en ook 
niemand is generalist. Ook bij de dossieranalyse treffen we in dit cluster vrouwelijke 
verdachten aan, overigens net als in cluster D; in de andere clusters zijn alle 
verdachten man. Verder hebben de verdachten in dit cluster de vrijheidsberoving 
het vaakst voorbereid, maar hierin onderscheiden zij zich niet duidelijk van de 
verdachten in cluster D (samenplegers) en E (zedendelinquenten). 

Cluster B: Ervaren criminelen 
De verdachten uit dit cluster onderscheiden zich bij de clusteranalyse doordat zij 
gemiddeld het oudst zijn, de meeste antecedenten hebben (vooral wat betreft 
drugs-, vermogens- en geweldsdelicten) en de samenloop met geweld en drugs 
relatief vaak voorkomt. Bij de dossieranalyse komen wel nieuwe kenmerken naar 
voren, maar die zijn niet geheel uniek voor dit cluster. Zij zijn weliswaar allemaal 
generalist, maar dit geldt ook voor cluster C (jonge gewelddadige mannen) en 
cluster E (zedendelinquenten). 

Cluster C: Jonge gewelddadige mannen 
Bij de clusteranalyse vertegenwoordigt dit cluster de jongste groep verdachten; 
er zijn uitsluitend mannen met vooral veel antecedenten op het gebied van 
vermogensdelicten. De vrijheidsberovingen gaan veelvuldig gepaard met geweld 
en afpersing. De dossieranalyse voegt hieraan toe dat de verdachten in dit cluster 
het vaakst vanuit materiële motieven handelen (hoewel niet allemaal). Ook wordt 
in hun dossiers het meest melding gemaakt van contrastrategieën, terwijl zij het 
minst een affectieve band hebben met het slachtoffer. Tegelijkertijd lijken ze wat 
betreft generalisme sterk op verdachten in cluster B (ervaren criminelen) en cluster 
E (zedendelinquenten). 
 
Cluster D: Samenplegers 
De verdachten uit cluster D onderscheiden zich bij de clusteranalyse door het 
grootste aandeel vrouwelijke verdachten en omdat de vrijheidsberoving het 
vaakst samen met een of meer anderen wordt gepleegd. Antecedenten op het 

62 Weliswaar lijken de verdachten uit dit cluster op basis van de dossieranalyse wat betreft aantal antecedenten dicht 
 in de buurt van verdachten in cluster D (samenplegers) en cluster F (solistische gewelddadige mannen) te komen, 
 maar dit is slechts schijn en het gevolg van een grove indeling (minder dan tien, in plaats van het gemiddelde 
 aantal, zoals bij de clusteranalyse).
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gebied van seksuele delicten ontbreken en er is helemaal geen samenloop met 
zedendelicten, maar samenloop met afpersing komt in dit cluster het vaakst voor. 
Bij de dossieranalyse vertonen de verdachten in dit cluster vrij veel gelijkenis met 
verdachten in cluster A (onervarenen). Dat is ook het enige andere cluster met 
vrouwelijke verdachten. De verdachten in dit cluster lijken in vergelijking met cluster 
A nog iets frequenter geweld te gebruiken en ook vaker een affectieve relatie te 
hebben met het slachtoffer. In tegenstelling tot cluster A zitten er wel generalisten 
in dit cluster, maar dit is geen generiek kenmerk. Materiële motieven spelen meestal 
geen rol.

Cluster E: Zedendelinquenten 
Bij de clusteranalyse hebben deze verdachten verreweg de meeste antecedenten 
voor zedendelicten en is veruit het vaakst sprake van samenloop met seksuele 
misdrijven. De dossieranalyse voegt hieraan toe dat alle verdachten in dit cluster 
generalist zijn en bij vrijheidsberovingen overwegend solistisch te werk gaan. 
Dit laatste kenmerk hebben ze gemeenschappelijk met cluster F (solistische 
gewelddadige mannen). 

Cluster F: Solistische gewelddadige mannen of geweldplegers?
Deze verdachten blijken bij de clusteranalyse uitsluitend mannen te zijn. Zij bezitten 
het allervaakst geweldsantecedenten, maar geen antecedenten op het gebied 
van zeden- of drugscriminaliteit en er is geen samenloop met dergelijke delicten, 
evenmin als met vermogensdelicten en afpersing. Blijkens de dossieranalyse zijn 
materiële motieven in dit cluster uitzonderlijk, gebeurt de vrijheidsberoving het 
meest in een opwelling en hebben de verdachten dikwijls een affectieve band 
met het slachtoffer. In tegenstelling tot de bevinding bij de clusteranalyse, die laat 
zien dat alle verdachten in dit cluster de vrijheidsberoving in hun eentje hebben 
gepleegd, blijkt uit de dossieranalyse dat dit toch niet altijd het geval is. Daarom 
spreken we in het vervolg van geweldplegers, aangezien geweld, tot zover bekend, 
het onderscheidende kenmerk lijkt te zijn.63 

Conclusie
De bevindingen van de dossieranalyse dragen bij aan verfijning en nuancering van 
de clusters uit het vorige hoofdstuk. Tegelijkertijd voegt de dossieranalyse nauwelijks 
aan een bepaald cluster volledig unieke kenmerken toe. Typerend voor een cluster 
lijkt dus vooral de combinatie van bepaalde kenmerken te zijn. Een uitzondering 
hierop, is cluster F (zie ook tabel 5.7). Door de extra dossierkenmerken ontpopt dit 
cluster zich meer in de richting van ‘geweldplegers’. Het solistische kenmerk, dat 
bij de clusteranalyse zo opvallend lijkt, wordt niet bevestigd in de dossieranalyse. 

63 Het feit dat het alleen mannen zijn, is namelijk geen onderscheidend kenmerk (komt ook voor bij cluster C).
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Tabel 5.7 - Overzicht wijzigingen naamgeving verdachtencluster
Was (op basis van enkel HKS) Wordt (HKS + dossiers)

Onervarenen Onervarenen

Ervaren criminelen Ervaren criminelen

Jonge gewelddadige mannen Jonge gewelddadige mannen

Samenplegers Samenplegers

Zedendelinquenten Zedendelinquenten

Solistische gewelddadige mannen Geweldplegers

Politieoptreden
De opsporingsdossiers bevatten ook informatie over het optreden van de politie 
bij vrijheidsberovingen. In hoeverre blijkt het handelen van de politie conform het 
‘politieprotocol bij gijzelingen of ontvoeringen’ zoals die in de jaren 80 van de 
vorige eeuw is vastgesteld en in de jaren erna is aangescherpt (zie hoofdstuk 1 en 
2)? Tabel 5.8 geeft een overzicht hoe de politie volgens de dossiers reageert. (In 
hoofdstuk 8 wordt stil gestaan bij de perceptie die de respondenten hebben over 
de werkwijze van politie en justitie.)

Tabel 5.8 - Reactie politie bij vrijheidsberoving (dossiers)
Soort reactie n

1 Alleen aangifte 2

2 Aangifte en verhoor verdachte na uitnodiging 8

3 Aangifte, aanhouding en verhoor verdachte 16

4 Aangifte, aanhouding, verhoor en onderzoek 16

5 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek en inzet techniek 13

6 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek en inzet specialisten 5

7 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek, inzet techniek en specialisten 12

8 Geen aangifte, wel aanhouding 1

Totaal 72

Basiswerkzaamheden
Bij de eerste drie reactievormen verricht de politie geen onderzoek; dit is het geval 
bij een forse minderheid van de verdachten (29/72 = 40%). Aangiften worden 
altijd opgenomen, maar soms blijft het daarbij. Ook worden niet alle verdachten 
aangehouden. Sommigen worden uitgenodigd om naar het politiebureau te komen 
om een verklaring af te leggen. In vijf van de 29 gevallen is er geen strafrechtelijk 
vervolg. 

Politieonderzoek
Bij de vierde reactie doet de politie naast de genoemde basiswerkzaamheden 
ook onderzoek. Dit varieert van het horen van getuigen, het doen van een 
buurtonderzoek, het landelijk signaleren van het slachtoffer en de verdachte (plus 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  5 Dossieranalyse  |  99

vervoermiddelen) al dan niet via een zogenoemd ‘Amber Alert’,64 tot en met 
huiszoeking bij de verdachte. In zeven van de 20 gevallen is er geen strafrechtelijk 
vervolg. Daarnaast valt op dat niet alle bij de vrijheidsberoving betrokken verdachten 
worden opgespoord en aangehouden.
In een geval (de achtste reactie) wordt geen aangifte gedaan, maar is de verdachte 
wel aangehouden en verhoord, spreekt de politie met slachtoffers en getuigen en 
is er een strafrechtelijk vervolg. 

Inzet techniek en specialisten
Bij de vijfde reactie maakt de politie tevens gebruik van technische hulpmiddelen. 
Dit varieert van het inzetten van de bekende telefoontap en andere 
‘interceptietechnieken’ tot aan het gebruik van camerabeelden. Bij de zesde reactie 
ontbreken de technische hulpmiddelen, maar wordt wel gebruikgemaakt van de inzet 
van specialisten, zoals arrestatieteam, observatieteam, politieonderhandelaars65 
en financieel specialisten. De zevende reactie is de meest uitvoerige, want hierbij 
maakt de politie gebruik van alle kennis, techniek en expertise waarover de politie 
kan beschikken. Typerend hiervoor is bijvoorbeeld de inzet van een helikopter.

Inadequate reacties
Vaak opereert de politie direct na de melding efficiënt en kunnen de verdachten 
op heterdaad worden aangehouden, of kunnen zij, met behulp van verschillende 
technieken, de slachtoffers traceren en bevrijden. Maar in sommige gevallen 
reageert de politie niet adequaat op een melding van een vrijheidsberoving. Zo 
komt het voor dat het slachtoffer doorverwezen wordt naar de volgende dag 
om aangifte te doen en zodoende weer in de armen van de verdachte terecht 
komt, met alle gevolgen van dien. Daarnaast worden sommige verdachten slechts 
summier verhoord en te snel heengezonden. Op het moment dat er kritisch naar 
de aangifte en verhoren wordt gekeken, blijken er de nodige tegenstrijdigheden 
in te staan en moet de verdachte weer worden uitgenodigd voor een aanvullend 
verhoor – die verschijnt vervolgens nooit meer. Ook lukt het de politie niet altijd om 
de verdachte aan te houden. In één situatie slaat de politie de plank volledig mis 
en wordt de schuld van de vrijheidsberoving bij het slachtoffer gelegd en adviseert 
de politie het slachtoffer om ‘weerbaarheidtrainingen’ te gaan volgen om herhaling 
in de toekomst te voorkomen. Door criminologen worden dergelijke reacties, het 
afschuiven van de schuld op het slachtoffer, wel getypeerd als blaming the victim 
(Lissenberg et al., 2001; Walklate, 1998, 1990). Er worden bij deze aangifte geen 
acties richting de verdachte ondernomen. 

64 Het Amber Alert programma (America’s Missing Broadcast Emergency Response) is ontstaan in 1996 in de VS na de 
 ontvoering en moord op het 9-jarige meisje Amber Hagerman. Opsporingsambtenaren en lokale media bundelen 
 de krachten in een protocol voor de inzet van opsporingsberichtgeving bij kinderontvoeringen. Het betreft een 
 technisch hulpmiddel waarbij het grote publiek wordt geïnformeerd over een vrijheidsberoving, waardoor er meer 
 informatie over dader, slachtoffer, pleeg- en verblijfplaats, etc. bij de politie bekend wordt (vgl. Holder et al., 2012).
65 Leden van dit team hebben specifieke kennis en expertise op het gebied van ontvoering en gijzeling (vgl. inleidend 
 citaat in hoofdstuk 1). In totaal is dit team  bij negen verdachten ingezet (13% van de 72 verdachten).
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Slot incident
Het einde van het incident kent drie varianten: 26 verdachten stoppen er zelf mee, 
slaan op de vlucht en laten het slachtoffer vrij; 22 verdachten worden na interventie 
door de politie gearresteerd en de slachtoffers worden bevrijd. Bij 22 verdachten 
kunnen de slachtoffers zelf ontsnappen, al dan niet met hulp van anderen.66 

Politieoptreden per cluster
Zijn de verschillende manieren van politieoptreden bij vrijheidsberoving gelijkelijk 
verdeeld over de zes clusters van verdachten of komen bepaalde reacties vaker 
voor bij bepaalde clusters? In tabel 5.9 zijn de reacties van de politie teruggebracht 
tot drie categorieën. 

Tabel 5.9 - Verdeling politieoptreden over de zes daderclusters (dossiers)
Cluster A B C D E F Totaal

Reactie
Geen onderzoek 2 2 5 3 7 8 27

Onderzoek, zonder techniek of specialisten 3 3 1 3 2 4 16

Ook techniek en specialisten 7 7 6 6 3 0 29

Totaal 12 12 12 12 12 12 72

De eerste reactie (geen onderzoek, alleen aangifte en verhoor) komt het meest 
voor bij clusters F (geweldplegers) en E (zedendelinquenten). De tweede reactie 
(wel onderzoek, geen techniek of specialisten) is tamelijk gelijk verdeeld over de 
clusters. De derde reactie, waarbij de politie ‘alles uit de kast trekt’, ontbreekt 
geheel bij cluster F (geweldplegers).

Conclusie en discussie
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie in politiedossiers over een steekproef 
van 72 verdachten van vrijheidsberovingen in 2007 en 2008. Eerst is nagegaan in 
hoeverre de verdachtenclusters uit hoofdstuk 4 op individueel niveau herkenbaar 
en toepasbaar zijn. De informatie uit de politiedossiers is aan de hand van dezelfde 
kenmerken als die bij de clusteranalyse ‘blind’ beoordeeld, dat wil zeggen zonder te 
weten in welk cluster een verdachte is ingedeeld. Na vergelijking blijkt de overgrote 
meerderheid (93%) van de verdachten bij hetzelfde cluster ingedeeld te zijn als bij 
de clusteranalyse. Bij slechts vijf verdachten is dit niet het geval. Deze zijn op basis 
van dossierinformatie op individueel niveau anders ingedeeld. 
Vervolgens is bekeken in hoeverre de politiedossiers extra informatie bevatten over 
de verdachten en het delict, die de bestaande clusters kan nuanceren, aanvullen of 
verdiepen. Terwijl in HKS bijvoorbeeld niets over het motief van de verdachten staat, 
kan op basis van de politiedossiers een onderscheid gemaakt worden tussen materiële 
(zoals geld en drugs) en immateriële motieven (zoals haat en seks). Ook bevatten 
de dossiers informatie over onder andere de al dan niet doelbewuste keuze van de 

66 Bij twee situaties is niet goed te achterhalen wat de uiteindelijke oorzaak van de beëindiging van de vrijheidsberoving 
 is geweest.
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slachtoffers, de mate waarin en de wijze waarop verdachten de vrijheidsberoving 
hebben voorbereid en het al dan niet anticiperen of inspelen op interventie door de 
politie, met andere woorden: het gebruik van  contrastrategieën. 
Deze extra informatie levert geen aanwijzingen op voor eventuele nieuwe clusters 
verdachten. Wel kunnen de bestaande verdachtenclusters genuanceerd en verdiept 
worden. Zo blijken ‘beginnende criminelen’ (cluster A) de vrijheidsberoving meestal 
goed voor te bereiden en ook wel contrastrategieën toe te passen. Daarentegen 
komt uit de politiedossiers naar voren dat ‘ervaren criminelen’ (cluster B), zich 
lang niet altijd voorbereiden en/of gebruik maken van contrastrategieën. Met de 
gegevens uit de politiedossiers worden vooral de verdachten in cluster F scherper 
in beeld gebracht. Zij blijken beter te kenschetsen als enkel ‘geweldplegers’ dan als 
‘solistische gewelddadige mannen’ zoals in hoofdstuk 4.

De dossieranalyse vestigt tevens de aandacht op de rol van rationaliteit bij 
vrijheidsberovingen. Rationaliteit staat immers op gespannen voet met slecht 
voorbereide en impulsieve vrijheidsberovingen, die we regelmatig tegenkomen in 
de dossiers. Indien vrijheidsberovingen vooral een rationele vorm van criminaliteit 
zouden zijn, dan zou men verwachten dat daders (rekening houdend met de 
pakkans) deze goed zouden voorbereiden, hun slachtoffers bewust zouden kiezen, 
contrastrategieën zouden inzetten, et cetera. Met andere woorden: dat zij vooraf de 
kosten en baten grondig tegen elkaar af zouden wegen. 
Het feit dat dit kennelijk lang niet altijd het geval is, betekent echter niet bij 
voorbaat een verwerping van de rationele keuzebenadering. Een klassieke variant 
van deze benadering is de routine activity theorie van Cohen en Felson (1979). Zij 
onderscheiden hierbij drie elementen, die als het ware voorwaarden zijn voor crimineel 
gedrag: de aanwezigheid van (1) een gemotiveerde dader, (2) een aantrekkelijk 
doelwit en (3) het ontbreken van adequaat toezicht. Het is niet ondenkbaar dat met 
deze benadering op het eerste gezicht ‘impulsieve’ vrijheidsberovingen verklaard 
kunnen worden (zie daarvoor hoofdstuk 9). Hier wordt volstaan met de constatering 
dat uit de dossieranalyse ook verdachten naar voren zijn gekomen, die bij aanvang 
van de vrijheidsberoving een immaterieel motief hebben, maar er soms alsnog met 
een materiële buit (geld, drugs) vandoor gaan omdat die als het ware ‘voor het 
grijpen’ lag. 

De dossieranalyse levert ook lessen voor de politiepraktijk op. Bij een vrijheidsberoving 
moet de politie snel handelen en dan kan meestal niet eerst HKS geraadpleegd 
worden. De clusteranalyse uit het vorige hoofdstuk is echter volledig gebaseerd 
op HKS-kenmerken. Sommige hiervan, zoals geslacht van de verdachte, kunnen al 
snel bekend zijn, maar bij andere HKS-kenmerken tast de politie aanvankelijk vaak 
nog in het duister. De dossieranalyse geeft ook inzicht in kenmerken die niet in HKS 
staan, maar wel al in een vroeg stadium van de vrijheidsberoving bekend kunnen 
zijn, zoals de eis van de verdachte. Tegelijkertijd blijkt dat de gestelde eisen in de 
praktijk anders kunnen uitpakken. Zo kan iemand die geen materiële eisen stelt er 
toch met een materiële buit vandoor gaan. De bevinding dat beginnende criminelen 
de vrijheidsberoving wel degelijk voorbereiden, terwijl ervaren criminelen dit juist 
vaak niet doen, kan van eminent belang zijn hoe de politie het beste optreedt.
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In de hoofdstukken 1 en 2 is al gewezen op de invloed die politieoptreden kan 
hebben op het gedrag van criminelen. Uit de dossieranalyse blijkt dat de reactie 
van de politie bij vrijheidsberovingen heel verschillend kan zijn, variërend van een 
aangifte opnemen tot en met een heel arsenaal van interventies en technieken. In 
hoeverre beïnvloedt dit verschil in politieoptreden het gedrag van gijzelnemers en 
ontvoerders? Spelen hun eerdere ervaringen met de politie een rol bij eventuele 
volgende vrijheidsberovingen? Of laten zij zich leiden door meer stereotype 
beelden over de werkwijze van de politie, zoals die bijvoorbeeld door de media 
worden geventileerd over geruchtmakende zaken? Dergelijke vragen kunnen we 
niet, in elk geval onvoldoende, beantwoorden op basis van de informatie in de 
politiedossiers. Wellicht werpen de interviews met verdachten, die in de volgende 
hoofdstukken centraal staan, meer licht op deze onderwerpen.




