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Inleiding (hoofdstuk 1)
Dit onderzoek heeft tot doel te komen tot een criminologische beschrijving, analyse 
en theoretische duiding van (trends en patronen in) ontvoeringen en gijzelingen. Meer 
specifiek wordt ingezoomd op de periode 1999-2008 in Nederland. Centraal staan de 
volgende onderzoeksvragen: (1) Welke ontwikkelingen in (typen) vrijheidsberovingen 
doen zich voor, in het bijzonder in Nederland, in de periode 1999-2008? (2) Welke 
typen vrijheidsberovers kunnen in Nederland onderscheiden worden? (3) In hoeverre 
en op welke wijze draagt de rationele keuzebenadering bij tot het verklaren van 
vrijheidsberovingen en het gedrag van (typen) vrijheidsberovers? (4) In hoeverre en 
hoe wordt de wijze waarop vrijheidsberovingen worden georganiseerd beïnvloed 
door misdaadbestrijding? Zijn hierbij verschillen tussen typen vrijheidsberovers?
Vrijheidsberoving is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 282 en het verzwarende 
artikel 282a van het Wetboek van Strafrecht. In deze studie hanteren we dit 
begrip, maar onderscheiden daarbinnen gijzelingen en ontvoeringen – ook al 
staat deze laatste term niet in het Wetboek van Strafrecht. Met deze tweedeling 
wordt aangesloten bij de in de politiepraktijk – en uit andere (wetenschappelijke) 
onderzoeken af te leiden – terminologie. Van een gijzeling is sprake als iemand 
tegen zijn of haar wil van zijn vrijheid wordt beroofd op een bekende locatie. Is de 
locatie onbekend, dan spreken we in dit onderzoek van een ontvoering.

Variatie in vrijheidsberoving (hoofdstuk 2)
In de Nederlandse (en internationale) literatuur over ontvoeringen en gijzelingen 
staan vooral grote geruchtmakende zaken centraal. Dit is geen evenwichtige 
weergave van de werkelijkheid, gezien het feit dat het merendeel van de 
vrijheidsberovingen waarmee de politie geconfronteerd wordt van een ander kaliber 
is. Om de diversiteit binnen een delict te verduidelijken en te ordenen, wordt in 
criminologische publicaties gebruikgemaakt van typologieën. Internationaal gezien 
zijn typologieën van vrijheidsberovingen vrij schaars en bovendien veelal verouderd 
of niet volledig. Dit geldt zowel met betrekking tot het delict als de dader. Nederland 
vormt hierop geen uitzondering. Er is nog nooit eerder een Nederlandse typologie 
van vrijheidsberoving gemaakt. De bestaande kennis van vrijheidsberovingen wordt 
gedomineerd door verklaringen vanuit de rationele keuzebenadering. Maar is dat 
terecht? Maken daders van vrijheidsberovingen daadwerkelijk vooraf een kosten-
batenanalyse of handelen ze in een opwelling? Door daders zelf aan het woord te 
laten, kunnen nieuwe antwoorden en inzichten worden verkregen. Daarom staat het 
daderperspectief in deze studie centraal.

Methoden (hoofdstuk 3)
In dit onderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden 
gebruikt. Na een uitvoerige literatuurstudie, is gestart met de analyse van gegevens 
uit het landelijke politiesysteem HKS. Door een selectie te maken op basis van 
het ten laste gelegde wetsartikel vrijheidsberoving en/of gijzeling (art. 282 en 
282a WvSr) zijn alle bij de politie bekend geworden ontvoeringen en gijzelingen 
achterhaald over een periode van tien jaar (1999-2008). De HKS-gegevens zijn 
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niet alleen gebruikt om vragen over de aard en omvang te beantwoorden, tevens 
vormen ze de basis voor de clusters waaruit een typologie van daders opgebouwd 
kan worden. Met behulp van two-step-clusteranalyse kunnen voor zowel het delict 
vrijheidsberoving, als van de verdachten clusters worden onderscheiden. Om 
vervolgens gegevens te verkrijgen die niet in het HKS-bestand te vinden zijn, zijn 
voor de jaren 2007 en 2008 en binnen twee onderzoeksgebieden (Oost-Nederland 
en Amsterdam) at random van elk verdachtencluster twaalf vrijheidsberovers met de 
bijbehorende opsporingsdossiers geselecteerd (72 dossiers in totaal). Deze selectie 
is evenredig verdeeld over de clusters en de twee onderzoeksgebieden. Ten slotte 
zijn diepte-interviews gehouden met 38 vrijheidsberovers, geselecteerd uit de 72 
dossiers. Van elk verdachtencluster minimaal zes. 

Omvang en aard van vrijheidsberovingen (hoofdstuk 4)
De landelijke politiegegevens van vrijheidsberovingen in de periode 1999-2008 zijn 
geanalyseerd. De data zijn afkomstig uit het landelijke politiesysteem HKS en bevatten 
alle processen-verbaal van aangifte en aanhouding waarin de strafrechtsartikelen 
282 en/of 282a voorkomen. 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 per jaar 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 wel aangetekend 
moet worden dat die vaak een langere periode beslaan. Uit de analyse van de data over 
aangiften komen acht delictclusters (typen vrijheidsberoving) naar voren, die op grond 
van de meest onderscheidende kenmerken als volgt zijn benoemd: (1) kindzaken, (2) 
seksuele vrijheidsberovingen, (3) langdurige vrijheidsberovingen, (4) gewelddadige 
vermogenszaken, (5) gewelddadige vrouwenkidnap, (6) geweldloze vrouwenkidnap, 
(7) vrijheidsberoving van mannen en (8) publiekelijke vrijheidsberovingen. 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. Ook blijken er regionale verschillen te bestaan. De toename lijkt vooral op 
het conto van de samenwerkingsregio’s Noordoost- en Zuid-Nederland betrekking te 
hebben. De analyse van de aanhoudingen resulteert in zes clusters van verdachten 
van vrijheidsberoving, die op grond van de meest onderscheidende kenmerken als 
volgt zijn benoemd: (A) onervarenen, (B) ervaren criminelen, (C) jonge gewelddadige 
mannen, (D) samenplegers, (E) zedendelinquenten, en (F) solistische gewelddadige 
mannen. Later blijkt dat de naamgeving soms niet geheel de lading van het specifieke 
cluster dekt, waardoor bij de uiteindelijke typologie aan deze clusters andere namen 
worden gegeven. Wat betreft trendmatige ontwikkelingen in de periode 1999-
2008 in Nederland: een groeiend aandeel vrijheidsberovers behoort tot de clusters 
D (samenplegers) en A (onervarenen), terwijl de percentages clusters C (jonge 
gewelddadige mannen) en E (zedendelinquenten) kleiner worden. 
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Dossieranalyse (hoofdstuk 5)
De 72 dossiers leren dat er verschillende motieven ten grondslag liggen aan 
de gepleegde vrijheidsberoving. Ook bevatten de dossiers informatie over de 
al dan niet doelbewuste keuze van de slachtoffers, de mate waarin en de wijze 
waarop verdachten de vrijheidsberoving hebben voorbereid en het 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 verdachtenclusters. Wel kunnen de bestaande clusters genuanceerd en 
verdiept worden. 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. Uit de dossieranalyse blijkt verder dat de reactie van de 
politie bij vrijheidsberovingen heel verschillend kan zijn, variërend van alleen een 
aangifte opnemen tot en met een heel arsenaal van technieken en tactieken. 

Voorstelrondje (hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk worden de 38 respondenten geïntroduceerd en de gepleegde 
vrijheidsberoving wordt beschreven zoals zij die ervaren en verwoord hebben. 
Opvallend is het perceptieverschil. Sommigen vertellen dat ze de gepleegde 
vrijheidsberoving ook zelf als een ontvoering of gijzeling zien, terwijl anderen er juist een 
heel ander beeld bij hebben (bijv. ruzie onder vrienden). Tijdens de interviews komen 
zowel algemene kenmerken (leeftijd, geslacht, etc.) als psychosociale kenmerken 
(psychische klachten, gebruik alcohol of drugs, etc.) van de respondenten aan bod. 
Daarnaast wordt ingegaan op de criminele geschiedenis, waarbij aangegeven wordt 
of op basis van deze gegevens de respondent als specialist, allrounder of als weinig 
(crimineel) ervaren geclassificeerd kan worden. In sommige gevallen is er ook informatie 
naar voren gekomen die niet of onvolledig in de politiesystemen geregistreerd staat. 
Alle door de respondenten gepleegde vrijheidsberovingen zijn onder te brengen 
in de eerder onderscheiden delictclusters. Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld een 
respondent die behoort tot cluster E (zedendelinquenten) niet per se een seksuele 
vrijheidsberoving hoeft te plegen of anders om. De combinatie van HKS-gegevens, 
politiedossiers en interviews, resulteert in een typologie van vrijheidsberovers. In 
vergelijking met de (eerder gevormde) clusters, zijn op basis van alle gegevens, er 
geen nieuwe typen bijgekomen of afgevallen. Wel is de naamgeving bij vier van de 
zes clusters gewijzigd. In het volgende overzicht is deze verandering weergegeven. 
Tevens staat het criminele profiel vermeld en het type ontvoering of gijzeling dat door 
hen is gepleegd.
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Type 
vrijheidsberover 
was

Onervarenen Ervaren 
criminelen

Jonge 
geweld-
dadige 

mannen

Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Solistische 
geweld-
dadige 

mannen

TOTAAL

Type
vrijheidsberover
wordt

Onbekenden Gedrogeerden Roekelozen Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Geweld-
plegers

Crimineel profiel

Allrounder 1 2 3 5 6 2 19

Specialist 1 4 3 1 3 12

Weinig/
geen 
antecedenten

4 1 2 7

Type incident

Gewelddadige 
vermogenszaak

2 4 1 2 1 10

Gewelddadige 
vrouwenkidnap

1 1 1 2 2 7

Seksuele 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Langdurige 
vrijheidsberoving

2 2 4

Publieke 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Kindzaak 3 3

Geweldloze 
vrouwenkidnap

1 1 2

Vrijheidsberoving 
mannen

1 1 2

Cluster A (onervaren) wordt onbekenden. Uit de interviews is namelijk gebleken dat 
sommige respondenten in het buitenland (niet in Nederland geregistreerd) criminele 
ervaring hebben opgedaan. Cluster B (ervaren criminelen) wordt gedrogeerden, 
omdat alle respondenten uit dit cluster tijdens de uitvoering van de vrijheidsberoving 
onder invloed zijn, waardoor ze weinig gebruik kunnen maken van hun ervaring. Cluster 
C (jonge gewelddadige mannen) wordt roekelozen, waarbij het toegepaste geweld 
als expressief te kenmerken is en de respondenten ook trots zijn op het imago dat ze 
met het geweldgebruik krijgen. Cluster D (samenplegers) en E (zedendelinquenten) 
blijven ongewijzigd. De naam van cluster F (solistische gewelddadige mannen) wordt 
gewijzigd in geweldplegers. Uit de interviews blijkt dat sommige respondenten 
hun vrijheidsberoving met anderen pleegden (dus niet solitair) en dat alleen het 
geweldgebruik, hetgeen overigens meer instrumenteel van aard is (om controle over 
de situatie te krijgen) als kenmerk overblijft. 
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Rationaliteit bij vrijheidsberovingen (hoofdstuk 7)
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre keuzes en de beslissingen van vrijheidsberovers 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van het delict, als rationeel te duiden zijn. 
Duidelijk wordt dat de beslismomenten die bij vrijheidsberoving van belang zijn, 
uit meerdere stappen bestaan (keuze en bereidheid om misdaad te plegen, keuze 
voor delict en uitvoering) – en dat die ook specifiek zijn voor vrijheidsberoving 
(overrompelen, vasthouden, verplaatsen, verborgen houden en zorgen dat je 
de buit krijgt). Inzoomend op de verschillende stappen, is uit de interviews met 
vrijheidsberovers af te leiden dat een minderheid (16/38) bewust kiest voor het 
plegen van een vrijheidsberoving en dat een nog kleinere groep (11/38) zich kan 
beroepen op een gedegen voorbereiding. Opvallend is dat deze respondenten 
niet tot een specifiek verdachtencluster behoren. Ze komen uit alle clusters, met 
uitzondering van de gedrogeerden. Voor de meerderheid van de respondenten die 
juist impulsief de vrijheidsberoving plegen (22/38), geldt dat ze, zonder uitzondering, 
uit elk onderscheiden verdachtencluster afkomstig kunnen zijn. Overigens blijkt de 
helft van deze groep (11/22) geen besef heeft criminele handelingen te plegen (en 
heeft daar ook niet specifiek voor gekozen). De andere helft heeft geen moeite met 
het plegen van een misdrijf; dat het nu een vrijheidsberoving is, lijkt willekeur te zijn, 
gelimiteerd door de context. 
Bij de doordachte keuze voor vrijheidsberoving, blijkt variatie in het delict onder 
andere te ontstaan door de keuze voor het slachtoffer en het motief, waarbij ook 
hier de situatie veelal deze keuzes limiteert. Er hoeft overigens niet altijd sprake 
te zijn van het daadwerkelijk afwegen van eventuele alternatieven. Slechts een 
klein aantal respondenten (5/38) kiest zeer bewust voor vrijheidsberoving, waarbij 
voorafgaand verschillende alternatieven de revue zijn gepasseerd. Ervaring met 
criminaliteit in het algemeen en vrijheidsberoving in het bijzonder is hierbij een 
voordeel, maar niet altijd. Eventuele valkuilen tijdens de voorbereiding en uitvoering 
kunnen door ervaren vrijheidsberovers snel worden opgemerkt, maar hun eigen 
gemoedstoestand is hierbij wel bepalend. 
Vrijwel alle respondenten (37/38) kiezen weloverwogen voor een bepaalde persoon 
als slachtoffer. De meerderheid (28/38) kent zelfs het slachtoffer voorafgaand aan 
het delict, maar de relatie tussen dader en slachtoffer kan behoorlijk variëren. Vanuit 
de rationele keuzebenadering lijkt een bekende als slachtoffer niet voor de hand te 
liggen. Immers, de kans om herkend en gepakt te worden, wordt ermee vergroot 
(hogere kosten). Hier staat tegenover dat bij een onbekend en willekeurig slachtoffer 
de baten vooraf veelal niet bekend zijn. Onbekend is immers of er ‘buit’ (zowel 
materieel als immaterieel) te halen is en of dit opweegt tegen de te maken kosten. 
Puur materiële beweegredenen vormen een minderheid (4/38). De meeste 
respondenten geven aan immateriële motieven of een combinatie ervan te hebben 
gehad. Uit de interviews blijkt dat geweld bij een vrijheidsberoving naast een 
instrumentele kant (nodig om controle over de situatie te krijgen) bij sommige 
respondenten ook een duidelijke expressieve uiting kent. Geweld zorgt voor een 
bepaald imago. Deze expressieve kant van geweld lijkt op gespannen voet te 
staan met de rationele keuzebenadering. Er hangen immers grotere kosten aan  
– grotere pakkans (door achterlaten van meer sporen) en zwaardere straf – terwijl de 
baten op het eerste gezicht gelijk lijken te blijven. Indien hierbij, bezien vanuit de 
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leefwereld van vrijheidsberovers, ook aandacht wordt besteed aan de immateriële 
baten (die juist het gevolg kunnen zijn van het geweldgebruik) en deze bij de 
weging mee te nemen, kan de balans omslaan en is de beslissing juist als heel 
rationeel te bestempelen. Door bij de immateriële baten rekening te houden met 
‘criminele waarden’ – die overigens opvallende overeenkomsten vertonen met de 
straatwaarden van Marokkaanse jongens in de studie van De Jong (2007) – kunnen 
bepaalde beslissingen vanuit deze optiek beter worden begrepen. Geweld als 
expressieve uiting draagt dan bij aan het imago en het verhogen van de status 
binnen een groep (immateriële baten). Hiertegenover staan respondenten die 
zich juist schamen voor het geweld dat ze hebben toegepast. Ze zijn allesbehalve 
trots op hetgeen ze gedaan hebben en vertellen dat ze hun eigen morele grens 
ermee hebben overschreden. Met andere woorden: de ‘criminele waarden’ gelden 
niet voor iedere vrijheidsberover. Bij beslissingen die samenwerkende daders 
maken, blijkt het van belang om ook groepsprocessen in ogenschouw te nemen. 
Vrijheidsberovers die in een groep samenwerken, kunnen zich soms mee laten 
slepen door het groepsproces, zonder daar iets tegen te (kunnen) doen. Dit kan 
zowel onervaren als ervaren respondenten beïnvloeden. 
Wat betreft de rol van rationaliteit bij vrijheidsberovingen zijn drie groepen 
vrijheidsberovers (zogenoemde RKB-typen) te onderscheiden. Voor de planners 
speelt rationaliteit een grote rol. Voor de naïeven lijkt dit veelal ver te zoeken en een 
tussenpositie wordt ingenomen door de improvisators. Tot de laatste groep kunnen 
respondenten uit elk verdachtencluster gerekend worden. Dat geldt niet voor de 
andere twee. Bij de planners ontbreken de ‘onbekenden’ en de ‘gedrogeerden’ en 
tot de naïeven behoren geen vrijheidsberovers uit de clusters ‘gedrogeerden’ en 
‘roekelozen’.

Dynamiek met misdaadbestrijding (hoofdstuk 8)
De politie gebruikt verschillende technieken om ‘boeven te vangen’ en criminelen 
verzinnen en hanteren maatregelen om uit handen van politie en justitie te blijven. De 
interviews met vrijheidsberovers brengen technische, sociale en informatiegerichte 
tegenmaatregelen aan het licht. Deze tegenmaatregelen kunnen zowel voor, tijdens 
als na de gepleegde vrijheidsberoving toegepast worden. Vrijheidsberovers baseren 
zich hierbij op hun eigen perceptie over de werkwijze van de politie en handelen 
dienovereenkomstig. Gebaseerd op eerdere ervaringen, kan bij ‘doorgewinterde 
criminelen’ een onderschatting van (methoden en technieken gehanteerd door) de 
misdaadbestrijders ontstaan. Ze weten als geen ander dat de politie niet overal 
aanwezig kan zijn en dat lang niet in elke situatie alle beschikbare tactieken en 
technieken worden ingezet. De onervaren evenknie ontbeert dergelijke kennis en 
baseert haar beeld over de werkwijze van de misdaadbestrijders op wat zij via de 
media of van anderen verneemt. Hierdoor ligt bij onervaren criminelen het gevaar 
van een overschatting van de misdaadbestrijding op de loer. Dit laatste heeft weer 
consequenties voor hun beslissingen.  
De gehanteerde tegenmaatregelen kennen de nodige variatie. Een belangrijk 
verschil vloeit voort het feit of er weloverwogen of impulsief voor vrijheidsberoving 
is gekozen en of deze op ‘professionele wijze’ is voorbereid en uitgevoerd. In 
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het laatste geval wordt bewust nagedacht over eventuele politiebemoeienis en 
worden tegenmaatregelen genomen. Specifieke ervaring met ontvoeringen en 
gijzelingen zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding en uitvoering gevaren en 
risico’s sneller worden herkend, zodat er op geanticipeerd kan worden. Bij impulsief 
ontstane en uitgevoerde delicten ontbreken, ondanks eventuele criminele ervaring, 
tegenmaatregelen (routinehandelingen daargelaten). Dit hoeft overigens niet te 
beteken dat er helemaal geen contratechnieken worden gebruikt. Integendeel. 
Na afloop hanteren respondenten die door de misdaad gepokt en gemazeld zijn, 
bewust tegenmaatregelen om het verdere opsporingsonderzoek te frustreren en de 
kans op een veroordeling te verkleinen. Deze ervaren groep staat in schril contrast 
met haar onervaren evenknie die tijdens haar impulsief gepleegde ontvoering of 
gijzeling, zowel voor, tijdens en na afloop totaal geen rekening houdt met politie 
en justitie. 
Door te kijken naar de dynamische relatie met de misdaadbestrijding en te 
beoordelen op welke wijze de vrijheidsberovers hiermee omgaan, zijn geen 
nieuwe indelingen ontstaan, maar blijkt de variatie in gedrag onder te brengen 
in de eerdere driedeling: planners, improvisators en naïeven. Het heeft voor een 
verdere inkleuring gezorgd. In het onderstaande overzicht is weergegeven hoe de 
dynamiek met de opsporing en bestrijding zich verhoudt tot deze indeling. Tevens 
staat hierin welke verdachtenclusters gerekend kunnen worden tot de drie ontstane 
groepen en welk type vrijheidsberoving zij hebben gepleegd.

RKB-type Contra-
technieken
voor en 
tijdens

Contra-
technieken
na afloop

Type vrijheidsberover
n

Gepleegd type delict
n

Planners (5) Ja Ja Roekelozen (1)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (2)
Geweldplegers (1)        

Gewelddadige vermogenszaak (5)

Improvi-
sators (24)

Nee 
(impulsieve 
start), tenzij 
vanuit 
routine

Ja
(gebaseerd 
op ervaring)

Onbekenden (3) 
Gedrogeerden (6)
Roekelozen (5)
Samenplegers (4)
Zedendelinquenten (4)
Geweldplegers (2)

Kindzaken (1)
Seksuele vrijheidsberovingen (4)
Langdurige vrijheidsberovingen (4)
Gewelddadige vrouwenkidnap (5)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vermogenszaken (5)
Vrijheidsberoving van mannen (1)
Publieke vrijheidsberovingen (3)

Naïeven (9) Nee Nee Onbekenden (3)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (1)
Geweldplegers (4)

Publieke vrijheidsberovingen (2)
Kindzaken (2)
Seksuele vrijheidsberovingen (1)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vrouwenkidnap (2)
Vrijheidsberoving van mannen (1)

Opvallend is dat sommige tegenmaatregelen geschikt zijn om meerdere 
politietechnieken mee te frustreren. Overigens blijken niet alle tegenmaatregelen 
primair bedoeld te zijn om het politieonderzoek in de war te sturen. Ze worden ook 
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gebruikt om bescherming te bieden tegen criminele concurrenten of de tegenpartij 
(slachtoffer en diens achterban). Duidelijk wordt dat naast ervaring, de context 
waarin het zich afspeelt van belang is of er tegenmaatregelen worden genomen. 
Niet alleen de gemoedstoestand van de respondent speelt hierbij een rol (gebruik 
van drank, drugs of beïnvloeding door psychische of emotionele druk), ook de eigen 
perceptie van de situatie (wel of niet bezig met strafbaar gedrag) is van invloed op 
het al dan niet nemen van tegenmaatregelen. 
De manieren waarop de planners hun activiteiten organiseren, zijn pas echt goed 
te begrijpen als ze gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. 
Indachtig de visie McIntosh (1975) zijn zij aan te merken als ‘professionele criminelen’. 
De improvisators zijn tijdens de voorbereiding en uitvoering niet in staat om zich 
bezig te houden met misdaadbestrijding. Pas na afloop kunnen ze, gebaseerd op 
eerdere ervaringen met politie en justitie, maatregelen nemen om de kans op een 
veroordeling zo klein mogelijk te maken. Tegenmaatregelen ontbreken helemaal bij 
de vrijheidsberovers die onder de naïeven geschaard worden. Zij doen geen enkele 
moeite om hun activiteiten te verhullen of de kans op een veroordeling te verkleinen. 

Burgers, criminelen & gangsters (hoofdstuk 9) 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe vrijheidsberovers zichzelf betitelen. Hun zelftypering 
resulteert in drie groepen. Respondenten zien zichzelf als ‘echte gangsters’, ‘gewone 
criminelen’ of als ‘onschuldige burgers’. Deze indeling blijkt opvallend goed samen te 
vallen met de in hoofdstuk 8 op basis van de rationele keuzebenadering onderscheiden 
RKB-typen. Echte gangsters (RKB-type planners, inclusief de improvisators die 
normaliter hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) beschouwen zichzelf als 
beroepscriminelen. Zij kiezen bewust voor de vrijheidsberoving en het slachtoffer; 
er is nagedacht over de uitvoering waarbij diverse voorbereidingen zijn getroffen en 
in alle fasen van het delict (voor, tijdens en na) houden ze rekening met eventuele 
politiebemoeienis. Respondenten uit deze groep bestaan uit alle typen verdachten. 
Zij plegen vooral gewelddadige vermogenszaken (en daarnaast seksuele en publieke 
vrijheidsberovingen en gewelddadige vrouwenkidnap). Gewone criminelen (RKB-
type improvisators, exclusief degenen die normaliter hun criminele activiteiten 
grondig voorbereiden) plegen vanuit een impuls een vrijheidsberoving, waarbij 
tijdens de voorbereiding en uitvoering geen rekening is gehouden met de politie 
(routinegedrag uitgezonderd). Pas na afloop nemen ze, gebaseerd op eerdere 
ervaringen, tegenmaatregelen. Deze zijn gericht om de kans op een uiteindelijke 
veroordeling te verkleinen. De criminele leefwereld wordt door hen omarmd, ze komen 
uit elk verdachtencluster en plegen elk type vrijheidsberoving, met uitzondering van 
kindzaken. Onschuldige burgers (RKB-type naïeven) begaan vanuit een impuls de 
vrijheidsberoving, waarbij ze zowel voor, tijdens, als na afloop geen rekening houden 
met de misdaadbestrijding. Tegenmaatregelen ontbreken in het geheel en een 
carrière in het criminele milieu wordt door hen niet geambieerd. Respondenten die 
zich tot deze groep rekenen, komen niet uit de verdachtenclusters gedrogeerden 
en roekelozen. Bij het type delict dat zij plegen, ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.
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Conclusie – trends, typen & theorie (hoofdstuk 10)
In dit afsluitende hoofdstuk integreren we de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken 
en worden de vier onderzoeksvragen beantwoord. We concluderen dat een belangrijke 
meerwaarde van de rationele keuzebenadering is dat met het beslissingsmodel van 
Cornish & Clarke (1996) vrijheidsberovingen beter inzichtelijk worden. Er kunnen, 
descriptief, opeenvolgende stappen worden onderscheiden en die zijn ook specifiek 
voor vrijheidsberovingen. Tot op zekere hoogte kan met de rationele keuzebenadering 
ook het gedrag van vrijheidsberovers verklaard worden. De verklaringspotentie neemt 
toe wanneer bij de kosten-batenanalyse niet alleen materiële, maar ook immateriële 
aspecten (emoties, groepsprocessen) worden meegenomen. Dit te meer indien bij de 
immateriële kosten en baten ook ‘criminele waarden’, als respectievelijk gezichtsverlies 
en statusgewin, en de dynamiek met misdaadbestrijding verdisconteerd worden. Echter, 
lang niet alle vrijheidsberovingen zijn goed en volledig te verklaren vanuit de rationele 
keuzebenadering. Zelfs de meest ervaren echte gangsters kunnen bij gijzelingen en 
ontvoeringen impulsieve beslissingen nemen. Veel sterker geldt dit voor de impulsief 
gestarte vrijheidsberovingen door gewone criminelen. De rationele keuzebenadering 
kan hun gedrag wel in belangrijke mate inzichtelijk maken, maar slechts beperkt 
verklaren – en dan nog vooral het gedrag na afloop van de vrijheidsberoving. Als 
verklaringskader lijkt de routine activiteitenbenadering voor met name de gewone 
criminelen meer perspectief te bieden. 




