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Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Met dit jaarverslag wordt verantwoording 

afgelegd over de activiteiten in het voorbije jaar 2015, waarbij hier en daar ook wordt vooruitgeblikt op 2016. 

  



4 van 13 

 

1. Missie - Visie 
 

De SMV zet de schijnwerper op het onderwerp ‘veiligheid’, zowel op de sociale als de fysieke veiligheid. We volgen 

op kritische wijze de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en veiligheidszorg, vragen aandacht voor situaties 

waarbij de veiligheid in het geding is en adviseren – gevraagd en ongevraagd – over het verbeteren daarvan  De 

SMV werkt altijd vanuit een onafhankelijke positie. De stichting is er voor mensen die mogen rekenen op een veilige 

situatie en voor de mensen die zich hiervoor inzetten. 

 

Met betrekking tot de onderwerpen waarmee de stichting zich bezighoudt, kan het gaan om een breed scala aan 

veiligheidsthema’s zoals patiëntveiligheid, voedselveiligheid en de bescherming van klokkenluiders, maar ook om 

thema’s als de politiefunctie en de positie van iedereen die zich inzet voor de veiligheid in de maatschappij. Omdat 

de onderwerpen zo verschillend zijn, maken we als SMV gebruik van de kennis en ervaringen van een grote, diverse 

groep van personen. ‘Samen werken aan veiligheid’ is dan ook ons motto. 

 

De verantwoordelijkheid voor veiligheid loopt als een rode raad door de activiteiten van de stichting heen. Werd de 

veiligheid eerst lang gezien als een taak van de overheid (alleen), de veiligheid werd eind vorige eeuw een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Het bleef weliswaar een kerntaak van de overheid, maar burgers, ondernemingen 

en organisaties werden hiervoor nu uitdrukkelijk medeverantwoordelijk gesteld. Iedereen werd geacht zijn eigen 

verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Op zich is deze fundamentele wijziging logisch en begrijpelijk, omdat de overheid alleen natuurlijk nooit de veiligheid 

kan garanderen of waarborgen. Maar de overheid had – gelet op het gegeven dat de veiligheid haar kerntaak was 

en nog steeds is - als veiligheidsregisseur duidelijk moeten maken waaruit die eigen verantwoordelijkheid bestaat. 

Wat mogen wij van burgers, ondernemingen en organisaties op dit gebied verwachten? En hoe verhoudt zich de 

verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid tot die van burgers, ondernemingen en organisaties? Is hier 

sprake van een balans van verantwoordelijkheden?  

 

Helaas, omdat het onderwerp ‘veiligheid’ van oudsher versnipperd en verkokerd is – ook binnen de overheid – heeft 

de overheid op dit gebied geen (eenduidige) regie gevoerd, waardoor er van meet af aan onduidelijkheid bestaat 

over die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. Een onduidelijkheid die zeer negatieve consequenties kan 

hebben voor de samenleving. Om deze reden focust de SMV op het bewerkstelligen van een balans van 

verantwoordelijkheden.  
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2. Organisatie 
 

2.1 Bestuur 

 

De Stichting kent een bestuur met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. In 2015 bestond het bestuur uit 

acht leden. Gedurende het jaar heeft een uitgebreide oriëntatie plaatsgevonden ten aanzien van de toetreding 

van enkele nieuwe leden tot het bestuur. Deze oriëntatie zal leiden tot een uitbreiding van het bestuur aan het begin 

van 2016.  

 

In 2015 is het voltallige bestuur tweemaal bijeengeweest, op 20 april en op 26 november. Middels een schriftelijke 

ronde heeft het bestuur in juni ingestemd met de jaarrekening 2014. 

 

2.2 Bureau en huisvesting 

 

De organisatie van de SMV bestaat uit een directeur (FTE 0,9), een bestuurssecretaresse (FTE 0,6) (aangesteld per 1 

september 2015 op basis van een jaarcontract) en een facilitair medewerkster (FTE 0,08).   

 

Met de VU heeft de SMV een overeenkomst gesloten die inhoudt dat dr. R. (Ronald) van Steden, universitair 

hoofddocent van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (afdeling bestuurswetenschap en politicologie), één 

dag per week voor de SMV werkt (FTE 0,2). Hij wordt daarbij ondersteund door mevr. S.L. (Shanna) Mehlbaum MSc 

van de VU (FTE 0,4).  

 

De SMV is gehuisvest aan het Louis Couperusplein 2 in Den Haag. Het huurcontract is in de loop van 2015 voor een 

periode van 3 jaar verlengd (tot eind 2018).  

 

2.3 Financiën 

 

In 2015 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de SMV laten weten de subsidie aan de SMV te zullen gaan 

afbouwen. Dit betekent dat de SMV over 2015 nog het gehele subsidiebedrag (€ 123.000) heeft ontvangen; maar 

dat over 2016 slechts 2/3 van het totale bedrag zal worden toegekend en over 2017 nog 1/3. Vanaf 2018 ontvangt 

de SMV geen vaste bijdrage meer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.     

 

In 2012 heeft de SMV met financiële steun van het vfonds de Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning in het leven 

geroepen. Met de penning worden mensen beloond die hun verantwoordelijkheid voor veiligheid hebben 

genomen en zo op een bijzondere manier een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in de maatschappij.  

Ook in 2015 mocht de SMV zich verheugen in een bijdrage van het vfonds ten gunste van de uitreiking van de Prof 

Mr Pieter van Vollenhoven Penning.  

 

Voorzien werd dat de SMV in een lastige financiële situatie dreigde te komen door het wegvallen van de vaste 

subsidies (van Nationale Politie en Ministerie van Veiligheid en Justitie) en het aflopen (met uitzondering van de prof 

mr. Pieter van Vollenhoven Penning) van de driejarige subsidierelatie met het vfonds (2012-2013-2014). Daarom is 

besloten om meer gericht bedrijven te gaan benaderen voor samenwerking met de SMV. Dit is ook in lijn met de 

verbrede missie van de SMV die zich richt op veiligheid in de breedste zin van het woord. Hiertoe is in 2015 de 

Expertgroep Veiligheid in het leven geroepen. Bedrijven die zich aansluiten bij de Expertgroep verbinden zich in 
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principe voor een periode van drie jaar en steunen de SMV met een jaarlijkse bijdrage. Dit heeft in 2015 concreet zijn 

beslag gekregen met deelname van de volgende bedrijven: Siemens, PWC, Achmea, RoyalHaskoningDHV, Van 

Oord en Alliander. De Efteling en PostNL hebben zich voor 1 jaar (2015) aangesloten bij de Expertgroep Veiligheid.  

 

2.4 Communicatie 

 

Gedurende 2015 heeft de SMV regelmatig verslag gedaan van haar activiteiten op de website 

www.maatschappijenveiligheid.nl. Daarnaast is regelmatig gebruik gemaakt van het SMV-Twitteraccount 

@SMVSamen.  

 

Van de SMV leerstoelhouder prof. dr. A.B. Hoogenboom en het Platform Bezorgde Dienders zijn er in 2015 enkele 

columns verschenen op de SMV website.  

 

In 2015 heeft de SMV zeven digitale nieuwsbrieven verstuurd. 

 

In 2015 heeft de voorzitter van de SMV verschillende lezingen gehouden over (verantwoordelijkheid voor) veiligheid, 

onder andere:  

- tijdens een bijeenkomst van CASOS, een vereniging van NAM/Shell en contractors, gericht op veiligheid en  

  kennisdelen (De Schiphorst, 28 januari),  

- een lezing voor het Twents-/Oranjemuseum Te Diepenheim (7 februari),  

- tijdens de Bedrijven- en Instellingendag van de Juridische Faculteitsvereniging te Groningen (13 februari), 

- tijdens het SGP-Jongerencafé te Utrecht (13 maart), 

- tijdens de themadag voor de rechtspraak ‘Grenzen verkennen’ bij het gerechtshof te Den Bosch (22 mei), 

- tijdens het congres Procesveiligheid, georganiseerd door de Dutch Process Safety Community, 4 juni te Dordrecht, 

- tijdens één van de bijeenkomsten van het ondernemersnetwerk De Jonge Kieviet (Wassenaar, 19 mei),  

- tijdens de studiedag ‘Leren uit noodsituaties: de verkokering voorbij’ (Antwerpen, 16 oktober), 

- tijdens het symposium Cybersecurity (Master Risicomanagement Universiteit Twente, 12 november), 

- tijdens de themadag Veiligheid ‘Brandstof tot Nadenken’, georganiseerd door Arentsen Signs & Safety (Rotterdam,  

   26 november), 

- tijdens de halfjaarlijkse lunch voor oud-ambassadeurs, in Den Haag (27 november),  

- tijdens het congres van SecureFeed, een onpartijdige stichting die zich bezighoudt met het borgen van de  

  voedselveiligheid van diervoeders (Zeist, 17 december). 

  

http://www.maatschappijenveiligheid.nl/
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3. Verslag van de activiteiten 
 

3.1 Structurele activiteiten 

 

Expertgroep Veiligheid  

In 2015 heeft de SMV de Expertgroep Veiligheid in het leven geroepen. Bedrijven die zich aansluiten bij de 

Expertgroep verbinden zich in principe voor een periode van drie jaar en steunen de SMV met een jaarlijkse 

bijdrage. Dit heeft in 2015 concreet zijn beslag gekregen met deelname van de volgende bedrijven: Siemens, PWC, 

Achmea, RoyalHaskoningDHV, Van Oord en Alliander. De Efteling en PostNL hebben zich voor 1 jaar (2015) 

aangesloten bij de Expertgroep Veiligheid.  

 

Op 28 oktober 2015 is de Expertgroep Veiligheid van de SMV – met steun van Siemens - voor de eerste keer bijeen 

geweest. Op voorhand heeft onder de deelnemende bedrijven een inventarisatie van veiligheidszorgen  

plaatsgevonden, die tijdens de bijeenkomst uitvoerig zijn besproken. In 2016 zal de SMV een tweetal notities 

uitwerken over:   

- grenzen van eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen/organisaties; 

- verbetering van de veiligheid: spanning tussen openheid en het mogen zwijgen in het strafrecht. 

 

Leerstoel Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken 

Sinds 1989 heeft de SMV (toen nog Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP)) de leerstoel Politiestudies en 

Veiligheidsvraagstukken bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanvankelijk viel de leerstoel onder de Faculteit 

Sociale Wetenschappen, afdeling Bestuur & Organisatie, sectie Bestuurskunde; sinds 2014 is de leerstoel binnen de 

VU verplaatst naar de Rechtenfaculteit. Met ingang van 1 oktober 2008 bekleedt prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom 

deze bijzondere leerstoel. In verband met een verlenging van de leerstoel heeft in 2013 een evaluatie 

plaatsgevonden, waarbij afgesproken is dat de leerstoel steeds voor 1 jaar wordt verlengd.  

 

Het Curatorium bestaat thans uit de volgende leden: prof mr. W.H.A.C.M. Bouwens (sinds 1 september 2015 decaan 

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en prof dr. mr. W. Huisman van de VU, prof mr. Pieter van Vollenhoven, drs. 

L.G.H. Gunther Moor en mevr. drs. I.M. de Jong van de SMV. Het voorzitterschap en het ambtelijk secretariaat 

worden gevoerd door de VU. Het Curatorium is op 24 februari 2015 bijeengekomen.  

 

In 2015 heeft de leerstoelhouder een reeks colleges gegeven aan een groep masterstudenten, binnen het vak Politie 

en Veiligheidszorg. Verder is er op 22 oktober 2015 een debat georganiseerd ‘De kwaliteit van de recherche’ voor 

praktijkmensen, wetenschappers en VU-collega’s. Ook verzorgt de leerstoelhouder een column op de website van 

de SMV, waarin hij een actueel veiligheidsthema becommentarieert en oproept tot discussie. Eind 2015, begin 2016 

zal de leerstoel opnieuw worden geëvalueerd. 

 

Publicatieprijs SMV 

Iedere twee jaar reikt de SMV de Publicatieprijs SMV uit voor een publicatie over een veiligheidsonderwerp. De 

publicatie moet wetenschappelijk en maatschappelijk relevant zijn, gedegen onderbouwd, origineel, innoverend, 

kritisch en qua taalgebruik toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg. De Publicatieprijs, die bestaat uit een 

bescheiden geldbedrag en een oorkonde, kan bogen op een ruime traditie. 
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In 2015 heeft de jury de Publicatieprijs toegekend aan M. (Michiel) Princen voor het boek ‘De gekooide recherche’. 

De jury bestaat uit mevr. dr. J.L.H.J. (Janine) Jansen, lector Veiligheid Avans Hogeschool en hoofd onderzoek bij het 

Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd geweld van de Nationale Politie; prof. mr. G.J. (Geert) Knigge 

advocaat-generaal bij de Hoge Raad;  prof. dr. Em. P. (Paul) Ponsaers, voorzitter Centrum voor Politiestudies; en prof. 

dr. J.C.J. (Hans) Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en 

Burgerschap aan de VU. In overleg met de heer Princen is besloten dat de conferentie en uitreiking van de prijs 

zullen plaatsvinden in de eerste helft van 2016.  Het voorbereidingscomité onder voorzitterschap van mevr. dr. J.L.H.J. 

(Janine) Janssen is inmiddels weer begonnen met het lezen van nieuw verschenen literatuur, met het oog op de 

Publicatieprijs SMV 2017. 

 

Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning 

In 2012 heeft de SMV, met steun van het vfonds, de Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning in het leven geroepen. 

De penning is bedoeld als blijk van waardering voor mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en op 

een bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de veiligheid in onze samenleving.  

 

In 2015 heeft de SMV voordrachten voor de penning ontvangen van gemeenten, belangenorganisaties en burgers.  

De voordrachten hadden onder andere betrekking op reddingsacties, maar vooral ook op moedig optreden van 

burgers in geval van sociale onveiligheid (geweld en/of agressie).  

De jury, bestaande uit mw. mr. drs. M.C.C. van de Schepop, rechter te Den Haag; de heer mr. Y. Buruma, raadsheer 

bij de Hoge Raad der Nederlanden; prof. dr. I. Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud 

Universiteit; prof. dr. A.B. Hoogenboom, bijzonder hoogleraar Politie- en Veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit en 

prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter), heeft de voordrachten beoordeeld en bepaald wie een penning 

verdient. 

 

Op 9 december 2015 heeft de uitreiking van de penning plaatsgevonden in het stadhuis van Rotterdam, waar de 

SMV en de ontvangers van de penningen gastvrij werden ontvangen door burgemeester Aboutaleb. Negen 

‘burgermoedige’ burgers kregen uit handen van de SMV voorzitter prof mr. Pieter van Vollenhoven een penning: vier 

van hen voor het nemen van hun verantwoordelijkheid bij brand en bij een ongeval te water, vijf van hen voor het 

helpen aanhouden van een overvaller, dief en zakkenroller. Hoofdofficier van Justitie mr. B. (Bart) Nieuwenhuizen 

ging in een lezing in op het ingrijpen van burgers, het noodweer artikel en met name de grenzen daaraan.   

 

3.2 Projecten 

 

Burgermoed 

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar burgers (en ook ondernemingen en organisaties) hebben ook een 

eigen verantwoordelijkheid. Maar waar bestaat die eigen verantwoordelijkheid van burgers uit? 

 

De SMV verdiept zich op verschillende manieren in burgermoed: wat kan en mag je van burgers verwachten als zij 

slachtoffer en/of getuige zijn van een ongeval of een misdrijf/geweldsincident? En dan vooral in de eerste periode, 

voordat de professionele hulpverleners aanwezig zijn. In de praktijk blijkt in ieder geval dat veel omstanders niets 

doen, of een foto of filmpje maken in plaats van een helpende hand uit te steken.  

Uit onderzoek is gebleken dat verschillende factoren hierbij een rol spelen en medebepalen of iemand wel of niet 

ingrijpt. Gebrek aan kennis en vaardigheden is daar één van, maar ook het omstanderseffect (hoe meer 
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omstanders hoe kleiner de kans dat iemand optreedt) en de angst om zelf slachtoffer te worden of bij schade op te 

moeten draaien voor de kosten spelen een rol.  

 

Dr. Ronald van Steden, hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens werkzaam voor de SMV, heeft in 

2015 een literatuurstudie gedaan naar de medeverantwoordelijkheid van burgers voor veiligheid. In het onderzoek 

worden de maatschappelijke, politieke en juridische perspectieven op het ingrijpen van burgers in urgente situaties 

belicht; wat mogen en kunnen we van burgers verwachten met betrekking tot zelf ingrijpen (‘burgermoed’) en waar 

liggen de grenzen van hun optreden? Wanneer is zelf ingrijpen rechtmatig en wanneer overtreed je als ingrijper de 

wet? Het studierapport zal in 2016 worden gepubliceerd.  

Ook heeft de SMV oriënterende gesprekken gevoerd met de VU in het kader van trainingen voor burgermoed.  

 

In 2015 heeft de SMV workshops over burgermoed verzorgd: tijdens het jaarlijkse NIBHV congres en in het kader van 

de postacademische cursus ‘Organiseren van veiligheid’ aan de VU.  

 

Eigen verantwoordelijkheid bij ondernemingen en organisaties 

De SMV verdiept zich in de vraag wat je van burgers mag verwachten van de eigen verantwoordelijkheid voor 

veiligheid, maar dezelfde vraag geldt ook voor ondernemingen en organisaties. In dit tijdperk van zelfregulering, 

waarbij veel (ook veiligheid) aan de sector zelf wordt overgelaten, is de samenleving voor haar veiligheid in grote 

mate afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van een bepaalde organisatie. 

 

In 2015 heeft een vervolg-discussienota van de voorzitter van de SMV – met als titel ‘Een Veiligheidsdebat’ - het licht 

gezien over de balans van verantwoordelijkheid voor veiligheid. In deze nota wordt gepleit voor een wettelijke 

verankering van beginselen van goed risicomanagement en voor het formuleren van een aantal minimum 

voorwaarden voor het in- en externe toezicht.  

 

De SMV is van mening dat: 

1) het duidelijk moet zijn wat we van in- en extern toezicht mogen verwachten, inclusief hoe in- en extern 

toezicht zich onderling verhouden; en 

2) de inspecties meer eenduidig te werk moeten gaan dan nu het geval is. 

 

Deze notitie, gericht op het herstel van de balans van verantwoordelijkheden voor veiligheid, is in de loop van het 

jaar met verschillende betrokkenen (wetenschappers, politici, bedrijfsleven etc.) besproken en was ook onderwerp 

van vele lezingen van de voorzitter van de SMV.  

 

Klokkenluiders 

De Stichting Maatschappij en Veiligheid hecht grote waarde aan het belang van klokkenluiders voor onze 

maatschappij in het algemeen en de veiligheid in het bijzonder. Klokkenluiders zijn veelal de laatsten (na het 

toezicht) die aan de bel trekken wanneer er iets mis is. De SMV vindt dan ook dat er een goede 

klokkenluidersregeling moet komen en heeft geadviseerd bij de totstandkoming van een initiatief wetsvoorstel voor 

een Huis voor Klokkenluiders. Iedereen kan bij dit Huis melding doen van een misstand of gevaarlijke situatie, waarna 

eerst een vooronderzoek en – indien er sprake is van een klokkenluider – een uitgebreid onderzoek kan worden 

gedaan.  
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De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 17 december 2013 door de Tweede Kamer aangenomen, maar vervolgens niet 

goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het belangrijkste argument voor de afkeuring was de onderbrenging van het 

Huis bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman behandelt immers alleen publieke zaken en het Huis voor 

Klokkenluiders zou openstaan voor publieke en private zaken. In 2014 is er een novelle geschreven, waarin gekozen 

wordt voor een andere vorm van het Huis, namelijk een ZBO met enkele specifieke voorwaarden om de 

onafhankelijkheid beter te waarborgen. De novelle is op 2 juli 2015 behandeld en aangenomen door de Tweede 

Kamer. Het wetsontwerp zal naar verwachting begin 2016 naar de Eerste Kamer gaan.  

 

Onafhankelijk onderzoek 

In Nederland voert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onafhankelijk onderzoek uit naar ernstige 

gebeurtenissen. Dit onderzoek heeft als enige doelstelling: het achterhalen van wat er zich precies heeft afgespeeld 

en hieruit lering trekken zodat dergelijke ernstige gebeurtenissen voorkomen kunnen worden of in ieder geval de 

gevolgen minder ernstig zijn.  

De SMV pleit voor uitbreiding van het onafhankelijk onderzoek (ter lering) in Europa. Tevens is waakzaamheid 

geboden, want een EU verordening kan gemakkelijk leiden tot een achteruitgang van de situatie van de OVV in 

Nederland (‘geen Nederlandse kop op Europees beleid’). 

 

Vooruitlopend op het voorzitterschap van Nederland in de Europese Unie in 2016 werkt de SMV in 2015 aan de 

voorbereidingen van een notitie waarmee de SMV het instellen van echt onafhankelijke onderzoeken in de EU wil 

bevorderen én een bijdrage wil leveren aan een Europees referentiekader met betrekking tot de eisen waaraan 

onafhankelijke onderzoeken in de praktijk moeten voldoen. 

  

Politiefunctie 

Ons land heeft de laatste tijd grote veranderingen meegemaakt in de veiligheidszorg: de invoering van de 

Nationale Politie (sinds 1 januari 2013); een forse toename van ‘nieuwe’ typen politie zoals bijzondere 

opsporingsambtenaren (boa’s), toezichthouders, verkeersregelaars, stadswachten, etc. die veel taken uitvoeren die 

voorheen door de politie werden gedaan; en een steeds groter beroep op de burgers zelf als het om veiligheid 

gaat.  

 

De politie heeft van oudsher twee taken: handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening, onder 

gezag van de burgemeesters; en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde/opsporing, onder gezag van de 

officier van justitie. Sinds de Nationale Politie ligt het beheer geheel, voor beide taken, bij de nationale korpschef, die 

verantwoording aflegt aan de minister van Veiligheid en Justitie.  

 

In 2015 heeft de SMV prof dr. ir J. B. (Jan) Terpstra, hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 

gevraagd onderzoek te doen naar de opvattingen van burgemeesters over hoe zij hun rol als gezagsdrager onder 

het regime van de Nationale Politie kunnen waarmaken.  

Uit het onderzoek van prof. Terpstra ‘Burgemeesters over hun Nationale Politie’ (juli 2015 gepubliceerd, met een 

voorwoord van de voorzitter van de SMV) blijkt dat het vooral voor burgemeesters van kleinere gemeenten lastiger is 

geworden om hun gezagsrol ten aanzien van ordehandhaving en hulpverlening waar te maken.  

Ook blijkt dat gemeenten de ontstane leemte steeds verder opvullen met de inzet van BOA’s en particuliere 

beveiligers. Deze ontwikkeling, die onder de regionale politie al gaande was, is met de komst van de Nationale 

Politie versterkt. Zo lijkt een ‘nieuwe gemeentepolitie’ steeds meer werkelijkheid te worden. De SMV vindt het 

onwenselijk dat er in de gemeenten twee soorten van politie met verschillende bevoegdheden naast elkaar gaan 

optreden, waarbij veelal geen sprake is van coördinatie. 
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Wijkagent 

Op 14 april 2015 heeft de SMV een bijeenkomst georganiseerd met wijkagenten uit het gehele land. Daar is 

gesproken over het opstellen van een referentiekader wat je van wijkagenten mag verwachten. De SMV vindt de 

wijkagenten – als ‘voelsprieten’ in de wijken -  van groot belang. In 2016 zal de SMV verder werken aan het 

referentiekader.  

 

Op 26 mei 2015 heeft de SMV een werkbezoek gebracht aan de Tarwewijk in Rotterdam. Het werkbezoek gaf een 

goed beeld van hoe politie (wijkagent), stadsbeheer toezicht en handhaving, en een buurtpreventieteam samen 

werken aan de veiligheid in hun wijk.   

 

Vrijwillige politie 

Begin 2013 - tegelijk met de komst van de Nationale Politie - heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven 

dat het streven is om in 2015 over 5.000 politievrijwilligers te beschikken. In Nederland waren in 2014 ongeveer 3.259 

politievrijwilligers actief (stand van zaken september 2014). 

Naast het streefgetal verdienen ook de rol en inzet van de vrijwillige politie, en de vraag hoe je de vrijwillige politie 

duurzaam aan de politieorganisatie kan binden, aandacht.  

 

In overleg met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) heeft de SMV in 2015 onderzoek gedaan naar 

de vrijwillige politie. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Politievrijwilligers (on)gewenst…? Over politieke 

steun, een enthousiaste werkvloer en falend beleid’ (dr. Ronald van Steden en Shanna Mehlbaum MSc, oktober 

2015, met voorwoord van de voorzitter van de SMV).  

 

Conclusie van dit onderzoek was dat er na alle discussie nog steeds geen visie is op wat men met politievrijwilligers 

voor ogen heeft. Bovendien worden politievrijwilligers binnen de politieorganisatie nogal eens als ongewenste 

pottenkijkers beschouwd die de reguliere agenten ‘verdringen’. 

 

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn burgers 

hiervoor nu medeverantwoordelijk. De SMV is van mening dat het instituut vrijwillige politie zich heel goed leent om 

de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers waar te maken. Daarnaast kunnen politievrijwilligers een bijdrage 

leveren aan een betere maatschappelijke integratie van de politie. Juist nu is daarom volgens de SMV een visie op 

nut, noodzaak en inzet van vrijwillige politie geboden. 

 

Verkeersboetes 

In mei 2015 heeft de SMV gereageerd op een plan van de VNG om verkeersboetes te laten uitschrijven door 

gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (BOA’s). De opbrengsten van de boetes 

zouden naar de gemeentekas gaan.  

De SMV vindt dit geen goede ontwikkeling. Al in 2012 heeft de SMV gewaarschuwd voor een zich steeds verder 

terugtrekkende politie en een steeds ruimere taakstelling van boa’s. De SMV vindt dat de samenleving een helder 

beeld moet krijgen van wat zij van de Nationale Politie mag verwachten. Daarnaast is de SMV van mening dat de 

logica ontbreekt  om enerzijds een Nationale Politie in het leven te roepen, terwijl anderzijds in gemeenten – in een 

ieders woon- en leefomgeving – een bonte verzameling van handhavers aan het ontstaan is. Via de achterdeur 
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wordt op deze wijze de gemeentepolitie weer ingevoerd. En dat was geenszins de bedoeling bij de komst van de 

Nationale Politie! 

Bovendien lijken bekeuringen door boa’s – zoals door de VNG voorgesteld – meer op een welkome aanvulling van 

de gemeentekas, dan waar ze voor bedoeld zijn, namelijk het sluitstuk van het beleid. 

 

In juli 2015 heeft de SMV op vergelijkbare wijze gereageerd op het voorstel om autodiefstal te laten controleren door 

particuliere beveiligers. 

 

Sociale Veiligheid op het spoor 

Naar aanleiding van verschillende incidenten van geweld tegen treinconducteurs hebben overheid en NS in april 

2015 besloten tot extra maatregelen om de agressie op stations en in treinen tegen te gaan. Op de twintig grootste 

stations zou er een ‘stationsagent’ komen, de toegangspoortjes op NS-stations zouden vervroegd worden gesloten 

en er zou meer cameratoezicht op de stations komen. Ook werd gesproken over de maatregel om treinconducteurs 

te voorzien van pepperspray en wapenstok. Naast deze maatregelen gingen er ook stemmen op om de reizigers 

meer bij de incidenten te betrekken.  

 

Naar aanleiding van deze discussie publiceerde de SMV in april 2015 de notitie ‘Verantwoordelijkheid voor veiligheid 

op en rond het spoor’. In deze notitie beschrijft de SMV de aanpak van de agressie in de trein als een gedeelde 

verantwoordelijkheid van politie, Openbaar Vervoer (OV)  en reizigers.  

De SMV is geen voorstander van het bewapenen van conducteurs. Het geven van wapens aan de conducteurs 

betekent – na het verdwijnen van de Spoorwegpolitie – een verdere ongewenste terugtrekking van de politie. Het 

OV per trein of per bus is een publieke zaak in ons land. De SMV ziet de politie dan ook als hoofdrolspeler met 

betrekking tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid.  

Op basis van eerder onderzoek in opdracht van de SMV1 kan worden geconcludeerd dat het redelijk én mogelijk is 

dat burgers/reizigers ook iets bijdragen door invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.  

In de publicatie van april vraagt de SMV – ten behoeve van de veiligheid op het spoor - ook (opnieuw) aandacht 

voor het ‘rondje om de kerk’ (vaste lijnbinding van conducteurs).   

 

Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis 

Eind 2011 is er een begin gemaakt met het SMV project ‘Illegale markten en Onveiligheid’. Het project richtte zich op 

de illegale drugsmarkt en de vraag hoe de negatieve werking van illegale markten op de maatschappelijke 

veiligheid kan worden beperkt. Een projectgroep onder voorzitterschap van prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen heeft in 

2013 een achtergrondstudie uitgebracht. 

 

In 2014 heeft de SMV prof. dr. D.J. (Dirk) Korf, criminoloog aan de Universiteit van Amsterdam, gevraagd zich aan de 

hand van enkele vragen van de SMV verder te verdiepen in het Nederlandse cannabisbeleid. Ook via de SMV 

website is informatie ingewonnen over beleidsalternatieven als het gaat om softdrugs/cannabis. Op basis van alle 

verkregen informatie heeft de SMV aan een discussienota gewerkt, die in maart 2015 is gepubliceerd: ‘Nederlands 

drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis’.  

 

 

                                                 
1  Burgermoed als oplossing voor onveiligheid in het openbaar vervoer? Een literatuuronderzoek in opdracht van de SMV naar de 

wenselijkheid en mogelijkheid dat reizigers ingrijpen in situaties van sociale onveiligheid in het openbaar vervoer, Crisislab, 

december 2014 
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Naar aanleiding van de discussienota heeft de SMV een oproep gedaan tot meer duidelijkheid: óf een 

totaalverbod óf ook de achterdeur van de coffeeshop reguleren en de internationale verdragen aanpassen (ter 

gelegenheid van UNGASS 2016). Op 20 september 2015 vond er een debat plaats in De Balie waar de voorzitter van 

de SMV via een videoboodschap een oproep deed om meer duidelijkheid in het drugsbeleid.  

 

3.3 Samenwerkingsverband met Centre for Policing and Security (CPS) 

 

Met het CPS uit België bestaat een lange samenwerkings-traditie. Gezamenlijk zijn vele belangwekkende studies 

verricht en congressen georganiseerd.  

 

Begin 2009 is begonnen met het gezamenlijk uitgeven van het zogenoemde Cahier Politiestudies. Vier maal per jaar 

verschijnt deze publicatie. In deze uitgaven worden bijdragen gebundeld van hoge kwaliteit, gericht op thema’s en 

fenomenen binnen het politie- en veiligheidsdomein. Hoewel het criminologische perspectief domineert, kennen de 

bijdragen een multidisciplinair karakter. De artikelen zijn van de hand van zowel wetenschappers als deskundigen uit 

de veiligheidspraktijk. Alle bijdragen worden voor publicatie beoordeeld door een groep internationale, voor de 

auteurs anonieme reviewers uit de wetenschap en politiepraktijk. 

 

3.4 Publicaties 

 

In 2015 verschenen onder auspiciën van de SMV en haar Vlaamse zusterorganisatie Centre for Policing and Security 

(CPS) vier Cahiers Politiestudies bij uitgeverij Maklu Antwerpen/Apeldoorn: 

- Jongeren en Politie, 

- Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie, 

- Outsourcing policing, 

- Verantwoording en Politie. 

 

Voor het jaar 2016 staan de volgende Cahiers Politiestudies op stapel: 

- Groene criminologie en veiligheidszorg, 

- Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit, 

- Politie en gezondheidszorg, 

- Meten is weten. 

 

 

 

 


