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Voorwoord  

 
Vanuit mijn functie als procesadviseur noodhulp en intake en het gegeven dat ik zelf 

veteraan ben heb ik de afgelopen jaren kennis genomen van politiecontacten met 

veteranen, die soms geen goede afloop hadden. Communicatie verliep slecht en 

interventies escaleerden. „Politiekogel doodt ex-marinier‟ was de kop van een 

krantenbericht uit 2007
1
.  

Deze berichten leidden ertoe dat ik als politieambtenaar in gesprek ben gegaan met het 

Veteraneninstituut (Vi) en stichting De Basis. De politie komt namelijk in contact met 

veteranen, bij overtredingen en strafrechtelijke delicten, maar ook bij hulpverlening. De 

Basis richt zich op dienstverlening na ingrijpende ervaringen, met name bij veteranen. Het 

Veteraneninstituut zet zich in voor de erkenning van veteranen en voor goede 

hulpverlening. Wat een veteraan aan de politie vertelt over zijn emotie kan ook belangrijk 

zijn als input voor de hulpprogramma‟s van de zorgpartners van het Landelijk 

Zorgsysteem Veteranen (LZV)
2
, waarvan de Basis en het Veteraneninstituut deel 

uitmaken. De intentie om samen op te trekken was er snel, maar samenwerking 

organiseren was niet makkelijk. De politie en het Vi/LZV hebben verschillende functies in 

de samenleving met eigen programma‟s, toezicht en wetgeving. Deze verschillen vormden 

in het begin een groot obstakel; er moesten eerst nieuwe bruggen worden gebouwd.  

Na meerdere signalen uit de basispolitiezorg over incidenten met veteranen is er intern 

gekeken naar de aard van die contacten. De vraag ging over de kwestie of er wel een 

„probleem‟ was, en voor wie. Dit werd met het Vi en met het Ministerie van Defensie 

besproken. Al snel bleek dat er onvoldoende betrouwbare informatie over was en dat 

alleen een goed opgezet nader onderzoek deze informatie kan leveren. Hiertoe zijn een 

aantal deskundigen geraadpleegd. De uitkomst van deze expertmeeting in mei 2009 op de 

Nederlandse Politie Academie leidde tot een referentiekader en het schrijven van een 

onderzoeksvoorstel „Politie in aanraking met veteranen‟. Het doel van het onderzoek is om 

vast te stellen of de inzet die de politie pleegt ten aanzien van veteranen met problemen 

inderdaad meer omvat dan op zichzelf staande incidenten.  

Voor de uitvoering van het onderzoek is een multidisciplinaire onderzoeksgroep 

samengesteld uit Politieacademie, regiopolitie Kennemerland en het Veteraneninstituut. 

Het onderzoek is hierna aangemeld bij het parket generaal en getoetst op juridische kaders 

op basis van de wet bescherming persoonsgegevens. Tevens vond overleg plaats met het 

Ministerie van Defensie over juridische aspecten (onder andere privacywetgeving) en over 

praktische aspecten met betrekking tot de beschikbare gegevens en de mogelijkheid om 

deze te koppelen. Na verkregen toestemming van de privacyfunctionarissen van de politie 

en van defensie is met het onderzoek begonnen in januari 2011, in maart konden de eerste 

analyses plaatsvinden. 

                                                           

1 Dagblad van het Noorden, 9 juli 2007 
2 Landelijk zorgsysteem veteranen 
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Aan de totstandkoming van dit onderzoek ging een lange tijd aan voorbereiding vooraf. 

Het idee voor een dergelijk onderzoek lag erg gevoelig. Een onderzoek van de politie naar 

veteranen kan stigmatiserend werken of leiden tot beschadiging van de status van 

veteranen. Anderzijds is het mogelijk om met het onderzoek onjuiste en negatieve 

beeldvorming inzake onze veteranen te doorbreken. In ieder geval heeft de organisatie en 

de uitvoering van het onderzoek uiterste professionaliteit en vertrouwelijkheid van de 

onderzoekers gevergd, met een blijvende focus op het leveren van een bijdrage om de zorg 

voor veteranen te verbeteren bij politie-interventies. 

 

Haarlem, 8 juni 2011. 

Ron de Vos  

Hoofdinspecteur van politie  

Projectleider onderzoek 
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Samenvatting 

 
In de uitvoering van haar taak komt de politie ook met veteranen in aanraking. De 

aanleiding voor een politiecontact kan variëren van hulpverlening tot strafrechtelijke 

delicten. Vanuit de basispolitiezorg is de vraag gekomen of er in de contacten die de 

politie met veteranen heeft een trend te ontdekken is, en of er op grond van die trend 

wellicht specifiek beleid gemaakt moet worden dat de politieambtenaar aanwijzingen 

geeft hoe zo goed mogelijk met veteranen om te gaan.  

Uit de dagelijkse politiepraktijk zijn verschillende gevallen bekend waarbij de contacten 

van de politie met een veteraan moeilijk verliepen en de gebeurtenissen uiteindelijk 

escaleerden tot een ingrijpend incident. Op het gebied van wederzijds begrip en 

communicatie, maar ook in de professionele zorgverlening voor een veteraan is veel te 

winnen. Goede informatie helpt de politie bij haar werk, maar is ook van belang voor de 

veteranenhulp en zorginstanties. 

Soms komen veteranen met de politie in contact vanwege klachten die gerelateerd lijken te 

zijn aan een uitzending. Vaak beseffen deze veteranen dat niet en zijn zij onvoldoende 

bekend met de mogelijkheden die de op hun toegespitste zorg en hulpverlening biedt. De 

politie-interventie naar aanleiding van een incident lost dan het probleem niet op, maar 

kan de problematiek juist verergeren. Andersom is er ook een informatiebehoefte vanuit 

de zorg voor veteranen. Bijvoorbeeld als het om „No show‟ bij agressie 

regulatieprogramma‟s gaat, of als er op een andere wijze een veteraan uit het zicht 

verdwenen is.  

De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en 

het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met 

veteranen en hoe vaak die voorkomen. Voor de Nederlandse situatie ontbreekt 

kwantitatief of kwalitatief inzicht in de contacten van de politie met veteranen en in de 

eventuele verschillen ten opzichte van een referentiegroep.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat veteranen verhoudingsgewijs minder vaak 

verdacht worden van een misdrijf. Daar komt bij dat voor het onderzochte tijdvak (2000 – 

2009) ruim 40% van alle delicten werd gepleegd voor de datum van uitdiensttreding (dus 

als militair) of zelfs voor de datum van indiensttreding (als burger) èn dat tot 2006 de 

meeste verdachten toen militair of zelfs nog burger waren.  

Bijna de helft van de incidenten in de periode 2000 – 2009 betreft rijden onder invloed, 

(eenvoudige) mishandeling en vernieling. Veteranen komen ten opzichte van alle 

(volwassen) Nederlandse mannen duidelijk vaker met de politie in aanraking binnen een 

strafrechtelijke context vanwege alcoholgebruik; het gaat om het onder invloed besturen 

van een motorrijtuig, en de daaruit voortvloeiende andere delicten zoals aanrijdingen. 

Afgezet tegen het delictenprofiel van alle verdachten lijken de delicten van veteranen 

meer voort te komen uit een interne motivatie, zoals woede of verzet, dan uit een externe 

motivatie, zoals geldgebrek of een verslaving.  
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Behalve vanwege strafrechtelijke incidenten zijn er ook contacten op het gebied van 

„hulpverlening‟. Het gaat hier om sociaal complexe incidenten, die voor de politie 

moeilijk te registreren zijn op basis van registratie- en of invoerprotocollen. Onduidelijk 

hierbij is wat de rol van de veteraan nu precies is. Een veteraan kan dader, maar 

tegelijkertijd ook slachtoffer of hulpbehoevende zijn. Uit de verkregen data hebben we 

niet precies kunnen achterhalen welke kwesties er ten aanzien van de 

hulpverleningsincidenten spelen. Het vermoeden, dat hierbij sprake is van een 

„wachtkamereffect‟ is door dit onderzoek niet bevestigd. Dit effect houdt in, dat veteranen 

niet gelijk strafrechtelijke overtredingen plegen, maar dat zij eerst in contact komen met 

de politie op basis van problemen en een daarbij behorende hulpvraag. Dit effect is in dit 

onderzoek echter niet aangetoond. Hiervoor is het noodzakelijk de inhoud van de 

contacten van de politie met veteranen over een langere periode en ook kwalitatief te 

onderzoeken. 
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1 Inleiding  

 

1.1.1 Politietaken en –zorg 

De politie wordt als een „frontlijn‟-organisatie gezien die 24/7 in de samenleving 

aanwezig is. Van oudsher heeft de politie een sociaal-maatschappelijke functie en een taak 

die beschreven is in artikel 2 van de politiewet:  

’de politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in 

overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 

handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven’
3
. 

 

De handhaving van de openbare orde en hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid 

van de burgemeester en bij de opsporing van strafbare feiten staat de politie onder gezag 

van de officier van justitie. Het beheer wordt gevoerd door de minister van Veiligheid en 

Justitie.  

In de uitvoering van deze taak komt de politie met alle geledingen van de bevolking in 

aanraking. Omdat de taak van de politie divers is, zijn ook de rollen van de diverse actoren 

in de contacten verschillend. In sommige situaties kunnen rollen van actoren diffuus zijn; 

er is dan ook geen absolute scheiding tussen de rollen. Er kan zelfs sprake zijn van een 

ogenschijnlijke tegenstelling. Mensen kunnen dader, maar tevens ook slachtoffer zijn als 

uitkomst van relatief autonome processen: gebeurtenissen in de samenleving, die niet door 

mensen gepland zijn en waarvan de uitkomst niet voorspelbaar is. Denk aan de 

automobilist die zonder opzet door rood licht rijdt en een aanrijding met letsel 

veroorzaakt. In de registratie van politiecontacten kan hij worden opgenomen als 

overtreder, als dader, en mogelijk ook als slachtoffer of als melder. 

Recente veranderingen in de samenleving hebben effect op de organisatie en de 

taakuitoefening van de politie. Meningen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid, en de 

manier waarop de politie haar taak moet uitvoeren hebben de afgelopen jaren grote 

veranderingen en wijzigingen te weeg gebracht. Het veiligheidsvraagstuk is complexer 

geworden. Niet alleen de houding van de burger in de samenleving is veranderd, maar ook 

de rol van (lokale) overheden en dienstverlenende organisaties. De veiligheid en 

leefbaarheid op straat is een breed begrip geworden; wat voor de ene burger een probleem 

is, is dat helemaal niet voor iemand anders. Dit alles heeft ingrijpende gevolgen gehad 

voor de objectieve ontwikkeling van veiligheid en de beleving daarvan en voor de positie 

van de politie.  

Politiemensen komen in sociaal complexe situaties terecht en moeten dan uit een breed 

handelingsrepertoire kiezen. Het snel kunnen schakelen tussen perspectieven, in 

combinatie met vindingrijk initiatief nemen, zijn belangrijke beroepsvaardigheden.  

Als de politie naar een incident geroepen wordt, is het politionele optreden een niet op 

zich zelf staand aspect. Het incident begon niet met de komst van de politie maar was al 

                                                           

3 Artikel 2 politiewet 1993 
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gaande; de politie voegt zich als het ware in het proces „in‟, verandert iets aan de situatie 

en voegt daarna ook weer „uit‟. 

De politieorganisatie kent geen strikte scheiding tussen taken en functies. De uitvoering 

van de kerntaken wordt niet naast elkaar gezien, maar juist in voortdurende onderlinge 

samenhang. In de Basispolitiezorg bijvoorbeeld is door het instellen van wijkteams in 

combinatie met buurtregie geïnvesteerd in de veiligheid en leefbaarheid van 

woongebieden (Kuiper 2000).  

In de regio‟s zijn wijkteams de geografische eenheden van waaruit de politie continu 

beschikbaar is voor noodhulpinterventies en handhaving. Dat hoeft niet per se streng 

handhavend optreden te zijn. De politie in de wijk is naast toezichthouder ook 

scheidsrechter in de publieke ruimte.  

  

1.1.2 Kerntaken en organisatie van de politie 

De politie is niet alleen maar „uitvoerder‟, maar wordt ook gezien als partner, adviseur of 

aanjager. Een aantal organisatieveranderingen
4
 en professionaliseringslagen

5
 hebben 

geleid tot een moderne „fit‟ in de samenleving. Daarbij is acteren op basis van informatie 

een belangrijk element geworden (Van den Brink, 2004). Ook de „tacit knowledge‟, de 

verborgen kennis die de politieambtenaar heeft en moeilijk expliciteerbaar is, is van groot 

belang bij de signaleringsfunctie van de politie. Dat er iets mis dreigt te gaan in een wijk, 

is vaak gebaseerd op het onderbuikgevoel van de wijkagent. Juist deze signaleringsfunctie 

heeft in het visiedocument „Politie in ontwikkeling‟ van de raad van Hoofdcommissarissen 

een prominente plaats gekregen. 
 
De politie wordt daarmee de ogen en oren van de 

samenleving.  

De politie werkt samen met externe partners zoals diverse gemeentelijke diensten en 

andere autoriteiten. Hulpverlening, veiligheid en de aanpak van criminaliteit zijn 

uitkomsten van partner- en ketensamenwerking. De Basis Politiefunctie (BPZ) vormt 

daarbij het hart van de politietaak.  

De informatieorganisatie, handhaving van openbare orde en rechtsorde, en het verlenen 

van hulp bij noodsituaties en de daaraan verbonden functies en rollen zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Het adviseren en signaleren vindt daarbij niet zijn grondslag in de 

taakomschrijving in de Politiewet, maar vloeit voort uit de drie omschreven kerntaken. 

Voor de politie is een nieuwe rol ontstaan als waarnemer, gangmaker en adviseur. We 

spreken dan niet alleen van blauw op straat (toezicht, handhaven opsporen) maar van 

„gekleurd blauw‟ (Klootwijk 2005); situationeel bepaald handelen en differentiatie in 

handelingsrepertoire zijn daarbij sleutelbegrippen. 

Figuur 1.1.2 taken van de politie. 

                                                           

4 Een van de belangrijkste organisatieveranderingen in de vorige eeuw is de regiovorming te noemen, waarbij 

gemeentelijke politiekorpsen en de rijkspolitie samen werden gevoegd, maar daarnaast ook het instellen van een 

functiewaarderingssysteem en de instelling van landelijke voorzieningen. 
5 Bijvoorbeeld door het werken met prestatiecontracten. 
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1.1.3 De samenhang tussen de kerntaken  

De toenemende complexiteit van de samenleving heeft in de politieorganisatie geleid tot 

een rol- en taakverdeling die vervat is in een referentiekader bedrijfsprocessen politie 

(RBP). Het politiewerk wordt hiermee in een abstract model geordend en op hoofdlijnen 

beschreven. Daarbij zijn er vijf politieprocessen benoemd. Hierbij vormen de processen 

„Intake en Noodhulp‟ als „basis‟-proces de ruggengraat van de politie
6
: 

- de intake is de voordeur voor alle politiediensten, wanneer de burger contact zoekt, 

- de noodhulp is een politietaak ten dienste van de burger in directe nood en voor directe 

opsporing. 

Het RBP draagt bij aan een gezamenlijk landelijke visie van de politie en het vertalen naar 

werkinstructies en beleidsvorming. Het helpt de korpsen van elkaar te leren welke 

maatregelen doeltreffend zijn, maar het RBP biedt ook mogelijkheden tot oriëntatie in het 

processenlandschap van het politiewerk. Het is ook een middel om van daaruit een 

verbinding met ketenpartners en andere overheden te maken.  

 

1.1.4 Politie als ogen en oren van de maatschappij 

De zorg voor veiligheid en leefbaarheid op straat betekent in de politiepraktijk dat 

uitvoering van artikel 2 van de politiewet, naast het verlenen van hulp en de handhaving 

van de rechtsregels, ook aanpak van sociaal ongewenst gedrag of overlast vereist.  

In het handelingsrepertoire van de politie vinden we bevoegdheden om op te treden en 

sanctioneringmogelijkheden terug. Kenmerkend hierbij is de bevoegdheid van de 

politieambtenaar om naar eigen inzicht te handelen: er is geen plicht tot repressief 

optreden, maar er is sprake van een professionele handelingsvrijheid. Het politiewerk lijkt 

hierdoor wel op een vorm van straattheater met wisselende rollen: repressief optreden kan 

overgaan in hulpverlening of maatschappelijk werk.  

 

1.1.5 Rapportage van politieoptreden 

De inzet van de politie wordt gerapporteerd in een politieregistratiesysteem en is achteraf 

te raadplegen. De afgelopen jaren heeft de politie, verdeeld over de 25 verschillende 

politieregio‟s, meerdere bedrijfsprocessystemen gehad, onder andere Genesis, BPS, of X-

pol. Momenteel is er één landelijk registratiesysteem voor de politie. In de Basis 

Voorziening Handhaving (BVH), bedoeld voor de geüniformeerde politie werkzaam in de 

processen Noodhulp en Intake, wordt informatie over politieoptreden opgeslagen, zie 

                                                           

6 Jaarplan Board Intake en Noodhulp 2010 – 2011 de burger in verbinding met de politie, 2009 VtsPN. 
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paragraaf 2.2.2. Deze data is met een software applicatie genaamd Blue View te bevragen, 

binnen bepaalde wettelijke restricties  

In de politieregistraties worden feiten en omstandigheden vermeld die zich hebben 

voorgedaan bij een politie-interventie. In BVH zijn ook meldingen terug te vinden van 

politie-interventies met veteranen. Veteranen kunnen de rol van melder/aangever of 

slachtoffer hebben als zij aangifte doen van een strafbaar feit, bijvoorbeeld als zij 

slachtoffer zijn van woninginbraak, maar ook als dader of hulpvrager. Er is echter geen 

speciale code of mogelijkheid voor vermelding dat het om een veteraan gaat. Tot op 

zekere hoogte is deze vermelding afhankelijk van toeval; het gebeurt alleen als de 

betrokkene meldt dat hij veteraan is, of als de politieambtenaar een vermoeden heeft en 

hiernaar vraagt. 

 

1.2 Veteranen in Nederland 

Begin 2011 zijn er ongeveer 110.000 veteranen in Nederland. Conform de thans geldende 

definitie verstaan wij onder veteranen alle voormalige militairen met de Nederlandse 

nationaliteit, die het land gediend hebben in oorlogsomstandigheden of tijdens 

vredesoperaties van de Verenigde Naties of in andere internationale operaties (Ministerie 

van Defensie, 1990)
7
.  

Dit betekent dat ongeveer één op de honderd vijftig Nederlanders veteraan is, of anders 

gezegd: één op de ca. vijftig Nederlandse mannen in de leeftijd vanaf 20 jaar. Een 

gemeente met 100.000 inwoners telt dus gemiddeld zo‟n 650 veteranen. De meesten van 

hen zijn niet als zodanig herkenbaar, behalve enkelen, en dan ook nog slechts bij speciale 

gelegenheden. 

Bij het woord „veteranen‟ denkt men in eerste instantie aan de oudere generatie die nog 

steeds van zich doet spreken. In de militaire context gaat het dan om in gelid opgestelde of 

voorbij marcherende merendeels oudere heren in donkere blazers, strak voor zich 

uitkijkend. Zij hebben een uitstraling van strijdvaardigheid en vaderlandse plichten, maar 

ook van sneuvelen en van blijvende littekens. Deze oudere generatie veteranen heeft 

gediend in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Korea of in Nieuw-Guinea. In 

toenemende mate gaat het bij deze militaire veteranen echter ook om een jongere generatie 

van mannen en – in mindere mate – vrouwen, die onder de vlag van de Verenigde Naties 

of in een ander internationaal verband uitgezonden zijn om de vrede te bewaren of 

desnoods met geweld af te dwingen, en soms ook om humanitaire hulp te verlenen. Wie 

goed oplet ziet deze jonge veteranen in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld tijdens 

de Nijmeegse Vierdaagse of, samen met de oudere generatie, bij de jaarlijkse Nederlandse 

Veteranendag op de laatste zaterdag van juni. En verder komen wij hen tegen in de media, 

in de politiek, in toneelstukken en op het internet. 

Tabel 1.2 Aantal veteranen in Nederland 

                                                           

7 Recent, in juni2011, is op politiek niveau besloten om deze definitie uit te breiden, zodat ook actief dienende militairen 

die uitgezonden zijn geweest voortaan tot de groep veteranen worden gerekend. 
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 Nederlandse militairen 

(incl. koopvaardij) 

Verliezen 

(afgerond) 

Veteranen 

2010 

Veteranenpashouders 2010 

(op grond van 1e missie) 

WO II 380.000 16.000 6.000 4.500 

Ned-Indië 170.000 6.000 37.000 28.500 

Nieuw-Guinea 30.000 110 15.000 11.500 

Vredesoperaties 85.000 190 55.000 23.500 

Totaal 665.000 22.300 113.000 68.000 

(Bron: Factsheet KOC, mei 2011) 

 

Van oudsher is bekend dat militairen die aan een oorlog hebben deelgenomen daarvan 

later psychische en sociale problemen kunnen ondervinden. Dit zien wij ook terug in de 

groep veteranen in Nederland anno 2011. Vooropgesteld moet worden, dat een grote 

meerderheid erin slaagt zonder noemenswaardige problemen hun professionele, sociale en 

persoonlijke leven na terugkeer en na dienstverlating opnieuw vorm en inhoud te geven. 

Vaak vormen de opgedane ervaringen daarbij zelfs een inspiratiebron. Veel veteranen 

vertellen dat de ervaringen tijdens oorlog of uitzending hun leven hebben verrijkt en 

verdiept. Zij voelen zich sterker en waarderen het leven dat zij leiden des te meer (Schok, 

2009). Voor een minderheid ziet het leven na de oorlog of vredesmissie er minder 

rooskleuring uit. In de eerste plaats is er een aantal (oud-) militairen die een fysieke 

beschadiging aan hun inzet hebben overgehouden. Daarnaast is er een kleine groep voor 

wie het leven na de inzet in negatief opzicht is veranderd. Deze veteranen voelen zich 

rusteloos, gespannen en slagen er niet in om de vertrouwde banden met anderen in hun 

werk en privéleven te herstellen. Tenslotte is er een groep veteranen bij wie op enig 

tijdstip na de oorlog of uitzending ernstige lichamelijke of psychische problemen of 

symptomen ontstaan (Weerts, 2008, Dirkzwager, 2008). Dit wordt nader uitgewerkt in 

hoofdstuk 3.  
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1.3 Politie in aanraking met veteranen 

Als de politie met veteranen in contact komt, gaat het om mensen die uitgezonden zijn 

geweest en de dienst hebben verlaten. Ten aanzien van actief dienende militairen geldt de 

afspraak, dat de behandeling van de zaak overgedragen wordt aan de Koninklijke 

Marechaussee.  

De contacten verlopen via de verschillende processen. Het kan zijn dat er een melding
8
 

gedaan wordt waarop de meldkamer reageert met het zenden van een noodhulpeenheid, of 

er wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek op een later tijdstip.  

De meldingen voor de noodhulpeenheden zijn gecategoriseerd naar prioriteit
9
. De aard 

van de melding en de wijze van melden aan de politie bepalen voor een belangrijk deel de 

wijze van respons door de politie. Prominent daarbij is de veiligheid, bij mogelijke 

dreiging van geweld of gevaar treden protocollen in werking om veilig – voor zowel 

politieambtenaren als burgers – op te treden en om escalatie van situaties te voorkomen. 

Bij deze meldingen gaan ook meestal meerdere eenheden ter plaatse. Assistentie bij deze 

meldingen roept de politie eventueel in van brandweer of de GHOR, (Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). De aanname en de behandeling van meldingen 

vinden plaats in de politieprocessen noodhulp en intake. 

Coördinatie van deze politieprocessen geschiedt door een procesadviseur onder 

eindverantwoording van de proceseigenaar. Het is de taak van de procesadviseur om als 

spin in het web interventies te plegen in de processen als daartoe aanleiding is. Er is een 

landelijk netwerk van politieadviseurs waarbij „best practices‟, maar ook vraagstukken van 

de onderlinge regio‟s gedeeld worden. In deze contacten zijn vragen over politiecontacten 

met veteranen op landelijk niveau bij de procesadviseur noodhulp en intake van 

Kennemerland terecht gekomen. De vragen richten zich met name op wat een 

politieambtenaar op straat kan doen om een interventie met een veteraan goed te laten 

verlopen, welke partners ingeschakeld kunnen worden, maar ook welke symptomen er zijn 

te herkennen als er sprake is van een angst/ verwerkingsstoornis. Ook het kunnen 

herkennen van een veteraan is daarbij een vraag. 

 

1.3.1 Oriëntatie op de veteranencontacten 

Vanuit de basispolitiezorg werd de vraag gesteld of er in de contacten die de politie met 

veteranen heeft een trend te ontdekken is en of er op grond van die trend wellicht specifiek 

beleid gemaakt moet worden die de politiefunctionaris aanwijzingen geeft hoe beter met 

veteranen om te gaan. Ook bleek dat er behoefte was om informatie te delen met zorg- en 

                                                           

8 Het multichannel concept van de politie voorziet in verschillende wijzen van bereikbaarheid. Spoedmeldingen gaan 

meestal via het 112 telefoonnummer en de reactie die hierop volgt is het zenden van een noodhulpeenheid. Geen 

spoedeisende meldingen kunnen op meerdere wijzen worden gedaan, en de organisatie van de respons verloopt dan ook 

anders. De „multichannel‟ aanpak beschrijft hoe de dienstverlening aan de burger binnen het intakeproces wordt vorm 

gegeven. De diensten (aangifte, melding, klacht, informatieverzoek) worden afgezet tegen de intakekanalen (balie, 

telefonie, internet, locatie) 
9 Er zijn in principe drie prioriteitsaanduidingen, waarbij in de prestatiecontracten reactietijden zijn afgesproken. Voor een 

prio 1, gekwalificeerd als de meest spoedeisende melding, geldt een reactietijd van maximaal 10 minuten voordat er een 

noodhulpeenheid ter plaatse is. Dit is inclusief aannametijd bij de meldkamer, de uitgifte van de melding en de aanrijtijd 

van de eenheid. 
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hulpverleningsinstanties rondom veteranen om daarmee op individueel, gezins- en 

wijkniveau zorg te optimaliseren en beter te organiseren.  

Met Blue View zijn de contacten verkend, die de politie met veteranen heeft. In de vrije 

tekstvelden is gezocht op woorden als „veteraan‟, „vredesmissie‟, „UNIFIL‟ et cetera In 

deze contacten heeft vrijwel zonder uitzondering steeds de veteraan zelf aan de politie een 

uitleg of verklaring gegeven over zijn status als veteraan en over de gedraging en of het 

delict. Soms verklaart de betrokkene zelf dat het gedrag veroorzaakt wordt door 

bijvoorbeeld herbelevingen aan de missie.  

Dit leverde een overzicht van meerdere incidenten op, waarbij veteranen betrokken waren 

in de rol van dader of hulpvrager. Uit bestudering van deze incidenten en de context blijkt 

dat de huidige werkinstructies van de politie niet zonder meer garant staan voor een 

optimaal verloop van het incident en voor een goede communicatie met de veteraan. Ook 

worden signalen die uiting geven aan de status veteraan niet altijd herkend, zelfs niet, 

bijvoorbeeld, bij een conflictsituatie in een huis met een grote VN vlag in de woonkamer. 

De context van een incident waar de politie op acteert kan zo niet goed worden 

beoordeeld; dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de afloop van het incident. 

Dit leidt tot de vraag, of er met de toename van veteranen uit de huidige missies voor de 

politie sprake is van een nieuwe „doelgroep‟. Het is van belang om dit vraagstuk te 

onderkennen, omdat de definiëring van doelgroepen voor de politie veranderingen teweeg 

kan brengen ten aanzien van beleid en werkinstructies.  

 

1.3.2 Uit de praktijk 

Voor de politie is het niet vast te stellen dat in de contacten met veteranen het incident 

gerelateerd is aan een angst- of verwerkingstoornis of aan problematiek die te maken heeft 

met de uitzending van de veteraan. Zoals eerder aangegeven zijn er wel een aantal 

meldingen bekend waarbij de veteraan dit zelf als oorzaak aangeeft.  

Bij veteranencontacten zijn er spoedeisende 112 meldingen. Daar spelen veel emoties bij. 

Er zijn vechtpartijen waarbij de veteraan voor een vriend of partner opkomt om deze te 

„beschermen‟. Er zijn kwesties van schaamte en schuld en situaties van onbegrip. Er zijn 

ook spoedeisende meldingen waarbij mensen alcohol of verdovende middelen hebben 

gebruikt vanwege slaapproblemen. Er spelen diverse morele kwesties die ook naar 

gezinnen toe een uitstraling hebben. Er zijn meldingen waarbij inter-generationele effecten 

van schaamte of schuldgevoel ten aanzien van de missie een rol lijken te spelen. Partners 

en familie doen hier melding van, maar het is moeilijk om hier goed op te reageren.  

Er zijn kwesties die een collectieve uitstraling hebben en de sociale rust in wijken in het 

geheel raken, een soort scheefgroei in de waarden en normen in de wijk. Zo is er het geval 

van een veteraan die op het dak van zijn woning klimt, met suïcide dreigt en niet onder de 

indruk is van het politiedienstwapen en de politie uitdaagt. Er is sprake van een gezag- of 

disciplineconflict, dat soms overigens goed opgelost kan worden, als de politieman 

aangeeft zelf ook veteraan te zijn. Brugspringen, onverantwoordelijk rijgedrag, 

wedstrijden in verkeer, niet in files aan kunnen/willen sluiten maar over de vluchtstrook 

wegrijden (vanwege angst voor stilstaan) zijn andere voorbeelden van spoedeisende 
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meldingen. Scherpte en alertheid die men tijdens de missie heeft ervaren, lijken een gemis 

te zijn. Sommige veteranen geven aan hier een prettig gevoel van te krijgen en zeggen dit 

in het saaie burgerleven te missen. 

Er is een incident waarbij een vader zich aan het politiebureau meldde omdat hij zich 

zorgen maakte over het feit dat zijn zoon niet meer goed sliep. Maar er zijn ook meldingen 

over vreemd gedrag, bijvoorbeeld het achtervolgen van andere mensen om weer het 

gevoel te krijgen van een gevechtspatrouille, of het gecamoufleerd overnachten in de 

bossage in een park. Er zijn partners die zich zorgen maken over veranderingen in het 

gedrag van hun partner; er is een verslavend gevoel naar druk en stress. In gezinnen levert 

dit spanning op. Er wordt of niet over de oorlog gesproken of juist het hele leven staat in 

het teken van de missie.  

Er zijn ook „spontane‟ contacten met veteranen. De politie wordt aangesproken tijdens een 

verkeerscontrole omdat een veteraan de lasergun voor een wapen aanziet en niet wil dat er 

wapens op hem worden gericht. Tijdens de behandeling van een aanrijding met letsel 

vernielt een veteraan een politieauto en verklaart dit uit onmacht te doen omdat het 

aanblik van een gewond kind hem aan zijn uitzending doet denken met een soortgelijke 

situatie. 

 

1.3.3 Wat politiemensen vertellen 

Politiecontacten met veteranen kunnen ingrijpende consequenties hebben. Er zijn 

voorbeelden van aanhoudingen waarbij veteranen zich niet laten boeien. Boeien vloeit 

voort uit een wettelijke opdracht, als er gevaar dreigt voor de veiligheid van de 

politieambtenaar of omstanders. In het geval van een vechtpartij is dit zeker het geval. Er 

zijn verhalen van politieambtenaren die er niet in slagen om een veteraan te boeien, en dat 

de veteraan zichzelf ernstig verwondt door zijn weerstand. Zo kan een negatieve spiraal 

ontstaan. Voor de politieambtenaar wordt het steeds duidelijker dat het hier om een 

gevaarlijke situatie gaat en hij zet dan ook meer geweldsmiddelen in om de situatie onder 

controle te krijgen. Anderzijds reageert de veteraan steeds heftiger vanuit een soort 

overlevingsinstinct/drang, of vanuit de behoefte om terug te vechten. 

Uit de politiepraktijk blijkt dat een deel van de politiecontacten hulpverleningssituaties 

betreft. In enkele gevallen geeft een veteraan zelf aan dat het niet goed met hem gaat en 

dat hij niet bekend is met de mogelijkheden om zorg of hulp in te schakelen. Veel 

voorkomende klachten zijn spanningsklachten, angst, depressie, agressieve buien, 

somberheid, sociaal isolement, schuld en schaamtegevoelens, overmatig drank- en 

drugsgebruik.  

 

1.3.4 Relevantie voor beleid 

De problematiek inzake politie in aanraking met veteranen is betrekkelijk nieuw. Er is tot 

nu toe in Nederland geen onderzoek naar gedaan en informatie ontbreekt.  
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2 Methodisch kader 

 

In dit hoofdstuk wordt het methodisch kader van dit onderzoek beschreven, met name de 

probleemstelling en de onderzoeksstrategie. In het verlengde hiervan gaan we tenslotte 

nader in op de diverse registratiesystemen die ten behoeve van dit onderzoek geraadpleegd 

zijn.  

 

2.1 Probleemstelling 

 

2.1.1 Onderwerp en doel van onderzoek 

Het onderwerp van dit onderzoek zijn veteranen die in aanraking komen met de politie, met 

een focus op de rollen van dader, slachtoffer en of hulpvrager.
10

 Het onderzoek richt zich op 

de prevalentie van deze contacten ten opzichte van een referentiegroep, alsmede op de aard 

en omvang van meldingen en incidenten, waarmee veteranen in aanraking komen met de 

politie. 

Al eerder werd vanuit de basispolitiezorg een „quickscan‟ verricht in het 

basisregistratiesystemen van de politie, teneinde na te gaan of de contacten die de politie 

heeft met veteranen meer zijn dan toevallige incidenten (zie ook paragraaf 1.3.1). Hierbij 

werd onder meer geconstateerd dat er sprake lijkt te zijn van twee groepen veteranen die in 

aanraking komen met de politie, te weten een groep die strafrechtelijke overtredingen heeft 

gepleegd en als zodanig in het HKS systeem is vermeld, en een groep die (nog) geen 

strafrechtelijke overtredingen heeft gepleegd maar wel in de politieregisters voorkomen 

inzake politieassistentie of hulpverlening.  

Gelet op de incubatietijd van PTSS en – in veel gevallen – de toename van de ernst van de 

klachten in de tijd, lijkt het aannemelijk dat er eveneens sprake is van cumulatie in de ernst 

van de politiecontacten, van hulpverleningsverzoeken naar overtredingen naar 

strafrechtelijke misdrijven. In dit verband spreken we in dit onderzoek van het 

„wachtkamer-effect‟ (zie verder paragraaf 3.1). Veteranen in die „wachtkamer‟ hebben wel 

of geen contact met veteranenhulpverlening, maar komen met de politie in aanraking op 

basis van relatief eenvoudige situaties, klachten of vragen. Bijvoorbeeld het verzoeken om 

hulpverlening of het vanwege verhoogde alertheid veelvuldig melden van verdachte 

situaties. Als deze veteranen vervolgens geen hulp krijgen kunnen deze situaties, klachten 

of vragen ernstiger worden in de loop van de tijd en kunnen deze veteranen -uiteindelijk- 

strafrechtelijke overtredingen gaan plegen en zo in het HKS vermeld worden.  

                                                           

10 Veteranen die met de politie in aanraking komen omdat zij een aangifte doen, bijvoorbeeld van verlies of diefstal, vallen 

buiten de scope van dit onderzoek, hoewel de onderzoekers zich realiseren dat er voorbeelden zijn dat veteranen eerder en 

sneller de politie als burger assisteren bij bijvoorbeeld de aanhouding van een geweldadige crimineel.  
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Het doel van dit onderzoek is allereerst aan te tonen of de inzet die de politie pleegt ten 

aanzien van veteranen met problemen inderdaad meer is dan op zichzelf staande incidenten 

(probleemverificatie). Vervolgens is het doel inzicht te verkrijgen in de aard van deze 

problematiek, teneinde te komen tot doelgerichte interventies in het kader van 

hulpverlening en ordehandhaving. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op het versterken 

van vroegtijdige signalering door de politie en door de verdere ontwikkeling van gerichte 

hulpverlening door Defensie (i.c. het Veteraneninstituut). 

 

2.1.2 Maatschappelijke relevantie 

Het aantal jonge veteranen neemt door de laatste missies naar Irak en Afghanistan in aantal 

toe
11

. Het karakter van de missies wordt bovendien gewelddadiger. Missies van de 

krijgsmacht zijn nog steeds gericht op vredeshandhaving, maar het optreden is meer robuust 

dan voorheen. Dit zal impact hebben op de veteranen bij hun terugkeer in de maatschappij. 

Tot op heden is er geen onderzoek gedaan naar het contact tussen politie en veteranen, 

anders dan door journalisten die het gedrag van de veteranen omschrijven als 'inkomend 

vuur'
12

,  bijvoorbeeld naar aanleiding van moord en andere gewelddadigheden op burgers 

door ontspoorde veteranen. Gegeven de vele min of meer toevallig
13

 gemuteerde situaties 

rondom incidenten of hulpverlening met veteranen lijkt het onderzoek voldoende 

gerechtvaardigd in het kader van artikel 2 van de Politiewet 1993
14

.  

Dit onderzoek past verder in de geest van PIO
15

, waar de visie van de Nederlandse Politie 

wordt belegd om informatiegestuurd te werken en zich onder meer door vroegsignalering 

proactief op te stellen. Ook anderszins ligt de relevantie voor de politieprofessie voor de 

hand. Herkenning van ontspoorde veteranen en adequate hulpverlening en ordehandhaving 

komen in algemene zin de veiligheid voor de samenleving en de betrokken politieman of -

vrouw ten goede.  

 

2.1.3 Onderzoeksvragen 

Gelet op het onderwerp en doel van het onderzoek, zijn wij gekomen tot twee 

onderzoeksvragen: 

1. In welke mate is er sprake van verschil in prevalentie ten opzichte van een 

referentiegroep? 

2. Wat is de aard en omvang van de incidenten waarmee veteranen in aanraking komen 

met de politie? 

 

                                                           

11 Zie paragraaf 1.2, tabel 1.2. 
12 Runia, E.H: De haat van de vredessoldaat, NRC Handelsblad, 13 maart 2004. 
13 Bij de politie is geen beleid hoe met veteranen om te gaan; er wordt dus niet specifiek geregistreerd. Derhalve zijn 

registraties waaruit blijkt dat het een veteraan betreft min of meer toevallig, bijvoorbeeld omdat als bijzonderheid vermeld 

wordt dat de persoon in kwestie gekleed was in een militair uniform of dat aan de muur een grote VN vlag hing. 
14 Zie paragraaf 1.1.1 
15 Politie in ontwikkeling: Visie op de politiefunctie (2005). Projectgroep Visies op de politiefunctie Raad van 

Hoofdcommissarissen. NPI: Den Haag. 
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Zoals hiervoor vermeld dient eerst het „probleem‟ geverifieerd te worden; gaat het bij de 

inzet die de politie pleegt ten aanzien van veteranen inderdaad meer dan op zichzelf staande 

incidenten?  

We gaan na of veteranen die als militair vanaf 1 januari 1979 (vanaf de UNIFIL-missie naar 

Libanon) minimaal een keer uitgezonden zijn geweest, ten opzichte van een referentiegroep 

vaker geregistreerd staan in de politieregistratiesystemen BVH
16

, BPS
17

 en XPOL enerzijds 

en de politieregistratiesystemen BVO
18

 en HKS
19

 anderzijds. In paragraaf 2.3 gaan we 

nader in op deze politieregistratiesystemen. 

We maken in dit onderzoek dus onderscheid tussen enerzijds de politieregistratiesystemen 

BVH, BPS en XPOL en anderzijds de politieregistratiesystemen BVO en HKS. Dit 

onderscheid hangt min of meer samen met het onderscheid tussen niet en wel verdacht 

worden van strafrechtelijke overtredingen. Uitgangspunt hierbij is dat in BVH (en haar 

voorlopers BPS en XPOL) de dagelijkse bevindingen van de politie worden geregistreerd, 

zoals hulpverzoeken, meldingen, aangiftes, maar bijvoorbeeld ook aanhoudingen op 

heterdaad en personen die verdacht worden van een strafrechtelijke overtreding. Personen 

die verdacht blijven worden vervolgens in het HKS geregistreerd of in de BVO, als er een 

opsporingsonderzoek opgestart wordt.  

Zo bezien kunnen we straks vier „typen‟ veteranen onderscheiden: 

 veteranen die niet bij de politie geregistreerd zijn; 

 veteranen die alleen in BVH of haar voorlopers vermeld worden (niet 

strafrechtelijke contacten); 

 veteranen die in BVO of HKS geregistreerd staan (strafrechtelijke contacten) en 

 veteranen die zowel in BVH als in BVO of HKS geregistreerd staan. 

Van de groep veteranen die in BVH of haar voorlopers geregistreerd zijn, zal onderscheid 

gemaakt worden naar onder meer type van het contact („rol‟). Ook binnen de groep 

veteranen die in HKS geregistreerd zijn zal gedifferentieerd worden, onder meer naar aard 

van de delicten waarvan men verdacht wordt. 

Omdat veteranen, als voormalig militairen, niet representatief zijn voor alle Nederlanders is 

het noodzakelijk om met een referentiegroep te werken. In casu een groep Nederlanders die 

met de groep veteranen gematcht zijn naar een aantal relevante persoonskenmerken. In 

paragraaf 4.1.1 (tabel 4.1.1) worden enkele van deze persoonskenmerken van de 

onderzochte veteranen nader beschreven
20

. Een aantal andere persoonskenmerken waarop 

gematcht dient te worden vloeit voort uit het voormalig beroep van veteranen. Anders 

gezegd: in de referentiegroep moeten vergelijkbare mensen zitten die -naast het vervullen 

van een eventuele dienstplicht- ook militair hadden kunnen zijn geweest. Mensen dus die 

rond hun 18
e
 levensjaar als militair aangenomen hadden kunnen worden, indien zij toen 

daarnaar hadden gesolliciteerd.  

                                                           

16 Basisvoorziening handhaving. 
17 Basispolitiesysteem; net als XPOL een voorloper van BVH. 
18 Basisvoorziening opsporing. 
19 Herkenningsdienstsysteem. 
20 Geboortecohort, wel/niet overleden en geslacht. 
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2.2 Onderzoeksstrategie 

We beginnen het onderzoek met een literatuuronderzoek met als doel een overzicht te 

verkrijgen van eerdere onderzoeken naar veteranen die met de politie in aanraking komen. 

Naast de beschikbare Nederlandse literatuur zullen ook enkele buitenlandse publicaties 

gescand worden met de onderzoeksvragen in het achterhoofd.  

Teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal informatie uit drie 

verschillende registratiesystemen verzameld en vervolgens gekoppeld moeten worden. Als 

eerste zullen uit het veteranenregistratiesysteem (VRS
21

) persoonsgegevens van veteranen, 

die als militair vanaf januari 1979 minimaal een keer uitgezonden zijn geweest, verkregen 

moeten worden. Omdat zowel in VRS als in de politieregistratiesystemen ter identificatie 

gebruik gemaakt wordt van GBA
22

-nummers, is besloten hiervoor enkel gebruik te maken 

van dit nummer
23

.  

Met deze GBA-nummers van veteranen is vervolgens gezocht in de landelijke databases 

van de politie. Met BlueView zijn alle registraties waarin een overeenkomend GBA-

nummer vermeld staat gekoppeld aan de GBA-nummers van veteranen. BlueView „kijkt‟ in 

alle registratiesystemen van de politie, dus ook in HKS. Maar vanwege wettelijke 

bepalingen kan BlueView niet verder kijken dan de afgelopen vijf jaar. Bovendien zijn de 

gegevens die door BlueView verzameld worden minder „rijk‟ dan de gegevens uit de 

landelijke database van HKS (zie ook paragraaf 5.2). Vandaar dat we met deze GBA-

nummers van veteranen ook in de landelijke database van HKS zullen gaan zoeken naar 

overeenkomende veteranen. Verder zullen ook de gekoppelde bestanden van „BlueView‟ en 

het landelijke HKS aan elkaar gekoppeld worden. 

Na analyse van bovenstaande bestanden zullen ten behoeve van de tweede onderzoeksvraag 

de gevonden resultaten afgezet worden tegen een referentiegroep. In paragraaf 2.1.3 zijn de 

criteria voor deze referentiegroep reeds in algemene zin beschreven. 

Tot slot wordt hieronder nader ingegaan op de afzonderlijke registratiesystemen, 

respectievelijk het veteranenregistratiesysteem (VRS), de basisvoorziening handhaving 

(BVH), de basisvoorziening opsporing (BVO) en het Herkenningsdienstsysteem (HKS). 

 

2.2.1 Veteranenregistratiesysteem (VRS) 

In de Veteranennota van juni 2005 informeerde de toenmalige staatssecretaris van Defensie 

de Tweede Kamer over zijn voornemen een veteranenadministratie in te voeren onder de 

naam Veteranen Registratie Systeem. Met dit VRS kan het ministerie voortaan actief 

contact onderhouden met alle veteranen en hen van relevante informatie voorzien. (Nota 

Veteranenzorg, Kamerstuk 30139, nr.2, d.d. 10 juni 2005). Voor die tijd hadden de 

Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht ieder hun eigen veteranenadministratie. 

De Koninklijke Landmacht beschikte niet over één centrale veteranenadministratie. Op 

                                                           

21 Zie ook paragraaf 2.2.1. 
22 Gemeentelijke Basisadministratie. 
23 Behoudens een groep van 423 veteranen die gekoppeld zijn op basis van voornamen, achternaam, geboortedatum en 

geboorteplaats. Deze 423 veteranen zijn allen relatief jong overleden en daarom interessant om, ondanks het ontbreken van 

een GBA-nummer, in het onderzoek te betrekken. Zie verder paragraaf 4.1.1. 
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decentraal niveau beschikten de onderdelen en eenheden over een administratie van het 

personeel dat de dienst verlaten had. Daarnaast beschikt de afdeling Semi-Statische 

Archiefdiensten (voorheen BRIOP, Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel) 

over de dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit dossier 

bevat ook de zogenaamde “staat van dienst”, waarin ook gegevens over de uitzending(en) 

van de betreffende oud-militair zijn vastgelegd. 

Het VRS bevat inmiddels gegevens van 106.000 veteranen en is daarmee vrijwel volledig 

gevuld. Vastgelegd worden onder andere: naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer 

(BSN) en GBA-nummer en uitzendgegevens. De gegevens worden door middel van een 

koppeling met het GBA actueel gehouden. Het Ministerie van Defensie is eigenaar van dit 

registratiesysteem. Het beheer berust bij het Dienstencentrum Human Resources, onderdeel 

van het Commando Dienstencentra van het ministerie.  

 Het VRS is opgebouwd met behulp van  het personeelsregistratiesysteem van 

defensie, Peoplesoft, en is aangevuld op basis van informatie uit andere registraties, 

bijvoorbeeld van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel 

(BRIOP). Sinds het VRS operationeel is, worden wijzigingen (verhuizing, 

overlijden, burgerlijke staat) door middel van een maandelijkse, automatische 

update aan de hand van de GBA geactualiseerd.  

 Voor het onderzoek bleek de registratie in VRS niet optimaal (zie ook paragraaf 

5.1.1). Niet in alle gevallen was het mogelijk voor het onderzoek te achterhalen of 

een veteraan sedert 1-1-1979 als militair minimaal één keer op uitzending is 

geweest. Tabel 1.2 geeft een schatting van 55.000 veteranen. Tussen deze schatting 

en het aantal dat uit VRS is verkregen voor dit onderzoek bestaat een verschil. Dit 

wordt in paragraaf 5.1.1 toegelicht. 

 

2.2.2 Basisvoorziening handhaving (BVH) en opsporing (BVO) 

De diverse registratiesystemen voor de politie zijn vanaf medio 2008 gecentraliseerd en 

ondergebracht in een landelijke voorziening, beheerd door de VtsPN. De visie op centrale 

en landelijke ICT systemen is voortgekomen uit het programma „wenkend perspectief‟, 

waarin een voorschot werd genomen op landelijke politie samenwerking. Vanaf 2008 zijn 

de politiesystemen BPS, Xpol en Genesis geleidelijk vervangen door de Basisvoorziening 

Handhaving (BVH). De overgang geschiedde per regio; ongeveer eind 2009 zijn 

uiteindelijk alle politieregio‟s aangesloten op de BVH. Binnen de BVH worden allerlei 

politie-interventies geregistreerd, van meldingen tot eigen bevindingen, maar ook worden er 

aangiftes verwerkt en incidenten in afgehandeld. BVH is een systeem dat in principe door 

alle politiediensten in de verschillende processen wordt gebruikt. In het systeem worden 

voorvallen, goederen en personen geregistreerd met de daarbij horende rollen. Zo kan een 

goed ontvreemd zijn, maar ook vernield, en personen kunnen rollen hebben als verdachte, 

aangever, getuige en bijvoorbeeld eigenaar. Tussen de actoren en rollen worden 

koppelingen gemaakt. Zo wordt duidelijk dat een bepaald goed bij een bepaalde eigenaar 

hoort, of wie de dader is van diefstal en welk goed daarbij door hem/haar is ontvreemd. Dit 

geldt ook ten aanzien van gedragingen; welke actor heeft welk gedrag gepleegd. 
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De BVO is voor de specialistische recherchedienst bedoeld om een afgeschermde 

registratieruimte te hebben voor opsporingsonderzoeken. De Basisvoorziening Opsporing is 

dus ter ondersteuning van het opsporingsproces. BVO is een systeem dat eind 2009 

landelijk in gebruik werd genomen. In de BVO worden de voortgang en 

onderzoeksresultaten van een rechercheonderzoek bijgehouden, alsmede diverse journaals 

en op te maken formulieren ten behoeve van Justitie. 

De basisvoorzieningen zijn applicaties die centraal worden aangeboden door de VtsPN. Het 

beheer wordt ook daaruit centraal geregeld. Aan de basisvoorzieningen zijn andere 

databases gekoppeld, onder andere een landelijke GBA-server. De invoerende politieagent 

kan niet zonder controleslagen gegevens invoeren; bijvoorbeeld, van iedere ingevoerde 

naam wordt automatisch een controle op de gegevens uitgevoerd via de personenserver, 

uiteindelijk komt  het juiste BSN of GBA nummer bij de ingevoerde gegevens terecht. De 

huidige wetgeving schrijft de identificatie van iedere persoon voor. Bij het niet vinden van 

een BSN of GBA-nummer, bijvoorbeeld door het maken van spelfouten, zorgt het systeem 

ervoor dat de politieambtenaar de registratie niet kan afronden. In principe kunnen er geen 

fouten in het systeem zitten. 

  

2.2.3 Herkenningsdienstsysteem (HKS) 

Personen die wegens een misdrijf in aanraking komen met de politie worden als verdachte 

geregistreerd in het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie. Omdat iemand pas na 

een rechtelijke veroordeling als dader beschouwd kan worden, spreken we in dit onderzoek 

dus over verdachten van strafbare feiten. Niet uit te sluiten is immers dat een deel van de 

veteranen in dit onderzoek -achteraf- ten onrechte hierin blijkt te zijn betrokken. 

Het HKS dateert van 1996 en kent een landelijke toepassing, wat wil zeggen dat alle 

politieregio‟s HKS gebruiken en op regionaal niveau vullen met gegevens. De wijze van 

invoer is uniform, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid vergroot. Het Korps Landelijke 

Politiediensten (KLPD), in het bijzonder de dienst IPOL, verzamelt jaarlijks alle HKS-

gegevens van de politieregio‟s. Met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde software, 

genaamd DEX 2000, worden de door de korpsen aangeleverde gegevens uit HKS veredeld, 

waar mogelijk verbeterd en samengevoegd tot één landelijke database. 

Het HKS bevat twee soorten informatie. Er worden aangiften van misdrijven in 

geregistreerd, alsmede de verdachten hiervan. Het moge duidelijk zijn dat er geen 1-op-1 

verhouding tussen beide soorten bestaat: er zijn in HKS meer misdrijven geregistreerd dan 

verdachten
24

. Verdachten die ten tijde van het eerste delict nog geen 12 jaar oud zijn, 

worden niet in HKS geregistreerd. 

Ten aanzien van de verdachten worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd: 

 eerdere antecedenten; 

 persoonsgegevens, waaronder geboortedatum, leeftijd eerste en laatste delict, 

geslacht, nationaliteit en adresgegevens; 

                                                           

24 Tot 2010 zijn er zo‟n 1,5 miljoen unieke personen in het HKS geregistreerd, die er van verdacht worden in de afgelopen 15 

jaar (1996-2010) minimaal een keer een delict te hebben gepleegd. In totaal worden deze 1,5 miljoen personen verdacht van 

ruim 6,5 miljoen delicten. 
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 gevarenclassificatie van de verdachte, waaronder indicaties of de verdachte 

alcoholist is, harddrugs gebruikt, vuurwapengevaarlijk of suïcidaal is; 

 delict(en) waarvan men verdacht wordt, uitgesplitst naar rubriek en met diverse 

delict gerelateerde gegevens, waaronder pleegdatum en pleegplaats. 

Naast de beperking dat in HKS niet alle verdachten uiteindelijk ook dader zullen zijn en dat 

in HKS geen verdachten worden geregistreerd die nog geen 12 jaar oud zijn, dienen nog 

enkele beperkingen met betrekking tot HKS in ogenschouw genomen te worden.  

Om te beginnen is het gebleken dat, zeker in de beginjaren, niet alle politieregio‟s HKS 

goed „vulden‟ met informatie. Weliswaar gelden deze lacunes met name voor de 

aangiftecijfers, maar ook is niet uit te sluiten, dat ook de verdachtengegevens niet altijd 

goed aangeleverd zijn. Verder zal het voorkomen dat een verdachte in meer politieregio‟s 

strafbare feiten pleegt. In de praktijk betekent dit dat de politieregio waar de pleger woont 

het meest complete overzicht heeft. Bij het samenvoegen van de regionale gegevens tot een 

landelijke database worden deze gegevens zoveel als mogelijk „ontdubbeld‟. Ten derde kan 

er een vertekening optreden bij de bepaling van het criminele verleden van plegers van 

strafbare feiten, aangezien er verjaringstermijnen gelden voor het HKS. Dit houdt in dat 

wanneer een verdachte een x-aantal jaar geen delict meer pleegt (afhankelijk van de ernst 

van de eerder gepleegde delicten is dit zes tot dertig jaar), hij na verloop van enkele jaren 

uit het HKS wordt verwijderd. Datzelfde geldt voor overleden verdachten. Zolang een 

verdachte geregistreerd staat voor een niet-verjaard delict en niet overleden is, blijven alle 

andere delicten in het HKS staan, ook al zijn die inmiddels wel verjaard.  In tegenstelling 

tot de afzonderlijke politiekorpsen, die vanwege wettelijke bepalingen na vijf jaar gegevens 

moeten verwijderen, kan in het landelijke HKS-bestand dus de volledige 

antecedentengeschiedenis ingezien worden. 

 

2.2.4 Dataverzameling 

De toestemming voor het gebruik van politiegegevens voor het onderzoek is gericht aan het 

College van procureurs-generaal, aan het parketgeneraal te Den Haag. Aan het parket is een 

verzoek gericht; daarbij is het onderzoeksvoorstel meegezonden. Namens de Minister van 

Veiligheid en Justitie hebben de onderzoekers op 11 oktober 2010 de toestemming 

ontvangen. 

Op 11 oktober 2010 berichtte het college bescherming persoonsgegevens dat voor het 

samenstellen van het onderzoeksbestand zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel de 

privacyfunctionarissen van de politie en het ministerie van Defensie tot een oordeel 

moesten komen. Het onderzoeksbestand bevat geen gegevens die tot personen herleidbaar 

zijn. Dit is in oktober en december 2010 geschied en is er wat betreft de toepassing 

betreffende de WBP akkoord gegeven. 

Op 31 november 2010 heeft er in de Raad van Korpschefs, mede op basis van de verkregen 

toestemming het parketgeneraal, besluitvorming plaatsgevonden rondom de uitvoering van 

het onderzoek in de politiebestanden. De RKC stemde in met de uitvoering van het 

onderzoek en heeft opdracht gegeven aan de functioneel beheerders van de bestanden 

(VtsPN en KLPD) om medewerking te verlenen aan de onderzoekers.  
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In september 2010 is aan het ministerie van Defensie toestemming gevraagd om gebruik te 

maken van gegevens uit het Veteranen Registratie Systeem (VRS). Hiervoor is een overleg 

gevoerd met de privacyfunctionaris en de afdeling integriteit van het ministerie en zijn 

uitvoeringshandelingen besproken. 

De onderzoekers hebben in december 2010 een extract van uit het VRS ontvangen. Het 

ging hier om een eenmalige verstrekking van de A-nummers (GBA-nummers) van 

veteranen die opgenomen zijn in het VRS, met uitzondering van veteranen, die bezwaar 

hadden gemaakt tegen ander gebruik van de gegevens uit het VRS, bijvoorbeeld voor 

onderzoek. Ook waren in het extract enkele gegevens opgenomen van veteranen die geen 

GBA nummer hadden en waar nader onderzoek op gepleegd moest worden. Het gehele 

extract bevatte geanonimiseerde en versleutelde nummers en gegevens die niet herleidbaar 

waren tot personen. 

In januari 2011 zijn de onderzoekers met het versleutelde en geanonimiseerde bestand naar 

het rekencentrum van de politie te Meppel geweest, waar er een koppeling heeft 

plaatsgevonden middels Blue View met de politiebestanden. In de onderzoeksyntax die ter 

plaatse door de functioneel beheerder werd geschreven in de Oracledatabase, is de 

„terugsleutel‟ voor de A-nummers en de enkele andere gegevens ingevoerd met de opdracht 

een output bestand te generen dat gegevens bevatte als aard en omvang van incidenten met 

de politiecontacten, maar geen gegevens die de te herleiden waren naar personen. Dit 

onderzoeksbestand is aan de onderzoekers overhandigd en vormt de basis voor de analyse 

van dit rapport. 

Voor het maken van een referentiebestand om de onderzoeksbevindingen in context te 

brengen en om uitspraken te kunnen doen over de onderzoeksbevindingen, is in december 

2011 formeel toestemming gevraagd aan het CBS te Den Haag om een onderzoeksruimte in 

te richten om het referentiebestand te maken. Het CBS heeft het verzoek ontvangen en heeft 

aan de onderzoekers geen toestemming gegeven om de onderzoeksruimte in te richten. De 

oorzaak hiervoor is het feit dat de Politieacademie niet op een lijst van 

onderzoeksinstellingen staat die in het kader van de Wet op het Centraal Planbureau 

toestemming hebben, en die dus juridisch noodzakelijk is, het gaat hier om een zogenaamde 

CCS licentie.  

Op basis van deze ontwikkeling heeft de onderzoeksgroep gekozen om de onderzoeksvraag 

inzake prevalentie -vinden we in de politieregistraties meer of minder contacten met 

veteranen dan je zou verwachten- te beantwoorden middels een methode van „timeframing‟. 

Voor het bepalen van de prevalentie is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS
25

 en uit 

het HKS.  

  

                                                           

25 http://statline.cbs.nl/StatWeb 
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3 Theoretische oriëntatie 
 

3.1  Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe de politie uitvoering geeft aan de 

hulpverlenende taak en de signaalfunctie. In dit hoofdstuk worden de context en de 

achtergrond toegelicht, die een mogelijk kader bieden voor de interpretatie van incidenten 

waarbij veteranen betrokken zijn.  

Uit het voorafgaande is duidelijk, dat  veteranen die in aanraking komen met de politie op 

twee manieren geregistreerd kunnen zijn. Er is een groep die verdacht is  van 

strafrechtelijke overtredingen en als zodanig in het HKS systeem is vermeld, en een groep 

die (nog) geen strafrechtelijke overtredingen heeft gepleegd maar wel in de politieregisters 

voorkomt inzake politieassistentie of hulpverlening. 

Uit de literatuur is bekend, dat een klein aantal veteranen na een uitzending problemen of 

klachten ontwikkelt. Daarbij kan ook sprake zijn van gedragsverandering of veranderingen 

in de persoonlijkheid. Mogelijk is er een verband tussen deze ontwikkelingen of 

veranderingen enerzijds, en de betrokkenheid bij incidenten anderzijds. Ook is bekend dat 

mogelijke problemen of klachten vaak pas na verloop van tijd ontstaan en dat er in zekere 

zin sprake is van een incubatie- of latentietijd. Dit heeft bij de onderzoekers  tot de gedachte 

geleid, dat er wellicht ook sprake kan zijn van een ontwikkeling of cumulatie in feiten of 

delicten, waardoor een veteraan in aanraking met de politie komt. De onderzoekers zijn 

daarom van mening, dat juist in de progressieve ontwikkeling in de contacten met de politie 

signalen zijn te vinden die van belang zijn, zowel voor de manier waarop deze contacten 

behandeld worden, alsook met het oog op de hulpverlening. Mogelijk dat er ook een 

cumulatie te vinden is, die begint bij het afgeven van signalen om hulpverlening, en 

verloopt naar uiteindelijk strafrechtelijk deviant gedrag. Een soort wachtkamer, waar 

mensen zich in bevinden
26

.  

 

3.2 Veteranenbeleid en veteranenzorg 

Dat militairen en veteranen na terugkeer uit de oorlog of van hun uitzending klachten of 

problemen kunnen ervaren, is al langer bekend. In Nederland stuurde de toenmalige 

minister van Defensie Ter Beek in 1990 zijn nota „Zorg voor veteranen in samenhang naar 

de Tweede Kamer‟. In deze nota werden de uitgangspunten voor het veteranenbeleid 

geformuleerd, die ook nu nog actueel zijn: 

                                                           

26 Historicus Martin Elands (2005) van het KOC heeft onderzoek gedaan naar het imago van Nederlandse veteranen na de 

Tweede Wereldoorlog. Hieruit blijkt dat er in de media drie beelden (stereotypen) van veteranen in Nederland domineren: 

held, dader en slachtoffer. Tussen de groepen en de beelden van de groepen is volgens Elands (2005) een duidelijk verband te 

leggen. Het beeld van veteranen als held heerste vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de periode 1969-1985 waren er, door 

de bij vlagen heftige publieke discussie over oorlogsmisdaden in Indië, vooral daders. De afgelopen jaren voerde het beeld 

van veteranen als slachtoffers die negatieve gezondheidsgevolgen van ingrijpende militaire ervaringen ondervinden de 

boventoon. Uit het onderzoek dat naar dit vraagstuk gedaan is, blijkt dat de media een belangrijke rol spelen bij het 

weergeven en uitdragen van beelden van veteranen. (Elands, 2005:16-17, Factsheet: Veteranen en Media). 

 

http://www.veteranen.nl/media/med_view.asp?med_id=507
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- Het bevorderen van maatschappelijke erkenning; 

- Het bevorderen van adequate zorg en hulp bij materiële problemen; 

- Het bevorderen van adequate zorg en hulp bij niet-materiële problemen. 

Met de toename van de Nederlandse deelname aan internationale militaire operaties diende 

zich een nieuwe generatie veteranen aan en daarmee werd het belang van het beleid en de 

zorg voor veteranen ook voor de toekomst onderstreept. In toenemende mate was er in de 

defensieorganisatie dan ook aandacht voor de persoonlijke beleving en de psychische 

aspecten in relatie tot uitzendingen. Dit heeft ertoe geleid dat er nu, 2011, een Landelijk 

Zorgsysteem Veteranen (LZV) is. Dit LZV biedt zorg op alle niveaus, vanaf de 

zogenaamde nulde-lijnszorg (vrijwilligerswerk, veteranenhelpers en mantelzorg) tot hoog 

gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening. Het LZV is georganiseerd op basis van het 

principe van ketenzorg: alle onderdelen van dit zorgsysteem sluiten op elkaar aan en zijn op 

elkaar afgestemd. Voor de cliënt is het van belang, dat hij kwalitatief goede zorg ontvangt, 

zo algemeen als mogelijk en zo gespecialiseerd als noodzakelijk. 

In 2000 werd het Veteraneninstituut (Vi) opgericht, als het ene adres, het ene loket, waar 

veteranen met al hun vragen terecht kunnen. Het Vi kent een zogenaamd Centraal 

Aanmeldpunt (CAP); dit functioneert als toegangspoort naar het LZV. Hier kunnen 

veteranen en hun directe relaties terecht met vragen over het functioneren na de uitzending. 

 

3.3 Veteranen in contact met politie en justitie 

In november 2009 verschenen berichten in de pers, ook in Nederland, over de aantallen 

Engelse veteranen die in de gevangenis zitten. Aanleiding was de publicatie van een 

onderzoek dat was uitgevoerd door de National Association of Probation Officers (NAPO). 

Dit onderzoek bestond uit een inventarisatie onder reclasseringsambtenaren in Engeland 

van het aantal in detentie verkerende veteranen dat zij op dat moment in hun caseload 

hadden. Dit rapport constateerde dat een verontrustend hoog aantal oud-militairen, 20.000 

in totaal, in de gevangenis zat of na een veroordeling voorwaardelijk in vrijheid was 

gesteld. De meest voorkomende reden voor veroordeling was huiselijk geweld, vaak in 

relatie tot drugs of alcohol. (NAPO, 2009) Dit rapport geeft een belangrijk signaal, maar het 

onderzoek vertoont een aantal methodologische zwaktes. De belangrijkste zijn het 

ontbreken van referentiecijfers ten aanzien de samenstelling van de gevangenispopulatie en 

ten aanzien van het aantal veroordelingen in de algemene bevolking. Bovendien had dit 

onderzoek betrekking op alle oud-militairen en werd niet gekeken naar de eventuele invloed 

van uitzendervaringen. Tenslotte is deze inventarisatie niet systematisch uitgevoerd.  

In Nederland vormde deze publicatie aanleiding tot artikelen in de dagbladpers en tot 

vragen in de Tweede Kamer. Deze Kamervragen waren mede aanleiding tot de huidige 

studie naar het aantal en aard van de contacten van de politie met veteranen in Nederland. 

Het NAPO-rapport leidde in Engeland tot twee vervolginitiatieven. Enerzijds is met meer 

wetenschappelijke systematiek gekeken naar de cijfers over veteranen in gevangenissen in 

de Verenigde Staten en in Engeland. Anderzijds zijn beleidsvoorstellen ontwikkeld om te 

voorkomen dat veteranen in contact komen met het justitiële systeem. 
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De Howard League for Penal Reform (2010) constateert dat er belangrijke overeenkomsten 

tussen de Verenigde Staten en Engeland zijn in de problemen die veteranen ervaren bij het 

verlaten van de dienst. Dit onderzoek noemt problemen op het gebied van huisvesting, 

geestelijke gezondheid, werk, relatie en misbruik van middelen (alcohol, drugs). Het 

constateert echter ook dat veteranen in vergelijking met de algemene bevolking minder 

vaak in de gevangenis zitten. Veteranen in de gevangenis zijn vrijwel allen oudere mannen; 

hierbij wordt een relatie gelegd met de Vietnam-oorlog. De delicten die tot veroordeling 

hebben geleid waren vaak geweldsdelicten of seksuele misdrijven. 

Het Britse Ministerie van Defensie (Ministry of Defence, 2010) heeft de statistieken over 

veteranen in de gevangenis nader geanalyseerd. Dit onderzoek bevestigd dat veteranen 

statistisch gezien een kleinere kans hebben om in de gevangenis te komen vergeleken met 

de algemene bevolking. Deze kans ligt voor de mannelijke bevolking in de leeftijd van 

achttien tot 54 jaar 43% hoger dan voor veteranen. De veteranen in de gevangenis zijn 

vrijwel zonder uitzondering mannen; één procent van hen was officier. Qua 

leeftijdsverdeling is de helft van hen jonger dan vijftig jaar. De meest voorkomende delicten 

waarvoor zij zijn veroordeeld zijn geweldsmisdrijven (33%) en seksuele delicten (25%). 

Opgesplitst naar de aard van het misdrijf scoren veteranen op alle categorieën evenwel 

significant lager dan de algemene bevolking, behalve bij de seksuele misdrijven. 

Culp (Culp, Yousting et al., 2009) heeft gebruik gemaakt van de statistische overzichten 

van de populatie van gevangenen in federale en staatsgevangenissen in de Verenigde 

Staten. Deze overzichten hebben zij in hun analyse vergeleken met de statistische 

bevolkingsgegevens in de jaren 1985 tot 2004. Daarbij hebben zij gekeken naar het aantal 

en de aard van de misdrijven waardoor veteranen in contact zijn gekomen met het justitiële 

apparaat. In hun analyse hebben zij gecontroleerd voor een aantal demografische en 

sociaaleconomische kenmerken. In de vergelijking tussen veroordeelde veteranen en 

veroordeelde niet-veteranen (algemene bevolking) is rekening gehouden met leeftijd, 

geslacht en etnische achtergrond, en met opleidingsniveau en sociaaleconomische status. Zij 

constateren in algemene zin dat het aandeel veteranen in de gevangenis, uitgedrukt in 

procenten van de totale veteranenpopulatie, lager ligt dan het percentage veteranen in de 

algemene bevolking, en dat het percentage veteranen in de gevangenis, als percentage van 

de totale groep veteranen door de jaren heen is afgenomen, parallel aan de afname van het 

percentage veteranen in de algemene bevolking. In de onderstaande tabel worden de cijfers 

hieromtrent met elkaar vergeleken. 

Tabel 3.5: percentages veteranen in de gevangenis en in de algemene bevolking, uitgedrukt 

 in percentage van het totale aantal veteranen in de Verenigde Staten. 

 1985 2003/2004 

  geïnterneerd bevolking geïnterneerd Bevolking 

Militaire 

achtergrond 

21 31,3 11 21,1 

Gevechtsinzet 9,1 29,9 20,5 10,4 
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Culp en zijn onderzoeksteam concluderen dat het verband tussen gevechtsinzet en een latere 

veroordeling wegens een misdrijf complex is en door een aantal variabelen wordt 

beïnvloed. De belangrijkste variabelen zijn van demografische aard: leeftijd, geslacht en 

etnische achtergrond. Ook variabalen die een indicatie geven van de sociale integratie 

leveren een significante bijdrage aan de variantie. Hiervoor gebruikten zij armoede en 

opleidingsniveau. Gevechtsinzet als zodanig speelde echter geen rol. 
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4 Prevalentie 
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag naar het verschil in 

prevalentie ten opzichte van een referentiegroep (paragraaf 2.1.3). Oftewel, komen 

veteranen meer of minder in aanraking met de politie dan je zou mogen verwachten, in 

strafrechtelijke of problematische zin? In de oorspronkelijke opzet van dit onderzoek was 

het de bedoeling deze groep te matchen naar een aantal relevante persoonskenmerken
27

. 

Omdat de meeste matchingsvariabelen voor de onderzoekers echter niet beschikbaar waren, 

is uiteindelijk een referentiegroep gebruikt van alleen mannen en gematcht naar leeftijd 

(geboortejaar). 

 

4.1 Werkwijze: ‘timeframing’ 

De werkwijze om tot uitspraken te kunnen komen over het verschil in prevalentie ten 

opzichte van een referentiegroep is te kenschetsen als „timeframing‟. We zoomen in op een 

afzonderlijk jaar en gaan na hoeveel procent van alle Nederlandse mannen in dat jaar, 

uitgesplitst naar geboortejaar, in HKS geregistreerd staan (verdacht zijn van minimaal een 

delict). Op basis van deze percentages en het aantal in dat jaar geregistreerde veteranen per 

geboortejaar, is vervolgens het verwachte aantal veteranen berekend bij gelijke prevalentie. 

Tenslotte is dit verwachte aantal afgezet tegen het (beredeneerde) werkelijk aantal 

veteranen in dat jaar. Deze werkwijze is voor tien afzonderlijke jaren uitgevoerd: 2000 tot 

en met 2009. In bijlage 1 wordt dit nader beschreven
28

. In bijlage 2 zijn de overzichten naar 

jaar opgenomen.  

 

4.2 Resultaat 

Het verwachte aantal veteranen per jaar, conform bovenstaande werkwijze, is telkens 

duidelijk lager dan het (beredeneerde) werkelijke aantal veteranen in dat jaar. In bijlage 1 

wordt dit verder uitgewerkt. Als we dus uitgaan van geen verschil in prevalentie tussen 

veteranen en alle Nederlandse mannen, vinden wij voor tien opeenvolgende jaren „te 

weinig‟ veteranen in het politiebestand. Hieruit leiden we af dat ten opzichte van alle 

Nederlandse mannen, veteranen verhoudingsgewijs minder vaak verdacht worden van een 

delict. Met deze bevinding is de eerste onderzoeksvraag beantwoord. 

 

4.3 Delicten naar hoedanigheid: als burger, als militair of als veteraan 

Vervolgens is nagegaan in welke hoedanigheid de delicten in de beschouwde, afzonderlijke 

jaren zijn gepleegd door een groep van 7.695 veteranen die tot en met 2009 in HKS is 

geregistreerd
29

: als burger, als militair of als veteraan. Met behulp van datum in en uit 

dienst is eerst per jaar bepaald wie in dat jaar burger, militair of veteraan was. Vervolgens is 

wederom per jaar nagegaan hoeveel en welke delicten door deze burgers, militairen en 

                                                           

27 Onder meer leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, geboorteregio, wel/niet overleden, wel/niet arbeidsgehandicapt. 
28 Teneinde het aantal veteranen per jaar te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van aanvullende datumgegevens. De 

verwerking van deze gegevens vereisten enkele voorbewerkingen. In bijlage 1 wordt dit eveneens nader uitgewerkt. 
29 Zie paragraaf 5.1.3. 
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veteranen in dat jaar zijn gepleegd. In bijlage 3 is hiervan het resultaat, uitgewerkt in een 

tabel, opgenomen. 

Van deze groep van 7.695 veteranen werden in totaal 23.752 antecedenten geregistreerd. 

Hiervan werden 13.195 antecedenten (55,6%) geregistreerd gedurende de jaren 2000 tot en 

met 2009. Van deze 13.195 delicten werden er 7.741 (58,7%) gepleegd in de hoedanigheid 

van veteraan, 5.039 delicten (38,2%) in de hoedanigheid van militair en 415 delicten (3,1%) 

in de hoedanigheid van burger
30

.  In paragraaf 5.4 worden delicten naar aard beschreven 

door onder meer gebruik te maken van een zogenoemde ernstscore. Deze ernstscore is 

geconstrueerd door delicten te onderscheiden in mate van ernst op basis van de strafmaat. 

Hoe zwaarder de strafmaat, hoe ernstiger een delict. En hoe ernstiger het delict, hoe hoger 

de ernstscore. De ernstscore is zo geconstrueerd dat de gemiddelde ernstscore van alle 

delicten „0‟ is. 

In de hoedanigheid van veteraan of militair is de ernstscore telkens negatief. Delicten, 

waarvan iemand werd verdacht in de tijd dat hij nog burger was, hebben gemiddeld een 

hogere ernstscore. In 2000, 2001 en 2006 zijn de gevonden verschillen in ernstscore, 

uitgesplitst naar hoedanigheid van burger, militair of veteraan, significant. 

   

                                                           

30 Gegeven de wijze hoe is gehandeld indien datum in dienst ontbrak of onmogelijk bleek (zie bijlage 1), is het werkelijke 

aantal militairen en de in die hoedanigheid gepleegde delicten waarschijnlijk hoger. En is het werkelijke aantal burgers en de 

in die hoedanigheid gepleegde delicten evenredig lager. 
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5 Aard en omvang 
 

In dit hoofdstuk worden de analyses beschreven die zijn uitgevoerd op de bestanden die zijn 

verzameld, zoals beschreven in het methodisch kader om antwoord te geven op de tweede 

onderzoeksvraag: Wat is de aard en omvang waarmee veteranen in aanraking komen met de 

politie? 

Eerst zal het databestand van defensie afzonderlijk beschreven worden, ofwel de veteranen 

die in dit onderzoek betrokken zijn. Deze gegevens betreffen een extractie uit het Veteranen 

Registratiesysteem (VRS). Met dit bestand is een koppeling gemaakt met BlueView (BV), 

waarin alle politieregistraties
31

 van de afgelopen vijf jaar zijn opgenomen
32

. Het resultaat is 

een bestand dat verder aangeduid zal worden als het BV-bestand (Blue View). Dit bestand 

zal vervolgens eerst afzonderlijk kort worden beschreven. Tenslotte is het door defensie 

aangeleverde databestand met veteranen ook gekoppeld aan het Herkenningsdienstsysteem 

van de politie (HKS)
33

. Het resultaat hiervan wordt verder als HKS-bestand aangeduid en 

ook dit bestand zal eerst afzonderlijk kort beschreven worden. 

Na deze eerste kennismaking met de afzonderlijk databestanden, zullen de analyses worden 

beschreven die zijn uitgevoerd op het gekoppelde bestand van de BV en HKS gegevens. 

Meer specifiek zal een overzicht van het aantal veteranen naar bronsysteem worden 

gegeven.  

In de derde en vierde paragraaf zal vervolgens nader ingezoomd worden op de 

politiecontacten in beide afzonderlijke bestanden, respectievelijk het BV-bestand en het 

HKS-bestand. Deels zal dit thematisch, aan de hand van vooraf gestelde analysevragen, 

ingevuld worden. 

 

5.1 Beschrijving van de afzonderlijke bestanden 

Zoals ook beschreven in methodisch kader zijn er drie afzonderlijke databestanden 

verzameld. In deze paragraaf beschrijven we deze drie bestanden, respectievelijk afkomstig 

uit VRS, BV en HKS. 

 

5.1.1 VRS-extractie: de veteranen in dit onderzoek 

Voor dit onderzoek beperkten we ons tot de veteranen die als militair vanaf 1 januari 1979
34

 

(vanaf de UNIFIL-missie naar Libanon) minimaal een keer uitgezonden zijn geweest. 

Conform tabel 1.2 (paragraaf 1.2) zijn dit zo‟n 55.000 veteranen. Niet al deze veteranen zijn 

opgenomen in dit onderzoek: van 39.573 veteranen wisten wij een persoonsnummer te 

achterhalen en te anonimiseren (zo‟n 72%). Hiervoor zijn een aantal redenen te geven. Om 

te beginnen zijn niet alle veteranen geregistreerd in VRS. Een tweede reden betreft het 

                                                           

31 Inclusief die van de Koninklijke Marechaussee (KMAR). 
32 Vanwege wettelijke bepalingen is een langere periode niet mogelijk. In casu beslaat dit de periode 15 december 2005 tot en 

met 15 december 2010. 
33 Zie hoofdstuk 2 voor een nadere beschrijving van dit registratiesysteem. 
34 Tot 15 december 2010. 



  

 32 

gebruik van het zogenaamde GBA-nummer
35

. Aangezien dit nummer zowel door defensie 

als door politie wordt gebruikt in haar registratiesystemen, lag het voor de hand dit nummer 

te gebruiken voor de benodigde koppelingen
36

. Omdat het GBA-nummer echter pas in april 

2007 landelijk werd ingevoerd, is nog niet voor alle veteranen dit nummer achterhaald en 

gekoppeld. Een derde reden is dat alle veteranen die in het buitenland woonachtig zijn 

bewust buiten beschouwing zijn gelaten, aangezien hun eventuele politiecontacten niet in de 

Nederlandse politieregistratiesystemen terug te vinden zal zijn. Tenslotte hebben zo‟n 200 

veteranen bij opname in VRS aangegeven niet hun gegevens beschikbaar te willen stellen 

voor onderzoek. 

De 39.573 veteranen in dit onderzoek zijn hoofdzakelijk man (94,3%), waarvan het 

merendeel (40,0%) is geboren in de 70-er jaren. Het percentage vrouwen neemt in de tijd 

toe. Van deze groep zijn in totaal 1.070 veteranen (2,7%) overleden.  

Tabel 5.1.1 Overzichtstabel onderzochte veteranen 

Geboortecohort37 Onderzoeksgroep Overleden Man Vrouw 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Geboren voor 1950      3.223   8,1  340 10,5  3.168 98,3    55  1,7 

Geboren in 50-er jaren     5.372 13,6  236   4,4  5.276 98,2    96  1,8 

Geboren in 60-er jaren  11.258 28,4  285   2,5 10.859 96,5    399  3,5 

Geboren in 70-er jaren  15.834 40,0      171   1,1 14.514 91,7 1.320  8,3 

Geboren vanaf 1980     3.886  9,8   38   1,0  3.493 89,9   393 10,1 

Totaal  39.573 99,9 1.070   2,7 37.310 94,3 2.263  5,7 

Het is niet duidelijk in hoeverre deze groep van 39.573 veteranen representatief is voor alle 

veteranen die vanaf 1 januari 1979 als militair minimaal een keer uitgezonden zijn geweest. 

 

5.1.2 Het BV-bestand 

Het bovenstaande bestand met de versleutelde persoonsgegevens van 39.573 veteranen is 

vervolgens middels BlueView gekoppeld met de politieregistratiesystemen en zo is het BV-

bestand (Blue View) gegenereerd.  

Hieruit blijkt dat in totaal 19.455 veteranen (49,2%) de afgelopen vijf jaar een of meer 

politiecontacten hebben gehad
38

. Het gaat hier om contacten in alle hoedanigheden, dat wil 

zeggen als slachtoffer, aangever, helper, of verdachte.  

Het BV-bestand dat uit deze koppeling geconstrueerd werd beschrijft 177.755 contacten 

(records), die echter niet allemaal ook daadwerkelijk een ander contact betreffen. Elk 

contact in BlueView is, naast de persoonsgegevens, beschreven aan de hand van een 

                                                           

35  Gemeentelijke Basisadministratie. 
36 Enige uitzondering hierop betreft een groep van 423 veteranen (1,1%) die gekoppeld zijn op basis van voornamen, 

achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Deze 423 veteranen zijn allen relatief jong overleden en daarom interessant 

om, ondanks het ontbreken van een GBA-nummer, in het onderzoek te betrekken. 
37 Bijvoorbeeld 50-er jaren: geboren vanaf 1 januari 1950 t/m 31 december 1959. 
38 Waaronder 10 veteranen zonder GBA-nummer, afkomstig van de groep van 423 veteranen die gekoppeld zijn op basis van 

voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. 
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zogenoemd BlueView-zaaknummer
39

, de rol van de veteraan bij dat contact, een nadere 

omschrijving van het contact, datum waarop dat contact plaatsvond en adresgegevens 

behorend bij dat contact. Een politiecontact is daardoor vaak meerdere keren in dit bestand 

opgenomen. Bijvoorbeeld omdat iemand meerdere rollen toebedeeld kan krijgen bij een 

politiecontact
40

, of omdat tegen een verdachte in het proces-verbaal meerdere delicten ten 

laste wordt gelegd
41

, of omdat bij een „gesignaleerde‟ meerdere adressen vermeld staan.  

Op basis van alleen de BlueView-zaaknummers is dit aantal terug te brengen tot 72.834 

records. Aangezien meerdere veteranen echter eenzelfde BlueView-zaaknummer kunnen 

hebben, levert het terugdringen van het aantal records op basis van BlueView-zaaknummer 

èn GBA-nummer
42

 73.953 records op
43

. Hieruit zijn vervolgens nog de 1.070 identieke 

zaaknummers gehaald die zowel XPOL als BVH als bronbestand hebben, zodat uiteindelijk 

72.883 verschillende politiecontacten beschreven worden in het BV-bestand. Gemiddeld 

heeft elke veteraan de afgelopen vijf jaar dus 3,7 keer -in welke rol dan ook- een contact 

gehad met de politie. De meeste veteranen (60,3%) hebben echter één keer (7.777) of twee 

keer (3.951) contact gehad met de politie. Tien veteranen hebben de afgelopen vijf jaar 

meer dan 100 keer contact gehad met de politie (zie verder tabel 5.1.2). 

Het is niet mogelijk om het gemiddelde aantal keren dat mensen –in welke rol dan ook- 

contact hebben met de politie in een referentiekader te plaatsen; valide informatie daarover 

ontbreekt.  

Tabel 5.1.2: Aantal keer politiecontact (2006-2010) in BlueView 

 frequentie % 

1 keer  7.777 40,0 

2 keer  3.951 20,3 

3-5 keer  4.627 23,8 

6-10 keer  1.869  9,6 

meer dan 10 keer  1.231  6,3 

totaal 19.455 100,0     

 

In paragraaf 5.3 zal nader ingezoomd worden op deze contacten, alsmede op de veteranen 

die daarbij betrokken zijn geweest. Omdat de meeste veteranen (93,7%) de afgelopen vijf 

jaar niet meer dan tien keer contact gehad hebben met de politie, beperken we ons hierbij 

tot de eerste tien contacten. 

  

                                                           

39 Respectievelijk Plaatscode, Zaaknummer en Bronsysteem. 
40 Iemand kan bij een verkeersongeval bijvoorbeeld als „betrokkene‟ en als „gewonde‟ geregistreerd worden, of bij een 

aangifte als „aangever‟ en als „benadeelde‟. 
41 Zogenaamde „c.q.-delicten: bijvoorbeeld „openlijke geweldpleging‟ c.q. „eenvoudige mishandeling‟ c.q. „eenvoudige 

belediging‟ dat bij een delict in het procesverbaal ten laste wordt gelegd. 
42 De 10 veteranen zonder GBA-nummer hebben hierbij een fictief GBA-nummer toebedeeld gekregen. 
43 In totaal 367 veteranen „delen‟ een of meer dezelfde BlueView-zaaknummers. 
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5.1.3 Het HKS-bestand 

Vervolgens is het bestand met de persoonsgegevens van 39.573 veteranen ook gekoppeld 

met het Herkenningsdienstsysteem (HKS). In totaal blijken 7.695 veteranen (19,4%) met 

minimaal een antecedent
44

 in HKS geregistreerd
45

 te zijn. Dit aantal dienst echter als een 

onderschatting beschouwd te worden, aangezien HKS dateert van 1996. Alleen van 

veteranen die in de afgelopen 15 jaar minimaal een keer met een antecedent in HKS werden 

geregistreerd, is zodoende de antecedentengeschiedenis in beeld gekomen
46

.  

Het HKS-bestand dat uit deze koppeling geconstrueerd werd beschrijft 18.968 antecedenten 

en 26.421 strafbare feiten (gemiddeld 1,4 feit per antecedent). In tegenstelling tot het BV-

bestand zijn dit voor elke veteraan ook daadwerkelijk verschillende antecedenten en feiten. 

Van elke veteraan in dit HKS-bestand zijn, naast de diverse persoonsgegevens, allerlei 

gegevens opgenomen betreffende de delicten waarvan deze veteraan verdacht wordt
47

, 

alsmede gegevens die de persoon als zodanig nader kunnen duiden
48

. 

Veteranen die sedert 1996 minimaal één keer een proces-verbaal tegen zich zagen 

opgemaakt, ter zake een of meer strafbare feiten, hebben gemiddeld 2,46 van deze 

antecedenten op hun naam staan. Gemiddeld werden of worden zij verdacht van 3,43 

strafbare feiten. De meeste veteranen (67,2%) staan echter als verdachte geregistreerd van 

een (3.816) of twee (1.356) strafbare feiten. Negen veteranen staan in HKS geregistreerd als 

verdachte van meer dan 100 strafbare feiten (zie verder tabel 5.1.3). 

Tabel 5.1.3: Aantal veteranen verdacht van strafbare feiten in HKS 

 frequentie % 

1 feit 3.816 49,6 

2 feiten 1.356 17,6 

3-5 feiten 1.473 19,1 

6-10 feiten   645  8,4 

meer dan 10 feiten   405  5,3 

totaal 7.695 100,0 

 

In paragraaf 5.4 zal nader ingezoomd worden op deze strafbare feiten, alsmede op de 

veteranen die daarbij als verdachte zijn geregistreerd. Omdat de meeste veteranen (94,7%) 

niet meer dan van tien feiten verdacht zijn, beperken we ons hierbij tot de eerste tien 

strafbare feiten.  

                                                           

44 Een antecedent is een procesverbaal, opgemaakt terzake van een of meer strafbare feiten. Een antecedent kan derhalve uit 

meer strafbare feiten bestaan. 
45 Waaronder 24 veteranen zonder GBA-nummer, afkomstig van de groep van 423 veteranen die gekoppeld zijn op basis van 

voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. 
46 In dat geval zijn ook de antecedenten van voor 1996 in beeld gekomen. 
47 Type delict, delictscategorie en pleegdatum. 
48 Gevarenclassificatie, verslavingscategorie en veelplegercategorie. 
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5.2 Het BV-bestand en het HKS-bestand gekoppeld 

Na de constructie van het BV-bestand en het HKS-bestand, zijn ook deze beide bestanden 

aan elkaar gekoppeld. Het zo geconstrueerde totaalbestand bevat in totaal 20.233 veteranen 

(51,1%)
49

. Van 10 veteranen uit het BV-bestand en 24 veteranen uit het HKS-bestand 

ontbreken de GBA-nummers. Omdat in het HKS-bestand geen voor- en achternamen zijn 

opgenomen, is het niet mogelijk na te gaan in hoeverre deze beide groepen elkaar 

overlappen. Dit zijn dus maximaal 34 verschillende veteranen. 

Vervolgens zijn deze 20.233 veteranen uitgesplitst naar bronsysteem. BlueView bevat 

informatie uit vijf bronsystemen: BVH
50

, BPS
51

, XPOL, BVO
52

 en HKS. In BVH worden 

de dagelijkse politiezaken geregistreerd, zoals dat daarvoor in BPS en XPOL gebeurde. Dit 

kan een aangifte zijn, of de afhandeling van een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld  ook 

een aanhouding op heterdaad. In deze bronsystemen kan een veteraan dus zowel als een 

slachtoffer, als een getuige, of als een verdachte geregistreerd worden. Daarentegen worden 

in BVO en HKS alleen veteranen geregistreerd indien zij verdacht worden van een strafbaar 

feit. Daarom zijn de politiecontacten in het BV-bestand gesplitst naar bronsysteem: 

enerzijds BVH/BPS/XPOL, anderzijds BVO/HKS. 

In het BV-bestand met 19.455 veteranen zijn van 1.767 veteranen de politiecontacten alleen 

uit BVO/HKS afkomstig. Het politiecontact van deze groep is derhalve alleen te typeren als 

„verdachte van een of meer strafbare feiten‟. Verder zijn van 12.132 veteranen de 

politiecontacten alleen uit BVH/BPS/XPOL afkomstig en is van 5.556 veteranen de 

informatie van beide typen bronsystemen afkomstig (zie ook tabel 5.2.1). 

Tabel 5.2.1: Aantal veteranen naar type bronsysteem in BlueView 

 BVO/HKS  

 niet wel totaal 

BVH/BPS/XPOL            niet          0 1.767   1.767 

                                     wel 12.132 5.556 17.688 

totaal 12.132 7.323 19.455 

Het HKS-bestand bevat alleen informatie uit het bronsysteem HKS en hierin zijn 7.695 

veteranen geregistreerd. Tabel 5.2.1 laat zien dat er in het BV-bestand 7.323 veteranen 

geregistreerd zijn met informatie afkomstig uit BVO/HKS. Van deze 7.323 veteranen 

blijken 5.996 veteranen (81,9%) ook in het HKS-bestand terug te vinden, maar dus 1.327 

veteranen niet. Anderzijds komen 1.699 veteranen van het HKS-bestand niet voor in het 

BV-bestand met HKS als bronsysteem. 

  

                                                           

49 Omdat de aantallen in beide onderliggende bestanden als een onderschatting beschouwd wordt, dient dit aantal ook als 

zodanig te beschouwd te worden. 
50 Basisvoorziening handhaving. 
51 Basispolitiesysteem; net als XPOL een voorloper van BVH. 
52 Basisvoorziening opsporing. 
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Voor deze verschillen is een aantal verklaringen te geven: 

 zo vergelijken we informatie uit het HKS met informatie uit het HKS èn BVO; niet 

alle „betrokkenen‟ in het BVO-systeem zijn ook als verdachte in het HKS-systeem 

geregistreerd
53

; 

 ten tweede zijn de gegevens in het HKS-bestand afkomstig van de dienst IPOL van 

het KLPD die jaarlijks de HKS-gegevens van de politieregio‟s verzamelt, veredeld 

en vervolgens samengevoegd tot één landelijke database
54

. De informatie afkomstig 

uit het HKS-bronsysteem in het BV-bestand is echter niet op deze wijze 

„geschoond‟
55

; 

 daarnaast wordt de landelijke database van HKS ook regelmatig geschoond op 

verdachten van strafbare feiten die verjaard zijn
56

 en op verdachten die overleden 

zijn; 

 vanwege de hiervoor genoemde werkwijze is het HKS-bestand, afkomstig van de 

dienst IPOL, minder actueel dan de informatie afkomstig uit het HKS-bronsysteem 

in BlueView. Waar het BV-bestand een weergave geeft van alle politieregistraties 

tot medio december 2010, gaat de informatie uit het HKS-bestand niet verder dan 

het jaar 2009; 

 daarentegen „kijkt‟ het HKS-bestand verder terug in de tijd dan BlueView. De 

informatie in het BV-bestand met HKS als bronsysteem is niet ouder dan vijf jaar, 

terwijl het HKS-bestand de gehele antecedentengeschiedenis weergeeft van 

veteranen die sedert 1996 minimaal een keer met een antecedent in HKS werden 

geregistreerd. 

In totaal zijn er dus 9.022 veteranen
57

 (22,8%) die minimaal een politiecontact hebben 

gehad waarbij zij geregistreerd zijn als verdachte van een strafbaar feit (zie ook tabel 5.2.2). 

Tabel 5.2.2: Aantal ‘verdachte’ veteranen in HKS en BlueView 

 BV: BVO/HKS  

 niet wel totaal 

HKS              niet 11.211 1.327 12.538 

                 wel   1.699 5.996   7.695 

totaal 12.910 7.323 20.233 

Van deze groep hebben 6.477 veteranen de afgelopen vijf jaar ook een andersoortig 

politiecontact gehad. Naast de 5.556 veteranen uit tabel 5.2.1, blijken er ook 921 veteranen 

uit het HKS-bestand in het BV-bestand geregistreerd te zijn met informatie afkomstig uit 

BVH/BPS/XPOL. In paragraaf 5.3 zullen deze contacten nader worden uitgewerkt. 

Hieronder staan de diverse aantallen veteranen nogmaals in een overzichtsschema 

weergegeven. 

                                                           

53 Dit betreft 271 veteranen. 
54 Zie ook hoofdstuk 2. 
55 Dat is ook de reden waarom we naast het BV-bestand ook het HKS-bestand hebben geconstrueerd ten behoeve van de 

analyses naar de strafrechtelijke politiecontacten. 
56 Afhankelijk van de ernst van het delict geldt een verjaringstermijn van zes tot 30 jaar, mits deze persoon in de tussentijd 

niet opnieuw van een delict verdacht wordt. 
57 5.996 + 1.327 + 1.699 = 9.022 veteranen. 



  

 37 

Tabel 5.2.3 Overzichtsschema aantal veteranen naar bronsysteem 

± 55.000 veteranen totaal 

 39.573 veteranen in onderzoekbestand (± 72%) 

 20.233 veteranen geregistreerd in een politieregistratiesysteem (51,1%) in 

elke rol: bv slachtoffer, hulpvrager, melder, aangever en of verdachte) 

 9.022 veteranen in HKS/BVO (22,8%) ( in de rol van verdachte van 

een strafbaar feit) 

 2.545 veteranen alleen in HKS/BVO
a
 

 6.477 veteranen ook in BVH/BPS/XPOL
b
 

 11.211 veteranen
c
 alleen in BVH/BPS/XPOL (28,3%) 

 
a
: 1.767 veteranen alleen HKS in het BV-bestand + 778 veteranen alleen in het HKS-

bestand. 
b
: 5.556 veteranen uit het BV-bestand + 921 veteranen uit het HKS-bestand. 

c
: 12.132 veteranen uit het BV-bestand, waarvan echter 921 veteranen ook in het HKS-

bestand opgenomen zijn. 

 

 5.3 Politiecontacten in het BV-bestand 

In het BV-bestand zijn van 19.455 veteranen alle politiecontacten geregistreerd van de 

afgelopen vijf jaar. Naast strafrechtelijke contacten, waarbij de veteraan verdachte of 

betrokkene is bij een of meer strafbare feiten, kunnen dit dus ook allerlei meer onschuldige 

contacten zijn. Een politiecontact van een veteraan kan in het BV-bestand bijvoorbeeld ook 

een aangifte betreffen, een melding van een verdachte situatie of een getuigenverklaring bij 

een verkeersongeval. 

In totaal zijn van deze 19.455 veteranen 72.883 verschillende politiecontacten in het BV-

bestand geregistreerd. De mannelijke veteranen zijn hierin iets oververtegenwoordigd: 

96,4% van de veteranen in het BV-bestand is man, tegen 94,3% in de onderzoeksgroep 

(tabel 5.1.1)
58

. Verder zijn ook de „jongere‟ veteranen in het BV-bestand 

oververtegenwoordigd
59/60

, zoals blijkt uit tabel 5.3.1. 

Tabel 5.3.1: Veteranen in het BV-bestand naar geboortecohort 

 Onderzoeksgroep BV-bestand 

Geboortecohort % % 

Geboren voor 1950     8,1   4,5 

Geboren in 50-er jaren   13,6 10,5 

Geboren in 60-er jaren   28,4 26,3 

Geboren in 70-er jaren 40,0 44,8 

Geboren vanaf 1980     9,8 13,8 

Totaal 99,9 100,0 

                                                           

58 Chi2 = 153,7; df = 1; p=0,000 
59 Chi2 = 918,8; df = 4; p=0,000 
60 De gemiddelde leeftijd van de veteranen ten tijde van hun eerste politiecontact in dit bestand is 37,5 jaar. 
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De politiecontacten worden in het BV-bestand nader geduid door de rol van de veteraan bij 

het contact, alsmede een nadere omschrijving van dat contact. Omdat dit gebeurt aan de 

hand van 74 verschillende rollen en ruim 3.200 omschrijvingen is het niet mogelijk hiervan 

een precies en volledig beeld te schetsen. Teneinde een globaal beeld van deze 

politiecontacten te kunnen geven, zijn de 74 rollen nader ingedeeld in vijf categorieën. 

Vervolgens is dit afgezet tegen het bronsysteem waar de informatie van afkomstig is. Tabel 

5.3.2 geeft hiervan een overzicht. 

Tabel 5.3.2: Rollen van politiecontact geclassificeerd naar bronsysteem 

 
Politiebronsysteem 

 

Rollen  BVH/BPS/XPOL BVO/HKS totaal 

geen rol 11.745  4.200 15.945 

slachtoffer 14.289         0 14.289 

verdachte    7.447 15.568 23.015 

betrokkene 11.189    2.125 13.314 

helper   6.320         0   6.320 

totaal 50.990 21.893 72.883 

Tabel 5.3.2 laat zien dat bij bijna een op de drie politiecontacten van veteranen, zij verdacht 

worden van het plegen van een of meer strafbare feiten. Daarnaast is bij 2.125 

politiecontacten de rol van de veteraan in BVO geregistreerd als „betrokkene‟ in een 

strafrechtelijk onderzoek
61

. Ook is de veteraan in bijna 20% van de politiecontacten op een 

of andere manier als slachtoffer te kenmerken
62

 en in 8,7% van de politiecontacten als 

„helper‟
63

. Wat verder opvalt, is dat van een groot aantal politiecontacten (21,9%) er geen 

nadere aanduiding van de rol van de veteraan daarbij is geregistreerd. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan gevonden worden in het gegeven dat de politie pas recent is over 

gegaan naar een landelijk en eenduidig registratiesysteem, BVH. Recent nog hadden enkele 

korpsen eigen en landelijk afwijkende registratiesystemen, waar niet een eenduidig en 

rigide invoerprotocol voor bestond. Sociaal complexe registraties bijvoorbeeld konden 

worden verwerkt met de titel „algemene mutatie‟ en konden rollen van betrokken later (of 

niet) worden ingevuld.  

In paragraaf 5.1.2 bleek al dat het aantal politiecontacten in het BV-bestand zeer ongelijk 

verdeeld is over de veteranen. Gemiddeld heeft elke veteraan die in het BV-bestand 

voorkomt, in de afgelopen vijf jaar 3,7 keer contact gehad met de politie, terwijl ruim 60% 

van hen in deze periode niet meer dan twee politiecontacten heeft gehad. Hierna worden de 

politiecontacten in volgorde nader beschreven. We beperken ons tot de eerste tien 

politiecontacten, aangezien een ruime meerderheid (93,7%) de afgelopen vijf jaar ook niet 

meer keren contact heeft gehad met de politie
64

. 

 

                                                           

61 De overige 11.189 politiecontacten waarbij de veteraan de rol van „betrokkene‟ heeft, zijn zeer divers van aard. 

Bijvoorbeeld als „betrokkene‟ bij een verkeersongeval, bij een overlastsituatie of bij een klacht tegen de politie. 
62 Ook dit is zeer divers van aard. Bijvoorbeeld als „slachtoffer‟ bij het doen van aangifte of als gewonde bij een 

verkeersongeluk. 
63 Bijvoorbeeld bij een melding van een verdachte situatie of als getuige bij een verkeersongeluk. 
64 Zie ook paragraaf 5.1.2, tabel 5.1.2. 
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Het „wachtkamereffect‟ zoals eerder beschreven
65

, valt hierbij slechts in bescheiden mate na 

te gaan. Immers, het BV-bestand bevat van veteranen slechts de politiecontacten van de 

afgelopen vijf jaar. Dit effect behelst de gedachte dat veteranen niet gelijk strafrechtelijke 

overtredingen plegen. Gelet op de incubatietijd van PTSS en het „groeien‟ van klachten 

zouden veteranen dan eerst in contact met de politie komen op basis van symptomen die 

hieruit voortvloeien. Bijvoorbeeld het verzoeken om hulpverlening of het vanwege 

verhoogde alertheid veelvuldig melden van verdachte situaties. Het valt derhalve niet uit te 

sluiten dat veteranen in het BV-bestand, die in het eerste contact verdachte zijn van een 

strafrechtelijke overtreding, daarvoor ook al in contact waren gekomen met de politie, 

mogelijk in een andere rol. 

Resumerend kan het wachtkamereffect met het BV-bestand dus niet aangetoond worden
66

, 

waarmee echter niet is gezegd dat dit effect ook niet bestaat. Om dit te kunnen stellen is het 

noodzakelijk de politiecontacten van veteranen over een langere periode te onderzoeken. 

 

5.4 Politiecontacten in het HKS-bestand 

In het HKS-bestand zijn van 7.695 veteranen alle strafrechtelijke contacten geregistreerd. 

Dit zijn veteranen die vanaf 1996 tot en met 2009 minimaal een keer verdacht zijn van een 

delict èn die niet tussentijds bij het „opschonen‟ uit de landelijke database zijn verwijderd 

(zie paragraaf 2.2.3). 

Ook in dit bestand zijn mannelijke veteranen oververtegenwoordigd: 98,2% van de 

veteranen in het HKS-bestand is man, tegen 94,3% in de gehele onderzoeksgroep (tabel 

5.1.1)
67

. Verder zijn ook de „jongere‟ veteranen in het HKS-bestand 

oververtegenwoordigd
68

, zoals blijkt uit tabel 5.4.1. 

Tabel 5.4.1: Veteranen in het HKS-bestand naar geboortecohort 

 Onderzoeksgroep BV-bestand 

Geboortecohort % % 

Geboren voor 1950  8,1  2,1 

Geboren in 50-er jaren 13,6  6,5 

Geboren in 60-er jaren 28,4 21,9 

Geboren in 70-er jaren 40,0 51,3 

Geboren vanaf 1980  9,8 18,1 

Totaal 99,9 99,9 

Veteranen zijn gemiddeld 27,9 jaar oud als ze verdacht worden van hun eerste delict. 

Overigens waren 1028 veteranen (13,4%) nog geen 18 jaar, en waarschijnlijk dus ook nog 

geen militair, ten tijde van hun eerste delict
69

. Vergeleken met alle veteranen zijn dit 

                                                           

65 Paragraaf 2.1.1 en 3.1.4. 
66 In bijlage 4 wordt dit nader beschreven  
67 Chi2 = 219,9; df = 1; p=0,000 
68 Chi2 = 1529,3 df = 4; p=0,000 
69 Van deze groep waren ten tijde van hun laatste delict 153 veteranen (14,9%) óók nog geen 18 jaar. 
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overigens wel gemiddeld ernstigere delicten
70

; naast vermogensdelicten, vooral veel 

geweldsdelicten en openbare orde delicten. Veteranen zijn gemiddeld 31,4 jaar oud ten tijde 

van hun laatste delict. De criminele carrière beslaat zo bezien dan gemiddeld 3,5 jaar. 

Overigens waren deze militairen op 1 januari 2010 gemiddeld 37,3 jaar oud
71

, zodat het 

voor deze veteranen dus gemiddeld bijna zes jaar geleden is dat zij voor het laatst verdacht 

werden van een delict
72

. 

In bijlage 5 is een overzichtstabel opgenomen van alle delicten waar de 7.695 veteranen van 

verdacht zijn, gesorteerd van veel naar weinig. Boven aan de lijst staat het rijden onder 

invloed, daarna (eenvoudige) mishandeling en vernielingen
73

, die gezamenlijk 45% van alle 

delicten omvatten. Aan de hand van specifieke HKS code is op te maken dat deze delicten 

vaak samen gaan met het gebruik van alcohol.  

Teneinde het delictprofiel van veteranen beter te kunnen duiden, is dit overzicht afgezet de 

delicten van alle verdachten (± 1,5 miljoen verschillende personen). Voor beide groepen is 

van elk delict het relatieve aandeel berekend ten opzichte van het totale aantal delicten. Van 

deze percentages is vervolgens de ratio berekend
74

. Een ratio groter dan 1 betekent dat ten 

opzichte van alle verdachten, veteranen verhoudingsgewijs vaker verdacht werden van dit 

delict. Een ratio kleiner dan 1 betekent dat ten opzichte van alle verdachten veteranen 

verhoudingsgewijs juist  minder vaak verdacht werden van dit delict. In bijlage 6 is een 

overzichtstabel opgenomen, gesorteerd van hoog naar laag ratio. 

Zo worden ten opzichte van alle verdachten veteranen 58% vaker van rijden onder invloed 

en 42% vaker verdacht van mishandeling verdacht. Daarentegen worden veteranen juist 

minder vaak verdacht van vermogensdelicten. Zo worden deze veteranen 39% minder vaak 

verdacht van „overige gekwalificeerde diefstal‟ (onder meer woninginbraak en autodiefstal). 

Ten opzichte van alle verdachten lijkt het delictenprofiel van veteranen meer voort te 

komen uit een interne motivatie, zoals woede of verzet, dan uit een externe motivatie, zoals 

geldgebrek of een verslaving. In zake het alcoholgebruik worden zij bijna vijf keer vaker 

van dood en letsel door schuld verdacht, door bijvoorbeeld het onder invloed besturen van 

een motorrijtuig. 

Vervolgens is ook nog op een andere wijze de delicten waar de 7.695 veteranen van 

verdacht worden in kaart gebracht. Delicten zijn namelijk te onderscheiden in mate van 

ernst. Het onderscheid naar ernst is bepaald door van ieder (strafrecht)artikel de hoogste en 

de laagste strafmaat te gebruiken. Indien bij één delict meerdere artikelen zijn vermeld
75

, is 

op basis van de minimum strafmaat bepaald welk artikel hierbij gebruikt wordt. Het 

                                                           

70 Dit is gekwantificeerd door middel van het berekenen van een zogenaamde „ernstscore‟. Dit wordt later in deze paragraaf 

nader toegelicht. 
71 Per 1 januari 2010, omdat de gegevens in het HKS-bestand de registraties tot 2010 bevatten. 
72 Wat overigens niet hoeft te betekenen dat zij ook geen delicten meer plegen. 
73 In dit verband moet opgemerkt worden dat in de tabel, evenals in tabel bijlage 6, twee keer het delict „dood en letsel door 

schuld‟ is opgenomen. Een keer betreft dit rubriek 327 („dood / letsel door schuld‟) dat refereert naar WV6, WV175 en 

WVW36; gerelateerd aan verkeer dus. En een keer betreft dit rubriek 131 („dood en letsel door schuld‟) dat refereert naar 

SR307, SR308 en SR309; strafrechtelijk dus. 
74 Relatief aandeel delict bij veteranen / relatief aandeel delict bij alle verdachten. 
75 Zogenaamde „c.q.-delicten‟: bijvoorbeeld „openlijke geweldpleging‟ c.q. „eenvoudige mishandeling‟ c.q. „eenvoudige 

belediging‟ dat bij een delict in het procesverbaal ten laste wordt gelegd. 
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resultaat is een „wegingstabel „aan de hand waarvan delicten in oplopende volgorde van 

ernst gezet kunnen worden
76

. Aan de hand van deze wegingstabel zijn vervolgens de 

delicten in het HKS-bestand geordend van hoog (meest ernstig) naar laag (minst ernstig) en 

verder verwerkt tot een variabele die de ernstscore per delict weergeeft
77

. De ernstscore is 

zo geconstrueerd dat de gemiddelde ernstscore van alle delicten „0‟ is. Een veteraan die een 

hogere ernstscore heeft, wordt ervan verdacht ook ernstigere delicten gepleegd te hebben. 

Een veteraan met een negatieve ernstscore wordt van ondergemiddeld ernstige delicten 

verdacht.  

Met de ernstscore kunnen eenvoudig allerlei subgroepen veteranen onderling vergeleken 

worden. Zo is de ernstscore van de vrouwelijke veteranen lager (-0,023) dan die van haar 

mannelijke collega‟s (ongeveer 0). Dit verschil is echter niet significant
78

. De veteranen die 

overleden zijn hebben echter een -relatief- fors hogere ernstscore (0,156) dan de overige 

veteranen (ongeveer 0). Dit verschil is significant
79

. Ook de ernstscore uitgesplitst naar 

geboortecohort verschilt significant
80

. De tendens is dat veteranen die later geboren zijn 

(jonger zijn) een hogere ernstscore hebben
81

. In bijlage 7 is nog een uitwerking van de 

eerste tien delicten naar ernstscore opgenomen. 

  

                                                           

76 Zie voor een vollediger beschrijving de „Gebruikershandleiding DEX 2000‟, pagina 32-33. De wegingstabel staat vermeld 

op pagina 105-108. 
77 Het resultaat van deze ordening is vervolgens „gerangscoord‟, waarna de rangscores lineair zijn getransformeerd in 

zogenaamde „z-scores‟. 
78 t = 0,357; p = 0,721.  
79 t = -2,755; p = 0,006. 
80 F = 5,398; p = 0,000. 
81 r = -0,115; p = 0,000. 
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6 Conclusies en aanbevelingen  
 

6.1 Conclusies 

Het onderzoek “Politie in aanraking met veteranen” is gebaseerd op twee 

onderzoeksvragen: 

1. In welk mate is er sprake van verschil in prevalentie ten opzichte van een 

referentiegroep? 

2. Wat is de aard en omvang van de incidenten waarmee veteranen in aanraking komen 

met de politie? 

Deze onderzoeksvragen zijn geformuleerd rondom het aspect van kennis vergaren en de 

professionalisering van politioneel optreden bij incidenten met veteranen. Veteranen met de 

rol van aangever of getuige zijn derhalve marginaal meegenomen in het onderzoek; de 

opzet is namelijk gericht om inzicht te krijgen in problematische incidenten waarbij 

veteranen de rol hebben van bijvoorbeeld verdachte of hulpbehoevende. In dit hoofdstuk 

richten de onderzoekers zich dan ook op incidenten met veteranen in die laatste rollen.  

Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

1. veteranen zijn niet vaker, maar juist minder vaak betrokken bij strafrechtelijke 

incidenten
82

 dan niet-veteranen; 

2. ruim veertig procent van alle strafrechtelijke incidenten vond niet plaats in de 

hoedanigheid van veteraan, omdat deze plaatsvonden voor indiensttreding of voor 

datum einde dienst. De indruk bestaat dat de diensttijd een opvoedend effect heeft;  

3. de meest voorkomende strafrechtelijke incidenten waarbij veteranen zijn betrokken 

betreffen rijden onder invloed en geweldsdelicten. Daarentegen worden veteranen 

juist minder vaak verdacht van vermogensdelicten. Ten opzichte van alle verdachten 

in de politiestatistieken lijkt het delictenprofiel van veteranen meer voort te komen 

uit een interne motivatie, zoals woede of verzet, dan uit een externe motivatie, zoals 

geldgebrek of een verslaving; 

4. cumulatie in de ernst van de politiecontacten, van hulpverleningsverzoeken naar 

overtredingen naar strafrechtelijke misdrijven, is niet aangetoond.  

Ad 1: prevalentie 

Het verschil in prevalentie ten opzichte van alle Nederlandse mannen is bepaald door in te 

zoomen op afzonderlijke jaren („timeframing‟). Daarvoor is van alle Nederlandse mannen 

in een bepaald jaar eerst voor alle leeftijden (geboortejaren) het percentage berekend die dat 

jaar geregistreerd staan in HKS. Vervolgens is op basis hiervan, met het aantal verdachte 

veteranen per geboortejaar, het totaal aantal veteranen in dat jaar berekend. Gegeven dus 

dat er geen verschil is in prevalentie ten opzichte van alle Nederlandse mannen. Dit totaal is 

tenslotte afgezet tegen het (beredeneerde) werkelijke aantal veteranen voor dat jaar. Omdat 

het aantal verdachte veteranen per jaar varieert is dit niet voor één jaar, maar voor tien 

opvolgende jaren uitgevoerd: de jaren 2000 tot en met 2009. 

                                                           

82
 Strikt genomen is hier enkel sprake van een verdenking. 
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Het verwachte aantal veteranen per jaar, conform bovenstaande werkwijze, is telkens 

duidelijk lager dan het (beredeneerde) werkelijke aantal veteranen in dat jaar. Als we dus 

uitgaan van geen verschil in prevalentie tussen veteranen en alle Nederlandse mannen, zijn 

er voor tien opeenvolgende jaren „te weinig‟ veteranen. Gedurende de periode 2000-2009 

worden veteranen ten opzichte van alle Nederlandse mannen dus verhoudingsgewijs minder 

vaak verdacht van een misdrijf. 

Ad 2: hoedanigheid 

Om de hoedanigheid van een veteraan in een afzonderlijk jaar te kunnen bepalen, is 

informatie toegevoegd over de datum van in- en uitdiensttreding
83

. In dit onderzoek is 

iemand een burger tot de datum van indiensttreding, dan een militair tot de datum van 

uitdiensttreding en vanaf die datum vervolgens een veteraan. Op basis hiervan blijken de 

veteranen in dit onderzoek gemiddeld 2,12 jaar in dienst op de dag van de eerste uitzending. 

De periode tussen de begindatum van de eerste uitzending en de einddatum van de laatste 

uitzending bedraagt gemiddeld 1,37 jaar. En gemiddeld 4,51 jaar na de einddatum van de 

laatste uitzending gaat men uit dienst. Gemiddeld zijn deze veteranen acht jaar in dienst 

geweest. 

De 7.695 veteranen die tot en met 2009 in HKS is geregistreerd, worden verdacht van 

23.752 delicten. Hiervan werden er 13.195 (55,6%) in de periode 2000-2009 gepleegd. 

Bijna 60% van deze delicten werd gepleegd in de hoedanigheid van veteraan. Dat houdt dus 

in dat ruim 40% van al deze delicten werd gepleegd voor de datum van uitdiensttreding 

(dus als militair) of zelfs voor de datum van indiensttreding (als burger).  

Ad 3: aard en omvang 

Bijna de helft van alle delicten betreft rijden onder invloed, (eenvoudige) mishandeling en 

vernieling. Veteranen worden ten opzichte van alle verdachten 58% vaker verdacht van 

rijden onder invloed, 42% vaker van mishandeling en bijna vijf keer vaker van dood en 

letsel door schuld. Daarentegen worden veteranen juist minder vaak verdacht van 

vermogensdelicten. Een voorzichtige conclusie is dat ten opzichte van alle verdachten het 

delictenprofiel van veteranen meer lijkt voort te komen uit een interne motivatie, zoals 

woede of verzet, dan uit een externe motivatie, zoals geldgebrek of een verslaving. 

Contacten tussen politie en veteranen spelen zich relatief vaak af op het gebied van 

openbare orde. Soms is er sprake van verzet en geweld tegen de politie en moet de politie 

opschalen om „veilig‟ te werken. Dit kan escalerend werken.  

Van de 39.573 veteranen in het onderzoeksbestand zijn er 20.233 (51,1%) geregistreerd in 

een politieregistratiesysteem, waarvan 9.022 of 22,8% (ook) strafrechtelijk als verdachte in 

HKS en/of BVO
84

. Bij bijna een op de drie politiecontacten van veteranen worden zij 

verdacht van het plegen van een of meer strafbare feiten. In bijna 20% van de 

politiecontacten is de veteraan op een of andere manier als slachtoffer te kenmerken en in 

8,7% van de politiecontacten als „helper‟. Bij ruim een op de vijf politiecontacten is geen 

                                                           

83 Evenals de begindatum van de eerste uitzending, einddatum van de laatste uitzending en eventueel overlijdensdatum. 
84 Hierbij moet opgemerkt worden dat de politieregistraties uit het BV-bestand een periode van slechts vijf jaar beslaan: van 

15 december 2005 tot en met 15 december 2010.  
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nadere aanduiding van de rol van de veteraan geregistreerd. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in het gegeven dat de politie pas recent is over gegaan naar 

een landelijk en eenduidig registratiesysteem BVH. Een meerderheid van de veteranen heeft 

niet meer dan twee keer contact gehad met de politie. 

Ad 4: cumulatie 

Het veronderstelde „wachtkamereffect‟
85

 is in dit onderzoek niet aangetoond. Beschouwen 

we de eerste tien politiecontacten, dan heeft een ruime meerderheid (62,5%) enkel niet-

strafrechtelijk contacten. De overige veteranen hebben dus minimaal één strafrechtelijk 

contact. Een ruime meerderheid daarvan (89,1%) had echter als eerste een strafrechtelijk 

politiecontact. Althans, bezien vanaf december 2005. Het valt echter ook niet uit te sluiten 

dat deze veteranen daarvoor eerdere, mogelijk niet-strafrechtelijke politiecontacten hebben 

gehad. Hiervoor is het noodzakelijk de politiecontacten van veteranen over een langere 

periode te onderzoeken. 

6.2 Aanbevelingen 

De contacten die de politie met veteranen heeft spelen zich relatief vaak af in de noodhulp 

en hebben daar een relatie met openbare orde en gezag. De politie kan hier volstaan met 

protocollair optreden naar misdrijven of overtredingen. Op basis van dit onderzoek is het 

niet noodzakelijk om specifiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van optreden inzake 

incidenten met veteranen. Gegeven het delictenprofiel is het wel raadzaam een 

professionalisering in de uitvoering te laten plaatsvinden, door aan te sluiten op het 

programma „professionele weerbaarheid‟. Elementen die daarnaast aandacht verdienen zijn 

een vroege herkenning van problemen, kennis van het zorgsysteem voor veteranen en de 

methode van doorverwijzen naar het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). 

  

                                                           

85 Dit effect behelst de gedachte dat veteranen niet gelijk strafrechtelijke overtredingen gaan plegen. Gelet op de incubatietijd 

van PTSS en het „groeien‟ van klachten zouden veteranen dan eerst in contact met de politie komen op basis van symptomen 

die hieruit voortvloeien. Bijvoorbeeld het verzoeken om hulpverlening of het vanwege verhoogde alertheid veelvuldig 

melden van verdachte situaties. 
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Bijlage 1: toelichting en uitwerking ‘timeframing’  

In hoofdstuk 5 beschouwen we de groep van 7.695 veteranen die tot en met 2009 in HKS staat geregistreerd 

over de gehele periode (beschouwd vanaf december 2010). Voor deze exercitie betrekken we alleen de 

veteranen in de analyse die in een bepaald jaar verdacht worden een of meer delicten gepleegd te hebben. We 

doen dit voor tien opvolgende jaren; de jaren 2000 tot en met 2009. De reden hiervoor blijkt uit onderstaande 

tabel, waarin voor elk van deze jaren het aantal verdachten en het aantal delicten staat weergegeven. 

Tabel B1.1: Aantal verdachten en aantal delicten per jaar 

Jaar Aantal 

verdachten 

Aantal delicten 

2000 824 1.156 

2001 845 1.227 

2002 888 1.326 

2003 960 1.451 

2004 1.041 1.518 

2005 993 1.418 

2006 1.017 1.473 

2007 972 1.387 

2008 844 1.184 

2009 735 1.055 

 

Zowel het aantal verdachten als het aantal delicten varieert  dus per jaar. Voor het inzoomen op een jaar maakt 

het daarom uit welk jaar geselecteerd wordt. Vandaar dat we voor alle tien opvolgende jaren het verschil in 

prevalentie zijn nagegaan ten opzichte van een referentiegroep. Als referentiegroep gebruiken we telkens alle 

mannen in Nederland van dat jaar, uitgesplitst naar leeftijd. Elk jaar heeft dus een eigen referentiegroep. 

Bijkomend voordeel is dat hiermee de bevindingen betrouwbaarder worden: niet het verschil in prevalentie 

van een jaar, maar de verschillen van tien opvolgende jaren wordt bepaald. 

Van elke referentiegroep is per jaar nagegaan hoeveel procent van deze Nederlandse mannen, uitgewerkt voor 

alle leeftijdsjaren, minimaal een keer in dat jaar verdacht wordt van een delict. In bijlage 3 zijn hiervan de 

overzichten opgenomen. Van de onderzoeksgroep is vervolgens vastgesteld hoeveel van de verdachten in dat 

jaar ook veteraan waren, op basis van de datum waarop men uit dienst trad. Omdat deze gegevens, datum in 

en uit dienst, alleen maar beschikbaar waren voor de 7.695 veteranen die in HKS staan geregistreerd, was het 

echter niet mogelijk vast te stellen hoeveel van de totale groep van 37.310
86

 veteranen er in een bepaald jaar al 

veteraan waren. En daarmee was het ook niet mogelijk het percentage veteranen te berekenen die in een 

bepaald jaar verdacht wordt van minimaal een delict en deze te vergelijken met de percentages van de 

referentiegroep. 

In plaats daarvan is op basis van de percentages van de referentiegroep, per leeftijdsjaar, het aantal veteranen 

van die leeftijd berekend voor dat jaar. De zo berekende aantallen per leeftijdsjaar zijn vervolgens 

gesommeerd
87

. Deze som betreft dan het aantal veteranen in een bepaald jaar, gegeven dat er geen verschil is 

in prevalentie met de referentiegroep. Van deze som is vervolgens aangegeven of dit meer of minder is dan 

het (beredeneerde) werkelijke aantal veteranen in dat jaar. Als het zo berekende aantal veteranen in een 

bepaald jaar groter is dan het (beredeneerde) werkelijke aantal veteranen, dan worden veteranen ten opzichte 

van alle mannen in Nederland dus relatief vaker verdacht van een delict
88

. Althans in dat jaar. 

 

                                                           

86 De totale groep van 39.573 veteranen bevat 2.263 vrouwen (5,7%); zie ook tabel 5.1.1. 
87 Zo zijn er in 2009 98.000 26-jarige mannen in Nederland, waarvan er 4.803 verdacht werden in dat jaar een delict te 

hebben gepleegd. Oftewel 4,9% van alle 26-jarige mannen in 2009 werd in dat jaar verdacht van een delict. Verder zijn er 21 

veteranen van 26 jaar die in 2009 verdacht worden van een delict. Dit is 4,9% van alle 26-jarige veteranen als er geen 

verschil in prevalentie zou zijn met de referentiegroep. Totaal zouden er in 2009 dan zo‟n 428 veteranen van 26 jaar moeten 

zijn. Dit uitvoeren voor elk leeftijdsjaar en vervolgens sommeren levert het aantal veteranen in 2009, gegeven dus dat er geen 

verschil is in prevalentie met de referentiegroep. 
88 En vice versa in het geval het berekende aantal kleiner is.  
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Datum in en uit dienst 

Teneinde bovenstaande werkwijze uit te kunnen voeren is voor elk van de 7.695 veteranen met minimaal een 

strafrechtelijk contact de datum „uit dienst‟ vastgesteld. Immers, alleen vanaf december 2010, het moment van 

extractie uit het VRS-bestand, is het zeker dat zij allen veteraan zijn. Om verder te kunnen bepalen of men in 

een bepaald jaar burger, militair of veteraan was, is hier de datum „in dienst‟ aan toegevoegd. Bovendien is 

voor elk van deze veteranen de begindatum van de eerste uitzending en de einddatum van de laatste 

uitzending aan toegevoegd. Tot slot bevatte dit bestand de overlijdensdatum van 138 veteranen. 

Helaas bleek het niet mogelijk voor elk van deze 7.695 veteranen al deze datums vast te stellen. Van 2.620 

veteranen (34,0%) ontbrak de datum in dienst en van 2.741 veteranen (35,6%) de datum uit dienst.  De 

begindatum van de eerste uitzending en de einddatum van de laatste uitzending was wel nagenoeg (op vier 

veteranen na) compleet. Verder bleken er onmogelijke combinaties van datums in het bestand voor te komen. 

Zo was van 1.076 veteranen de datum in dienst later dan de begindatum van de eerste uitzending
89

 en was van 

vijf veteranen de datum uit dienst eerder dan de einddatum van de laatste uitzending.  

Teneinde een compleet bestand te verkrijgen is een aantal keuzes gemaakt. In het geval de datum in dienst 

ontbrak of onmogelijk bleek, is hiervoor de begindatum van de eerste uitzending minus een jaar ingevuld. 

Voor deze veteranen stellen we dus dat zij een jaar na indiensttreding voor het eerst werden uitgezonden
90

. In 

het geval de datum uit dienst ontbrak of onmogelijk bleek, is hiervoor de einddatum van de laatste uitzending 

ingevuld. Uiteraard is het waarschijnlijker dat deze veteranen niet allemaal direct na de laatste uitzending uit 

dienst zijn gegaan
91

. Door van deze veteranen de einddatum laatste uitzending en datum uit dienst gelijk te 

stellen, worden zij in het bestand echter direct al veteraan. Dit leidt dus tot een maximale schatting van het 

aantal veteranen in een bepaald jaar, zodat de voor dat jaar vastgestelde prevalentie een bovengrens betreft. 

Op basis van het zo verkregen bestand is tenslotte tabel B1.2 hieronder opgesteld. 

Tabel B1.2: Overzicht van periodes op basis van datumvariabelen 

Periode Aantal Min. Max. Gem. 

Datum in dienst – Begindatum eerste uitzending 7.695 1,00 36,05 2,12 

Begindatum eerste uitzending – Einddatum laatste uitzending 7.695 0,01 37,66 1,37 

Einddatum laatste uitzending – Datum uit dienst 7.695 0,00 30,21 4,51 

Datum uit dienst - Overlijdensdatum 138 0,00 51,50 12,02 

 

De 7.695 veteranen met minimaal een antecedent zijn in dit bestand gemiddeld 2,12 jaar in dienst op de dag 

van de eerste uitzending. De periode tussen de begindatum van de eerste uitzending en de einddatum van de 

laatste uitzending bedraagt gemiddeld 1,37 jaar. En gemiddeld 4,51 jaar na de einddatum van de laatste dienst 

gaat men uit dienst. Gemiddeld zijn deze veteranen acht jaar in dienst geweest. 

 

Prevalentie 2000 t/m 2009 

Om tot uitspraken te kunnen komen over het verschil in prevalentie ten opzichte van een referentiegroep 

wordt dus ingezoomd op tien afzonderlijke jaren; 2000 tot en met 2009. Met behulp van datum uit dienst is 

hiervoor tevens bepaald hoeveel van deze verdachten in dat jaar veteraan zijn. Omdat niet zeker is of de 

precieze datum uit dienst altijd correct is, zoals hierboven uiteengezet, is hierbij enkel gebruik gemaakt van 

het jaar. Concreet houdt dit in dat alle verdachten die voor het volgende jaar uit dienst zijn gegaan beschouwd 

worden als veteraan in dat jaar
92

. Gevolg van deze benadering is dat dit opnieuw
93

 kan leiden tot een 

vermoedelijke overschatting van het aantal veteranen in een bepaald jaar, zodat de voor dat jaar vastgestelde 

                                                           

89 Volgens defensie verklaarbaar vanwege administratieve redenen: medewerkers kunnen later een nieuw contract krijgen en 

daarmee een nieuwe datum in dienst. 
90 De 3.999 veteranen met een (mogelijke) datum in dienst waren gemiddeld 3,1 jaar in dienst op het moment dat zij voor het 

eerst uitgezonden werden. 
91 De 4.954 veteranen met een datum uit dienst verlieten defensie gemiddeld 7 jaar na de laatste uitzending. 
92 Bijvoorbeeld voor het jaar 2000 worden alle verdachten die voor 2001 uit dienst zijn gegaan beschouwd als veteraan in 

2000. 
93 In paragraaf 5.2 is besloten dat in het geval de datum uit dienst ontbrak of onmogelijk bleek, hiervoor de einddatum van de 

laatste uitzending in te vullen. 
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prevalentie een bovengrens betreft. Immers, een verdachte die in een bepaald jaar een delict pleegt alvorens 

dat jaar uit dienst te gaan, pleegt dat delict als militair en niet als veteraan. Het resultaat van deze exercitie 

staat in onderstaand tabel weergegeven. 

Tabel B1.3: Verdachten en verdachte veteranen per jaar 

Jaar Aantal 

verdachten 

Aantal 

veteranen 

% +/- 

2000 824 286 34,7  

2001 845 287 34,0 -0,7 

2002 888 348 39,2 5,2 

2003 960 386 40,2 1,0 

2004 1.041 421 40,4 0,2 

2005 993 465 46,8 6,4 

2006 1.017 644 63,3 16,5 

2007 972 819 84,3 21,0 

2008 844 778 92,2 7,9 

2009 735 704 95,8 3,6 

 
Over deze periode van tien jaren neemt het aandeel veteranen die in dat jaar verdacht wordt van minimaal een 

delict gestaag toe, behoudens 2006 en 2007 waarin het aandeel veteranen aanmerkelijk toeneemt. Omdat 

alleen van de 7.695 veteranen die verdacht worden van minimaal een delict de datum uit dienst bekend is, kan 

niet exact bepaald worden in welke mate deze ontwikkeling overeenkomstig de groei van het totale aantal 

veteranen is. Aangezien een deel van de 7.695 veteranen in het HKS-bestand pas in 2010 uit dienst gaat, zijn 

niet alle verdachten in 2009 dat jaar al veteraan. 

Vervolgens is per jaar van de verdachte veteranen een leeftijdsverdeling opgesteld; deze verdelingen variëren 

tussen 19 en 75 jaar. Daarna is voor deze tien jaren telkens de ratio berekend van de Nederlandse mannen per 

leeftijdsjaar, die in dat jaar verdacht werden van minimaal een delict. De inverse van deze ratio‟s is 

vervolgens vermenigvuldigd met de respectievelijke frequenties van de leeftijdsverdeling. Tot slot zijn per 

jaar deze producten gesommeerd, zijnde het aantal veteranen gegeven dat er geen verschil is in prevalentie 

met de referentiegroep. Ter illustratie is dit voor het jaar 2009 weergegeven in onderstaande tabel. In bijlage 3 

is dit opgenomen voor alle tien afzonderlijke jaren. 
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Tabel B1.4: Berekening som veteranen in 2009 o.b.v. verdachtenratio’s naar leeftijd referentiegroep 

Jaar: 2009 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal 
mannen NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 1 101000 7205 0,0713 14,02 14,02 

21 3 102000 6754 0,0662 15,10 45,31 

22 2 101000 6512 0,0645 15,51 31,02 

23 4 100000 6217 0,0622 16,08 64,34 

24 7 100000 5557 0,0556 18,00 125,97 

25 18 97000 5150 0,0531 18,83 339,03 

26 21 98000 4803 0,0490 20,40 428,48 

27 29 101000 4593 0,0455 21,99 637,71 

28 22 102000 4464 0,0438 22,85 502,69 

29 30 99000 4082 0,0412 24,25 727,58 

30 29 100000 3820 0,0382 26,18 759,16 

31 22 99000 3637 0,0367 27,22 598,85 

32 32 100000 3345 0,0335 29,90 956,65 

33 31 101000 3340 0,0331 30,24 937,43 

34 51 101000 3359 0,0333 30,07 1533,49 

35 40 105000 3388 0,0323 30,99 1239,67 

36 34 119000 3321 0,0279 35,83 1218,31 

37 28 126000 3579 0,0284 35,21 985,75 

38 34 132000 3701 0,0280 35,67 1212,65 

39 26 135000 3740 0,0277 36,10 938,50 

40 11 130000 3521 0,0271 36,92 406,13 

41 21 129000 3298 0,0256 39,11 821,41 

42 12 130000 3142 0,0242 41,37 496,50 

43 6 133000 3109 0,0234 42,78 256,67 

44 6 135000 3143 0,0233 42,95 257,72 

45 22 133000 2894 0,0218 45,96 1011,06 

46 21 130000 2733 0,0210 47,57 998,90 

47 19 129000 2624 0,0203 49,16 934,07 

48 21 126000 2350 0,0187 53,62 1125,96 

49 44 124000 2238 0,0180 55,41 2437,89 

50 5 121000 2011 0,0166 60,17 300,85 

51 16 118000 1809 0,0153 65,23 1043,67 

52 7 117000 1640 0,0140 71,34 499,39 

53 1 113000 1510 0,0134 74,83 74,83 

54 3 112000 1433 0,0128 78,16 234,47 

55 2 111000 1332 0,0120 83,33 166,67 

56 2 111000 1206 0,0109 92,04 184,08 

57 3 107000 1091 0,0102 98,08 294,23 

58 2 109000 1032 0,0095 105,62 211,24 

59 2 109000 887 0,0081 122,89 245,77 

60 1 112000 914 0,0082 122,54 122,54 

61 1 117000 880 0,0075 132,95 132,95 

62 3 120000 870 0,0073 137,93 413,79 

63 1 85000 656 0,0077 129,57 129,57 

64 4 88000 567 0,0064 155,20 620,81 

66 1 76000 450 0,0060 168,89 168,89 

70 1 64000 268 0,0044 238,81 238,81 

71 1 59000 240 0,0042 245,83 245,83 

73 1 53000 196 0,0037 270,41 270,41 

Totaal 704     27641,71 
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Op basis van bovenstaande berekening voor het jaar 2009, waarbij uitgegaan wordt van geen verschil in 

prevalentie tussen veteranen ten opzichte van alle Nederlandse mannen, komen we uit op 27.642 veteranen. 

Omdat van de ons bekende totale groep van 37.310 veteranen niet bekend is wanneer ze uit dienst zijn gegaan, 

is dus ook niet vast te stellen hoeveel van deze groep in een bepaald jaar al veteraan was. Althans niet precies 

en met grote zekerheid. Anderzijds is het zeer aannemelijk  dat het vermoedelijke aantal veteranen in 2009 uit 

de ons bekende groep van 37.310 veteranen feitelijk groter is
94

. Voor 2009 kunnen we dus alvast concluderen 

dat veteranen ten opzichte van alle Nederlandse mannen in dat jaar, verhoudingsgewijs minder vaak verdacht 

worden van een of meer delicten. In tabel B1.5 hieronder staan de resultaten van deze berekening voor alle 

tien jaren weergegeven. 

 

Tabel B1.5: Berekende veteranensom per jaar o.b.v. verdachtenratio’s naar leeftijd referentiegroep 

Jaar Som 
veteranen 

%
a
 +/- 

2000 12.008 32,2  

2001 11.148 29,9 -2,3 

2002 12.947 34,7 4,8 

2003 13.708 36,7 2,0 

2004 14.103 37,8 1,1 

2005 15.205 40,8 3,0 

2006 20.491 54,9 14,1 

2007 26.637 71,4 16,5 

2008 26.625 71,4 0,0 

2009 27.642 74,1 2,7 
a
: t.o.v. alle 37.310 veteranen 

 
Over deze periode van tien jaren neemt de som veteranen gestaag toe, behoudens 2006 en 2007 waarin deze 

som aanmerkelijk toeneemt. Dit hangt sterk samen
95

 met de toename van het aandeel veteranen per jaar die 

verdacht worden van minimaal een delict, zoals weergegeven in tabel B1.3. Ondanks dat van de ons bekende 

groep van 37.310 veteranen niet precies en met grote zekerheid is vast te stellen hoeveel daarvan in de 

afzonderlijke jaren al veteraan zijn, is het zeer aannemelijk dat dit aantal telkens hoger zal liggen dan de 

hierboven berekende aantallen. Bovendien zijn in de procedure keuzes gemaakt die leiden tot een 

overschatting van het aantal veteranen in de afzonderlijke jaren
96

, zodat de in tabel B1.5 vermelde aantallen 

een bovengrens betreffen. Al met al concluderen we dan ook dat gedurende deze tien opvolgende jaren 

veteranen ten opzichte van alle Nederlandse mannen verhoudingsgewijs minder vaak verdacht worden van 

een delict. 

  

                                                           

94 Anders zouden 9.668 veteranen (25,9% van alle veteranen sinds 1979) pas in 2010 uit dienst moeten zijn gegaan. 
95 r = 0,927; p = 0,000. 
96 Ten eerste omdat besloten is dat in het geval de datum uit dienst ontbrak of onmogelijk bleek, hiervoor de einddatum 

laatste uitzending in te vullen. Hierdoor wordt een verdachte „eerder‟ een veteraan in het bestand. Ten tweede bij de bepaling 

van het aantal veteranen in een bepaald jaar, door alle verdachten die voor het volgende jaar uit dienst zijn (alvast) te 

beschouwen als veteraan in dat jaar. Ook hierdoor wordt een verdachte „eerder‟ een veteraan in het bestand, aangezien het 

delict ook nog als militair gepleegd kan zijn. 
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Bijlage 2: berekening som veteranen jaar 2000 t/m 2009  

Jaar: 2000 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 1 95000 5132 0,0540 18,51 18,51 

21 3 96000 4798 0,0500 20,01 60,03 

22 5 95000 4492 0,0473 21,15 105,74 

23 10 98000 4133 0,0422 23,71 237,12 

24 15 99000 4032 0,0407 24,55 368,30 

25 11 105000 3908 0,0372 26,87 295,55 

26 14 109000 4040 0,0371 26,98 377,72 

27 22 120000 3963 0,0330 30,28 666,16 

28 23 127000 4226 0,0333 30,05 691,20 

29 12 134000 4310 0,0322 31,09 373,09 

30 13 138000 4200 0,0304 32,86 427,14 

31 5 132000 3813 0,0289 34,62 173,09 

32 10 132000 3729 0,0283 35,40 353,98 

33 5 133000 3502 0,0263 37,98 189,89 

34 5 136000 3426 0,0252 39,70 198,48 

35 3 138000 3330 0,0241 41,44 124,32 

36 16 136000 3305 0,0243 41,15 658,40 

37 18 133000 2979 0,0224 44,65 803,63 

38 19 132000 2864 0,0217 46,09 875,70 

39 28 129000 2663 0,0206 48,44 1356,37 

40 21 128000 2591 0,0202 49,40 1037,44 

41 1 125000 2452 0,0196 50,98 50,98 

42 9 123000 2217 0,0180 55,48 499,32 

43 2 118000 2020 0,0171 58,42 116,83 

44 1 117000 1949 0,0167 60,03 60,03 

45 1 116000 1820 0,0157 63,74 63,74 

47 2 116000 1633 0,0141 71,03 142,07 

48 2 113000 1473 0,0130 76,71 153,43 

49 1 114000 1406 0,0123 81,08 81,08 

51 1 119000 1249 0,0105 95,28 95,28 

52 3 125000 1213 0,0097 103,05 309,15 

56 1 92000 805 0,0088 114,29 114,29 

59 1 81000 540 0,0067 150,00 150,00 

62 1 70000 377 0,0054 185,68 185,68 

75 1 41000 69 0,0017 594,20 594,20 

Totaal 286     12.008 
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Jaar: 2001 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 5 99000 5766 0,0582 17,17 85,85 

21 6 96000 5215 0,0543 18,41 110,45 

22 9 97000 4876 0,0503 19,89 179,04 

23 10 96000 4465 0,0465 21,50 215,01 

24 7 99000 4359 0,0440 22,71 158,98 

25 8 100000 4166 0,0417 24,00 192,03 

26 8 106000 4099 0,0387 25,86 206,88 

27 20 110000 4081 0,0371 26,95 539,08 

28 13 121000 4205 0,0348 28,78 374,08 

29 16 128000 4236 0,0331 30,22 483,47 

30 8 134000 4293 0,0320 31,21 249,71 

31 7 139000 4359 0,0314 31,89 223,22 

32 1 133000 4131 0,0311 32,20 32,20 

33 9 132000 3818 0,0289 34,57 311,16 

34 11 133000 3661 0,0275 36,33 399,62 

35 2 136000 3653 0,0269 37,23 74,46 

36 5 139000 3588 0,0258 38,74 193,70 

37 14 137000 3502 0,0256 39,12 547,69 

38 22 134000 3251 0,0243 41,22 906,80 

39 19 132000 3049 0,0231 43,29 822,56 

40 28 129000 2839 0,0220 45,44 1272,28 

41 27 128000 2664 0,0208 48,05 1297,30 

42 4 125000 2537 0,0203 49,27 197,08 

43 13 123000 2347 0,0191 52,41 681,30 

44 3 121000 2164 0,0179 55,91 167,74 

45 1 118000 1961 0,0166 60,17 60,17 

47 1 115000 1725 0,0150 66,67 66,67 

48 3 116000 1669 0,0144 69,50 208,51 

51 2 115000 1355 0,0118 84,87 169,74 

56 1 96000 851 0,0089 112,81 112,81 

57 1 91000 807 0,0089 112,76 112,76 

60 1 81000 599 0,0074 135,23 135,23 

61 1 77000 501 0,0065 153,69 153,69 

65 1 65000 315 0,0048 206,35 206,35 

Totaal 287     11.148 

  



  

 54 

Jaar: 2002 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

19 1 96000 6421 0,0669 14,95 14,95 

21 8 100000 5977 0,0598 16,73 133,85 

22 6 97000 5652 0,0583 17,16 102,97 

23 7 98000 5169 0,0527 18,96 132,71 

24 12 98000 4940 0,0504 19,84 238,06 

25 9 100000 4634 0,0463 21,58 194,22 

26 16 101000 4427 0,0438 22,81 365,03 

27 14 107000 4378 0,0409 24,44 342,17 

28 15 111000 4198 0,0378 26,44 396,62 

29 20 121000 4392 0,0363 27,55 551,00 

30 14 129000 4639 0,0360 27,81 389,31 

31 16 135000 4583 0,0339 29,46 471,31 

32 12 139000 4582 0,0330 30,34 364,03 

33 2 133000 4319 0,0325 30,79 61,59 

34 9 132000 3959 0,0300 33,34 300,08 

35 3 134000 3919 0,0292 34,19 102,58 

36 5 136000 3715 0,0273 36,61 183,04 

37 3 139000 3783 0,0272 36,74 110,23 

38 22 137000 3663 0,0267 37,40 822,82 

39 24 133000 3415 0,0257 38,95 934,70 

40 21 132000 3259 0,0247 40,50 850,57 

41 39 129000 3062 0,0237 42,13 1643,04 

42 29 128000 2958 0,0231 43,27 1254,90 

43 2 125000 2671 0,0214 46,80 93,60 

44 15 122000 2470 0,0202 49,39 740,89 

45 5 121000 2219 0,0183 54,53 272,65 

46 2 117000 2133 0,0182 54,85 109,70 

48 2 115000 1918 0,0167 59,96 119,92 

50 1 112000 1551 0,0138 72,21 72,21 

51 1 113000 1453 0,0129 77,77 77,77 

52 2 114000 1379 0,0121 82,67 165,34 

53 3 118000 1386 0,0117 85,14 255,41 

54 1 124000 1312 0,0106 94,51 94,51 

55 1 124000 1329 0,0107 93,30 93,30 

56 1 92000 1050 0,0114 87,62 87,62 

57 1 96000 909 0,0095 105,61 105,61 

58 1 91000 875 0,0096 104,00 104,00 

61 1 80000 564 0,0071 141,84 141,84 

64 1 68000 368 0,0054 184,78 184,78 

69 1 59000 220 0,0037 268,18 268,18 

Totaal 348     12.947 

 
  



  

 55 

Jaar: 2003 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

19 2 95000 7173 0,0755 13,24 26,49 

20 1 96000 6788 0,0707 14,14 14,14 

21 3 98000 6315 0,0644 15,52 46,56 

22 5 100000 6015 0,0602 16,63 83,13 

23 12 98000 5722 0,0584 17,13 205,52 

24 8 99000 5317 0,0537 18,62 148,96 

25 8 98000 4915 0,0502 19,94 159,51 

26 8 101000 4752 0,0470 21,25 170,03 

27 16 102000 4451 0,0436 22,92 366,66 

28 21 107000 4539 0,0424 23,57 495,04 

29 13 111000 4595 0,0414 24,16 314,04 

30 23 121000 4484 0,0371 26,98 620,65 

31 16 128000 4693 0,0367 27,27 436,39 

32 12 135000 4801 0,0356 28,12 337,43 

33 14 139000 4847 0,0349 28,68 401,49 

34 4 133000 4551 0,0342 29,22 116,90 

35 7 132000 4327 0,0328 30,51 213,54 

36 7 133000 4200 0,0316 31,67 221,67 

37 2 136000 4035 0,0297 33,71 67,41 

38 5 138000 4024 0,0292 34,29 171,47 

39 22 136000 3931 0,0289 34,60 761,13 

40 24 133000 3653 0,0275 36,41 873,80 

41 32 132000 3513 0,0266 37,57 1202,39 

42 34 129000 3275 0,0254 39,39 1339,24 

43 36 128000 3161 0,0247 40,49 1457,77 

44 4 124000 2926 0,0236 42,38 169,51 

45 19 122000 2666 0,0219 45,76 869,47 

46 3 120000 2525 0,0210 47,52 142,57 

47 1 117000 2227 0,0190 52,54 52,54 

48 2 116000 2161 0,0186 53,68 107,36 

49 2 115000 2016 0,0175 57,04 114,09 

50 1 111000 1799 0,0162 61,70 61,70 

51 3 112000 1689 0,0151 66,31 198,93 

52 2 114000 1539 0,0135 74,07 148,15 

53 1 114000 1552 0,0136 73,45 73,45 

54 1 117000 1446 0,0124 80,91 80,91 

55 2 123000 1388 0,0113 88,62 177,23 

57 1 91000 1181 0,0130 77,05 77,05 

58 1 95000 1004 0,0106 94,62 94,62 

59 1 90000 934 0,0104 96,36 96,36 

60 2 82000 846 0,0103 96,93 193,85 

63 3 75000 544 0,0073 137,87 413,60 

65 1 67000 398 0,0059 168,34 168,34 

67 1 63000 290 0,0046 217,24 217,24 

Totaal 386     13.708 

 
  



  

 56 

Jaar: 2004 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

19 1 98000 7702 0,0786 12,72 12,72 

20 5 95000 7456 0,0785 12,74 63,71 

21 7 97000 7065 0,0728 13,73 96,11 

22 7 99000 6549 0,0662 15,12 105,82 

23 12 101000 6348 0,0629 15,91 190,93 

24 7 98000 5845 0,0596 16,77 117,37 

25 8 99000 5295 0,0535 18,70 149,58 

26 11 99000 5164 0,0522 19,17 210,88 

27 11 101000 4619 0,0457 21,87 240,53 

28 15 102000 4655 0,0456 21,91 328,68 

29 20 107000 4424 0,0413 24,19 483,73 

30 22 111000 4518 0,0407 24,57 540,50 

31 20 121000 4649 0,0384 26,03 520,54 

32 14 128000 4815 0,0376 26,58 372,17 

33 18 135000 4843 0,0359 27,88 501,76 

34 12 138000 4673 0,0339 29,53 354,38 

35 4 132000 4679 0,0354 28,21 112,84 

36 11 132000 4354 0,0330 30,32 333,49 

37 8 133000 4211 0,0317 31,58 252,67 

38 5 136000 4318 0,0318 31,50 157,48 

39 5 138000 4242 0,0307 32,53 162,66 

40 25 136000 4039 0,0297 33,67 841,79 

41 28 133000 3828 0,0288 34,74 972,83 

42 26 131000 3577 0,0273 36,62 952,19 

43 29 128000 3387 0,0265 37,79 1095,96 

44 39 127000 3143 0,0247 40,41 1575,88 

45 6 124000 2929 0,0236 42,34 254,01 

46 12 121000 2730 0,0226 44,32 531,87 

47 6 120000 2456 0,0205 48,86 293,16 

48 1 116000 2338 0,0202 49,62 49,62 

49 3 116000 2084 0,0180 55,66 166,99 

50 3 114000 2002 0,0176 56,94 170,83 

51 3 114000 1937 0,0170 58,85 176,56 

52 1 111000 1695 0,0153 65,49 65,49 

54 2 113000 1496 0,0132 75,53 151,07 

55 1 117000 1411 0,0121 82,92 82,92 

56 3 122000 1391 0,0114 87,71 263,12 

57 1 126000 1393 0,0111 90,45 90,45 

58 3 90000 1189 0,0132 75,69 227,08 

59 2 94000 977 0,0104 96,21 192,43 

60 1 89000 897 0,0101 99,22 99,22 

61 1 81000 770 0,0095 105,19 105,19 

64 1 71000 456 0,0064 155,70 146,83 

72 1 52000 180 0,0035 288,89 288,89 

Totaal 421     14.103 

  



  

 57 

Jaar: 2005 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 4 98000 7506 0,0766 13,06 52,22 

21 11 95000 7041 0,0741 13,49 148,42 

22 14 97000 6474 0,0667 14,98 209,76 

23 11 99000 6095 0,0616 16,24 178,67 

24 14 101000 6073 0,0601 16,63 232,83 

25 14 98000 5426 0,0554 18,06 252,86 

26 15 99000 5149 0,0520 19,23 288,41 

27 13 99000 4768 0,0482 20,76 269,92 

28 5 101000 4446 0,0440 22,72 113,59 

29 18 101000 4359 0,0432 23,17 417,07 

30 24 106000 4352 0,0411 24,36 584,56 

31 27 111000 4312 0,0388 25,74 695,04 

32 14 120000 4584 0,0382 26,18 366,49 

33 21 127000 4594 0,0362 27,64 580,54 

34 13 134000 4749 0,0354 28,22 366,81 

35 12 138000 4746 0,0344 29,08 348,93 

36 3 132000 4658 0,0353 28,34 85,02 

37 7 131000 4201 0,0321 31,18 218,28 

38 6 132000 4126 0,0313 31,99 191,95 

39 5 135000 4069 0,0301 33,18 165,89 

40 8 137000 4154 0,0303 32,98 263,84 

41 22 135000 3992 0,0296 33,82 743,99 

42 30 132000 3723 0,0282 35,46 1063,66 

43 25 131000 3531 0,0270 37,10 927,50 

44 41 128000 3356 0,0262 38,14 1563,77 

45 35 126000 3159 0,0251 39,89 1396,01 

46 4 123000 2924 0,0238 42,07 168,26 

47 18 121000 2607 0,0215 46,41 835,44 

48 3 119000 2480 0,0208 47,98 143,95 

49 3 116000 2219 0,0191 52,28 156,83 

50 1 115000 2088 0,0182 55,08 55,08 

51 1 113000 2009 0,0178 56,25 56,25 

53 2 110000 1674 0,0152 65,71 131,42 

54 3 111000 1622 0,0146 68,43 205,30 

55 3 112000 1440 0,0129 77,78 233,33 

56 4 116000 1392 0,0120 83,33 333,33 

57 5 121000 1403 0,0116 86,24 431,22 

59 1 89000 1119 0,0126 79,54 79,54 

60 3 93000 950 0,0102 97,89 293,68 

62 1 80000 694 0,0087 115,27 115,27 

71 1 54000 225 0,0042 240,00 240,00 

Totaal 465     15.205 

 
  



  

 58 

Jaar: 2006 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 3 98000 7901 0,0806 12,40 37,21 

21 11 98000 7276 0,0742 13,47 148,16 

22 20 95000 6851 0,0721 13,87 277,33 

23 17 97000 6195 0,0639 15,66 266,18 

24 20 99000 5812 0,0587 17,03 340,67 

25 23 101000 5656 0,0560 17,86 410,71 

26 19 98000 5102 0,0521 19,21 364,95 

27 19 99000 4769 0,0482 20,76 394,42 

28 23 98000 4574 0,0467 21,43 492,79 

29 20 100000 4396 0,0440 22,75 454,96 

30 32 101000 4040 0,0400 25,00 800,00 

31 19 106000 4133 0,0390 25,65 487,30 

32 39 120000 4139 0,0345 28,99 1130,71 

33 35 120000 4334 0,0361 27,69 969,08 

34 26 127000 4325 0,0341 29,36 763,47 

35 23 133000 4602 0,0346 28,90 664,71 

36 22 137000 4635 0,0338 29,56 650,27 

37 11 131000 4342 0,0331 30,17 331,87 

38 11 130000 4096 0,0315 31,74 349,12 

39 7 131000 3949 0,0301 33,17 232,21 

40 8 134000 4019 0,0300 33,34 266,73 

41 5 136000 3940 0,0290 34,52 172,59 

42 25 134000 3848 0,0287 34,82 870,58 

43 27 131000 3611 0,0276 36,28 979,51 

44 36 130000 3407 0,0262 38,16 1373,64 

45 38 127000 3138 0,0247 40,47 1537,92 

46 42 126000 2956 0,0235 42,63 1790,26 

47 4 123000 2802 0,0228 43,90 175,59 

48 22 120000 2520 0,0210 47,62 1047,62 

49 5 119000 2322 0,0195 51,25 256,24 

50 8 115000 2083 0,0181 55,21 441,67 

51 2 114000 1919 0,0168 59,41 118,81 

52 3 113000 1927 0,0171 58,64 175,92 

53 2 113000 1767 0,0156 63,95 127,90 

54 2 109000 1567 0,0144 69,56 139,12 

55 3 110000 1411 0,0128 77,96 233,88 

56 3 111000 1444 0,0130 76,87 230,61 

57 1 115000 1280 0,0111 89,84 89,84 

58 1 120000 1312 0,0109 91,46 91,46 

59 1 124000 1289 0,0104 96,20 96,20 

60 1 88000 1045 0,0119 84,21 84,21 

63 2 79000 673 0,0085 117,38 234,77 

64 2 75000 592 0,0079 126,69 253,38 

65 1 75000 550 0,0073 136,36 136,36 

Totaal 644     20.491 

 
  



  

 59 

Jaar: 2007 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

21 4 98000 7517 0,0767 13,04 52,15 

22 9 98000 7124 0,0727 13,76 123,81 

23 16 96000 6448 0,0672 14,89 238,21 

24 25 97000 5880 0,0606 16,50 412,41 

25 20 99000 5658 0,0572 17,50 349,95 

26 38 101000 5256 0,0520 19,22 730,21 

27 23 98000 4894 0,0499 20,02 460,56 

28 31 99000 4631 0,0468 21,38 662,71 

29 23 98000 4321 0,0441 22,68 521,64 

30 39 100000 4245 0,0425 23,56 918,73 

31 48 100000 3949 0,0395 25,32 1215,50 

32 43 105000 3945 0,0376 26,62 1144,49 

33 37 109000 4104 0,0377 26,56 982,70 

34 52 119000 4080 0,0343 29,17 1516,67 

35 55 126000 4132 0,0328 30,49 1677,15 

36 38 132000 4376 0,0332 30,16 1146,25 

37 32 136000 4425 0,0325 30,73 983,50 

38 24 130000 4241 0,0326 30,65 735,68 

39 11 130000 3964 0,0305 32,80 360,75 

40 13 131000 3841 0,0293 34,11 443,37 

41 10 133000 3831 0,0288 34,72 347,17 

42 9 135000 3784 0,0280 35,68 321,09 

43 28 134000 3705 0,0276 36,17 1012,69 

44 33 131000 3420 0,0261 38,30 1264,04 

45 35 130000 3124 0,0240 41,61 1456,47 

46 30 126000 2990 0,0237 42,14 1264,21 

47 34 125000 2857 0,0229 43,75 1487,57 

48 2 122000 2523 0,0207 48,36 96,71 

49 9 119000 2401 0,0202 49,56 446,06 

50 9 118000 2256 0,0191 52,30 470,74 

51 2 114000 2100 0,0184 54,29 108,57 

52 3 113000 1796 0,0159 62,92 188,75 

53 3 112000 1776 0,0159 63,06 189,19 

54 3 112000 1535 0,0137 72,96 218,89 

55 2 108000 1494 0,0138 72,29 144,58 

56 4 109000 1339 0,0123 81,40 325,62 

57 2 110000 1286 0,0117 85,54 171,07 

58 3 114000 1283 0,0113 88,85 266,56 

59 4 119000 1155 0,0097 103,03 412,12 

60 2 123000 1182 0,0096 104,06 208,12 

62 3 91000 805 0,0088 113,04 339,13 

63 3 85000 711 0,0084 119,55 358,65 

64 1 78000 635 0,0081 122,83 122,83 

65 1 74000 574 0,0078 128,92 128,92 

67 1 70000 441 0,0063 158,73 158,73 

68 1 67000 382 0,0057 175,39 175,39 

74 1 50000 181 0,0036 276,24 276,24 

Totaal 819     26.637 

  



  

 60 

Jaar: 2008 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 1 101000 7787 0,0771 12,97 12,97 

21 1 100000 7386 0,0739 13,54 13,54 

22 2 99000 6820 0,0689 14,52 29,03 

23 15 98000 6380 0,0651 15,36 230,41 

24 20 96000 5732 0,0597 16,75 334,96 

25 24 97000 5242 0,0540 18,50 444,11 

26 27 100000 4961 0,0496 20,16 544,25 

27 24 101000 4869 0,0482 20,74 497,84 

28 26 98000 4547 0,0464 21,55 560,37 

29 29 99000 4298 0,0434 23,03 667,99 

30 23 98000 3903 0,0398 25,11 577,50 

31 38 100000 3713 0,0371 26,93 1023,43 

32 46 100000 3637 0,0364 27,50 1264,78 

33 45 105000 3706 0,0353 28,33 1274,96 

34 49 109000 3674 0,0337 29,67 1453,73 

35 43 119000 3802 0,0319 31,30 1345,87 

36 43 126000 4039 0,0321 31,20 1341,42 

37 31 132000 4179 0,0317 31,59 979,18 

38 29 135000 3958 0,0293 34,11 989,14 

39 23 130000 3896 0,0300 33,37 767,45 

40 11 129000 3657 0,0283 35,27 388,02 

41 10 130000 3474 0,0267 37,42 374,21 

42 10 133000 3518 0,0265 37,81 378,06 

43 11 135000 3491 0,0259 38,67 425,38 

44 31 133000 3358 0,0252 39,61 1227,81 

45 32 130000 3015 0,0232 43,12 1379,77 

46 26 129000 2940 0,0228 43,88 1140,82 

47 33 126000 2636 0,0209 47,80 1577,39 

48 26 125000 2503 0,0200 49,94 1298,44 

49 3 121000 2380 0,0197 50,84 152,52 

50 15 119000 2121 0,0178 56,11 841,58 

51 2 117000 1899 0,0162 61,61 123,22 

52 5 114000 1748 0,0153 65,22 326,09 

54 3 111000 1489 0,0134 74,55 223,64 

55 1 112000 1420 0,0127 78,87 78,87 

57 2 108000 1136 0,0105 95,07 190,14 

58 6 109000 1112 0,0102 98,02 588,13 

60 5 118000 1004 0,0085 117,53 587,65 

61 2 121000 972 0,0080 124,49 248,97 

62 1 86000 838 0,0097 102,63 102,63 

63 1 89000 682 0,0077 130,50 130,50 

64 1 84000 612 0,0073 137,25 137,25 

65 1 77000 525 0,0068 146,67 146,67 

70 1 60000 293 0,0049 204,78 204,78 

Totaal 778     26.625 

 
  



  

 61 

Jaar: 2009 

Leeftijd Aantal 
Veteranen 

Aantal mannen 
NL 

Aantal 
mannen HKS 

Ratio Inverse Product  

20 1 101000 7205 0,0713 14,02 14,02 

21 3 102000 6754 0,0662 15,10 45,31 

22 2 101000 6512 0,0645 15,51 31,02 

23 4 100000 6217 0,0622 16,08 64,34 

24 7 100000 5557 0,0556 18,00 125,97 

25 18 97000 5150 0,0531 18,83 339,03 

26 21 98000 4803 0,0490 20,40 428,48 

27 29 101000 4593 0,0455 21,99 637,71 

28 22 102000 4464 0,0438 22,85 502,69 

29 30 99000 4082 0,0412 24,25 727,58 

30 29 100000 3820 0,0382 26,18 759,16 

31 22 99000 3637 0,0367 27,22 598,85 

32 32 100000 3345 0,0335 29,90 956,65 

33 31 101000 3340 0,0331 30,24 937,43 

34 51 101000 3359 0,0333 30,07 1533,49 

35 40 105000 3388 0,0323 30,99 1239,67 

36 34 119000 3321 0,0279 35,83 1218,31 

37 28 126000 3579 0,0284 35,21 985,75 

38 34 132000 3701 0,0280 35,67 1212,65 

39 26 135000 3740 0,0277 36,10 938,50 

40 11 130000 3521 0,0271 36,92 406,13 

41 21 129000 3298 0,0256 39,11 821,41 

42 12 130000 3142 0,0242 41,37 496,50 

43 6 133000 3109 0,0234 42,78 256,67 

44 6 135000 3143 0,0233 42,95 257,72 

45 22 133000 2894 0,0218 45,96 1011,06 

46 21 130000 2733 0,0210 47,57 998,90 

47 19 129000 2624 0,0203 49,16 934,07 

48 21 126000 2350 0,0187 53,62 1125,96 

49 44 124000 2238 0,0180 55,41 2437,89 

50 5 121000 2011 0,0166 60,17 300,85 

51 16 118000 1809 0,0153 65,23 1043,67 

52 7 117000 1640 0,0140 71,34 499,39 

53 1 113000 1510 0,0134 74,83 74,83 

54 3 112000 1433 0,0128 78,16 234,47 

55 2 111000 1332 0,0120 83,33 166,67 

56 2 111000 1206 0,0109 92,04 184,08 

57 3 107000 1091 0,0102 98,08 294,23 

58 2 109000 1032 0,0095 105,62 211,24 

59 2 109000 887 0,0081 122,89 245,77 

60 1 112000 914 0,0082 122,54 122,54 

61 1 117000 880 0,0075 132,95 132,95 

62 3 120000 870 0,0073 137,93 413,79 

63 1 85000 656 0,0077 129,57 129,57 

64 4 88000 567 0,0064 155,20 620,81 

66 1 76000 450 0,0060 168,89 168,89 

70 1 64000 268 0,0044 238,81 238,81 

71 1 59000 240 0,0042 245,83 245,83 

73 1 53000 196 0,0037 270,41 270,41 

Totaal 704     27.642 

 

  



  

 62 

Bijlage 3: delicten naar hoedanigheid 

Met behulp van datum in en uit dienst is per jaar bepaald wie in dat jaar burger, militair of veteraan is. 

Vervolgens is per jaar nagegaan hoeveel en welke delicten door deze burgers, militairen en veteranen in dat 

jaar zijn gepleegd. Aangezien de delicten al in hoofdstuk 5 nader beschreven worden, wordt hier volstaan met 

de weergave van de ernstscores
97

. 

Tabel B3.1: Delicten per jaar naar hoedanigheid en ernstscore 

Jaar Hoedanigheid Aantal 
personen 

% 
personen 

Aantal 
delicten 

% 
delicten 

Ernstscore 

2000 Burger 125 15,2 164 14,2 0,31 

Militair 413 50,1 528 45,7 -0,10 

Veteraan 286 34,7 464 40,1 -0,09 

Totaal 824 100,0 1.156 100,0 -0,03 

2001 Burger 101 12,0 128 10,4 0,25 

Militair 457 54,1 663 54,0 -0,12 

Veteraan 287 34,0 436 35,5 -0,11 

Totaal 845 100,0 1.227 100,0 -0,08 

2002 Burger 63 7,1 75 5,7 0,12 

Militair 477 53,7 650 49,0 -0,11 

Veteraan 348 39,2 601 45,3 -0,13 

Totaal 888 100,0 1.326 100,0 -0,11 

2003 Burger 12 1,3 13 0,9 -0,06 

Militair 562 58,5 821 56,6 -0,14 

Veteraan 386 40,2 617 42,5 -0,13 

Totaal 960 100,0 1.451 100,0 -0,13 

2004 Burger 4 0,4 6 0,4 0,39 

Militair 616 59,2 854 56,3 -0,08 

Veteraan 421 40,4 658 43,3 -0,14 

Totaal 1.041 100,0 1.518 100,0 -0,11 

2005 Burger 8 0,8 12 0,8 0,37 

Militair 520 52,4 706 49,8 -0,13 

Veteraan 465 46,8 700 49,4 -0,07 

Totaal 993 100,0 1.418 100,0 -0,10 

2006 Burger 8 0,8 15 1,0 0,71 

Militair 365 35,9 505 34,3 -0,09 

Veteraan 644 63,3 953 64,7 -0,03 

Totaal 1.017 100,0 1.473 100,0 -0,04 

2007 Burger 2 0,2 2 0,1 0,43 

Militair 151 15,5 186 13,4 -0,15 

Veteraan 819 84,3 1.199 86,4 -0,14 

Totaal 972 100,0 1.387 100,0 -0,14 

2008 Militair 66 7,8 86 7,3 -0,06 

Veteraan 778 92,2 1.098 92,7 -0,09 

Totaal 844 100,0 1.184 100,0 -0,09 

2009 Militair 31 4,2 40 3,8 -0,07 

Veteraan 704 95,8 1.015 96,2 -0,16 

Totaal 735 100,0 1.055 100,0 -0,15 

 

                                                           

97 De (berekening van de) ernstscore wordt in paragraaf 5.4 nader beschreven. De ernstscore is zo geconstrueerd dat de 

gemiddelde ernstscore van alle delicten „0‟ is. Een hogere ernstscore houdt daarbij een ernstiger delict in, uitgaande van de 

strafmaat. 
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Bijlage 4: onderzoek naar het wachtkamereffect nader beschreven 

De ontwikkeling van de eerste tien politiecontacten in het BV-bestand is op een aantal manieren nagegaan. Zo 

is van deze politiecontacten de verdeling naar geslacht bekeken, waaruit blijkt dat de oververtegenwoordiging 

van de mannelijke veteranen in dit BV-bestand bij elk volgend contact gestaag verder toeneemt
98

. Het zijn dus 

ook verhoudingsgewijs vooral de mannelijke veteranen die de afgelopen vijf jaar vaker contact met de politie 

hebben gehad. Verder is ook bij de opvolgende politiecontacten de gemiddelde leeftijd berekend van de 

betrokken veteranen ten tijde van dat contact, uitgesplitst naar bronsysteem. Hieruit kunnen twee zaken 

opgemaakt worden: het zijn verhoudingsgewijs vooral de jongere veteranen die vaker dan twee keer contact 

hebben met de politie
99

 en jongere veteranen worden relatief vaker verdacht van een delict. Althans, de 

gemiddelde leeftijd van veteranen waarvan het politiecontact is geregistreerd in het bronsysteem BVO of 

HKS, ligt beduidend lager dan die van veteranen waarvan het politiecontact is geregistreerd in het 

bronsysteem BVH, BPS of XPOL. Dit verschil in gemiddelde leeftijd wordt bij elk volgend politiecontact wel 

kleiner
100

. 

Verder zijn de achtereenvolgende politiecontacten uitgewerkt naar bronsysteem. Zoals eerder beschreven 

maken we hierbij onderscheid tussen enerzijds de politieregistratiesystemen BVH, BPS en XPOL en 

anderzijds de politieregistratiesystemen BVO en HKS. Dit onderscheid hangt min of meer samen met het 

onderscheid tussen niet en wel verdacht worden van strafrechtelijke overtredingen. Uit deze analyse komt het 

beeld naar voren dat naarmate veteranen vaker contact hebben met de politie, zij daarbij minder vaak verdacht 

worden van een delict. Globaal verschuift deze verhouding van een op de drie naar een op de vier. 

Hierop valt echter wel wat af te dingen. Namelijk dat het onderscheid naar wel of niet strafrechtelijke 

politiecontacten aan de hand van bronsysteem niet geheel waterdicht is. Zo liet tabel 5.3.2 al zien dat ook in 

BVH, BPS of XPOL politiecontacten geregistreerd zijn waarbij de veteraan verdacht wordt van een delict. 

Uitsplitsing van de opvolgende politiecontacten naar rol èn naar bronsysteem laat juist een stijging zien van 

het percentage waarbij de veteraan verdacht wordt van een delict
101

. In dat geval stijgt dit percentage van 41% 

bij het eerste politiecontact naar 50% bij het tiende politiecontact
102

. Uitsplitsing naar rol laat verder zien dat 

in de opvolgende politiecontacten de veteraan procentueel steeds minder de rol van „slachtoffer‟ of van 

„helper‟ heeft. Is bij het eerste politiecontact nog 38,6% van de veteranen geregistreerd als slachtoffer en 

14,7% als helper, bij het tiende politiecontact is dit gedaald naar respectievelijk 17,4 en 9,6%. Overigens moet 

hier nog wel bij opgemerkt worden dat bij bijna 22% van de politiecontacten de rol van de veteraan niet 

ingevuld is. Hier zou de omschrijving van het politiecontact mogelijk verder uitsluitsel kunnen geven. Gezien 

echter de meer dan 3.200 verschillende omschrijvingen is dit praktisch gezien geen haalbare zaak. 

Vervolgens is nog nagegaan hoeveel dagen gemiddeld tussen twee opvolgende politiecontacten zit, 

uitgesplitst naar bronsysteem. Hierbij vallen twee zaken op: politiecontacten volgen elkaar in de tijd steeds 

sneller op èn strafrechtelijke politiecontacten volgen sneller op een politiecontact
103

 dan niet-strafrechtelijke 

politiecontacten. Zo duurt het gemiddeld 743 dagen voordat een tweede contact in BVH, BPS of XPOL wordt 

geregistreerd, terwijl dat in BVO of HKS gemiddeld al na 644 dagen gebeurt. Na het negende politiecontact 

wordt echter al na gemiddeld 189 dagen een volgend politiecontact geregistreerd in BVH, BPS of XPOL, 

terwijl dat dan in BVO of HKS al na gemiddeld 160 dagen gebeurt.  

Onderstaande tabel beschrijft de eerste tien politiecontacten in het BV-bestand, uitgesplitst naar bronsysteem, 

gemiddelde leeftijd en gemiddeld aantal tussenliggende dagen.  

                                                           

98 Van 96,4% mannelijke veteranen bij het eerste politiecontact tot 98,4% bij het tiende politiecontact. 
99 De gemiddelde leeftijd ten tijde van het eerste contact is 37,5 jaar en ten tijde van het tweede contact 35,2 jaar. Vanaf het 

derde contact blijft de gemiddelde leeftijd ten tijde van het contact stabiel rond de 34 jaar. 
100 Van dertien jaar bij het eerste politiecontact tot zes jaar bij het tiende politiecontact. 
101 In casu het percentage waarbij de veteraan de rol van „verdachte‟ heeft (ongeacht het bronsysteem) en waarbij de veteraan 

de rol van „betrokkene‟ heeft in het geval het politiecontact afkomstig is uit het bronsysteem BVO. 
102 Dit percentage is hoger dan als alleen naar het bronsysteem gekeken wordt, aangezien nu ook de contacten waarbij de 

veteraan verdacht wordt van een delict afkomstig uit BVH, BPS en XPOL worden meegeteld. 
103 Al dan niet ook strafrechtelijk. 



  

 64 

Tabel B4.1: Eerste tien politiecontacten in het BV-bestand naar bronsysteem, gemiddelde leeftijd en gemiddeld 

 aantal tussenliggende dagen 

 

 

Tot besluit is nagegaan in welke bronsystemen de opvolgende politiecontacten per veteraan geregistreerd zijn. 

Wederom onderscheiden we hierbij enerzijds de bronsystemen BVH, BPS en XPOL en anderzijds de 

politieregistratiesystemen BVO en HKS, als indicatie voor het onderscheid tussen niet en wel verdacht 

worden van strafrechtelijke overtredingen. Conform het „wachtkamereffect‟ is hierbij de verwachting dat niet-

strafrechtelijke contacten meer voorafgaan aan strafrechtelijke contacten, oftewel dat registraties in BVH, BPS 

en XPOL voorafgaan aan registraties in BVO of HKS
104

.  

Van de maximaal tien politiecontacten die veteranen in deze analyse kunnen hebben, heeft 62,5% van hen 

enkel politiecontacten die in BVH, BPS of XPOL geregistreerd zijn, als indicatie voor enkel niet-

strafrechtelijk contacten. De overige veteranen (37,5%) hebben dus minimaal een contact die in BVO of HKS 

geregistreerd is, als indicatie voor een strafrechtelijk contact. Een ruime meerderheid van deze groep (89,1% 

of 33,4% van alle veteranen), heeft echter direct een eerste politiecontact dat in BVO of HKS geregistreerd is. 

Althans, bezien vanaf december 2005.  

  

                                                           

104 Hierbij merkten we al op dat met het BV-bestand dit effect slechts in bescheiden mate is na te gaan, aangezien we hiermee 

niet verder dan vijf jaar kunnen „terugkijken‟. 

Contact Bronsysteem Aantal % Leeftijd Aantal 
dagen 

Totaal % 

1
e
 

BVH, BPS, XPOL 12.959 66,6 40,1 - 
19.455 100,0 

BVO, HKS 6.496 33,4 26,7 - 

2
e
 

BVH, BPS, XPOL 7.875 67,4 38,4 743 
11.678 60,0 

BVO, HKS 3.803 32,6 27,3 644 

3
e
 

BVH, BPS, XPOL 5.493 71,1 37,2 660 
7.727 39,7 

BVO, HKS 2.234 28,9 27,1 496 

4
e
 

BVH, BPS, XPOL 3.946 72,0 36,6 519 
5.477 28,2 

BVO, HKS 1.531 28,0 27,5 391 

5
e
 

BVH, BPS, XPOL 2.986 73,4 36,0 410 
4.096 20,9 

BVO, HKS 1.083 26,6 28,3 304 

6
e
 

BVH, BPS, XPOL 2.324 75,0 35,8 334 
3.100 15,9 

BVO, HKS 776 25,0 28,6 270 

7
e
 

BVH, BPS, XPOL 1.828 74,4 35,7 274 
2.456 12,6 

BVO, HKS 628 25,6 29,2 216 

8
e
 

BVH, BPS, XPOL 1.469 73,8 35,7 227 
1.990 10,2 

BVO, HKS 521 26,2 29,5 194 

9
e
 

BVH, BPS, XPOL 1.267 76,1 35,9 217 
1.666 8,6 

BVO, HKS 399 23,9 29,3 217 

10
e
 

BVH, BPS, XPOL 1.062 74,8 35,7 189 
1.420 7,3 

BVO, HKS 358 25,2 29,9 160 
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Bijlage 5: delicten (met rubriekcode) waar veteranen van verdacht worden 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle delicten waar de 7.685 veteranen van verdacht 

zijn, gesorteerd van veel naar weinig. Het getal voor het delict betreft telkens de rubriekcode in HKS. 

Tabel B5.1: Delicten waar veteranen van verdacht worden 
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Het verschil tussen het totaal aantal delicten in tabel B5.1 (23.752 delicten) en het eerder in paragraaf 5.1.3 

genoemde aantal van 26.421 delicten, een verschil van 2.669 delicten (zo‟n 10%), is als volgt te verklaren. In 

voorkomende gevallen wordt in één antecedent een reeks van dezelfde delicten ten laste gelegd. Bijvoorbeeld 

als iemand meerdere woninginbraken tegelijk opbiecht. Dit wordt dan vaak ingevoerd als één delict, met 

daarbij een „aantal‟. Het zijn over het algemeen de vermogensdelicten (zonder geweld) die op deze wijze 

„gewogen‟ worden. Dat is ook in dit bestand het geval. Er is dus een kleine vertekening bij deze aantallen, met 

name bij de geweldloze vermogensdelicten. 
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Bijlage 6: delicten van veteranen versus delicten van alle verdachten 

In tabel B6.1 worden de delicten van veteranen afgezet tegen de delicten van alle verdachten. Per delict is het 

relatieve aandeel van beide groepen vergeleken middels een ratio. De delicten zijn gesorteerd naar ratio. 

Tabel B6.1: Delicten van veteranen versus delicten van alle verdachten 

Delict Alle verdachten Veteranen Ratio 

Aantal % Aantal % 

afvalstoffenwet* 551 0,01 41 0,17 20,40 

dood en letsel door schuld 1.372 0,02 25 0,11 4,99 

discriminatie 4.660 0,07 44 0,19 2,59 

misdrijven andere wetten 107.571 1,65 692 2,91 1,76 

dood / letsel door schuld 41.143 0,63 252 1,06 1,68 

rijden onder invloed 715.884 11,00 4.135 17,41 1,58 

overige seksuele misdrijven 34.047 0,52 184 0,77 1,48 

mishandeling 638.806 9,81 3.302 13,90 1,42 

verlaten plaats ongeval 149.728 2,30 715 3,01 1,31 

schennis der eerbaarheid 15.558 0,24 73 0,31 1,29 

middelenlijst II (softdrugs) 117.347 1,80 537 2,26 1,25 

joyriding 11.330 0,17 51 0,21 1,23 

overige vernielingen 356.227 5,47 1.585 6,67 1,22 

wet wapens en munitie 128.301 1,97 556 2,34 1,19 

verduistering 110.184 1,69 462 1,95 1,15 

overige misdrijven 179.817 2,76 748 3,15 1,14 

openbare orde 309.170 4,75 1.279 5,38 1,13 

openbaar gezag 175.383 2,69 701 2,95 1,10 

verontreiniging oppervlaktewater 2.537 0,04 10 0,04 1,08 

overige milieuwetten 24.258 0,37 95 0,40 1,07 

bedreiging 265.890 4,08 975 4,10 1,01 

overige misdrijven wegenverkeerswet 14.491 0,22 50 0,21 0,95 

verkrachting 19.682 0,30 67 0,28 0,93 

poging doodslag e.d. 68.036 1,05 230 0,97 0,93 

gemeengevaarlijke misdrijven 48.580 0,75 160 0,67 0,90 

weigeren bloed / ademproef 27.511 0,42 90 0,38 0,90 

overige wetten economische delicten 38.737 0,59 126 0,53 0,89 

aanranding 20.384 0,31 63 0,27 0,85 

motorrijtuig besturen tijdens ontzegging 53.605 0,82 162 0,68 0,83 

middelenlijst I (harddrugs) 184.933 2,84 530 2,23 0,79 

overige Opiumwet 30.812 0,47 78 0,33 0,69 

afpersing 23.797 0,37 60 0,25 0,69 

heling / schuldheling 194.369 2,99 487 2,05 0,69 

diefstal d.m.v. braak 639.303 9,82 1.539 6,48 0,66 

bedrog 84.505 1,30 197 0,83 0,64 

overige gekwalificeerde diefstal 536.553 8,24 1.192 5,02 0,61 

eenvoudige mishandeling 793.124 12,18 1.665 7,01 0,58 

doodslag voltooid e.d. 9.675 0,15 20 0,08 0,57 

muntmisdrijven 10.073 0,15 19 0,08 0,52 

overige valsheidmisdrijven 171.959 2,64 316 1,33 0,50 

diefstal met geweld 150.042 2,30 239 1,01 0,44 

overige misdrijven tegen het leven 77 0,00 0 0,00 0,00 

arbeidsomstandighedenwet 3 0,00 0 0,00 0,00 

wet milieubeheer 513 0,01 0 0,00 0,00 

meststoffenwet 25 0,00 0 0,00 0,00 

Totaal 6.510.553 100,00 23.752 100,00  

*: Het hoge ratio voor delicten met betrekking tot de afvalstoffenwet is vooral debet aan de geringe mate waarin dergelijke 

 delicten voorkomen.  
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Bijlage 7: eerste tien delicten naar ernstscore 

In paragraaf 5.1.3 is beschreven dat deze 7.695 veteranen verdacht worden van 26.421 delicten (gemiddeld 3,4 

delict per veteraan) met 18.968 antecedenten
105

. Hieronder worden deze delicten in volgorde nader 

beschreven. We beperken ons tot de eerste tien delicten, omdat slechts een kleine minderheid van meer dan 

tien delicten verdacht wordt. 

Tabel B7.1: Eerste tien delicten in het HKS-bestand naar ernstscore  

Delict Aantal % Ernstscore 

1e 7.695 100,0 -0,121 

2e 3.807 49,5 -0,023 

3e 2.440 31,7 0,047 

4e 1.700 22,1 0,037 

5e 1.213 15,8 0,061 

6e  914 11,9 0,069 

7e  702  9,1 0,135 

8e  562  7,3 0,032 

9e  447  5,8 0,029 

10e  375  4,9 0,049 

Het blijkt dat van veteranen met meerdere delicten, althans tot het achtste delict, de delicten globaal bezien 

steeds ernstiger van aard worden. Hieronder wordt deze ontwikkeling grafisch weergegeven. 

Figuur B7.1: Ontwikkeling in ernstscore van de eerste tien delicten in HKS 

 

                                                           

 

                                                           

105 Een antecedent is een procesverbaal, opgemaakt terzake een of meer delicten. Een antecedent kan derhalve meer delicten 

bevatten, hier dus gemiddeld 1,4 delict per antecedent. 


