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Samenvatting 
 
Stalking is een oud fenomeen, maar een relatief nieuw delict. 
Dit onderzoek richtte zich op de vraag of de politiële respons bij stalkingszaken afhankelijk is van de 
aard van de stalking en de mening van de betrokken verbalisant.  
Het onderzoek is uitgevoerd in de politieregio Gelderland-Zuid. Deze scriptie schetst daarom eerst 
een beeld van de aard van de stalking en de kenmerken van de slachtoffers en verdachten van 
stalking in deze regio, in de periode 12-07-2000 tot 10-04-2003. De resultaten hiervan laten zowel 
overeenkomsten als verschillen zien met eerdere onderzoeksresultaten. Belangrijke verschillen 
kunnen verklaard worden door het verschil in onderzoeksgroep en de grootte van de gebruikte 
steekproef. Dit onderzoek is van belang, omdat uit de literatuur blijkt dat de gevolgen van stalking voor 
het slachtoffer zeer ingrijpend zijn en dat veel stalkingszaken door justitie en de politie niet in 
behandeling worden genomen of dat de justitiële en politiële respons tekortschiet.  
In de politieregio Gelderland-Zuid wordt ongeveer de helft van alle stalkingszaken in behandeling 
genomen. Op de vraag of de politie tekortschiet, kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraken 
worden gedaan. De aard van de stalking en de mening van de verbalisant op de aan hen voorgelegde 
casussen blijken niet van invloed te zijn op het al dan niet in behandeling nemen van een 
stalkingszaak.  
 
 
Summary 
 
Stalking is an old phenomenon, but a new crime. 
This study focused on the question of interdependence between police action taken on the one hand, 
and the nature of particular cases of stalking and the private concepts of the policeman/woman on the 
other. The study was undertaken in police-region Gelderland-Zuid. 
This report therefore starts with a sketch of the nature of stalking and the characteristics of victims and 
suspects in this region, in the period 12-07-2000 to 10-04-2003. 
The results show both similarities and differences with the results of earlier studies. The different 
research group and the size of the sample on which this study was based, can explain important 
discrepancies. 
The relevance of this study lies in the fact that literature proves that stalking has tremendous impact 
on victims, but many cases of stalking do not lead to legal action and when they do, response on the 
part of police and law are often inadequate. 
In the police region of Gelderland-Zuid about half of all cases of stalking lead  to legal action. The 
question whether police response is deficient cannot be answered on the basis of this study. The 
decision to take action does not appear to be influenced by the nature of the stalking cases or the 
private concepts of the individual policeman/woman involved. 
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Vrije Universiteit te Amsterdam. Met deze scriptie heb ik getracht een beeld te scheppen van stalking 

in de politieregio Gelderland-Zuid tussen 12- juli-2000 en 10- april -2003. De scriptie geeft antwoord 

op de vraag of de politiële respons bij stalking afhankelijk is van de aard van de stalking en de 

opvatting van de betrokken verbalisant. Ik hoop dat mijn onderzoek aan politiefunctionarissen in 
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de leuke, gezellige, opbeurende en motiverende gesprekken.  
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- Al diegenen die mij hebben geholpen en wiens naam ik niet heb genoemd.  
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1.  Inleiding 

 

 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de politiële respons bij stalkingszaken afhankelijk is van de 

aard van de stalking en de opvatting van de betrokken verbalisant. Het onderzoek is uitgevoerd in de 

politieregio Gelderland-Zuid en beslaat de periode van 12-juli-2000 (de datum dat stalking in 

Nederland strafbaar werd gesteld) tot 10-april-2003.  

 

Stalking is iets van alle tijden en komt voor in alle bevolkingsgroepen, maar tot enkele jaren geleden 

was het begrip in Nederland nog vrij onbekend.  

Wanneer men in de literatuur kijkt, kan men het fenomeen stalking al in oude werken herkennen. 

Shakespeare schreef erover in zijn Dark Lady sonnets (1592) en daarvoor is het fenomeen ook al te 

herkennen in het wereldberoemde La Divina Comedia (1292) van Dante Alighieri (Sheridan, Blaauw, 

Davies & Winkel, 2003).  

 

In Nederland is stalking pas de laatste twintig jaar meer in de belangstelling komen te staan. Dit heeft 

vermoedelijk te maken met de publiciteit die in de Verenigde Staten aan een aantal gevallen van 

stalking van beroemdheden is gegeven. Soms kenden deze zaken een dramatische afloop, zoals bij 

John Lennon (Verkaik & Pembenton, 2001).  

 

Wat nu precies de definitie van stalking is, is niet bekend. Het is dan ook onduidelijk of, wanneer men 

het over stalking heeft, iedereen naar hetzelfde fenomeen verwijst.  

Stalking is een fenomeen waarbij een persoon tegen zijn/haar zin in wordt gevolgd en/of 

lastiggevallen. Vaak vreest deze persoon hierbij voor zijn eigen veiligheid. In Nederland noemt men 

stalking ook wel belaging. Toch lijkt  de term stalking meer bekendheid te genieten. In dit onderzoek 

zal dan ook de term stalking worden gehanteerd.  
 

1.1. Het fenomeen stalking 

 

Stalking is een complex fenomeen, waarbij niet slechts sprake is van één strafbaar feit. Gedurende  

een periode van een aantal dagen, weken, maanden of zelfs jaren, wordt het slachtoffer van stalking 

blootgesteld aan een reeks gedragingen die als ongewenst worden ervaren en die soms als 

levensbedreigend kunnen worden beschouwd. Onder deze gedragingen vallen; het slachtoffer 

opbellen, het slachtoffer direct benaderen, het sturen van kaarten en brieven naar het slachtoffer met 

al dan niet bedreigende boodschappen en het in de gaten houden van het slachtoffer. Deze 
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gedragingen staan vaak niet op zichzelf. Slachtoffers van stalking rapporteren veelal op verschillende 

manieren te worden lastiggevallen gedurende een bepaalde periode (Verkaik & Pembenton, 2001).  

De relatie tussen deze handelingen en de frequentie hiervan zorgt ervoor dat de persoon, waartegen 

deze handelingen zijn gericht, zich bedreigd voelt. Veel van reeds genoemde handelingen zijn ieder 

op zichzelf wettelijk niet strafbaar en dat maakt stalking als delict eveneens een complex begrip.  

 

Er bestaat geen eensgezindheid over wat stalking nu precies is. Wanneer men het begrip zeer strikt 

hanteert, is er alleen sprake van stalking wanneer de dader het slachtoffer fysiek en geestelijk 

bedreigt en ook bedreigend handelt of kan handelen. Volgens een iets minder strikte opvatting is er 

sprake van stalking indien de dader het slachtoffer bedreigt zonder dat hij deze bedreiging ook 

daadwerkelijk uitvoert of, nog wat ruimer, als de stalker een gegronde vrees voor lichamelijk letsel of 

de dood bij het slachtoffer teweegbrengt zonder dat hij hem of haar direct hoeft te bedreigen. Het 

begrip wordt verder verruimd als ook van stalking mag worden gesproken indien iemand een ander 

zodanig hindert dat laatstgenoemde zich daardoor ongelukkig voelt zonder dat er bij die persoon 

sprake behoeft te zijn van vrees. De onenigheid over de exacte definitie van het begrip stalking kan 

invloed hebben op de resultaten van onderzoeken naar stalking. Afhankelijk van de gebruikte definitie, 

kunnen onderzoeksresultaten uiteenlopen (Verkaik & Pembenton, 2001).  

 

In dit onderzoek zal uitgegaan worden van de juridische definitie van stalking zoals genoemd in het 

Wetboek van Strafrecht, art. 285b. De in dit onderzoek gehanteerde definitie van stalking is uitgewerkt 

op pagina 13 §1.6 en pagina 18 §2.1. 

 

1.2. Verschillende indelingssystemen 

 

Er zijn verschillende vormen van stalking. Sheridan et al. (2003) kiezen voor onderstaande indeling 

omdat deze een onderscheid maakt tussen vormen van stalking die een andere aanpak van 

repressie, preventie en hulpverlening vereisen. De indeling is direct toepasbaar en vereist geen 

specifieke deskundigheid, is uitputtend en maakt vergelijking met ander onderzoek mogelijk. De 

volgende zes vormen van stalking zijn in Nederland onderscheiden.  

1. Belaging door een ex-partner. 

2. Belaging door de huidige partner. 

3. Belaging door een bekende (collega, cliënt, e.d.) die een relatie met de belaagde wil. 

4. Belaging omdat de belaagde in de uitoefening van beroep of functie (advocaat, bankmedewerker  

    etc.) de woede heeft opgeroepen van de belager, die vervolgens wraak wil nemen. 

5. Belaging van een publieke bekendheid door een onbekende die een relatie met de belaagde wil. 

6. Belaging van iemand zonder publieke bekendheid door een onbekende die een relatie met de 

belaagde wil. Er is wel een groot verschil in prevalentie van deze vormen (Blaauw, 2001).  
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Stalkers die hun slachtoffer persoonlijk kennen en al dan niet een seksuele relatie met hem of haar 

hebben of hebben gehad, worden ook wel met de term 'simple obsessional' aangeduid. Deze groep 

bestaat voor 85% uit mannen. 

In de groep stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen, wordt vaak een onderscheid gemaakt  

tussen erotomane en love obsessional stalkers  De erotomane stalkers verkeren in de waan dat hun 

slachtoffer verliefd op hen is. Deze waan is niet aanwezig bij de love obsessional stalkers. De groep 

erotomane stalkers, een kleine minderheid onder de stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk 

kennen, bestaat overwegend uit vrouwen. Het grootste deel van de groep love obsessional stalkers 

bestaat daarentegen uit mannen (Verkaik & Pembenton, 2001). 

 

1.2.1.Prevalentie van de verschillende indelingssystemen  

Blaauw, Winkel, Arensman, Sheridan en Freeve (2002) deden onderzoek naar de gevolgen van 

stalking voor het slachtoffer. De 246 personen die deelnamen aan het onderzoek stonden bij de 

Stichting Anti Stalking (SAS) geregistreerd als zijnde slachtoffer van stalking en waren gedurende 

minimaal één maand het slachtoffers van stalking geweest. Hen werd gevraagd de Nederlandse 

vertaling van de General Health Questionnaire in te vullen. Hierbij moesten zij specifieke aspecten van 

hun ervaringen met stalking vermelden.  

Uit dit onderzoek bleek dat er in 67% van de gevallen sprake was van stalking door de (ex)partner.  

 

Tjaden en Thoeness (1998) waren de eersten die een nationaal onderzoek uitvoerden naar stalking in 

Amerika. 8000 Amerikaanse mannen en 8000 Amerikaanse vrouwen werkten aan dit onderzoek mee. 

Telefonisch werd hen een aantal gedetailleerde vragen gesteld over hun ervaringen met stalking.  

 

Stalking door de (ex)partner komt zowel in het onderzoek van Tjaden en Thoeness(1998) als in het 

onderzoek van Blaauw et al.(2002), het meest voor. In het onderzoek van Tjaden en Thoeness (1998) 

gaat het om 52%, en in het onderzoek van Blaauw et al. (2002) 66%.  

Stalking door bekenden en onbekenden komt in beide onderzoeken minder vaak voor. In het 

onderzoek van Tjaden en Thoeness (1998), zijn beide categorieën even groot; 24% van de gevallen. 

In het onderzoek van Blaauw et al. (2002), heeft 7% van de gevallen betrekking op stalking door 

onbekenden en 27% op stalking door bekenden (Blaauw, 2001). 

 

1.3. De psychologie van de stalker 

 

Sheridan et al. (2003) hebben een literatuurstudie gedaan, waarbij zij inzichten uit verschillende 

onderzoeken naar stalking uiteen hebben gezet en waarbij zij de uitkomsten van deze verschillende 

onderzoeken hebben vergeleken. Hieruit concluderen zij dat het merendeel van de stalkers van het 

mannelijk geslacht is, zo’n 95% van de vrouwelijke slachtoffers geeft aan door een man te zijn 
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gestalkt. Van de mannelijke slachtoffers geeft 60% aan dat de dader een man was. Mannen worden 

vaker dan vrouwen door een vrouw gestalkt. Verder komen zij tot de conclusie dat men daders van 

stalking in alle rangen en standen aantreft. Of er een verband bestaat tussen daderschap en sociaal-

economische klasse is onbekend. De motieven van stalkers kunnen sterk verschillen, of zelfs in de 

loop van de tijd veranderen. 

  

De Australische onderzoekers Mullen, Pathé, Purcell en Stuart (1999) hebben een dadertypologie 

ontworpen, waarin inzichten uit verschillende onderzoeken zijn samengevoegd.  

Zij onderscheiden 5 typen stalkers:  

1. The rejected stalker reageert op een onwelkom einde aan een intieme, seksuele relatie door acties  

     te ondernemen die gericht zijn op verzoening of genoegdoening. 

2. The intimacy seeker reageert op eenzaamheid en probeert een intieme relatie te bewerkstelligen. 

3. The resentful stalker reageert op een waargenomen belediging of kwetsuur door acties die op  

     wraak zijn gericht. 

4. The incompetent suitor zoekt een partner, maar de methoden zijn op zijn minst contraproductief en  

     op zijn slechtst erg angstaanjagend voor het object van zijn verlangens. 

5. The predatory stalker is uit op seksuele genoegdoening en controle, waarbij het belagen een doel  

     op zich en middel is. 

Bij stalking door (ex-)partners is de dader van het eerste type. Wanneer de stalker een bekende is, 

kan hij/zij type twee tot en met vier zijn. Bij stalking die wraakneming tot doel heeft, komt vooral type 3 

voor. Stalking door onbekenden kent de meest uiteenlopende belagers. Behalve type 2 tot en met 4 

kan hier ook sprake zijn van een predatory stalker (Blaauw, 2001). 

  

Mullen, et al. (1999) komen verder tot de conclusie dat 42% van alle stalkers een DSM-IV As I 

diagnose vertoont, voornamelijk voor een waanstoornis. De grootste groep vertoont echter een 

persoonlijkheidsstoornis(51%), 25% vertoont een middel afhankelijke stoornis en 41% is psychotisch. 

 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat stalkers vaak een DSM-IV As I en As II stoornis vertonen. Van de 

As I stoornissen komen vooral de middel-afhankelijke stoornissen (m.n. drugs), de 

stemmingsstoornissen en schizofrenie het meest voor. Van de As II stoornis treft men het meest een 

cluster B persoonlijkheid aan; narcistisch, theatraal, anti-sociaal en borderline. (Sheridan et al., 2003) 

  

Sheridan et al. (2003) concluderen verder dat stalkers die een relatie hebben (gehad) met het 

slachtoffer het gevaarlijkst zijn. De stalking loopt hier vaker uit op geweld en duurt langer dan bij 

andere vormen van stalking.  

 

1.4. Gedragingen van stalkers 
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Slachtoffers van stalking worden meestal op meer dan één manier door hun stalker gehinderd. Veel 

slachtoffers, vooral vrouwen, melden dat zij door hun stalker herhaaldelijk worden opgebeld, gevolgd 

of in het oog gehouden. Veel slachtoffers worden ook bedreigd. Het gedrag van stalkers is vaak 

onvoorspelbaar en escaleert dikwijls zodanig, dat het slachtoffer er steeds meer door wordt gehinderd 

en/of bedreigd (Sheridan, et al., 2003). 

 

Pathé en Mullen (1997) deden onderzoek bij twee verschillende populaties. De ene populatie was 

afkomstig uit hun eigen kliniek, de tweede populatie werd gevonden door een oproep te doen aan een 

ieder die slachtoffer was (geweest) van stalking. Aan beide populaties werd gevraagd een vragenlijst 

in te vullen. Zij kwamen tot de conclusie dat 78% van de slachtoffers ongewenste telefoontjes had 

ontvangen, 62% van de slachtoffers had ongewenste brieven ontvangen, 79% van de slachtoffers 

werd ongewenst benaderd door de stalker, 71% werd gevolgd of in de gaten gehouden, van 36% van 

de slachtoffers werden bezittingen vernield en 50% van hen ontving producten die zij niet zelf besteld 

hadden.  

 

Sheridan et al. (2003) concluderen dat er aanwijzingen zijn dat mannen die hun voormalige 

(vrouwelijke) geliefde stalken zich dikwijls ook aan andere delicten schuldig hebben gemaakt en/of 

verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Deze stalkers vertoonden ook al probleemgedrag tegenover hun 

partner toen hun relatie nog bestond. Verder blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat de kans dat 

een stalker lichamelijk geweld gaat gebruiken groter is bij stalkers die in het verleden ook geweld 

hebben gebruikt, dan bij stalkers die nooit gewelddadig zijn geweest. Ook blijkt dat van de stalkers die 

hun slachtoffer persoonlijk kennen, een groter aantal zijn of haar dreigementen uitvoert dan van de 

stalkers die hun slachtoffer niet persoonlijk kennen. Het verbreken van de relatie door het slachtoffer 

en het verkrijgen van een straat-, stads- of contactverbod kunnen tot escalatie in het gedrag van de 

stalker leiden. 

  

1.4.1. Duur van het stalken 

Tjaden en Thoeness (1998) keken in hun onderzoek ook naar de duur van de stalking. Uit hun 

onderzoek bleek dat 52% van de slachtoffers van stalking korter dan één jaar was gestalkt, 16% 

langer dan één jaar, 23% meer dan 2 jaar en 9% was langer dan 5 jaar het slachtoffer van stalking 

geweest. De gemiddelde duur van de stalking was 1.8 jaar. Blaauw et al. (2002) vonden een 

gemiddelde duur van stalking van 4.8 jaar. 66% van de slachtoffers was langer dan twee jaar gestalkt 

en 13% meer dan tien jaar `het slachtoffer van stalking geweest.  

Sheridan et al. (2003) concludeerden dat in de Verenigde Staten het stalken in ongeveer twee derde 

van de gevallen één jaar of korter duurt. In ongeveer een tiende van de gevallen duurt het stalken 

langer dan vijf jaar. Er zijn gevallen van stalking bekend die al langer dan twintig jaar voortduren.  
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1.5. Slachtoffers 

 

Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat iedereen het risico loopt slachtoffer te worden van 

stalking, is dit risico voor bepaalde personen groter. Het gaat dan met name om diegenen die met 

mensen werken en die veel in het openbaar te zien zijn (politici, media ed.) en personen die makkelijk 

in contact komen met vrijgezelle mensen (studenten, jonge mensen). Het blootgesteld zijn aan 

huiselijk geweld lijkt de kans om, na het verbreken van de relatie, slachtoffer van stalking te worden, te 

vergroten (Sheridan et al., 2003). 

 

Uit onderzoek van Mullen et al. (1999) blijkt dat 75% van de slachtoffers van het vrouwelijk geslacht 

was en 43% in de leeftijdsklasse 16-30 jaar zat. In veel stalkingszaken hebben zoals genoemd de 

stalker en slachtoffer een (seksuele) relatie met elkaar gehad. Jongeren en jong volwassenen blijken 

een grotere kans te lopen slachtoffer van stalking te worden. In de VS was meer dan 75% van de 

slachtoffers van stalking jonger dan 40 jaar.  

 

In alle rangen en standen van de bevolking vinden we slachtoffers van stalking. Of er een verband 

bestaat tussen de sociaal-economische status van een persoon en het risico om het slachtoffer van 

stalking te worden, waardoor zich in een bepaalde sociaal-economische klasse meer slachtoffers van 

stalking bevinden, is niet bekend. Ook is er geen verband gevonden tussen etniciteit en 

slachtofferschap (Sheridan et al., 2003).  

 

In Groot-Brittannië is er wel een verband gevonden tussen slachtofferschap en burgerlijke staat c.q. 

gezinssamenstelling. Alleenstaande vrouwen en vooral gescheiden vrouwen met kinderen in huis 

lopen een grotere kans slachtoffer te worden (Sheridan et al., 2003). 

 

1.5.1. Prevalentie 

Sheridan, Davies en Boon (2001) deden onderzoek naar de prevalentie van stalking. Het onderzoek 

werd uitgevoerd onder 348 vrouwen en de definitie van stalking werd zeer strikt genomen. Zij vonden 

een life-time prevalentie van 23.6%. 

Hieruit blijkt dat één op de vier vrouwen op enig punt in haar leven slachtoffer wordt van stalking. 

Tjaden en Thoeness(1998) vonden een life-time prevalentie bij vrouwen van 8.1% en bij mannen van 

2.2%. In deze onderzoeken verschillen de definitie van stalking en de steekproeftrekking, dit kan een 

verklaring zijn voor het verschil in resultaten van beide onderzoeken.  
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Sheridan et al.(2003) vonden een life-time prevalentie bij vrouwen van 12-16% en bij mannen 4-7%. 

Uit alle onderzoeken blijkt dat vrouwen vaker het slachtoffer van stalking worden dan mannen.  

 

 

 

Bovenstaande cijfers worden beïnvloed door valse aangiftes van stalking (overrapportage). Hierdoor 

zou het werkelijke aantal stalkingszaken lager liggen. Verder is er vermoedelijk sprake van een groot 

‘dark number’; (strafbare) feiten waarvan niemand ooit kennis neemt, waardoor het exacte aantal 

stalkingszaken hoger zou liggen (onderrapportage). Het exacte cijfer is dus niet te bepalen en kan 

zowel naar boven als naar beneden afwijken.  

 

1.5.2. Gevolgen van stalking voor slachtoffers 

Sheridan et al. (2003) concluderen dat slachtoffers van stalking veelal problemen op het sociale, 

economische en psychische vlak rapporteren. 

Economische gevolgen waar het slachtoffer mee te maken krijgt zijn financiële problemen doordat het 

slachtoffer niet of minder is gaan werken of studeren. Daarnaast zijn er vaak veiligheidsmaatregelen in 

en om het huis getroffen die veel geld hebben gekost. Ook moet het slachtoffer soms gestolen of 

vernielde eigendommen vervangen.  

 

Op het sociale vlak is het slachtoffer vaak in een isolement geraakt, omdat veel activiteiten 

buitenshuis zijn stopgezet en in enkele gevallen omdat het slachtoffer van baan en/of woonplaats is 

veranderd.  

 

Psychische gevolgen die vaak worden gerapporteerd zijn; vergroot wantrouwen, paranoia, 

verwardheid, angst, nervositeit, boosheid of agressie, eetproblemen, hoofdpijn en misselijkheid. Veel 

van deze symptomen worden ook waargenomen bij mensen die lijden aan de Post Traumatische 

Stress Stoornis (PTSS).  

Uit het onderzoek van Pathé en Mullen (1997) bleek dat 55% van de slachtoffers van stalking  

symptomen vertoonden die gerelateerd zijn aan PTSS. 

 

Slachtoffers rapporteren verder een vergroot wantrouwen (44%), paranoïde gevoelens (36-39%), 

verwardheid (28%), angst (21-57%), nervositeit (31%), boosheid of agressie (10-27%), depressieve 

gevoelens (21-28%), chronische slaapproblemen (74%), oververmoeidheid of lusteloosheid (55%), 

verminderde eetlust (48%), frequente hoofdpijn (47%) en aanhoudende misselijkheid (30%), 

(Sheridan et al., 2003).  

Als gevolg van de stalking voelt het slachtoffer constante angst en is het voor het slachtoffer bijna 

onmogelijk een normaal leven te leiden.  
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Uit de resultaten van het onderzoek van Blaauw et al. (2002) bleek dat alle proefpersonen 

maatregelen hadden genomen om het stalken te stoppen; 81% had een ander telefoonnummer 

aangevraagd, 44% was verhuisd, 40% hield zich schuil, 39% was minder of helemaal niet meer gaan 

werken, 21% zocht een andere baan, 63% is sociale activiteiten gaan vermijden, 65% trof extra 

veiligheidsmaatregelen en 19% van de slachtoffers had de dader aangevallen. Daarnaast heeft 93% 

van de slachtoffers een beroep gedaan op de geestelijke gezondheidszorg, 89% zocht juridische hulp 

en 45% heeft een rechtszaak aangespannen.  

 

Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat de gevolgen van stalking erg ingrijpend zijn.  

 

1.6. De juridische aspecten van stalking 

 

Hoewel er geen eenduidigheid bestaat over de definitie van stalking, komen de verschillende definities 

van stalking op drie punten overeen, namelijk; 1. Er is sprake van een patroon van ongewenste 

gedragingen jegens een persoon, 2. uit deze gedragingen komt een impliciete of expliciete dreiging 

voort, 3. als gevolg van deze gedragingen voelt de persoon een constante angst en is het voor 

hem/haar niet mogelijk een normaal leven te leiden (Malsch, 2000).  

 

In Nederland was het tweede kamerlid mr. Boris Dittrich voorstander van een afzonderlijke 

strafbaarstelling van stalking. In oktober 1996 vroeg hij minister Sorgdrager om stalking op te nemen 

in het Wetboek van Strafrecht. Minister Sorgdrager zag hier echter weinig heil in. Volgens de minister 

was de aangiftebereidheid onder slachtoffers van stalking niet groot genoeg. Slachtoffers van stalking 

zouden geen aangifte doen, omdat dit een te pijnlijke ervaring zou zijn. Daarnaast kon bij excessieve 

vormen van stalking voorlopige hechtenis worden toegepast en tevens was volgens (voormalig) 

Minister Sorgdrager de bewijsbaarheid van het delict stalking een probleem.  

Dittrich diende op 1 december 1997 toch een initiatiefwetsvoorstel tot strafbaarstelling van stalking in.  

In het wetsvoorstel wordt stalking omschreven als een vorm van geestelijke mishandeling. De Engelse 

term ‘stalking’ wordt vervangen door het Nederlandse woord ‘belagen’. 

 

Sinds 12 juli 2000 is belaging in Nederland officieel een delict dat is opgenomen in het wetboek van 

strafrecht onder artikel 285b: 

1. Hij, die wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk inbreuk maakt op een anders persoonlijke 

levenssfeer, met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan 

wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van 

ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. 

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd. 

 

De nieuwe wet wordt door critici als overbodig beschouwd. De verschillende gedragingen die door 

deze wet strafbaar gesteld worden, zouden ook onder andere wetsartikelen vallen. Hierbij denken zij 
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met name aan bedreiging en mishandeling. Aan de andere kant zijn er veel mensen die deze wet 

toejuichen. Het strafbaar stellen van stalking lijkt een erkenning te zijn van de grote en ingrijpende 

gevolgen die stalking met zich meebrengt voor het slachtoffer. Er gaan ook stemmen op dat deze wet 

hoofdzakelijk een symbolische functie zou hebben, om de slachtoffers van stalking een gevoel van 

solidariteit te geven (Holtmaat, 1998). 

1.6.1. De politiële en justitiële respons bij stalkingszaken 

Hoewel duidelijk is geworden dat veel mensen slachtoffer worden van stalking en dat de gevolgen 

ingrijpend zijn, kwamen Sheridan et al. (2003) tot de conclusie dat veel stalkingszaken door Justitie en 

de politie niet in behandeling worden genomen of dat de justitiële en politiële respons tekortschiet. Zij 

vragen zich af wat de reden hiervoor kan zijn. In 25% van de gevallen waarin in de Verenigde Staten 

aangifte is gedaan, is de stalker gearresteerd. Er was geen significant verschil te zien tussen het 

aantal arrestaties van vóór 1990, toen er nog nergens in de VS een anti-stalkingswet was, en van na 

1995, toen in alle staten een dergelijke wet van kracht was geworden. Er zijn verder aanwijzingen dat 

er in de Amerikaanse staat Pennsylvania weinig gebruik wordt gemaakt van de anti-stalkingswet om 

mannen die een voormalige geliefde stalken, te vervolgen. Slachtoffers noemden de volgende 

redenen om geen aangifte te doen; de veronderstelling dat het geen zaak voor de politie is, het idee 

dat de politie er toch niets aan kan doen en angst voor represailles van de stalker. 

 

1.6.2. Preventieve politiële maatregelen.  

In het artikel van Blaauw (2001) leest men dat de Nederlandse politie in de praktijk vier verschillende 

preventiemaatregelen toepast: 

1. Adviseren van gedragsveranderingen aan het slachtoffer. 

2. Het voeren van een gesprek met de stalker door politie zelf of door het inschakelen van een  

    hulpverleningsinstantie. 

3. Advies aan het slachtoffer over civielrechtelijke maatregelen tegen de belager. 

4. Advies aan het slachtoffer over veranderingen in zijn/haar leefsituatie. 

 

Het blijkt dat wanneer een slachtoffer aan het bureau komt, hij/zij in eerste instantie een aantal 

praktische adviezen over gedragsveranderingen c.q. gedragsaanpassingen krijgt. In de praktijk wordt 

hierdoor al een deel van alle stalkingszaken gestopt. Het doel van deze adviezen is ook om het 

slachtoffer meer weerbaar te maken. Dit is vooral in gevallen van stalking door (ex)partners belangrijk.  

Het is van belang dat het slachtoffer door de politie serieus genomen wordt. Verschillende slachtoffers 

zeggen dat de rol van Slachtofferhulp hier groot is, maar dat ook de politie zelf een belangrijke 

bijdrage kan leveren.  

Wanneer, ondanks gedragsveranderingen van het slachtoffer, het stalken niet ophoudt, proberen 

politie en hulpverleners de stalker door een gesprek te doen stoppen (bemiddeling). Deze bemiddeling 

heeft vaak effect. Voor de stalker is de bemoeienis van de politie een teken dat zijn/haar gedrag niet 
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acceptabel is. Daarnaast wordt de stalker gewezen op de gevolgen van zijn/haar gedrag voor het 

slachtoffer.  

Wanneer de bemiddelingspoging faalt, adviseren verschillende verbalisanten het slachtoffer een 

civielrechtelijke procedure te beginnen tegen de stalker (Blaauw, 2001). 

 

Het civiele recht is een vorm van horizontaal recht; burger versus burger. Bij het strafrecht is er sprake 

van verticaal recht; de overheid versus de burger. Hierbij wordt de overheid geacht maatschappelijke 

normen te handhaven.  

Blaauw (2001) wijst in zijn artikel op de nadelen van het civiele recht, zoals de mogelijke kosten voor 

het slachtoffer en de vraagtekens die gezet moeten worden bij de effectiviteit van contact- en 

straatverboden bij ernstige gevallen van stalking. In sommige gevallen kan deze interventie zelfs het 

tegenovergestelde resultaat bewerkstelligen. Blaauw (2001) adviseert dan ook om dit middel met de 

nodige voorzichtigheid in te zetten. 

Bij zeer ernstige zaken krijgt het slachtoffer het advies de eigen leefsituatie ingrijpend te veranderen, 

door verhuizing of verandering van werkplek. Buiten de vraag of dit de stalking doet stoppen, kan men 

zich afvragen of er in dergelijke ernstige gevallen geen andere mogelijkheden zijn (Blaauw, 2001).  

 

1.6.3. Effect van interventie bij stalkers 

Verkaik en Pembenton (2001) hebben het in hun stuk over een Amerikaans onderzoek naar het effect 

van interventie bij stalkers. In het Amerikaanse onderzoek zijn 100 dossiers van een in de bestrijding 

van stalking gespecialiseerde politie-eenheid in Los Angeles, bestudeerd. Hieruit bleek dat interventie 

door de politie in 95% van de gevallen effect heeft. Veelal was een gesprek met een rechercheur al 

afdoende. Met name voor stalkers die hun slachtoffer kennen en die niet aan een psychiatrische 

stoornis lijden, is deze manier van interventie voldoende om het stalken te doen stoppen.  

Er is niet bekend of in alle gevallen sprake is van een blijvend effect. 

Aan de slachtoffers is verder gevraagd wat volgens hen het stalken heeft doen stoppen. Uit de 

resultaten blijkt dat 15% een persoonlijk gesprek van een agent met de stalker noemt, 9% geeft aan 

dat het stalken is gestopt door de arrestatie van de stalker en 1% noemt de veroordeling van de 

stalker. Van de slachtoffers die aangifte hebben gedaan, is ongeveer de helft tevreden over het 

optreden van de politie en iets minder dan de helft meldt dat hun situatie is verbeterd sinds de politie 

zich met hun zaak bemoeit. 

 

1.7. Het huidige onderzoek 

 

Hieronder zal ik uiteen zetten hoe ik tot mijn onderzoeksvraag ben gekomen, wat het belang is van 

mijn onderzoek en welke verwachtingen ik heb m.b.t. dit onderzoek. 
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1.7.1. Probleemstelling 

Het is van belang meer inzicht te krijgen in de politiële respons bij stalkingszaken. Doordat de 

gevolgen van stalking voor het slachtoffer zeer ingrijpend zijn, is een adequate respons van de politie 

noodzakelijk. Het onderzoek is van belang, omdat uit de literatuur blijkt veel stalkingszaken door 

Justitie en de politie niet in behandeling worden genomen of dat de justitiële en politiële respons 

tekortschiet (Sheridan et al., 2003). Zij baseren deze conclusie op een literatuurstudie. In deze studie 

zijn verschillende onderzoeken naar stalking, uitgevoerd in verschillende landen, verwerkt. Hoe de 

situatie in Nederland met betrekking tot de politiële respons bij stalkingszaken is, is niet bekend. 

Tijdens mijn onderzoek kreeg ik het idee dat politiefunctionarissen de problematiek rondom het 

psychische geweld van stalking bagatelliseren. Typerend zijn in dit geval de volgende opmerkingen;  

‘Dan neem je toch gewoon een ander telefoonnummer’,  ‘Goed dan word je wat vaker gebeld, dan 

neem je toch niet op’,  ‘Stalking, maar dat is toch helemaal niet ernstig!’,  ‘Ach, de lol gaat er vanzelf 

wel een keer af’. Deze opmerkingen kwamen mij ter oren toen ik bezig was met mijn onderzoek. 

Misschien zal men meer begrip krijgen voor de situatie van het slachtoffer, wanneer duidelijk wordt 

hoe ingrijpend de gevolgen voor stalking kunnen zijn. Het empatisch vermogen van 

politiefunctionarissen, het verplaatsen van jezelf in de situatie van het slachtoffer en het je inleven in 

zijn of haar gevoelens c.q. emoties, is mijns inziens van groot belang wanneer het om stalking gaat.  

 

Wellicht krijgen verbalisanten door dit onderzoek een beter inzicht in het begrip stalking als geheel en 

specifiek in hun eigen politieregio. Mogelijk kunnen andere politieregio's, aan de hand van de door mij 

aangevoerde punten, kijken naar hun eigen beleid ten aanzien van stalking.  

 

1.7.2. Vraagstelling 

Is de politiële respons bij stalkingszaken afhankelijk van de aard van de stalking en de opvatting van 

de betrokken verbalisant?  

 

1.7.3. Doelstelling 

Met dit onderzoek wil ik een duidelijk overzicht bieden van het begrip stalking in de politieregio 

Gelderland-Zuid, dit om de politiële respons beter aan te laten sluiten op de situatie binnen de regio.  

Verder hoop ik dat duidelijk wordt welke aspecten in een stalkingszaak een rol spelen bij het al dan 

niet in behandeling nemen van een zaak.  

 

1.7.4. Hypothesen 

H1 de bereidheid om een aangifte op te nemen en vervolging in te stellen is geringer bij  

      stalkingszaken waarbij het slachtoffer door een ex-partner (intimus) wordt gestalkt. 
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H2 de bereidheid om een aangifte op te nemen en vervolging in te stellen is geringer bij  

      stalkingszaken waarbij er geen sprake is van lichamelijk geweld. 

H3 de bereidheid om aangifte op te nemen en vervolging in te stellen is positief gecorreleerd met de  

      duur van de stalking. 

 
H4 er bestaat een samenhang tussen de politiële respons en het antwoord van de verbalisant op de  

      gegeven casussen. Verbalisanten die aangeven het belangrijk te vinden de voorgelegde casus in  

      behandeling te nemen, hebben in de praktijk ook vaker een stakingszaak in behandeling genomen  

     dan verbalisanten die aangeven het minder belangrijk te vinden om de casus in behandeling te  

     nemen.  
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2.  Methode 

 

 

2.1. Respondenten 

 

Alleen zaken uit de periode van 12-juli-2000(de datum waarop stalking in Nederland strafbaar werd 

gesteld) tot 10-april-2003, waarbij het slachtoffer om ingrijpen van de politie Gelderland-Zuid vroeg en 

waarbij dit mogelijk was op basis van art 285b Wetboek van Strafrecht, zijn in dit onderzoek 

opgenomen. In dit onderzoek is uitgegaan van de juridische/strafrechterlijke definitie van stalking 

(belaging), omdat dit ook de definitie is waar politiefunctionarissen gebruik van maken. 

Het begrip ‘stelselmatig’ in het wetsartikel 285b vereist enige toelichting. Stelselmatig wordt, wanneer 

men het over observatie heeft, als volgt gedefinieerd; er is sprake van stelselmatigheid wanneer dit 

een relevante inbreuk maakt op iemands privacy (Boogers & van Genabeek, 2003). Wanneer deze 

definitie wordt toegepast op het begrip stalking dan wordt dit begrip zeer breed, omdat er bij stalking 

altijd sprake is van een inbreuk op iemands privacy.  

Toch is er in dit onderzoek voor gekozen deze definitie te gebruiken. Stalking is een relatief nieuw 

delict en daarom is er (nog) geen jurisprudentie te vinden over het begrip stelselmatigheid binnen de 

delictsomschrijving van stalking. Voor alsnog blijft onduidelijk hoe men dit begrip binnen stalking 

precies moet interpreteren.  

 

In totaal werden er in dit onderzoek 341 zaken gevonden die voldeden aan bovenstaande definitie. Uit 

deze zaken is een steekproef getrokken (§ 2.3.2.1.).  

 

2.2. Operationalisaties en meetinstrumenten 

 

De vraagstelling luidt;: ‘Is de politiële respons bij stalkingszaken afhankelijk van de aard van de 

stalking en de opvatting van de betrokken verbalisant?’ 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag moeten er een aantal begrippen geoperationaliseerd 

worden, namelijk; de politiële respons, de aard van de stalking en de opvatting van de betrokken 

verbalisant. Verder zijn in dit onderzoek ook een aantal persoonsgegevens van zowel het slachtoffer 
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als de eventuele verdachte opgenomen. Dit is gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 

van stalking in de politieregio Gelderland-Zuid. In de onderstaande paragrafen zullen deze begrippen 

verder uitwerkt worden en zal ook direct de, in het onderzoek gebruikte, codering vermeld worden. 

2.2.1. De politiële respons 

Wanneer een slachtoffer met zijn/haar verhaal naar het bureau komt, kan de politie op verschillende 

manieren reageren. In eerste instantie wordt deze kennisneming op een bepaalde manier in het 

systeem opgenomen, daarna volgt de reactie van de politie op deze kennisneming.  

2.2.1.1.De kennisneming 

In dit onderzoek zijn de volgende categorieën opgenomen: 

1 = er wordt een melding genoteerd 

2 = er wordt wel een aangifte opgenomen, maar niet op basis van art. 285b WvS, terwijl dit wel  

      mogelijk zou zijn 

3 = er wordt een aangifte opgenomen 

 

Feitelijk vindt hier de eerste selectie van zaken plaats. Zaken waarvan alleen een melding wordt 

genoteerd, worden door de politie niet in behandeling genomen. Alleen zaken waarvan een aangifte 

wordt opgenomen, worden mogelijk in behandeling genomen.  

2.2.1.2. De BPS-code 

Alle zaken waarvan de politie in kennis wordt gesteld en alle werkzaamheden, worden in een 

computersysteem ingevoerd. Dit systeem, het Bedrijfs Processen Systeem (BPS), kent een aantal 

categorieën delicten waaronder een zaak kan worden weggeschreven. Sinds 01-januari-2002 is de 

categorie ‘stalking’ aan het BPS toegevoegd. Daarvoor moesten stalkingszaken in een andere BPS-

categorie worden geplaatst. In dit onderzoek wordt gekeken in welke categorieën 

politiefunctionarissen stalkingszaken hebben weggeschreven.  

Het is interessant om te kijken of er na 01-januari-2000 (invoering van de categorie ‘stalking’ aan het 

BPS) ook nog stalkingszaken in andere BPS-categorieën zijn geplaatst. 

In dit onderzoek kwamen de volgende BPS-categorieën naar voren: 

1   = stalking       13 = overige veiligheid/gezondheid 

2   = buren/relatie problemen    14 = vervalsing 

3   = huisvredebreuk     15 = overige overlast 

4   = inbreuk veiligheid     16 = geweld met letsel, zonder wapen 

5   = bedreiging      17 = computercriminaliteit   

6   = conflict      18 = belediging 

7   = overige zedenzaken    19 = aandachtsvestiging 

8   = overlast van de vermoedelijk gestoorde  20 = vernieling auto 

9   = hulpverlening burger    21 = verkrachting 

10 = overige bijzondere wetgevingszaak  22 = overige vernieling/beschadiging 

11 = aantasting openbare orde    23 = overige conflicten 
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12 = geweld zonder letsel, zonder wapen 

2.2.1.3. De respons van politie 

De politie kan op verschillende manieren reageren op een kennisneming. In dit onderzoek worden 

hierbij de volgende categorieën gehanteerd: 

1 = intake→ melding 

2 = intake→ aangifte→ sepot  (zaak wordt niet behandeld) 

3 = intake→ bemiddeling  

4 = intake→ aangifte→ onderzoek→ sepot 

5 = intake→ aangifte→ onderzoek→ zaak gaat naar Justitie 

Vanaf punt 3 kunnen we zeggen dat de politie ingrijpt in de situatie van het slachtoffer c.q. de zaak in 

behandeling neemt.  

Zoals omschreven onder punt 2, kan een aangifte geseponeerd worden zonder dat er een onderzoek 

heeft plaatsgevonden. In dat geval is een aangifte wel in het zaakoverleg met de Officier van de 

Justitie besproken (een melding wordt niet in het zaakoverleg besproken) en is besloten de aangifte te 

seponeren.  

Het zaakoverleg is bedoeld om overeenstemming te bereiken tussen de politie en het Openbaar 

Ministerie(OM) over het al dan niet behandelen van een zaak.  

Het is ook mogelijk dat een aangifte tijdens de screening aan onvoldoende criteria voldoet en dat de 

zaak daarom niet behandeld zal worden (meldingen worden niet gescreend). Er kan worden 

geseponeerd om interne redenen (onvoldoende capaciteit/kosten overstijgen de baten), ook kan 

besloten worden te seponeren wanneer er onvoldoende opsporingsindicatie is(te weinig 

aanknopingspunten/geen of te weinig bewijs/oude zaak) of wanneer verwacht wordt dat de aangifte bij 

Justitie uiteindelijk toch niet tot een veroordeling zal leiden.  

 

2.2.2. De aard van de stalking 

Om de aard van de stalking te bepalen is gekeken naar verschillende aspecten, die in de volgende 

subparagrafen ieder afzonderlijk worden besproken.  

2.2.2.1. De duur van de stalking 

De duur van de stalking is bepaald door het aantal weken te tellen tussen het tijdstip waarop het 

slachtoffer aangeeft dat het stalken (ongeveer) begon en het moment waarop het slachtoffer aangeeft 

dat de stalking is gestopt. Wanneer het slachtoffer geen contact meer opneemt met de politie, wordt er 

vanuit gegaan dat de stalking is gestopt of dat de zaak door Justitie in behandeling is genomen. In dit 

geval wordt de datum van het laatste contact tussen de politie en het slachtoffer genomen als de 

einddatum van de stalking.  

Eén maand wordt geteld als vier weken, één half jaar wordt geteld als 26 weken en één jaar als 52 

weken. Zo wordt zeven maanden berekend als één half jaar (26) plus één maand (4) =30 en één jaar 

en negen maanden, als één jaar (52) plus één half jaar (26) plus drie maanden (12) =90. 
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2.2.2.2. Lichamelijk geweld  

Hoewel stalking een psychologisch delict is, gaat dit in sommige gevallen toch gepaard met lichamelijk 

geweld. In dit onderzoek is gekeken of naast het psychische geweld ook lichamelijk geweld is gebruikt 

tegen het slachtoffer. 

De volgende categorieën zijn opgenomen in dit onderzoek. 

1 = nee, geen lichamelijk geweld 

2 = ja, wel lichamelijk geweld 

2.2.2.3. Aantal gedragingen/handelingen en type gedragingen/handelingen 

In dit onderzoek worden verschillende typen gedragingen van stalkers gescoord. Aan de hand van het 

door Pathé  en Mullen (1997) uitgevoerde onderzoek, is gekozen voor de volgende categorieën van 

gedragingen: 

1 = telefonisch lastigvallen ( 1 = nee, 2 = ja) 

2 = ongewenste post ontvangen ( 1 = nee, 2 = ja) 

3 = onbestelde artikelen ontvangen ( 1 = nee, 2 = ja) 

4 = vernielingen ( 1 = nee, 2 = ja) 

5 = directe benadering van het slachtoffer ( 1 = nee, 2 = ja) 

 

De technologische vooruitgang biedt de stalker ook nieuwe manieren om het slachtoffer te stalken, 

namelijk via SMS-berichten en E-mails. In dit onderzoek zijn de E-mails in de categorie ‘ongewenste 

post’ ingedeeld en vallen de SMS-berichten in de categorie ‘telefonisch lastigvallen’. 

In dit onderzoek is gekeken naar het aantal gedragingen waarmee de stalker het slachtoffer stalkt en 

welke gedragingen dit zijn. 

 

2.2.3. De persoon van de verdachte en de persoon van het slachtoffer 

In dit onderzoek is een aantal persoonskenmerken van zowel het slachtoffer als de dader opgenomen. 

Er is voor onderstaande kenmerken gekozen, omdat deze veelal in BPS genoteerd staan.  

2.2.3.1. Het geslacht 

Allereerst is gekeken naar het geslacht van zowel de verdachte als het slachtoffer. Hierbij is de 

volgende indeling gebruikt; 

1 = man 

2 = vrouw 

3 = onbekend ( in het geval van een onbekende dader) 
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2.2.3.2. De leeftijd 

De leeftijd van zowel de verdachte als het slachtoffer zijn in jaren genoteerd, Hierbij is als peildatum 

de datum van kennisgeving genomen. In die gevallen waarbij het slachtoffer aangaf enkele jaren 

eerder gestalkt te zijn, is berekend hoe oud het slachtoffer en de verdachte op dat moment waren. 

2.2.3.3. Nationaliteit 

In het onderzoek kwamen twee verschillende nationaliteiten naar voren. Er is dan ook gekozen voor 

een indeling in deze categorieën: 

1 = Nederlandse 

2 = Turkse 

3 = onbekend 

2.2.3.4. Burgerlijke staat 

Ook is gekeken naar de burgerlijke staat van zowel de verdachte als het slachtoffer. 

Er is gekozen voor de volgende categorieën: 

1 = onbekend 

2 = ongehuwd, geen relatie 

3 = gescheiden 

4 = ongehuwd, wel relatie 

5 = gehuwd 

Omdat in veel gevallen onduidelijk was of er sprake was van de burgerlijke staat ‘samenwonend’, is 

deze categorie opgenomen in de categorie ‘ongehuwd, wel relatie’. Personen die gescheiden zijn, 

maar wel een relatie hebben, zijn opgenomen in de categorie ‘ongehuwd, wel relatie’. In de categorie 

‘gescheiden’ vallen dus alleen personen die geen relatie hebben.  

2.2.3.5. De relatie tussen de verdachte en het slachtoffer 

Hierbij is uitgegaan van de indeling van Sheridan et al. (2003). Omdat er in dit onderzoek geen sprake 

was van stalking door de huidige partner, stalking van een bekendheid en ook niet van een persoon 

omdat deze persoon een bepaalde functie bekleedt, is deze indeling aangepast aan dit onderzoek. De 

volgende categorieën zijn opgenomen: 

1 = stalking door een onbekende 

2 = stalking door een bekende 

3 = stalking door een familielid 

4 = stalking door intimi (persoon met wie het slachtoffer een (seksuele) relatie heeft gehad) 

 

2.2.4. De mening van de verbalisant 

Om de mening van de verbalisant te meten, zijn alle verbalisanten (N=70) die betrokken waren bij de 

in dit onderzoek opgenomen zaken, benaderd. Zij kregen onderstaande vraag voorgelegd.  

De eerste casus is, volgens de uit dit onderzoek verkregen gegevens, een modale stalkingszaak in de 

politieregio Gelderland-Zuid. In de drie daaropvolgend casussen, is steeds één variabele veranderd.  
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-Casus 2 =  de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte. 

In casus twee wordt het slachtoffer gestalkt door een haar onbekende man.  

- Casus 3= de variabele ‘lichamelijk geweld’. 

In casus drie gebruikt de stalker wel lichamelijk geweld.  

- Casus 4= de variabele ‘duur’. 

In casus vier wordt het slachtoffer gedurende een kortere periode gestalkt.  

Op deze manier wordt onderzocht of verbalisanten sowieso anders reageren op een modale zaak en 

of er variabelen zijn waaraan verbalisanten een groter c.q. minder groot belang hechten. 

2.2.4.1. Vraag 

Slachtoffer uit onderstaande casus komt met haar verhaal aan het bureau. 

Hoe belangrijk vindt u het dat de politie deze zaak na aangifte in behandeling neemt? 

A = niet belangrijk 

B = nauwelijks belangrijk 

C = enigszins belangrijk 

D = wel belangrijk 

E = zeer belangrijk 

Casus 1; 
Een 33-jarige vrouw wordt ruim een jaar tegen haar zin lastiggevallen door haar 35-jarige ex-man. Hij 

belt haar vele malen per week op, volgt haar en spreekt haar aan.  

Hij gebruikt hierbij geen lichamelijk geweld 

Casus 2; 
Een 33-jarige vrouw wordt ruim een jaar lastiggevallen door een haar onbekende man. Hij belt haar 

vele malen per week op, volgt haar en spreekt haar aan. Dit sinds hij naast haar zat in de bus en een 

gesprek met haar begon. Hij gebruikt geen lichamelijk geweld. 

Casus 3; 
Een 33-jarige vrouw wordt ruim een jaar tegen haar zin lastiggevallen door haar 35-jarige ex-man. Hij 

belt haar vele malen per week op, volgt haar en spreekt haar aan. Af en toe gebruikt hij lichamelijk 

geweld, wat leidt tot bloedneuzen en blauwe plekken.  

Casus 4; 
Sinds twee maanden geleden de relatie is verbroken wordt een 33-jarige vrouw lastiggevallen door 

haar 35-jarige ex-man. Hij belt haar vele malen per week op, volgt haar en spreekt haar aan. Hij 

gebruikt hierbij geen lichamelijk geweld. 

 

2.3. Procedure 

 

In deze paragraaf zal uiteen gezet worden hoe het onderzoek is uitgevoerd. Eerst wordt de selectie 

van het onderzoeksgebied en de onderzoeksgroep besproken. Daarna zal omschreven worden hoe 

de dataverzameling is verkregen. 
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2.3.1. Het onderzoeksgebied  

Dit onderzoek is uitgevoerd in de politieregio Gelderland-Zuid. Dit is één van de  25 politieregio’s die 

Nederland rijk is.  Er is gekozen voor deze politieregio, omdat onderzoeker reeds met deze politieregio 

gewerkt had (covenience).  

 

De aard en omvang van de criminaliteit in een gebied worden bepaald door de opbouw en kenmerken 

van dit gebied. In deze paragraaf zal dan ook een indeling van de regio geschetst worden.  

 

De politieregio Gelderland-Zuid heeft een werkgebied met een totale oppervlakte van 1081 vierkante 

kilometer waarin circa 485.000 mensen wonen. Met Nijmegen als grootste gemeente ligt de regio in 

het zuidelijke deel van de provincie Gelderland. De regio wordt begrensd door een aantal 

waterwegen. De westelijke grens wordt gevormd door de rivieren de Linge en de afgedamde Maas. 

Aan de zuidkant is dat de Maas en aan de noordzijde de Neder Rijn. Tussen de Maas en de Waal is 

het de nationale landgrens die tevens de regiogrens is. 

Gelderland-Zuid ligt temidden van 6 aangrenzende politieregio's; Gelderland-Midden, Utrecht, Zuid 

Holland-Zuid, Midden- en West Brabant, Brabant Noord en Limburg Noord. 

2.3.1.1. Gebiedsindeling 

Het zorggebied is ingedeeld in drie districten; Stad Nijmegen (SNM), Tweestromenland (TSL) en De 

Waarden (DWD). De districten bestaan, afhankelijk van de grootte en stedelijkheid, uit meerdere 

teams. In totaal zijn er 21 teams in de politieregio Gelderland-Zuid.  

 Onderstaande kaart geeft de indeling in de drie districten weer.  

 

Figuur 1: Gelderland-Zuid; indeling in 3 districten. 

2.3.1.2. De Waarden (DWD) 

De naam ‘De Waarden’ is afgeleid van de in het gebied gelegen waterschappen; Bommelerwaard, 

Culemborgerwaard, Lingewaarden en Tielerwaard. Het district de Waarden is qua oppervlakte en 

aantal inwoners het grootste district in de regio Gelderland-Zuid. In totaal bestaat dit district uit 10 

gemeenten waarin circa 200.000 mensen wonen. Dit is bijna 40% van het totaal aantal mensen dat in 

de regio Gelderland-Zuid woont. Het gebied kenmerkt zich door een groot aantal kleinere woonkernen 

die een sterk landelijk karakter hebben. Toch is er ook verstedelijking in plaatsen zoals Culemborg, 
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Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. Deze grotere kernen vervullen een centrumfunctie waar de 

voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau zijn.  

2.3.1.3. Stad Nijmegen (SNM) 

Dit district omvat zoals de naam het al zegt, de stad Nijmegen. Een derde van het totaal aantal 

mensen dat in de regio Gelderland-Zuid woont, is hier woonachtig. In 1998 is de politiezorg van het 

district een groter gebied gaan omvatten. De gemeente Nijmegen en daarmee ook dit district werd 

reeds eerder uitgebreid met de plaatsen Oosterhout (voorheen gemeente Valburg), Ressen (voorheen 

gemeente Bemmel) en Lent (voorheen gemeente Elst Gld.). De politiezorg werd echter nog door de 

regio Gelderland-Midden waargenomen. Met de hiervoor genoemde uitbreiding van het grondgebied 

is ook het aantal inwoners gestegen. Nijmegen of Noviomagum zoals deze stad ook wel genoemd 

wordt, telde in 2000, 152286 inwoners.  

2.3.1.4. Tweestromenland (TSL) 

Het door de rivieren de Maas en de Waal ingesloten oostelijk gebied in de regio dat aan Nijmegen 

grenst en dat tevens de landsgrens met Duitsland raakt, is het district Tweestromenland. In het 380 

km2 grote gebied wonen circa  150000 mensen. Dit is ongeveer een derde van het aantal mensen dat 

in de totale regio woonachtig is. Het district omvat acht gemeenten. Het is over het algemeen een 

landelijk gebied met agrarische bedrijvigheid. Er is echter tevens in ruime mate sprake van recreatie in 

de vorm van de vele campings en jachthavens. Dit is mede het gevolg van de grote stukken bos die in 

het district gelegen zijn en het feit dat de druk bevaren rivieren ook aantrekkingskracht op de 

pleziervaart hebben uitgeoefend. Van verstedelijkte groeikernen is sprake in Wijchen en in Beuningen. 

Wijchen bekleedt in economisch opzicht een regionale functie.  
 

2.3.2. Selectie van de onderzoeksgroep 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het Bedrijfs Processen Systeem(BPS) van de 

politieregio Gelderland-Zuid uit de periode 12-juli-2000 tot 10-april-2003. BPS is een 

computersysteem waarin alle gegevens die bij politie zijn binnengekomen, alle werkzaamheden en 

bevindingen zijn verwerkt.  

 

Daar veel zaken onder verschillende categorieën kunnen vallen (bijv bedreiging en stalking) en de 

categorie ‘stalking’ pas op 1 januari 2002 aan het BPS is toegevoegd, was het niet voldoende om de 

categorie stalking uit het BPS te filteren. Daarom is er gebruikt gemaakt van een aantal trefwoorden, 

te weten; stalk(er, ing, en), lastigvallen, achtervolgen en straatverbod. Aan de hand van deze 

trefwoorden is het systeem doorzocht.  

Alle zaken die werden gevonden, zijn doorgenomen om te kijken of het hier wel een zaak betrof 

waarbij het slachtoffer om ingrijpen van politie Gelderland-Zuid vroeg en waarbij dit mogelijk was op 

basis van art 285b Wetboek van Strafrecht (pagina 13 § 1.6. en  pagina 18 § 2.1).  
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2.3.2.1. Het trekken van de steekproef 

Alle zaken werden genummerd van één tot en met vier (1,2,3,4 -1,2,3,4, enz.). Alleen de nummers 

één(1) werden in de steekproef opgenomen (N=84). Er is gekozen voor trekking van een steekproef 

gezien het grote aantal stalkingszaken dat aan de in dit onderzoek gehanteerde definitie van stalking  

(inclusiecriteria) voldeed. Deze steekproef is naar verwachting groot genoeg en representatief. 

 

2.3.3. Het verzamelen van de data 

De data werd verzameld door het doorlezen van de zaken die in de steekproef waren opgenomen. 

Relevante informatie werd geselecteerd met behulp van een scoringslijst (zie bijlage, pagina 57). 

Hierna werden de gegevens ingedeeld in de vooraf gemaakte categorieën (zie §2.2). De gevonden 

gegevens werden nu verder verwerkt is een SPSS-file,  waarna berekeningen konden worden 

uitgevoerd.  

De gehanteerde begrippen zijn duidelijk en uitvoerig gedefinieerd en tijdens het scoren bleek dat de 

verschillende begrippen (zoals geslacht, leeftijd ed.) geen ruimte lieten voor discussie. Om deze reden 

is de interbeoordelaars betrouwbaarheid niet getoetst. Aan de begrippen is geen interpretatie 

verbonden, gegevens werden overgenomen uit het Proces Verbaal. 

2.3.3.1. De vraag aan de verbalisant 

Van alle in het onderzoek opgenomen zaken werd de betreffende verbalisant (N=70) genoteerd. Deze 

werd via E-mail benaderd en verzocht voor 27-05-03 te reageren. Gezien het korte tijdsbestek 

waarbinnen deze scriptie moest worden afgerond, is er voor gekozen de verbalisanten per E-mail te 

benaderen. Non-responsie beperkende maatregelen zijn hierbij niet getroffen.  

Alle verbalisanten die niet voor 27-05-03 hadden gereageerd (N=31), zijn op 30-05-03 opnieuw 

aangeschreven. Hier kwamen nog 6 reacties op. Responspercentage = 64%. 
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3.  Resultaten 

 

 

3.1. De politiële respons 

 

3.1.1. Kennisneming 

Wanneer een slachtoffer met zijn/haar verhaal aan het bureau komt, wordt er van deze kennisneming 

een aangifte opgenomen of er wordt een melding genoteerd. Zaken die als melding in het BPS 

worden weggeschreven, worden niet in het zaakoverleg besproken en zullen niet worden gescreend. 

Deze zaken zullen door de politie niet in behandeling worden genomen. Het is mogelijk dat er bij een 

melding wel bemiddeling plaatsvindt. 

In 33% van alle kennisgevingen van stalking blijft het bij een melding, in 11% van de kennisnemingen 

wordt er wel een aangifte opgenomen, maar wordt het wetsartikel voor stalking (artikel 285b WvS) niet 

in de aangifte opgenomen. Bij ongeveer de helft (56%) van alle kennisgevingen wordt er van een 

stalkingszaak een aangifte opgenomen. Deze zaken worden mogelijk door de politie in behandeling 

genomen. 

 

3.1.2. Respons 

Hierbij zijn alle zaken (meldingen en aangiftes) opgenomen die in § 3.1.1. vallen onder ‘melding’ en 

‘aangifte’. Aangiftes waarbij het wetsartikel 285b niet is opgenomen, zijn hierbij niet verwerkt. Deze 

zaken zijn niet opgenomen, omdat deze zaken door de politie niet als stalkingszaak werden gezien en 

zij dus niet de respons van de politie op een stalkingszaak weergeven (N=75).  
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Ongeveer een kwart van alle zaken die door de politie als een kennisgeving van stalking wordt gezien, 

wordt niet in behandeling genomen. Deze zaken worden ook niet gescreend of meegenomen naar het 

zaakoverleg met de Officier van Justitie. In deze gevallen bepaalde de betrokken verbalisant dat de 

zaak niet zou worden behandeld en bleef er in het BPS alleen een melding over. Bij 17% van alle 

stalkingszaken wordt er door de betrokken verbalisant bemiddeld tussen het slachtoffer en de 

verdachte. Ook deze zaken worden verder niet besproken in het zaakoverleg. Ook worden deze 

zaken niet gescreend. Ongeveer 60% van alle zaken waarvan een aangifte is opgenomen) van alle 

stalkingszaken waarvan de politie in kennis wordt gesteld, wordt wel gescreend en/of meegenomen 

naar het zaakoverleg. De helft van deze zaken wordt na overleg of screening niet in behandeling 

genomen.  

In totaal wordt door de politie in bijna de helft (45%) van alle kennisnemingen ingegrepen in de situatie 

van het slachtoffer, of door bemiddeling of door het instellen van een onderzoek.  

 

3.1.3. De BPS-Code 

 
Totaal       Na 01-01-2002  

B
P

S
-C

O
D

E

stalking
buren/relatieproblem

bedreiging
overige zedenzaken
overlast verm. gest.
hulpverlening burger
overige bijzondere w
aantasting openbare
geweld zonder letsel
overige veiligheidge

vervalsing
overige overlast

geweld met letsel zo
computer criminalite

belediging
aandachtsvestiging

vernieling auto
verkrachting

overige vernieling b
overige conflicten

Percentage

3020100

6

8

13
15

12
23

B
P

S
C

O
D

E

stalking

buren/relatie proble

bedreiging

overige zedenzaken

overlast van de verm

geweld, zonder letse

overige overlast

aandachtsvestiging

vernieling auto

verkrachting

overige vernieling/b

overige conflicten

Percentage

50403020100

9

7

14

11

39

De linker tabel (N=84) maakt duidelijk dat stalking in verschillende categorieën wordt weggeschreven 

in het BPS. Omdat stalking pas op 01-01-2002 als categorie aan het BPS is toegevoegd, moesten 

verbalisanten voor die tijd zelf een beslissing nemen waar zij een stalkingszaak onder zouden laten 

vallen. Omdat in dit onderzoek ook zaken zijn opgenomen uit de periode voor 01-01-2002 worden 

stalkingszaken in verschillende BPS-categorieën teruggevonden. Bijna een kwart (23%) van alle 

stalkingszaken is in de categorie stalking geplaatst. Van de zaken die niet in de categorie stalking 

waren weggeschreven vinden we het merendeel terug in de categorieën; bedreiging, overige 

zedenzaken,  buren/relatie problemen, overige overlast en aandachtsvestiging. 

In de rechter tabel zijn alleen gegevens opgenomen uit zaken waarvan de politie na 01-01-2002 in 

kennis werd gesteld (N=44). 
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Na 01-01-2002 staan de meeste stalkingszaken in de  categorie stalking (39%). Ook nu zijn er zaken 

in andere categorieën weggeschreven. Wederom is dit voornamelijk in de categorieën bedreiging, 

buren/relatie probleem, aandachtsvestiging en overige overlast. 

 

Voor de invoering van de categorie ‘stalking’ gaat het om 20 categorieën waarin stalkingszaken zijn 

weggeschreven, na de invoering van de categorie ‘stalking’ gaat het nog om 12 verschillende 

categorieën. 

Het aantal categorieën waarin stalking is weggeschreven neemt af na de invoering van de categorie 

‘stalking’. 

 

3.2. Aard van de stalking 

 

3.2.1. Duur van de stalking 

 Aantal 
zaken 

Minimum 
aantal 
weken 

Maximum 
aantal 
weken 

Gemiddelde 
duur 

Standaard 
deviatie 

Mediaan 5% Skewness

Aantal 74 1 336 56.46 64.767 24 48.71 1.979 
Onbekend 10        
  

Van 10% van alle zaken is het onbekend hoelang het slachtoffer is gestalkt. 

De gemiddelde duur van het stalken is 57.62 weken, met een SD van 65.875. Deze grote SD duidt op 

een grote spreiding van waarden.  

De skewness is groter dan één, dit duidt op een scheve verdeling met hoge uitschieters.  

Wanneer het gemiddelde wordt berekend met weglaten van de 5% hoogste en 5% laagste waarden,   

komt het gemiddelde op 48.71 weken. Het gemiddelde ligt met een waarschijnlijkheid van 95% tussen 

de 41.45 weken en 71.46 weken. 

 

Het minimum aantal weken dat iemand gestalkt werd is één week. Het maximum aantal weken dat 

iemand gestalkt werd is 336 weken (ongeveer 6 jaar en 8 maanden).  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat 66.2% van de slachtoffers korter dan één jaar wordt gestalkt, 17.6% tussen 

de 1 en 2 jaar, 14.6% tussen de 2 en 5 jaar en 1.4 % langer dan 5 jaar. 

 

3.2.2. Lichamelijk Geweld 

Stalking is een psychologisch delict waarbij het slachtoffer als het ware geestelijk wordt mishandeld. 

Toch wordt er in een aantal stalkingszaken wel lichamelijk geweld gebruikt. In dit onderzoek is er in 

89% van alle stalkingszaken geen lichamelijk geweld gebruikt, in 11% van de gevallen is er wel 

lichamelijk geweld gebruikt.  
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3.2.3. Aantal gedragingen/handelingen 

 Aantal 
zaken 

Minimum aantal 
gedragingen 

Maximum aantal 
gedragingen 

Gemiddelde Standaard deviatie

Aantal 84 1 5 2.32 .907 
 

Slachtoffers van stalking worden veelal op verschillende manieren lastiggevallen. 

In dit onderzoek zijn zes verschillende stalkingsgedragingen opgenomen; het telefonisch lastigvallen, 

sturen van ongewenste post, onbestelde artikelen aanvragen, volgen/observeren, vernielingen en 

direct benaderen. Het minimum aantal gedragingen/handelingen is één, het maximaal aantal 

gedragingen/handelingen is vijf. Gemiddeld worden er, in dit onderzoek, bij stalking 2.32 

gedragingen/handelingen toegepast met een SD van .907. 

 

3.2.4. Type gedragingen/handelingen 
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Uit voorgaande grafiek blijkt dat in het merendeel van het aantal stalkingszaken het slachtoffer 

telefonisch wordt lastiggevallen. Dit gebeurt in 70.2 % van alle zaken. In ongeveer de helft (47.6%) 

van alle zaken wordt het slachtoffer direct door zijn/haar stalker benaderd. In 42.9% van alle zaken 

wordt het slachtoffer door de stalker gevolgd of geobserveerd. In ruim eenderde (38.1%) van alle 

zaken ontving het slachtoffer ongewenste post en in ongeveer één op de tien (13.1%) zaken ontving 
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het slachtoffer artikelen die niet door haar- of hemzelf waren besteld. In één vijfde van alle zaken 

werden er eigendommen van het slachtoffer door de stalker vernield (20.2%).  

 

3.3 De Persoon van de verdachte 

 

3.3.1. Het geslacht van de verdachte 

Ongeveer driekwart van de verdachten van stalking is van het mannelijk geslacht (76%), 17% van de 

verdachten is van het vrouwelijk geslacht en van 7% van de verdachten is het geslacht onbekend.  

 

3.3.2. Leeftijd van de verdachte 

 Aantal Minimum 
leeftijd in jaren 

Maximum 
leeftijd in jaren 

Gemiddelde 
leeftijd in 

jaren 

Standaard 
deviatie 

 65 18 57 34.35 8.850 
Onbekend 10     
 

De gemiddelde leeftijd van de verdachten van stalking is in dit onderzoek 34.35 jaar, met een SD van 

8.850. De jongste verdachte was 18 jaar en de oudste verdachte 57 jaar. 

 

3.3.3. Nationaliteit van de verdachte 

 Frequentie Percentage 
Nederlandse 68 81.0 

Turkse 3 3.6 
Onbekend 13 15.5 

Totaal 84 100.0 
 

Het merendeel van de verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, zo’n 80%. Ongeveer 3% van de 

verdachten heeft de Turkse nationaliteit en van 15.5% van de verdachten is de nationaliteit onbekend.  
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3.3.4. Burgerlijke staat van de verdachte 

BURGERLIJKE STAAT VERDACHTE
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Bijna de helft van het aantal verdachten (45%) is ongehuwd en heeft geen relatie.  
In het totaal heeft 18% van de verdachten een relatie (niet met het slachtoffer); 10% is gehuwd en de 

overige 8% geeft aan wel een relatie te hebben. 11% van de verdachten is gescheiden en van een 

kwart van alle verdachten is de burgerlijke staat niet bekend.  
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3.4. Persoon van het slachtoffer 

 

3.4.1. Geslacht slachtoffer 

 

GESLACHT SLACHTOFFER

vrouwman
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Het merendeel van de slachtoffers van stalking is van het vrouwelijk geslacht. In ongeveer vier op de 

vijf zaken is het slachtoffer een vrouw (79%). Hieruit volgt dat ongeveer één op de vijf slachtoffers van 

het mannelijk geslacht is (21%).  

 

3.4.2. Leeftijd slachtoffer 

 Aantal Minimum leeftijd Maximum leeftijd Gemiddelde Standaard 
deviatie 

Leeftijd 78 14 69 32.65 11.926 
 

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers van stalking is in dit onderzoek 32.65 jaar, met een SD van 

11.926. Deze leeftijd ligt iets onder de gemiddelde leeftijd van de verdachten van stalking (34.35 jaar), 

ook de spreiding van leeftijd is bij slachtoffers van stalking iets groter (bij de verdachten was dit 8.850 

en bij slachtoffers 11.926).  

Het jongste slachtoffer was 14 jaar (tegenover 18 jaar bij de verdachten) en het oudste slachtoffer 69 

jaar (tegenover 57 jaar bij de verdachten). Het merendeel van de slachtoffers (46%) zit in de 

leeftijdsklasse van 16-30 jaar. 
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3.4.3. Nationaliteit slachtoffer 

 
 Frequentie Percentage 

Nederlandse 81 96.4 
Turkse 2 2.4 

Onbekend 1 1.2 
Totaal 84 100 

 
Bijna alle slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit (97.6%), 2.4% van de slachtoffers heeft de 

Turkse nationaliteit en van één procent van de slachtoffers is de nationaliteit niet bekend.  

 

3.4.4. Burgerlijke staat slachtoffer 

BURGERLIJKE STAAT SLACHTOFFER
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Van alle slachtoffers heeft 40% een relatie; 17% is gehuwd (tegenover 10% van de verdachten) en 

23% is niet gehuwd maar heeft wel een relatie. In het totaal heeft ongeveer 48% (37% +11%) van de 

slachtoffers geen relatie. 11% van de slachtoffers is gescheiden, dit aantal is exact gelijk aan het 

aantal gescheiden verdachten. Van 13% van de slachtoffers is de burgerlijke staat niet bekend.  
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3.4.5. Relatie tussen de verdachte en het slachtoffer 

RELATIE
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In ongeveer de helft (51%) van alle gevallen wordt het slachtoffer gestalkt door een persoon met wie 

hij/zij een (seksuele) relatie heeft gehad,  31% van alle slachtoffers wordt gestalkt door een bekende, 

en 6 % door een familielid. Ongeveer één op de tien slachtoffers wordt lastiggevallen door een voor 

haar/hem onbekende (12%).  

 

3.4.6. Relatie tussen het geslacht van de verdachte en het geslacht van het 
slachtoffer 

Geslacht verdachte & slachtoffer

7 57 64

8,3% 67,9% 76,2%

10 4 14

11,9% 4,8% 16,7%

1 5 6

1,2% 6,0% 7,1%

18 66 84

21,4% 78,6% 100,0%

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

man

vrouw

onbekend

Geslacht
verdachte

Totaal

man vrouw

Geslacht slachtoffer

Totaal

 
 
 

In bijna driekwart (67.9%) van alle stalkingszaken is er sprake van een mannelijke verdachte en een 

vrouwelijk slachtoffer.  In ongeveer één op de tien zaken (11.9%) wordt een mannelijk slachtoffer door 

een vrouwelijke verdachte gestalkt. In 8.3% van alle stalkingszaken is er een mannelijke verdachte die 

een mannelijk slachtoffer stalkt en in 6% van alle gevallen is het een vrouwelijke verdachte die een 
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vrouwelijk slachtoffer stalkt. In bijna vier op de vijf zaken (79.8%) is er sprake van stalking door een 

persoon van het andere geslacht.  

 

3.5. Onderlinge samenhang tussen de verschillende 
stalkingsgedragingen en de politiële respons  

 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er gekeken naar de samenhang tussen de 

variabelen behorende bij de aard van de stalking (§ 2.2.2.) en de politiële respons (§ 2.2.1.3.). 

In deze paragraaf zullen de afzonderlijke stalkingsgedragingen besproken worden. De samenhang is 

berekend met Chi Square. 

Alle percentages zijn afgerond op hele getallen, vanaf .50 is het getal naar boven afgerond. 

 

De politiële respons (§ 2.2.1.3.) is ingedeeld in 2 categorieën.  

- Politiële respons 1:  intake/melding 

aangifte/sepot 

- Politiële respons 2: intake/bemiddeling 

    intake/aangifte/onderzoek/sepot 

    intake/aangifte/onderzoek/Jusititie 

Er is gekozen voor bovenstaande indeling, omdat men bij respons 1 kan zeggen dat de politie de zaak 

niet in behandeling neemt en bij respons 2 wordt de zaak wel behandeld. 

 

Het aantal gedragingen is ingedeeld in 2 categorieën. 

- Aantal gedragingen 1: 1 of 2 gedragingen 

- Aantal gedragingen 2: 3, 4 of 5 gedragingen 

Er is gekozen voor bovenstaande indeling, omdat het gemiddeld aantal gedragingen dat in een zaak 

werd toegepast 2.32 was. Aantal gedragingen 1, ligt onder dit gemiddelde. Het slachtoffer wordt met 

een minder dan gemiddeld aantal gedragingen geconfronteerd. Aantal gedragingen 2 ligt boven het 

gemiddelde. Het slachtoffer wordt met een meer dan gemiddeld aantal gedragingen geconfronteerd.  

 

3.5.1. De samenhang tussen telefonisch lastigvallen en de politiële respons 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer wordt 
telefonisch lastiggevallen 

Het slachtoffer wordt niet telefonisch 
lastiggevallen 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

24 
 

17 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

28 
 

6 
 

34 
 

Totaal 52 
 

23 75 
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Uit de resultaten blijkt dat er een significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

telefonisch lastigvallen van het slachtoffer, Χ²(1) = 4. 958, p= .026. 

Een zaak waarbij het slachtoffer telefonisch wordt lastiggevallen door de stalker, wordt vaker door de 

politie in behandeling genomen dan een zaak waarbij het slachtoffer niet telefonisch wordt 

lastiggevallen door de stalker. 

 

3.5.2. De samenhang tussen onbestelde artikelen en de politiële respons 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer ontvangt 
onbestelde artikelen 

Het slachtoffer ontvangt geen 
onbestelde artikelen 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

7 
 

34 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

4 
 

30 
 

34 
 

Totaal 11 
 

64 75 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

ontvangen van onbestelde artikelen door het slachtoffer, Χ²(1) = . 418, p= .745 (Fisher’s test). 

Zaken waarbij het slachtoffer onbestelde artikelen ontvangt, worden even vaak door de politie in 

behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer geen onbestelde artikelen ontvangt.  

 

3.5.3. De samenhang tussen ongewenste post en de politiële respons  

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer ontvangt 
ongewenste post 

Het slachtoffer ontvangt geen 
ongewenste post 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

17 
 

24 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

12 
 

22 
 

34 
 

Totaal 29 
 

46 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

ontvangen van ongewenste post door slachtoffer, Χ²(1) = . 298, p= .585. 

Zaken waarbij het slachtoffer ongewenst post ontvangt van de stalker, worden even vaak door de 

politie in behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer geen onbestelde post ontvangt van 

de stalker.  
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3.5.4. De samenhang tussen volgen/observeren en de politiële respons  

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer wordt 
gevolgd/geobserveerd 

Het slachtoffer wordt niet 
gevolgd/geobserveerd 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

18 
 

23 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

14 
 

20 
 

34 
 

Totaal 32 43 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

worden gevolgd/geobserveerd, Χ²(1) = . 056, p= .812. 

Zaken waarbij het slachtoffer wordt gevolgd/geobserveerd door de stalker, worden even vaak door de 

politie in behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer niet wordt gevolgd/geobserveerd 

door de stalker. 

 

3.5.5. De samenhang tussen vernielingen en de politiële respons  

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Van het slachtoffer 
worden bezittingen 

vernield 

Van het slachtoffer worden geen 
bezittingen vernield 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

9 
 

32 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

6 
 

28 
 

34 
 

Totaal 15 60 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en 

vernielingen die de stalker pleegt aan bezittingen van het slachtoffer Χ²(1) = .215,  p= .643. 

Zaken waarbij er bezittingen van het slachtoffer worden vernield door de stalker, worden even vaak 

door de politie in behandeling genomen als zaken waarbij er geen bezittingen van het slachtoffer 

worden vernield door de stalker. 
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3.5.6. De samenhang tussen direct benaderen en de politiële respons  

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer wordt 
direct benaderd 

Het slachtoffer wordt niet direct 
benaderd 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

19 
 

22 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

13 
 

21 
 

34 
 

Totaal 32 43 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

direct benaderen van het slachtoffer door de stalker,  Χ²(1) = . 499, p= .480. 

Zaken waarbij het slachtoffer direct wordt benaderd door de stalker, worden even vaak door de politie 

in behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer niet direct wordt benaderd door de stalker. 

 

3.5.7. De samenhang tussen het aantal gedragingen en de politiële respons 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Het slachtoffer wordt met 
1 of 2 gedragingen 

geconfronteerd 

Het slachtoffer wordt met 3, 4 of 5 
gedragingen geconfronteerd 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

27 
 

14 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

19 
 

15 
 

34 
 

Totaal 46 29 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

aantal stalkingsgedragingen waar het slachtoffer mee wordt geconfronteerd,   

Χ²(1) = . 779, p= .377. 

Zaken waarbij het slachtoffer met een meer dan gemiddeld aantal stalkingsgedragingen wordt 

geconfronteerd, worden even vaak door de politie in behandeling genomen als zaken waarbij het 

slachtoffer met een minder dan gemiddeld aantal stalkingsgedragingen wordt geconfronteerd.  
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3.6. Onderlinge samenhang tussen 3 kenmerken behorende bij de 
aard van de stalking en de politiële respons  

 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er gekeken naar de samenhang tussen de 

variabelen behorende bij de aard van de stalking (§ 2.2.2.) en de politiële respons (§ 2.2.1.3.). 

De samenhang is berekend met Chi Square. 

Alle percentages zijn afgerond op hele getallen, vanaf .50 is het getal naar boven afgerond. 

 

De politiële respons (§ 2.2.1.3.) is ingedeeld in 2 categorieën.  

- Politiële respons 1:  intake/melding 

aangifte/sepot 

- Politiële respons 2: intake/bemiddeling 

    intake/aangifte/onderzoek/sepot 

    intake/aangifte/onderzoek/Jusititie 

Er is gekozen voor bovenstaande indeling, omdat men bij respons 1 kan zeggen dat de politie de zaak 

niet in behandeling neemt en bij respons 2 wordt de zaak wel behandeld. 

 
De duur van de stalking (§ 2.2.2.1.) is ingedeeld in 2 categorieën.  

- Duur 1: 1-24 weken 

- Duur 2: 25-92 weken 

  

3.6.1. De samenhang tussen de duur van de stalking en de politiële respons 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). Van 8 zaken is de duur van de 

stalking onbekend. 

 
 Duur 1 Duur 2 

 
Totaal 

Politiële 
respons 1 

17 
 

18 
 

35 
 

Politiële 
respons 2 

20 
 

12 
 

32 
 

Totaal 37 
 

30 
 

67 
 

 
Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en de 

duur van de stalking, Χ²(1) = 1.312, p= .252. 

Zaken waarbij het slachtoffer langer dan 25 weken wordt gestalkt, worden even vaak door de politie in 

behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer korter dan 25 weken wordt gestalkt.  
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3.6.2. De samenhang tussen lichamelijk geweld en de politiële respons 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Er wordt lichamelijk 
geweld gebruikt door de 

verdachte 

Er wordt geen lichamelijk geweld 
gebruikt door de verdachte 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

2 
 

32 
 

34 
 

Politiële 
respons 2 

5 
 

36 
 

41 
 

Totaal 7 68 75 
 

 
Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

gebruiken van lichamelijk geweld door de verdachte, Χ²(1) = . 875, p= .446 (Fisher’s test). 

Zaken waarbij de verdachte lichamelijk geweld gebruikt, worden even vaak door de politie in 

behandeling genomen als zaken waarbij de verdachte geen lichamelijk geweld gebruikt.  

 

3.6.3. De samenhang tussen de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte 
en de politiële respons 

De relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is §2.2.3.5.) is ingedeeld in 2 categorieën.  

- Relatie 1:  de verdachte is een onbekende of een bekende of een familielid van het  

slachtoffer. (geen voormalig intimus) 

- Relatie 2: de verdachte is een ex-partner ( voormalig intimus) van het slachtoffer 

 

Hierbij is de politiële repons op 100% gesteld (de rechterkolom). 
 

 Relatie1 Relatie2 
 

Totaal 

Politiële 
respons 1 

18 
 

23 
 

41 
 

Politiële 
respons 2 

20 
 

14 
 

34 
 

Totaal 38 37 75 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en de 

relatie tussen het slachtoffer en de verdachte, Χ²(1) = 1.656, p= .198. 

Zaken waarbij het slachtoffer door een bekende, onbekende of familielid (niet voormalig intimus) wordt 

gestalkt, worden even vaak door de politie in behandeling genomen als zaken waarbij het slachtoffer 

door een ex-partner (voormalig intimus) wordt gestalkt.  
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3.7. Onderlinge samenhang tussen de mening van de verbalisant 
over de casussen en de politiële respons  

 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er gekeken naar de samenhang tussen de 

antwoorden van de verbalisanten op de casussen ((§ 2.2.4 en § 2.2.4.1.) en de politiële respons  

(§ 2.2.1.3.). De samenhang is berekend met Chi Square. 

Alle percentages zijn afgerond op hele getallen, vanaf .50 is het getal naar boven afgerond. 

 

De politiële respons (§ 2.2.1.3.) is ingedeeld in 2 categorieën.  

- Politiële respons 1:  intake/melding 

melding/sepot 

- Politiële respons 2: intake/bemiddeling 

    Intake/aangifte/onderzoek/sepot 

    intake/aangifte/onderzoek/Justitie 

Er is gekozen voor bovenstaande indeling, omdat men bij respons 1 kan zeggen dat de politie de zaak 

niet in behandeling neemt en bij respons 2 wordt de zaak wel behandeld. 

 
De antwoorden van de verbalisant op de casussen, (§ 2.2.4.1.) zijn ingedeeld in 2 categorieën.  

- Antwoord 1: niet belangrijk 

nauwelijks belangrijk 

enigszins belangrijk 

- Antwoord 2: wel belangrijk 

   zeer belangrijk 

Er is gekozen voor bovenstaande indeling, omdat men bij antwoord 1 kan zeggen dat de 

verbalisanten het niet belangrijk vonden de casus te behandelen en dat de verbalisanten bij respons 2 

het wel belangrijk vonden de casus te behandelen. 

 

3.7.1. De standaard casus 

 Antwoord 1 Antwoord  2 
 

Totaal 

Politiële 
Respons 1 

9 
 

16 
 

25 
 

Politiële 
Respons 2 

6 
 

14 
 

20 
 

Totaal 15 30 
 

45 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

antwoord dat de verbalisanten gaven op de standaard casus, Χ²(1) = . 180, p= .671. 
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Verbalisanten die aangaven het belangrijk te vinden de standaard casus in behandeling te nemen, 

hebben in de praktijk niet vaker/minder vaak een stalkingszaak in behandeling genomen dan 

verbalisanten die aangaven het niet belangrijk te vinden de standaardcasus in behandeling te nemen.  

 

3.7.2. De casus met onbekende dader 

 Antwoord 1 Antwoord 2 
 

Totaal 

Politiële 
Respons 1 

6 
 

19 
 

25 
 

Politiële 
Respons 2 

6 
 

14 
 

20 
 

Totaal 12 33 
 

45 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

antwoord dat de verbalisanten gaven op de casus met onbekende dader, Χ²(1) = . 205, p= .651. 

 

Verbalisanten die aangaven het belangrijk te vinden de casus met onbekende dader in behandeling te 

nemen, hebben in de praktijk niet vaker/ minder vaak een stalkingszaak in behandeling genomen dan 

verbalisanten die aangaven het niet belangrijk te vinden de casus met onbekende dader in 

behandeling te nemen.  

 

3.7.3. De casus waarbij lichamelijk geweld werd gebruikt 

 Antwoord 1 Antwoord  2 
 

Totaal 

Politiële 
Respons 1 

1 
 

24 
 

25 
 

Politiële 
Respons 2 

1 19 
 

20 
 

Totaal 2 43 
 

45 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

antwoord dat de verbalisanten gaven op de casus waarbij lichamelijk geweld werd gebruikt,  

Χ²(1) = . 026, p= .872. 

 

Verbalisanten die aangaven het belangrijk te vinden de casus waarbij lichamelijk geweld werd gebruikt 

in behandeling te nemen, hebben in de praktijk niet vaker/ minder vaak een stalkingszaak in 

behandeling genomen dan verbalisanten die aangaven het niet belangrijk te vinden de casus waarbij 

lichamelijk geweld werd gebruikt in behandeling te nemen.  

 

Stalking in de politieregio Gelderland-Zuid, Petra Voesenek, 1233556 44



3.7.4. De casus met kortere duur 

 Antwoord 1 Antwoord  2 
 

Totaal 

Politiële 
Respons 1 

12 
 

13 
 

25 
 

Politiële 
Respons 2 

13 7 
 

20 
 

Totaal 25 20 
 

45 
 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

antwoord dat de verbalisanten gaven op de casus met kortere duur, Χ²(1) = 1.301, p= .254. 

 

Verbalisanten die aangaven het belangrijk te vinden de casus met kortere duur in behandeling te 

nemen, hebben in de praktijk niet vaker/ minder vaak een stalkingszaak in behandeling genomen dan 

verbalisanten die aangaven het niet belangrijk te vinden de casus met kortere duur in behandeling te 

nemen.  

 

3.8. De mening van de verbalisant  

 

Van alle in dit onderzoek opgenomen zaken (N=84) is de bijbehorende verbalisant (N =70) gevraagd 

mee te werken aan het onderzoek. In totaal hebben 45 verbalisanten aan dit onderzoek meegewerkt, 

responspercentage van 64%. De verbalisanten kregen ieder vier casussen voorgelegd die ieder op 

één aspect verschilden (§2.2.4. en §2.2.4.1.). Aan de verbalisanten werd gevraagd hoe belangrijk zij 

het zouden vinden dat de politie de casus na aangifte in behandeling nam? Zij konden kiezen uit de 

volgende antwoordmogelijkheden: 

1 = niet belangrijk 

2 = nauwelijks belangrijk 

3 = enigszins belangrijk 

4 = wel belangrijk 

5 = zeer belangrijk 
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3.8.1. Vergelijking van de mening van de verbalisant  

De gemiddelde score die verbalisanten toekenden aan de 
afzonderlijke casussen

3,8 3,62

4,76

3,29

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

De standaard casus De casus met
onbekende dader

De casus waarbij
lichamelijk geweld

werd toegepast

De casus met
kortere duur

 
 
Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde score die de verbalisanten aan de afzonderlijke casussen 

hebben gegeven. De casus waarbij lichamelijk geweld wordt toegepast scoort gemiddeld het hoogst, 

gevolgd door de standaard casus en de casus met onbekende dader. De casus met een kortere duur 

scoort gemiddeld het laagst.  

 

 

Het percentage verbalisanten dat het belangrijk 
vond de afzonderlijke casussen in behandeling 

te nemen

67 73
42

96

0
20
40
60
80

100
120

De standaard
casus

De casus met
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De casus waarbij
lichamelijk

geweld werd
toegepast
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kortere duur

 

In bovenstaande grafiek zijn de antwoordmogelijkheden; wel belangrijk en zeer belangrijk 

samengenomen. Ook hier wordt de casus waarbij de stalker lichamelijk geweld gebruikte, als het 

meest belangrijk om in behandeling te nemen gezien.  
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4.  Discussie 

 

4.1. Het onderzoek 

 

Dit onderzoek richtte zich op de vraag of de politiële respons bij stalkingszaken afhankelijk is van de 

aard van de stalking en de mening van de betrokken verbalisant. In dit hoofdstuk staan de 

belangrijkste resultaten beschreven. De uitvoering van het onderzoek staat omschreven in hoofdstuk 

2 en de resultaten staan weergegeven in hoofdstuk 3. 

 

4.1.1. Het belang van dit onderzoek 

Dit onderzoek is van belang, omdat uit de literatuur blijkt dat de gevolgen van stalking voor het 

slachtoffer zeer ingrijpend zijn (§ 1.5.2.) en dat veel stalkingszaken door Justitie en de politie niet in 

behandeling worden genomen of dat de justitiële en politiële respons tekortschiet (Sheridan et al., 

2003).  

 

4.2. De belangrijkste resultaten 

 

4.2.1. De politiële respons 

Sheridan et al. (2003) concluderen dat de gevolgen van stalking voor het slachtoffer zeer ingrijpend 

zijn (§ 1.5.2.) en dat veel stalkingszaken door Justitie en de politie niet in behandeling worden 

genomen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 45% van alle zaken, die als stalkingszaak 

konden worden opgenomen, door de politie Gelderland-Zuid in behandeling werden genomen.  

 

De rol die de verbalisant speelt bij het bepalen of een zaak al dan niet in behandeling wordt genomen 

is groot. Bij ongeveer 40% van alle stalkingszaken wordt door de verbalisant bij kennisneming 

besloten om de zaak niet in behandeling te nemen. In minder dan de helft van deze gevallen, 

bemiddelde de verbalisant nog wel tussen het slachtoffer en de verdachte.  

Er zijn verschillende redenen te noemen die de keuze die de verbalisant maakt om een zaak al dan 

niet te behandelen, beïnvloeden.  

In de eerste plaats kan het zijn dat de verbalisant een stalkingszaak niet als zodanig herkent.  

Uit dit onderzoek blijkt dat er van 11% van alle kennisnemingen die voldoen aan de 

delictsomschrijving van stalking wel een aangifte wordt opgenomen, maar dat het wetsartikel voor 
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stalking (artikel 285b WvS) niet in deze aangifte is opgenomen. In deze zaken is het ook mogelijk dat 

de verbalisant stalking wel als zodanig herkende, maar dat hij/zij een andere delictsomschrijving beter 

vond passen. 

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat stalkingszaken in verschillende BPS-categorieën 

worden geplaatst. Holtmaat (1998) zei in zijn kritiek op het nieuwe wetsartikel stalking al dat de 

verschillende gedragingen die door deze wet strafbaar gesteld werden, ook onder andere 

wetsartikelen zouden vallen (§1.6). Het kan ook zijn dat een verbalisant een stalkingszaak niet als 

zodanig herkent en dat de zaak daarom in een andere BPS-categorie wordt geplaatst. Ook kan dit de 

reden zijn dat het wetsartikel voor stalking in een aantal aangiftes ontbreekt.  

Het feit dat stalkingszaken mogelijk niet als zodanig worden herkend, kan te maken hebben met de 

onenigheid die er bestaat over de definitie van het begrip stalking. 

Verkaik & Pembenton (2001) concludeerden dat er geen eensgezindheid bestaat over wat stalking nu 

precies is. De definitie van stalking kan zeer strikt, maar ook zeer ruim worden gehanteerd (§1.1).  

Dit onderzoek beslaat de periode direct na het strafbaar stellen van stalking (12-juli-2000 tot 10-april-

2003). Mogelijk speelt de onbekendheid met het nieuwe delict stalking bij verbalisanten een rol.  

 

Het is mogelijk dat slachtoffers aan het bureau komen met hun verhaal en dat de verbalisant de 

situatie niet dermate ernstig vindt, dat ingrijpen genoodzaakt is. Het kan ook zijn dat de verbalisant de 

gevolgen van stalking bagatelliseert. Tijdens mijn onderzoek kreeg ik het idee dat sommige 

verbalisanten de problematiek rondom het psychische geweld van stalking bagatelliseerden (§ 1.7.1). 

Of de verbalisanten de gevolgen van stalking daadwerkelijk bagatelliseren is niet onderzocht, maar 

het is mogelijk dat verbalisanten minder vaak een zaak in behandeling nemen wanneer zij, door 

bijvoorbeeld gebrek aan kennis over de gevolgen van stalking, de noodzaak van interventie niet zien. 

Dit kan weer voortkomen uit het feit dat stalking een betrekkelijk nieuw delict is waar men mogelijk 

weinig ervaring mee heeft.  

 

Ongeveer 60% van alle zaken wordt gescreend en/of meegenomen naar het zaakoverleg met de 

Officier van Justitie. De helft van deze zaken wordt niet in behandeling genomen. Het is mogelijk dat 

verbalisanten, door bijvoorbeeld gebrek aan kennis, te snel een aangifte van stalking opnemen terwijl 

er geen sprake is van een stalkingszaak die voldoet aan de delictsomschrijving. Deze zaken zullen 

tijdens de screening aan onvoldoende criteria voldoen. Het is ook mogelijk dat in overleg met de 

Officier van Justitie wordt besloten de zaak niet te behandelen, omdat deze zaak naar verwachting 

niet tot een veroordeling zal leiden. Wanneer de situatie zo is dat verbalisanten te vaak een aangifte 

opnemen, schept dit een negatief beeld van de politiële respons. Want ondanks het feit dat er veel 

aangiftes zijn opgenomen, worden er dan maar weinig stalkingszaken door de politie in behandeling 

genomen. De politie Gelderland-Zuid heeft te maken met praktische aspecten die aan een zaak 

kleven. De politie Gelderland-Zuid kampt met capaciteitsproblemen. Dit zal de keuze die een 

politiefunctionaris moet maken om een zaak wel of niet in behandeling te nemen, beïnvloeden. 

Mogelijk worden zaken nu niet in behandeling genomen, omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is. 
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In een periode dat er capaciteit voldoende is, worden deze zaken mogelijk wel in behandeling 

genomen.  

Sheridan et al. (2003) kwamen tot de conclusie dat naast het feit dat veel stalkingszaken door Justitie 

en de politie niet in behandeling worden genomen, de justitiële en politiële respons tekortschiet. Aan 

de hand van de resultaten uit dit onderzoek, kan niet worden geconcludeerd dat de politiële respons 

tekortschiet. Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de gevolgen van het al dan niet in behandeling 

nemen van een stalkingszaak. 

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat interventie door de politie in 95% van de gevallen een 

positief effect had. Een gesprek met een rechercheur was veelal afdoende om de stalking te doen 

stoppen. Dit was met name het geval bij stalkers die hun slachtoffer kenden en die niet aan een 

psychiatrische stoornis leden. Iets minder dan de helft van alle slachtoffers meldde dat hun situatie 

was verbeterd sinds de politie zich met hun zaak had bemoeid (Verkaik en Pembenton, 2001). Hieruit 

zou men kunnen concluderen dat interventie door de politie, de situatie van een deel van alle 

stalkingsslachtoffers verbetert. Blaauw (2001) wijst erop dat uit onderzoek van Sheridan et al. (2003)  

is gebleken dat interventie, hij heeft het hier over het opleggen van een straat- of contactverbod, ook 

kan leiden tot escalatie in het gedrag van de stalker (§ 1.4 & § 1.6.2). Het is van belang hiervan op de 

hoogte te zijn.  

Wanneer een slachtoffer aan het bureau komt, krijgt hij/zij in eerste instantie een aantal praktische 

adviezen over gedragsveranderingen c.q. gedragsaanpassingen (Blaauw, 2001, § 1.6.2). In de 

praktijk wordt hierdoor al deel van alle stalkingszaken gestopt. Het geven van advies kan in een aantal 

gevallen dus al afdoende zijn. Verder politieel ingrijpen is dan niet meer noodzakelijk. Slachtoffers van 

stalking geven aan dat het belangrijk is dat zij zich serieus genomen voelen door de politie (Blaauw, 

2001, § 1.6.2). Voor een slachtoffer van stalking kan een luisterend oor van een verbalisant en een 

goed adviesgesprek mogelijk al voldoende zijn. Ook dan is verder politieel ingrijpen niet noodzakelijk. 

Mogelijk is dit een verklaring voor het aantal meldingen van stalking die niet verder zijn behandeld. De 

verbalisant kan door het voeren van een goed adviesgesprek de situatie van het slachtoffer 

verbeteren. Het is mogelijk dat dit adequate ingrijpen van de verbalisant in het systeem (BPS) valt 

onder sepot. Hoewel er wel adequaat is gereageerd, lijkt het dan dus of deze zaken onbehandeld zijn 

gebleven. Dit zou een negatiever beeld scheppen van de politiële respons dan werkelijk het geval is. 

 

4.2.2. De aard van de stalking en de mening van de verbalisant m.b.t. de 
casussen 

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de politiële respons en het 

antwoord dat de verbalisanten gaven op de casussen. Verbalisanten die aangaven het belangrijk te 

vinden de casussen in behandeling te nemen, hebben in de praktijk niet vaker/minder vaak een 

stalkingszaak in behandeling genomen dan verbalisanten die aangaven het niet belangrijk te vinden 

de casussen in behandeling te nemen. De hypothese (H4): er bestaat een samenhang tussen de 

politiële respons en het antwoord van de verbalisant op de gegeven casussen. Verbalisanten die 

aangeven het belangrijk te vinden de voorgelegde casus in behandeling te nemen, hebben in de 
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praktijk ook vaker een stalkingszaak in behandeling genomen dan verbalisanten die aangaven het 

minder belangrijk te vinden om de casus in behandeling te nemen, wordt hierdoor verworpen.  

Zoals  § 4.3. staat geschreven zijn de verbanden tussen een ‘papieren’ casus en een praktijkzaak 

moeilijk te leggen.  

4.2.2.1. De duur van stalking & de politiële respons. 

In vergelijking met het in § 1.4.1. genoemde onderzoek  van Tjaden en Thoeness (1998) is de 

gemiddelde duur van stalking in dit onderzoek korter; 57.62 weken tegenover 1.8 jaar (94 weken). 

Ook in vergelijking met het onderzoek van Blaauw et al. (2002) is de gemiddelde duur van stalking in 

dit onderzoek korter (§ 3.2.1.); 57.62 weken tegenover 4.8 jaar(250 weken). Sheridan et al. (2003) 

concludeerden dat in de Verenigde Staten het stalken in ongeveer tweederde van de gevallen één 

jaar of korter duurt. In ongeveer een tiende van de gevallen duurt het stalken langer dan vijf jaar. Er 

werden gevallen van stalking gevonden die al langer dan twintig jaar duurden (§1.4.1.). Uit de 

resultaten van dit onderzoek blijkt dat 66.2% van de slachtoffers korter dan één jaar wordt gestalkt en 

1.4 % langer dan 5 jaar. Het percentage slachtoffers dat korter dan één jaar wordt gestalkt, komt in 

beide onderzoeken overeen. 

Het verschil in onderzoeksgroep en de gehanteerde definitie van stalking kunnen de verschillende 

onderzoeksresultaten verklaren. Blaauw et al. (2002) deden onderzoek onder alle 470 (relatief 

ernstige) slachtoffers uit de dossiers van de voormalige Stichting Anti Stalking, Tjaden en Thoeness 

(1998) deden onderzoek onder 8000 Amerikaanse mannen en 8000 Amerikaanse vrouwen en 

Sheridan et al. (2003) deden een literatuurstudie waarin zij de resultaten uit verschillende 

onderzoeken (uitgevoerd in verschillende landen) combineerden.  

Hoewel verwacht werd dat stalkingszaken met een langere duur vaker in behandeling zouden worden 

genomen dan stalkingszaken met een kortere duur (hypothese 3; de bereidheid om aangifte op te 

nemen en vervolging in te stellen is positief gecorreleerd met de duur van de stalking, § 1.7.4), is dit in 

de praktijk niet gebleken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat stalkingszaken met een lange 

duur even vaak in behandeling worden genomen als stalkingszaken met een korte duur. De 

hypothese wordt hierdoor verworpen. Ook stalkingszaken met een zeer lange duur, worden even vaak 

behandeld als stalkingszaken met een zeer korte duur. Dit kan te maken hebben met het feit dat bij de 

politie de vraag rijst waarom het slachtoffer zolang heeft gewacht met het in kennisstellen van de 

politie. De betrokken verbalisant kan veronderstellen dat de ernst van de situatie blijkbaar niet zodanig 

is, dat ingrijpen van de politie noodzakelijk is. Het feit dat zaken onafhankelijk van de duur worden 

behandeld, doet recht aan de delictomschrijving van stalking, waarin geen voorwaarde aan de duur 

van een zaak wordt verbonden (§ 1.6. pagina 13 en § 2.1 pagina 18.). Verbalisanten geven aan dat zij 

een casus waarbij de duur korter is, wel minder belangrijk vinden om na aangifte in behandeling te 

nemen (dit bevestigt de hypothese), maar in de praktijk is gebleken dat zij deze zaken niet vaker of 

minder vaak behandelen. 

Sheridan et al. (2003) kwamen tot de conclusie dat de voornaamste redenen voor slachtoffers om 

geen aangifte van stalking te doen was; de veronderstelling dat het geen zaak voor de politie is, het 

idee dat de politie er toch niets aan kan doen en angst voor represailles van de stalker (§1.6.1.). De 

politie kan pas ingrijpen in de situatie van het slachtoffer wanneer zij daarvan in kennis wordt gesteld. 
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Een slachtoffer dat snel naar de politie stapt, wordt mogelijk minder lang gestalkt dan iemand die eerst 

een lange periode wacht voordat hij/zij naar de politie gaat. De politie is dus afhankelijk van de 

aangiftebereidheid van de in hun regio bestaande slachtofferpopulatie. Onbekendheid van slachtoffers 

met het nieuwe delict stalking, zal mogelijk ook invloed hebben op de duur van de stalking.  

4.2.2.2. Lichamelijk geweld & de politiële respons 

In dit onderzoek is bij 11% van alle stalkingszaken lichamelijk geweld gebruikt door de stalker.  

Hoewel verwacht werd dat stalkingszaken waarbij de stalker lichamelijk geweld gebruikte vaker in 

behandeling zouden worden genomen dan zaken waarbij de stalker geen lichamelijk geweld gebruikte 

(hypothese 2 (H2); de bereidheid om een aangifte op te nemen en vervolging in te stellen is geringer 

bij stalkingszaken waarbij er geen sprake is van lichamelijk geweld, § 1.7.4), is dit in de praktijk niet 

gebleken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen samenhang bestaat tussen de respons 

van de politie en de variabele lichamelijk geweld. Dit verwerpt de hypothese. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat slechts bij een klein aantal zaken lichamelijk geweld wordt gebruikt (N = 9).  

Uit de antwoorden van de verbalisanten op de voorgelegde casussen blijkt dat verbalisanten het zeer 

belangrijk vinden om een stalkingszaak waarbij lichamelijk geweld is gebruikt in behandeling te 

nemen. Wanneer er lichamelijk geweld is toegepast vindt 90% van de verbalisanten het belangrijk 

deze zaak te behandelen, dit percentage ligt hoger dan de 60% van de verbalisanten die het 

belangrijk vindt de standaardcasus in behandeling te nemen. Dit bevestigt de hypothese. 

Gezien dit resultaat is het mogelijk dat verbalisanten eerder geneigd zijn een zaak in behandeling te 

nemen wanneer de stalker lichamelijk geweld heeft gebruikt dan zaken waarbij dit niet het geval is. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat slechts bij een klein aantal stalkingszaken 

lichamelijk geweld wordt gebruikt. Stalking is een overwegend ‘psychologisch’ delict waarbij het 

slachtoffer als het ware geestelijk en niet lichamelijk wordt mishandeld.  

4.2.2.3. Het type stalkingsgedraging & de politiële respons 

Slachtoffers van stalking worden veelal op verschillende manieren lastiggevallen. Gemiddeld worden 

slachtoffers in dit onderzoek met twee stalkingsgedragingen geconfronteerd.  

In vergelijking met het in § 1.4. genoemde onderzoek van Pathé en Mullen (1997), wordt in dit 

onderzoek een veel kleiner deel van het aantal slachtoffers geconfronteerd wordt met de afzonderlijke 

stalkingsgedragingen (§ 3.2.4.). Hierbij moet er rekening gehouden worden met het feit dat de 

proefpersonen in het onderzoek van Pathé en Mullen zichzelf hadden aangemeld als zijnde het 

slachtoffer van stalking, zij zagen zichzelf dus als slachtoffer van stalking. Ook speelt het verschil in 

steekproefgrootte een rol.  

Uit dit onderzoek blijkt dat alleen de stalkingsgedraging ‘telefonisch lastigvallen’, samenhangt met de 

politiële respons. Wanneer een slachtoffer telefonisch wordt lastiggevallen door de stalker, wordt een 

zaak vaker in behandeling genomen dan wanneer het slachtoffer niet telefonisch wordt lastiggevallen. 

Telefonisch lastigvallen blijkt in dit onderzoek de meest voorkomende stalkingsgedraging te zijn. 70% 

van alle slachtoffers wordt telefonisch lastiggevallen door de stalker. Ook Pathé en Mullen (1997) 

kwamen tot de conclusie, dat telefonisch lastigvallen de meest voorkomende gedraging was (§1.4.).  
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Tussen de politiële respons en het aantal stalkingsgedragingen waar het slachtoffer mee 

geconfronteerd wordt en de andere stalkingsgedragingen (ongewenste post, onbestelde artikelen, 

vernielingen en direct benaderen) werd geen samenhang gevonden. Dit doet recht aan de 

delictomschrijving van stalking (§ 1.6. pagina 13 en § 2.1 pagina 18.) waarin geen voorwaarden aan 

het aantal en type stalkingsgedraging wordt gesteld.  

Het is mogelijk dat een zaak waarbij het slachtoffer telefonisch wordt lastiggevallen vaker in 

behandeling wordt genomen, omdat deze stalkingsgedraging de politie de meeste  

opsporingsindicatie biedt. Met een geringe inspanning zijn er, wanneer er sprake is van telefonisch 

lastigvallen, harde feiten boven tafel te krijgen. Het achterhalen van een telefoonnummer is 

vermoedelijk makkelijker dan het achterhalen van een persoon die ongewenste post heeft gestuurd.  

4.2.2.4. De relatie tussen het slachtoffer  en de verdachte & de politiële respons 

Ongeveer de helft (51%) van alle slachtoffers wordt gestalkt door een persoon met wie hij/zij een 

(seksuele) relatie heeft gehad. Ook blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het merendeel van de 

slachtoffers (80%) wordt gestalkt door iemand van het andere geslacht. Ook uit andere onderzoeken 

blijkt dat de meeste slachtoffers van stalking, gestalkt worden door een voormalige intimus (§ 1.2.1.). 

Wanneer we deze gegevens koppelen aan de in § 1.3. genoemde indeling van Mullen. Pathé, Purcell 

en Stuart (1999), kunnen we concluderen dat het merendeel van alle stalkers van het eerste type is; 

de rejected stalker. Deze stalker reageert op een onwelkom einde aan een intieme, seksuele relatie 

door acties te ondernemen die gericht zijn op verzoening of genoegdoening (Blaauw, 2001). Het is 

van belang te weten dat uit een onderzoek van Sheridan et al. (2003) blijkt dat stalkers die een relatie 

hebben (gehad) met het slachtoffer het gevaarlijkst zijn. De stalking loopt hier vaker uit op geweld en 

duurt langer dan bij andere vormen.  

Hoewel verwacht werd dat stalkingszaken waarbij het slachtoffer door een ex-partner wordt gestalkt 

minder vaak in behandeling zouden worden genomen dan zaken waarbij de stalker geen ex-partner 

van het slachtoffer is (hypothese 1; de bereidheid om een aangifte op te nemen en vervolging in te 

stellen is geringer bij stalkingszaken waarbij het slachtoffer door een ex-partner (intimus), § 1.7.4), is 

dit in de praktijk niet gebleken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat zaken waarbij het 

slachtoffer door een ex-partner wordt gestalkt even vaak in behandeling worden genomen als zaken 

waarbij het slachtoffer door een bekende, onbekende of familielid wordt gestalkt. Dit verwerpt de 

hypothese. Uit de antwoorden van de verbalisanten op de voorgelegde casussen blijkt wel dat de 

casus met onbekende dader gemiddeld een hogere score toebedeeld krijgt dan de casus waarbij het 

slachtoffer gestalkt wordt door een ex-partner. Dit bevestigt de hypothese. Het aantal verbalisanten 

dat aangeeft het belangrijk te vinden dat de casus met onbekende dader wordt behandeld, is echter 

kleiner dan het aantal verbalisanten dat aangeeft het belangrijk te vinden dat de standaardcasus in 

behandeling wordt genomen. Vermoedelijk is de groep verbalisanten die het enigszins belangrijk vindt 

de casus met onbekende dader te behandelen groter dan bij de standaardcasus. Het is mogelijk dat 

men een casus met onbekende dader wel bedreigender vindt, maar dat een zaak met onbekende 

dader in de praktijk minder opsporingsindicatie biedt en dat zaken met een onbekende dader daardoor 

niet vaker in behandeling worden genomen dan zaken waarbij de stalker een ex-partner van het 

slachtoffer is.  
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4.2.3. De persoon van de verdachte en het slachtoffer 

In deze paragraaf zullen kort de belangrijkste resultaten, die betrekking hebben op de persoon van de 

verdachte en het slachtoffer, worden beschreven. Deze resultaten geven geen antwoord op de 

onderzoeksvraag, maar zijn opgenomen om zo compleet mogelijk beeld van stalking in de politieregio 

Gelderland-Zuid te scheppen.  

 

Het merendeel (76%) van de verdachten van stalking is van het mannelijk geslacht. Sheridan et al. 

(2003) vonden een hoger (95%) percentage mannelijk stalkers (§ 1.3.). Zij baseerden hun conclusies 

ook op grote aantallen slachtoffers en stalkers uit verschillende landen. In dit onderzoek is sprake van 

een kleinere steekproef die gebonden is aan één politieregio.  

Het merendeel van de slachtoffers van stalking is van het vrouwelijk geslacht. In ongeveer vier op de 

vijf zaken is het slachtoffer een vrouw (79%). Mullen et al. (1999) vonden een percentage vrouwelijke 

slachtoffers (75%) dat ongeveer gelijk is aan het in dit onderzoek gevonden resultaat. (§ 1.5.).  

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers van stalking is in dit onderzoek 32.65 jaar, Deze leeftijd ligt 

iets onder de gemiddelde leeftijd van de verdachten van stalking (34.35 jaar) uit dit onderzoek. Het 

jongste slachtoffer was 14 jaar (tegenover 18 jaar bij de verdachten) en het oudste slachtoffer 69 jaar 

(tegenover 57 jaar bij de verdachten). Het merendeel van de slachtoffers (46%) zit in de leeftijdsklasse 

van 16-30 jaar, Mullen et al. (1999) vonden een percentage van 43% (§ 1.5.). Deze resultaten komen 

overeen. Over de gemiddelde leeftijd van de verdachten van stalking werden in de literatuur geen 

onderzoeksresultaten gevonden. Het merendeel van zowel de verdachten (80%) als slachtoffers 

(97.6%) heeft de Nederlandse nationaliteit.  

Ongeveer 20% van alle verdachten van stalking heeft een relatie (niet met het slachtoffer). Het feit dat 

het merendeel van alle stalkers geen relatie heeft zal samenhangen met het feit dat uit de resultaten 

van dit onderzoek blijkt dat het merendeel van alle stalkers een ex-partner van het slachtoffer is en dat 

deze stalker reageert op een onwelkom einde aan een intieme, seksuele relatie door acties te 

ondernemen die gericht zijn op verzoening of genoegdoening (Blaauw, 2001).  

Van alle slachtoffers heeft ongeveer de helft een relatie.  

Sheridan et al. (2003) kwamen tot de conclusie dat er in Groot-Brittannië een verband is gevonden 

tussen slachtofferschap en burgerlijke staat c.q. gezinssamenstelling. Alleenstaande vrouwen en 

vooral gescheiden vrouwen met kinderen in huis lopen een grotere kans slachtoffer te worden (§ 1.5.). 

Dit verband wordt niet in dit onderzoek gevonden. In dit onderzoek is één op de tien slachtoffers 

gescheiden, naar het al dan niet hebben van thuiswonende kinderen is in dit onderzoek niet gekeken. 

Over de burgerlijke staat van verdachte van stalking zijn in de literatuur geen gegevens gevonden. 
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4.3. Beperkingen van dit onderzoek 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in één politieregio (Gelderland-Zuid). Deze regio is niet representatief voor 

andere politieregio's wat betreft het aantal gepleegde delicten (Landelijke database GIDS). Of deze 

regio representatief is wat betreft stalking is niet bekend. Er moet rekening worden gehouden met het 

feit dat iedere regio uniek is in geografische en demografische aspecten. In politieregio's waar meer 

delicten gepleegd worden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam-Amstelland (Landelijke database GIDS) 

heeft men mogelijk ook meer ervaring met het delict stalking en daardoor mogelijk ook meer kennis. 

Conclusies kunnen in eerste instantie alleen gebruikt worden in de politieregio Gelderland-Zuid, maar 

bieden mogelijk wel een handvat voor andere politieregio's  

 

Alle zaken zijn m.b.v. trefwoorden uit het BPS gefilterd. Omdat stalkingszaken in verschillende 

categorieën kunnen vallen (bijv bedreiging en stalking) en de categorie ‘stalking’ pas op 1 januari 2002 

aan het BPS is toegevoegd, was het niet voldoende om de categorie stalking uit het BPS te filteren. 

De trefwoorden die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn; stalk(er, ing, en), lastigvallen, achtervolgen en 

straatverbod. Het is mogelijk dat er stalkingszaken in het systeem zitten die door het gebruik van deze 

trefwoorden niet naar voren zijn gekomen. Van de in dit onderzoek opgenomen zaken is door de 

onderzoeker zelf besloten dat deze voldeden aan de in dit onderzoek gehanteerde definitie van 

stalking (inclusiecriteria). De interbeoordelaars betrouwbaarheid is hier bij niet getoetst.  

Bij het scoren van de gegevens gaven de verschillende begrippen geen aanleiding tot verschillen in 

interpretatie (zoals geslacht, leeftijd etc.). Om deze reden is de interbeoordelaars betrouwbaarheid 

niet getoetst.  

 

De mening van de verbalisant werd gemeten door haar/hem een aantal casussen voor te leggen en 

daarbij de vraag te stellen hoe belangrijk het is dat deze zaak na aangifte in behandeling wordt 

genomen. De verbanden tussen een ‘papieren’ casus en een praktijkzaak zijn moeilijk te leggen. De 

voorgelegde casussen zullen anders zijn dan de casus waarmee de verbalisant in de praktijk wordt 

geconfronteerd. Ook is het anders of je een papieren casus voorgelegd krijgt of dat er een huilend 

slachtoffer tegenover je zit. Verder bestaat de kans dat verbalisanten sociaalwenselijke antwoorden 

geven op de casussen. De verbalisanten zijn per E-mail te benaderen, non-responsie beperkende 

maatregelen zijn hierbij niet getroffen.  

 

De juridische definitie van stalking is weliswaar bekend, maar over de interpretatie van de 

delictsomschrijving van stalking is nog geen jurisprudentie te vinden. In dit onderzoek is een zeer 

ruime definitie van stalking gehanteerd. Het is mogelijk (zo niet waarschijnlijk) dat verbalisanten een 

striktere definitie van stalking hanteren, omdat zij ook te maken hebben met praktische aspecten die 

aan een zaak kleven. Het is bekend dat de politie kampt met capaciteits- en financiële problemen. Dit 

kan zijn weerslag hebben op de prestaties van het politiekorps en dus op de in dit onderzoek 

gevonden resultaten.  
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4.4. Conclusie 

Het beeld van stalking in de politieregio Gelderland-Zuid in de periode 12-07-2000 en 10-04-2003, 

vertoont zowel overeenkomsten als verschillen met eerdere onderzoeksresultaten. Belangrijke 

verschillen kunnen verklaard worden door het verschil in onderzoeksgroep en de grootte van de 

steekproef. De rol die de verbalisant speelt in het al dan niet in behandeling nemen van een 

stalkingszaak is groot. In de politieregio Gelderland-Zuid wordt ongeveer de helft van alle 

stalkingszaken in behandeling genomen, hiervoor zijn verschillende verklaringen denkbaar. Het is 

mogelijk dat de verbalisant een stalkingszaak niet als zodanig herkent. Het feit dat stalkingszaken 

mogelijk niet als zodanig worden herkend, kan te maken hebben met de onenigheid die er bestaat 

over de definitie van het begrip stalking. Het kan ook zijn dat de verbalisant de zaak niet belangrijk 

genoeg vindt om deze in behandeling te nemen of dat hij/zij de gevolgen van stalking bagatelliseert. 

Mogelijk wordt er door de verbalisant een adviesgesprek gevoerd met het slachtoffer. Dit gesprek kan 

de stalking doen stoppen en is dus een adequate manier van ingrijpen door de politie. In het systeem 

lijkt het echter of deze zaken onbehandeld zijn gebleven.Het slachtoffer is afhankelijk van de kennis 

van stalking die de verbalisant, die de kennisneming aanneemt, heeft en wellicht ook van zijn/haar 

houding t.o.v. gevolgen van stalking.  

De politie is op haar beurt weer afhankelijk van de aangiftebereidheid van de in de regio bestaande 

slachtofferpopulatie en in haar kennis van en vertrouwen in de juridische mogelijkheden om de 

stalking te doen stoppen. 

Mogelijk wordt er door verbalisanten van zaken een aangifte opgenomen, terwijl deze niet voldoen 

aan de delictsomschrijving. Deze zaken zullen niet in behandeling worden genomen, terwijl de politie 

hier wel van in kennis wordt gesteld.  

Bij de keuze een zaak wel of niet in behandeling te nemen, heeft de politie Gelderland-Zuid te maken 

met praktische aspecten die aan een zaak kleven. De capaciteitsproblemen waar deze regio mee 

kampt, zullen hun weerslag hebben op de kwantitatieve prestaties van het politiekorps en dus op de in 

dit onderzoek gevonden resultaten.  

Of het feit dat ongeveer de helft van alle stalkingszaken in behandeling wordt genomen, duidt op het 

tekortschieten van de politie Gelderland-Zuid is niet te zeggen. De politiële respons blijkt in dit 

onderzoek niet afhankelijk te zijn van de aard van de stalking en de mening van de verbalisant op de 

afzonderlijke casussen. Er bestaat wel een samenhang tussen de politiële respons en de 

stalkingsgedraging ‘telefonisch lastigvallen’.  
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4.5. Aanbevelingen 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat 45% van alle stalkingszaken in de politieregio Gelderland-Zuid in 

behandeling wordt genomen. De politie Gelderland-Zuid zou zich kunnen buigen over de vraag of dit 

percentage acceptabel is en of de genoemde verklaringen ook binnen hun politiekorps van toepassing 

zijn. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt verder dat de gevolgen van stalking voor het slachtoffer 

zeer ingrijpend zijn. Verbalisanten zouden bij zichzelf te rade kunnen gaan of zij zich hier voldoende 

van bewust zijn. Mogelijk zou men een protocol kunnen ontwikkelen voor de afhandeling van 

stalkingszaken of een cursus organiseren om politiefunctionarissen meer bekend en vertrouwd te 

maken met het delict stalking.  

 

4.6. Richtlijnen voor vervolgonderzoek 

 
Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar de gevolgen van het al dan niet in behandeling nemen 

van een stalkingszaak. Hieraan zou men de mening van het slachtoffer, over de politiële respons, 

kunnen koppelen. Dit onderzoek zou het mogelijk maken uitspraken te doen over de kwaliteit van de 

politiële respons. Verder zou er gekeken moeten worden naar de factoren die een rol spelen bij de 

keuze een zaak wel of niet in behandeling te nemen. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken 

dat de aard van de stalking hierin geen rol speelt, mogelijk spelen kenmerken van het slachtoffer, de 

dader en de betrokken politiefunctionaris wel een rol.  

Omdat uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de rol die verbalisanten spelen in de keuze 

een zaak al dan niet te behandelen groot is, zou het zinvol zijn onderzoek te doen naar hun 

bekendheid met en de kennis van het delict stalking.  

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat verbalisanten het zeer belangrijk vinden om een stalkingszaak 

waarbij de stalker lichamelijk geweld gebruikt in behandeling te nemen. Omdat stalking een delict is 

waarbij er overwegend sprake is van geestelijke mishandeling en het aantal stalkingszaken in dit 

onderzoek waarbij de stalker lichamelijk geweld gebruikte klein was, zou men de rol die de variabele 

lichamelijk geweld speelt op de keuze een zaak al dan niet te behandelen verder kunnen 

onderzoeken.  
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Bijlage 1. Scoreblad 
 
 
Mutatienummer    : 
 
Aangifte    : 
 
Klacht     : 
 
Vervolging    : 
 
BPS-Code    : 
 
Geslacht Dader    : 
 
Leeftijd Dader    : 
 
Nationaliteit Dader   : 
 
Burgerlijke Staat Dader   : 
 
Geslacht Slachtoffer   :  
 
Leeftijd Slachtoffer   : 
 
Nationaliteit Slachtoffer   : 
 
Burgerlijke Staat Slachtoffer  : 
 
Relatie     : 
 
Lichamelijk Geweld   : 
 
Aantal gedragingen   : 
 
Gedragingen  telefoon/post/onbesteld/benaderen/vernieling 
 
Duur van het Stalken   : 
 
Verbalisant    : 
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