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 INLEIDING 

DEN HAAG – De man die een voorwerp tegen de Gouden Koets gooide, schreeuwde daarbij 

een scala aan scheldwoorden en werd door het andere publiek aan de politie overgeleverd. 

Een ooggetuige meldt dat het een heftig incident was en dat Koningin Beatrix zichtbaar schrok 

van de klap. Volgens de politie heeft de man een psychiatrisch verleden en handelde hij alleen. 

In het eerste contact met agenten kwam hij verward over.  

(Vrij naar: De Telegraaf, 21 september 2010) 

 

De ‘waxinelichtjeshoudergooier’, Erwin L., werd op Prinsjesdag 2010 bij heel Nederland bekend. Hij 

voerde zijn daad uit omdat hij het Koningshuis verantwoordelijk hield voor verschillende drama’s die 

zich in zijn familie hebben afgespeeld: de dood van zijn opa in de Tweede Wereldoorlog en de 

zelfmoord van zijn moeder. Eerder op de dag, ongeveer anderhalf uur vóór het gooi-incident, was 

Erwin L. al opgemerkt door een politiemedewerker. L. vertoonde gedrag dat deze agent opvallend 

vond: hij liep zoekend om zich heen kijkend drie keer over het Noordeinde heen.  

 

Solistische dreigers 

Naast ‘de waxinelichtjeshoudergooier’ zijn ook ‘de damschreeuwer’ en Karst T. recente voorbeelden 

van personen die een (potentiële) bedreiging vormden voor, in dit geval, Hare Majesteit en andere 

leden van het Koningshuis. De consequenties van de acties van de drie genoemde personen 

verschillen behoorlijk in ernst, maar de overeenkomst is dat deze mensen in de wereld van de 

dreigingsinschattingen alle drie gezien worden als ‘solisten’, ‘eenlingen’ of ‘lone wolfs’: personen die 

een duidelijk groepslidmaatschap ontberen en alleen handelen. 

De hierboven genoemde bedreigers of ‘aanslagplegers’ zijn dan wel bekend, maar ze zijn zeker niet 

de enigen. Regelmatig worden publieke ambtsdragers bedreigd. Denk aan landelijke politici, 

ambassadeurs, rechters en advocaten, burgemeesters en wethouders (Muller, Bron, de Hoog & van 

der Varst, 2010). Uit bovenstaande wordt ook duidelijk dat leden van het Koningshuis meer dan eens 

het doelwit zijn van bedreigers of potentiële aanslagplegers. De verwachting is dat het aantal 

bedreigingen in de toekomst eerder zal toenemen dan afnemen (Muller, Bron, de Hoog & van der 

Varst, 2010). Het merendeel van de bedreigingen lijkt echter relatief onschuldig en ook de serieuzere 

bedreigingen worden nauwelijks ten uitvoer gebracht. Het gezegde ‘blaffende honden bijten niet’, gaat 

in verreweg de meeste gevallen op (Voerman, 2008). Maar hier kan niet blind op worden gevaren. De 

gevolgen van een ‘geslaagd’ dreigement, dus een dreigement dat wél wordt omgezet in een 

daadwerkelijke fysieke aanslag, zijn immers enorm (Muller, Bron, de Hoog & van der Varst, 2010). 

Daarnaast is de onrust die een bedreiging geeft voor de bedreigden en hun omgeving al reden om 

iedere bedreiging serieus te nemen (Voerman, 2008). 

Net zoals blaffende honden niet bijten, zou het ook best wel eens zo kunnen zijn dat bijtende honden 

niet blaffen. Met andere woorden, daders kunnen zich ook zonder dreigement vooraf vanuit het niets 

‘succesvol’ manifesteren en een aanslag plegen (Muller, Bron, de Hoog & van der Varst, 2010).  

 

Pad naar gepland geweld 

Toch zit er aan iedere (poging tot een) aanslag een bepaalde voorbereiding. Calhoun & Weston 

(2003) hebben een model ontwikkeld waarin wordt beschreven welke stappen aanslagplegers 

doorlopen tot aan de daadwerkelijke aanslag. Dit model wordt ‘path to intended violence’ genoemd. 

Vertaald is dat ‘het pad naar gepland geweld’ (zie figuur 1). 
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Figuur 1. ‘Path to intended violence’ (Calhoun & Weston, 2003; uit Groot, Boutellier & Drost, 2010) 

 

Aanslagplegers kunnen heen en weer bewegen over het pad, maar doorlopen volgens Calhoun en 

Weston uiteindelijk altijd alle fases. Het begint met het ontwikkelen van een grief jegens een bepaald 

doelwit. Een grief is een reden tot ontevredenheid of frustratie (Groot, Boutellier & Drost, 2010). 

Vervolgens ontstaat het idee dat geweld de beste, of misschien zelfs de enige manier is om de grief te 

verlichten (Calhoun & Weston, 2008). In de planningsfase wordt informatie verzameld over het doelwit 

of de wijze van uitvoering, bijvoorbeeld door te posten, te surveilleren of te belagen (Groot, Boutellier 

& Drost, 2010). De volgende fase is de voorbereiding, hierin komen zaken aan bod zoals het 

verkrijgen van een wapen, het maken van een vluchtplan en het plannen van de daadwerkelijke 

uitvoering. Met ‘begin van uitvoering’ wordt gedoeld op het reizen naar de plek van de aanslag en het 

doorbreken van de beveiliging (dat laatste wordt in de internationale literatuur ‘breaching’ genoemd). 

Uiteindelijk wordt de aanslag daadwerkelijk gepleegd.  

 

Beveiliging 

De twee belangrijkste diensten die zich in Nederland bezig houden met de beveiliging van personen, 

objecten en/of diensten die mogelijk doelwit van een aanslag kunnen worden, zijn de Dienst 

Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB, zie kader ‘DKDB’ op de volgende pagina) en de 

Koninklijke Marechaussee (Kmar). De Kmar houdt zich in deze context bezig met de beveiliging van 

Koninklijke objecten (zoals de paleizen) en de DKDB neemt de persoonsbeveiliging voor zijn rekening. 

Zij beveiligen de personen die genoemd staan op de limitatieve lijst (zie de volgende paragraaf 

‘Stelsel Bewaken en Beveiligen’ voor een nadere toelichting), waaronder leden van het Konigshuis en 

bedreigde politici.  

 

Stelsel bewaken en beveiligen 

Het ‘Stelsel Bewaken en Beveiligen’ (SBB) geeft het kader aan waarbinnen beveiligers acteren. Het 

stelsel richt zich op het voorkomen van (terroristische) aanslagen op personen, objecten en diensten 

(NCTb, 2008).  Het uitgangspunt van het SBB is dat eenieder allereerst verantwoordelijk is voor zijn 

eigen veiligheid. In tweede instantie zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beschermen van hun 

werknemers. Is de dreiging echter zo groot dat personen of organisaties er geen weerstand aan 

kunnen bieden, dan kan men een beroep doen op de overheid (NCTb, 2009). Als het gaat om 

‘gewone’ burgers die worden bedreigd, vallen deze personen onder het zogenaamde ‘decentrale 

domein’ van het SBB. Aangezien dit voor het huidige onderzoek niet relevant is, wordt hier niet verder 

op in gegaan. Voor personen die een bijzondere functie vervullen in onze democratische rechtsorde 

bestaat er binnen het SBB het ‘Rijksdomein’ (NCTb, 2009). Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld 

politici, de president van de Hoge Raad of buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die een bezoek 

aan Nederland brengen. Deze publieke figuren staan op de zogenaamde ‘limitatieve lijst’ genoemd in 
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het SBB. De personen die binnen het rijksdomein beveiligd 

worden, vallen uiteen in twee categorieën: zij die permanent 

beveiligd worden, ongeacht of er sprake is van een dreiging 

(bijvoorbeeld leden van het Koningshuis), en zij die alleen 

beveiligingsmaatregelen ontvangen op basis van dreiging 

(bijvoorbeeld Geert Wilders). De rijksoverheid heeft hier de 

verantwoordelijkheid over. 

 

Dreigingsinschatting 

Voor de beveiliging van de personen genoemd op de 

limitatieve lijst in het Rijksdomein beslist de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) over de te nemen 

maatregelen. Deze wordt geadviseerd door het Korps 

Landelijke Politie Diensten (KLPD). De advisering geschiedt 

op basis van een dreigingsinschatting (DI), dat wil zeggen: 

de beoordeling of van een concrete (voorspelbare) en/of 

potentiële (voorstelbare) dreiging sprake is tegen personen, 

objecten of diensten die zich heeft voorgedaan of zich zou 

kunnen voordoen op korte termijn. Op basis van feiten en/of 

omstandigheden met betrekking tot een dreiging wordt een 

inschatting gemaakt van de ernst en waarschijnlijkheid van 

het manifesteren van de dreiging (NCTb, 2008). Zie het 

kader ‘Route van een DI’ op de volgende pagina voor een 

overzicht van de route die een dreigingsinschatting aflegt en 

de instanties die hierbij betrokken zijn. 

 

Opvallende personen 

De beveiligers van de DKDB en de Kmar worden tijdens hun 

werk regelmatig geconfronteerd met personen die mogelijk 

risico’s met zich meebrengen of opvallend gedrag vertonen. 

Bijvoorbeeld iemand die in een verwarde toestand bij de 

hekken van het paleis verschijnt en aangeeft de Koningin te 

willen spreken, of iemand die bij de Tweede Kamer naar 

binnen wil om 'de wereld te redden' (B. van der Meer, 

persoonlijke communicatie, 21 april 2010). Maar het kan ook 

subtieler zijn, bijvoorbeeld iemand die vaker achter elkaar op 

een bepaalde locatie gezien wordt. Om terug te komen op de 

casus van Erwin L. aan het begin van dit hoofdstuk: de 

oplettendheid van de agent die L. al een paar keer over het 

Noordeinde zag lopen, heeft in dit geval helaas niet geleid tot 

het voorkomen van het incident. De beveiligers zijn getraind 

op het herkennen van afwijkend gedrag en - wanneer zich daadwerkelijk een aanslag voordoet - op 

het in veiligheid brengen van de te beveiligen persoon (TBP).  

 

DKDB 

De DKDB is een specialistische 

afdeling van het KLPD. Zij zorgen 

voor de persoonsbeveiliging van 

leden van het Koningshuis, 

bedreigde politici, diplomaten en 

andere door het bevoegd gezag 

aangewezen personen. De 

kerntaak van de DKDB is het 

voorkomen, doorstaan en 

weerstaan van aanslagen. Waar in 

het verleden de nadruk lag op het 

doorstaan en weerstaan van 

aanslagen, wordt nu meer en meer 

geprobeerd om de focus te 

verleggen naar het voorkomen 

ervan (N. Koeman, persoonlijke 

communicatie, 15 november 

2010).  De beveiligers kunnen 

verschillende rollen hebben en de 

beveiliging kan zowel statisch als 

dynamisch zijn. Zo zijn er 

voorverkenners die de locatie 

onderzoeken waar de te beveiligen 

persoon (TBP) zal arriveren. 

Verder zijn er de 

persoonsbeveiligers die zich bezig 

houden met de verplaatsing van 

de TBP. Tot slot kan een beveiliger 

ook statisch beveiligen, 

bijvoorbeeld voor het gebouw waar 

de TBP op dat moment een 

bespreking heeft (C. van der Klugt, 

persoonlijke communicatie, 3 

februari 2011).  

Naast de persoonsbeveiligers is er 

ook nog een heimelijk team 

operationeel bij de DKDB, het 

zogenaamde ‘IRIS team’. Dit team 

is ondersteunend aan de 

beveiligers van de DKDB en voert 

voorverkenningen uit waarbij zij 

opvallend gedrag van personen 

waarderen. Dit doen ze vaak door 

een gesprek met de persoon aan 

te gaan (Lid Iristeam, persoonlijke 

communicatie, 8 maart 2011).  
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Daarna is hun doel het overmeesteren van de 

aanslagpleger (Beveiliger 1, persoonlijke communicatie, 6 

april 2011). Wanneer een beveiliger met een opvallend 

persoon wordt geconfronteerd die niet direct een aanslag of 

een strafbaar feit pleegt, maar waar de beveiliger wel een 

vreemd gevoel bij heeft, wordt de persoon over het 

algemeen om zijn personalia gevraagd en vervolgens 

weggestuurd. De locatie is dan veilig, maar er is weinig 

bekend over de achtergrond van de opvallende persoon en 

wat deze op de locatie deed. Deze informatie zou voor een 

eventuele latere dreigingsinschatting echter heel nuttig zijn. 

Hoewel het aanknopen van een gesprek in principe niet bij 

de beveiligingstaak hoort, is het wel voorstelbaar dat het 

ontbreken hiervan het maken van een adequate en goed 

onderbouwde dreigingsinschatting bemoeilijkt. Derhalve is 

het zinvol om de beveiligers handvatten te geven om 

informatie te verzamelen. Zij komen tenslotte als eerste in 

contact met deze mogelijk risicovolle personen en kunnen 

in deze fase de eerste ‘screening’ uitvoeren. Maar wat is nu 

belangrijk om te weten te komen, welke vragen dienen er 

gesteld te worden? 

 

Doel van het onderzoek 

Het huidige onderzoek richt zich op de ‘approacher’. Een 

approacher is een persoon die de TBP of de te beveiligen 

locatie fysiek benadert (zie het volgende hoofdstuk voor een 

nadere toelichting). Het theoretische doel van deze studie is 

het onderzoeken van de factoren die de waarschijnlijkheid 

dat een approacher over zal gaan tot fysiek geweld 

beïnvloeden. Met andere woorden: de risicofactoren en 

beschermende factoren van (be)dreigingen vanuit 

approachers gericht aan publieke personen, objecten of 

diensten. Het praktische doel is het ontwikkelen van een 

vragenlijst op basis deze risico- en beschermende factoren. 

Deze vragenlijst kan door beveiligers als leidraad gebruikt 

worden bij het vergaren van relevante informatie in een 

gesprek met de approacher. Het vergaren van deze 

informatie heeft weer drie doelen op zich. Ten eerste kan de 

beveiliger het gebruiken om zijn intuïtie te staven: wordt het 

onderbuikgevoel dat er ‘iets niet klopt’ versterkt of juist afgezwakt door de antwoorden die de 

approacher geeft? Dit heeft vervolgens invloed op de acties die de beveiliger onderneemt of juist 

achterwege laat. Ten tweede geeft het gedragsdeskundigen die in een later stadium worden 

geconsulteerd om een uitspraak te doen over de dreiging die van de approacher uit gaat meer 

handvatten voor een beter gefundeerd oordeel en kan het bijdragen aan de effectiviteit van het 

proces. Het zorgt er voor dat de beveiligers de informatie verzamelen die relevant is voor de 

psycholoog die de situatie moet inschatten. Bij voldoende relevante informatie kunnen de analyses 

Route van een DI 

 Voor zaken die binnen het 

Rijksdomein vallen beslist de NCTb 

of er een dreigingsinschatting moet 

worden gemaakt. De Eenheid 

Bewaken en Beveiligen (EBB) is de 

afdeling van de NCTb die zich 

hiermee bezig houdt en een verzoek 

voor het maken van een DI doet bij 

het Nationaal Informatie Knooppunt 

(NIK) van het KLPD. Zij verkrijgen 

daarnaast (indien relevant) ook 

informatie van bijvoorbeeld de MIVD 

en de AIVD. Bij het NIK is het 

vervolgens de dienst I-POL die de 

dreigingsinschatting gaat maken. Zij 

halen hun informatie uit zowel open 

als gesloten (politie)bronnen en 

voeren als dat nodig is interviews uit. 

Wanneer er sprake is van 

bijvoorbeeld een verwarde persoon 

of als er een vermoeden is dat 

psychische aspecten een rol spelen 

in de casus, kunnen de 

dreigingsinschatters een beroep 

doen op de gedragsdeskundigen van 

IPOL. Zij voegen dan op basis van 

hun expertise een gedragskundige 

analyse aan de DI toe. Op basis van 

het geheel wordt een inschatting 

gemaakt van de ernst van de 

dreiging en de waarschijnlijkheid dat 

deze zal worden uitgevoerd. De DI 

gaat vervolgens terug naar de EBB 

die deze informatie samenvoegt met 

de informatie die zij uit andere 

bronnen hebben verkregen. Zij 

bepalen vervolgens de te nemen 

maatregel(en) en geven bijvoorbeeld 

de DKDB opdracht om deze ten 

uitvoer te brengen. 
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vervolgens sneller en scherper gemaakt worden en kunnen meer en betere adviezen worden gegeven 

(B. van der Meer, persoonlijke communicatie, 9 februari 2011). Verder is het in de huidige situatie zo 

dat er vaak (te) weinig informatie over de approacher beschikbaar is (B. van der Meer, persoonlijke 

communicatie, 9 februari 2011). Gedragsdeskundigen zullen hem of haar is zo’n geval soms 

opzoeken om een interview af te nemen. Deze tijd wordt ook nog eens bespaard als door de 

beveiligers tijdens de screeningsfase al de benodigde informatie is verzameld.  

Tot slot kan de vragenlijst, wanneer deze consequent en goed wordt ingevuld en de informatie 

bewaard blijft, nuttig zijn bij het monitoren van bekende approachers. Veranderingen in uiterlijk, 

situatie en gedrag worden immers alleen opgemerkt als er een zogenaamde ‘base-rate’ bekend is, 

een normaalsituatie. En een verandering in uiterlijk of gedrag zou weer iets kunnen zeggen over een 

verandering in de dreiging die van de persoon uit gaat.  

 

Belang voor de opsporing 

Proactief in plaats van reactief optreden wint binnen de hedendaagse politie steeds meer terrein. De 

opsporing richt zich niet meer alleen op wat al is gebeurd, maar ook steeds meer op preventie. Bij 

aanslagen is het voorkomen, dus het proactief optreden, onontbeerlijk. Het monitoren van potentieel 

gevaarlijke personen en het maken van dreigingsinschattingen omtrent deze personen levert hieraan 

een substantiële bijdrage. Uit onderzoek naar aanslagen blijkt dat de daders vaak individueel 

opereren (Groot, Boutellier & Drost, 2010). Door betere en completere dreigingsinschattingen, op 

basis van relevante en actuele informatie die aan de hand van de vragenlijst die dit onderzoek 

oplevert verzameld kan worden, kan er eerder worden geïntervenieerd en kan mogelijk escalatie van 

de situatie worden voorkomen. 

PROBLEEMSTELLING 

Op basis van het bovenstaande is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 

Wat zijn de risicofactoren en beschermende factoren ten aanzien van (be)dreigingen vanuit 

'approachers' van publieke personen, objecten of diensten en op welke wijze kan kennis over deze 

factoren worden ingezet om in de screeningsfase relevante informatie te verzamelen? 

ONDERZOEKSVRAGEN 

1. Wat zijn approachers en hoe worden zij door beveiligers opgemerkt? 

2. Wat is er bekend over de risico- en beschermende factoren met betrekking tot bedreigingen 

richting publieke personen, objecten of diensten? 

3. Welke informatie hebben gedragsdeskundigen idealiter nodig om een goede gedragskundige 

dreigingsinschatting te maken? 

4. Welke informatie verzamelen beveiligers die als eerste in contact komen met de potentiële 

(be)dreiger? 

5. Welke relevante vragen dienen de beveiligers te stellen bij het eerste contact? 
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OPERATIONALISATIE VAN BEGRIPPEN 

 

Approacher Iemand die fysiek de te beveiligen persoon of locatie benaderd en die door zijn gedrag,  

uiterlijk of de omstandigheden door de beveiligers als afwijkend, bedreigend of risicovol wordt  

beschouwd. 

(Be)dreigingen De term  ‘(be)dreiging’ wordt in het huidige onderzoek in de breedste zin van het woord  

gebruikt. Een bedreiging kan een verbale bedreiging zijn, een fysieke bedreiging, een  

dreigende houding of uitstraling of simpelweg de bedreiging dat de situatie mogelijk kan  

escaleren.  

Beschermende factoren Factoren die het onwaarschijnlijker maken dat een approacher tot actie  

overgaat en/of een dreigende situatie escaleert. 

Beveiliger  De persoon die een beveiligingstaak uitoefent.  In het huidige onderzoek gaat het met  

name over beveiligers van de DKDB en de Kmar, maar dit zouden ook  politieagenten kunnen 

zijn van de regiopolitie die bijvoorbeeld de beveiliging bij een evenement voor hun rekening 

nemen.  

Breaching Het ‘doorbreken’ van de beveiliging in de breedste zin van het woord. Ook het omzeilen of  

misleiden van beveiliging of beveiligers valt hieronder.  

Dreigingsinschatting De beoordeling of van een concrete (voorspelbare) en/of potentiële  

(voorstelbare) dreiging sprake is tegen personen, objecten of diensten die zich heeft  

voorgedaan of zich zou kunnen voordoen op korte termijn. De inschatting is gebaseerd op  

feiten en/of omstandigheden met betrekking tot een dreiging en de ernst en waarschijnlijkheid  

van het manifesteren van de dreiging (NCTb, 2008).   

Fixatie Een sterke preoccupatie met een individu of idee (Mullen et al., 2008) 

Gedragskundige dreigingsinschatting Een dreigingsinschatting (zie hierboven) waarin de psychische  

toestand van de (be)dreiger en psycho-sociale aspecten door een gedragsdeskundige 

geanalyseerd worden.  

Grief Reden tot ontevredenheid of frustratie (Groot, Boutellier & Drost, 2010). 

Leakage De communicatie naar een derde partij over de intentie om een doelwit schade of letsel te  

berokkenen (Meloy & O’Toole, in press in Hoffmann et al, 2011) 

Risicofactoren Factoren die het waarschijnlijker maken dat een approacher tot actie overgaat en/of  

een dreigende situatie escaleert. 

Screeningsfase De fase waarin het (eerste) contact tussen approacher en beveiliger plaatsvindt. Op  

dit moment is er nog geen dreigingsinschatting gemaakt omtrent de approacher. 

Solistische dreiger (eenling/lone wolf) Bedreigers/potentiële aanslagplegers die een duidelijk  

groepslidmaatschap ontberen en alleen handelen  

Te beveiligen persoon (TBP) De persoon die door de DKDB beveiligd wordt.  
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METHODEN 

Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen en de probleemstelling te komen, zijn verschillende 

onderzoeksmethoden gebruikt.  

 

Literatuurstudie 

De basiswerken van waaruit de literatuurstudie is begonnen zijn “Tussen woord en daad” (Voerman, 

2008) en “Stalking, threatening and attacking public figures” (Meloy, Sheridan & Hoffmann, 2008). De 

referenties uit deze boeken zijn gebruikt om meer relevante artikelen te selecteren. Daarnaast heeft 

de opdrachtgever Bram van der Meer zijn persoonlijke literatuurverzameling over (be)dreiging, 

stalking, dreigingsinschattingen en dreigingsmanagement aan de onderzoeker ter beschikking 

gesteld. Bram van der Meer is naast gedragsdeskundige bij I-pol (KLPD) onder andere voorzitter van 

de Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP). Overige literatuur is naar 

aanleiding van gesprekken met diverse deskundigen (zie volgende paragraaf) geselecteerd. 

Daarnaast is ook in de mediatheek van de Politieacademie gezocht op de termen dreiging, bedreiging, 

dreigingsinschatting, threat, threat assessment en approacher. De literatuurlijst aan het einde van 

deze paper geeft een overzicht van alle boeken en artikelen die voor dit stuk zijn gebruikt. De literatuur 

is met name geraadpleegd om bij te dragen aan de beantwoording van de eerste twee 

onderzoeksvragen.  

 

Interviews 

Deskundigen 

Er is gesproken met diverse deskundigen. Dit zijn personen die vanuit hun beroepspraktijk ervaring 

hebben met bedreigingen en bedreigers, of daar kennis over hebben. Bij het benaderen van 

deskundigen is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. In gesprek met een 

deskundige wist hij of zij weer namen en contactgegevens te noemen van andere deskundigen. Er is 

onder andere gesproken met personen werkzaam bij I-pol, de DKDB, de Kmar en de NCTb. Bij de 

interviews werd met een topiclijst gewerkt, waar de te bespreken onderwerpen op stonden. Daarnaast 

werd gedurende het gesprek flexibel ingespeeld op de antwoorden die de respondenten gaven. Alle 

interviews hebben face-to-face plaatsgevonden en zijn aan de hand van ter plekke gemaakte 

aantekeningen uitgewerkt.  

 

Internationale experts 

Ook is een tweetal internationale experts op het gebied van dreigingen en dreigingsinschattingen 

geïnterviewd (expert 1 & 2). Deze interviews zijn wederom face to face afgenomen aan de hand van 

een topiclijst. Op basis van de ter plekke gemaakte aantekeningen zijn de interviews naderhand 

uitgewerkt. Aan een derde internationale expert zijn via email enkele vragen gesteld naar aanleiding 

van een vragenlijst die in het Verenigd Koninkrijk voor beveiligers en politieambtenaren is ontwikkeld 

(expert 3).  

Expert 1: Dr. J. Reid Meloy  is onder andere professor in de psychiatrie aan de Universiteit van San 

Diego, voorzitter van Forensis Inc. (een organisatie voor forensisch psychologisch en psychiatrisch 

onderzoek) en heeft in 1998 de eerste ‘National Achievement Award’ gekregen van de ‘Association of 

Threat Assessment Professionals’. Hij heeft veel gepubliceerd over stalking, bedreiging en het 

belagen van publieke figuren. Tevens is hij docent in de Nederlandse opleiding tot 
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recherchepsycholoog. Het maken van gedragskundige dreigingsinschattingen is één van de 

hoofdonderdelen in deze opleiding.   

Expert 2: Dr. Jens Hoffmann is psycholoog en directeur van het "Institut für Psychologie & 

Bedrohungsmanagement". Zijn onderzoek richt zich onder andere op stalking, dreigingsmanagement, 

doelgericht geweld en amok op scholen en de psychologie van aanslagen. Ook is hij één van de 

redacteuren van het boek "Stalking, threathening and attacking public figures". 

Expert 3: Dr. David James is verbonden aan het Fixated Threat Assessment Centre London. Hij heeft 

veel onderzoek gedaan naar onder andere stalking en belaging en heeft in Groot-Brittannië lijst met 

vragen opgesteld voor beveiligers, die zij standaard aan approachers stellen.  

 

Gedragdeskundige dreigingsinschatters en beveiligers  

Verder zijn twee gedragskundige dreigingsinschatters, drie beveiligers en één lid van het IRIS team 

(zie kader ‘DKDB’ op pagina 6) geïnterviewd. Deze interviews zijn wederom face to face afgenomen 

en er is op dezelfde wijze gewerkt als bij de overige interviews. 

 

De interviews zijn gebruikt om een bijdrage te leveren aan de beantwoording van onderzoeksvraag 1 

t/m 4.  De uitgewerkte interviews zijn - in verband met de vertrouwelijkheid van sommige interviews - 

niet in de bijlagen opgenomen, maar desgewenst kan om inzage gevraagd worden bij de 

onderzoeker.  

 

Analyse gedragskundige dreigingsinschattingen 

Tijdens het schrijven van dit onderzoek wordt er door twee gedragsdeskundigen bij I-pol een analyse 

uitgevoerd naar tachtig gevallen van bedreiging van de Koningin door verwarde personen. Voor ieder 

van deze tachtig gevallen is een dreigingsinschatting gemaakt. De gedragsdeskundigen delen deze 

casussen in zes categorieën in. Drie hiervan zijn voor het huidige onderzoek interessant, te weten: 

‘approacher’, ‘approacher + communicator’ en ‘approacher + screamer’ (zie voor een toelichting bij 

deze categorieën bijlage 2). Tien dossiers die in bovengenoemde categorieën zijn ingedeeld, zijn door 

de onderzoeker ‘at random’ uitgekozen. Daarvan vielen er vijf in de categorie ‘approacher’, drie in de 

categorie ‘approacher + communicator’ en twee in de categorie ‘approacher + screamer’. Deze tien 

dossiers zijn geanalyseerd waarbij er is gekeken naar: 

1. Welke kenmerken dragen bij aan een hoge(re) ernst of hoge(re) waarschijnlijkheid? M.a.w.: 

wat zijn de risicofactoren? 

2. Welke kenmerken dragen bij aan een lage(re) ernst of een lage(re) waarschijnlijkheid? M.a.w.: 

wat zijn de beschermende factoren? 

3. Welke informatie wordt wel belangrijk geacht, maar ontbreekt? M.a.w.: wordt er in de 

dreigingsinschatting benoemd dat naar bepaalde informatie nader onderzoek moet worden 

verricht of dat het ontbreken van informatie met betrekking tot bepaalde kenmerken het 

maken van de inschatting bemoeilijkt of onmogelijk maakt? 

De resultaten uit de analyse zijn gebruikt bij de beantwoording van onderzoeksvraag drie. 

 

Enquête: beoordeling concept-vragenlijst door deskundigen uit het veld 

De 'concept-vragenlijst' voor beveiligers, die naar aanleiding van bovenstaande methoden tot stand is 

gekomen, is vervolgens per e-mail verstuurd aan alle deskundigen in het veld van de 

dreigingsinschattingen uit het adressenbestand van Bram van der Meer. Als voorzitter van de AETAP 

beschikt hij over een representatief adressenbestand met zowel Nederlandse als internationale 

deskundigen. In de mail werden aan de deskundigen onderstaande drie vragen gesteld: 
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1. Zou u - op basis van uw expertise en ervaring - wijzigingen in de vragenlijst aanbrengen (een 

vraag toevoegen of juist weglaten)? Zo ja: wat zou u wijzigen en waarom? 

2. Welke vragen van bovenstaande lijst zijn naar uw mening het meest belangrijk/hebben de 

hoogste prioriteit en waarom? (of zijn ze allemaal even belangrijk?) 

3. Heeft u verder nog advies of suggesties met betrekking tot het onderzoek of de vragenlijst? 

(bijvoorbeeld over de volgorde van de vragen, het aantal vragen etcetera) 

De e-mail is aan zesentwintig personen verstuurd en twee weken later hadden veertien personen hier 

op gereageerd (zie bijlage 4 voor de lijst met namen en achtergronden van deze experts). Twee 

hiervan vonden zichzelf niet deskundig genoeg om een zinnige bijdrage aan het onderzoek te leveren 

en de overige twaalf hebben de gestelde vragen beantwoord. Naar aanleiding van de antwoorden van 

de deskundigen uit het veld is de conceptvragenlijst aangepast en is de definitieve vragenlijst 

geformuleerd.  

 

De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt om onderzoeksvraag vijf te beantwoorden. Uiteraard 

hebben de antwoorden op onderzoeksvraag één tot en met vier hier de basis voor geleverd en zo 

hebben uiteindelijk alle onderzoeksmethoden bijgedragen aan het antwoord op onderzoeksvraag vijf.  
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APPROACHERS EN BEVEILIGERS 

In dit hoofdstuk worden onderzoeksvragen één en vier behandeld. Het hoofdstuk gaat dieper in op wat 

nu eigenlijk onder een ‘approacher’ verstaan wordt en waarom in het huidige onderzoek voor deze 

term is gekozen. Vervolgens wordt besproken waar een beveiliger op let tijdens het beveiligen en wat 

hij opvallend of afwijkend vindt. Tot slot wordt benoemd wat beveiligers op dit moment doen als zij in 

aanraking komen met een approacher. 

 

Approachers 

Bedreigers worden in de literatuur vaak ingedeeld in verschillende typen. Deze typen gaan uit van de 

motieven of achtergrondkenmerken van de bedreigers, het soort bedreiging dat wordt geuit of de 

relatie die de bedreiger heeft met het slachtoffer (Bovenkerk, 2005; Meloy, 2000; Voerman, 2008; 

Groot, Boutellier & Drost, 2010). In eerste instantie was het de bedoeling het huidige onderzoek te 

richten op de in de inleiding al genoemde ‘solistische dreigers’. Veelal verwarde personen, die alleen 

handelen. Gedurende het onderzoek werd echter duidelijk dat dit een goede theoretische benadering 

is, maar dat de praktijk anders is. Het doel van de studie is immers om beveiligers te voorzien van een 

vragenlijst waarmee zij in het eerste contact de potentiële bedreiger of aanslagpleger kunnen 

screenen en relevante informatie kunnen verzamelen. De waarneming en beoordeling van de 

beveiliger – is iemand ‘potentieel gevaarlijk’ - is dus het uitgangspunt. Op dat moment is er nog niets 

of nauwelijks iets duidelijk over wie de persoon is en wat hij komt doen, laat staan of het een 

solistische dreiger is. Het enige dat vaststaat is dat de persoon fysiek aanwezig is op de plaats waar 

de beveiliger ook is. Misschien is het een ongevaarlijk verward persoon, die opvalt omdat hij vreemd 

gekleed gaat. Of een ‘fan’ van bijvoorbeeld het Koningshuis, die zonder enige kwade intentie graag in 

contact wil komen met Hare Majesteit. Maar het kan ook zo zijn dat er wel sprake is van een 

(potentiële) aanslagpleger. Iemand die naar het paleis is gekomen om zijn grief te uiten en die 

wanneer hij niet gehoord wordt, over gaat tot geweld. Kortom: op voorhand weet je niet met wie je te 

maken hebt of tot welk type ‘bedreiger’ deze persoon – als het al een bedreiger blijkt te zijn – behoort. 

Het gaat er puur om dat de dienstdoende beveiliger iets opvallends of afwijkends aan de persoon 

vaststelt en hier meer over wil weten. Aangezien de persoon het beveiligde object of de TBP fysiek 

benadert, wordt gesproken van een ‘approacher’ (benaderaar). Als wordt gekeken naar het in de 

inleiding genoemde ‘path to violence’ van Calhoun & Weston (2003) dan bevinden approachers zich - 

mits zij kwade intenties hebben - minstens in de planningsfase. Zoals reeds beschreven wordt er in 

deze fase vaak toenadering gezocht tot het doelwit om informatie te verzamelen. Ook is het mogelijk 

dat een approacher al bezig is met het begin van uitvoering van een aanslag. Uiteraard zijn er ook 

approachers die geen kwaad in de zin hebben en zich helemaal niet op het pad naar gepland geweld 

bevinden, maar die om een heel andere reden in de buurt van een te beveiligen persoon of gebouw 

zijn. Door het stellen van de juiste vragen zou meer duidelijkheid moeten ontstaan over of de 

approacher mogelijk gevaarlijk is of niet. 

 

Opvallend en afwijkend gedrag 

Wanneer vinden beveiligers iemand nu opvallend, of zelfs gevaarlijk? In een vijftal interviews 

(Beveiliger 1 t/m 3, persoonlijke communicatie, 6 april 2011; Lid Iristeam, persoonlijke communicatie, 8 

maart 2011; R. Dierckx, persoonlijke communicatie, 23 februari 2011) is geprobeerd hier zicht op te 

krijgen. Dit is echter niet zo eenvoudig. De beveiligers benoemen dan wel dat zij aanslaan op 
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‘afwijkend en opvallend gedrag’, maar wát nu concreet dit gedrag is, blijkt moeilijk te omschrijven. Het 

hangt erg af van het moment en de context van de situatie en is lastig in algemeenheden te 

verwoorden. Toch is er een aantal overeenkomsten te vinden in de verhalen van de beveiligers. Ten 

eerste wordt door de beveiligers gekeken of een persoon een doel heeft. Als er geen duidelijke reden 

voor iemands aanwezigheid te zien is, wordt dat door beveiligers als afwijkend beschouwd. Een 

voorbeeld hiervan is iemand die ogenschijnlijk staat te wachten, zonder dat er ‘iets’ komt. Bijvoorbeeld 

een persoon bij de bushalte die – ondanks dat er diverse bussen passeren – nergens instapt.  

Er wordt ook gekeken naar dingen die niet in het ‘normale’ straatbeeld passen. Dit kan variëren van 

een tas of vuilniszak op een vreemde plaats, tot aan een persoon die kleding draagt die niet bij de 

weersomstandigheden past. Ten derde wordt naar het waarneembare gedrag gekeken: is iemand 

zichtbaar nerveus, aan het ijsberen of kijkt hij naar dingen waar overige passanten niet naar kijken – 

bijvoorbeeld in de hoogte – dan is dat afwijkend. Tot slot wordt er door de beveiligers gelet op handen 

en ogen. Maakt iemand oogcontact of wordt dit vermeden? Heeft iemand geen of juist opvallende 

aandacht voor de beveiligers? Zijn de handen zichtbaar? Zo nee, waar heeft hij zijn handen en wat 

doet hij er mee? De beveiligers benadrukken dat het werk heel intuïtief is en dat er veel gebeurt op 

basis van onderbuikgevoel.  

 

Werkwijze 

De huidige werkwijze van benaderen en aanspreken van de approacher komt bij de verschillende 

geïnterviewde beveiligers redelijk met elkaar overeen, maar is wel grotendeels afhankelijk van de 

beschikbare tijd. Arriveert de TBP over vijf minuten dan is er geen tijd om een persoon aan te spreken 

en ‘uit te horen’. In zo’n geval wordt de approacher van de locatie verwijderd, dan is het in elk geval 

zeker dat hij geen overlast of ernstiger problemen kan veroorzaken. Wanneer er meer tijd beschikbaar 

is geven de respondenten aan dat het hun voorkeur geniet om de approacher eerst wat langer te 

observeren. Vervolgens, als het ‘niet-pluis gevoel’ nog niet is afgezwakt, wordt de persoon 

gecontroleerd. Twee van de drie beveiligers geven aan zich direct als politieambtenaar bekend te 

maken. Eén beveiliger en het lid van het (heimelijke) IRIS-team werken liever onopvallend, in het 

geval van de laatstgenoemde is dat uiteraard ook noodzakelijk. Wanneer er een gesprekje wordt 

aangegaan met de approacher is er een duidelijk verschil tussen de beveiligers en het lid van het 

IRIS-team. De beveiligers kiezen voor een directe benadering, ze geven alle drie aan te willen weten 

wat de approacher op de locatie doet, hoe lang hij er al aanwezig is en of hij er vaker is geweest. Eén 

van de beveiligers geeft aan daarnaast ook nog te vragen naar het dagelijks leven van de approacher. 

Hoewel dit volgens hem een onderwerp is waar je concreet niets mee kunt, geeft het wel een breder 

beeld en kan ook de manier waarop iemand antwoord geeft helpen bij het ‘inschatten’ van die 

persoon. Het lid van het Iris-team geeft aan dat het gespreksonderwerp afhankelijk is van de context: 

daar moet het namelijk goed in passen om niet als politieambtenaar door de mand te vallen. Er wordt 

dus begonnen met ‘small talk’ om het gesprek te openen. Desalniettemin wil ook zij uiteindelijk 

hetzelfde te weten komen als de beveiligers, zij het eventueel met een omweg.  

 

Bij de Kmar wil men meer gaan investeren in het doorgeven van informatie door de ‘ogen en oren aan 

de poort’ (R. Dierckx, persoonlijke communicatie, 23 februari 2011). Op dit moment is het de afspraak 

dat als de beveiligers in aanraking komen met een ‘vreemd’ persoon, hier een mutatie van gemaakt 

wordt of dat het wordt doorgegeven aan de dienstdoende wachtcommandant. Volgens de 

gedragsdeskundigen van I-pol, die op het moment dat er een DI gemaakt moet worden zo’n mutatie 

onder ogen krijgen, is de informatie die hierin staat zeer summier (B. van der Meer, persoonlijke 

communicatie, 21 april 2010). Vanuit de beveiligingskamer van de Kmar wordt echter aangemoedigd 
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om zoveel mogelijk te registreren. In de ontwikkelingen die gaande zijn wordt onder andere 

geprobeerd om de beveiligers ook de sfeer in de mutatie te laten verwerken. De beveiligers worden 

geïnstrueerd om als zij het gesprek met de approacher aan gaan antwoord te krijgen op twee vragen: 

‘Wie bent u?’ en ‘Wat doet u hier?’. In de praktijk blijkt echter dat men in de interactie nog wel eens 

één van deze vragen vergeet (R. Dierckx, persoonlijke communicatie, 23 februari 2011).  

 

Opleiding 

De beveiligers geven aan dat zij in hun opleiding veelvuldig getraind worden op het herkennen van 

afwijkend gedrag, maar dat er weinig aandacht wordt besteed aan het benaderen en bejegenen van 

personen. Ook blijkt dat zij nooit een gemaakte dreigingsinschatting onder ogen krijgen. In briefings 

krijgen zij wel aandachtsvestigingen te zien en wordt soms de uitkomst (ernst en waarschijnlijkheid) 

van een dreigingsinschatting benoemd, maar wordt er niets verteld over hoe er met bepaalde 

personen of stoornissen het beste kan worden omgegaan. De behoefte aan zulke gedragskundige 

informatie verschilt ook per beveiliger. Waar de een zegt dat hij graag meer over de achtergronden 

van approachers zou willen weten zegt de ander dat dit niet nodig is voor het uitvoeren van het 

beveiligingswerk en dat teveel informatie juist zorgt voor minder scherpte tijdens het beveiligen.  

 

Informatie uit een dreigingsinschatting: niet voor de beveiliger op straat? 

Bij het maken van een dreigingsinschatting wordt niet nagedacht over welke informatie voor 

beveiligers belangrijk is. De opdracht is namelijk om de ernst van de dreiging in te schatten en de 

waarschijnlijkheid dat deze dreiging uitgevoerd gaat worden. Deze opdracht wordt strikt nageleefd en 

een dreigingsinschatting wordt dan ook niet vertaald naar een handelingsperspectief (M. Verkerk, 

persoonlijke communicatie, 14 december 2010). Hetzelfde geldt voor de adviezen die 

gedragsdeskundigen hebben over de approacher die zij hebben ingeschat en geanalyseerd. Hoewel 

er vaak ideeën genoeg zijn, bijvoorbeeld over de bejegening van een bepaalde approacher, worden 

deze bijna nooit in de dreigingsinschatting opgenomen omdat hier in de opdracht niet om gevraagd 

wordt (B. van der Meer, persoonlijke communicatie, 9 februari 2011). 
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RISICO- EN BESCHERMENDE FACTOREN 

In dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag twee beantwoord. Op basis van de literatuur en interviews met 

experts wordt een beeld gegeven van de ‘state of the art’ van de risico- en beschermende factoren.  

LITERATUUR 

Er is veel geschreven over factoren die van invloed zijn op het uiten van bedreigingen en op de kans 

dat een bedreiger fysieke toenadering gaat zoeken. Met andere woorden: bedreigers die approachers 

worden. In het kader van dit onderzoek is dat echter minder relevant. We hebben immers al te maken 

met een approacher en mogelijk zelfs met een approacher met kwaad in de zin. De factoren waar het 

hier om gaat zijn dus de factoren die van invloed zijn op het toepassen van geweld of het plegen van 

een aanslag. Naar approachers als losstaand fenomeen is weinig tot geen onderzoek verricht. Bij de 

onderzoeker is slechts één studie bekend waarin dit het geval is (James et al., 2010). Daarom is in 

deze literatuurstudie voornamelijk gebruik gemaakt van risico- en beschermende factoren die naar 

voren komen in de beschikbare onderzoeken naar aanslagplegers en algemeen onderzoek naar 

stalkers die geweld gebruiken. Een approacher hoeft geen stalker te zijn, maar beide individuen delen 

wel het kenmerk van het fysiek opzoeken van een persoon of plaats. Ook zijn enkele artikelen gebruikt 

die een overzicht geven van bedreigingen, benaderingen en aanslagen op publieke figuren. Een 

approacher hoeft ook geen aanslagpleger te zijn, maar degenen die dat wel zijn, worden hopelijk op 

tijd onderkend. Dit maakt de risico- en beschermende factoren vanuit de literatuur over gewelddadige 

stalkers en aanslagplegers dan ook zo relevant.  

 

Om de conclusies die uit de verschillende onderzoeken naar voren komen in hun context te kunnen 

plaatsen, wordt hieronder een korte beschrijving gegeven van de vier onderzoeken naar 

aanslagplegers waarop het grootste gedeelte van dit hoofdstuk is gebaseerd. Onderzoeken die 

slechts een enkele keer worden aangehaald worden niet uitgebreid besproken. Voor de 

geïnteresseerde lezer is uiteraard een literatuurverwijzing opgenomen. 

 

Fein en Vossekuil zijn belangrijke grondleggers van onderzoek naar aanslagplegers. In 1999 deden zij 

een studie naar de drieëntachtig personen die sinds 1949 een publiek figuur in de Verenigde Staten 

hebben aangevallen of poogden aan te vallen. De studie richtte zich voornamelijk op het denken en 

het gedrag van de dader voorafgaand aan de aanslag. Er was geen duidelijk profiel van deze 

personen te geven, de leeftijden en achtergronden waren erg divers. Wel bleek dat het overgrote deel 

van de aanslagen werd gepleegd door individueel opererende, mannelijke plegers.  

James en collega’s (2007) analyseerden alle niet-terroristische aanslagen op politici in West-Europa 

tussen 1990 en 2004, dit waren er in totaal vierentwintig. In vijf gevallen was er een dodelijk slachtoffer 

te betreuren en in acht gevallen was er sprake van ernstig letsel. De overige aanslagen hebben niet in 

serieus letsel geresulteerd of waren hier bij voorbaat al niet geschikt voor (zoals het gooien met 

relatief zachte voorwerpen). Het doel van de studie was om de aanslagplegers te karakteriseren, met 

name om de eventuele rol van een psychische stoornis te onderzoeken.  Dezelfde onderzoeksgroep 

(James et al., 2008) publiceerde een jaar later een onderzoek over aanslagen op het Britse 

Koningshuis tussen 1778 en 1994. Hierin werden drieëntwintig aanslagen bekeken, waarbij een 

aanslag werd gedefinieerd als ‘een vijandige daad waarbij een wapen of fysiek contact werd gebruikt’. 

Ook in dit onderzoek waren bijna alle aanslagplegers van het mannelijke geslacht.  
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Hoffmann et al. (2011) bestudeerden veertien aanslagen op publieke figuren in Duitsland in de 

periode tussen 1968 en 2004. Het betrof twaalf aanslagen op politici en twee aanslagen op andere 

publieke personen. Geen van de aanslagen had een dodelijke afloop, maar negen van de slachtoffers 

raakte wel gewond, waarvan drie ernstig. Negen van de veertien aanlagen waren derhalve potentieel 

dodelijk, dat wil zeggen dat er een wapen werd gebruikt waardoor het slachtoffer had kunnen 

overlijden (mes, vuurwapen, of bom). In vijf gevallen ging het om aanslagen waarbij het slachtoffer  

per definitie niet zou overlijden omdat er geen potentieel dodelijk wapen werd gebruikt (een klap in het 

gezicht, verfbom). 

  

Risicofactoren 

Benaderen, verkennen en de beveiliging doorbreken 

Hoffmann et al. (2011) vonden dat heel weinig aanslagplegers (2, n=12) vooraf direct contact zochten 

met het latere slachtoffer. Maar bijna de helft van de personen (46%) benaderde het latere slachtoffer 

ten minste eenmaal voor de aanslag, of probeerde dat. Ze waren hierin echter niet volhardend, dat wil 

zeggen: er was geen sprake van stalking. Calhoun & Weston (2008) maken een onderscheid tussen 

‘hunters’ en ‘howlers’, in het Nederlands zou men dit kunnen vertalen als respectievelijk ‘bijters’ en 

‘blaffers’. Zij stellen vast dat de ‘blaffers’ op afstand blijven van hun doelwit en voldoening halen uit het 

razen en tieren (verbaal of geschreven) over het onrecht dat hen is aangedaan. ‘Bijters’ bedreigen niet 

expliciet (zie ook het kopje ‘directe bedreiging’) maar laten approach-gedrag zien wat in veel gevallen 

een gewelddadige afloop had. Vanuit tactisch oogpunt gezien geeft het benaderen van het doelwit de 

aanslagpleger natuurlijk veel nuttige informatie om de uiteindelijke aanslag te plannen (Meloy et al., 

2004). Soms wordt in de aanloop naar een aanslag ook de beveiliging ‘getest’, door te pogen hier 

door heen te komen (‘breaching’). James et al. (2010) vinden echter dat breaching als variabele veel 

te breed is om te kunnen discrimineren tussen wel of geen risico op geweld. Er zijn namelijk veel 

mensen die, hoewel ze misschien wel in een waan verkeren (zie de hierna volgende paragraaf), met 

goede bedoelingen door de beveiliging heen willen komen.  

 

Psychische gesteldheid 

Uit het onderzoek van Fein & Vossekuil (1999) komt naar voren dat in bijna de helft van de gevallen 

de approacher of aanslagpleger in een waan verkeerde ten tijde van het benaderen of plegen van de 

aanslag. Meer dan 60% van de onderzochte personen had ooit in zijn leven contact gehad met een 

ggz-professional, veel van hen hebben een verleden dat gekenmerkt wordt door depressie en 

wanhoop. Helaas zijn deze percentages niet afgezet tegen een controlegroep die géén (bijna-)aanslag 

hebben gepleegd, wat het lastig maakt om te zeggen of ‘psychische problematiek’ een 

onderscheidend kenmerk van aanslagplegers is. Fein & Vossekuil zelf vinden van niet. Om een 

aanslag te plegen is immers planning en voorbereiding nodig. Mensen die psychisch in de war zijn 

zouden dit niet kunnen. Het is volgens hen geen impulsieve daad en kan daarom niet worden 

toegeschreven aan een psychische stoornis.  

James et al. (2007) denken hier anders over. In hun onderzoek was er in dertien casussen sprake van 

een psychische stoornis, in tien gevallen was de aanslagpleger psychotisch ten tijde van zijn daad. 

Bovendien waren deze psychisch gestoorden verantwoordelijk voor alle aanslagen die de dood ten 

gevolge hadden en een groot deel van de aanslagen waarin het slachtoffer ernstig letsel opliep. De 

onderzoekers stellen dat meer bewustwording van de link tussen waanachtige fixaties op publieke 

personen en daarop volgende aanslagen zou kunnen bijdragen aan de preventie van aanslagen. Ook 

in het onderzoek naar de aanslagen op het Britse Koningshuis (James et al., 2008) bleek er in de helft 
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van de gevallen bewijs te vinden dat er sprake was van een psychose tijdens de aanslag. Een 

algemene psychische stoornis werd in vier extra gevallen bewezen geacht. De auteurs zijn er van 

overtuigd dat dit een onderreportage is, omdat bij een aantal aanslagplegers geen gegevens 

beschikbaar waren over de psychische toestand. Van de 222 approachers in het onderzoek van 

James et al. (2010) was er bij 193 (87%) sprake van ernstige psychische stoornissen. Het betrof 

voornamelijk waanideeën, maar ook onsamenhangende en verwarde uitlatingen.  

In de studie van Hoffmann et al. (2011) kwam naar voren dat bijna de helft van de aanslagplegers een 

ernstige psychische stoornis en een psychiatrische voorgeschiedenis had. Vijf aanslagplegers waren 

psychotisch ten tijde van de aanslag. In 75% van de gevallen was er sprake van zelfmoordgedachten 

in de voorgeschiedenis, 45% deed ook daadwerkelijk een poging. Opvallend is dat dit alleen maar 

aanslagplegers betreft die een potentieel dodelijke aanslag hebben gepleegd, de niet-dodelijke 

aanslagplegers hadden geen psychiatrische en suïcidale voorgeschiedenis. In alle gevallen waar er 

sprake was van psychiatrische kenmerken, was er ook een link te vinden tussen de stoornis en de 

motivatie voor de aanslag. Zo waren er aanslagplegers met narcistische en/of  theatrale trekken die de 

aanslag pleegden omdat zij aandacht wilden. Een ander motief voor de aanslag was het 'bestrijden 

van krachten die de aanslagpleger of anderen bedreigden'. Dit motief werd gelinkt aan aanslagplegers 

met paranoïde trekken.  

Douglas, Guy & Hart (2009) vinden in hun uitgebreide meta-analyse een verband tussen psychose en 

geweld. Verder komt naar voren dat er bij ongeveer de helft van de personen met een ernstige 

psychische stoornis tegelijkertijd ook sprake is van middelenmisbruik. Comorbiditeit tussen deze twee 

dingen verhoogt het risico op geweld substantieel. Zij bevelen dan ook aan om bij het inschatten van 

het risico op geweld altijd te kijken of er sprake is van een psychose en vervolgens te beoordelen of 

de psychose bij dit specifieke individu een rol speelt in het risico op geweld.  Hoewel de meeste 

personen met een psychische stoornis niet gewelddadig zijn en geen publieke figuren aanvallen, is er 

substantieel bewijs dat er bij het merendeel van stalkers, belagers en moordenaars sprake is van een 

psychische stoornis – dan wel in het verleden, dan wel tot uiting gekomen op het moment van de 

aanslag (Mullen et al., 2008). 

 

Motivatie 

De approachers in de studie van James et al. (2010) werden ingedeeld in acht groepen met 

verschillende motivaties om de nabijheid van een lid van het Britse Koningshuis op te zoeken. Na een 

uitvoerige analyse bleek dat de approachers die waren ingedeeld in de groep ‘querulanten’
1
 en de 

groep ‘chaoten’
2
 vergeleken met de andere motivatiegroepen significant meer gedrag vertoonden dat 

de onderzoekers als zorgwekkend hadden betiteld. De gedragingen die werden bestudeerd waren: 

mislukte pogingen om door de beveiliging heen te komen, geslaagde pogingen om door de beveiliging 

heen te komen, er in slagen om dicht bij het subject te komen, wapens bij zich dragen en het hebben 

van moorddadige ideeën. Daarnaast bleek de relatief kleine groep querulanten (13 van 222 

onderzochte approachers) significant oververtegenwoordigd binnen de groepen van succesvolle 

breachers, degenen die dicht bij het doelwit kwamen en degenen die een wapen bij zich hadden.  

Dit is consistent met de bevindingen van James et al. uit 2007. In dat onderzoek werden de aanslagen 

die de dood of ernstig letsel tot gevolg hadden geassocieerd met daders die rechtvaardigheid 

nastreefden voor een bepaald persoonlijk doel of persoonlijke grief.  Ook Fein & Vossekuil (1999) 

                                                             
1
 Personen die een zeer persoonlijke queeste voor rechtvaardiging voeren 

2
 Personen van wie geen duidelijke motivatie was vast te stellen omdat hun verklaringen moeilijk te volgen en 

te begrijpen waren (ernstig verstoorde denkprocessen). 
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vonden dat de meeste (bijna-) aanslagplegers een geschiedenis hadden van grieven, 

verontwaardiging en wrok.  

 

Fixatie 

Alle aanslagplegers in de studie van Hoffmann et al. (2011) vertoonden fixatie in meer of mindere 

mate. In negen gevallen was er sprake van een dermate ernstige en pathologische fixatie dat de 

obsessieve preoccupatie met een persoon of doel interfereerde met het sociaal en/of emotioneel 

functioneren van de aanslagpleger.  Het aandeel met een pathologische fixatie was beduidend hoger 

in de potentieel-dodelijke groep (88%, n=8) dan in de niet-dodelijke groep (40%, n=40). De 

meerderheid (64%) had een fixatie op een doel, zoals een politieke kwestie. Ook in het onderzoek van 

James et al. (2007) wordt  in dertien gevallen geoordeeld dat er sprake is van fixatie. Dit betreft de 

groep die verantwoordelijk is voor de aanslagen met ernstige gevolgen.  

 

Criminele antecedenten en gewelddadig gedrag in het verleden 

Uit de studie van Fein en Vossekuil (1999) komt naar voren dat 54% van de onderzochte (bijna-) 

aanslagplegers eerder andere personen lastig hebben gevallen. Ook was van de helft bekend dat ze 

in het verleden gewelddadig gedrag hebben vertoond. Er waren echter maar weinig personen die 

daadwerkelijk voor geweldsmisdrijven zijn aangehouden. In de politiesystemen zouden deze personen 

dus niet terug te vinden zijn. Hoffmann et al. (2011) constateerden dat meer dan de helft van de 

aanslagplegers voor de aanslag onder de aandacht van de politie zijn geweest. Vijftig procent had een 

veroordeling voor niet-gewelddadige delicten en 39% had een gewelddadige voorgeschiedenis. In vijf 

gevallen was er sprake van zogenaamde 'nieuwe agressie'. Nieuwe agressie wordt door de auteurs 

gedefinieerd als 'geweldsdaden die niet aan de aanslag gerelateerd zijn die voor het eerst worden 

gepleegd'. Het bleek dat deze 'nieuwe agressie' vaak van behoorlijke intensiteit was (brandstichting, 

schietincident) en dat er een gelijkenis was tussen de modus operandi van de 'nieuwe agressie' en de  

uiteindelijke modus operandi van de aanslag. De 'nieuwe agressie' kan dus gezien worden als een try-

out voor de uiteindelijke aanslag, al maakt het volgens de auteurs niet noodzakelijkerwijs deel uit van 

de bewuste voorbereiding van de aanslag.  

Meloy et al. (2004) stellen in hun review vast dat een aanzienlijk gedeelte van personen die publieke 

figuren bedreigen, benaderen of aanvallen een criminele voorgeschiedenis heeft. Het checken van 

iemands antecedenten is daarom noodzakelijk. Met betrekking tot stalkers – waarbij een groep waarin 

de stalker niet de ex-partner van het slachtoffer was apart werd bekeken - vonden McEwan, Mullen, 

MacKenzie & Ogloff (2009) dat eerder geweld een goede voorspeller was voor nieuw geweld. Geweld 

werd door hen vrij ruim geoperationaliseerd,  namelijk als ‘fysiek contact met het slachtoffer met de 

intentie om zich op te dringen of letsel toe te brengen’. Dit komt overeen met de bevindingen van De 

Groot en haar collega’s (2010), die constateren dat gedrag in het verleden de beste voorspeller is voor 

gedrag in het heden.  

 

Directe bedreigingen en ‘leakage’ 

Fein & Vossekuil (1999) vinden dat bedreigingen nauwelijks voorspellende waarde hebben, minder 

dan 10% van de daders hebben hun slachtoffer vooraf bedreigd. Dit komt overeen met de 

bevindingen van Hoffmann et al. (2011), waarbij maar in één geval door de aanslagpleger een 

dreigbrief aan het latere slachtoffer is verstuurd. Ook Meloy et al. (2004) concluderen dat directe 

bedreigingen aan het doelwit ongebruikelijk zijn en negatief correleren met een approach of aanslag.   
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Dit alles is in lijn met het idee dat een aanslag zorgvuldig wordt gepland en voorbereid en geen 

impulsieve daad is (Fein & Vossekuil, 1999; Meloy, 2001). Vanuit tactisch oogpunt is het immers 

slimmer om jezelf niet op voorhand al in de kijker te spelen door je doelwit direct te bedreigen.  

Toch zijn er wel aanslagplegers die van te voren uitspreken wat zij van plan zijn. James et al. (2007) 

beschrijven in hun studie dat de aanslagpleger in elf van de 24 gevallen vooraf een ‘waarschuwing’ 

gaf. Dit gebeurde in de vorm van posters, advertenties in de krant, pogingen om rechtszaken tegen de 

regering aan te spannen, het schrijven van chaotische- of dreigbrieven, flyeren, vrienden vertellen 

over hun voornemen om een aanslag te plegen en zelfverbranding voor de werkplek van het latere 

slachtoffer. Dit waarschuwen wordt ‘leakage’ genoemd: communicatie naar een derde partij over de 

intentie om een doelwit schade of letsel te berokkenen (Meloy & O’Toole, in press in Hoffmann, 2011). 

Fein & Vossekuil (1999) vonden dat tweederde van de aanslagplegers van te voren hun gedachten en 

plannen lieten doorschemeren. Ze lieten dit weten aan familie, vrienden of collega’s of ze schreven 

hun ideeën op in een dagboek. In de studie van Hoffmann et al. (2011) zijn er twee aanslagplegers die 

blijk geven van hun intenties. Dit is opvallend weinig als je het vergelijkt met andere vormen van 

gericht geweld zoals school shootings, waarin 'leakage' een bekend fenomeen is (Meloy & O' Toole, in 

press in Hoffmann et al., 2011). 

 

Middelengebruik 

Alcohol- of middelenmisbruik speelde geen noemenswaardige rol in de levens van de aanslagplegers 

in de studie van Fein & Vossekuil (1999). Ook in het onderzoek van Hoffmann et al. (2011) was het 

gedeelte van de aanslagplegers dat in het verleden alcohol (18%) of drugsproblemen (18%) had maar 

klein. Tussen de 24 aanslagen die James et al (2007) onderzochten zaten vier gevallen waarin de 

dader dronken was op het moment van de aanslag en waarbij er geen (andere) psychische problemen 

worden benoemd. Deze bevindingen zijn strijdig met de conclusies in onder andere de 

stalkingliteratuur. Daar wordt middelengebruik namelijk gezien als een risicofactor voor het toepassen 

van geweld (McEwan, Mullen, MacKenzie & Ogloff, 2009; Monahan et al., 2001 in Meloy et al., 2004).  

 

Beschikking over (vuur)wapens 

Het overgrote deel van de aanslagen wordt gepleegd met een mes of een vuurwapen (James et al. 

2007; James et al., 2008; Hoffmann et al., 2011). De meeste aanslagplegers in het onderzoek van 

Fein & Vossekuil (1999) hebben een geschiedenis van interesse in en gebruik van wapens. Weinig 

van hen hadden echter officiële training in het gebruik ervan. I-pol (2008, in Groot, Boutellier & Drost, 

2010) merkt op dat het bezit van een wapen een risicofactor is. Als iemand een wapen tot zijn 

beschikking heeft, zal hij het eerder gebruiken.  

 

Sociale positie 

James et al (2007) vonden in 10 casussen bewijs dat de aanslagpleger een ‘loner’ was, of sociaal 

geïsoleerd. In zes van de casussen was er zelfs sprake van vergaande sociale vervreemding. 

Hoffmann et al. (2011) komen tot hetzelfde inzicht. In hun studie classificeren zij de helft van alle  

aanslagplegers als 'loners' en dit waren ook nog eens allemaal personen uit de groep die een 

potentieel dodelijke aanslag pleegde. Deze bevindingen sluiten aan bij de constatering dat een goede 

maatschappelijke inbedding een beschermende factor is (zie pagina 21).  

 

Negatieve levensgebeurtenissen 

Levensgebeurtenissen die een negatieve lading hebben, zoals verliezen (van een dierbare, van de 

relatie of van bijvoorbeeld een baan), mislukking (echt of gevoelsmatig) en afwijzing lijken een 
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stimulerend effect te hebben op het plannen en/of uitvoeren van een aanslag (Fein & Vossekuil, 

2000). Meer dan de helft van de (bijna) aanslagplegers in de studie van Fein en Vossekuil (1999) 

ervoeren in het jaar voor de aanslag een belangrijke stressvolle levensgebeurtenis. In de studie van 

Hoffmann et al. (2011) verloren zes aanslagplegers als kind één van beide ouders. Dit was de helft 

van de groep waarvan dit soort gegevens beschikbaar was en deze frequentie is klinisch significant.  

Daarnaast had de meerderheid van de aanslagplegers (75%, in 12 gevallen was hier iets over 

bekend) een onstabiel arbeidsverleden en eveneens 75% was werkeloos ten tijde van de aanslag. Elf 

daders hadden ten tijde van de aanslag geen partnerrelatie. Ook dit sluit aan bij ‘maatschappelijke 

inbedding’ als beschermende factor (zie hieronder). 

 

Beschermende factoren 

Maatschappelijke inbedding 

In ‘tussen woord en daad’ (Voerman, 2008) worden verschillende beschermende factoren genoemd 

die voortkomen uit het onderzoek naar bedreigingen van Calhoun en Weston (2003). Een aantal 

daarvan zeggen iets over de maatschappelijke inbedding en mate van stabiliteit in het leven van een 

persoon, te weten: het hebben van een vast adres, stabiele familierelaties en een vaste baan met vast 

inkomen. Er is dus sprake van een dagbesteding en indicatoren dat de dader zich niet in een 

(financieel) uitzichtloze situatie bevindt.  

Bij aanwezigheid van de beschermende factoren treedt er een remmend effect op voor de dader om 

gewelddadig te worden. Als er echter één remmende factor wegvalt, vallen vaak ook andere factoren 

weg. De persoon die zijn baan verliest, verliest zijn dagbesteding, komt in een slechtere financiële 

situatie en kan daardoor bijvoorbeeld zijn huis verliezen of relatie- en/of gezondheidsproblemen 

krijgen. Afwezigheid van beschermende factoren geeft reden om meer alert te zijn (Voerman, 2008).     

 

Tussentijdse conclusie 

Zowel het benaderen van het doelwit (approaching) als het doorbreken, omzeilen of misleiden van de 

beveiliging (breaching) is noodzakelijk om tot een aanslag te komen. Maar beide kan ook zonder 

kwade bedoelingen voorkomen. Uit de literatuur komt naar voren dat de geestelijke toestand van een 

persoon, met name wanneer er sprake is van een psychose,  het risico op geweld of een aanslag kan 

verhogen. Desalniettemin zijn er auteurs die van mening zijn dat iemand die geestelijk in de war is een 

aanslag niet goed kan plannen en voorbereiden, hierdoor zou het gevaar juist minder groot kunnen 

worden. Anderen vinden echter een link tussen de psychische stoornis en de motivatie voor de 

aanslag. De motivatie kan ook iets zeggen over de kans dat de situatie met geweld ‘opgelost’ zal gaan 

worden. Al met al is het voor de beoordeling van een approacher van belang om te weten te komen 

wat zijn of haar geestelijke toestand is, hoe deze in het verleden was en wat de motivatie is om de 

locatie of TBP op te zoeken. Ook is het nuttig om inzicht te krijgen in de mate van fixatie.      

Uit de literatuur komt geen of zelfs een negatief verband tussen directe bedreiging en een aanslag 

naar voren. Het blijkt wel dat er soms op indirecte wijze door de latere daders informatie over hun 

plannen wordt gelekt (leakage). Middelengebruik lijkt bij aanslagplegers geen belangrijke of duidelijke 

rol te spelen, terwijl dit in onderzoek naar gewelddadige stalkers juist wel een risicofactor is. Veel 

aanslagplegers gebruiken een vuurwapen voor hun daad. Eén studie stelt dat het hebben van 

beschikking over en/of training in het gebruik van vuurwapens de kans groter maakt dat zo’n wapen 

gebruikt zal worden.  
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Het is van belang om meer te weten te komen over het persoonlijke leven van de potentiële 

aanslagpleger. Een stabiele achtergrond en goede maatschappelijke inbedding kan het risico op een 

aanslag namelijk verlagen, terwijl sociale isolatie en negatieve levensgebeurtenissen juist 

risicoverhogend zijn.  

 

INTERNATIONALE EXPERTS 

Vragenlijst van het ‘Fixated Threat Assessment Centre’ (FTAC) 

Bij het benaderen van internationale experts werd contact gelegd met dr. David James, verbonden 

aan het FTAC in Groot-Brittannië. Het FTAC is een specialistische unit waarbinnen veel expertise 

bestaat op het gebied van risicoanalyse en management van stalking van publieke personen. De unit 

brengt politiewerk en psychiatrische beoordeling samen (www.fixatedthreat.com). Binnen het FTAC 

wordt door de ‘Fixated Research Group’ (FRG), bestaande uit verschillende forensisch psychologen 

en psychiaters, onderzoek gedaan naar stalking en het lastigvallen van het Britse Koningshuis en naar 

aanslagen op politici. 

In 2006 stelden de FTAC-experts een lijst samen met daarop elf vragen. De lijst is op zakformaat 

verstrekt aan politieagenten die werkzaam zijn in de beveiliging van Koninklijke- of 

overheidsgebouwen, of bij evenementen waarbij de Koninklijke familie of politici waren betrokken.  De 

lijst is op basis van ervaring door de FTAC-experts samengesteld. De gedachte achter het verstrekken 

van de vragenlijst aan de politieagenten was hen handvatten te geven om de personen die zij staande 

hielden de juiste vragen te stellen, vragen die relevant waren voor het FTAC (David James, 

persoonlijke communicatie, 3 december 2010). Onder andere op basis van de informatie die naar 

aanleiding van de vragenlijst werd verzameld, werden dreigingsinschattingen gemaakt. De vragenlijst 

bevat de volgende vragen: 

 

1. Why have you come here today? 

2. Have you been here or to any other political or Royal event or location recently? 

3. Have you ever tried to communicate with any MP's, Govt. Depts or members of the Royal 

Family? 

4. Do you have any connections to the MP or Royal Family? 

5. Have you ever been in trouble with the police? 

6. Are you carrying a weapon of any kind? 

7. Have you consumed any drink or drugs today? 

8. Have you ever taken medication for mental health issues? 

9. Have you ever been seen by a mental health worker? 

10. What do you ideally need out of today's visit? 

11. Is there anything I haven't asked you that you think I should know about? 

 

 

Interviews dr. Jens Hoffmann en dr. Reid Meloy 

Zowel Hoffmann als Meloy (persoonlijke communicatie, 18 januari 2011) geven aan dat de lijst die is 

opgesteld door het FTAC goed en bruikbaar is. Desalniettemin komen zij met enkele aanvullingen en 

suggesties voor de uitvoering. In zijn algemeenheid vinden beide deskundigen dat het van belang is 

om het gesprek te beginnen met vragen die over het ‘hier en nu’ gaan, om het gesprek zo natuurlijk 

mogelijk te laten beginnen. Daarna kunnen ‘historische’ vragen gesteld worden, bijvoorbeeld over 

antecedenten. Een onderwerp dat niet op het FTAC-lijstje aan de orde komt maar volgens Meloy & 
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Hoffmann toch als risicofactor van belang is, is ‘effort’. Met andere woorden: de moeite die iemand 

gedaan heeft om ter plaatse aanwezig te zijn. Dit kan namelijk maatgevend zijn voor de mate van 

fixatie. Fixatie is bijvoorbeeld in hogere mate aanwezig als iemand helemaal van de andere kant van 

het land naar de plaats toe is gereisd om een bepaalde te beveiligen persoon te zien of aan te 

spreken. Vragen die van toepassing zijn op het onderwerp ‘moeite’ en die volgens de deskundigen in 

de vragenlijst zouden kunnen worden opgenomen zijn:  

• Waar kom je vandaan (waar woon je)?  

• Hoe ben je hier gekomen?  

• Ben je hier eerder geweest?  

 

Volgens Hoffmann is het lastig om in een korte vragenlijst ook de beschermende factoren te vatten. Hij 

raadt derhalve aan om in deze eerste screening de nadruk te leggen op de risicofactoren. 

 

Beide experts geven verder aan dat informatie over het uiterlijk en gedrag van de approacher, zoals 

waargenomen door de beveiliger, onontbeerlijk is. Deze vragen worden dus niet aan de approacher 

zelf gesteld, maar zijn ter beoordeling van de beveiliger. Een mogelijkheid is om de beveiliger deze 

items middels een checklist of meerkeuzevragen te laten afvinken. De onderwerpen die volgens 

Hoffmann en Meloy in dit kader bevraagd dienen te worden, zijn de volgende: 

 

Uiterlijk: 

• Stonk hij/zij? 

• Zag hij/zij er vies of schoon uit? 

• Was zijn/haar kleding passend bij de rest van zijn/haar uiterlijk? 

• Was zijn/haar kleding passend bij het weer? 

 

Gedrag: 

• Hoe was zijn/haar houding (bijv: meegaand, agressief, vijandig)? 

• Was hij/zij nerveus? (bijv: zweten) 

• Maakte hij/zij oogcontact? 

• Lijkt het of hij/zij dingen hoort of ziet die jij niet hoort of ziet? 

• Was zijn/haar denken en redeneren logisch? 

 

Ook is het volgens beide deskundigen nuttig om aan het einde van de vragenlijst na te gaan of de 

beveiligers het gevoel hebben dat de approacher hen de waarheid heeft verteld. Het antwoord hierop 

blijft subjectief, maar het zorgt er wel voor dat beveiligers hun onderbuikgevoel kwijt kunnen.
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GEDRAGSDESKUNDIGE DREIGINGSINSCHATTINGEN 

Om de derde onderzoeksvraag - Welke informatie hebben gedragsdeskundigen idealiter nodig om 

een goede gedragskundige dreigingsinschatting te maken - te kunnen beantwoorden zijn tien reeds 

gemaakte dreigingsinschattingen geanalyseerd en zijn twee gedragsdeskundigen geïnterviewd.  

 

ANALYSE DREIGINGSINSCHATTINGEN 

Uit de analyse van tien dreigingsinachttingen (zie voor de volledige analyse bijlage 2) kunnen 

uiteindelijk elf thema's worden gedestilleerd die aangeven wat de aandachtsgebieden zijn die 

klaarblijkelijk van belang zijn bij het maken van een dreigingsinschatting. Per thema zijn door de 

onderzoeker vragen geformuleerd die dit thema in een gesprek zouden kunnen behandelen. 

 

1. Algemene achtergrond 

• Wat is de woonsituatie van de approacher (waar, met wie)? 

• Wat is de dagbesteding van de approacher? 

• Wat voor sociale contacten heeft de approacher? 

2. Huidige psychiatrische problematiek/psychische problemen, omgang daarmee en 

 ziektegeschiedenis 

• Heeft de approacher een psychiatrische stoornis/psychische problemen en zo ja: welke? 

• Indien van toepassing: hoe gaat approacher met deze problemen om (behandeling, medicatie, 

compliance in de behandeling en copingstijl) 

• Heeft de approacher in het verleden een psychiatrische stoornis/psychische problemen gehad 

en zo ja: welke? 

3. Antecedenten en hun context 

• Heeft de approacher antecedenten en zo ja wat was de ernst/context hiervan? 

4. Middelengebruik (medicatie, alcohol, drugs) 

• Gebruikt de approacher medicatie en/of verdovende middelen en zo ja welke (en in welke 

mate)? 

5. Motief 

• Waarom is de approacher hier (persoonlijke motivatie en persoonlijke situatie)? 

• Wat wil de approacher met zijn komst bereiken (doel, is dit mogelijk gevaarlijk)? 

6. Persoonlijke problemen met/frustratie of fixatie jegens de te bedreigen persoon 

• Is er sprake van frustratie of fixatie? 

• Betrekt de approacher persoonlijke problemen op de bedreigde? 

7. (Be)dreiging 

• Is er sprake van (be)dreiging en zo ja: 

• Wat is de aard van de (be)dreiging (verbaal (direct of geschreven), fysiek, gedrag?) 

• Hoe concreet/realistisch is de (be)dreiging? 

8. Gedrag 

• Vertoont de approacher opvallend gedrag (bijv. agressief, labiel, verward) en zo ja: wat voor 

gedrag? 

• Is de approacher vaker hier geweest of heeft hij al eerder op andere manieren geprobeerd 

aandacht te vragen voor zijn situatie/grief/probleem (op welke manier en frequentie)? 
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10. Toegang tot/affiniteit met wapens 

• Heeft de approacher affiniteit met en/of toegang tot wapens? 

11. Positie op de 'pathway to violence' 

• Is er sprake van ideevorming/planning/voorbereiding van een geweldsdelict? 

 

INTERVIEWS GEDRAGSDESKUNDIGEN 

Twee gedragsdeskundigen - Bram van der Meer (I-pol) en Lieke Bootsma (korps Utrecht) - die in hun 

dagelijkse werk regelmatig gedragskundige dreigingsinschattingen maken, zijn geïnterviewd over de 

(risico- en beschermende) factoren die zij van belang vinden bij het maken van een 

dreigingsinschatting. Daarnaast is hen gevraagd naar de informatie die op basis waarvan zij hun 

dreigingsinschatting maken: wat wordt er aangeleverd en wat ontbreekt er? De informatie uit de 

interviews is hieronder samengevat weergegeven. 

 

Factoren relevant bij een gedragskundige dreigingsinschatting.  

De gedragsdeskundigen (persoonlijke communicatie, 9 februari 2011) geven aan dat 'approaching' al 

een risicofactor op zich is. Iemand die fysiek in de buurt van een mogelijk doelwit is vormt immers een 

groter risico dan iemand die dat niet is. Daarnaast benoemen ze 'breaching' als risicofactor. Behalve 

dat van belang is om te weten of een approacher ook pogingen heeft ondernomen om door de 

beveiliging heen te komen, is het vooral relevant om te weten wat zijn of haar motivatie daarbij was. 

Om een voorbeeld te geven: het is nogal wat anders of iemand over de hekken heen klimt omdat hij 

denkt 'ik ben de koning en ik wil mijn paleis in', of dat hij dit bij zijn volle verstand doet. 

Verder geeft één van de gedragsdeskundigen aan gebruik te maken van de items voor risicotaxatie 

die beschreven staan in het boek 'Tussen woord en daad' (Voerman, 2008). Er moet wel worden 

vermeld dat het boek  'Tussen woord en daad' zich richt op gecommuniceerde bedreigingen, met 

name geschreven bedreigingen. In het boek is een risicotaxatielijst ten behoeve van een 

gedragskundige dreigingsinschatting opgenomen en hierbij moet er een score worden toegekend aan: 

• Geweld in het verleden (waarbij letsel is ontstaan bij personen)      

• Belangrijke levensgebeurtenissen (die mogelijk met veel stress gepaard gaan)    

• Omgang met stress (zijn er adequate copingstrategieën aanwezig?) 

• Intimiteit van de relatie (tussen dreiger en slachtoffer)      

• Eerdere bedreiging(en) (aan wie gericht en hoe is dreiger daar toen mee om gegaan?)  

• Gedrag gerelateerd aan de bedreiging (waar bevindt dreiger zich op het 'pathway to 

violence'?)  

• Kennis over het doelwit (kennis over diens levensstijl en agenda) 

• Sociale omgeving subject (wordt dreigen met geweld in de omgeving van de dreiger 

geaccepteerd?) 

• Aanwezigheid van een psychische stoornis (wel of geen symptomen) 

• Maatschappelijke inbedding (vast adres, werk, relatie, sociaal) 

In 'Tussen woord en daad' staan behalve het bovengenoemde nog meer risico- en beschermende 

factoren benoemd. Aangezien die zich specifiek richten op geschreven bedreigende communicaties 

zijn ze hier niet opgenomen.  

Het maken van een gedragskundige dreigingsinschatting is echter meer dan alleen het afvinken van 

risicofactoren. Voor de gedragsdeskundigen is vooral het verhaal van de approacher  ter plekke en de 
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context waarin het approachen gebeurt heel belangrijk. Van de beveiligers zouden zij willen weten:  

Wat is er precies gebeurd? Wat is er gezegd en gedaan en hoe reageerde de approacher hier op?   

Naast de huidige situatie is volgens de gedragsdeskundigen ook de historische context van belang. 

Wat is er eerder al voorgevallen met deze persoon? Die informatie kan worden gebruikt om te zien of 

er sprake is van escalatie.  

 

Ontbrekende informatie 

Volgens de gedragsdeskundigen zit er bij de gegevens die hen aangeleverd worden vaak weinig tot 

geen informatie met betrekking tot de situatie die zich tussen de beveiliger en de approacher heeft 

afgespeeld. Zij vinden het van belang om meer te weten te komen over de interactie: wat er is gezegd 

en gedaan en wat is het sfeerbeeld van de situatie? Per slot van rekening is dit het moment waar het 

om gaat. In een eventueel interview met de approacher achteraf kan nooit meer zo exact de sfeer en 

context van de situatie worden teruggehaald. Ook het gevoel van de beveiliger zelf in de situatie kan 

relevant zijn. Wat is zijn onderbuikgevoel? Dat dit subjectief is, is geen belemmering voor de 

gedragsdeskundigen. Het zegt immers iets over de beleving van de beveiliger en daarmee ook over 

de context van de situatie.  

 

Tussentijdse conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat voor de gedragsdeskundigen - naast informatie over de risico- 

en beschermende factoren - met name de situatie op het moment van de approach heel belangrijk is.   
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VRAGENLIJST VOOR BEVEILIGERS 

Naar aanleiding van al het voorgaande is een concept vragen- en checklijst opgesteld (zie bijlage 3 

voor deze lijst en de bijbehorende motivering). Deze lijst is vervolgens, met drie begeleidende vragen, 

ter beoordeling voorgelegd aan 26 experts werkzaam op het gebied van dreigingsinschattingen en 

dreigingsmanagement (zie bijlage 4 voor een lijst van de namen en achtergronden van de 

deelnemende experts). Naar aanleiding van de reacties van twaalf experts (12 personen reageerden 

er niet op het verzoek om de concept-vragenlijst kritisch te bekijken en twee personen reageerden wel 

maar vonden zichzelf niet deskundig genoeg) zijn er enige aanpassingen verricht. Hieronder worden 

de reacties van de deskundigen samengevat en wordt naar aanleiding daarvan de definitieve vragen- 

en checklijst geformuleerd. De onderzoeker gaat er hierbij van uit dat de vraag 'wie bent u?' al is 

gesteld, of dat een ID-controle heeft plaatsgevonden. 

 

Enquête onder deskundigen 

Over het algemeen waren de benaderde experts enthousiast over de vragenlijst en checklist. Drie 

experts gaven aan dat zij geen wijzigingen zouden aanbrengen.  De overige reacties op deze vraag 

liepen uiteen, waarbij de meningen van de experts soms overeenkwamen en soms verschilden. Voor 

het aanpassen van de vragenlijst is met name gekeken naar de overeenkomsten tussen de meningen 

van de verschillende experts en is de Nederlandse situatie steeds in het achterhoofd gehouden. 

 

Commentaar op de vragenlijst 

De vraag of de approacher in aanraking is geweest met de politie kan volgens verschillende 

deskundigen worden verwijderd. Het kan intimiderend overkomen om deze vraag te stellen en de 

informatie kan ook op andere wijze worden vergaard, namelijk uit de systemen.  

Verschillende experts merken op dat de vragen 'wat doet u hier/waarom bent u hier’ en 'wat is het doel 

van uw bezoek/wat wilt u met uw bezoek vandaag bereiken' erg op elkaar lijken. Er wordt voorgesteld 

om hier één vraag van te maken.  

Over de vraag 'wat doe je in het dagelijks leven' zijn de experts het niet eens. Eén van hen vindt deze 

vraag overbodig terwijl verschillende anderen juist suggesties doen om hier op door te vragen. 

Bijvoorbeeld: Werk je? Wat doe je voor werk? Hoe lang geleden is het dat je een baan had? Deze 

vragen geven inzicht in het werkpatroon van het subject wat weer een maat is voor zijn stabiliteit en 

zelfvertrouwen en er kan hiermee worden vastgesteld of er nog een andere  focus is dan de fixatie. 

Eén respondent raadt aan om abstracte woorden te vermijden en de vraag 'wat doet u in het dagelijks 

leven' te vervangen door 'werkt u?'  De lange vraag over de psychische gesteldheid zou simpeler 

gemaakt kunnen worden door deze te vervangen door ‘gebruikt u medicatie’? 

Door drie respondenten wordt benoemd dat het bij schizofrenen of personen die psychotisch zijn lastig 

is om te vragen naar of iemand ooit onder behandeling is geweest. Dit kan gevoelig liggen. De vraag 

hoeft niet te worden verwijderd, maar er wordt aangeraden om deze mogelijk wat minder direct te 

stellen - bijvoorbeeld door eerst te vragen of iemand psychische hulp zou willen - of om de vraag in elk 

geval pas later in het gesprek te stellen.  

 

Commentaar op de checklist 

De vraag 'heeft de persoon een bedreiging geuit' kan uit de checklist worden gehaald. Eén expert is 

van mening dat de beveiliger met het invullen van deze vraag al een beoordeling moet maken, terwijl 
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het doel informatieverzameling is. De beoordeling wordt pas later gemaakt door een persoon die 

speciaal hier op getraind is (dreigingsinschatter of gedragsdeskundige). Een andere expert merkt op 

dat het enige mogelijke antwoord op deze vraag 'nee' is, want als het antwoord 'ja' zou zijn dan zou 

direct de aanhouding van de persoon moeten volgen. Ook vindt men de vraag niet concreet genoeg, 

er is namelijk nogal wat discussie mogelijk over wanneer iets een bedreiging is: hebben we het hier 

over de juridische bedreiging of bijvoorbeeld ook over intimiderend gedrag?  

Er wordt aangeraden om de vraag 'Heb je deze persoon vaker gezien en zo ja gedroeg hij zich 

hetzelfde of anders dan anders?' (vraag 12) anders te stellen, namelijk 'Is deze persoon al vaker door 

jou of een collega gezien en zo ja gedroeg hij zich hetzelfde of anders dan anders?'  Zo wordt deze 

vraag ook beantwoord als collega's de persoon al eerder hebben gezien.  

Verder worden er enige opmerkingen gemaakt over de toelichting die beveiligers bij het invullen van 

de checklist dienen te geven. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat duidelijk wordt omschreven 

waaruit de beveiliger opmaakt dat een persoon verward is. Wat deed of zei de persoon zodat deze 

verward overkwam? Bij de beschrijving van de situatie is het van belang dat het verloop van het 

gesprek letterlijk wordt opgeschreven, dus ook wat de beveiliger zelf zei en deed. Deze informatie kan 

namelijk van belangrijke input zijn bij het opstellen van een bejegeningsprofiel.  

Tot slot wordt aangegeven dat het relevant is om aan de checklist toe te voegen of de persoon er 

uitgerust/uitgeslapen uitzag.  

 

Overige suggesties 

De meeste respondenten vonden alle vragen even belangrijk en waren van mening dat er een goede 

balans was tussen vragen en items over gedrag, de psychische toestand van het subject en 

historische vragen. Specifiek wordt genoemd dat de vraag naar het waarom en de frequentie van het 

bezoek aan de locatie erg belangrijk zijn. Verder worden (veranderingen in) gedrag en uiterlijk, de 

psychische toestand, de mate van fixatie en de afwezigheid van andere doelen in het leven door de 

experts benoemd als meest relevante onderwerpen uit de vragen- en checklijst.  

Verschillende respondenten benadrukken dat de lijst met vragen kort en concreet gehouden moeten 

worden, er wordt een maximum van 10 vragen genoemd. Eén respondent adviseert de vragen om te 

buigen van open vragen naar 'pseudo-commando's' met een open einde. Bijvoorbeeld door te vragen 

'vertel eens over de laatste keer dat je contact probeerde te zoeken met...' in plaats van 'Heeft u ooit 

geprobeerd in contact te komen met....' en 'vertel eens wat u dwars zit' in plaats van 'zit u ergens mee 

of heeft u op dit moment problemen in uw leven'.  

 

Definitieve vragenlijst voor beveiligers 

Naar aanleiding van de reacties van de deskundigen zijn de vragen op de concept-vragenlijst 

vervangen door thema’s. Hierin wordt benoemd welke onderwerpen bevraagd dienen te worden en 

per thema zijn vervolgens een aantal concrete, korte vragen opgesomd die in dit kader gesteld 

zouden kunnen worden. Afhankelijk van de situatie kan de beveiliger hier zelf een keuze in maken. 

Doordat puntsgewijs is benoemd wat hetgeen is dat de beveiliger te weten zou moeten komen is ook 

duidelijk waarom deze vraag moet worden gesteld en kan op de juiste wijze worden doorgevraagd. De 

kwaliteit van de bevraging en de resultaten ervan hangen onvermijdelijk nogal af van de sociale en 

verbale vaardigheden van de ondervrager. Een goede instructie voor de toepassing van de vragenlijst 

is daarom essentieel (P. van Kuijk, persoonlijke communicatie, 9 juni 2011). Samengenomen leidt dit 

alles tot onderstaande lijst: 



 

29 

 

THEMALIJST MET VOORBEELDVRAGEN 

 

1.  Motivatie van de persoon om hier te zijn 

Wat doet u hier?  

Waarom bent u hier? 

Wat is het doel van uw bezoek? 

Wat wilt u met dit bezoek bereiken? 

2. Moeite die de persoon heeft gedaan om hier te komen 

Waar komt u vandaan? 

Hoe bent u hier gekomen? 

Hoe lang duurde de reis? 

Hoeveel heeft dat gekost? 

3. Achtergronden van de persoon: wat doet hij in het dagelijks leven 

Werkt u?  

Waarvan komt u rond? 

Waar en met wie woont u?  

Vertelt u me eens over uw gezinsleven…  

4. Problemen, frustraties of ernstige gebeurtenissen die de persoon recentelijk heeft 

meegemaakt 

Zit u ergens mee?  

Heeft u op dit moment een moeilijke situatie in uw leven?  

Vertel eens wat u dwars zit… 

5. Frequentie van het bezoeken van de locatie/andere locaties in relatie tot de TBP 

Bent u (de afgelopen tijd) vaker hier geweest?  

Bent u (de afgelopen tijd) op een andere Koninklijke/politieke locatie of evenement geweest? 

6. Eerdere pogingen tot het zoeken van contact of het kenbaar maken van frustraties en de 

reden hiervan 

Heeft u eerder geprobeerd in contact te komen met...(TBP)? 

Waarom wilt u in contact komen met ...(TBP)? 

Heeft  u ooit geprobeerd in contact te komen met andere politici/leden van het Koningshuis? 

7. Aanwezigheid van een psychische stoornis in heden en verleden  

Gebruikt u medicatie?  

Bent u (ooit) onder behandeling van een psycholoog/psychiater geweest?  

Heeft iemand u wel eens aangeraden psychische hulp te zoeken?  

Wilt u psychische hulp? 

8. Toegang tot wapens   

Heeft u een wapen bij zich?  

Bezit u wapens?  

Bent u getraind in het gebruik van vuurwapens? 

9. Middelengebruik 

Heeft u (alcohol) gedronken of drugs gebruikt? 

10. Speelt er nog iets dat niet in het gesprek aan het licht is gekomen 

Is er iets dat ik u niet gevraagd heb maar waarvan u vindt dat ik het toch zou moeten weten?  

Wat zijn uw plannen voor morgen? 
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CHECKLIST VOOR BEVEILIGERS 

 

De checklist valt uiteen in drie categorieën: uiterlijk, gedrag en situatie. Sommige vragen zijn multiple 

choice, om de invulsnelheid te bevorderen en het gebruiksgemak te vergroten. Bij iedere vraag is er 

echter wel de mogelijkheid om in eigen woorden een toelichting te geven. In de instructie zal 

benadrukt moeten worden dat als er gebruik wordt gemaakt van een meerkeuze-optie, in de 

toelichting dient te worden vermeld waarom voor deze optie is gekozen Bijvoorbeeld: waaruit blijkt dat 

het gedrag van de approacher 'verward' was? 

 

Uiterlijk 

1. Zag hij er verzorgd of onverzorgd uit? 

2. Zag hij er vermoeid of uitgerust uit? 

3. Stonk hij? 

4. Was de kleding passend bij de rest van het uiterlijk? 

5. Was de kleding passend bij de weersomstandigheden? 

 

Gedrag  

6. Wat voor opvallend/verdacht gedrag vertoont deze persoon?  

 Antwoordopties: verward, nerveus, agressief, doelloos 

7. Maakte hij/zij oogcontact met jou?  

8. Hoe was zijn houding?  

 Antwoordopties: meewerkend, opdringerig, recalcitrant/weerspanning,agressief, vijandig 

9. Kon de persoon logisch denken/Gaf de persoon logische antwoorden?  

10. Lijkt het of de persoon dingen hoort of ziet die jij niet ziet? 

 

Situatie 

11. Beschrijf de situatie:  waarom sprak je de persoon aan, hoe ging het gesprek (letterlijk), 

hoe reageerde de persoon op jou en wat was jouw reactie op de persoon, de sfeer. 

12. Is deze persoon al vaker door jou of een collega gezien en zo ja gedroeg hij zich nu 

hetzelfde of anders dan anders? 

13. Wat is je eigen onderbuikgevoel bij deze situatie? 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

CONCLUSIE 

De probleemstelling van het huidige onderzoek is: 

 

"Wat zijn de risicofactoren en beschermende factoren ten aanzien van (be)dreigingen vanuit 

'approachers' van publieke personen, objecten of diensten en op welke wijze kan kennis over deze 

factoren worden ingezet om in de screeningsfase relevante informatie te verzamelen" 

 

Allereerst werd duidelijk dat approachers personen zijn die de te beveiligen persoon (TBP) of 

beveiligde locatie fysiek benaderen. Niet alle approachers hebben kwade bedoelingen, maar om een 

aanslag te plegen is het benaderen van het doelwit noodzakelijk. Hierdoor wordt ‘approaching’ op zich 

al als een risicofactor gezien. Approachers vallen bij beveiligers op vanwege hun gedrag of uiterlijke 

kenmerken.  

 

Uit de literatuurstudie komen verschillende risicofactoren voor het escaleren naar geweld of het plegen 

van een aanslag naar voren, te weten: het benaderen en verkennen van de TBP/locatie, (pogen) de 

beveiliging (te) passeren, psychische stoornissen (m.n. psychose), grieven of frustraties jegens de 

TBP, fixatie op een doel of persoon, gewelddadig (crimineel) gedrag in het verleden, leakage, 

middelengebruik, beschikking over (vuur)wapens, sociale isolatie en negatieve levensgebeurtenissen 

(met name in combinatie met een slechte copingstijl). Een goede maatschappelijke inbedding kan een 

beschermende factor zijn. De interviews met experts en de analyse van de dreigingsinschattingen 

voegden hier nog een aantal punten aan toe. Zo vonden de experts dat het uiterlijk en het gedrag van 

de approacher meewegen bij het inschatten van diens gevaar. Ook benoemen zij 'effort' als 

risicofactor. Uit de analyse van de dreigingsinschattingen blijkt daarnaast dat informatie over de 

achtergrond van de approacher, eventueel middelengebruik en de positie van de approacher op het 

'pathway to violence' noodzakelijk is bij het maken van een goede inschatting. Uit de vragenlijst van de 

experts van de FTAC komt hiernaast motivatie nog als relevant item naar voren. Uit de interviews met 

gedragsdeskundigen blijkt dat zij voor het maken van een goede dreigingsinschatting - naast 

informatie over de risico- en beschermende factoren - met name informatie over de context van de 

approaching-situatie nodig hebben.   

 

Wanneer de huidige werkwijze van beveiligers bij het aanspreken van approachers wordt vergeleken 

met de onderwerpen die naar aanleiding van dit onderzoek op de vragenlijst zijn gekomen, blijkt dat 

hier al wat overeenkomsten in zitten. Er bestaat bij de beveiligers dus al deels inzicht in welke 

onderwerpen van belang zijn in een eerste gesprek met een approacher. De  informatie die uit zo’n 

gesprek naar voren komt wordt echter niet in alle gevallen op de gewenste wijze overgedragen en 

gedeeld. Daarnaast wordt veronderstelt dat er  in de gesprekken niet genoeg doorgevraagd wordt. 

Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat de gedragsdeskundigen aangeven zeer summiere 

informatie te krijgen over approaching-situaties. Ook blijkt dat de informatie ‘top-down’ lang niet altijd 

gedeeld wordt: beveiligers krijgen nauwelijks informatie over de inhoud van een dreigingsinschatting, 

terwijl zij wel degenen zijn die op straat met de approachers te maken hebben. Al met al heeft men bij 
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de DKDB en Kmar wel ideeën van hoe er met approachers omgegaan dient te worden, maar laat de 

praktijk in voorkomende gevallen nog te wensen over.  

 

Nu de risico- en beschermende factoren bekend zijn rest nog de vraag hoe deze kennis kan worden 

ingezet om in de screeningsfase relevante informatie te verzamelen. Dit kan door beveiligers (of, 

bijvoorbeeld bij evenementen, agenten van de regiopolitie) te instrueren het gesprek aan te gaan en 

hen hier handvatten voor te bieden. Om dit te bewerkstelligen is de kennis over de risico- en 

beschermende factoren in hoofdstuk 4 omgezet in een praktisch hulpmiddel: de vragen- en checklijst. 

De vragenlijst bestaat uit een onderwerpenlijst, waarop de thema's zijn geformuleerd die de 

beveiligers in een gesprek met de approachers dienen te behandelen met daarbij suggesties voor 

vragen. De checklist is een hulpmiddel waarmee beveiligers de persoon van de approacher en de 

situatie die zich heeft afgespeeld kunnen omschrijven (zie pagina 29 & 30). In de paragraaf 

‘aanbevelingen’ zal verder worden omschreven hoe dit alles geïmplementeerd zou kunnen worden en 

wat hier concreet voor nodig is.  

 

DISCUSSIE 

Omdat er – gelukkig – niet heel veel aanslagen worden gepleegd, is de wetenschappelijke literatuur 

over aanslagplegers en de bevindingen die hieruit naar voren komen gebaseerd op hele kleine 

aantallen. De base-rate is dus erg laag. Het is dan de vraag in hoeverre de conclusies die hieruit 

voortkomen te generaliseren zijn en in hoeverre de resultaten klinisch van belang zijn. De resultaten 

van de verschillende onderzoeken stemmen echter goed met elkaar overeen, wat de aanname dat 

deze bevindingen niet op toeval berusten ondersteunt. 

Wat opvalt is dat er in de literatuur over aanslagen weinig wordt vermeld over de beschermende 

factoren. Dit is echter ook wel begrijpelijk. Het is immers lastig – of zelfs onmogelijk –  om er achter te 

komen wie er misschien wel een aanslag had wíllen plegen, maar is tegengehouden door allerlei 

beschermende factoren.  

Een ander punt van discussie is de vraag of approachers wel antwoord willen geven op de vragen die 

beveiligers hen naar aanleiding van dit onderzoek zullen gaan stellen en zo ja, of het antwoord dat zij 

geven wel de waarheid is. Uit ervaring van de beveiligers blijkt echter dat zij zelden meemaken dat 

iemand hen geen antwoord wil geven. Daarnaast is het zo dat ook een onwaar antwoord – door de 

inhoud of de manier waarop dit gegeven wordt – iets kan zeggen over de approacher en daarmee de 

gedragsdeskundige dreigingsinschatter verder kan helpen.  

 

AANBEVELINGEN 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven voor het gebruik, de toepassing en de 

implementatie van de vragen- en checklijst. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor 

gedragsdeskundigen, dreigingsinschatters en vervolgonderzoek. Hoewel het niet de doelstelling van 

deze opdracht was, worden er tevens enkele aanbevelingen op beleidsniveau gegeven. De 

aanbevelingen zijn per categorie geclusterd. 

  

Aanbevelingen gericht op het gebruik en de toepassing van de vragen- en checklist 

1. De persoonsbeveiligers die zich bezig houden met de verplaatsing van de TBP hebben geen 

tijd en mogelijkheid om approachers te interviewen. De kansen hiertoe liggen bij de 
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voorverkenners (DKDB), statische beveiligers (DKDB en Kmar) en het heimelijk opererend 

Iris-team (DKDB).  

2. De vragenlijst en checklist zijn daarnaast te gebruiken door de regiopolitie bij evenementen 

(mogelijk in een verkorte versie). Het kan ook de leidraad vormen om de politieambtenaren bij 

de voorbereiding of briefing van een evenement duidelijk te maken waar ze op moeten letten. 

3. De vragenlijst is bedoeld als een hulpmiddel en houvast om de juiste vragen te stellen. Het is 

niet de bedoeling dat de beveiligers de vragen ‘machinaal’ afwerken. Zij moeten dus de 

vaardigheden hebben om de juiste vragen te stellen, passend bij de context (zie ook 

aanbeveling 6). Om een voorbeeld te geven: de vraag naar alcohol en drugsgebruik of die 

naar psychiatrisch verleden en medicijngebruik wordt vooral gesteld als iemand een 

bijpassende indruk maakt. Ook is de volgorde van de te bevragen onderwerpen een leidraad 

en niet bindend, hierin kan gevarieerd worden afhankelijk van de context. Oftewel: bejegening 

vindt plaats naar aanleiding van het vertoonde gedrag. Aanbevolen wordt om de beveiligers 

een goede instructie te geven voor het gebruik van de vragen- en checklijst. Deze instructie 

kan onderbouwd worden met de bevindingen die uit het huidige onderzoek naar voren komen. 

Door een goede instructie zullen de beveiligers op de hoogte worden gebracht van het doel 

achter ieder onderwerp op de lijst, waardoor zij ook eerder op de juiste punten zullen 

doorvragen.  

4. Uit het huidige onderzoek is naar voren gekomen welke vragen men het beste aan een 

approacher kan stellen. Een tweede, minstens even belangrijk punt is vervolgens hoe je deze 

vragen stelt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en er zeker van te zijn dat dit op een 

de-escalerende wijze gebeurt. Op dit gebied zijn een aantal aanbevelingen te doen. Ten 

eerste is het belangrijk om het subject te laten praten. Hoewel het verleidelijk is om snel de 

vragen af te werken en door te gaan naar het volgende onderwerp, is het bij dit type interview 

van belang dat het subject zich op zijn gemak voelt en merkt dat er naar hem geluisterd wordt 

(R.Tunkel, persoonlijke communicatie, 8 juni 2011). Ook is het bij het benaderen van een 

approacher altijd belangrijk om rekening te houden met zijn of haar persoonlijke ruimte. Ga 

dus niet al te dichtbij staan, want vooral bij paranoïde personen kan dit verkeerde reacties 

oproepen, bijvoorbeeld angstig of agressief. Er wordt aangeraden om voor een vriendelijke 

benadering te kiezen. Afhankelijk van de persoon van de approacher kan de toon van het 

gesprek formeler of informeler zijn. Zo kan bij een ‘opdringerige enthousiasteling’ een enkele 

belangstellende vraag al leiden tot veel informatie, terwijl bedreigend gedrag een formelere 

benadering vereist (zie ook: aanbevelingen voor vervolgonderzoek). 

 

Aanbevelingen gericht op de implementatie van de vragen- en checklist 

5. De beveiligers moeten gemotiveerd worden om de vragenlijst en checklist te gaan gebruiken. 

Het gaat hen immers extra tijd en werk kosten, dus het doel en het mogelijke resultaat moet 

hen duidelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn twee dingen nodig. Ten eerste dient er uitleg te 

worden gegeven over de achtergronden (zie hiervoor ook aanbeveling 3). Dit zou bij voorkeur 

tijdens een interactieve sessie moeten gebeuren waarbij de beveiligers ook naar hun mening, 

suggesties en ervaringen wordt gevraagd. Door hen er op deze manier bij te betrekken 

worden de vragenlijst en checklist geïnternaliseerd, in plaats van iets dat is ‘opgelegd’. Ten 

tweede zouden de beveiligers (meer) terugkoppeling moeten krijgen over wat er met hun 

aangeleverde informatie gebeurt en wat de geboekte resultaten zijn. Dit is noodzakelijk om 

hen gemotiveerd te houden om het gesprek met de approacher aan te gaan en alles te 

registreren. 
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6. In hun opleiding krijgen beveiligers veel aangeleerd over het herkennen van afwijkend gedrag, 

maar wordt nauwelijks aandacht besteed aan gesprekstechnieken en sociale vaardigheden. 

Om de gesprekken met approachers zo goed en natuurlijk mogelijk te laten verlopen en te 

zorgen dat er op de juiste punten wordt doorgevraagd zijn deze twee dingen echter wel van 

belang. Het wordt aanbevolen om training in gesprekstechnieken en sociale vaardigheden 

aan de opleiding toe te voegen. Daarnaast zou in het onderwijs ook het belang van het 

bevragen van de onderwerpen op de lijst aan de orde moeten komen (zie voor een motivering 

hiervoor aanbeveling 3 en 5).  

7. Het invullen van de vragenlijst en checklist moet zo snel mogelijk gebeuren en mag niet te 

veel tijd kosten. Daarom dient er te worden gezorgd voor een praktisch systeem. Een 

mogelijkheid zou kunnen zijn om te werken met spraakherkenning. Wanneer iedere beveiliger 

een PDA (zakcomputer en mobiele telefoon) ter beschikking heeft met hierop 

spraakherkenning, dan kunnen zij na afloop van het gesprek met een approacher snel 

inspreken wat er voorgevallen is. Deze ingesproken tekst wordt dan automatisch omgezet 

naar een geschreven tekst. Mocht dit praktisch niet haalbaar zijn dan is het zaak om in elk 

geval te zorgen voor een goed geautomatiseerd, snel werkend systeem waarmee de 

antwoorden efficiënt kunnen worden ingevoerd en door kunnen worden gezonden aan de 

informatieknooppunten van de betreffende organisatie. 

 

Aanbevelingen gericht op de (gedragsdeskundige) dreigingsinschatters en beveiligers 

8. Er moet meer samenwerking komen tussen gedragsdeskundigen en beveiligers en de lijnen 

tussen deze twee partijen moeten kort zijn. Naar beide kanten toe kan dit de effectiviteit van 

het werk bevorderen. De beveiliger kan een incident dan bijvoorbeeld vlak nadat het gebeurt 

is met een gedragsdeskundige bespreken. Deze kan hem van feedback en advies voorzien. 

Een gedragsdeskundige krijgt op deze manier direct de informatie vanuit de eerste hand. 

Omdat het incident nog vers in het geheugen zit zal dit de meest bruikbare informatie 

opleveren. Ook zouden gedragsdeskundigen met enige regelmaat kunnen worden betrokken 

bij de briefing van beveiligers, waarbij tekst en uitleg kan worden gegeven over bijvoorbeeld 

de bejegening van personen die in de briefing naar voren komen. In bovengenoemde 

voorbeelden gaat het initiatief uit van de beveiliger (die belt de gedragsdeskundige met een 

vraag) of de beveiligingsorganisatie (die gedragsdeskundigen bij een briefing uitnodigt), maar 

initiatieven voor een intensievere samenwerking zouden ook bij de gedragsdeskundigen 

vandaan kunnen komen. Bijvoorbeeld door het geven van een presentatie aan de beveiligers 

waarbij het belang van de vragen- en checklist wordt uitgelegd en inzicht wordt gegeven in 

psychologische processen.  

9. De dreigingsinschattingen van I-pol voldoen in de huidige situatie strikt aan de vraag van de 

NCTb (inschatten van de ernst en waarschijnlijkheid) en worden niet gemaakt of aangepast 

voor de beveiligingspraktijk. Dit is echter wel wenselijk, aangezien de beveiligers degenen zijn 

die op straat met de approachers in aanraking komen en die derhalve juist meer zouden 

moeten weten over hun achtergronden. Ook zou het advies van de gedragsdeskundigen – 

bijvoorbeeld op het gebied van bejegening - in de dreigingsinschatting opgenomen kunnen 

worden. In de huidige situatie gebeurt dit niet, terwijl gedragsdeskundigen aangeven wel vaak 

adviezen te hebben en sommige beveiligers zeggen behoefte te hebben aan deze adviezen. 

10. In een dreigingsinschatting wordt in de huidige situatie alleen gekeken naar het gevaar van 

een approacher voor één specifieke andere persoon, de TBP. Soms blijkt echter dat een 

approacher geen gevaar vormt voor de TBP, maar bijvoorbeeld wel voor anderen in zijn 
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omgeving. Dit wordt in de huidige situatie niet in de dreigingsinschatting opgenomen. Er wordt 

aanbevolen om een dreigingsinschatting te richten op de meer algemene vraag ‘wat is het 

gevaar dat van deze persoon uitgaat?’. Zo kan er ook geacteerd worden op gevaren anders 

dan voor de TBP, bijvoorbeeld door deze informatie door te geven aan de regiopolitie of de 

hulpverlening (afhankelijk van de casus).   

 

Aanbeveling voor alle betrokkenen 

11. Ook als een approacher – waarbij er wel sprake is van een psychische stoornis - niet van plan 

was een aanslag te plegen, is het geen vergeefse moeite om deze aan te spreken en te 

monitoren. Mogelijk kan er op hulpverleningsgebied geïntervenieerd worden. Dit heeft geen 

opsporingsdoel, maar wel een ethisch doel.  

12. De vragenlijst en checklist zijn een hulpmiddel om de situatie in kaart te brengen en het 

onderbuikgevoel te staven. Zorg echter voor een casuïstische benadering waarbij ieder geval 

apart beoordeeld wordt en maak een combinatie van het hulpmiddel, gezond verstand en een 

klinisch oordeel.  

 

Aanbevelingen gericht op vervolgonderzoek  

13. Het kan nuttig zijn om onderscheid te maken tussen heimelijke en directe benadering van 

approachers. Vervolgonderzoek zou dit kunnen uitwijzen, bijvoorbeeld door een test op te 

zetten waarin beide methoden worden gebruikt en te kijken wat meer of betere informatie 

oplevert. 

14. Vervolgonderzoek naar het ‘hoe’ van het stellen van de vragen is wenselijk. In het huidige 

onderzoek wordt hiervoor een aanbeveling gedaan (zie aanbeveling 3). Deze aanbeveling is 

echter gebaseerd op theorie en niet op de praktijk. Vervolgonderzoek in de vorm van een 

oefen- of praktijksituatie waarin diverse strategieën worden getest kan deze aanbeveling 

ondersteunen of nieuwe inzichten opleveren. 
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BIJLAGE 1 –GEINTERVIEWDE PERSONEN 

Omwille van de privacy van de geïnterviewden zijn de namen uit deze openbare versie van het rapport 

verwijderd.  

 

1. Expert Kennisontwikkeling en Innovatie, DKDB 

2.  Dreigingsinschatter OOV, I-pol  

3.  Information Processing Specialist, Dienst Informatieknooppunt (DIK), DKDB 

4.  Unithoofd Koninklijke Beveiliging (KB), DKDB 

5.  Hoofd beveiligingskamer, KMAR 

6. Beveiliger 1, DKDB 

7. Beveiliger 2, DKDB 

8. Beveiliger 3, DKDB 

9. Lid  Iristeam, DKDB 

10. Psycholoog en directeur van het Institut für Psychologie & Bedrohungsmanagement 

11. Professor in de psychiatrie aan de Universiteit van San Diego, voorzitter van Forensis Inc. 

12. Beleidsmedewerker, Korps Haaglanden 

13. Teamchef Bewaken en Beveiligen bij Bureau Orde & Bewakingsdiensten, Haaglanden 

14.  Eenheid Bewaken en Beveiligen, NCTb 

15.  Gedragsdeskundige, I-pol  

16.  Gedragsdeskundige, Utrecht 
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BIJLAGE 2 – ANALYSE DREIGINGSINSCHATTINGEN 

 

ANALYSE DREIGINGSINSCHATTINGEN 

Om een beeld te krijgen van welke informatie in een dreigingsinschatting vermeld wordt danwel van 

belang is bij het inschatten, zijn tien gedragskundige dreigingsinschattingen - gemaakt ten behoeve 

van Koninginnedag 2010 - geanalyseerd (zie voor de volledige analyse bijlage 2). De ruim tachtig 

dreigingsinschattingen voor Koninginnedag 2010 zijn in het kader van een onderzoek van Bram van 

der Meer en Lieke Bootsma (gedragsdeskundigen van respectievelijk KLPD en korps Utrecht) 

gestructureerd. Zij hebben onder andere de dreigers waar de inschatting over gaat in categorieën 

geclassificeerd. De categorieën die relevant zijn voor deze analyse waren: 

 

• Approacher (benadering van de Koninklijke Familie, geen directe communicatie) 

• Approacher + Screamer (benadering van de Koninklijke Familie, communicatie aan 

derden over de Koninklijke Familie) 

• Approacher + communicator (benadering van de Koninklijke Familie, communicatie 

aan de Koninklijke familie) 

 

De overige categorieën in het onderzoek van Van der Meer en Bootsma waren de ‘screamer’ 

(communicatie over de Koninklijke Familie gericht aan derden), de ‘communicator’ (communicatie 

gericht aan de Koninklijke Familie) en een restcategorie voor personen die nergens in te delen waren.  

 

Uit de dreigingsinschattingen die in één van categorieën viel die voor dit onderzoek relevant zijn is een 

random steekproef van tien dreigingsinschattingen genomen. Daarvan vielen er vijf in de categorie 

‘approacher’, drie in de categorie ‘approacher + communicator’ en twee in de categorie ‘approacher + 

screamer’. Per dreigingsinschatting is er vervolgens gekeken naar: 

 

1. Welke kenmerken dragen bij aan een hoge(re) ernst of hoge(re) waarschijnlijkheid? M.a.w.: 

wat zijn de risicofactoren? 

2. Welke kenmerken dragen bij aan een lage(re) ernst of een lage(re) waarschijnlijkheid? M.a.w.: 

wat zijn de beschermende factoren? 

3. Welke informatie wordt wel belangrijk geacht, maar ontbreekt? M.a.w.: wordt er in de 

dreigingsinschatting benoemd dat naar bepaalde informatie nader onderzoek moet worden 

verricht of dat het ontbreken van informatie met betrekking tot bepaalde kenmerken het 

maken van de inschatting bemoeilijkt of onmogelijk maakt? 

 

De ernst en waarschijnlijkheid van de bekeken dreigingsinschattingen varieerde respectievelijk van 

niet ernstig tot ernstig en van laag tot hoog. 

 

A. Risicofactoren 

Als 'risicofactoren/relevante indicatoren' kwamen uit de dreigingsinschattingen de onderstaande 

punten naar voren. Deze punten zijn letterlijk overgenomen uit de dreigingsinschatting en vervolgens 

geclusterd (ingedeeld in categorieën) om een overzicht te krijgen van welke (hoofd)thema's belangrijk 

zijn. Om de lezer in staat te stellen de verschillende risico- en beschermende factoren binnen één 
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casus aan elkaar te koppelen - om zo meer zicht te krijgen op de samenhang en context - is met een 

letter aangegeven tot welke casus een bepaalde risico- of beschermende factor behoort.  

 

1. Psychiatrische problematiek/psychische problemen 

A. Psychiatrisch patiënt: schizofrenie en psychotisch 

A. Lange geschiedenis van opnames met een rechterlijke machtiging 

C. Psychiatrische stoornis (psychose) 

D. Achterdocht met waanachtige intensiteit 

D. Mogelijk sprake van psychotisch beeld 

F. Duidelijke aanwijzingen voor ernstige psychiatrische stoornis (waarschijnlijk schizofrenie, paranoïde 

vorm) 

G. Psychiatrisch gestoord (manisch depressief) 

H. Ernstige psychiatrische problemen 

J. Schizofrenie 

 

2. Antecedenten 

A. Geschiedenis van stalking en belaging (veel verschillende communicaties en bij de woning 

verschijnen) van een ex-vriend en voormalig werkgever (dit gedrag zal t.a.v ex-vriend waarschijnlijk 

blijven doorgaan) 

B. Vernieling 

C. Verzet (geweld) bij aanhouding 

D. Eerder gewelddadig jegens moeder en broers 

D. Vernieling 

 

3. Herhaalde Approaching/contact willen maken 

B. Betrokkene is herhaaldelijk ergens fysiek aanwezig geweest (paleis Bezuidenhoutseweg, 

Israëlische Ambassade, op plaatsen waar leden van het Koningshuis publiekelijk verschijnen) 

C. Fysieke aanwezigheid bij overheidsgebouwen 

D. Zoekt toenadering richting leden Koninklijk Huis 

E. Doet daadwerkelijke pogingen om Hare Majesteit te spreken 

I. Approach behaviour (daadwerkelijk bij het paleis verschijnen) 

 

4. Problemen met/frustratie of fixatie jegens de bedreigde persoon 

D. Boosheid richting politie, justitie en Koninklijk Huis, voelt zich gerechtvaardigd in dreigend gedrag 

D. Focus op meerdere personen (politie, justitie, Koningshuis) maar geen fixatie op één persoon, 

eerder fixatie op zijn 'zaak' 

E. Fixatie op Koningin (aantal incidenten/fysiek verschijnen bij paleizen kort na elkaar) 

J. Gerichtheid op Koninklijke familie  

 

5. Gedrag 

B. Obsessief compulsief gedrag 

H. Verbaal agressief 

I.  Verwardheid 

J. Impulsief gedrag (zorgt met auto en paard voor gevaarlijke situaties voor omstanders en zichzelf) 

 

6. (Be)dreiging 
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D. Raakt snel geagiteerd en gefrustreerd en reageert dan met bedreigingen of fysiek geweld (jegens 

familie) 

F. Neemt dreigende houding aan (maar dit leidt vooralsnog niet echt tot gewelddadige incidenten) 

 

7. Zorgelijke uitingsvorm  

D. Meerdere communicaties (frequentie) 

D. Meerdere vormen van communicaties (schriftelijk, telefonisch, via journalisten/dagbladen) 

 

8. Middelengebruik 

C. Druggebruik (vergroot het risico op geweld) 

F. Gebruikt (hard)drugs 

 

9. Persoonlijke situatie 

D. Al zijn pogingen om zijn probleem (grief) op te lossen zijn niet gelukt 

D. Toenemende wanhoop cq uitzichtloosheid mbt de oplossing van zijn grief 

 

10. Kans op herhaling 

B. De kans dat hij met dit gedrag doorgaat is groot 

 

11. Toegang tot wapens 

C. Verzamelen en de beschikbaarheid van wapens (en munitie) 

 

B. Beschermende factoren 

Als 'beschermende factoren/ontbreken van relevante indicatoren' kwamen uit de 

dreigingsinschattingen de onderstaande punten naar voren. Deze punten zijn letterlijk overgenomen 

uit de dreigingsinschatting en vervolgens geclusterd (ingedeeld in categorieën) om een overzicht te 

krijgen van welke (hoofd)thema's belangrijk zijn. 

 

1. Goede/stabiele psychische gesteldheid  

A. Wanen blijken over de jaren heen redelijk stabiel dus het huidige gedrag zal zo door blijven gaan 

(ipv escaleren) en er lijkt geen sprake van risico voor geweld in de richting van het Koningshuis.  

C. Adequate copingmechanismen 

D. Geen sprake van suïcidale gedachten/gedragingen 

D. Geen sprake van homocidale ideevorming 

D. Geen sprake van risicovolle specifieke psychotische symptomen 

D. Geen sprake van psychopathie 

 

2. Gedrag en communicatie 

B. Niet agressief, tot op heden gedrag niet gewelddadig 

B. Teksten die hij gebruikt zijn vredelievend 

B. Gehoorzaamt aan gezag (als hij door beveiligers wordt weggestuurd) 

C. Accepteert de behandeling 

G. Uit boosheid tot op heden slechts in woorden 

E. Geen agressief gedrag, eerder angstig/ongerust 

 

3. Positie op de 'pathway to violence' 
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C. Niet de intentie om geweld te plegen 

F. Geen aanwijzingen voor planning en/of voorbereiding van een gewelddadig incident 

H. In woning van betrokkene niets aangetroffen wat duidt op ideevorming, planning of voorbereiding 

van een aanslag 

 

4. (Persoonlijke) doel van het benaderen is ongevaarlijk 

A. Er worden geen dreigingen geuit, maar er wordt aandacht gevraagd voor de persoonlijke situatie 

E. Het is slechts zijn doel om hulp te vragen, doet geen negatieve/agressieve uitspraken over de 

Koningin 

J. Haar obsessie met de Koninklijke Familie is positief gekleurd, gaat geen dreiging vanuit 

 

5. (Be)dreiging 

F. Dreiging die hij uit tegen Koninklijke Familie is niet realistisch  

G. Boosheid & frustratie niet jegens de Koningin, maar naar Balkenende 

J. Geen aanwijzingen voor dreiging tegen de Koningin/Koninklijke familie 

H. Bedreiging die betrokkene heeft geuit bleek niet reëel (er werden geen explosieven aangetroffen 

zoals betrokkene beweerde) 

 

6. Mogelijkheden van de dreiger 

F. Verdiept zich niet in activiteiten/agenda van Hare Majesteit en beschikt over beperkte middelen en 

mogelijkheden om betrouwbare informatie te verzamelen 

 

7. Middelengebruik 

A. Geen middelengebruik/misbruik 

D. Geen sprake van middelengebruik 

 

8. Toegang tot wapens 

D. Geen sprake van toegang tot/affiniteit met wapens 

F. Nooit met wapens aangetroffen (ondanks contacten in criminele milieu) 

 

9. Antecedenten 

A. Geen geweldsincidenten 

C. Incidenten (verzet/geweld ) zijn lang geleden voorgevallen 

 

10. Contact willen maken 

A. Onderneemt geen pogingen om dichterbij te komen, Majesteit wordt niet direct benaderd 

 

C. Ontbrekende informatie 

In sommige dreigingsinschattingen stond verwoord welke informatie ontbrak maar wel wenselijk was 

voor het maken van een adequate inschatting. Deze punten zijn hieronder weergegeven. 

 

1. Reden/doel benadering en context van de situatie 

A. Heeft ze contact gezocht met de beveiligers van de DKDB/Kmar? 

C. Betrokkene is opgevallen door zijn fysieke aanwezigheid bij verschillende verblijven van de 

Koninklijke Familie alwaar hij volgens de beveiligers ter plaatse een verwarde/labiele indruk maakte. 
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Onduidelijk blijft echter met welke reden betrokkene hier is, terwijl dit voor de inschatting cruciale 

informatie betreft. 

I. Er is onvoldoende informatie voor een gedragskundige beoordeling, alleen maar dat hij 3x bij paleis 

Huis ten Bosch is geweest, maar niets over uitlatingen, gedrag, situatie. 

 

2. Algemene achtergrond 

F. Informatie over persoonlijke achtergronden 

G. Beperkte informatie over het verleden van betrokkene. Daardoor is het niet goed mogelijk om 

conclusies te trekken uit zijn gedrag. Het is niet duidelijk of de waan rond het Koningshuis al langer 

bestaat. 

 

3. Algemene ziektegeschiedenis 

F. Informatie over diagnostiek, hulpverleningshistorie 

 

4. (Context van) antecedenten 

F. Heeft in het verleden kennelijk gewelddadige feiten gepleegd maar in het dossier is hier geen 

aanvullende informatie over. 

 

Conclusie 

Het valt op dat veel clusters zowel bij de risicofactoren als bij de beschermende factoren terugkomen. 

Onder 'beschermende factoren' valt op deze manier dus vaak ook de afwezigheid van een risicofactor. 

Dit kan misschien niet direct als 'beschermend' gezien worden, maar weegt in de 

dreigingsinschattingen wel mee bij het naar beneden bijstellen van de ernst dan wel 

waarschijnlijkheid. Ook geeft dit aan dat de categorieën die zowel bij risico- als beschermende 

factoren terugkomen van belang zijn om uit te zoeken, na te vragen of dieper op in te gaan. Uit 

bovenstaande kunnen 11 thema's worden gedestilleerd die aangeven wat de aandachtsgebieden zijn 

die klaarblijkelijk van belang zijn bij het maken van een dreigingsinschatting. Per thema zijn door de 

onderzoeker (een) relevante vra(a)gen geformuleerd. 

 

1. Algemene achtergrond 

-  Wat is de woonsituatie van de approacher (waar, met wie)? 

-  Wat is de dagbesteding van de approacher? 

-  Wat voor sociale contacten heeft de approacher? 

2. Huidige psychiatrische problematiek/psychische problemen, omgang daarmee en 

ziektegeschiedenis 

-  Heeft de approacher een psychiatrische stoornis/psychische problemen en zo ja: welke? 

- Indien van toepassing: hoe gaat approacher met deze problemen om (behandeling, medicatie, 

compliance in de behandeling en copingstijl) 

-  Heeft de approacher in het verleden een psychiatrische stoornis/psychische problemen gehad 

en zo ja: welke? 

3. Antecedenten en hun context 

- Heeft de approacher antecedenten en zo ja wat was de ernst/context hiervan? 

4. Middelengebruik (medicatie, alcohol, drugs) 

-  Gebruikt de approacher medicatie en/of verdovende middelen en zo ja welke (en in welke 

 mate)? 

5. Motief 
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-  Waarom is de approacher hier (persoonlijke motivatie en persoonlijke situatie)? 

-  Wat wil de approacher met zijn komst bereiken (doel, is dit mogelijk gevaarlijk)? 

6. Persoonlijke problemen met/frustratie of fixatie jegens de te bedreigen persoon 

-  Is er sprake van frustratie of fixatie? 

- Betrekt de approacher persoonlijke problemen op de bedreigde? 

7. (Be)dreiging 

-  Is er sprake van (be)dreiging en zo ja: 

- Wat is de aard van de (be)dreiging (verbaal (direct of geschreven), fysiek, gedrag?) 

- Hoe concreet/realistisch is de (be)dreiging? 

8. Gedrag 

- Vertoont de approacher opvallend gedrag (bijv. agressief, labiel, verward) en zo ja: wat voor 

gedrag? 

- Is de approacher vaker hier geweest of heeft hij al eerder op andere manieren geprobeerd 

aandacht te vragen voor zijn situatie/grief/probleem (op welke manier en frequentie)? 

10. Toegang tot/affiniteit met wapens 

-  Heeft de approacher affiniteit met en/of toegang tot wapens? 

11. Positie op de 'pathway to violence' 

- Is er sprake van ideevorming/planning/voorbereiding van een geweldsdelict? 
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BIJLAGE 3 – CONCEPTVRAGENLIJST VOOR BEVEILIGERS 

 

VRAGENLIJST VOOR BEVEILIGERS 

1.  Wat doet u hier/waarom bent u hier? 

Deze vraag is overgenomen uit het lijstje van het FTAC. Daarnaast komt zowel uit de literatuur als uit 

de analyse van de dreigingsinschattingen naar voren dat motivatie belangrijk is. Waarom is iemand 

hier? Ook geven de experts aan dat het goed is om te beginnen met vragen over het ‘hier en nu’. 

2. Waar komt u vandaan en hoe bent u hier gekomen? 

De deskundigen geven aan dat het belangrijk is om na te gaan hoeveel moeite (‘effort’) iemand heeft 

verricht om ter plaatse aanwezig te zijn. Dit kan namelijk een indicatie zijn voor de mate van fixatie. Uit 

de literatuur blijkt dat het nuttig is om te weten of er sprake is van fixatie, het is immers een risicofactor 

voor het escaleren van de situatie. Tot slot komt uit de analyse van de dreigingsinschattingen naar 

voren dat er een beeld gevormd moet worden over de algemene achtergrond van de approacher. 

Daar draagt deze vraag ook aan bij.  

3. Wat doet u in het dagelijks leven? 

Ook deze vraag draagt bij aan de beeldvorming omtrent de algemene achtergrond van de persoon. 

Uit het interview met de gedragsdeskundigen en uit de literatuur blijkt daarnaast dat ‘maatschappelijke 

inbedding’ een beschermende factor kan zijn. Met deze vraag wordt hier op ingegaan.   

4. Bent u de afgelopen tijd vaker hier of op een andere Koninklijke/politieke locatie of 

evenement geweest? 

Approachen is een risicofactor. Het kost natuurlijk meer moeite om vaker naar een locatie toe te 

reizen, waardoor dit ook weer iets zegt over de mate van inspanning (‘effort’) die wordt geleverd. Uit 

de analyse van de dreigingsinschattingen komt naar voren dat het belangrijk is om te weten te komen 

of de approacher al vaker 'hier' geweest om aandacht te vragen voor zijn grief. Daarnaast staat deze 

vraag ook op de lijst van het FTAC. 

5. Heeft u ooit geprobeerd in contact te komen met politici of leden van het Koningshuis? 

Deze vraag sluit aan bij vraag vier. Eerder moeite doen om met een politiek of Koninklijk persoon in 

contact te komen kan iets zeggen over de mate van fixatie, behandelt de vraag vanuit de 

dreigingsinschattingen-analyse of er eerder geprobeerd is aandacht te vragen voor de eventuele grief 

van de approacher en de vraag staat tevens op het lijstje van het FTAC. 

6. Wat is het doel van uw bezoek vandaag, wat wilt u met dit bezoek bereiken? 

Deze vraag gaat dieper in op het motief voor de aanwezigheid van de approacher en geeft mogelijk 

inzicht in- of een opening om door te vragen naar persoonlijke problemen of frustraties die de 

approacher heeft met/jegens de persoon waar hij voor komt. Uit de analyse van de 

dreigingsinschattingen blijkt dat dit van belang is. Ook sluit deze vraag aan bij de risicofactoren ‘fixatie’ 

en ‘leakage’ uit de literatuur en stond een vergelijkbare vraag (‘what do you ideally need out of today’s 

visit’) op het lijstje van het FTAC.  

7. Zit u ergens mee of heeft u op dit moment een moeilijke situatie in uw leven? 

Uit de literatuur en het interview met de gedragsdeskundigen blijkt dat belangrijke (negatieve) 

levensgebeurtenissen, met name in combinatie met een slechte omgang met deze stress (slechte 

‘copingstijl’) het risico op geweld kan vergroten. Door middel van deze vraag wordt in kaart gebracht of 

er grote levensgebeurtenissen gaande zijn in het leven en/of het hoofd van de approacher.  
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8. Bent u (ooit) onder behandeling psycholoog/psychiater geweest of gebruikt(e) u medicijnen 

voor psychische klachten? 

Uit alle geraadpleegde bronnen kwam naar voren dat het zeer belangrijk is om uit te vinden hoe de 

psychische gesteldheid van de approacher is. Deze vraag levert hier een bijdrage aan. 

9. Bent u ooit met de politie of justitie in aanraking geweest? 

Antecedenten en gewelddadig gedrag in het verleden zijn belangrijke risicofactoren, zo blijkt uit de 

literatuur, de analyse van dreigingsinschattingen en het interview met de gedragsdeskundigen. Ook is 

het van belang om de context van antecedenten te weten, hierop kan dus worden doorgevraagd. 

Deze vraag staat daarnaast ook op het lijstje van het FTAC.  

10. Heeft u een wapen bij zich? 

Op het lijstje van het FTAC staat deze vraag geformuleerd. Ook wordt uit de analyse van 

dreigingsinschattingen en de literatuur duidelijk dat het belangrijk is om zicht te krijgen op of de 

approacher toegang tot- of affiniteit met wapens heeft. Door het antwoord op deze vraag wordt dit 

uiteraard niet helemaal duidelijk – of iemand op dit moment wel of geen wapen bij zich draagt hoeft 

hier namelijk niets over te zeggen – maar het kan een openingsvraag zijn om op dit onderwerp door te 

gaan.  

11. Heeft u vandaag (alcohol) gedronken of drugs gebruikt? 

De analyse van dreigingsinschattingen wijst uit dat het nuttig is om te weten of iemand op het moment 

van de approach onder invloed van alcohol of drugs verkeert. Uit de stalkingliteratuur komt naar voren 

dat middelengebruik een risicofactor is voor het toepassen van geweld, de literatuur over aanslagen is 

hier echter minder eenduidig over. In het lijstje van het FTAC komt bovenstaande vraag ook voor.  

12. Is er iets dat ik u niet gevraagd heb maar waarvan u vindt dat ik het toch zou moeten 

weten? 

Deze vraag is overgenomen uit het lijstje van het FTAC. Het is een goede vraag om ofwel eventuele 

belangrijke punten toch nog aan het licht te krijgen en daar op door te gaan, ofwel het gesprek af te 

ronden. 

 

CHECKLIST VOOR BEVEILIGERS 

De checklist valt uiteen in drie categorieën: uiterlijk, gedrag en situatie. Sommige vragen zijn multiple 

choice, om de invulsnelheid te bevorderen en het gebruiksgemak te vergroten. Bij iedere vraag is er 

echter wel de mogelijkheid om in eigen woorden een toelichting te geven. 

 

Uiterlijk 

1.  Zag hij er verzorgd of onverzorgd uit? 

2.  Stonk hij? 

3.  Was de kleding passend bij de rest van het uiterlijk? 

4.  Was de kleding passend bij de weersomstandigheden? 

Bovenstaande vragen zijn aangedragen door de geïnterviewde experts en zijn allemaal ja/nee vragen. 

Bij iedere vraag is er tevens de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven. 

 

Gedrag  

5.   Wat voor opvallend/verdacht gedrag vertoont deze persoon?  

Deze vraag is opgesteld naar aanleiding van de analyse van dreigingsinschattingen, waar uit bleek  

dat het gedrag van de approacher belangrijke informatie is. Door de internationale experts werd dit  

bevestigd. De vraag zal een aantal antwoordmogelijkheden krijgen (waarbij eventueel meerdere  

antwoorden mogelijk zijn), zoals ‘verward’, ‘nerveus’, ‘agressief’, ‘labiel’. Daarnaast is er ruimte om dit  
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toe te lichten. 

6.   Maakte hij/zij oogcontact met jou?  

Dit is een ja/nee vraag, die door de geïnterviewde experts is aangedragen. 

7.   Hoe was zijn houding?  

Deze vraag is ook door de experts aangedragen en krijgt een aantal verschillende  

antwoordmogelijkheden: ‘meewerkend’, 'opdringerig‘, 'recalcitrant/weerspanning,' 'agressief’, ‘vijandig’. 

Daarnaast is er ruimte om het antwoord toe te lichten en indien nodig een andere omschrijving van de 

houding te geven.  

8.  Kon de persoon logisch denken/Gaf de persoon logische antwoorden?  

Deze vraag moet inzichten geven over het al dan niet aanwezig zijn van een psychische stoornis. Dat 

dit belangrijk is komt uit alle onderzochte bronnen naar voren, Zonder de beveiligers een taak als 

psycholoog toe te bedelen, kan uit het antwoord op deze vraag wel veel worden opgemaakt over de 

psychische toestand van de approacher. De toelichting, die wordt gevraagd als het antwoord op de 

vraag ‘nee’ is, is bij deze vraag dan ook erg belangrijk.  

9.   Lijkt het of de persoon dingen hoort of ziet die jij niet ziet? 

Ook deze vraag kan iets zeggen over de geestestoestand van de approacher. Hiervoor geldt dan ook  

hetzelfde als bij de vorige vraag, behalve dat er juist een toelichting wordt gevraagd wanneer het  

antwoord ‘ja’ is.  

10.  Heeft de persoon een bedreiging geuit? (ruimte om toelichting te geven) 

Uit de literatuur komt naar voren dat het al dan niet uiten van een concrete bedreiging niets zegt over 

de kans dat er een aanslag of geweld zal volgen. Uit de analyse van dreigingsinschattingen blijkt 

echter wel dat dit relevante informatie is. Een dreigingsinschatter zal het hoe dan ook willen weten als 

er een bedreiging geuit is, ook al blijkt uit de onderzochte bronnen dat het niet mee zou moeten 

wegen in het voorspellen van de waarschijnlijkheid van een aanslag of het gebruik van geweld. 

Mogelijk kan de bedreiging echter wel iets zeggen over de ernst. 

 

Situatie 

11.  Beschrijf de situatie (Ruimte om toelichting te geven;  waarom sprak je de persoon aan, 

hoe ging het gesprek en hoe reageerde de persoon op jou, sfeer) 

Uit het interview met de gedragsdeskundigen bleek dat de context van de approach zeer belangrijk is. 

Ook uit de literatuur blijkt dat niet alleen het wel of niet approachen, maar ook het ‘hoe’ van de situatie 

iets zegt over het mogelijke vervolg. Dit is een open vraag waarin de beveiliger gevraagd wordt iets te 

zeggen over waarom hij de persoon aansprak, hoe het gesprek verliep, hoe de persoon op hem 

reageerde en wat de sfeer was.  

12.   Heb je deze persoon vaker gezien en zo ja gedroeg hij zich hetzelfde of anders dan  

anders?  

Ook deze vraag zegt iets over de context van deze specifieke approach. Net zoals bij de vorige vraag 

is beschreven, wordt het belang hiervan aangekaart door de gedragsdeskundigen en blijkt het tevens 

uit de literatuur. De vraag is in eerste instantie een ja/nee vraag, wordt de vraag met ‘ja’ beantwoord 

dan dient er een toelichting gegeven te worden. 

13.  Wat is je eigen/onderbuikgevoel bij deze situatie?(Ruimte om toelichting te geven) 

Dat de intuïtie van de beveiliger mee kan wegen in het beoordelen van de casus bleek uit de 

gesprekken met de gedragsdeskundigen en de experts. In deze open vraag kunnen de beveiligers 

hun eigen gevoel kwijt. 
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Er zijn ook een aantal onderwerpen die wel belangrijk zijn gebleken, maar waar niet naar gevraagd 

wordt in het interview (vragenlijst) of de checklist. Dit heeft verschillende oorzaken. De meest 

belangrijke is dat de vragenlijst handzaam, toepasbaar en dus kort moet zijn. Hetzelfde geldt voor de 

checklist. Als het te veel werk kost om alles in te vullen, zal het minder vaak gebruikt worden. Er 

moeten dus keuzes worden gemaakt. Bij een aantal onderwerpen is het daarnaast lastig om een 

vraag te formuleren waar de persoon zelf antwoord op kan geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

sociale positie van de approacher. Of iemand een ‘loner’ is of niet, is misschien beter te achterhalen 

via derden, dan via de persoon zelf. Dat geldt ook voor de positie van de approacher op het ‘pathway 

to violence’. Dit is iets dat niet aan de persoon zelf kan worden gevraagd, maar waar de 

dreigingsinschatters naar aanleiding van de overige informatie iets over zullen zeggen.  
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BIJLAGE 4 – DEELNEMENDE EXPERTS  

Lijst van experts die commentaar hebben geleverd op de eerste versie van de vragenlijst 

 

Omwille van de privacy van de experts zijn de namen in deze openbare versie van het rapport 

verwijderd. 

 

1. Gedragsdeskundige korps Utrecht 

2. Institut für Psychologie Bedrohungsmanagement, team Psychologie & Sicherheit 

3. Directrice Threat Management Matters Inc., Canada 

4. Deskundige op het gebied van dreigingsinschattingen bij het ministerie van BiZa 

5. Zelfstandig psychiater in Zwitserland, houdt zich bezig met problematiek op het gebied van      

 dreigingsinschattingen 

6.  Expert Kennisontwikkeling en Innovatie, DKDB 

7.  Dienst Specialistische Interventies, KLPD 

8.  Fixated Threat Assessment Centre (FTAC), Londen 

9.  Professor in de psychiatrie aan de Universiteit van San Diego, voorzitter van Forensis Inc. 

10. Directeur Peace of Mind, Threat Management Company, Finland 

11. Profiler en threat assessment professional bij de FBI 

12. Psycholoog en directeur Work Trauma Services, Verenigde Staten 

 

Hiernaast hebben er nog 2 experts gereageerd, zij waren echter van mening dat hun deskundigheid 

niet ver genoeg reikt om een zinvolle bijdrage aan het onderzoek te leveren. Derhalve zijn hun namen 

ook niet aan de lijst toegevoegd.  

 


