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Opgave 1 Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven
tekst 1

HIER WAAK IK
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SAMENVATTING
Nederland telt 55.000 agenten en
35.000 particuliere beveiligers. De
beveiligingsindustrie is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid.
(...)
Waar komt die explosie van bewakers
vandaan? Is de criminaliteit zo toegenomen dat de overheid het niet
meer alleen kan bolwerken? Of voelen
we ons, ongeacht de werkelijkheid,
onveiliger dan vroeger?
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Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven is tussen 1960 en 2004
vertienvoudigd, van globaal 130.000
tot 1,3 miljoen. (…) (cijfers: cbs).
Maar de criminaliteit is sinds 1960 niet
alleen toegenomen, zij is ook van
karakter veranderd. De weggevallen
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sociale controle in openbaar vervoer
en winkels heeft tal van gelegenheden
gecreëerd voor vandalisme, vernielingen, zwartrijden, winkeldiefstallen en
wat dies meer zij. (…)
Richard Franken is commercieel directeur van Trigion Beveiliging, dat samen
met Group4Securicor en Securitas de
top drie in de beveiligingsbedrijven
vormt. (…) Franken keert zich tegen
de vooroordelen die er over particuliere beveiligers bestaan: “Er is veel
koudwatervrees, commercie is vies en
men is bang voor wapengebruik door
particuliere bewakers. Maar er is geen
enkel beveiligingsbedrijf dat de ambitie
heeft om met wapens te gaan werken.”
(…)

bron: Maandblad M van NRC Handelsblad van 7 juli 2007 door Hugo Arlman
(sterk ingekort)
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Opgave 1 Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje.
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Lees tekst 1.
Zie de regels 1 tot en met 5 van tekst 1.
Noem één politietaak die wel en noem twee politietaken die niet door
particuliere beveiligers mogen worden overgenomen.
Criminaliteit heeft materiële en immateriële gevolgen voor burgers, bedrijven en
overheid.
Noem twee materiële gevolgen en twee immateriële gevolgen van criminaliteit
voor burgers en/of bedrijven en/of de overheid.
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Zie de regels 9 tot en met 11.
Volgens de Veiligheidsmonitor 2008 voelde in 2008 20 procent van de
Nederlanders zich wel eens onveilig. In 2007 was dit percentage iets hoger.
Nederlanders voelen zich onveiliger dan op grond van de werkelijke cijfers te
rechtvaardigen is.
Geef hiervoor een verklaring. Betrek in je antwoord de rol van de media.
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Zie de regels 12 tot en met 15.
De door de politie geregistreerde criminaliteit geeft geen volledig beeld van de
werkelijke criminaliteit.
Geef hiervoor een reden.
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Zie de regels 16 tot en met 23.
De auteur van tekst 1 geeft aan dat de criminaliteit sinds 1960 niet alleen is
toegenomen, maar ook van karakter is veranderd. Deze verandering kan in
verband worden gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. De auteur
noemt in dit verband de weggevallen sociale controle in het openbaar vervoer
en in winkels.
Noem twee andere maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen hebben geleid
tot een toename van vandalisme, zwartrijden en winkeldiefstal. Licht het
mogelijke verband toe tussen elke maatschappelijke ontwikkeling en deze
vormen van criminaliteit.
Zie de regels 24 tot en met 35.
Alleen de politie (en het leger) heeft in Nederland volgens de wet het recht om
wapens te dragen en zonodig te gebruiken.
Met welk begrip wordt deze bevoegdheid van de overheid aangeduid?
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