
VAKANTIEPARKEN
EEN DATAGEDREVEN BENADERING

Vakantieparken kunnen worden gebruikt voor 
criminele activiteiten. De Zicht-Op-methode 
maakt het mogelijk om hier met behulp van 
data meer zicht op te krijgen. Deze folder 
beschrijft de doelen en werkwijze.



HOE KUNNEN VAKANTIEPARKEN 
EEN RISICO VORMEN? 
Nederland kent veel vakantieparken. Veel van die 
parken gaan met de tijd mee en weten aantrekkelijk te 
blijven voor toerisme en recreatie. Maar er zijn ook 
parken die langzaam hun aantrekkingskracht verliezen 
en beginnen te verloederen. Die parken kunnen dan 
een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze 
bedoelingen. Het speelt mee dat op vakantiepark-
adressen vaak minder toezicht en sociale controle is. 
De parken kunnen daardoor bijvoorbeeld misbruikt 
worden voor hennepkwekerijen, illegale of dubieuze 
praktijken, of als ontmoetingsplaats voor criminelen. 
Er ontstaat dan een negatieve spiraal. De ondernemer 
verliest grip op zijn park en de omgeving wordt 
 geconfronteerd met problemen op het gebied van 
veiligheid en leefbaarheid. 

WELKE MOGELIJKHEDEN 
BIEDEN DATA-ANALYSES?
Het CBS heeft met behulp van alle provincies en 
enkele RIEC’s alle inschrijvingen van natuurlijke- en 
rechtspersonen op vakantieparken over de periode 
2017 t/m 2020 in beeld gebracht. Er is onderscheid 
gemaakt tussen vakantieparken met één hoofdadres 
per park en vakantieparken waarvan de adressen per 
object op het park bekend zijn. Voor deze informatie is 
gebruik gemaakt van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG).

De inschrijvingen op vakantieparken geven al diverse 
nieuwe inzichten op hoofdlijnen. Voor verdiepende 
vragen wordt (met dezelfde privacywaarborgen) gebruik 
gemaakt van databronnen die ook worden ingezet voor 
Zicht op Ondermijning, zoals de Basisregistratie 
Personen, de Kamer van Koophandel en het Kadaster. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om data over antecedenten, 
veroordelingen, vastgoed, vermogen en schulden.

Met deze data kunnen vragen worden beantwoord als:
• Hoeveel incidenten zijn er door de politie geregistreerd 

op de vakantieparkadressen (onder te verdelen in 
verschillende feiten/verdenkingen)?

• Op hoeveel vakantieparkadressen hebben 
 ontruimingen van hennepkwekerijen en/of 
 drugslabs plaatsgevonden?

• Hoeveel personen die op een vakantieparkadres 
ingeschreven staan zijn veroordeeld (bijvoorbeeld 
voor witwassen of drugscriminaliteit)?

WAT IS DE MEERWAARDE VAN 
DE NIEUWE INZICHTEN?
Op dit moment bevindt het onderzoek naar vakantie-
parken zich in de eerste fase. Zodra het onderzoek 
(begin 2022) gevalideerde resultaten heeft opgeleverd, 
kunnen gemeenten, provincies en RIEC’S de inzichten 
gebruiken om preventieve maatregelen te nemen tegen 
misbruik van vakantieparken. 

Denk bijvoorbeeld aan:
• Vakantieparken met een verhoogd risico aantrekke-

lijker maken voor ondernemers, zodat ze weer 
gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.

• Bestemmingsplannen zodanig aanpassen dat 
vakantieparken minder aantrekkelijk worden voor 
misbruik, bijvoorbeeld door ze niet te ver van 
woonwijken te ontwikkelen. 

• Op vakantieparken met een verhoogd risicoprofiel 
(extra) aanwezig zijn met handhaving en/of controles 
uitvoeren.

Samen met sociale domein in gesprek
over kwetsbare groepen

In lijn met de werkwijze van Zicht op 
 Ondermijning, is het belangrijk om verder te 
kijken dan alleen data. Zo is het belangrijk de 
uitkomsten ook te bespreken met relevante 
betrokken partijen, ook uit het sociale domein. 
Zo kan een (goedkoop) verblijf op een vakantie
park wellicht extra interessant zijn voor 
alleenstaande ouders met hoge schulden. 
Of voor jonge mensen zonder werk. Die mensen 
kunnen op zo’n vakantiepark ook extra 
kwetsbaar zijn om betrokken te raken bij 
criminele activiteiten. Met gemeenten en 
sociale partners kan worden besproken welke 
preventieve maatregelen mogelijk zijn.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/38/inschrijvingen-vakantieparken-per-gemeente-2017-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/38/inschrijvingen-vakantieparken-per-gemeente-2017-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/38/inschrijvingen-vakantieparken-per-gemeente-2017-2021


Denk mee

Bij de aanpak van vakantieparken gaat het niet alleen 
om data, maar ook om sociale factoren. Heb je kennis 
over de problematiek en/of wil je graag meedenken? 
Stuur dan een mail naar zichtopondermijning@ictu.nl.

HOE IS DE AANPAK 
GEORGANISEERD?
Het onderzoek naar vakantieparkadressen wordt 
uitgevoerd door een werkgroep die bestaat uit vertegen-
woordigers van het ministerie van BZK, het CBS, 
zes provincies, twee RIEC’S en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zij bespreken 
en verdiepen maandelijks de geprioriteerde onderzoeks-
vragen, inzichten en mogelijke handelingsperspectieven. 
De analyses worden in een beveiligde omgeving 
uitgevoerd door analisten van het CBS. De datagedreven 
benadering van vakantieparkadressen wordt op 
verschillende manieren verder ontwikkeld, bijvoorbeeld 
met extra databronnen en de kennis over barrière-
modellen bij het CCV.

Deelproject Zicht op Ondermijning

Bij de datagedreven benadering van 
 vakantieparkadressen wordt gebruik gemaakt 
van de methode die is ontwikkeld door de 
City Deal Zicht op Ondermijning. Bij deze 
‘Zichtop methode’ worden verschillende 
databronnen ingezet om extra inzichten te 
krijgen in risico’s op criminele fenomenen, 
om daarmee de preventieve aanpak van 
ondermijnende criminaliteit te versterken 
(zie www.zichtondermijning.nl). Vakantiepar
ken maken geen onderdeel uit van de primaire 
focus van Zicht op Ondermijning. Daarom is 
hier een apart deelproject voor opgestart. 
Naar verwachting worden de inzichten uit de 
analyses in 2022 ook opgenomen in het 
dashboard Zicht op Ondermijning.
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