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Voorwoord

Jaarlijks worden ruim 3 miljoen Nederlanders slachtoffer van criminaliteit. Maar in 
welke mate verschillen burgers in de kans om slachtoffer te worden? Hoeveel slacht-
offers melden het delict bij de politie en welke factoren beïnvloeden hun keuze? 
Hoe staat het met het slachtoffer in het strafproces? En, hoe bang is de Nederlandse 
burger om slachtoffer van criminaliteit te worden?

Deze en andere vragen staan centraal in deze publicatie waarmee het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp) een state of the art wil geven van de huidige kennis over 
slachtoffers van criminaliteit. Het maakt onderdeel uit van het recent gestarte 
onderzoeksprogramma ‘Slachtoffers van criminaliteit’ van het scp. Inmiddels zijn 
er verschillende projecten gaande binnen het scp die binnen dit programma worden 
uitgevoerd. Een van die projecten is een onderzoek naar de voorzieningen voor 
slachtoffers van misdrijven. Het resultaat hiervan verschijnt gelijktijdig met de voor 
u liggende publicatie.

Verschillende instanties en personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
deze uitgave. Zo is hoofdstuk 7 geschreven samen met Heike Goudriaan van de Uni-
versiteit Leiden en is hoofdstuk 12 gebaseerd op het rapport van Cora Maas-de Waal 
over de voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven. Verder hebben Harry Eggen, 
Frits Huls en Harry Huys (Centraal Bureau voor de Statistiek), Helga Ezendam 
(ministerie van Justitie), Paul Nieuwbeerta (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving), Gabry Vanderveen (Universiteit Leiden), Johan van Wilsem 
(Universiteit Leiden) en diverse scp-collega’s eerdere versies van het rapport uit-
gebreid van commentaar voorzien. De onderzoeker dankt hen voor hun construc-
tieve opmerkingen. Daarnaast zijn speciaal voor dit rapport gegevens vervaardigd 
en aan het scp verstrekt. Het scp is Harm Aten (Centraal Bureau voor de Statistiek), 
Luc de Beer (Concern Informatiemanagement Politie), Wim Broeders (Parket-
Generaal openbaar ministerie), Anthony Pemberton (Slachtofferhulp Nederland) en 
Ad Essers (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) dan ook erken-
telijk voor hun bereidwillige medewerking.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

1.1 Inleiding 

Jaarlijks worden ruim 3 miljoen Nederlanders slachtoffer van ernstige of minder 
ernstige vormen van criminaliteit. De meeste slachtoffers krijgen te maken met dief-
stallen en vernielingen, maar ook geweld komt regelmatig voor. Er bestaan grote 
verschillen in de ernst van de ondervonden delicten. Bij het merendeel van de gerap-
porteerde criminaliteit is gelukkig nauwelijks lichamelijk letsel of materiële schade en 
zijn de delicten vooral ‘lastig’ voor de betrokkenen. Toch zijn jaarlijks enkele honderd-
duizenden Nederlanders slachtoffer van criminaliteit die niet alleen maar lastig is, 
maar die ook ernstige lichamelijke of fi nanciële gevolgen heeft.

Veel Nederlanders kennen wel iemand in hun naaste omgeving die recent slacht-
offer is geworden van criminaliteit. Zo weet ongeveer de helft van de bevolking dat 
van familie, vrienden of buren onlangs een fi ets is gestolen en kent 30% iemand uit 
de naaste omgeving bij wie het afgelopen jaar is ingebroken.1 Het is dan ook niet 
verrassend dat een aanzienlijk deel van de bevolking criminaliteit als een belang-
rijk maatschappelijk probleem ziet en misdaadbestrijding een hoge prioriteit geeft 
(Becker en Dekker 2005).2

Ondanks de ruime belangstelling voor criminaliteit krijgen de slachtoffers hier-
van van oudsher weinig aandacht. Toch is de interesse voor deze groep de laatste 
decennia wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Die blijkt onder meer uit resoluties 
van de Verenigde Naties (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power) en de Raad voor Europa (Recommendation on the Position of Victims in 

the Framework of Criminal Law and Procedure). Door deze internationale regelingen uit 
1985, alsmede door politieke en wetenschappelijke debatten die hieraan ten grond-
slag liggen, zijn ‘basisrechten’ voor slachtoffers tegenwoordig algemeen erkend 
(Brienen en Hoegen 2001). In Nederland is met name het afgelopen decennium 
– sinds de inwerkingtreding van de wet-Terwee en de Aanwijzing Slachtofferzorg 
in 1995 – beleidsmatig meer aandacht gekomen voor de bejegening van slachtof-
fers, zijn er ruimere mogelijkheden om de schade op de dader te verhalen en is ook 
de positie van het slachtoffer binnen het strafproces veranderd. De toegenomen 
aandacht is ook zichtbaar in de gestegen uitgaven aan slachtofferzorg. In 2004 werd 
hieraan 32 miljoen euro uitgegeven: een ruime verdubbeling ten opzichte van 1995, 
toen 14,5 miljoen euro (in prijzen van 2004) beschikbaar was (Moolenaar 2005).

Ook binnen de sociale wetenschappen is de belangstelling voor slachtoffers van 
criminaliteit de laatste decennia toegenomen. Deze laat zich met name zien in het 
zogenoemde ‘victimologische’ onderzoek. Binnen deze onderzoeksrichting ligt de 
nadruk sterk op de gevolgen van criminaliteit voor de slachtoffers, zowel binnen 
als buiten het strafproces. Daarnaast is de toegenomen interesse voor slachtof-
fers zichtbaar in het criminologische onderzoek, waarin traditiegetrouw vooral de 
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criminaliteit zelf en de plegers daarvan centraal staan. Steeds meer wordt onderkend 
dat ook het slachtoffer een rol speelt bij de totstandkoming van een delict en in de 
doorloop van de ‘strafrechtelijke’ keten die vervolgens plaatsvindt. Met name op 
basis van criminologisch onderzoek in de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk is steeds meer bekend geworden over de determinanten en consequenties van 
slachtofferschap. In Nederland is vooral in de jaren zeventig veel onderzoek verricht 
naar slachtoffers van criminaliteit, maar ook recent is de aandacht voor dit onder-
werp weer toegenomen. 

De toegenomen belangstelling voor slachtoffers van criminaliteit – in Nederland 
en elders – heeft de kennis van en het inzicht in slachtoffers in ons land vergroot. 
Diverse beleidsinstanties rapporteren inmiddels periodiek op basis van verschil-
lende databronnen daarover. Daarnaast verschijnen steeds vaker wetenschappelijke 
publicaties op dit terrein. Met deze studie willen we een state of the art geven van de 
huidige kennis over slachtoffers van criminaliteit, waarbij we vooral zullen aan-
sluiten bij de criminologische invalshoek. Het maakt onderdeel uit van het recent 
gestarte onderzoeksprogramma ‘Slachtoffers van criminaliteit’ van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp). We geven een breed overzicht van de positie van slacht-
offers van criminaliteit, presenteren de stand van zaken van onderzoek op dit terrein 
en schetsen het beleid dat gevoerd wordt om de positie van slachtoffers te verbete-
ren. De studie richt zich vooral op Nederlandse bevindingen, maar bespreekt ook 
in ruime mate buitenlands onderzoek. Het is de bedoeling dat dit overzicht – naast 
een state of the art – als basis dient om toekomstig onderzoek te systematiseren en 
om toekomstig beleid gericht op (potentiële) slachtoffers empirisch beter te kunnen 
onderbouwen. 

1.2 Af bakening en invalshoek

In het voorgaande is impliciet aangegeven dat we ons in deze studie richten op de 
‘gewone’ burger die het slachtoffer is of kan worden van criminaliteit. Hoewel deze 
omschrijving op het eerste gezicht misschien duidelijk genoeg lijkt, zal toch enige 
toelichting worden gegeven op deze keuze en een expliciete afbakening worden 
gemaakt. Drie elementen zijn daarbij van belang:
– Onder criminaliteit verstaan we in principe alle gedragingen die bij wet strafbaar zijn 

gesteld als misdrijf.3 Overtredingen vallen buiten het bereik van deze publicatie. 
Gedragingen die ‘onbehoorlijk’ of ‘onduldbaar’ zijn of die voor ‘overlast’ zorgen 
blijven eveneens buiten beschouwing als zij niet onwettig zijn (zie ook wrr 2003). 
Hiermee hanteren we een nogal legalistische opvatting van criminaliteit.

– We beperken ons tot strafbare feiten waar natuurlijke personen het slachtoffer van 
kunnen worden. Dit betekent dat criminaliteit waar bedrijven en instellingen mee 
te maken kunnen krijgen, zoals fraude, winkeldiefstal of bedrijfsspionage, buiten 
beschouwing blijven. Ook strafbare feiten waar de maatschappij of de staat het 
slachtoffer van kunnen worden, bijvoorbeeld vernieling van openbare voorzienin-
gen of van belastingfraude, worden in deze studie niet meegenomen. Uiteraard 
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vallen ook slachtofferloze delicten, zoals rijden onder invloed, illegaal gokken, 
wapenbezit en te hard rijden, buiten het bereik van deze studie.

– Verder concentreren we ons op strafbare feiten die door natuurlijke personen zijn 
gepleegd. Bedrijven en instellingen die crimineel gedrag vertonen, zoals belas-
tingfraude of het lozen van milieuvervuilende producten, vallen buiten het bereik 
van deze studie. Ook overheden die strafbare feiten plegen, zoals het ongeoor-
loofd gebruik van geweld, krijgen geen aandacht.

Kortom, we richten ons in deze publicatie op individuele burgers die het slachtoffer 
zijn geworden van misdrijven gepleegd door andere burgers. Het gaat dan met name 
om gewelddelicten (zoals moord en doodslag, mishandeling, bedreiging, verkrach-
ting), diefstallen (zoals inbraak, zakkenrollerij, diefstal van auto, fi ets, mobiele tele-
foon, etc.) en vernielingen van private goederen.4 

In het eerste deel van deze studie staat de ‘strafrechtelijke’ keten centraal die in 
werking treedt vanaf het moment dat burgers slachtoffer worden van een delict tot 
en met de afhandeling door de rechter waarbij het slachtoffer zich als ‘benadeelde 
partij’ in het strafproces kan voegen. Figuur 1.1 toont een schematische weergave 
van deze keten. Uitgangspunt zijn alle burgers die slachtoffer kunnen worden van 
criminaliteit en voor wie – als ze eenmaal slachtoffer zijn geworden – een strafrech-
telijke keten is uitgestippeld. Om deze strafrechtelijke keten te kunnen doorlopen 
is het initiatief in eerste instantie aan het slachtoffer zelf. Deze (of eventueel andere 
betrokkenen) kunnen het delict bij de politie melden. Vervolgens spelen vooral poli-
tie, openbaar ministerie en rechterlijke macht een belangrijke rol in de wijze waarop 
het selectieproces verder wordt doorlopen.

We beginnen deze studie met het in kaart brengen van deze ‘strafrechtelijke’ 
keten, waarbij voortdurend een selectie plaats heeft. Getalsmatig blijft immers een 
steeds kleinere groep slachtoffers over. Maar hoeveel burgers krijgen jaarlijks als 
slachtoffer te maken met criminaliteit en hoe vaak melden zij dat vervolgens bij de 
politie? Van welk deel van deze delicten wordt een offi ciële aangifte opgemaakt en 
van hoeveel slachtoffers komt ‘hun’ zaak uiteindelijk voor de rechter?

Vervolgens gaan we na welke aspecten een rol spelen bij deze doorloop van de 
strafrechtelijke keten. Welke factoren zijn van invloed op de kans om slachtoffer van 
criminaliteit te worden en welke bepalen of slachtoffers dit melden bij de politie? 
En: als er een verdachte van het misdrijf is aangehouden, welke kenmerken van het 
slachtoffer zijn dan relevant voor de strafrechtelijke afdoening? Hierbij gaan we ook 
na of er sprake is van systematische patronen in de doorloop.
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Figuur 1.1

Stroomschema van de ’strafrechtelijke’ keten die burgers (kunnen) doorlopen wanneer zij te maken

krijgen met criminaliteit

alle burgers

slachtofferschap

melding van het delict bij de politie

offciële aangifte van het delict

opsporingsonderzoek

vervolgingbeslissing

terechtzitting

,
,

,
,

,
,

Niet alleen feitelijk slachtofferschap is van belang, ook de angst om slachtoffer te 
worden van criminaliteit is relevant. Deze angst kan het leven van burgers in sterke 
mate beïnvloeden. Het kan hierbij gaan om een ‘gezonde dosis’ angst, maar de angst 
kan ook zo sterk zijn dat mensen bepaalde activiteiten niet meer durven of kan zelfs 
leiden tot negatieve effecten voor de gezondheid en een gebrek aan algemene levens-
tevredenheid.

Van belang voor (potentiële) slachtoffers van criminaliteit, is het beleid dat de 
overheid voert op dit terrein. Hierbij kan gedacht worden aan het veiligheidsbeleid 
dat als belangrijkste doel heeft om de criminaliteit terug te dringen (en daarmee 
de kans verkleint dat burgers slachtoffer worden), alsmede het verminderen van de 
onveiligheidsbeleving. Daarnaast voert de overheid slachtofferbeleid dat vooral tot 
doel heeft slachtoffers van criminaliteit te ondersteunen en de positie van slachtof-
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fers in het strafproces te verbeteren. Bij het doorlopen van de ‘strafrechtelijke’ keten 
kunnen slachtoffers een beroep doen op voorzieningen, zoals Slachtofferhulp en 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die deze keten in zekere zin doorkruisen. Zo 
kunnen alle slachtoffers een beroep doen op Bureau Slachtofferhulp, zonder dat het 
noodzakelijk is dat ze daarvoor aangifte doen bij de politie. Ook kunnen slachtoffers 
een beroep doen op voorzieningen die weliswaar gekoppeld zijn aan de strafrech-
telijke keten, bijvoorbeeld een Bureau voor Rechtshulp of een advocaat, maar daar 
geen onderdeel van vormen. We zullen het beleid dat de overheid voert op dit terrein 
in kaart brengen.

1.3 Zicht op slachtoffers en criminaliteit

Van oudsher worden gegevens over slachtoffers en criminaliteit herleid uit crimi-
naliteitsstatistieken. Nederland heeft wat dit betreft een lange traditie. Sinds het 
einde van de negentiende eeuw wordt de Crimineele Statistiek (tegenwoordig Statis-
tiek Rechtbankstrafzaken genoemd) bijgehouden door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (cbs). Deze statistiek omvat de criminaliteit voor zover die bij rechterlijk 
vonnis is vastgelegd. Aan het begin van de vorige eeuw werden de statistieken geba-
seerd op rechterlijke vonnissen door velen als de beste indicator voor criminaliteit 
gezien: alleen de rechter zou in staat zijn uit te maken of sprake is van crimineel 
gedrag:

‘(…) het (is) onder statistici een uitgemaakte zaak, dat de grondslag der crimineele statis-

tiek moet zijn: wat de strafrechter bij onherroepelijk vonnis heeft geconstateerd. Wordt die 

grens overschreden, dan houdt de zekerheid, dat men inderdaad met misdaden en misdadi-

gers te doen heeft, op en komt men tot gissingen en vermoedens.’ 

(De Roos 1908: 3; overgenomen uit Fiselier 1978).
Later ontwikkelde zich het inzicht dat het aantal bij de politie bekende misdrijven 
dichter bij de werkelijke criminaliteit stond dan een statistiek van veroordeelde 
individuen. Slechts een deel van de daders van de gepleegde criminaliteit wordt 
immers door de rechter veroordeeld. Sinds 1948 houdt het cbs daarom ook een lan-
delijke Politiestatistiek bij. Deze statistiek bevat gegevens over het aantal delicten 
dat – hetzij via opsporing, hetzij via aangifte – ter kennis komt van de politie en dat 
vervolgens wordt doorgegeven aan het cbs. Al snel kwam er echter ook kritiek op 
de politiestatistieken. Deze zijn immers afhankelijk van aangiften: niet alle delicten 
komen ter kennis van de politie en bovendien worden niet alle delicten geregistreerd.

Een belangrijk deel van de criminaliteit komt dus niet in de politiestatistieken en 
niet in de rechtbankstatistieken terecht. In deze statistieken is daardoor sprake van 
een onderschatting van de criminaliteit. Belangrijker is echter dat de statistieken 
geen willekeurige selectie zijn van alle gepleegde delicten. Zowel het melden van 
delicten door slachtoffers, als het registeren van de delicten in een offi ciële aangifte 
zijn afhankelijk van allerlei kenmerken. Maar ook de opsporing en vervolging zijn 
gerelateerd aan uiteenlopende kenmerken, waardoor de zaken die uiteindelijk bij de 
rechtbank terechtkomen geen afspiegeling vormen van de gepleegde criminaliteit. 
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Het gebruik van statistieken om inzicht te krijgen in de aard, omvang en ontwik-
keling van slachtofferschap (en criminaliteit), kan daarmee leiden tot een verkeerd 
beeld. Wel kunnen politiële en justitiële registraties uiteraard inzicht geven in het 
Nederlandse strafrechtsysteem en de rol die het slachtoffer speelt in het strafproces. 

De kritiek op de politiestatistieken (en eerder op de rechtbankstatistieken) heeft 
eind jaren zestig geleid tot het gebruik van enquêtes onder (delen van) de bevolking. 
Hierin wordt aan de burgers zelf gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van bepaalde 
delicten.5 Het voordeel van deze manier van informatie verzamelen is dat de gegevens 
afkomstig zijn van het slachtoffer zelf en dus niet afhankelijk zijn van de registraties 
van politie, justitie of andere instanties. Hierdoor komt ook informatie beschikbaar 
over delicten die niet door deze instanties zijn geregistreerd en kan een beter beeld 
worden geschetst van de omvang van de criminaliteit. Kenmerkend voor de meeste 
slachtofferenquêtes is dat ze primair bedoeld zijn om criminaliteit tegen particuliere 
huishoudens vast te stellen. Bepaalde vormen van criminaliteit, zoals strafbare feiten 
waar bedrijven en instellingen het slachtoffer van zijn, alsmede slachtofferloze delic-
ten, blijven als gevolg hiervan in deze enquêtes buiten beschouwing.6 

Op basis van zogenoemde slachtofferenquêtes wordt eveneens meer duidelijk over 
de risico’s die de bevolking loopt om slachtoffer te worden van criminaliteit en over 
de situatie waarin het delict plaatsvond. Er doen immers niet alleen slachtoffers mee 
aan de enquêtes, ook degenen die geen slachtoffer zijn geworden participeren in het 
onderzoek. Bovendien bieden de slachtofferenquêtes inzicht in de kenmerken van 
delicten en slachtoffers die een rol spelen bij de beslissing om delicten al dan niet bij 
de politie te melden en een offi ciële aangifte op (laten) te maken. Over de gevolgen 
van eventuele slachtofferervaringen en het gebruik van voorzieningen voor slachtof-
fers bieden de enquêtes eveneens informatie en ook voor de beleving van criminali-
teit zijn zij een belangrijke bron. 

1.4 Gebruikte gegevens 

Nederland behoort, samen met de Verenigde Staten en de Scandinavische landen 
(Wolf 1976), tot de eerste landen die sinds het begin van de jaren zeventig periodieke, 
landelijke slachtofferenquêtes hebben gehouden en heeft zich hiermee destijds een 
belangrijke positie verworven in de internationale victimologie. Voor Nederland ligt 
de aanvang van de slachtofferenquêtes in 1973 (Fiselier 1978). In de periode 1973 tot en 
met 1980 werd jaarlijks een enquête gehouden door het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (wodc) van het ministerie van Justitie (Van Dijk en Vianen 
1977; Van Dijk en Steinmetz 1979). De laatste jaren worden er in Nederland periodiek 
drie afzonderlijke slachtofferenquêtes gehouden met elk hun eigen karakteristieken.

Sinds 1980 voert het cbs de nationale slachtofferenquêtes uit (cbs 1993, 1997; 
Eggen 2005), eerst onder de naam Enquête Slachtoffers Misdrijven (esm) en sinds 1992 als 
Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (erv). Sinds 1997 maakt de erv onderdeel uit van 
het Permanent Onderzoek Leefsituatie (pols) van het cbs. De slachtofferenquêtes 
van het cbs zijn primair gericht op landelijke cijfers en lange termijntrends.



19Inleiding

Sinds het begin van de jaren negentig wordt tweejaarlijks – en sinds 2003 jaarlijks 
– de Politiemonitor Bevolking gehouden (Politiemonitor Bevolking 2005). Deze slacht-
offerenquêtes worden uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en Justitie. Eén van de belangrijkste doelstel-
lingen van deze enquête is om de bevindingen tussen politieregio’s te vergelijken; de 
laatste jaren worden de uitkomsten gebruikt om politieregio’s te beoordelen in het 
kader van de prestatiecontracten van de politie.

Inmiddels zijn de slachtofferenquête van het cbs en de Politiemonitor Bevolking 
van bzk/Justitie geïntegreerd in de Veiligheidsmonitor.7 Deze nieuwe slachtofferen-
quête wordt sinds 1 januari 2006 gehouden. In deze publicatie kan hierover nog niet 
gerapporteerd worden, omdat de gegevens over 2005 nog niet beschikbaar zijn.

Verder wordt sinds het einde van de jaren tachtig elke drie à vier jaar de Interna-

tional Crime Victims Survey (icvs) gehouden (Van Kesteren et al. 2000). Deze enquête 
wordt inmiddels in ruim 60 landen afgenomen, waaronder Nederland en vijftien 
andere westerse geïndustrialiseerde landen. Het belangrijkste voordeel van deze 
enquête is dat gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, waar-
door verschillende landen met elkaar kunnen worden vergeleken.8

In deze studie maken we in belangrijke mate gebruik van de drie genoemde 
slachtofferenquêtes. Dit doen we door al eerder gepubliceerde kerncijfers over te 
nemen en door gebruik te maken van eerder onderzoek op basis van deze enquêtes. 
We hebben speciaal voor deze publicatie echter ook de oorspronkelijke bestan-
den geanalyseerd en kunnen daardoor ook cijfers presenteren die nog niet eerder 
gepubliceerd zijn. Deze gegevens worden aangevuld met resultaten van enkele 
eenmalige bevolkingsonderzoeken en met informatie uit nationale registraties van 
verschillende instanties. De beschrijving van deze bronnen zal worden gegeven in de 
hoofdstukken waar zij worden gebruikt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de 
gebruikte gegevens wordt verwezen naar bijlagen A en B.

1.5 Indeling van deze studie

De opbouw van deze studie is verder als volgt. In de eerstvolgende hoofdstukken staat 
de eerder beschreven ‘strafrechtelijke’ keten centraal. In hoofdstuk 2 wordt de keten 
die burgers (kunnen) doorlopen wanneer zij te maken krijgen met criminaliteit in 
kaart gebracht. Vervolgens gaan we in verschillende hoofdstukken na welke aspecten 
een rol spelen bij de doorloop van deze strafrechtelijke keten. In hoofdstuk 3 wordt 
eerst een beschrijving gegeven van de aard, omvang en ontwikkeling van slachtof-
ferschap in Nederland. Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de belangrijkste theo-
retische inzichten om de kans op slachtofferschap te verklaren. Daarna gaan we in 
hoofdstuk 5 en 6 in op de individuele, respectievelijk contextuele determinanten van 
slachtofferschap zoals dat uit empirisch onderzoek blijkt. Hoofdstuk 7 gaat in op de 
aangifte van een delict bij de politie, waarbij net als in de voorgaande hoofdstukken de 
belangrijkste theoretische inzichten en empirische bevindingen aan de orde komen. 
Hoofdstuk 8 heeft een vergelijkbare opzet en hierin komt de doorloop in het straf-
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proces aan de orde: met welke strafrechtelijke afdoening eindigt het strafproces voor 
het slachtoffer? Hoofdstuk 9 van deze studie richt zich op de subjectieve criminaliteit. 
De angst om slachtoffer te worden speelt een belangrijke rol speelt in het dagelijks 
leven van mensen. Vervolgens staat het overheidsbeleid centraal. In hoofdstuk 10 
komt het beleid aan de orde dat de overheid voert om de kans op slachtofferschap te 
verkleinen en de angst daarvoor terug te dringen. Tevens wordt ingegaan op concrete 
maatregelen om de objectieve en subjectieve veiligheid te vergroten. Vervolgens zal in 
hoofdstuk 11 aandacht worden besteed aan wat bekend is over de effectiviteit van deze 
beleidsmaatregelen. In hoofdstuk 12 staat de zorg voor slachtoffers centraal, zoals die 
grotendeels in het justitieel slachtofferbeleid is geregeld. In het laatste hoofdstuk van 
deze studie (hoofdstuk 13) geven we een samenvatting van de belangrijkste bevindin-
gen en blikken we vooruit op toekomstig onderzoek en beleid.
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Noten

1  Deze gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Survey Criminaliteit en Rechtshand-
having (Wittebrood en Ter Voert 1997).

2  Wanneer ondervraagden zestien mogelijke doeleinden van de politiek in volgorde van 
belangrijkheid moeten plaatsen – zoals in het onderzoek Culturele Veranderingen van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) – wordt aan de bestrijding van de misdaad de 
hoogste prioriteit toegekend. Tussen 1992 en 2004 plaatste tussen de 53% en 63% de 
misdaadbestrijding bij de eerste vijf belangrijke doelen. In al deze jaren (m.u.v. 2004) 
stond de bestrijding van de misdaad op de eerste plaats.

3  We hebben het over strafbare feiten zoals opgenomen in wetten in formele zin. Hieron-
der vallen het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de economische delicten, het Wetboek 
van Militair Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wegenverkeerswet 
en tal van andere wetten. Deze wetten bevatten zowel misdrijven als overtredingen 
(voor een overzicht van de misdrijven zie bijlage D). Het onderscheid tussen beide is 
van belang om de absolute competentie van de rechter te bepalen: de kantonrechter 
is bevoegd kennis te nemen van overtredingen, terwijl de rechtsbank bevoegd is om 
kennis te nemen van misdrijven. Verder hebben misdrijven (in tegenstelling tot over-
tredingen) altijd óf opzet óf schuld in hun omschrijving (doleuze delicten). Zie verder: 
Jörg en Kelk (2001: 52-58). 

4  Praktisch betekent dit vooral de misdrijven zoals genoemd in het Wetboek van Straf-
recht (voornamelijk geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen en 
misdrijven tegen de openbare orde). Juist bij deze misdrijven zijn natuurlijke personen 
het slachtoffer. Uit de Wegenverkeerswet is ‘doorrijden na een ongeval’ ook een misdrijf 
waar natuurlijke personen het slachtoffer van zijn. We concentreren ons in deze studie 
echter op de misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht.

5  Ook worden regelmatig enquêtes gehouden waarin aan een deel van de bevolking wordt 
gevraagd of zij dader zijn geweest van bepaalde delicten. Dergelijke enquêtes worden 
vooral onder jongeren afgenomen (zie bijvoorbeeld Kruissink en Essers 2004; Witte-
brood 2000b, 2002), maar vragen naar daderschap worden steeds vaker ook gesteld als 
onderdeel van een slachtofferenquête (zie hiervoor hoofdstuk 5).

6  Inmiddels worden ook slachtofferenquêtes onder bedrijven en instellingen gehouden. 
Naast enkele eenmalige studies, is in 2002 in opdracht van de ministeries van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) een nulmeting verricht van de 
Monitor Bedrijven en Instellingen (Visser et al. 2002). In 2004 is de Monitor Criminaliteit 

Bedrijfsleven gehouden, waarbij de instellingen niet meer zijn betrokken in het onder-
zoek (Oomen et al. 2004).

7  Deze veiligheidsmonitor is het resultaat van een traject dat binnen de ministeries van 
Justitie en bzk is ingezet om verschillende enquêtes op het terrein van veiligheid te 
‘stroomlijnen’. De belangrijkste reden om dit traject in gang te zetten is dat er geen 
eenduidig beeld bestond van de veiligheid in Nederland; de uitkomsten van de enquêtes 
– met name over de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit en de onveiligheidsbe-
leving – verschillen soms van elkaar. Vanuit beleidsmatig oogpunt werd dit als onwen-
selijk beschouwd.

8  De vijfde ronde (2004/2005) is in de vijftien oude eu-staten gehouden als de European 

Crime Survey. In de loop van 2006 worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.
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2 Van burger tot benadeelde partij

2.1 Inleiding

In Nederland wonen ruim 16 miljoen burgers (cbs 2005). Deze burgers – die allen een 
kans hebben slachtoffer te worden van criminaliteit – vormen in dit hoofdstuk het 
uitgangspunt. Een deel van hen zal daadwerkelijk als slachtoffer te maken krijgen met 
criminaliteit. Voor deze slachtoffers is een ‘strafrechtelijke’ keten uitgestippeld. Deze 
keten – die burgers geheel of gedeeltelijk doorlopen – is in hoofdstuk 1 geïntrodu-
ceerd, maar wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht en geïllustreerd. Hoeveel burgers 
krijgen jaarlijks te maken met criminaliteit en hoe vaak melden ze dat vervolgens bij 
de politie? Van welk deel van deze delicten wordt een offi ciële aangifte opgemaakt en 
van hoeveel slachtoffers komt ‘hun’ zaak uiteindelijk voor de rechter? Om deze keten 
te kunnen doorlopen is het initiatief in eerste instantie aan het slachtoffer zelf. Deze 
(of eventueel andere betrokkenen) kunnen het delict bij de politie melden. Vervolgens 
spelen vooral politie, openbaar ministerie (om) en rechterlijke macht een belangrijke 
rol in de wijze waarop de keten verder wordt doorlopen.

De gegevens die we gebruiken om de ‘strafrechtelijke’ keten te beschrijven zijn 
afkomstig uit verschillende databronnen, die elk over een deel van de keten informa-
tie verschaffen. Zo bevatten slachtofferenquêtes vooral informatie over het begin van 
de keten, terwijl registraties van politie en justitie juist over gegevens beschikken die 
betrekking hebben op het vervolg van de keten. Zoals zal blijken zijn de databronnen 
niet altijd direct vergelijkbaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat in het begin 
van de keten wordt uitgegaan van slachtoffers en de delicten die zij hebben onder-
vonden, terwijl later in de keten de (strafrechtelijke behandeling van de) verdachten 
van deze misdrijven centraal staan.1

Figuur 2.1 bevat de kerngegevens van het beschreven traject: van burger naar 
slachtoffer van een delict en van aangever tot benadeelde partij in het strafproces. In 
2004 zijn – volgens de slachtofferenquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) – 3,4 miljoen Nederlanders het slachtoffer geworden van criminaliteit. Van 
deze slachtoffers hebben er 1,2 miljoen het delict bij de politie gemeld en bij 954.000 
slachtoffers is – volgens henzelf – een proces-verbaal opgemaakt. Voor 137.000 
slachtoffers is de zaak vervolgens opgehelderd, zoals de gegevens van de politie laten 
zien. Uit informatie van het om blijkt dat voor 129.000 slachtoffers vervolging is 
ingesteld naar de verdachte(n) en dat uiteindelijk van 84.000 slacht-offers ‘hun’ zaak 
voor de rechter is gebracht. Dit betekent dat van de 4,6 miljoen delicten waar in 2004 
Nederlanders het slachtoffer van zijn geworden er bij 1,3 miljoen aangifte is gedaan; 
van de 147.000 opgehelderde zaken zijn er ruim 100.000 door het openbaar ministerie 
afgedaan, waarbij bij 67.000 een verdachte is gedagvaard.
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Figuur 2.1

De ‘strafrechtelijke’ keten die burgers (kunnen) doorlopen wanneer zij te maken krijgen met 

criminaliteit, 2004

4,6 miljoen ondervonden delicten
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In het vervolg van dit hoofdstuk lichten we deze kerngegevens verder toe. Voor elk 
van de onderscheiden stappen zullen we aangeven in welke mate burgers die stap in 
de strafrechtelijke keten ‘bereiken’ en maken we een onderscheid tussen verschil-
lende delicttypen. In de hoofdstukken 3 tot en met 8 zullen deze stappen gedetail-
leerder worden bekeken: welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en welke 
factoren spelen een rol bij het doorlopen van de beschreven strafrechtelijke keten?

2.2 Slachtofferschap

Jaarlijks wordt ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en 
ouder slachtoffer van criminaliteit, zo blijkt uit de slachtofferenquêtes van het cbs.2 
Ook in 2004 was dat het geval: 3,4 miljoen burgers waren dat jaar slachtoffer van 
geweld, diefstal of vernieling. Eén op de vijf was dat zelfs meerdere malen. Deze 
slachtoffers hadden gezamenlijk te maken met 4,6 miljoen delicten (zie tabel 2.1). 
Hiervan waren bijna een kwart gewelddelicten. Van de bijna 1 miljoen gewelddelic-
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ten betreft 60% bedreigingen en een kwart mishandelingen. Ruim een derde van 
alle gerapporteerde delicten zijn diefstaldelicten. Fietsdiefstal is het meest voor-
komende diefstaldelict (40%), maar ook diefstal uit de auto (15%), zakkenrollerij 
(12%) en inbraak (6%) komen verhoudingsgewijs vaak voor. Behalve met geweld en 
diefstal, heeft de Nederlandse bevolking ook nog te maken met vernielingen. Bijna 
tweevijfde van alle delicten betreft vernielingen, waarbij beschadigingen aan de auto 
relatief veel voorkomen. Het zijn de 3,4 miljoen slachtoffers van deze delicten die het 
uitgangspunt vormen van het ‘strafrechtelijk’ traject zoals dat door hen kan worden 
doorlopen (voor een gedetailleerder beeld van de aard, omvang en ontwikkeling van 
slachtofferschap zie hoofdstuk 3).

Tabel 2.1 

Aantal ondervonden delicten en slachtoffers onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder naar 

type delict, 2004 (in absolute aantallen x 1000)

aantal slachtoffersa aantal delicten

gewelddelicten 725 964

seksuele delicten 111 136

mishandeling 231 255

bedreiging 447 573

diefstaldelicten 1650 1761

inbraak 189 106

fi etsdiefstal 654 735

autodiefstalb 23 23

diefstal uit autob
267 270

zakkenrollerij 238 206

overige diefstal 422 420

vernielingen 1558 1844

beschadiging van autob
935 1122

overige vernielingen 683 722

totaal 3396 4569

a Het totale aantal slachtoffers (per categorie) is lager dan wanneer de afzonderlijke delicten bij elkaar worden opgeteld. 

 Dit komt omdat slachtoffers van meer delicten slachtoffer kunnen worden.

b Bevolking van 18 jaar en ouder.

Bron: CBS (POLS/ERV’04) SCP-bewerking
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2.3 Melden van het delict bij de politie

Slachtoffers hebben grofweg vier opties nadat ze een gebeurtenis als crimineel delict 
hebben ervaren (Goudriaan et al. 2004b). Allereerst kunnen ze besluiten niets te 
doen. Dit is een voor de hand liggende optie als het delict bijvoorbeeld niet zo ernstig 
was. Een tweede mogelijkheid is dat zij proberen – zonder de dader te benaderen – de 
ontvreemde goederen terug te krijgen en/of schadevergoeding te ontvangen. Een 
derde optie is dat slachtoffers zonder hulp van buitenaf een oplossing zoeken. Dit kan 
bijvoorbeeld door via eigenrichting de dader zelf te straffen, maar ook het nemen van 
extra veiligheidsmaatregelen om herhaling te voorkomen is een mogelijkheid. Een 
vierde optie is dat slachtoffers aangifte doen bij de politie. Mogelijk kan dan de politie 
de ontvreemde goederen achterhalen, een schadevergoeding regelen en/of de dader 
opsporen en deze laten vervolgen en straffen. Wanneer slachtoffers besluiten het delict 
te melden en dus een beroep willen doen op ‘het’ strafrecht, is de politie in bijna alle 
gevallen de eerste overheidsinstantie waarmee zij in aanraking komen.

Het niet melden van delicten bij de politie kan belangrijke consequenties hebben. 
In de eerste plaats kan de politie – noch formeel, noch informeel – iets doen voor 
het slachtoffer. Door het delict niet te melden, ontnemen slachtoffers zichzelf de 
mogelijkheid een beroep te doen op het strafrecht. Daarnaast zijn bepaalde voorzie-
ningen niet toegankelijk zonder een bewijs van aangifte. Verzekeringsmaatschap-
pijen verlangen bijvoorbeeld over het algemeen een dergelijk bewijs voordat zij tot 
uitbetaling overgaan.

Het niet aangeven van delicten heeft echter niet alleen consequenties voor het 
slachtoffer zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Zo is het van belang dat de 
politie geattendeerd wordt op delicten om het strafproces in gang te kunnen zetten. 
Zolang de politie niet op de hoogte is van delicten kan geen actie worden onderno-
men en zal dus geen opsporing en vervolging plaatsvinden. Het recht om een delict 
te melden bij de politie is niet alleen voorbehouden aan slachtoffers: iedereen die op 
de hoogte is van een criminele gebeurtenis mag deze melden (art. 161 WvSv). Men is 
echter niet verplicht – enkele uitzonderingen daargelaten – aangifte te doen van een 
delict (art. 160 WvSv).3
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Tabel 2.2 

Aantal bij de politie gemelde delicten en slachtoffers onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar 

en ouder naar type delict, 2004 (in absolute aantallen x 1000 en in procenten)

aantal slachtoffersa aantal gemelde delicten

percentage van de 

ondervonden delicten 

dat is gemeld

gewelddelicten 218 289 30

seksuele delicten 11 13 9

mishandeling 92 102 40

bedreiging 136 174 30

diefstaldelicten 813 868 49

inbraak 168 94 89

fi etsdiefstal 276 310 42

autodiefstal 21 22 93

diefstal uit auto 192 194 72

zakkenrollerij 150 130 63

overige diefstal 118 117 28

vernielingen 401 474 26

beschadiging van auto 230 276 25

overige vernielingen 187 198 27

totaal 1212 1631 36

a Het totale aantal slachtoffers (per categorie) is lager dan wanneer de afzonderlijke delicten bij elkaar worden 

 opgeteld. Dit komt omdat slachtoffers van meerdere delicten slachtoffer kunnen worden.

Bron: CBS (POLS/ERV’04) SCP-bewerking

Slechts een beperkt deel – ruim een derde – van de slachtoffers meldt bij de politie 
wat hen is overkomen. Van de 4,6 miljoen delicten waar de Nederlandse bevolking 
in 2004 mee te maken had, zijn er 1,6 miljoen door of namens het slachtoffer bij de 
politie gemeld.4 De meldingsbereidheid verschilt aanzienlijk tussen delicten (zie 
tabel 2.2). Zo wordt van alle gewelddelicten nog geen derde bij de politie gerap-
porteerd, terwijl bij diefstaldelicten ongeveer de helft van de ondervonden delicten 
wordt gemeld. Vooral voor inbraak en autodiefstal is de meldingsbereidheid hoog 
(rond de 90%); bij fi etsdiefstal is dat ongeveer 40%. Bij deze diefstaldelicten is een 
belangrijke reden om delicten bij de politie te melden het verkrijgen van een bewijs 
voor de verzekering. Van alle vernielingen wordt een kwart bij de politie gemeld. Het 
zal duidelijk zijn dat slachtoffers belangrijke gatekeepers zijn van het strafrechtelijke 
systeem. Welke factoren de meldingsbereidheid van slachtoffers beïnvloeden, komt 
in hoofdstuk 7 aan de orde.
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2.4 Aangifte van het delict

Het melden van een delict bij de politie is niet voldoende om het strafproces in gang 
te zetten. Om de opsporings- en vervolgingsactiviteiten te starten is een offi ciële 
aangifte noodzakelijk. Bij de beslissing om van een gemeld delict al dan niet een 
offi ciële aangifte op te maken, spelen zowel het slachtoffer als de politie een rol. 
Het slachtoffer kan bijvoorbeeld expliciet aangeven dat hij of zij voorkeur heeft voor 
een formele afhandeling (en dus wil dat er aangifte wordt opgemaakt) of dat de 
zaak juist informeel moet worden afgehandeld. Maar ook de politie speelt een rol: 
zij moet immers het delict registreren. Hoewel de politie verplicht is een aangifte 
in ontvangst te nemen (art. 163 WvSv), doet zij dit niet altijd. In de praktijk zal de 
politie het delict niet registreren als het slachtoffer de zaak informeel wil afhande-
len.5 Maar ook als het slachtoffer wel een offi ciële aangifte wil, zal de politie deze 
niet altijd opmaken. De redenen hiervoor kunnen divers zijn en kunnen variëren van 
onvoldoende ernst van het delict tot prioriteiten in de opsporing.6

Van de 1,6 miljoen bij de politie gemelde delicten werd er – volgens de slachtof-
fers zelf – van bijna 1,3 miljoen een schriftelijk document, meestal in de vorm van 
een proces-verbaal (zie tabel 2.3) bij de politie ondertekend. Van bijna 80% van de 
gemelde delicten wordt dus een aangifte opgemaakt; van een op de vijf meldingen 
niet. Wanneer we dit relateren aan het aantal ondervonden delicten, blijkt dat gemid-
deld uiteindelijk van 28% hiervan een aangifte wordt opgemaakt.

Net als bij de meldingsbereidheid van burgers, zijn ook bij het opmaken van een 
aangifte verschillen tussen de typen delicten. Zo wordt van nog geen 60% van de 
gemelde gewelddelicten door de politie schriftelijk document ondertekend. Met 
name wanneer dader en slachtoffer bekenden van elkaar zijn – en bij geweld is daar 
vaak sprake van – zal er minder vaak een aangifte plaatsvinden. Bij diefstaldelicten 
wordt gemiddeld van 90% van de gemelde delicten aangifte opgemaakt, terwijl dit 
bij gemelde vernielingen in driekwart van de gevallen is. In het algemeen wordt van 
ernstigere delicten eerder aangifte opgemaakt dan van minder ernstige delicten (zie 
verder hoofdstuk 7).
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Tabel 2.3 

Aantal delicten met bij de politie ondertekend document en slachtoffers onder de Nederlandse bevolking 

van 15 jaar en ouder naar type delict, 2004 (in absolute aantallen x 1000 en in procenten)

aantal 

slachtoffersa

aantal delicten 

met ondertekend 

document 

percentage van de 

gemelde delicten 

met ondertekend 

document

percentage van 

de ondervonden 

delicten met 

ondertekend 

document

gewelddelicten 129 171 59 18

seksuele delicten 7 8 63 6

mishandeling 72 79 77 31

bedreiging 66 84 48 15

diefstaldelicten 707 754 87 43

inbraak 146 82 87 78

fi etsdiefstal 233 261 84 36

autodiefstal 22 22 100 96

diefstal uit auto 178 180 93 67

zakkenrollerij 137 118 91 57

overige diefstal 91 91 78 22

vernielingen 302 357 75 19

beschadiging van auto 199 238 86 21

overige vernielingen 113 119 60 16

totaal 954 1282 79 28

a Het totale aantal slachtoffers (per categorie) is lager dan wanneer de afzonderlijke delicten bij elkaar worden opgeteld.

 Dit komt omdat slachtoffers van meerdere delicten slachtoffer kunnen worden.

Bron: CBS (POLS/ERV’04) SCP-bewerking 

2.5 Slachtoffers en het opsporingsonderzoek7

De offi ciële aangiften vormen het startpunt voor de politie om opsporingsactivitei-
ten in gang te zetten.8 In 2004 zijn – volgens de politieregistratie – ruim 1 miljoen 
processen-verbaal opgemaakt waarbij een natuurlijke persoon als slachtoffer was 
betrokken.9 Het ging hierbij om 985.000 slachtoffers die – in tegenstelling tot de 
paragrafen 2.2 tot en met 2.4 waarin de gegevens afkomstig zijn uit enquêtes onder 
de bevolking van 15 jaar en ouder – ook jonger dan 15 jaar kunnen zijn. Tijdens de 
aangifte hebben slachtoffers kenbaar kunnen maken of zij op de hoogte gehouden 
willen worden van het verdere verloop van de zaak (zie hierover hoofdstuk 12).

De politie volgt in de opsporingsfase bepaalde richtlijnen om meer of minder 
prioriteit te geven aan de opheldering van zaken. Volgens de richtlijnen die in 2003 
zijn vastgesteld door het College van procureurs-generaal, moet de politie voorrang 
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geven aan ernstigere zaken en aan zaken waarbij de identiteit van de dader bekend 
is.10 Een aanzienlijk deel van de zaken biedt ‘weinig aanknopingspunten voor nader 
onderzoek’. In 2004 waren er 147.000 zaken waarbij één of meerdere verdachten zijn 
aangehouden of direct naar het openbaar ministerie doorgestuurd; van alle offi ciële 
aangiften met een natuurlijk persoon als slachtoffer wordt dus 14% van de zaken 
‘opgehelderd’.11

Vanaf het moment dat er een verdachte is, staat deze centraal in het verdere ver-
loop van de strafrechtelijke keten. Van de meeste van deze zaken wordt het proces-
verbaal doorgestuurd naar het openbaar ministerie (zie daarvoor § 2.6; zie ook 
hoofdstuk 8). De politie heeft echter ook de mogelijkheid zaken te seponeren. Zo 
kan de politie minderjarige verdachten verwijzen naar Halt (Het alternatief). Halt 
is bedoeld voor jongeren die voor het eerst met politie of justitie in aanraking komen 
en niet al te ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, en biedt hun de mogelijkheid 
buiten het strafrechtelijke systeem te blijven.12 Verder kan de politie de meerderja-
rige verdachten een transactie aanbieden. Als aan een bepaalde voorwaarde wordt 
voldaan (betaling van een geldsom of succesvolle schadebemiddeling) vindt geen 
vervolging plaats. Andere gronden om te seponeren zijn bijvoorbeeld onvoldoende 
bewijs tegen de verdachte of de geringe ernst van het delict.

2.6 Slachtoffers en de vervolging van verdachten13

Wanneer na het horen van de verdachte voldoende grond aanwezig is voor verdere 
vervolging, wordt de zaak naar het openbaar ministerie (om) gestuurd. In Nederland 
heeft de wetgever sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1838 het 
vervolgingsrecht exclusief toebedeeld aan het om; slachtoffers worden sindsdien 
zo veel mogelijk buiten het strafrecht gehouden en het recht zelf te vervolgen wordt 
hun onthouden. Hoewel de positie van het slachtoffer in het strafproces het laatste 
decennium sterk is gewijzigd, is aan het principe dat het vervolgingsrecht exclusief 
toebehoort aan het om niets veranderd. Op grond van het opportuniteitsbeginsel dat 
in Nederland geldt, is de offi cier van justitie niet verplicht te vervolgen.14 Dit betekent 
dat het om kan afzien van strafvervolging (seponeren) als het algemeen belang daar-
mee is gediend.15

Voor alle zaken ingeschreven bij het om, beslist de offi cier van justitie – mede aan 
de hand van door het beleid aangegeven criteria – of hij of zij overgaat tot vervolging. 
In 2004 stonden 165.000 zaken bij het om ingeschreven die betrekking hebben op 
misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Bij 102.500 hiervan zijn één of meer indi-
viduele slachtoffers betrokken (tabel 2.4).16 Van deze zogenoemde slachtofferzaken 
betreft 40% geweldsmisdrijven; ruim een derde vermogensmisdrijven, en bijna een 
kwart vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. In totaal betreft het naar 
schatting bijna 129.000 individuele slachtoffers.17

De offi cier van justitie kan een strafzaak afdoen zonder tussenkomst van de rech-
ter. In 2004 werd ruim een derde (35%) van de 102.500 ingeschreven zaken met een 
natuurlijk persoon als slachtoffer door het om zelf afgedaan.18 Vernielingen worden 
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daarbij vaker afgedaan (45%) door het om dan gewelds- en vermogensmisdrijven 
(31%, respectievelijk 33%). Het gaat dan dus niet alleen om zaken waarbij natuurlijke 
personen het slachtoffer zijn, maar ook rechtspersonen en ‘slachtofferloze’ zaken. 
Zaken waarbij een natuurlijk persoon het slachtoffer is, worden dus relatief minder 
vaak door het om afgedaan dan andere zaken.

Tabel 2.4 

Aantal ingeschreven strafzaken, slachtoffers en afdoeningen bij het openbaar ministerie, 2004 

(in absolute aantallen en in procenten)

aantal 

slachtoffers

aantal inge-

schreven zaken

aantal zaken afge-

daan door OM

percentage van het 

aantal ondervonden 

delicten

geweldsmisdrijven 52.200 41.800 13.000 5,4

vermogensmisdrijven 50.600 37.000 12.200 2,9

vernielingen en misdrijven 

tegen de openbare orde 26.100 23.700 10.600 1,4

totaal 128.900 102.500 35.800 2,8

Bron: Parket-Generaal openbaar ministerie (OM-data’04)

In alle gevallen waarbij de offi cier van justitie de zaak niet zelf afdoet, zal hij de ver-
dachte dagvaarden en de zaak voor de rechter brengen.19 Van de in 2004 ingeschre-
ven zaken werd bij 66.600 een verdachte gedagvaard. Hierbij waren naar schatting 
ruim 84.000 natuurlijke slachtoffers betrokken (tabel 2.5).20 In deze fase kan het 
slachtoffer zich in het strafproces voegen als benadeelde partij. Twee derde van de 
zaken die bij het om stonden ingeschreven, werden voor de rechter gebracht (en de 
rest is dus door het om afgedaan zonder tussenkomst van de rechter). Het betreft 
vooral gewelds- en vermogensmisdrijven. In acht van de tien zaken heeft de rechter 
een straf opgelegd aan de verdachte.

Tabel 2.5 

Aantal voor de rechter gebrachte strafzaken en slachtoffers, 2004 (in absolute aantallen en in procenten)

aantal 

slachtoffers aantal zaken

aantal zaken 

met straf-

oplegging

percentage van het 

aantal ondervonden 

delicten

geweldsmisdrijven 35.800 28.700 23.450 3,7

vermogensmisdrijven 33.900 24.800 20.100 1,4

vernielingen en misdrijven 

tegen de openbare orde 14.400 13.100 10.410 0,7

totaal 84.100 66.600 53.960 1,5

Bron: Parket-Generaal openbaar ministerie (OM-data’04)
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Resumé

In 2004 zijn 3,4 miljoen Nederlandse burgers het slachtoffer geworden van criminaliteit. 

Deze slachtoffers hadden gezamenlijk te maken met 4,6 miljoen delicten. Ongeveer een 

derde van deze delicten is bij de politie gemeld. Van 80% van deze delicten is vervolgens 

een proces-verbaal opgemaakt. Van diefstallen wordt relatief vaak offi cieel aangifte 

gedaan, terwijl dat voor geweld en vernielingen relatief weinig is. De politie heeft in 

2004 ruim 1 miljoen processen-verbaal opgemaakt waarbij een natuurlijk persoon als 

slachtoffer was betrokken. In 14 % hiervan is een verdachte aangehouden of direct naar 

het om gestuurd. In deze fase van het strafrechtelijke traject is dus veel ‘uitval’. Van 

129.000 slachtoffers komt ‘hun’ zaak uiteindelijk bij het om terecht voor vervolging en 

voor 65% van hen komt het tot een rechtszitting. De mate waarin burgers de verschil-

lende onderscheiden stappen bereiken, varieert tussen typen delicten. Zo komen slacht-

offers van geweld – wanneer eenmaal een offi ciële aangifte is opgemaakt – gemiddeld 

verder in de strafrechtelijke keten dan slachtoffers van diefstal en vernieling.
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Noten

1 In de eerste plaats kunnen de eenheden waarin de aantallen zijn uitgedrukt verschillen. 
Zo registreert de politie misdrijven, terwijl de rechtbankstatistieken uitgaan van zaken. 
In de tweede plaats kunnen de criteria om een misdrijf in te delen verschillen. De politie 
kan een zaak bijvoorbeeld anders rubriceren dan het om. In de derde plaats verstrijkt 
er tijd tussen de behandeling van een misdrijf of zaak in de verschillende onderdelen 
van de strafrechtelijke keten. Dat betekent dat een misdrijf dat in een bepaald jaar 
wordt gepleegd, pas een jaar later bij het om wordt ingeschreven en mogelijk nog een 
jaar later wordt afgehandeld. Tot slot kunnen gebreken in de verschillende registraties 
een rol spelen. Meestal wordt het strafrechtelijke traject vanuit het daderperspectief 
beschreven (zie bv. Van der Heide 2005; Wittebrood en Oppelaar 2005).

2  Het geschatte aantal delicten en slachtoffers op basis van de cbs-enquêtes ligt in het 
algemeen lager dan dat afkomstig uit de Politiemonitor Bevolking en de internationale 
slachtofferenquête, International Crime Victims Survey. Dit komt onder andere door 
verschillen in steekproefkader (gba-gegevens versus telefoonregister), vraagstelling 
(eentrapsvragen versus tweetrapsvragen) en wijze van enquêteren (face-to-face versus 
telefonisch). De mate waarin de uitkomsten van de drie enquêtes verschillen, varieert per 
delict. Zo zijn er weinig verschillen bij inbraak, terwijl relatief grote verschillen bestaan bij 
bijvoorbeeld dreiging, fi etsdiefstal en beschadiging van de auto (zie verder bijlage A).

3  Deze uitzonderingen betreffen levensdelicten, mensenroof, gevangenhouding en ver-
krachting.

4  De meeste door burgers ondervonden delicten worden bij de politie bekend doordat 
slachtoffers (of anderen) het delict bij de politie melden. Een beperkt deel van de 
ondervonden delicten wordt bij de politie bekend doordat de politie deze zelf heeft 
ontdekt. In 2004 ging het naar schatting om 33.000 delicten: het ging hierbij vooral om 
bedreiging en beschadiging van de auto. Deze zijn niet meegenomen in deze studie.

5  Een uitzondering geldt hier voor huiselijk geweld. Vanaf 1 april 2004 is een melding van 
huiselijk geweld voldoende om de dader te vervolgen. Een offi ciële aangifte door het 
slachtoffer is niet per se nodig. De politie is ambtshalve verplicht de dader te vervolgen 
als er voldoende bewijs is van mishandeling. 

6  Wanneer de aangever er op staat dat een aangifte wordt opgemaakt en de politie weigert 
dit, kan de aangever een klacht indienen bij de politie of de offi cier van justitie (artikel 12 
WvSv). Indien dit tot niets leidt, kan de aangever de Nationale ombudsman inschakelen.

7  Met dank aan Luc de Beer van het Concern Informatiemanagement Politie (cip) voor 
het coördineren van de gegevensverzameling en het verstrekken hiervan aan het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp). De gegevens zijn speciaal voor deze studie uit het 
Managementinformatiesysteem gids geëxtraheerd.

8  Totaal heeft de politie in 2004 ruim 1,3 miljoen processen-verbaal opgemaakt (Eggen 
et al. 2005: tabel 4.6). Hiervan hebben er bijna 1,2 miljoen betrekking op misdrijven uit 
het Wetboek van Strafrecht, waarvan 115.000 geweldsmisdrijven, 829.000 vermogens-
misdrijven en 208.000 vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde.

9  De beschikbare gegevens hebben betrekking op 23 van de 25 politieregio’s. Om toch 
zoveel mogelijk een landelijk beeld te schetsen hebben we enige correcties uitgevoerd. 
Uitgaande van het aantal processen-verbaal per politieregio (Eggen et al. 2005: tabel 4.11 
t/m 4.13) hebben we voor de twee ontbrekende regio’s een schatting gemaakt van het 
aantal aangiften waarbij een natuurlijk persoon als slachtoffer betrokken is. Deze cor-
rectiefactor hebben we ook gebruikt om het aantal slachtoffers in de politieregistraties te 
berekenen.
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10  Aanwijzing voor de opsporing (inwerkingtreding: 1 maart 2003).
11  Voor het aantal verdachten dat naar het om is gestuurd, ontbreken van drie regio’s 

gegevens. Ook hierbij hebben we een correctie toegepast om toch een landelijk beeld te 
kunnen schetsen.

12  Aangezien het hierbij vooral gaat om delicten als vandalisme, winkeldiefstal en brand-
stichting, is er slechts in een beperkt aantal gevallen sprake van individuele slachtoffers.

13  Met dank aan Wim Broeders van het Generaal Parket van het openbaar ministerie (om) 
voor het beschikbaar stellen van de gegevens over slachtoffers die sinds 1 januari 2002 
in het kader van de methode slachtofferzorg worden verzameld. Deze gegevens zijn 
speciaal voor deze studie uit om-data geëxtraheerd.

14  Bij zogenoemde klachtzaken mag de offi cier van justitie niet vervolgen zonder een 
klacht van het slachtoffer (art. 164 WvSv). De wetgever erkent hiermee dat slachtoffers 
een persoonlijk belang kunnen hebben om de dader niet te laten vervolgen.

15  In sommige andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, geldt het legaliteitsbeginsel. Het 
openbaar ministerie heeft dan juist de plicht om alle (substantiële) zaken te vervolgen. 

16  In totaal zijn er 274.000 zaken ingeschreven bij het openbaar ministerie in 2004. 
Hiervan hebben er 165.000 betrekking op misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht: 
48.000 geweldsmisdrijven, 74.000 vermogensmisdrijven en 35.000 vernielingen en 
misdrijven tegen de openbare orde (Wang et al. 2005: tabel 5.3). 

17  Het gaat hier om het aantal slachtoffers dat heeft aangegeven dat zij op de hoogte 
gehouden wil worden van het verdere verloop van de zaak. We veronderstellen dat dit 
aantal ongeveer overeenkomt met het totale aantal slachtoffers.

18  Totaal werden in 2004 bijna 128.000 zaken door het om afgedaan: dat is 47% van alle 
ingeschreven zaken. Hiervan werd 22% geseponeerd (de helft als technisch sepot en de 
helft als beleidssepot) en 62% met een transactie afgedaan (Wang et al. 2005: tabel 5.5; 
zie ook hoofdstuk 8).

19  Wanneer een rechtstreeks belanghebbende, bijvoorbeeld het slachtoffer, niet tevreden 
is over de beslissing om niet (verder) te vervolgen, kan deze een klacht indienen bij het 
gerechtshof (artikel 12 WvSv).

20  Totaal vonden 133.000 rechtbankstrafzaken plaats (in eerste aanleg afgedaan) in 2004, 
waarvan er 84.000 betrekking hebben op misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht, 
waarvan 26.000 geweldsmisdrijven, 39.000 vermogensmisdrijven en 16.000 vernielin-
gen en misdrijven tegen de openbare orde (Wang et al. 2005: tabel 5.6).
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3 Slachtofferschap: aard, omvang en ontwikkeling

3.1 Inleiding

In de komende hoofdstukken concentreren we ons op slachtofferschap: de eerste stap 
in het traject zoals dat in hoofdstuk 2 beschreven. We lieten daar zien dat 3,4 miljoen 
Nederlanders in 2004 één of meer malen slachtoffer is geweest, in totaal van 4,6 mil-
joen delicten. In dit hoofdstuk gaan we gedetailleerder in op de aard, omvang en ont-
wikkeling van deze slachtofferervaringen. Op basis van algemene slachtofferenquêtes 
wordt eerst een globaal beeld geschetst van de omvang van deze ervaringen.1 Daarna 
volgt een gedetailleerder beeld van verschillende delicttypen. De enquêtegegevens zijn 
soms aangevuld met informatie afkomstig uit nationale registraties van verschillende 
instanties. Hoewel het soms verwarrend kan lijken als verschillende databronnen 
uiteenlopende cijfers laten zien, blijken de databronnen elkaar juist aan te vullen. Elke 
gegevensbron heeft immers bepaalde voor- en nadelen (zie hierover bijlage A). In dit 
hoofdstuk zal duidelijk worden dat niet over alle vormen van slachtofferschap evenveel 
informatie beschikbaar is en dat de beschikbare informatie ook niet altijd van even 
goede kwaliteit is. Met name over (zeer) ernstige gewelddelicten en delicten gepleegd 
door bekenden is de informatie af en toe gebrekkig, zodat er soms weinig inzicht 
bestaat in de omvang van deze vormen van criminaliteit. De beschikbare databronnen 
geven gezamenlijk echter een redelijk adequaat beeld van de mate waarin criminaliteit 
– gericht tegen natuurlijke personen – voorkomt in de Nederlandse samenleving.

3.2  Algemene trends in slachtofferschap

Hoe heeft de criminaliteit waar individuele burgers het slachtoffer van worden zich de 
afgelopen 25 jaar ontwikkeld: worden burgers steeds vaker slachtoffer van criminali-
teit, zoals vaak wordt verondersteld? Het aantal delicten waar de Nederlandse bevol-
king van 15 jaar en ouder het slachtoffer van is geworden, is sinds 1980 toegenomen. 
Begin jaren tachtig werden jaarlijks ongeveer 4 miljoen delicten gerapporteerd en dit 
is – met fl uctuaties – toegenomen tot 4,6 miljoen in 2004. De bevolkingsomvang is in 
deze periode echter ook gestegen. Het is daarom gangbaar het aantal delicten te rela-
teren aan de bevolkingsomvang. Wanneer we ons concentreren op het aantal delic-
ten per 1000 inwoners – ook wel het incidentiecijfer genoemd – laten de afgelopen 
decennia een redelijk stabiel beeld zien van de ontwikkeling van slachtofferschap (zie 
fi guur 3.1; zie ook tabel C.1).2 In 2004 vonden per 1000 inwoners 350 delicten plaats.3

De ontwikkeling van slachtofferschap verschilt tussen delicttypen (zie fi guur 3.1; 
zie ook tabel C.2). Het aantal gewelddelicten nam begin jaren tachtig toe, maar liet 
daarna een lichte daling zien; gemiddeld vonden jaarlijks rond de 800.000 geweld-
delicten plaats. Sinds halverwege de jaren negentig is echter weer een stijging te 
zien: in 2003 vonden bijna 1,1 miljoen gewelddelicten plaats (84 per 1000 inwoners). 
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Deze stijging komt vooral door een toename in het aantal bedreigingen. In 2004 
was het aantal gewelddelicten weer gedaald naar 964.000 (74 per 1000 inwoners), 
waarbij zowel het aantal seksuele delicten, mishandelingen en bedreigingen was 
afgenomen. Het aantal diefstaldelicten nam in de jaren tachtig gestaag toe tot bijna 
2 miljoen in 1995 (161 per 1000 inwoners). Vanaf 1995 trad echter een daling in. In 
2004 werden bijna 1,8 miljoen diefstaldelicten gerapporteerd (135 per 1000 inwo-
ners). Deze algemene daling is vooral te danken aan het teruglopen van het aantal 
inbraken. Inmiddels lijkt het aantal diefstaldelicten zich enigszins gestabiliseerd 
te hebben: de kans op inbraak blijft daarbij dalen, terwijl de kans op diefstal uit de 
auto blijft toenemen. Het aantal vernielingen nam in de jaren tachtig af, maar laat 
sinds begin jaren negentig een duidelijke stijging zien. In 2004 werden 1,8 miljoen 
vernielingen gerapporteerd door de Nederlandse bevolking (141 per 1000 inwoners). 
De stijging wordt vooral veroorzaakt door meer beschadigingen aan auto’s en dit is 
weer (mede) het gevolg van het toenemende aantal auto’s in Nederland.

Figuur 3.1 

Totaal aantal ondervonden delicten per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1980-2004 (in absolute aantallen) 

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04)  
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Na deze globale schets over de trends in slachtofferschap volgt in de volgende para-
grafen een gedetailleerder beeld van de omvang en ontwikkeling van slachtoffer-
schap. Hierbij concentreren we ons op de periode sinds 1992. Op gedetailleerd niveau 
zijn de gegevens uit de Enquête Slachtoffers Misdrijven (esm) – die gehouden is in de 
periode 1980-1992 – en de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (erv) – die sinds 
1992 werd gehouden en vanaf 1997 is geïntegreerd in het Permanent Onderzoek Leef-
situatie (pols) – niet goed vergelijkbaar (meer informatie hierover in bijlage A). De 
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algemene slachtofferenquêtes van het cbs worden – waar mogelijk – aangevuld met 
informatie afkomstig uit nationale registraties van verschillende instanties.

3.3 Een gedetailleerder beeld van gewelddelicten

Van alle door de bevolking gerapporteerde delicten, zijn bijna een kwart gewelddelic-
ten. Het betreft hier seksuele delicten, mishandelingen en bedreigingen met geweld. 
Van twee typen gewelddelicten is bekend dat zij onderbelicht blijven in de algemene 
slachtofferenquêtes: dat zijn (zeer) ernstige gewelddelicten, alsmede geweld gepleegd 
door bekenden, zoals kindermishandeling en partnergeweld. Voor deze twee vormen 
van geweld rapporteren we afzonderlijk op basis van aanvullende databronnen.

3.3.1 Seksuele delicten
Gemiddeld worden jaarlijks ongeveer 140.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder (10 
per 1000 inwoners) het slachtoffer van seksuele delicten, aldus de slachtofferenquê-
tes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).4 Het merendeel van deze slacht-
offers zijn vrouwen (bijna 90%), maar ook mannen geven aan dat ze slacht-offer 
zijn geweest van seksuele delicten.5 Van de seksuele delicten die de ondervraagden 
rapporteren betreft ongeveer 2% een verkrachting of aanranding, 7% is een poging 
daartoe en 82% heeft betrekking op ‘vervelend of kwetsend gedrag’ (tabel 3.1). Naar 
schatting vinden jaarlijks rond de 2750 verkrachtingen en aanrandingen plaats en 
ongeveer 10.000 pogingen daartoe. Sinds 1992 hebben zich hierin weinig verande-
ringen voorgedaan (ter vergelijking: in 2004 heeft de politie 1800 verkrachtingen en 
2700 aanrandingen geregistreerd). Verondersteld wordt dat deze schattingen slechts 
het topje van de ijsberg laten zien. Slachtoffers zijn niet altijd geneigd over seksuele 
delicten te rapporteren aan enquêteurs die vragen stellen over uiteenlopende crimi-
naliteitservaringen. Bovendien lijken vooral seksuele delicten te worden gerappor-
teerd die door vreemden zijn gepleegd, terwijl die door bekenden nauwelijks worden 
gemeld (Ensink en Albach 1983; Junger 1985; zie ook: Fisher en Cullen 2000). Toch 
laat de meest recente slachtofferenquête van het cbs zien dat bij ruim de helft van de 
gerapporteerde seksuele delicten het slachtoffer bekend is met de dader: 56% kent 
deze zowel van naam als gezicht, terwijl 7% deze alleen van gezicht kent (tabel 3.2). 
Landelijk onderzoek dat specifi ek is gericht op seksuele delicten ontbreekt in Neder-
land. Wel zijn er afzonderlijke enquêtes gehouden naar seksueel geweld in de huise-
lijke sfeer (zie verder § 3.3.4).

3.3.2 Mishandeling en bedreiging met geweld
Jaarlijks wordt bijna 2% van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van mis-
handeling en ruim 4% van bedreiging met geweld. Op basis hiervan wordt geschat 
dat in 2004 ongeveer 255.000 mishandelingen en 573.000 bedreigingen plaatsvon-
den. Sinds begin jaren negentig fl uctueert het aantal mishandelingen rond de 20 per 
1000 inwoners; het aantal bedreigingen is sinds begin jaren negentig toegenomen en 
is de laatste jaren bijna 50 per 1000 inwoners (zie fi guur 3.2).
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Figuur 3.2

 Aantal mishandelingen en bedreigingen met geweld per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1992-2004 

(in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04)
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bedreiging mishandeling

De mishandelingen en bedreigingen zoals gerapporteerd in de algemene slachtof-
ferenquêtes betreffen vooral minder ernstige delicten. Bij meer dan de helft van de 
opgegeven mishandelingen is geen sprake van letsel en bij ongeveer een derde van 
licht letsel waarbij geen medische hulp noodzakelijk was (tabel 3.3). Op basis van 
de slachtofferenquêtes kan geschat worden dat er jaarlijks bijna 20.000 mishande-
lingen plaatsvinden waarbij eenmalige medische hulp nodig is. Daarnaast vinden 
ongeveer 10.000 mishandelingen plaats waarbij vaker medische hulp noodzakelijk 
is en bij ruim 4000 mishandelingen is zelfs ziekenhuisopname nodig. Op basis van 
de slachtofferenquêtes zijn er geen aanwijzingen dat de ernst van de mishandelingen 
toeneemt: het aandeel mishandelingen met (ernstig) letsel is sinds 1992 nauwelijks 
veranderd (tabel 3.3). Naast lichamelijk letsel blijkt er bij mishandeling en bedrei-
ging soms ook fi nanciële schade te zijn. In 2004 was er bij 18% van de mishandelin-
gen en bij 4% van de bedreigingen sprake van fi nanciële schade. Gemiddeld was de 
schade ongeveer 1300 euro; de totale schade bedroeg 100 miljoen euro. Het aandeel 
mishandelingen en bedreigingen met fi nanciële schade is de afgelopen jaren afgeno-
men (tabel 3.4).

Slachtoffers die medische behandeling nodig hebben als gevolg van fysiek geweld, 
zullen zich voor een deel melden bij ziekenhuizen. Registraties van ziekenhuizen 
vormen daarom een belangrijke aanvulling op de slachtofferenquêtes. Jaarlijks 
worden ongeveer 35.000 slachtoffers behandeld op een afdeling voor spoedeisende 
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hulp (seh) als gevolg van geweldletsel. Daarnaast worden ongeveer 2.500 slachtoffers 
van geweld opgenomen in het ziekenhuis (Consument en Veiligheid 2005).6 Hoewel de 
schattingen op basis van de slachtofferenquête en de beide medische registraties niet 
direct met elkaar te vergelijken zijn, komt de omvang van het aantal slachtoffers van 
geweld met lichamelijk letsel in grote lijnen overeen. Slechts een gering deel van de 
slachtoffers die bij de spoedeisende hulp terechtkomt, meldt zich bij de politie om aan-
gifte te doen (17%); een derde van het aantal personen dat bij de politie aangifte deed, 
meldde zich ook bij een afdeling voor spoedeisende hulp (Cozijn 1996).

3.3.3 Moord en doodslag
De meest ernstige vorm van geweld is moord en doodslag. Het gaat hierbij om mis-
drijven waarbij het slachtoffer opzettelijk om het leven is gebracht. Bij doodslag is 
het slachtoffer opzettelijk van het leven beroofd; als de doodslag plaatsvindt met 
voorbedachte rade is sprake van moord. Slachtofferenquêtes zijn – om begrijpelijke 
redenen – niet geschikt om inzicht te krijgen in de omvang van dit type geweld: 
slachtoffers zijn immers niet meer in staat aan het onderzoek mee te werken. Maar 
ook pogingen tot moord en doodslag komen zo weinig voor dat een enquête een bij-
zonder groot aantal respondenten moet omvatten om inzicht te kunnen krijgen in de 
omvang. In tegenstelling tot de meeste andere vormen van criminaliteit, is het aantal 
gevallen van moord en doodslag wel redelijk betrouwbaar vast te stellen via registra-
tiegegevens. Voor pogingen tot moord of doodslag ligt dat iets gecompliceerder. Van 
alle door de politie geregistreerde misdrijven tegen het leven bestaat het merendeel 
– namelijk ongeveer 90% – ‘slechts’ uit pogingen daartoe (Wittebrood 1998: 29).

Over een langere periode kan de Doodsoorzakenstatistiek van het cbs een redelijk 
beeld geven van het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland (Nieuw-
beerta en Deerenberg 2004b). Deze statistiek bevat gegevens over alle overledenen 
die in Nederland woonachtig waren.7 In fi guur 3.3 is de ontwikkeling weergegeven 
sinds 1980 per 100.000 inwoners. De jaarlijkse kans om in deze eeuw slachtoffer te 
worden van moord of doodslag is ongeveer anderhalf keer zo groot als die in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Deze stijging vond vooral in de jaren tachtig plaats, maar 
heeft zich al ingezet vanaf de jaren zestig. Sinds het begin van de jaren negentig is 
het aantal personen gestabiliseerd. Jaarlijks worden gemiddeld 185 Nederlanders in 
ons land omgebracht; dat zijn ongeveer 1,2 op elke 100.000 inwoners. Wanneer niet 
alleen gekeken wordt naar het aantal omgebrachte Nederlanders, maar ook naar het 
aantal omgebrachte niet-Nederlanders (zoals toeristen en illegalen) dan blijkt dat het 
laatste decennium jaarlijks ongeveer 250 personen opzettelijk om het leven worden 
gebracht (Leistra en Nieuwbeerta 2003).
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Figuur 3.3

Aantal gevallen van moord en doodslag per 100.000 inwoners, 1980-2004 (in absolute aantallen)
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Bron: CBS (Doodsoorzakenstatistiek’80-’04); gegevens over 1980-2002 overgenomen uit Nieuwbeerta 
en Deerenberg (2004b), aangevuld met gegevens van StatLine 

Van alle moorden die in de periode 1992-2001 zijn gepleegd, heeft een op de drie 
plaatsgevonden in de familie/relatiesfeer en speelde ongeveer een op de tien zich af 
in het criminele milieu (Leistra en Nieuwbeerta 2003).8 Bij een op de vijf slachtoffers 
van moord ging het om een kort- of langlopend confl ict tussen vrienden, kennissen 
of onbekenden dat tot een gewelddadige dood leidde. Bij 7% van alle moorden was 
sprake van roofmoord en bij 4% van moord in de seksuele sfeer.9

3.3.4 Geweld door bekenden
Zoals al eerder aangegeven, blijken in algemene slachtofferenquêtes vooral delicten te 
worden gerapporteerd die door vreemden worden gepleegd. Delicten gepleegd door 
bekenden worden door slachtoffers meestal niet als criminaliteit gezien, terwijl de 
algemene slachtofferenquêtes daar juist expliciet betrekking op hebben. De omvang 
van gewelddelicten waarbij sprake is van een intieme relatie tussen het slachtoffer en 
de dader is daarom lastig vast te stellen via algemene slachtofferenquêtes.10 Slacht-
offerenquêtes speciaal gericht op geweld door bekenden zijn dan ook een belangrijke 
aanvulling op de algemene slachtofferenquêtes (zie ook: Wittebrood en Veldheer 
2005). 

In Nederland zijn de afgelopen twee decennia vier landelijke onderzoeken uitge-
voerd naar geweld door bekenden. Draijer (1988) ondervroeg vrouwen tussen de 20 en 
40 jaar naar seksueel misbruik in hun jeugd door gezins- of familieleden. Römkens 
(1989, 1992) concentreerde zich op heteroseksuele vrouwen tussen de 20 en 60 jaar die 
ooit een partner hadden gehad; in haar onderzoek stond de prevalentie van partner-
geweld centraal. Eind jaren negentig en begin deze eeuw zijn twee onderzoeken 
verricht naar huiselijk geweld waarbij gekozen is voor een bredere invalshoek. Van 



40 Slachtof ferschap: aard, omvang en ontwikkeling

Dijk en zijn collega’s benaderden een deel van de autochtone Nederlandse bevol-
king (Van Dijk et al. 1997) en de allochtone bevolking (Van Dijk en Oppenhuis 2002) 
tussen de 18 en 70 jaar om meer zicht te krijgen op de omvang van huiselijk geweld. 
Hierbij ging het om fysiek en/of geestelijk geweld dat ooit gepleegd is door iemand uit 

de huiselijke kring. Bij de beschrijving van de prevalentie van geweld door bekenden, 
concentreren we ons op kindermishandeling en geweld tussen (ex-)partners. Hoe het 
geweld tussen bekenden zich heeft ontwikkeld, blijft voorlopig onbekend: vergelijk-
bare gegevens over de tijd zijn niet beschikbaar.

Kindermishandeling
In Nederland is nauwelijks onderzoek verricht naar de omvang van kindermishande-
ling, maar sinds geruime tijd zijn hierover schattingen in omloop (Baartman 2005). 
Geschat wordt dat jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen het slachtoffer van 
kindermishandeling zijn en dat er 50 tot 80 aan de gevolgen van mishandeling over-
lijden. Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek uit de Verenigde Staten onder 
personen die beroepshalve bekend waren met gezinnen waar sprake was van kinder-
mishandeling (dhhs 1988). Hieruit bleek dat daar jaarlijks 1,6% van alle kinderen 
mishandeld werden. In welke mate de gegevens uit de Verenigde Staten een goed 
beeld geven van de situatie in Nederland is uiteraard onbekend. Inmiddels is de Uni-
versiteit Leiden een onderzoek gestart naar de omvang van kindermishandeling in 
Nederland: het gaat hierbij om een replicatie van het Amerikaanse onderzoek dat al 
sinds 1981 regelmatig wordt uitgevoerd.11 

Kenmerkend voor kindermishandeling is dat het vaak verborgen blijft. Een deel 
ervan wordt bekend bij instanties, zoals de Advies- en Meldpunten Kindermishan-
deling (amk’s). Het aantal meldingen van kindermishandeling bij de amk’s is de 
afgelopen 25 jaar sterk toegenomen: werden in 1980 ruim 2000 meldingen gedaan, 
begin jaren negentig waren dat er rond de 10.000 en in 2004 was dit toegenomen tot 
bijna 35.000 (nizw 2005). Verondersteld wordt dat kindermishandeling in deze peri-
ode redelijk stabiel is gebleven en dat een steeds groter deel hiervan zichtbaar wordt 
(Baartman 2005). Van alle meldingen van kindermishandeling bij de amk’s betrof in 
2004 ruim 20% lichamelijke mishandeling, ruim 20% verwaarlozing, 20% psychisch 
geweld en 8% seksueel misbruik (per melding kunnen meerdere vormen van mis-
handeling geregistreerd worden). De gemelde vermoedens van kindermishandeling 
betreffen vrijwel evenveel jongens als meisjes.

Afzonderlijk onderzoek is verricht naar seksueel misbruik. Uit het onderzoek 
van Draijer (1988) bleek dat ruim 15% van de ondervraagde vrouwen tussen de 20 en 
40 jaar voor het zestiende levensjaar door één of meer gezins- of familieleden was 
misbruikt, terwijl bijna een kwart door anderen was misbruikt. In totaal had één op 
de drie vrouwen ongewenste seksuele ervaringen in hun jeugd. Deze liepen uiteen van 
vervelend en kwetsend gedrag tot verkrachting. Bij 7% van de ondervraagde vrouwen 
was meerdere malen sprake van gedwongen penetratie of pogingen daartoe over een 
periode van een jaar of langer. Tot op heden is naar seksueel misbruik van jongens in 
ons land nog geen landelijk onderzoek verricht.
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Geweld tussen partners
Het onderzoek door Römkens (1989, 1992) laat zien dat één op de vijf vrouwen ooit 
is geconfronteerd met geweld van een (ex-)partner. Bij een op de acht betreft het de 
huidige partner. Bij 5% van de vrouwen heeft het geweld zich nog in het jaar voor-
afgaande aan het interview voorgedaan. Korf et al. (1997: 21) hebben op basis van 
het onderzoek van Römkens geschat dat van de vrouwen die een heteroseksuele 
relatie hebben of hebben gehad in de leeftijd van 15 tot 60 jaar er jaarlijks ongeveer 
210.000 slachtoffer zijn van partnergeweld, waarvan 47.000 ernstig of zeer ernstig. 
De eerder genoemde studies door Van Dijk en zijn collega’s (Van Dijk et al. 1997; Van 
Dijk en Oppenhuis 2002) rapporteren niet expliciet over geweld tussen (ex-)partners, 
maar omvatten dit wel. Een secundaire analyse van hun gegevens liet zien dat van al 
het huiselijk geweld dat in deze onderzoeken werd gerapporteerd, nog geen kwart 
geweld tussen (ex-)partners betrof (Wittebrood en Veldheer 2005; zie fi guur 3.4). 
Relatief veel van het gerapporteerde geweld heeft echter in de jeugd plaatsgevonden. 
Bij meer dan de helft van alle slachtoffers van fysiek geweld is dit voor het achttiende 
levensjaar begonnen; bij seksueel geweld is dit 45% (Van Dijk et al. 1997: 52-55). 
Maar ook wanneer alleen het huiselijk geweld in de afgelopen vijf jaar wordt bekeken 
(ruim een kwart van het totaal gerapporteerde huiselijk geweld), is bijna 60% door 
niet-familieleden gepleegd. Wel is een verschuiving zichtbaar in het aandeel geweld 
door de (ex-)partner (van 22% naar 37%) en geweld door de ouder(s) (van 19% naar 
5%). Voor de meeste ondervraagden die ooit slachtoffer zijn geweest van kindermis-
handeling, is dit immers langer dan vijf jaar geleden.

Figuur 3.4

Ooit ondervonden huiselijk geweld, naar relatie met de dader (in procenten)

Bron: Intomart (HG’97); gegevens overgenomen uit: Wittebrood en Veldheer (2005) 
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Gemiddeld bleek uit het onderzoek van Wittebrood en Veldheer (2005) dat één op de 
acht (12%) volwassen Nederlanders ooit te maken heeft gehad met geweld door hun 
(ex-)partner. Vrouwen zijn relatief vaker slachtoffer dan mannen, terwijl allochtone 
en autochtone vrouwen dat ongeveer even vaak zijn geweest. Verder bleek dat bijna 
4% van de volwassen Nederlanders de afgelopen vijf jaar te maken had met partner-
geweld en dat dit onder vrouwen hoger is dan onder mannen. Verder lijken alloch-
tone vrouwen vaker recent het slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld dan 
autochtone vrouwen. De bevindingen over recent slachtofferschap moeten echter 
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat de gegevens op dit 
punt onzeker zijn.

3.4 Een gedetailleerder beeld van diefstaldelicten

Ruim een derde van alle door de bevolking ondervonden criminaliteit bestaat uit dief-
staldelicten. Het gaat hierbij voornamelijk om diefstal van(uit) vervoermiddelen, zoals 
de fi ets en auto. Daarnaast zijn zakkenrollerij en inbraak belangrijke typen diefstallen.

3.4.1 Diefstal van fi ets
Van alle diefstallen vormt het grootste deel diefstal van een fi ets. In 2004 werden 
volgens de slachtofferenquête van het cbs 735.000 fi etsen gestolen: dat zijn er 56 per 
1000 inwoners. Deze fi etsen werden gestolen van 593.000 Nederlandse burgers (46 
per 1000 inwoners). Het aantal fi etsdiefstallen per 1.000 inwoners is licht toegenomen 
sinds begin jaren negentig (zie fi guur 3.5). In ongeveer 80% van de fi etsdiefstallen 
is er sprake van fi nanciële schade: gemiddeld rond de 185 euro. De totale geschatte 
fi nanciële schade van fi etsdiefstal is 108 miljoen euro. Fietsen worden vaak in of rond 
de eigen woning gestolen, in de omgeving van een station of bushalte en bij uitgaans-
gelegenheden (tabel 3.8).
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Figuur 3.5

Aantal fietsendiefstallen per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1992-2004 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS/ERV’97-’04)
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3.4.2 Diefstal van de auto
Diefstal van de auto komt relatief weinig voor: in 2004 werden naar schatting 
23.000 auto’s gestolen (van 0,2% van de autobezitters). Omdat autodiefstal relatief 
weinig voorkomt, ligt er rond deze schattingen op basis van de slachtofferenquêtes 
een relatief grote betrouwbaarheidsmarge. Het lijkt er echter op dat het aantal dief-
stallen van auto’s sinds het begin van de jaren negentig is afgenomen, zeker wanneer 
we rekening houden met het toegenomen autobezit (Harms 2003, 2005). In 90% van 
alle autodiefstallen was sprake van fi nanciële schade met een gemiddeld schade-
bedrag van bijna 4500 euro. Ruim 60% van de autodiefstallen vindt in de eigen 
woonbuurt plaats (tabel 3.7).

Omdat we kunnen veronderstellen dat relatief veel autodiefstallen worden gemeld 
bij instanties zoals de politie en verzekeringsmaatschappijen, kunnen we de Statis-
tiek Voertuigdiefstal gebruiken als aanvulling op de slachtofferenquêtes.12 Uit deze 
gegevens blijkt dat er in 2004 ruim 16.500 personenauto’s gestolen zijn (Blaauw 
2005). Het risico op diefstal is daarmee 0,2%. De schattingen op basis van de slacht-
offerenquêtes en de registratie zijn dus redelijk overeenkomstig. Vergelijking met 
eerdere jaren laat zien dat ook uit de registratiegegevens een daling naar voren komt 
in het aantal gestolen auto’s: in 1995 werden nog ruim 26.000 gestolen personen-
auto’s geregistreerd. Ongeveer twee derde van de gestolen auto’s wordt weer terug-
gevonden.13

3.4.3 Diefstal uit de auto
Diefstal uit de auto komt veel vaker voor dan diefstal van de auto: naar schatting 
vonden in 2004 ongeveer 270.000 diefstallen plaats (van 4% van de autobezitters). 
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Hierbij werd vooral audioapparatuur gestolen (41% van de diefstallen) (zie tabel 3.5). 
Bij bijna 90% van diefstallen uit de auto is sprake van fi nanciële schade. Het gemid-
delde schadebedrag is 636 euro. Totaal komt dat neer op ruim 140 miljoen euro per 
jaar. Na een daling in de eerste helft van de jaren negentig, is het aantal diefstal-
len uit de auto sinds 1998 toegenomen en laat deze recent weer een daling zien (zie 
fi guur 3.6). Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar wanneer rekening wordt gehouden 
met het toegenomen autobezit. Net als bij autodiefstal vindt ook diefstal uit de auto 
relatief vaak plaats in de buurt van de eigen woning.

Figuur 3.6

Aantal diefstallen uit de auto per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder, 1992-2004 

(in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS/ERV’97-’04)
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3.4.4 Beroving/zakkenrollerij
Beroving is een vorm van criminaliteit die tot de diefstaldelicten wordt gerekend.14 
Het kan hierbij gaan om een in eerste instantie onopgemerkte diefstal (bv. zak-
kenrollerij), maar soms gaat het delict gepaard met geweld en wordt bijvoorbeeld 
van tasjesroof gesproken. In 2004 is ruim 2% van de bevolking slachtoffer geweest 
van beroving; zij hadden te maken met ongeveer 206.000 delicten. Sinds 1996 is het 
aantal berovingen redelijk stabiel en is het gedaald ten opzichte van het begin van de 
jaren negentig (zie fi guur 3.7). Bij 1,3% van de gevallen is geweld gebruikt tegen het 
slachtoffer. Omgerekend gaat het dan jaarlijks om ongeveer 2800 berovingen met 
geweld. In bijna 90% van de berovingen was sprake van fi nanciële schade: gemiddeld 
bedroeg deze schade bijna 200 euro. Totaal was er 38 miljoen euro schade. Bij de 
gerapporteerde delicten zijn vooral geld, cheques en waardepapieren gestolen (74%). 
Deze diefstallen vinden relatief weinig in de eigen buurt plaats, maar vooral op het 
werk en op school, en in winkelgebieden.
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Figuur 3.7

Aantal berovingen per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1992-2004 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS’97-’04) 
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3.4.5 Inbraak
In 2004 werden ongeveer 160.000 individuen het slachtoffer van een inbraak; naar 
schatting vonden 106.000 inbraken plaats. Sinds 1995 is sprake van een behoorlijke 
daling van het aantal inbraken (zie fi guur 3.8). Het is niet zonder meer duidelijk hoe 
deze daling uitgelegd kan worden. Een voor de hand liggende verklaring is dat steeds 
meer mensen preventiemaatregelen nemen. Volgens de enquêtes van het cbs neemt 
meer dan 90% van alle inwoners thuis maatregelen om inbraak te voorkomen. Het 
betreft dan vooral hang- en sluitwerk en buitenverlichting. Hoewel de meeste preven-
tiemaatregelen vaker worden getroffen dan begin jaren negentig, is er echter geen 
sprake van een bijzonder sterke of abrupte stijging (Eggen 2005). Toch zijn er vol-
doende aanwijzingen om te veronderstellen dat het nemen van dergelijke maatregelen 
de kans om slachtoffer te worden van inbraak verkleint (zie verder hoofdstuk 5).
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Figuur 3.8

Aantal inbraken per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1992-2004 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS/ERV’97-’04)
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In ruim 80% van alle gerapporteerde inbraken is daadwerkelijk iets gestolen en 
bij een kwart is (ook) iets vernield. Gemiddeld is er voor 2653 euro aan fi nanciële 
schade; totaal gaat het naar schatting om een bedrag van 253 miljoen euro. Meestal 
worden bij de inbraak geld, cheques en waardepapieren gestolen (14%) en sieraden 
(9%). Bij ongeveer 7% van de inbraken is geweld gebruikt en in ruim de helft van die 
gevallen heeft het slachtoffer daarbij letsel opgelopen.

3.5 Een gedetailleerder beeld van vernielingen

De derde belangrijke categorie delicten zijn de vernielingen. Ruim een derde van de 
door de bevolking ondervonden delicten zijn vernielingen, en meestal gaat het daar-
bij om beschadiging aan de auto.

3.5.1 Beschadiging aan de auto
Beschadiging aan de auto is ook een relatief veelvoorkomend delict. In 2004 hadden 
ongeveer 990.000 mensen te maken met ruim 1,1 miljoen beschadigingen aan hun 
auto. In de meeste gevallen is het plaatwerk (43%) beschadigd. Ook worden antenne, 
bumper(s) en deurslot relatief vaak beschadigd (zie tabel 3.6). De meeste vernielin-
gen aan de auto vinden in de eigen woonbuurt plaats.
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Figuur 3.9

Aantal beschadigingen aan de auto per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder, 1992-2004 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS/ERV’97-’04)
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De laatste jaren is er sprake van een stijging van het aantal beschadigingen aan 
de auto (zie fi guur 3.9). In 1997 waren er per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder 
74 beschadigingen aan de auto; de laatste jaren lag dat rond de 90. Wanneer we 
rekening houden met het aantal auto’s in Nederland is het aantal beschadigingen 
echter redelijk stabiel. Bij ruim 70% van de beschadigingen is sprake van fi nanciële 
schade. Gemiddeld is de fi nanciële schade aan de auto 466 euro; totaal bedraagt de 
schade 294 miljoen euro.

3.5.2 Overige vernielingen
In 2004 had ruim 4% van de bevolking van 15 jaar en ouder te maken met ver-
nielingen die niet de auto betroffen. Ruim een half miljoen mensen werden het 
slachtoffer van naar schatting 722 duizend van dergelijke vernielingen (55 per 1000 
inwoners). Het ging daarbij vooral om de vernieling van fi etsen (27%) en auto’s15 
(22%) en van planten en andere spullen in de tuin (24%). Deze vonden vooral in en 
rond de eigen woning plaats. Het aantal vernielingen is sinds 1997 hoger dan begin 
jaren negentig, maar lijkt de laatste jaren weer af te nemen (zie fi guur 3.10). Bij bijna 
twee derde van de vernielingen (62%) is sprake van fi nanciële schade: deze bedraagt 
gemiddeld 262 euro. Totaal was er 109 miljoen euro schade.
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Figuur 3.10

Aantal vernielingen per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1992-2004 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (ERV’92-’96, 
POLS/ERV’97-’04)
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Resumé

Het aantal delicten dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt onder burgers is de afgelopen 

25 jaar toegenomen van ongeveer 4 miljoen tot ruim 4,7 miljoen in 2004. Wanneer we 

rekening houden met de gestegen bevolkingsomvang, blijkt dat de feitelijke crimina-

liteit (en dus de kans op slachtofferschap) nauwelijks is gestegen sinds 1980. Geweld 

komt de laatste jaren iets vaker voor en is nu op ongeveer hetzelfde niveau als halver-

wege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Diefstallen namen vooral in de jaren tachtig 

en negentig toe, maar laten sinds 1995 een daling zien. Deze daling is vooral te danken 

aan het teruglopen van het aantal inbraken. Het aantal vernielingen nam in de jaren 

tachtig af, maar laat sinds begin jaren negentig een duidelijke stijging zien die vooral 

veroorzaakt wordt door meer beschadigingen aan auto’s. De meeste slachtoffers krij-

gen te maken met diefstallen en vernielingen, maar ook geweld komt regelmatig voor. 

In 2004 vonden per 1000 inwoners 74 gewelddelicten plaats, 135 diefstaldelicten en 

141 vernielingen. Grote verschillen bestaan er in de ernst van de ondervonden delic-

ten. Bij het merendeel van de criminaliteit is nauwelijks sprake van lichamelijk letsel 

of materiële schade en zijn de delicten vooral ‘lastig’ voor de betrokkenen. Toch zijn 

er jaarlijks enkele honderdduizenden Nederlanders het slachtoffer van criminaliteit 

die niet alleen maar lastig is, maar die ook ernstige lichamelijke of fi nanciële gevolgen 

heeft.
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Bijlage bij hoofdstuk 3

Tabel 3.1 

Aard van de seksuele delicten, 1992-2004a (in procenten)

verkrachting, 

aanranding

poging tot verkrach-

ting of aanranding

vervelend of 

kwetsend gedrag anders

1992 4 19 74 3

1993 3 8 86 2

1994 4 1 95 0

1995 1 8 89 2

1996 2 7 91 0

1997 2 6 80 12

1998 0 9 79 12

1999 3 7 83 7

2000 2 8 85 6

2001 0 5 84 11

2002 3 6 85 6

2003 1 6 84 9

2004 5 13 72 10

a In de periode 1992-1996 hebben de gegevens alleen betrekking op vrouwelijke slachtoffers van seksuele delicten, 

 daarna ook op mannelijke slachtoffers.

Bron: CBS (ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking 

Tabel 3.2 

Bekendheid van de dader bij het slachtoffer, 2004 (in procenten)

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

seksuele 

delicten

mishan-

deling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

alleen van 

gezicht 7 11 10 4 1 0 3 5 16 1 3

van naam 

en gezicht 56 48 44 11 1 7 2 4 24 5 11

onbekend 38 41 46 85 98 93 96 91 60 94 86

Bron: CBS (POLS/ERV’04) SCP-bewerking
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Tabel 3.3 

Aandeel delicten waarbij slachtoffer letsel heeft opgelopen bij mishandeling, 1992-2004 (in procenten)

totaal aard van het letsel

licht letsel, geen 

medische hulp

eenmalige 

medische hulp

vaker 

medische hulp

ziekenhuis-

opname

1992 63 47 6 7 4

1993 50 33 12 5 1

1994 46 28 12 6 0

1995 48 34 10 4 0

1996 44 20 16 6 1

1997 51 36 11 4 0

1998 46 29 13 3 1

1999 48 30 9 9 0

2000 45 35 7 3 0

2001 42 31 5 2 4

2002 46 31 9 4 2

2003 48 29 10 8 1

2004 51 34 11 4 2

Bron: CBS (ERV’92-’97; POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking



51Slachtof ferschap: aard, omvang en ontwikkeling

Tabel 3.4 

Aandeel delicten met f inanciële schade, gemiddeld schadebedrag en totale f inanciële schade 

(in prijzen van 2004) naar type delict, 1992-2004 (in procenten, euro en miljoenen euro)

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

seksuele 

delicten

mis-

hande-

ling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

1992 4 23 5 89 93 98 90 96 88 78 61

1993 2 18 6 77 85 76 95 88 81 76 67

1994 2 31 9 86 85 89 92 98 80 77 64

1995 1 22 6 86 86 84 92 92 81 79 69

1996 2 24 6 82 89 79 91 92 83 80 67

1997 5 25 7 85 81 100 88 94 77 75 63

1998 1 23 7 84 80 91 89 87 74 74 60

1999 3 23 8 81 82 75 82 88 75 72 63

2000 3 18 7 84 81 96 86 89 69 71 63

2001 3 18 8 78 86 86 86 87 70 73 57

2002 2 17 4 83 81 92 89 88 77 73 64

2003 5 15 5 86 79 88 92 90 79 70 62

2004 2 20 5 74 79 73 90 89 72 73 61

jaarlijks gemiddelde 

over periode 1997-2004

gemiddeld 

schade-

bedrag, in 

prijzen van 

2004 (in €) 936 1365 1231 2653 185 4443 636 198 315 466 262

totale 

schade 

(in mln. €) 4 59 40 253 108 86 143 38 92 294 109

Bron: CBS (ERV’92-’96; POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking
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Tabel 3.5 

Wat is er gestolen?, 1997-2004 (in procenten)

gewelddelicten diefstaldelicten

seksuele 

delicten

mishan-

deling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

geld, cheques, 

waardepapieren 47 47 34 14 0 0 5 74 4

zilveren of gouden 

sieraden 20 14 0 9 0 0 0 5 1

schilderijen, 

kunstvoorwerpen, 

antiek, klok 0 0 0 2 0 0 0 0 0

tv, video-

apparatuur 0 0 0 6 0 0 1 0 0

muziekinstalla-

ties, audio-appa-

ratuur 0 0 4 8 0 0 41 1 2

foto/fi lm-

apparatuur 8 0 0 7 0 0 1 0 1

meubilair 0 0 0 0 0 0 0 0 1

kleding, 

schoeisel 0 4 10 6 0 0 7 3 13

(brom)fi ets 0 3 7 11 100 0 0 0 4

auto 9 0 2 1 0 100 0 0 1

gereedschap 0 0 5 7 0 0 4 1 7

planten en andere 

spullen uit de tuin, 

tuinmeubilair 0 0 3 3 0 0 0 1 34

iets anders 16 31 36 27 0 0 41 16 32

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking
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Tabel 3.6 

Wat is er beschadigd aan de auto en wat is er vernield?, 1997-2004 (in procenten)

wat is er beschadigd aan de auto? wat is er vernield?

deurslot 5 fi ets of onderdelen daarvan 27

antenne 6 bromfi ets of onderdelen 1

voorruit 1 caravan, tent 0

portierruit 3 delen van woonhuis 13

achterruit 1 kleding, schoeisel 0

bumper(s) 4 auto of onderdelen daarvan 21

verlichting 2 gereedschap 0

plaatwerk/lak 44 planten of andere spullen in de tuin 23

imperiaal 0 iets anders 13

siervelg(en)/wieldop(pen) 3

wiel(en) 2

bagage/surfplank van imperiaal 0

iets anders 30

totaal 100 totaal 100

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking

Tabel 3.7 

Waar heeft het voorval plaatsgevonden?, 1997-2004 (in procenten)

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

seksuele 

delicten

mishan-

deling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

eigen buurt 29 35 36 100 45 63 57 26 67 62 73

elders 

woon-

gemeente 36 32 32 – 44 13 14 38 17 17 18

elders in 

Nederland 35 33 32 – 11 25 30 37 16 22 9

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

–  = niet van toepassing.

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking
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Tabel 3.8 

Waar gebeurde het precies?, 1997-2004 (in procenten)

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

seksuele 

delicten

mis-

hande-

ling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

in eigen 

woning, 

incl. garage, 

schuur, 

berging, 

inpandig/op 

eigen erf 8 11 12 100 19 19 19 3 48 17 47

in of bij 

woning van 

familie, 

vrienden, 

kennissen 6 4 2 – 6 12 8 1 3 7 4

bij café, 

restaurant, 

bar disco 25 16 13 – 13 1 2 10 4 2 5

in de buurt 

van eigen 

woning 

(carport, 

tuin, straat) 16 38 32 – 14 34 31 19 13 38 19

in of bij 

station, 

bushalte 2 2 2 – 19 6 2 6 1 1 6

in tram/bus/

trein 3 2 2 – 2 0 0 8 1 0 0

in een auto 0 1 1 – 0 0 0 0 2 0 0

op werk/

school 29 16 26 – 8 3 5 16 11 6 8

bij winkel of 

warenhuis 1 1 1 – 8 2 2 21 1 4 2

sportveld, 

sporthal, 

kleedruimte 2 2 2 – 2 4 2 7 5 1 1

op parkeer-

terrein, in 

een park, 

aan het 

strand 2 2 2 – 2 11 14 1 2 13 3

elders 6 5 5 – 9 10 14 8 9 10 5

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

– = niet van toepassing.

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking
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Noten

1  Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, wordt in de slachtofferenquêtes aan respon-
denten gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van bepaalde delicten. Op basis van de 
enquête-uitkomsten kan een schatting worden gemaakt van het aantal delicten waar de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder jaarlijks slachtoffer van is. Deze schattingen 
zijn een benadering van de werkelijke omvang van de criminaliteit omdat zij gebaseerd 
zijn op steekproefgegevens. Rondom de uitkomsten moet daarom altijd rekening 
worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge, waarbij het betrouwbaarheids-
interval kleiner is naarmate de steekproefomvang groter is en het delict vaker voorkomt.

2  Alleen de ontwikkeling van het aantal delicten wordt hier beschreven. Deze is 
vergelijkbaar met die van het aantal slachtoffers. Wanneer het aantal slachtoffers per 
1000 inwoners wordt gepresenteerd, spreken we van een prevalentiecijfer.

3  We rapporteren in dit hoofdstuk over delicten die in Nederland hebben plaatsgevonden.
4  Het aandeel respondenten dat seksuele delicten rapporteert is gering en de prevalentie-

cijfers fl uctueren daarom nogal over de jaren. Om een zo betrouwbaar mogelijke schat-
ting te geven, zijn de gemiddelden over de periode 1997-2003 berekend.

5  De vraag naar ervaringen met seksuele delicten wordt pas sinds 1997 ook aan mannen 
gesteld.

6  Deze gegevens zijn afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (lis) en de Landelijke 
Medische Registratie (lmr) en worden bijgehouden door Consument en Veiligheid. 
Het gaat hier om zogenoemde exclusief-cijfers. Dat wil zeggen dat er geen overlap is 
tussen beide cijfers: voor seh-behandelingen geldt dat de slachtoffers die na behande-
ling zijn opgenomen of zijn overleden, niet zijn meegeteld en dat bij de ziekenhuisop-
namen de slachtoffers die zijn overleden niet zijn meegeteld.

7  De Doodsoorzakenstatistiek wordt samengesteld op basis van doodsoorzaakverklarin-
gen die na het overlijden worden ingevuld door een arts of gemeentelijk lijkschouwer. 
De doodsoorzaakverklaring wordt doorgestuurd naar het cbs. De op de doodsoor-
zaakverklaring aangegeven oorzaken van de dood worden door het cbs geclassifi ceerd 
en gecodeerd volgens de International Classifi cation of Diseases, Injuries and Causes of Death, 
opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (who). Op basis van deze gegevens 
kan vervolgens worden vastgesteld hoeveel personen ten gevolge van moord en opzet-
telijk door anderen toegebracht letsel jaarlijks in Nederland overlijden. Voor meer 
informatie zie bijlage A.

8  Voor meer informatie over specifi eke typen moord en doodslag, zie bijvoorbeeld 
Van Eck (2001) over eerwraak en Van de Port (2001) over liquidaties.

9  9% van de moorden was niet in te delen in de eerder genoemde categorieën. Verder is 
20% van de moorden (nog) niet opgelost, waardoor zij niet konden worden ingedeeld. 
Voor meer informatie hierover, zie Leistra en Nieuwbeerta (2003: 42-50). 

10  Bij diefstaldelicten en vernielingen bestaat over het algemeen geen relatie tussen de 
dader en het slachtoffer (zie tabel A3.2).

11  Voor recente informatie over dit onderzoek: http://www.nisr.leidenuniv.nl.
12  Deze statistiek wordt uitgebracht door de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en is 

samengesteld door de rdw. Zie voor meer informatie: Blaauw (2005).
13  Dit verschilt aanzienlijk naar leeftijd van de auto en het merk. Zie voor meer informatie: 

Blaauw (2005).
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14  Bij de meeste berovingen die gerapporteerd worden in de slachtofferenquêtes vindt 
geen geweld plaats; het is daarom voor de hand liggend dat deze tot de diefstaldelicten 
worden gerekend. In de politiestatistieken wordt ‘beroving met geweld’ afzonderlijk 
geregistreerd (zie bijlage D) en wordt dit tot de geweldsmisdrijven gerekend.

15  Het gaat hierbij om auto’s uit het huishouden waartoe de respondent behoort, maar die 
niet van de respondent zelf zijn. Deze zijn al gerapporteerd als beschadigingen aan de 
auto.
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4 Theorieën over slachtofferschap

4.1 Inleiding

Een behoorlijk deel van de bevolking heeft als slachtoffer te maken met ernstige 
of minder ernstige vormen van criminaliteit. Niet iedereen heeft echter een even 
grote kans slachtoffer te worden. De vraag welke burgers nu precies een verhoogd 
risico hebben en hoe de verschillen in risico’s verklaard kunnen worden, staat in 
de komende drie hoofdstukken centraal. In dit hoofdstuk bespreken we de eerste 
victimologische studies (§ 4.2), alsmede enkele ‘klassieke’ theorieën die ten grond-
slag liggen aan de huidige kennis op dit terrein en een verklaring geven voor de 
uiteenlopende risico’s om slachtoffer te worden (§ 4.3). Vervolgens geven we een 
overzicht van de recente theoretische inzichten uit het victimologisch onderzoek 
(§ 4.4). In hoofdstuk 5 en 6 zal de nadruk liggen op de belangrijkste empirische 
bevindingen uit het victimologisch onderzoek.

4.2 De eerste stappen van het victimologisch onderzoek

Onderzoek naar verklaringen van slachtofferschap deed – in vergelijking met studies 
naar daderschap – pas laat zijn intrede. Dit kwam onder andere doordat de omvang en 
ontwikkeling van criminaliteit traditioneel werd verklaard door de nadruk te leggen 
op de vraag waarom individuen delicten plegen. Het slachtoffer speelde in deze ver-
klaringen geen rol. Pas halverwege de vorige eeuw verschenen enkele studies waarin 
ook slachtoffers van criminaliteit aandacht kregen en onderdeel werden van de verkla-
ringen van criminaliteit (Von Hentig 1941, 1948; Mendelsohn 1956; Wolfgang 1958). 
Doordat de auteurs van deze studies als eersten expliciet aandacht schonken aan 
slachtoffers worden zij vaak gezien als de grondleggers van de victimologie. 

De klassieke studies naar slachtoffers van criminaliteit ontwikkelden zich langs 
twee lijnen. Volgens de eerste lijn werden typologieën van slachtoffers ontwikkeld. 
Deze typologieën waren speculatief en niet gebaseerd op empirische gegevens. 
Von Hentig (1948) kwam bijvoorbeeld tot een typologie van dertien categorieën van 
risicogroepen, waarbij hij onder andere jongeren, ouderen, vrouwen en immigranten 
onderscheidde, maar ook diverse psychologische typen, zoals depressieve en heb-
zuchtige mensen. Mendelsohn (1956) typeerde slachtoffers naar de mate waarin hun 
het delict kon worden verweten. Later hebben ook onder meer Fattah (1967), Schafer 
(1968) en Silverman (1974) typologieën van slachtoffers ontwikkeld. 

De tweede lijn waarlangs de klassieke studies zich ontwikkelden was wél empi-
risch en gebaseerd op politiegegevens. Wolfgang’s studie (1958) naar moord is 
kenmerkend voor deze onderzoekstraditie. Een van de belangrijkste conclusies uit 
zijn studie was dat in een groot aantal zaken het slachtoffer een relevante rol had 
gespeeld bij het tot stand komen van de moord. De term victim precipitation werd 
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geïntroduceerd en ook andere studies (bijvoorbeeld Amir 1971) lieten zien dat in 
veel gevallen het slachtoffer, al dan niet bewust, aanleiding geeft tot het delict.1 In 
Nederland is de discussie over de rol van het slachtoffer bij het tot stand komen van 
delicten uitgebreid beschreven door Kempe (1967: hoofdstuk 4; zie ook Nagel 1959). 
Klassieke Nederlandse empirische studies naar kenmerken van slachtoffers op basis 
van politiegegevens zijn Fiselier (1971) en Leuw en Van der Kooi (1977).

Het duurde echter tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voordat het victimolo-
gisch onderzoek goed van de grond kwam. Inmiddels was er veel kritiek op de studies 
die de schuld van het delict bij het slachtoffer legden en werd verondersteld dat de rol 
van het slachtoffer bij het tot stand komen van een delict veel complexer moest zijn. 
Ook de beperkingen van politiële en justitiële statistieken voor het onderzoek naar 
daders, slachtoffers en delicten werden steeds meer onderkend en de waarde van 
empirisch onderzoek op basis van deze gegevens werd betwijfeld. De invoering van 
nationale slachtofferenquêtes zorgde dan ook voor een sterke impuls in het victi-
mologisch onderzoek. Eind jaren zeventig werden de eerste – inmiddels ‘klassieke’ 
– theorieën geformuleerd om de kans op slachtofferschap te verklaren. Deze theorieën 
vormen nog steeds de basis van het empirisch onderzoek naar slachtofferschap. 

4.3 De ‘klassieke’ theorieën 

De huidige theoretische inzichten om de kans te verklaren die burgers hebben 
slachtoffer te worden van criminaliteit, zijn in belangrijke mate gebaseerd op een 
tweetal ‘klassieke’ theorieën: de leefstijltheorie en de routineactiviteitentheorie. 
Beide theorieën gaan er van uit dat een bepaalde situatie de gelegenheid vergroot tot 
het plaatsvinden van een criminele gebeurtenis. Deze situationele invalshoek bracht 
een belangrijke verandering teweeg in de criminologie, omdat tot dan toe vooral 
motivationele theorieën waren geformuleerd. Deze ‘nieuwe’ invalshoek domineert 
het onderzoek naar slachtofferschap sinds het einde van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Hoewel de leefstijltheorie en de routineactiviteitentheorie verschillen 
in hun terminologie en in de aspecten die ze benadrukken, zijn zij gebaseerd op 
dezelfde veronderstellingen en leiden ze ook tot vergelijkbare hypothesen (Miethe en 
Meier 1994; Wilcox et al. 2003). In paragraaf 4.4 zal dan ook blijken dat in empirisch 
onderzoek nauwelijks een onderscheid wordt gemaakt tussen beide theorieën en dat 
ze inmiddels in meer of mindere mate deel zijn gaan uitmaken van de – wat tegen-
woordig genoemd wordt – algemene gelegenheidstheorie.

4.3.1 Leefstijltheorie
De leefstijltheorie werd voor het eerst geformuleerd in het boek Victims of Personal 

Crime: an Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization (Hindelang et al. 1978; 
zie ook Hindelang 1976). De auteurs probeerden een verklaring te vinden voor de 
samenhang tussen bepaalde demografi sche en sociale kenmerken van individuen 
en de kans slachtoffer van criminaliteit te worden, die zij vastgesteld hadden op 
basis van slachtofferenquêtes in acht Amerikaanse steden. Zij verklaarden de indi-
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viduele verschillen in kans op slachtofferschap doordat mensen uiteenlopen in hun 
leefstijlactiviteiten. Deze leefstijlactiviteiten – regelmatig terugkerende activiteiten 
rondom werk, school en vrije tijd – zouden invloed hebben op de mate waarin indi-
viduen zich op bepaalde tijdstippen en op bepaalde plaatsen blootstellen aan risico-
volle situaties. In dergelijke situaties komen mensen in contact met groepen waarin 
daders zijn oververtegenwoordigd en komen zij op plaatsen en tijden waar criminali-
teit vaak voorkomt. Zo hebben oudere vrouwen bijvoorbeeld een andere leefstijl dan 
jonge mannen. Omdat deze uiteenlopende leefstijlen verschillen weergeven in de 
relatie die mensen hebben met sociale instituties, zoals de familie en de economie, 
en in de sociale rollen die zij vervullen, loopt ook de kans op slachtofferschap uiteen 
tussen oudere vrouwen en jonge mannen.

4.3.2 Routine-activiteitentheorie
Ongeveer gelijktijdig met de leefstijltheorie is de routineactiviteitentheorie geformu-
leerd. Waar de leefstijltheorie vooral bedoeld was om individuele verschillen in de 
kans op slachtofferschap te verklaren, werd de routineactiviteitentheorie gebruikt 
om de macro-ontwikkeling in criminaliteit te verklaren. De Verenigde Staten werden 
in de jaren zestig van de vorige eeuw gekenmerkt door een sterke toename van de 
criminaliteit, gecombineerd met een afname van sociale problemen, zoals armoede, 
werkloosheid en sociale ongelijkheid. In traditionele criminologische theorieën 
werd echter verondersteld dat juist deze factoren tot meer criminaliteit zouden 
leiden. De ontstane paradox was de aanleiding van het klassieke artikel Social Change 

and Crime Rate Trends: a Routine Activity Approach (Cohen en Felson 1979). Volgens de 
auteurs van het artikel moest de nadruk bij het verklaren van trends in criminaliteit 
minder liggen op kenmerken van daders, maar meer op de omstandigheden die er 
waren om de criminaliteit te plegen. 

Cohen en Felson beargumenteerden dat de structurele veranderingen in routine-
activiteiten van burgers hadden geleid tot een groter aanbod van criminal opportunities, 
waardoor de criminaliteit kon toenemen. Criminaliteit zou vooral plaatsvinden 
wanneer drie elementen samenkomen in tijd en ruimte: (1) een gemotiveerde dader, 
(2) een geschikt doelwit, en (3) de afwezigheid van goede bescherming. Cohen en 
Felson meenden dat hun theorie vooral zou gelden voor zogenoemde direct contact 

predatory crimes, dat wil zeggen delicten waarbij er sprake is van direct fysiek contact 
tussen minimaal één dader en minimaal één persoon of object dat de dader poogt 
mee te nemen of te beschadigen (bijvoorbeeld verkrachting, beroving, mishandeling, 
zakkenrollerij en inbraak). 

Verder beargumenteerden de auteurs dat door sociale veranderingen in de Ame-
rikaanse samenleving de doelwitten aantrekkelijker waren geworden en minder 
goed waren beschermd. Door veranderingen in de routineactiviteiten van huis-
houdens – meer scheidingen, toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, 
vaker uit eten gaan en langer op vakantie – waren de leden van huishoudens vaker 
thuis afwezig en meer op andere locaties. Daarnaast was er een enorme toename 
aan waardevolle goederen, zoals televisies, auto’s, etc. Doordat de gelegenheid tot 
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het plegen van criminaliteit hiermee was toegenomen, kon ook de criminaliteit 
stijgen.

4.4 Huidige theoretische inzichten en belangrijkste empirische bevindingen

Het huidige onderzoek naar verklaringen van slachtofferschap wordt niet langer 
gekenmerkt door enkel een micro- of macroperspectief van de hierboven beschre-
ven ‘klassieke’ theorieën. Tegenwoordig worden deze onderling geïntegreerd en is 
duidelijk dat zowel micro- als macrokenmerken een rol spelen bij het verklaren van 
individueel slachtofferschap. Zo hebben begin jaren tachtig Cohen en enkele col-
lega’s (Cohen en Cantor 1980, 1981; Cohen et al. 1981) de routineactiviteitentheorie al 
uitgewerkt op individueel niveau. Zij veronderstelden daarbij dat de kans op slacht-
offerschap afhankelijk is van de leefstijl en routineactiviteiten van individuen die 
hen of hun bezittingen in direct contact brengen met potentiële daders die door de 
afwezigheid van adequate bescherming in de gelegenheid zijn een delict te plegen. 
Tegenwoordig wordt deze invalshoek de algemene gelegenheidstheorie genoemd. In 
de loop der tijd zijn ook andere theorieën gerelateerd aan de algemene gelegenheids-
theorie, zoals de sociale desorganisatietheorie (zie daarvoor hoofdstuk 6).

De basis van het hedendaagse onderzoek naar verklaringen van slachtofferschap 
vormt de algemene gelegenheidstheorie. Het empirisch onderzoek naar de determi-
nanten van slachtofferschap werd vrij snel na het invoeren van de slachtofferenquêtes 
gedomineerd door deze invalshoek. Veelal worden drie risicofactoren onderscheiden 
die verklaren waarom er verschillen bestaan in de kans op slachtofferschap: (1) aan-
wezigheid van gemotiveerde daders, (2) aantrekkelijkheid van het doelwit, en (3) de 
mate waarin het doelwit bescherming geniet. Deze zijn afkomstig uit de ‘klassieke’ 
routineactiviteitentheorie. Elk van deze risicofactoren kan op individueel niveau en op 
het niveau van de sociale context worden uitgewerkt.

Wilcox et al. (2003) hebben onlangs een dynamic multicontextual criminal opportunity 

theory ontwikkeld, waarin deze stand van zaken duidelijk wordt. De microbenade-
ring waarin de individuele kans op slachtofferschap verklaard werd met uitsluitend 
individuele kenmerken en de macrobenadering, waarin het aandeel slachtoffers 
verklaard werd met uitsluitend contextuele kenmerken, zijn hiermee geïntegreerd. In 
het vervolg van deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de huidige theore-
tische inzichten en de belangrijkste empirische bevindingen. Schematisch zijn de 
belangrijkste individuele en contextuele determinanten van slachtofferschap zoals 
die worden beschreven, alvast weergegeven in tabel 4.1. Per risicoverhogend ken-
merk worden in het vervolg van dit hoofdstuk de individuele en contextuele risico-
factoren uitgewerkt.
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Tabel 4.1

Overzicht individuele en contextuele determinanten van slachtofferschap 

individueel niveau sociale context

aanwezigheid van gemotiveerde daders blootstelling aan (potentiële) 
daders

concentratie van (potentiële) 
daders

aantrekkelijkheid van het doelwit kwetsbaarheid
antagonisme
voldoening

concentratie van aantrekkelijke 
doelwitten

bescherming van het doelwit technische maatregelen
sociale maatregelen

concentratie van technische en 
sociale maatregelen
formele en informele sociale 
controle

   

4.4.1 Aanwezigheid van gemotiveerde daders
Een belangrijk uitgangspunt in de gelegenheidstheorie is dat de kans om slachtof-
fer te worden van criminaliteit tussen individuen varieert omdat zij in verschillende 
mate zijn blootgesteld aan gemotiveerde daders. Op individueel niveau betreft dit 
vooral de mate waarin (potentiële) slachtoffers direct in contact staan met (poten-
tiële) daders, terwijl op het contextuele niveau het vooral de mate betreft waarin 
(potentiële) daders geografi sch geconcentreerd zijn.

Individueel niveau
Individuen die een leefstijl en dagelijkse routineactiviteiten hebben die hen aan meer 
(potentiële) daders blootstellen, hebben een verhoogd risico slachtoffer te worden 
van criminaliteit. Met name in de beginperiode van het empirisch victimologisch 
onderzoek werden de leefstijl en de dagelijkse routineactiviteiten gemeten via demo-
grafi sche en sociale kenmerken. Deze kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en burger-
lijke staat, werden verondersteld invloed te hebben op de kans op slachtofferschap 
doordat bepaalde groepen zich verschillend gedragen en daardoor meer of minder 
vaak in risicovolle situaties terechtkomen (Hindelang et al. 1978; Cohen et al. 1981). 
Welk gedrag precies leidt tot dit verhoogde risico werd echter onvoldoende duidelijk.

In latere studies zijn daarom meer directe indicatoren gebruikt, zoals het aantal 
avonden dat mensen zich in het weekend en doordeweeks buiten de deur begeven, 
de wijze waarop zij zich verplaatsen en de mate van alcoholgebruik (Van Dijk en 
Steinmetz 1983; Hough en Mayhew 1983; Gottfredson 1984). Bovendien werden 
studies steeds vaker gericht op specifi eke vormen van criminaliteit, waardoor ook de 
indicatoren voor leefstijl en dagelijkse routineactiviteiten preciezer konden worden 
ingevuld (zie: Lynch 1987). 

Het huidige onderzoek kenmerkt zich doordat indicatoren worden gebruikt die 
niet alleen in het algemeen iets aangeven over iemands leefstijl en dagelijkse routine-
activiteiten, maar ook duiden op de exacte omstandigheden waarin (potentiële) 
slachtoffers verkeren (zie bijvoorbeeld: Mustaine en Tewksbury 1998a, 1998b). Zo 
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is een café bezoeken op zich geen risicovolle bezigheid, maar lijken de risico’s om 
slachtoffer van criminaliteit te worden veel meer bepaald door onder meer met wie 
men het café bezoekt, hoeveel men daar drinkt en op welk tijdstip men naar het café 
gaat en dat weer verlaat. 

Een belangrijke stap voorwaarts in dit verband is ook het onderzoek naar de rela-
tie tussen slachtofferschap en daderschap: daders van delinquent gedrag zijn daar-
van relatief vaak ook slachtoffer (Jensen en Brownfi eld 1986; Sampson en Lauritsen 
1990; Lauritsen et al. 1991, 1992; Bjarnason et al. 1999; Wittebrood en Nieuwbeerta 
2000). Tot dan toe werden in criminologisch onderzoek daders en slachtoffers veelal 
afzonderlijk bestudeerd. Door delinquent gedrag als ‘leefstijl’ of ‘routineactiviteit’ 
te zien werden de tot dan toe gescheiden tradities over dadermotivatie en de risico’s 
om slachtoffer te worden, geïntegreerd in een meer algemene theorie van criminele 
gebeurtenissen.

Sociale context
Niet alleen de mate waarin individuen zich blootstellen aan (potentiële) daders is 
van belang voor de kans op slachtofferschap, maar ook de mate waarin (potentiële) 
daders geconcentreerd zijn in de sociale context van een individu. Naarmate er meer 
(potentiële) daders in een gebied (of een andere locatie) aanwezig zijn, neemt de 
kans op slachtofferschap toe. De kans op slachtofferschap wordt dus mede beïn-
vloed door de buurt waar mensen wonen en waar zij zich begeven. De concentratie 
van (potentiële) daders wordt dan bepaald door het aantal bewoners in een gebied 
(of een andere locatie), maar ook door het aantal ‘bezoekers’. Met name in stadscen-
tra, uitgaansgebieden en toeristische locaties, zijn veel mensen aanwezig die daar 
tijdelijk zijn. In gebieden met veel ‘bezoekers’ is het aanbod van mogelijke daders 
relatief groot en dus eveneens de kans op slachtofferschap. Bewoners van (grote) 
steden hebben om deze reden een verhoogd risico slachtoffer te worden van vrijwel 
alle vormen van criminaliteit die door vreemden worden gepleegd (Miethe en Meier 
1990; Van Wilsem et al. 2003b). Maar ook binnen deze steden zijn er zogenoemde hot 

spots (Sherman et al. 1989).
De kans om slachtoffer van criminaliteit te worden lijkt eveneens groter voor 

mensen die binnen de awareness space verblijven van daders. Daders blijken hun delicten 
vooral te plegen in gebieden waar ze goed bekend zijn (Brantingham en Brantingham 
1981). Dat betekent dat ze met name strafbare feiten zouden plegen in hun woon-
omgeving (Bernasco en Nieuwbeerta 2003), maar ook in andere buurten waar ze 
zich in het kader van hun dagelijkse routineactiviteiten begeven, zoals het centrum 
van steden (Sampson en Lauritsen 1990; Miethe en McDowall 1993; Sampson et al. 
1997; Lee 2000; Bernasco en Luykx 2003). Individuen die in de buurt verkeren van veel 
(potentiële) daders hebben dus een verhoogd risico op slachtofferschap.

4.4.2 Aantrekkelijkheid van het doelwit
Naast de aanwezigheid van potentiële daders, wordt verondersteld dat de kans op 
slachtofferschap toeneemt naarmate de aantrekkelijkheid van slachtoffers of hun 
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bezittingen groter is. Deze aantrekkelijkheid wordt bepaald door kwetsbaarheid, 
antagonisme en voldoening (Finkelhor en Asdigian 1996). Opnieuw spelen deze fac-
toren zowel op individueel als contextueel niveau een rol.

Individueel
In de eerste plaats maakt kwetsbaarheid een doelwit aantrekkelijk. Vrouwen, kinde-
ren, ouderen en gehandicapten – bevolkingsgroepen die minder makkelijk in staat 
zijn zichzelf te verdedigen – zouden door hun kwetsbaarheid aantrekkelijke doelwit-
ten zijn en hebben daarom een verhoogde kans slachtoffer te worden. Dit geldt bij-
voorbeeld ook voor individuen die onder invloed zijn van alcohol of drugs (Mustaine 
en Tewksbury 1998a). Objecten die waardevol zijn, makkelijk transporteerbaar en/of 
eenvoudig beschadigd/vernield kunnen worden, zijn eveneens kwetsbare doelwitten 
(Felson 1998).

In de tweede plaats wordt verwacht dat antagonisme een rol speelt: bepaalde karak-
teristieken van mensen geven aanleiding tot het plegen van delicten, doordat ze boos-
heid of jaloezie veroorzaken bij potentiële daders. Seksuele geaardheid of etnische en 
religieuze kenmerken zijn voorbeelden van karakteristieken die voor sommigen een 
bepaald doelwit aantrekkelijk maken en leiden tot zogenoemde hate crimes. 

In de derde plaats lijkt de voldoening die het plegen van het delict kan geven 
relevant. Naarmate de (verwachte) voldoening groter zal zijn, is het doelwit aan-
trekkelijker. Deze voldoening kan in de eerste plaats verkregen worden uit de eco-
nomische waarde van het doelwit. Individuen die in het bezit zijn van waardevolle 
en/of draagbare goederen (zoals laptops, contant geld of juwelen) hebben een rela-
tief grote kans slachtoffer te worden van diefstaldelicten (Sampson en Wooldredge 
1987; Miethe en Meier 1990; Wilcox Rountree en Land 1996b). Hierbij is het uiter-
aard belangrijk in welke mate deze goederen duidelijk zichtbaar zijn. Ook indirecte 
indicatoren van dergelijke bezittingen, zoals opleiding en de sociaal-economische 
status van een individu, geven een relatie met de kans op slachtofferschap. Boven-
dien zullen potentiële daders – op basis van de algemene indruk die een individu 
maakt – inschatten of het waarschijnlijk is dat dit individu waardevolle goederen 
bij zich draagt. Naast materiële voldoening, speelt lichamelijke voldoening ook een 
belangrijke rol.

Sociale context
Ook op contextueel niveau wordt verwacht dat aantrekkelijkheid een rol speelt om 
de individuele kans op slachtofferschap te verklaren. Zo kan verondersteld worden 
dat gebieden met veel kwetsbare individuen, bijvoorbeeld veel ouderen, aantrekkelijk 
zijn om delicten te plegen. Niet alleen de ouderen zelf zijn dan aantrekkelijke doel-
witten: ook anderen binnen dat gebied zijn dat omdat ze in dezelfde sociale context 
leven. Ook de wijze waarop de (semi)publieke ruimte is ingericht en de bebouwing 
in een buurt maken de bewoners van een gebied mogelijk meer of minder kwetsbaar 
(Wilcox et al. 2003). Donkere en onoverzichtelijke plekken zijn bijvoorbeeld crimi-
naliteitsgevoelig, evenals voor iedereen toegankelijke woningcomplexen. In buurten 
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die relatief weinig gelegenheid bieden tot het plegen van delicten hebben bewoners 
daardoor een geringere kans slachtoffer te worden, ongeacht hun eigen kenmerken.

Verder kan in gebieden met veel individuen of objecten die bij sommige mensen 
aanleiding geven tot jaloezie of boosheid, de kans op slachtofferschap groter zijn. 
Een grote mate van etnische heterogeniteit kan bijvoorbeeld gelegenheid bieden 
tot het plegen van delicten die te maken hebben met onverdraagzaamheid. Ook 
gebieden met veel symbolen van out-groups (zoals kerken, synagogen en moskeeën), 
kunnen gezien worden als locaties met criminele gelegenheden. Zo hebben Green et 
al. (1998) laten zien dat raciaal gemotiveerde criminaliteit in New York vooral voor-
komt in gebieden met voornamelijk witte bewoners en nauwelijks gerelateerd is aan 
economische condities van de buurt.

In gebieden met een grotere concentratie aan doelwitten die als waardevol worden 
gezien in termen van economische, lichamelijke, emotionele of psychologische 
voldoening, is de kans om slachtoffer te worden eveneens groter. Zo zullen potenti-
ele daders de economische waarde van een inboedel inschatten door de locatie van 
het woonhuis te beoordelen aan de hand van kenmerken van de buurt (Hough 1987; 
Sampson en Wooldredge 1987; Smith en Jarjoura 1989).

4.4.3 Bescherming van het doelwit
De kans op slachtofferschap zal volgens de algemene gelegenheidstheorie ook toe-
nemen naarmate de bescherming van individuen en hun bezittingen geringer is. Ook 
deze risicofactor heeft zowel een individuele als een contextuele component.

Individueel
In eerste instantie werd de mate van bescherming vooral als een individueel kenmerk 
opgevat. Zo kunnen mensen zelf technische maatregelen nemen, zoals het plaatsen van 
een inbraakalarm of extra hang- en sluitwerk in een woning om de kans op inbraak 
te verkleinen. Vrijwel alle studies laten zien dat naarmate burgers zichzelf of hun 
bezittingen technisch beter beschermen, de kans op slachtofferschap afneemt 
(Massey et al. 1989; Miethe et al. 1991; Mustaine en Tewksbury 1998b; Wilcox Roun-
tree et al. 1994).

Ook kunnen individuen zichzelf of hun doelwitten beschermen via sociale maat-

regelen. Deze kunnen heel concreet zijn, bijvoorbeeld met meer mensen een huis 
bewonen of in groepjes over straat. Individuen die bijvoorbeeld vaak hun huis leeg 
achterlaten zijn vaker slachtoffer van inbraak dan degenen die meestal thuisblijven 
(Cohen en Cantor 1980). Maar ook wanneer buren worden gevraagd een oogje in het 
zeil te houden bij de afwezigheid van bewoners, worden doelwitten beter beschermd. 
Meer algemeen wordt verondersteld dat sociale bindingen in de vorm van vriend-
schappen en familienetwerken preventief werken, evenals bindingen met sociale 
instituties (Wilcox et al. 2003). Uiteraard kan ook vermijdingsgedrag een preventieve 
werking hebben: het mijden van bepaalde plekken of tijdstippen verkleint dan ook de 
kans op slachtofferschap. 
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Sociale context
Op geaggregeerd niveau wordt ook verondersteld dat de concentratie van technische 
en sociale maatregelen preventief werkt. Het nemen van preventiemaatregelen zou 
dan niet alleen preventief werken voor beschermde doelwitten, maar ook voor doel-
witten die niet zijn beschermd en zich in de nabijheid bevinden van de beschermde 
doelwitten (Clarke 1995). In dat geval vertonen degenen die zichzelf of hun bezit-
tingen niet hebben beschermd free-rider-gedrag: zij profi teren van het preventiegedrag 
van anderen zonder hierin zelf te investeren (Miethe 1991). 

De ‘bescherming van het doelwit’ kan ook breder worden opgevat dan alleen 
als een individueel aspect of een aggregatie daarvan. Het gebrek hieraan komt dan 
grotendeels overeen met de aanwezigheid van ‘informele sociale controle’ uit de 
socialedesorganisatietheorie (Bursik 1988; Bursik en Grasmick 1993). Hoewel de 
socialedesorganisatietheorie oorspronkelijk vooral bedoeld was om ruimtelijke 
spreiding van delinquentie te verklaren, heeft deze een belangrijke invloed gehad 
op de huidige kennis van de risico’s van slachtofferschap. De belangrijkste grond-
leggers van deze theorie, Shaw en McKay (1942 [1969]), beargumenteerden dat drie 
structurele factoren – lage economische status, etnische heterogeniteit en residenti-
ele mobiliteit – de sociale organisatie in de lokale gemeenschap zullen ontwrichten, 
waardoor de criminaliteit en de delinquentie kunnen toenemen. Sinds begin jaren 
tachtig werden gegevens uit slachtofferenquêtes – in plaats van politiegegevens 
– gebruikt om de socialedesorganisatietheorie te toetsen (Sampson 1983, 1985, 1986; 
Smith en Jarjoura 1988; Sampson en Groves 1989). 

Steeds vaker worden de sociale-desorganisatietheorie en de gelegenheidstheorie 
ook gecombineerd om beter inzicht te krijgen in de determinanten van slachtoffer-
schap (Sampson en Wooldredge 1987; Smith en Jarjoura 1989; Kennedy en Forde 
1990). Hiermee word recht gedaan aan het inzicht dat niet alleen individuele ken-
merken van (potentiële) slachtoffers een rol spelen bij de verklaring van slachtoffer-
schap, maar ook de sociale context waarin zij zich begeven. Door gebruik te maken 
van individuele gegevens afkomstig uit slachtofferenquêtes gecombineerd met 
gegevens over geografi sche eenheden en deze adequaat te analyseren, is een grote 
stap voorwaarts gezet naar meer kennis over de determinanten van slachtofferschap 
(zie bijvoorbeeld: Osborn et al. 1992; Wilcox Rountree et al. 1994; Wilcox Rountree 
en Land 1996b; Sampson et al. 1997; Lee 2000; Vélez 2001).

Eén van de resultaten van dit onderzoek is dat slachtofferschap vaker voorkomt 
in buurten waar weinig sociale samenhang is: door een gebrekkige constellatie 
van netwerken en sociale interacties in een buurt is er weinig sociale controle, 
waardoor een aantrekkelijke omgeving ontstaat voor het plegen van criminaliteit. 
Verondersteld wordt dat dit vooral zichtbaar zal zijn in buurten met een lage econo-
mische status, etnische heterogeniteit en veel verhuismobiliteit. De meeste studies 
op dit terrein concentreren zich op gewelddelicten en inbraak (Kennedy en Forde 
1990; Sampson en Wooldredge 1987; Miethe en McDowall 1993; Wilcox Rountree 
et al. 1994; Bellair 1997; Sampson en Groves 1989). De laatste jaren wordt de sociale 
controle niet alleen indirect gemeten via genoemde sociale kenmerken, ook wordt 
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de sociale samenhang direct vastgesteld (Sampson et al. 1997; Lee 2000; Vélez 2001). 
Recent zijn er ook enkele studies verschenen naar partnergeweld, waarbij duidelijk 
werd dat de sociale samenhang in een buurt eveneens voor deze specifi eke vorm van 
criminaliteit een rol speelt (Miles-Doan 1998; Browning 2002; Benson et al. 2003; 
Van Wyk et al. 2003).

4.4.4  Enkele kanttekeningen bij de gelegenheidstheorie
Het huidige onderzoek naar verklaringen van slachtofferschap van criminaliteit 
wordt gedomineerd door de gelegenheidstheorie, zoals we hebben laten zien. Deson-
danks worden ook regelmatig kritische kanttekeningen gemaakt bij deze theorie, die 
we niet onvermeld willen laten (zie bijvoorbeeld Birkbeck en LaFree 1993). Zo hebben 
sommige onderzoekers aangegeven dat de gelegenheidstheorie te weinig rekening 
houdt met het gedrag van daders: zij zijn het per slot van rekening die de delicten 
plegen. Vooral de selectie van doelwitten door daders zou meer aandacht behoeven.

Anderen bekritiseren vooral het gebrek aan falsifi eerbaarheid van de gelegen-
heidstheorie. Zoals al eerder in dit hoofdstuk aangegeven, zijn vaak nogal indirecte 
indicatoren gebruikt voor de risicofactoren die in de theorie worden onderscheiden. 
Inkomen is hiervan een voorbeeld. Dit kenmerk kan zowel als indicator dienen voor 
de risicofactor ‘aantrekkelijkheid’ (meer waardevolle bezittingen), maar ook als indi-
cator voor ‘bescherming’ (kan immers gekocht worden). De theorie wordt daarmee 
onfalsifi eerbaar. Maar ook wanneer directere indicatoren worden gebruikt, is niet 
altijd duidelijk of de getoetste hypothesen worden bevestigd of moeten worden ver-
worpen. Bovendien is tot nu toe relatief weinig aandacht besteed aan de wederzijdse 
beïnvloeding van de verschillende risicofactoren van criminaliteit (Bellair 2002). 
Daarnaast zijn beperkingen aangegeven bij het empirisch onderzoek waarin de 
gelegenheidstheorie wordt getoetst. Tot nu toe richt het onderzoek zich bijvoorbeeld 
vooral op bepaalde vormen van criminaliteit, zoals geweld en diefstal (met name 
inbraak). Andere vormen – zoals internetcriminaliteit en mensenhandel – blijven 
onderbelicht (Goodey 2005). 

Resumé

Onderzoek naar verklaringen van slachtofferschap deed relatief laat zijn intrede. Pas 

halverwege de vorige eeuw verschenen enkele studies waarin ook slachtoffers van 

criminaliteit aandacht kregen, maar het duurde tot de jaren zeventig voordat het victi-

mologisch onderzoek goed van de grond kwam. Een tweetal ‘klassieke’ theorieën – de 

leefstijltheorie en de routineactiviteitentheorie – zijn in die periode geformuleerd en 

vormen de basis van het hedendaagse onderzoek naar verklaringen van slachtoffer-

schap. Veelal worden drie risicofactoren onderscheiden, die zowel op individueel niveau 

als op het niveau van de sociale context de kans op slachtofferschap verklaren: aanwe-

zigheid van gemotiveerde daders, aantrekkelijkheid van het doelwit en de mate waarin 

het doelwit bescherming geniet.
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Noot

1  Deze conclusie heeft destijds tot nogal wat kritiek geleid, omdat gesuggereerd werd 
dat het slachtoffer zelf zou aanzetten tot crimineel gedrag door bijvoorbeeld te weinig 
preventieve maatregelen te nemen of zelfs door regelrechte uitlokking (voor meer 
informatie over blaming the victim, zie onder meer Karmen (2001: 98-137) en Kennedy en 
Sacco (1998: 102-105)). 
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5 Individuele determinanten van slachtofferschap

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat volgens de huidige theoretische inzich-
ten drie risicofactoren kunnen worden onderscheiden die verklaren waarom er 
verschillen bestaan in de kans op slachtofferschap: (1) aanwezigheid van gemoti-
veerde daders, (2) aantrekkelijkheid van het doelwit, en (3) mate waarin het doelwit 
bescherming geniet. Elk van deze risicofactoren is op individueel niveau en op het 
niveau van de sociale context uitgewerkt. In dit hoofdstuk concentreren we ons op 
de individuele determinanten van slachtofferschap, namelijk: de mate waarin indi-
viduen zijn blootgesteld aan (potentiële) daders, de aantrekkelijkheid van individuen 
en/of hun bezittingen en de mate waarin technische en sociale maatregelen hen 
beschermen (zie tabel 4.1). We laten eerst zien in welke mate de kans op slachtof-
ferschap verschilt tussen sociale groepen (§ 5.2). Dat bepaalde demografi sche en 
sociale kenmerken belangrijke voorspellers zijn van de kans op slachtofferschap, 
wil echter niet zeggen dat het hier relevante verklarende factoren betreft. Uit het 
vorige hoofdstuk bleek dat verklaringen voor de kans op slachtofferschap aanzienlijk 
gecompliceerder zijn. In paragraaf 5.3 gaan we daarom gedetailleerder in op de ver-
klaringen van slachtofferschap, waarbij we vooral gebruikmaken van Nederlandse 
onderzoeksbevindingen. Speciale aandacht is er in paragraaf 5.4 voor het fenomeen 
herhaald slachtofferschap. In hoofdstuk 6 zal vooral aandacht worden besteed aan 
de determinanten van slachtofferschap op het niveau van de sociale context.

5.2 Demografi sche en sociale kenmerken

Leeftijd, geslacht, etniciteit en huishoudensinkomen blijken belangrijke individuele 
voorspellers van de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden. Dit zijn consi-
stente bevindingen die niet alleen in Nederland gelden, maar ook in andere landen 
(Laub 1997). Uiteraard zijn er ook andere voorspellers van de kans op slachtoffer-
schap. Zo blijkt iemands burgerlijke staat gerelateerd te zijn aan deze kans: alleen-
staanden en gescheiden mensen hebben een grotere kans slachtoffer te worden 
dan degenen die getrouwd zijn of verweduwd. Ook is de kans om slachtoffer te 
worden gerelateerd aan de positie op de arbeidsmarkt. Mensen die een betaalde 
baan hebben, het huishouden verzorgen of gepensioneerd zijn, hebben minder kans 
slachtoffer te worden dan werklozen. Verder zijn bewoners van huurwoningen vaker 
slachtoffer van geweld- en diefstaldelicten dan bewoners van koopwoningen en zijn 
fl atbewoners vaker slachtoffer dan bewoners van eengezinswoningen. Al deze rela-
ties zijn echter afhankelijk van de mate waarin rekening wordt gehouden met andere 
demografi sche en sociale kenmerken, en van het type delict dat centraal staat. Zo 
blijken de eigendomsverhouding en het type woning bijvoorbeeld geen rol meer te 
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spelen, wanneer rekening wordt gehouden met kenmerken van de bewoners en de 
woonomgeving (Kempkens en Wittebrood 2000). Leeftijd, geslacht, etniciteit en 
huishoudensinkomen zijn echter algemeen van belang en blijven dat ook wanneer 
gecontroleerd wordt voor andere kenmerken.1 Een korte beschrijving voor de meest 
voorkomende criminaliteit illustreert de relevantie van deze kenmerken.

Jong en oud
Jongeren blijken relatief vaak slachtoffer te worden van criminaliteit (zie fi guur 5.1). 
Zo krijgen zij vaker dan anderen te maken met gewelddelicten. De grootste risico’s 
zijn er voor de 12-24-jarigen: een op de zeven binnen deze groep wordt jaarlijks 
slachtoffer van een gewelddelict. Vanaf 25 jaar neemt deze kans af tot minder dan 1% 
na het 65ste levensjaar. Ook bij diefstaldelicten hebben de 12-24-jarigen de grootste 
kans op slachtofferschap: een op de vijf jongeren wordt hier jaarlijks slachtoffer van. 
De oververtegenwoordiging van jongeren geldt voor alle onderscheiden delicten, 
maar het sterkst voor fi etsdiefstal en zakkenrollerij. Van vernielingen zijn relatief 
vaak de 25-34-jarigen het slachtoffer. Dit komt vooral door de beschadigingen aan de 
auto; van andere vernielingen hebben 12-24-jarigen het grootste risico om slachtoffer 
te worden.

Figuur 5.1

 Aandeel slachtoffers onder de bevolking van 12 jaar en ouder naar leeftijd, 2003 (in procenten)

Bron: CBS (POLS’03) 
SCP-bewerking 
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Vrouw en man
In het algemeen worden mannen vaker slachtoffer van criminaliteit dan vrouwen, 
maar wanneer het type delict in beschouwing wordt genomen is deze generalisering 
te simpel. Mannen zijn vaker slachtoffer van gewelddelicten, zoals mishandeling en 
bedreiging, terwijl vrouwen vaker het slachtoffer zijn van seksuele delicten. Sekse-
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verschillen bij diefstaldelicten en vernielingen zijn veel kleiner dan bij gewelddelic-
ten. Mannen zijn iets vaker slachtoffer van autogerelateerde delicten, maar dit komt 
grotendeels doordat zij ook vaker een auto bezitten; vrouwen hebben een grotere 
kans slachtoffer te worden van zakkenrollerij.

Allochtoon en autochtoon
De kans om slachtoffer te worden van criminaliteit is verder gerelateerd aan etni-
citeit. Voor vrijwel alle vormen van criminaliteit geldt dat allochtonen vaker slacht-
offer zijn dan autochtonen. Gemiddeld was in 2004 30% van de allochtone bevolking 
slachtoffer van criminaliteit, terwijl dat voor de autochtone bevolking 25% was, 
zoals blijkt uit de enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Er zijn 
aanwijzingen dat aan deze enquêtes vooral allochtonen meewerken die naar belang-
rijke sociale kenmerken relatief veel lijken op de autochtone bevolking. Op basis van 
een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) naar de leefsitu-
atie van allochtone en autochtone stedelingen (las) kan een representatiever beeld 
worden geschetst van de vier grote groepen niet-westerse allochtonen (zie tabel 5.1). 

Tabel 5.1 

Aandeel slachtoffers onder de Nederlandse bevolking van 15-65 jaar naar etnische groep, 2004/2005 

(in procenten)

Turken Marokkanen Antillianen Surinamers autochtonen

mishandeling 2 4 3 4 3

bedreiging 4 5 5 8 7

inbraak 5 4 3 4 2

fi etsendiefstal 11 16 14 13 12

diefstal uit auto 8 7 5 6 7

zakkenrollerij 6 6 6 9 5

vernieling 13 12 12 15 24

Bron: SCP (LAS’04/’05)

Een vergelijking tussen allochtone en autochtone stedelingen laat zien dat allochto-
nen gemiddeld niet vaker – en zelfs iets minder vaak – slachtoffer zijn van criminali-
teit dan autochtonen. Dit patroon geldt echter niet voor alle delicten en niet voor alle 
etnische groepen. Zo blijken Surinamers en autochtonen relatief vaak slachtoffer van 
bedreiging, Turken en Marokkanen van inbraak en autochtonen van vernielingen. 
De overige verschillen in slachtofferschap zijn gering en veelal statistisch niet sig-
nifi cant. Dat de verschillen tussen allochtonen en autochtonen in de las-gegevens 
beperkt zijn, terwijl allochtonen in de algemene slachtofferenquêtes vaker slachtof-
fer zijn, kan grotendeels verklaard worden doordat in het las allochtone stedelingen 
worden vergeleken met autochtone stedelingen en in de algemene enquêtes allochto-
nen (voornamelijk afkomstig uit steden) worden vergeleken met autochtonen uit heel 
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Nederland (Wittebrood et al. 2005). Dat allochtonen vaker slachtoffer worden van 
criminaliteit dan autochtonen, lijkt dus vooral veroorzaakt te worden doordat alloch-
tonen relatief vaak in stedelijk gebied wonen (zie ook hoofdstuk 6).

Arm en rijk
Ook het huishoudensinkomen is een belangrijke voorspeller van de kans op slacht-
offerschap: in het algemeen geldt dat de laagste inkomensgroep vaker slachtoffer 
van criminaliteit wordt dan de hogere inkomensgroepen. Dit blijkt vooral voor 
gewelddelicten en diefstaldelicten te gelden (zie fi guur 5.2). Dat de hogere inko-
mensgroepen relatief vaak slachtoffer zijn van vernielingen, heeft te maken met de 
beschadiging van de auto. Onder de twee hoogste inkomensgroepen is het autobezit 
bijna twee keer zo hoog als in de laagste inkomensgroep. Ook onder de autogerela-
teerde diefstallen zien we dit terug; deze komen eveneens relatief vaak voor onder 
de hogere inkomensgroepen. 

Figuur 5.2

Aandeel slachtoffers onder de bevolking van 12 jaar en ouder naar huishoudensinkomen, 1997-2002 (in procenten)

Bron: CBS (POLS’97-’02) 
SCP-bewerking
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5.3 Individuele leefstijl en routineactiviteiten

Hoe kunnen de bovenstaande verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kans op 
slachtofferschap worden verklaard? Het hebben van bepaalde demografi sche en 
sociale kenmerken heeft uiteraard niet direct invloed op de kans op slachtoffer-
schap. Zoals in hoofdstuk 4 al beschreven, lijken de verschillen tussen sociale groe-
pen vooral te kunnen worden verklaard doordat zij uiteenlopen in hun leefstijl en 
routineactiviteiten.
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In de beginperiode van het empirisch victimologisch onderzoek werden de verschillen 
tussen bevolkingsgroepen alleen vastgesteld via hun demografi sche en sociale ken-
merken. Fiselier en Van Dijk lieten eind jaren zeventig zien dat ook in Nederland grote 
verschillen bestaan in de kans op slachtofferschap tussen bevolkingsgroepen (Fiselier 
1978; Van Dijk en Steinmetz 1979). Verondersteld werd dat deze groepen zich verschil-
lend gedragen en daardoor meer of minder vaak in risicovolle situaties terechtkomen. 
Bovendien werd gebruikgemaakt van het idee dat de gelegenheid bepalend is voor het 
al dan niet plaatsvinden van criminaliteit en dat de leefstijl van individuen daar een 
belangrijke rol bij speelt. De uitwerking van Van Dijk en Steinmetz (1983) is zelfs wel 
eens Dutch model genoemd (Fattah 1991). Zowel Fiselier als Van Dijk beschikten echter 
alleen over gegevens waarmee de gelegenheidstheorie indirect kon worden getoetst, 
zoals ook in andere landen in die periode het geval was.

In latere studies werden steeds vaker directere indicatoren gebruikt van leefstijl en 
routine activiteiten, zoals uitgaansgedrag en de mate van alcoholgebruik. In Neder-
land duurde het tot de jaren negentig van de vorige eeuw voordat gegevens beschik-
baar kwamen waarmee directere toetsingen van de gelegenheidstheorie konden 
plaatsvinden en er meer duidelijkheid kon komen over de factoren die de kans op 
slachtofferschap beïnvloeden. De belangrijkste bevindingen geven we weer, waarbij 
het verschil tussen de drie theoretisch onderscheiden risicofactoren niet altijd helder 
is. Bepaalde indicatoren geven namelijk aan dat een bepaald doelwit aantrekkelijk is, 
maar duiden tegelijkertijd aan dat een doelwit vaak wordt blootgesteld aan (poten-
tiële) daders of slecht wordt beschermd. We bespreken de bevindingen daarom niet 
per risicofactor, maar maken een onderscheid tussen de belangrijkste risicovolle 
‘gedragingen’.

5.3.1 Uitgaan in het publieke domein
De mate waarin individuen zich blootstellen aan (potentiële) daders blijkt van belang 
voor de kans op slachtofferschap. Met name mensen die regelmatig deelnemen aan 
publieke activiteiten hebben een verhoogde kans.2 Zo lieten Mustaine en Tewksbury 
(1998b) zien dat Amerikaanse studenten die veel sociale activiteiten buiten de deur 
ondernemen, relatief vaak slachtoffer zijn van diefstal. Het meeste onderzoek op dit 
terrein richt zich echter op slachtofferschap van geweld. Uit dergelijke studies blijkt 
bijvoorbeeld dat uitgaan tot een verhoogd risico leidt om slachtoffer van geweld te 
worden. Dit gaat vaak gepaard met een verhoogde blootstelling aan gemotiveerde 
daders. Overmatig gebruik van alcohol en verdovende middelen kan leiden tot een 
verminderde zelfbeheersing en een verminderd vermogen tot zelfbescherming, 
waardoor individuen niet meer goed in staat zijn te anticiperen op gevaarlijke situa-
ties en deze te vermijden. Bovendien zijn eventuele vrienden die ook gebruik maken 
van deze middelen waarschijnlijk niet in staat bescherming te bieden om geweld 
te voorkomen. Ook het dragen van een wapen – vaak in situaties waar anderen zich 
eveneens hebben bewapend – kan agressie in de hand werken. Het dragen van een 
wapen werkt dan dus niet als bescherming, maar juist als een soort lokmiddel. 
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Tabel 5.2 

Samenhang tussen ‘risicovolle’ leefstijl en slachtofferschap onder middelbare scholieren (in odds ratio’s)a

slachtoffer van geweld

mate van drugsgebruik 1,4

mate van alcoholgebruik 1,2

mate van uitgaan 1,3

dragen van een wapen 3,4

problemen met ouders 2,1

a De odds ratio geeft de kansverhouding aan voor een individu met een bepaald kenmerk om al dan niet slachtoffer van 

 geweld te zijn, gedeeld door de corresponderende kansverhouding voor een individu die deze kenmerken niet heeft. 

 De odds ratio heeft de waarde 1 als er geen samenhang bestaat tussen die kans en het kenmerk. Hoe groter de samenhang, 

 des te meer verschilt de odds ratio van de waarde 1. De odds ratio is echter nooit kleiner dan 0. 

Bron: NIBUD (NSO’94, ’96); gegevens overgenomen uit: Wittebrood en Van Wilsem (2000)

Wittebrood en Van Wilsem (2000) hebben laten zien dat een dergelijke risicovolle 
leefstijl bij middelbare scholieren inderdaad de kans om slachtoffer te worden van 
geweld vergroot (zie tabel 5.2). Uit hun onderzoek bleek ook dat een goede relatie 
tussen scholieren en hun ouders een belangrijke beschermende factor is. Positieve 
bindingen met ouders hebben naar verwachting als resultaat dat jongeren minder 
probleemgedrag vertonen. Dat daders van delinquent gedrag zelf ook relatief vaak 
slachtoffer van criminaliteit worden, is een onderwerp dat in paragraaf 5.3.4 uitge-
breider aan de orde komt.

5.3.2 Uitoefenen van een kwetsbaar beroep
Omdat bepaalde beroepsgroepen een specifi eke leefstijl en dagelijkse routineactivi-
teiten hebben, worden zij relatief vaak slachtoffer van criminaliteit. Beroepsgroepen 
die in de (semi)publieke ruimte werken en daar vaak in de nabijheid van andere 
mensen verkeren, hebben een verhoogde kans slachtoffer te worden van vooral 
gewelddelicten (Collins et al. 1987; Lynch 1987). In Nederland is begin 2000 – in 
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie 
– een onderzoek gehouden naar geweld en agressie op en in verband met het werk 
onder acht beroepsgroepen (Middelhoven en Driessen 2001). Dit onderzoek laat zien 
dat ruim tweederde van alle onderzochte medewerkers in een periode van een jaar te 
maken had met verbaal geweld, bijna een derde met serieuze bedreigen en ruim een 
kwart met fysiek geweld. De risico’s verschillen echter sterk tussen de acht beroeps-
groepen (zie fi guur 5.3). Met name politieagenten en treinconducteurs hebben vaak 
te maken met geweld, terwijl dat onder huisartsen en verkoopmedewerkers minder 
voorkomt. Werknemers die buiten de normale werktijden (9-17 uur) werkzaam zijn, 
veel met publiek in aanraking komen, in vrij toegankelijke ruimten werkzaam zijn en 
alleen werken, lopen meer kans met geweld geconfronteerd te worden. Kenmerken 
dus die iets aangeven over de mate van blootstelling aan (potentiële) daders, aan-
trekkelijkheid en mate van bescherming.
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Figuur 5.3

Aandeel werknemers in acht beroepsgroepen dat het afgelopen jaar te maken had met verbaal geweld, 

serieuze bedreigingen en fysiek geweld, 2000 (in procenten)

Bron: Middelhoven en Driessen (2001)
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5.3.3 Slecht beschermen van doelwitten
Door individuele beschermingsmaatregelen te nemen – door actief iets te doen of 
te laten – kan de kans op slachtofferschap worden beïnvloed. Veel aandacht gaat er 
hierbij uit naar het nemen van technische maatregelen, bijvoorbeeld om de kans op 
inbraak of diefstal van vervoermiddelen te verkleinen. Veelal blijkt dat bij huishou-
dens waar maatregelen zijn genomen tegen inbraak, de kans om daar ook slachtoffer 
van te worden kleiner is dan bij huishoudens die dergelijke maatregelen niet hebben 
genomen. Bij onderzoek naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen zijn twee 
aspecten echter bijzonder relevant, namelijk het moment waarop de maatregel wordt 
genomen en de reden waarom. De bevinding dat bij mensen met een inbraakalarm 
relatief vaak is ingebroken moet dan ook in deze context worden bezien. Niet alleen 
zullen alarminstallaties juist geplaatst worden in woningen die ‘aantrekkelijk’ zijn 
(bijvoorbeeld door de aanwezigheid van waardevolle bezittingen), maar ook zal 
een alarminstallatie vaak geplaatst worden nadat men slachtoffer is geworden van 
inbraak of een poging daartoe.
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Intomart (1995) is op basis van gegevens uit de Politiemonitor Bevolking 1993 nage-
gaan of het nemen van inbraakpreventieve maatregelen zin heeft. Voor het eerst was 
gevraagd of de maatregelen vóór of ná de (poging tot) inbraak zijn getroffen. Met 
name voor het plaatsen van extra sloten, een buitenlicht en afspraken met de buren 
bleek dat de kans op inbraak geringer was dan als een bepaalde maatregel niet was 
genomen. Ook bleek dat het nemen van meerdere maatregelen deze kans verkleint: 
voor huishoudens die vijf preventiemaatregelen tegen inbraak hadden getroffen was 
de gemiddelde kans op inbraak 0,5%, terwijl die voor huishoudens die geen enkele 
maatregel hadden getroffen 8% was. 

Bijna 10 jaar later heeft Van Wilsem op basis van de Politiemonitor Bevolking uit 
1999 onderzocht of het nemen van preventieve maatregelen effectief is (Van Wilsem 
2003a). Zijn onderzoek laat (eveneens) zien dat zowel de kans op een voltooide 
inbraak als op een poging tot inbraak drastisch afneemt, naarmate een huishouden 
meer preventiemaatregelen heeft genomen. Op individueel niveau gaat van extra 
sloten op deuren en ramen de sterkste preventieve werking uit. Ook extra buitenver-
lichting werkt preventief, maar het laten branden van lichten heeft alleen een preven-
tieve werking tegen ‘geslaagde’ inbraken (en niet bij pogingen). Een inbraakalarm 
verkleint de kans op een voltooide inbraak, maar komt vaker voor onder slachtoffers 
van een poging tot inbraak. Mogelijk gaat hierachter een selectie-effect schuil: waar-
schijnlijk zijn het de meest aantrekkelijke doelwitten die overgaan tot het installeren 
van een inbraakalarm. Het onderzoek van Van Wilsem laat ook zien dat het risico op 
inbraak niet alleen afhankelijk is van het eigen preventiegedrag, maar ook van dat 
van anderen (zie hierover hoofdstuk 6).

5.3.4 Plegen van delinquent gedrag
Regelmatig wordt ook delinquent gedrag als een ‘leefstijl’ of ‘routineactiviteit’ 
gezien. Er blijkt namelijk een positieve samenhang te bestaan tussen de kans slacht-
offer te worden van een misdrijf en het plegen daarvan. Ook uit Nederlandse studies 
blijkt dat deze samenhang duidelijk aanwezig is (Junger en Zeilstra 1989; Junger en 
Wittebrood 1997; Nieuwbeerta en Deerenberg 2004a; Wittebrood en Nieuwbeerta 
1999, 2000; Wittebrood en Van Wilsem 2000). In tabel 5.3 is de samenhang tussen 
slachtofferschap en daderschap weergegeven voor de Nederlandse bevolking. Dui-
delijk zichtbaar is dat mensen die delinquent gedrag vertonen een grotere kans 
hebben zelf slachtoffer te worden. Voor degenen die nooit delinquent gedrag hebben 
gepleegd is de kans op slachtofferschap 25%; voor degenen die dat ooit gedaan 
hebben is dat 32%. Voor mensen die in de afgelopen twaalf maanden delinquent 
gedrag vertoond hebben, is de kans op slachtofferschap zelfs 38%. Hoewel slacht-
offerschap en daderschap voor verschillende typen delicten samenhangen, blijkt 
deze relatie voor geweldscriminaliteit het sterkst. Voor mensen die nooit een geweld-
delict hebben gepleegd is de kans om daar slachtoffer van te worden 5%, terwijl 
deze kans voor mensen die de afgelopen twaalf maanden een gewelddelict hebben 
gepleegd 33% is. Dit is op zich niet zo verrassend, omdat juist bij dit type delict er 
sprake is van fysiek contact tussen beide betrokkenen.
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Tabel 5.3 

Aandeel slachtoffers onder de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder naar daderschap en 

type delict, 2001-2004 (in procenten)

afgelopen 12 maanden dader geweest

nooit dader 

geweest

ooit dader 

geweest totaal

van een 

gewelddelict

van een 

diefstaldelict

gewelddelict 5 8 12 33 12

diefstaldelict 12 16 19 23 21

vernielingen 11 14 15 16 16

totaal 25 32 38 56 40

Bron: CBS (POLS’01-’04) SCP-bewerking

Voor de relatie tussen slachtofferschap en daderschap zijn twee verklaringen moge-
lijk (Wittebrood en Nieuwbeerta 1999, 2000). De eerste stelt dat iemands leefstijl 
en routineactiviteiten niet alleen de kans op slachtofferschap verklaren, maar ook 
de kans dat iemand delicten pleegt. De samenhang tussen slachtofferschap en 
daderschap is dan in feite een schijnverband: niet het delinquent zijn zelf vergroot 
de kans op slachtofferschap, maar doordat delinquenten een meer risicovolle leef-
stijl vertonen is hun kans slachtoffer te worden groter. De achterliggende vraag is 
waarom delinquenten een andere leefstijl hebben dan niet-delinquenten. Een van 
de mogelijke oorzaken hiervoor is dat individuen die criminaliteit plegen vaker een 
impulsieve persoonlijkheid hebben met weinig zelfcontrole. Bevestiging voor deze 
gedachte geven Junger en Wittebrood (1997) die op basis van gegevens onder de 
algemene Nederlandse bevolking laten zien dat slachtofferschap niet alleen samen-
hangt met delinquent gedrag, maar ook met betrokkenheid bij verkeersongevallen 
en andere ongevallen, zoals vallen en struikelen. Ook Nieuwbeerta en Deerenberg 
(2004a) ondersteunen dit idee: uit hun onderzoek blijkt dat veroordeelden niet alleen 
relatief vaak het slachtoffer zijn van moord, maar ook relatief vaak overlijden als 
gevolg van verkeersongevallen.

De tweede verklaring voor de relatie tussen slachtofferschap en daderschap is dat 
specifi eke aspecten van delinquent gedrag van invloed zijn op de risicofactoren die 
de kans op slachtofferschap bepalen. Delinquenten lijken bij uitstek mensen die zelf 
veel in aanraking komen met andere delinquenten en zich aldus in verhoogde mate 
blootstellen aan het risico op slachtofferschap. Verder vormen daders een ‘aantrek-
kelijke’ groep om criminaliteit tegen te plegen, omdat zij minder snel aangifte zullen 
doen bij de politie vanwege hun eigen staat van dienst. Daarnaast is het mogelijk dat 
zij te maken krijgen met vergelding voor eerder gepleegde delicten. Ook deze tweede 
verklaring – namelijk dat het plegen van delicten direct de kans op slachtofferschap 
vergroot – wordt in Nederlands onderzoek bevestigd (Wittebrood en Nieuwbeerta 
1999, 2000; Wittebrood en Van Wilsem 2000; Nieuwbeerta en Deerenberg 2004). 
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5.4 Herhaald slachtofferschap

Niet alleen bepaalde demografi sche en sociale kenmerken – als indicatoren van leef-
stijl en routineactiviteiten – zijn belangrijke voorspellers van de kans om slachtoffer 
van criminaliteit te worden. Ook eerder slachtofferschap blijkt een belangrijke voor-
speller voor later slachtofferschap. In 2004 werd een kwart van de bevolking van 
15 jaar en ouder slachtoffer van bepaalde delicten; 5% werd dat meerdere malen 
(Eggen 2005; zie ook: Hakkert en Oppenhuis 1996). Gemiddeld is dus ongeveer een 
vijfde van alle slachtoffers in een periode van een jaar eerder slachtoffer geweest van 
een delict. Het blijkt dat 12% van alle slachtoffers te maken heeft met 28% van alle 
delicten.

Figuur 5.4

Aandeel slachtoffers van 15 jaar en ouder dat binnen een jaar meermalen slachtoffer is geworden van 

eenzelfde delict, 1997-2004 (in procenten)

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking
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Maar hoe vaak komt herhaald slachtofferschap nu precies voor wanneer naar afzon-
derlijke delicten wordt gekeken? Figuur 5.4 laat zien hoe groot de kans is dat burgers 
binnen een jaar meer malen slachtoffer worden van eenzelfde delict. Duidelijk zicht-
baar is dat slachtoffers van gewelddelicten en vernielingen een relatief grote kans 
hebben opnieuw slachtoffer te worden van hetzelfde delict. Zo hebben mensen die in 
een bepaald jaar het slachtoffer zijn geweest van seksuele delicten of bedreigingen, 
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rond de 30% kans in datzelfde jaar nogmaals hiervan slachtoffer te worden. Bij mis-
handeling en vernielingen is de kans op herhaald slachtofferschap ongeveer 20%. Bij 
de diefstaldelicten ligt dit lager.

Slachtoffers blijken echter niet alleen een relatief grote kans te hebben om binnen 
een jaar opnieuw slachtoffer te worden van eenzelfde delict, maar ook van andere 
strafbare feiten (tabel 5.5). Zo hebben slachtoffers van mishandeling ruim 10% kans 
om ook slachtoffer van bedreiging te worden; voor een ‘gemiddelde’ burger is dit 
3,5%. Slachtoffers van inbraak hebben vooral een verhoogde kans op autodiefstal, 
terwijl slachtoffers van autodiefstal een relatief groot risico hebben dat hun auto 
beschadigd wordt.

Ook over een langere periode blijkt een relatief groot deel van de mensen meer-
dere malen slachtoffer te zijn geweest (tabel 5.4). 30% van de slachtoffers van een 
seksueel delict blijkt over een periode van 25 jaar bijvoorbeeld al eerder slacht-
offer te zijn geweest en 10% zelfs in meerdere jaren. Ook bij fi etsendiefstal blijkt dat 
van ongeveer 30% van de slachtoffers hun fi ets al in een eerder jaar is gestolen en 
van 10% in meerdere jaren. Bij de overige delicten komt herhaald slachtofferschap 
minder frequent voor. Maar zelfs bij autodiefstal – het delict waar herhaald slacht-
offerschap het minst voorkomt – blijkt dat van bijna 10% van de slachtoffers hun 
auto voor een tweede maal is gestolen. Het zal duidelijk zijn dat als burgers eenmaal 
slachtoffer zijn geweest, de kans op herhaling relatief groot is, afhankelijk van het 
type delict.

Tabel 5.4 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder naar aantal keren slachtoffer in de afgelopen 

25 jaar en type delict, 1996 (in procenten)

seksueel 

delict

mishan-

deling bedreiging inbraak

zakken-

rollerij

auto-

diefstal

fi etsen-

diefstal

0 keer 89,6 86,9 86,1 78,7 85,9 95,7 64,8

1 keer 8,1 10,9 10,9 1,7 12,9 3,9 22,9

2 keer 1,4 1,3 1,9 3,2 7,2 0,4 6,9

meer dan 2 keer 0,9 0,8 1,1 0,7 0,5 5,5

Bron: NSCR (NSCR-survey’96); gegevens overgenomen uit: Wittebrood en Nieuwbeerta (1998)

Ook onderzoeken op basis van andersoortige gegevens bevestigen dit beeld. Klee-
mans (1996a) liet op basis van politiecijfers in Enschede bijvoorbeeld zien dat een 
kwart van de woninginbraken in een periode van zes jaar plaatsvond in 1,2% van alle 
woningen. Onderzoek verricht onder slachtoffers van geweld die vanwege acuut en 
ernstig letsel terechtkwamen in het Academisch Ziekenhuis Groningen, laat even-
eens zien dat relatief veel slachtoffers herhaaldelijk terugkomen (Kingma 1999).

In de criminologische literatuur worden twee verklaringen gesuggereerd voor 
de relatie tussen eerder en later slachtofferschap (Sparks 1981; Lauritsen en Davis 
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Quinet 1995; Farrell et al. 1995; Osborn et al. 1996; Wittebrood en Nieuwbeerta 2000; 
Tseloni en Pease 2003).3 De eerste verklaring houdt in dat de relatie het gevolg is 
van heterogeniteit in de populatie. Dat sommige personen een grotere kans hebben 
herhaald slachtoffer te worden, zou komen doordat deze personen verschillen in hun 
leefstijl en routineactiviteiten die de kans op slachtofferschap beïnvloeden. Mensen 
die in de nabijheid van gemotiveerde daders (blijven) verkeren, gepercipieerd (blij-
ven) worden als een aantrekkelijk doelwit en weinig bescherming (blijven) genieten, 
hebben nu eenmaal een grotere kans slachtoffer te worden. In principe gaat deze ver-
klaring er dus van uit dat de kans slachtoffer te worden van criminaliteit onafhanke-
lijk is van eerdere slachtofferervaringen. In dit verband wordt ook wel de term victim 

proneness gebruikt, waarbij gedoeld wordt op bepaalde persoonlijke eigenschappen 
van mensen waardoor ze ‘vatbaarder’ zijn om slachtoffer te worden.

Een tweede verklaring voor de relatie tussen eerder en later slachtofferschap die 
in de literatuur gesuggereerd wordt, stelt dat personen die slachtoffer zijn geworden 
waarschijnlijk daarna hun leefpatronen dusdanig veranderen dat zij daarmee de 
kans opnieuw slachtoffer te worden verkleinen of vergroten. Hindelang et al. (1978: 
129) hebben verondersteld dat personen die slachtoffer zijn geworden, hun leef-
patronen zodanig zullen aanpassen dat zij in het vervolg risicovolle situaties zullen 
vermijden (ook wel de once bitten, twice shy-hypothese genoemd). Voor deze – op het 
eerste gezicht voor de hand liggende– hypothese is nauwelijks ondersteuning te 
vinden in empirisch onderzoek. Integendeel: empirisch onderzoek laat stelselmatig 
een positieve relatie zien tussen eerder en later slachtofferschap. Het is mede daarom 
dat Farrell en Pease (1993) de zogenoemde once bitten, twice bitten-hypothese hebben 
geformuleerd. De grotere kans om slachtoffer te worden kan verklaard worden door 
een proces van slachtofferlabeling, waarbij verondersteld wordt dat na het eerste 
misdrijf de kwetsbaarheid of aantrekkelijkheid van een doelwit meer bekend wordt 
aan (andere) daders.

Wittebrood en Nieuwbeerta (2000) zijn over een periode van 25 jaar nagegaan 
welke van beide verklaringen het meest waarschijnlijk is. Ze hebben hiervoor 
gebruikgemaakt van gegevens die in het kader van de Nederlandse Survey Criminaliteit en 

Rechtshandhaving retrospectief zijn verzameld over een breed scala aan onderwerpen.4 
Van de respondenten zijn voor elk jaar van hun leven gegevens bekend over hun rela-
ties, kinderen, woonplaatsen, opleidingen en dagelijkse activiteiten. Deze informatie 
geeft een goede indicatie van hun leefstijl en routineactiviteiten. Bovendien zijn voor 
elk jaar gegevens beschikbaar over hun slachtofferervaringen en hun delinquent 
gedrag. Deze gegevens bieden een unieke mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in 
herhaald slachtofferschap. 

De resultaten van deze studie bevestigden in eerste instantie het idee dat indivi-
duen die eerder slachtoffer van criminaliteit zijn geweest, een groter risico lopen 
opnieuw slachtoffer te worden (zie tabel 5.4). De gevonden effecten van eerder 
slachtofferschap zijn echter niet zo sterk als verwacht. Bovendien werd deze relatie 
niet voor alle delicten gevonden. Verder laten de uitkomsten van deze studie zien dat 
de gevonden effecten van eerder slachtofferschap voornamelijk worden veroorzaakt 
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doordat sommige personen een grotere kans hebben herhaaldelijk slachtoffer te 
worden. Deze grotere kans kan grotendeels worden verklaard doordat deze personen 
verschillen in bepaalde kenmerken van dagelijkse leefpatronen die relevant zijn voor 
het risico dat iemand loopt slachtoffer te worden. Verder wordt de kans op herhaald 
slachtofferschap veroorzaakt doordat mensen verschillen in allerlei andere onbe-
kende eigenschappen (victim proneness). Eerder slachtofferschap blijkt nauwelijks een 
direct effect te hebben op toekomstige slachtofferervaringen.

Resumé

Leeftijd, geslacht, etniciteit en huishoudensinkomen blijken belangrijke individuele 

voorspellers van de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden. Het hebben van 

bepaalde demografi sche en sociale kenmerken heeft uiteraard niet direct invloed op 

de kans op slachtofferschap. Deze verschillen kunnen vooral worden verklaard door-

dat sociale groepen uiteenlopen in hun leefstijl en routine activiteiten. Met name 

mensen die regelmatig deelnemen aan publieke activiteiten hebben een verhoogde 

kans om slachtoffer te worden, maar ook beroepsgroepen die in de (semi-)publieke 

ruimte werken en daarbij veel in de nabijheid van andere mensen verkeren, hebben een 

verhoogde kans. Het nemen van maatregelen waardoor doelwitten beter beschermd 

zijn, verkleint juist de kans om slachtoffer te worden. Delinquent gedrag kan worden 

gezien als een ‘risicovolle’ leefstijl of routineactiviteit en vergroot eveneens de kans op 

slachtofferschap. Tot slot is slachtofferschap zelf een belangrijke voorspeller voor later 

slachtofferschap. Ook hierbij geldt dat dit vooral wordt veroorzaakt doordat ‘herhaalde’ 

slachtoffers er een ‘risicovolle’ leefstijl op na houden, waardoor zij een verhoogde kans 

hebben om opnieuw slachtoffer te worden.
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Tabel 5.5 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat slachtoffer is geworden van een bepaald 

delict nadat ze slachtoffer zijn geworden van het uitgangsdelict, 1997-2004 (in procenten)a

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

uitgangs-

delict

seksuele 

delicten

mis-

hande-

ling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

seksuele 

delicten 32,5 4,3 7,7 4,2 10,6 0,5 3,0 5,3 6,9 4,8 4,4

mishande-

ling 2,2 19,8 10,0 2,7 9,3 0,4 2,2 4,2 4,8 5,8 7,0

bedreiging 2,4 6,0 30,3 2,8 8,3 0,5 2,2 3,1 5,0 8,1 7,1

inbraak 2,1 2,5 4,4 5,3 8,5 1,0 2,7 3,3 3,8 6,1 6,1

fi etsen-

diefstal 2,0 3,4 5,0 3,3 15,0 0,3 1,8 4,3 4,3 4,3 6,3

auto-

diefstal 2,3 3,3 6,5 8,4 6,8 7,1 12,4 2,8 2,8 18,7 2,7

diefstal 

uit auto 1,3 1,8 3,0 2,5 4,3 1,3 14,3 2,0 3,6 14,5 3,7

zakken-

rollerij 2,0 3,1 3,8 2,5 8,6 0,2 1,7 3,7 3,6 5,0 5,6

overige 

diefstal 1,8 2,4 4,3 2,1 6,0 0,2 2,1 2,5 8,7 7,0 7,4

beschadi-

ging auto 0,7 1,6 3,7 1,8 3,3 0,6 4,7 1,9 3,8 19,7 3,5

overige 

ver-

nielingen 0,8 2,5 4,2 2,3 6,2 0,1 1,6 2,7 5,2 4,6 19,4

a Leesvoorbeeld: van de slachtoffers van mishandeling is 10% in hetzelfde jaar ook slachtoffer geweest van bedreiging.

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking 
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Noten

1  Een interessante samenhang is die tussen opleidingsniveau en de kans op slacht-
offerschap. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lageropgeleiden minder geweld 
rapporteren in bevolkingsonderzoeken dan hogeropgeleiden (Laub 1997: 25). Deze 
bevinding geldt in verschillende landen en ook voor uiteenlopende vormen van geweld. 
De conclusie die hier veelal aan verbonden wordt, is niet zozeer dat hogeropgeleiden 
vaker slachtoffer van geweld zijn, maar dat zij dat wel eerder rapporteren.

2  Een uitzondering hierop is de kans op huiselijk geweld: (potentiële) daders bevinden 
zich juist niet in de publieke ruimte (Finkelhor en Asdigian 1996).

3  Voor een uitgebreid overzicht van literatuur over herhaald slachtofferschap, zie: Farrell 
en Pease (2001).

4  Voor een gedetailleerde beschrijving van de Nederlandse Survey Criminaliteit en Rechtshand-

having, zie: Wittebrood (1997) en Wittebrood en Ter Voert (1997).
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6 Contextuele determinanten van slachtofferschap

6.1 Inleiding

Zoals duidelijk werd uit hoofdstuk 4 zijn niet alleen individuele kenmerken rele-
vant om slachtofferschap te verklaren, maar ook kenmerken van de context waarin 
mensen leven. De algemene risicofactoren die in de gelegenheidstheorie worden 
onderscheiden en op contextueel niveau zijn uitgewerkt, zijn: de concentratie van 
(potentiële) daders, aantrekkelijke doelwitten en technische en sociale maatrege-
len, alsmede de mate van formele en informele sociale controle (zie tabel 4.1). In dit 
hoofdstuk zullen we laten zien dat zowel de buurt waarin mensen wonen, als het 
land waarin zij leven, belangrijke sociale contexten zijn. Niet alleen zal blijken dat er 
een grote diversiteit is tussen buurten in de kans slachtoffer te worden (§ 6.2); ook 
verschilt deze kans tussen landen (§ 6.3). We besteden ook aandacht aan de kenmer-
ken van deze sociale contexten die de kans op slachtofferschap beïnvloeden.

In veel onderzoek naar de relatie tussen contextuele kenmerken en criminali-
teit worden de samenhangen uitsluitend beschreven en verklaard op geaggregeerd 
niveau (macroperspectief). Het is echter belangrijk rekening te houden met de 
mogelijkheid dat gevonden relaties tussen buurtkenmerken en de kans slachtoffer te 
worden zijn terug te voeren op verschillen in kenmerken van bewoners van gebieden. 
We weten bijvoorbeeld dat jongeren en alleenstaanden een relatief grote kans hebben 
slachtoffer te worden van geweld (zie hoofdstuk 5). Wanneer in een bepaalde buurt 
veel jongeren en alleenstaanden wonen, is het logisch dat daar ook meer slachtof-
fers wonen. Als jongeren en alleenstaanden bovendien in een bepaald soort buurt 
wonen, bijvoorbeeld een buurt met een lage economische status, wordt mogelijk 
op buurtniveau een relatie gevonden tussen economische status en criminaliteit, 
terwijl eigenlijk op individueel niveau naar een verklaring moet worden gezocht. 
Wanneer de gevonden relaties op het geaggregeerde niveau volledig voortkomen uit 
de concentratie van bevolkingsgroepen in bepaalde gebieden, speelt de context dus 
eigenlijk geen rol als determinant van slachtofferschap. Alleen wanneer bewoners 
van een bepaald gebied een verhoogde kans hebben slachtoffer te worden, ongeacht 
hun individuele leefstijl en routineactiviteiten, is sprake van een ‘contexteffect’ en 
hebben kenmerken van de buurt (of het land) een zelfstandige invloed op de kans 
slachtoffer te worden van criminaliteit.

6.2 Buurten als sociale context

6.2.1 Verschillen tussen buurten
In Nederland bestaat een zekere traditie van onderzoek naar de spreiding van cri-
minaliteit in de stedelijke omgeving. De eerste beschrijvende studies stammen uit 
de jaren veertig. De meest bekende zijn die van Kempe (1933) over Amsterdam en 
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Utrecht, Jens (1940) over Utrecht, Nagel (1949) over Oss, en Van Rooij (1949) over 
Nijmegen en omgeving (voor een uitgebreid overzicht van deze studies zie Rovers 
1995, 1996). Recentere studies naar de spreiding van criminaliteit zijn onder andere 
die van Kleemans (1996b) over Enschede, Rovers (1996) over Rotterdam en Bernasco 
en Luykx (2002) over Den Haag. Al deze studies geven een beschrijving van de sprei-
ding van daders of delicten in bepaalde steden of regio’s en laten zien dat in som-
mige buurten meer criminaliteit is dan in andere buurten.

Ook de kans op slachtofferschap verschilt aanzienlijk tussen buurten: er zijn 
buurten waar deze kans relatief groot is en buurten waar deze relatief klein is. Voor 
de drie grootste steden hebben we deze geografi sche spreiding in kaart gebracht (zie 
fi guur 6.1). Voor elk van de drie steden is duidelijk dat de meeste slachtoffers die in 
hun eigen buurt te maken hadden met criminaliteit, woonachtig zijn in de centrum-
gebieden, terwijl de gebieden met de minste slachtoffers vooral aan de buitenkant 
van de steden liggen.

De mate waarin de kans op slachtofferschap verschilt tussen buurten, varieert 
tussen de drie grote steden. Om deze spreiding te beschrijven, sluiten we aan bij de 
studie van Rovers (1996) waarin hij de ruimtelijke spreiding van delicten en delin-
quenten beschrijft voor Rotterdam. Voor vier typen delicten is een variatiecoëf-
fi ciënt (standaarddeviatie/gemiddelde) berekend. Als in de verschillende buurten 
het percentage slachtoffers ongeveer even groot is, zullen de afwijkingen van het 
gemiddelde klein zijn en zal ook de waarde van de variatiecoëffi ciënt laag zijn. Er 
is in dat geval sprake van een zeer gelijkmatige verdeling van slachtoffers over de 
buurten. Als de verschillen tussen buurten zeer groot zijn, zullen de afwijkingen 
van de gemiddelde score groter zijn en zal de variatiecoëffi ciënt een hoge waarde 
aannemen. De variatiecoëffi ciënt is een concentratiemaat: hoe hoger de score, des 
te groter is de ruimtelijke concentratie. De minimumwaarde van de coëffi ciënt is 
nul (in dat geval is het aandeel slachtoffers in alle buurten even groot). De maat kent 
geen maximumwaarde.
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Bron:  BZK/Justitie (PMB’03-’05) SCP-bewerking
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Figuur 6.1

Aandeel slachtoffers van criminaliteit in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 2003-2005 (in procenten) 
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Figuur 6.2 

Mate waarin persoonsdelicten, woningdelicten, autodelicten en fietsdelicten over buurten verspreid zijn,  

2003-2005 (n = 197 buurten) 

Bron: BZK/Justitie (PMB’03-’05) SCP-bewerking  
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Figuur 6.2 toont variatiecoëffi ciënten van de aanwezigheid van slachtoffers van per-
soonsdelicten, woningdelicten, autodelicten en fi etsdelicten voor de drie grootste 
steden (het gaat om slachtoffers die in hun eigen buurt slachtoffer zijn geweest). De 
fi guur maakt een aantal interessante zaken duidelijk. In de eerste plaats blijkt dat 
de ruimtelijke concentratie verschilt tussen delicten. Autodelicten zijn bijvoorbeeld 
gelijkmatiger over de steden verspreid dan de andere delicten. Een tweede aspect van 
ruimtelijke spreiding heeft betrekking op de vraag of er sprake is van samenhang in 
de wijze waarop delicten over de buurt zijn verspreid. Vinden bijvoorbeeld in buur-
ten met veel persoonsdelicten ook veel woninginbraken plaats? Dit blijkt slechts in 
beperkte mate zo te zijn. De mate waarin slachtoffers van persoonsdelicten, woning-
delicten en fi etsdelicten in één buurt wonen, hangt redelijk met elkaar samen (onge-
veer 0,25). In buurten waar veel slachtoffers van persoonsdelicten wonen, wonen dus 
ook relatief veel slachtoffers van autodelicten en fi etsdelicten. De samenhang tussen 
elk van de genoemde typen delicten en woningdelicten is echter gering.

6.2.2 Buurtkenmerken als determinanten
De ongelijkmatig spreiding van slachtoffers en criminaliteit roept de vraag op in 
welke mate verschillen tussen buurten samenhangen met andere kenmerken van deze 
buurten. Naar deze relatie is al veel onderzoek verricht (voor overzichten zie: Bursik 
en Grasmick 1993; Sampson en Lauritsen 1994; Wikström 1998). De meeste van deze 
studies zijn van Amerikaanse of Engelse origine. Belangrijke uitzonderingen hierop 
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zijn twee studies waarin de samenhang is onderzocht tussen sociaalstructurele 
kenmerken van buurten en Rotterdamse jeugdcriminaliteit (Rovers 1997) en Haagse 
woninginbraken (Bernasco en Luykx 2003). Uit al deze studies blijkt dat in buurten 
met bepaalde kenmerken de criminaliteit hoger is dan in andere buurten. Welke ken-
merken dat zijn komt verder in deze paragraaf aan de orde.

In onderzoek naar de relatie tussen buurtkenmerken en criminaliteit wordt veelal 
gebruikgemaakt van de socialedesorganisatietheorie (Bursik 1988; Bursik en Gras-
mick 1993). Deze theorie heeft als uitgangspunt dat naarmate een gebied meer soci-
aal gedesorganiseerd is, er ook meer criminaliteit voorkomt. Shaw en McKay (1942 
[1969]) – veelal gezien als de grondleggers van de sociale-desorganisatietheorie 
– veronderstelden dat in buurten met een lage economische status, veel immigran-
ten en een snel veranderende bevolkingssamenstelling, weinig sociale samenhang 
is. Mechanismen van formele en informele sociale controle die de criminaliteit in 
een buurt kunnen tegengaan, zouden daardoor niet werken. Potentiële daders (uit 
diezelfde of een andere buurt) kunnen vervolgens vrij gemakkelijk een delict plegen.

Het eerste buurtkenmerk waarvan in de socialedesorganisatietheorie een belang-
rijke invloed wordt verondersteld is de economische status van een buurt. De achter-
liggende gedachte is dat een lage economische status van een buurt tot etnische 
heterogeniteit en residentiële mobiliteit leidt, waardoor de sociale desorganisatie in 
een buurt toeneemt en dus het socialecontrolemechanisme niet goed werkt. Veel stu-
dies hebben echter laten zien dat de economische status van een buurt ook direct van 
invloed is op criminaliteit (zie voor een overzicht: Patterson 1991; Sampson en Laurit-
sen 1994). Buurten met een lage economische status zouden over minder materiële 
en culturele hulpbronnen beschikken, waardoor de organisatiegraad lager is dan in 
buurten met een hogere economische status. Door de lagere organisatiegraad is ook 
de sociale controle geringer. 

De etnische heterogeniteit binnen een buurt speelt eveneens een centrale rol bij het 
verklaren van criminaliteitsverschijnselen. Vanuit de sociale-desorganisatietheorie 
wordt verondersteld dat de aanwezigheid van verschillende (etnische) bevolkings-
groepen remmend werkt op de sociale integratie, doordat mensen letterlijk en/of 
fi guurlijk elkaars taal niet spreken (Rovers 1997; Gijsberts en Dagevos 2005). Ook 
hierdoor zouden mechanismen van sociale controle in een buurt minder goed 
functioneren. De meeste studies waarin heterogeniteit als verklarende factor wordt 
meegenomen, zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en concentreren zich op het 
percentage zwarten. In deze studies wordt een sterke positieve samenhang gevonden 
tussen het percentage zwarten en het aantal gepleegde delicten in een buurt (Samp-
son 1985; Smith en Jarjoura 1988). Wanneer echter rekening wordt gehouden met 
andere factoren – met name economische status – is de samenhang veelal niet meer 
aanwezig (Sampson en Wilson 1995; Short 1997). De belangrijkste reden daarvoor is 
dat ‘racial differences in poverty and family disruption are so strong that the ‘worst’ 
urban contexts in which whites reside are considerably better than the average con-
text of black communities’ (Sampson en Wilson 1995: 42).
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Ook de residentiële mobiliteit binnen de buurt hangt samen met criminaliteitsverschijn-
selen. Wanneer in een buurt veel migratie is, zullen er minder duurzame relaties zijn 
tussen buurtbewoners en door de geringere sociale samenhang zal er minder soci-
ale controle zijn in de buurt. Met name in de Verenigde Staten speelt deze factor een 
belangrijke rol. Sampson (1985, 1986) laat zien dat in buurten met veel mobiliteit het 
risico slachtoffer te worden twee keer zo groot is als in buurten met weinig mobiliteit, 
gecontroleerd voor het percentage zwarten en bevolkingsdichtheid. Smith en Jarjoura 
(1988) vinden dat mobiliteit vooral van belang is in buurten met een lage economische 
status. In Nederland is de verhuismobiliteit echter veel geringer dan in de Verenigde 
Staten. Bovendien leiden verhuizingen uit een buurt zelden tot de leegloop van buur-
ten: wegtrekkende bewoners worden vervangen door nieuwe bewoners.

Recente gegevens ondersteunen deze veronderstellingen, zoals we al in hoofd-
stuk 4 hebben laten zien. De kans slachtoffer te worden van criminaliteit in buurten 
met een lage economische status, een grotere mate van etnische heterogeniteit en 
verhuismobiliteit is signifi cant hoger dan in buurten waar deze factoren in mindere 
mate voorkomen. Ook in Nederland blijkt dit zo te zijn (Wittebrood 2000a; Witte-
brood en Van der Wouden 2002; Van Wilsem et al. 2003b). Alle drie onderscheiden 
kenmerken hangen positief en sterk samen met de kans op slachtofferschap; deze 
relatie is sterker voor gewelddelicten dan voor inbraak. Omdat buurten met een 
lage economische status, en een grotere mate van etnische heterogeniteit en ver-
huis-mobiliteit in de vier grootste steden relatief vaak voorkomen en meestal ook in 
onderlinge samenhang, is het niet verrassend dat de criminaliteit in de grote steden 
vaker voorkomt dan in de rest van Nederland (Van der Wouden en De Bruijne 2001).

6.2.3 Context of compositie?
Een belangrijk nadeel van veel studies naar de invloed van buurtkenmerken op cri-
minaliteit is dat de samenhangen op dit geaggregeerde niveau worden beschreven en 
verklaard. Het is echter belangrijk, zoals al eerder aangegeven, rekening te houden 
met de mogelijkheid dat deze relaties zijn terug te voeren op verschillen in kenmer-
ken van buurtbewoners, dat wil zeggen de compositie van de buurten. De vraag is 
dus eigenlijk in welke mate kenmerken van de buurt een zelfstandige invloed hebben 
op de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Of kunnen de verschillen 
tussen buurten zoals die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven volledig worden 
herleid doordat de bewoners van die buurten verschillen in hun leefstijl en routine-
activiteiten? In hoofdstuk 4 hebben we aangegeven dat op basis van de algemene 
gelegenheidstheorie verondersteld kan worden dat de buurt een zelfstandige invloed 
heeft en dat verwacht wordt dat de concentratie van (potentiële) daders, aantrek-
kelijke doelwitten en technische en sociale maatregelen een rol speelt, alsmede de 
mate van formele en informele sociale controle (zie tabel 4.1).

Tot op heden zijn internationaal slechts enkele studies verricht naar de invloed 
van buurtkenmerken op criminaliteit, waarbij gecontroleerd is op individuele ken-
merken van bewoners. In een aantal van deze studies stonden slachtoffers centraal 
(Sampson en Wooldredge 1987; Smith en Jarjoura 1989; Osborn, Trickett en Elder 
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1992; Miethe en McDowall 1993; Wilcox Rountree et al. 1994; Trickett et al. 1995; 
Wilcox Rountree en Land 1996a, 1996b; Sampson et al. 1997). Deze studies zijn veelal 
gebaseerd op gegevens uit steden. Alleen Sampson en Wooldredge (1987) en Trickett 
et al. (1995) analyseerden gegevens over heel Engeland en Wales. Ook in Nederland 
zijn de laatste jaren verschillende studies verschenen waarin is nagegaan of er daad-
werkelijk buurteffecten bestaan op de kans slachtoffer te worden van criminaliteit 
of dat de veronderstelde mechanismen volledig te herleiden zijn tot verklaringen op 
individueel niveau. We geven de belangrijkste bevindingen weer.

Vooral een lage economische status van de buurt lijkt de kans op slachtofferschap 
(van geweld) te bevorderen, maar ook de etnische heterogeniteit en de verhuismo-
biliteit van een buurt zijn relevant (Tesser et al. 1995; Wittebrood 2000a; Wittebrood 
en Van der Wouden 2002). De veronderstelde mechanismen op buurtniveau – een 
geringere formele en informele controle – zijn dus niet volledig te herleiden tot 
verklaringen op individueel niveau. Buurtkenmerken hebben een directe invloed 
op criminaliteit. De bevinding dat vooral de economische status van een buurt de 
criminaliteit lijkt te bevorderen, nodigt uit de criminaliteitsproblemen in een buurt 
terug te dringen door de economische status van die buurt te verhogen, bijvoorbeeld 
door renovatie van huizen, nieuwbouw van luxe woningen en de instroom van meer 
welvarende huishoudens. Omdat verbeteren van de sociaal-economische positie van 
een buurt gepaard gaat met veranderingen in de bevolkingssamenstelling en dus 
waarschijnlijk een verminderde sociale cohesie, is de vraag relevant of een verbeterde 
economische status wel leidt tot een lager criminaliteitsniveau.

Van Wilsem, Wittebrood en De Graaf (2003b) zijn daarom nagegaan in welke 
mate sociaaleconomische veranderingen in Nederlandse buurten tussen 1994 en 
1998 een extra risicofactor vormen voor slachtofferschap, naast de ‘traditionele’ 
risicofactoren voor sociale desorganisatie in een buurt: sociaal-economische achter-
stand, etnische heterogeniteit en verhuismobiliteit. Wat blijkt? De kans op slachtof-
ferschap is niet alleen hoger naarmate de sociaaleconomische status van een buurt 
lager is, maar is ook hoog als een buurt (sterk) is verbeterd. De sterke instroom van 
nieuwe bewoners in verbeterde buurten blijkt juist een van de oorzaken van het hoge 
risico. Omdat oude en nieuwe bewoners onderling slechts korte tijd met elkaar in 
contact hebben gestaan, zijn mechanismen van informele sociale controle nog niet 
ontwikkeld. Een geringer risico op slachtofferschap in verbeterde buurten lijkt dus 
pas te kunnen worden verwacht zodra de bevolking in die buurten zich heeft gesta-
biliseerd en gehomogeniseerd. Het lijkt erop dat niet zozeer de economische status, 
etnische heterogeniteit en de mobiliteit zelf in een buurt de kans op slachtofferschap 
vergroten, maar dat deze kenmerken gezien moeten worden als indirecte indicatoren 
van de sociale samenhang in een buurt.

Wanneer niet alleen indirecte indicatoren van sociale samenhang worden 
gebruikt, zoals Wittebrood (2000a) en Van Wilsem et al. (2003b) hebben gedaan, 
maar deze samenhang ook op directere wijze wordt vastgesteld, wordt het belang 
van sociale samenhang opnieuw bevestigd. In buurten waar bewoners zich thuis 
voelen, veel contact hebben met buurtbewoners en – volgens henzelf – op een pret-
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tige manier met elkaar omgaan, is de kans om slachtoffer te worden van geweld-
delicten en van inbraak geringer dan in buurten met minder samenhang. De directe 
effecten van economische status, etnische heterogeniteit en verhuismobiliteit in een 
buurt nemen bovendien af (Sampson et al. 1997; Wittebrood, nog te verschijnen). 
Kortom, de mate van informele sociale controle in een buurt is van belang voor de 
kans op slachtofferschap. De buurt vormt daarmee een belangrijke sociale context.

6.3 Landen als sociale context

Naast de buurt lijkt ook het land waarin mensen wonen een relevante sociale con-
text. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de kans op slachtofferschap verschilt 
tussen landen, is gebruikgemaakt van de International Crime Victim Survey (icvs) (Van 
Kesteren et al. 2000; Nieuwbeerta 2002). In zestien westerse geïndustrialiseerde 
landen is een vergelijkbare vragenlijst afgenomen onder ruim 35.000 respondenten 
(voor meer informatie hierover zie bijlagen A en B). Een belangrijk voordeel van deze 
opzet is dat een adequater inzicht wordt verkregen in verschillen tussen landen dan 
wanneer afzonderlijke slachtofferenquêtes worden vergeleken die vaak uiteenlopen 
in vraagstelling, steekproeftrekking en wijze van enquêteren (Lynch 2002). Ook het 
vergelijken van politiecijfers uit verschillende landen is ingewikkeld, omdat bij het 
tot stand komen van politiecijfers verschillen in juridische begrippen, rechtssyste-
men en statistische keuzen een belangrijke rol spelen (Killias et al. 2003).

In de zestien westerse geïndustrialiseerde landen is in het voorjaar van 2000 aan 
respondenten gevraagd of zij het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest van geweld-
delicten (beroving, seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), diefstaldelicten 
(autodiefstal, diefstal uit de auto, motordiefstal, fi etsendiefstal, inbraak, poging tot 
inbraak en diefstal van persoonlijke eigendommen) en vernielingen (beschadiging van 
de auto). Gemiddeld is in deze landen 21% van de bevolking slachtoffer van crimina-
liteit; in Nederland is dat 25%. Nederland behoort daarmee – samen met Australië, 
Engeland en Wales, en Zweden – tot de landen met het hoogste criminaliteitsniveau. 
Japan, Portugal en Noord-Ierland zijn de landen met de laagste criminaliteitscijfers. 
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Figuur 6.3

Aandeel slachtoffers onder de bevolking van 16 jaar en ouder van gewelddelicten, diefstaldelicten en 

vernielingen in zestien westerse geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)
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Het beeld wordt iets genuanceerder wanneer een onderscheid wordt gemaakt 
naar categorieën van delicten. Figuur 6.3a toont het percentage slachtoffers 
van gewelddelicten. Dit percentage is vooral hoog in Engeland en Wales en in 
Australië. Nederland volgt op een zevende plaats met bijna 10% slachtoffers van 
gewelddelicten, na Schotland, Canada, Finland en Zweden. In Japan is het aandeel 
geweldslachtoffers het laagst. Wanneer het aantal gevallen van moord en doodslag 
worden vergeleken is een andere rangorde tussen landen zichtbaar. De Verenigde 
Staten is dan koploper met 7,6 moorden per 100.000 inwoners, gevolgd door 3,3 in 
Finland en 2,5 in Polen. In Nederland ligt dit op 1,3. Japan en Engeland en Wales 
sluiten de rij met 0,6, respectievelijk 0,5 moorden per 100.000 inwoners (Barclay 
en Tavares 2002). Nederland scoort vooral hoog als het gaat om diefstaldelicten: 
na Australië en Zweden, volgt Nederland met 28% slachtoffers (zie fi guur 6.3b). 
Wanneer fi etsendiefstal buiten beschouwing wordt gelaten – een delict dat in 
Nederland relatief veel voorkomt (ongeveer een vijfde van alle delicten) – behoort 
Nederland tot de landen met een gemiddeld criminaliteitsniveau. Verder blijkt dat 
beschadigingen aan de auto relatief vaak in Nederland voorkomen (zie fi guur 6.3c). 
Met Engeland en Wales, en Schotland deelt Nederland de eerste plaats met 13% 
slachtoffers van dit delict.

Naar verklaringen voor het bestaan van verschillen tussen landen in hun crimi-
naliteitsniveau is veel onderzoek gedaan. Het merendeel hiervan is gebaseerd op 
registraties van politie. Gezien de verschillen tussen landen in het tot stand komen 
hiervan maakt dit het doen van landenvergelijkend onderzoek extra moeilijk 
(Neapolitan 1997). Een uitzondering hierop vormt het onderzoek naar moord en 
doodslag, omdat deze vorm van criminaliteit veel minder gevoelig is voor defi nitie-
verschillen en verschillen in meldingsbereidheid.1 Het landenvergelijkend onderzoek 
concentreert zich dan ook in sterke mate op moord en doodslag (zie bv. Gartner 
1990; Neapolitan 1998; Krahn et al. 1986). De invoering van de icvs maakt het echter 
mogelijk ook landenvergelijkend onderzoek te doen naar andere vormen van crimi-
naliteit. 

In Nederland heeft vooral Van Wilsem (2001, 2003b, 2004; Van Wilsem et al. 
2003a) landenvergelijkend onderzoek gedaan naar de kans op slachtofferschap. 
Zo heeft hij laten zien dat in landen waar de inkomensongelijkheid groter is, 
hogere slachtofferpercentages worden gevonden (tabel 6.1). Verder is het aandeel 
slachtoffers van geweld en diefstal gerelateerd aan het echtscheidingscijfer: meer 
echtscheidingen zouden tot geringere sociale controle leiden en daarmee tot meer 
criminaliteit. Ook het bruto nationaal product (bnp) blijkt relevant: diefstal (en 
geweld) komt het meest voor in landen met een groot aantal aantrekkelijke (welva-
rende) doelwitten. Het aandeel jonge mannen is alleen gerelateerd aan het aantal 
diefstallen in een land en niet aan het aantal gewelddelicten.
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Tabel 6.1 

Relatieve invloed van landenkenmerken op gewelds- en diefstalslachtofferschap in 27 landen, 2000 

geweldsindex diefstalindex

inkomensongelijkheid 0,30
*

0,34
**

echtscheidingscijfer 0,67
***

0,45
***

percentage mannen 15-29 jaar –0,06 0,30
**

BNP per capita (ln) –0,41
**

–0,57
***

* p < .10; ** p < .05; *** p < .01

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00); gegevens overgenomen van: Van Wilsem (2001)

Net als bij het onderzoek op buurtniveau is ook in het landenvergelijkend onderzoek 
de vraag of de criminaliteitsverschillen daadwerkelijk verklaard kunnen worden 
door landenkenmerken of dat de relaties (gedeeltelijk) zijn terug te voeren op ver-
schillen in kenmerken van bewoners van de landen (d.w.z. de compositie van de 
landen). Van Wilsem et al. (2003a) hebben laten zien dat een behoorlijk deel van de 
verschillen tussen landen in de kans op slachtofferschap inderdaad komt doordat 
bewoners van de landen uiteenlopen in belangrijke individuele verklarende kenmer-
ken (zoals leeftijd, opleidingsniveau en buitenhuisactiviteiten). Maar ook de mate 
waarin inwoners van een land in een buurt wonen van geringe collectieve sociale 
controle blijkt een belangrijke factor: de kans op slachtofferschap blijkt vooral hoog 
in landen met veel grotestadsbewoners en regio’s met een geringe mate van sociale 
interactie tussen buurtbewoners (zie ook: Lee 2000).

Resumé

Niet alleen individuele kenmerken zijn relevant om slachtofferschap te verklaren (zie 

hoofdstuk 5), ook de sociale context waarin mensen leven. Zo blijkt de kans op slacht-

offerschap aanzienlijk te verschillen tussen buurten en tussen landen. Bij het verklaren 

van deze verschillen wordt – in aanvulling op de gelegenheidstheorie – veelal gebruik-

gemaakt van de socialedesorganisatietheorie, die er kort op neer komt dat naarmate 

een gebied meer sociaal gedesorganiseerd is, er ook meer criminaliteit voorkomt. De 

sociaaleconomische status, etnische heterogeniteit en residentiele mobiliteit van een 

buurt blijken belangrijke voorspellers van de kans op slachtofferschap, maar zeggen 

vooral iets over de informele sociale controle in een buurt. Verschillen in sociale con-

trole blijken ook in belangrijk mate een verklaring te kunnen bieden voor de variatie in 

het criminaliteitsniveau tussen landen.
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Noot

1 Van Wilsem (2004) heeft laten zien dat verschillen tussen landen in meldingsbereidheid 
(zie hiervoor § 7.4) van invloed zijn op de geschatte effecten van landkenmerken op 
slachtofferpercentages. Het gebruik van politiecijfers in landenvergelijkend onderzoek 
kan om deze reden misleidend zijn.
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7 Aangifte bij de politie*

7.1 Inleiding

Slachtoffers hebben in Nederland jaarlijks te maken met ruim 4,5 miljoen delicten. 
Zoals uit hoofdstuk 2 al bleek, komt ongeveer twee derde van deze delicten niet bij de 
politie terecht, omdat deze daar niet gemeld worden. Blijkbaar hebben veel slacht-
offers – om wat voor reden dan ook – niet de behoefte een beroep te doen op ‘het’ 
strafrecht (Van der Vijver 1993). Een omvangrijk deel van de door burgers ondervon-
den delicten blijft hierdoor uit de statistieken en daarmee ‘verborgen’ voor politie en 
justitie.

De melding van een delict bij de politie leidt bovendien niet automatisch tot een 
offi ciële aangifte: de politie moet het delict registreren en de aangever moet daar-
aan zijn medewerking verlenen. Van ongeveer 20% van de delicten die bij de politie 
worden gemeld wordt geen document zoals een proces-verbaal ondertekend. Deze 
delicten worden dus ook niet opgenomen in de politieregistraties. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de mate waarin delicten 
bij de politie worden gemeld en geregistreerd (§ 7.2). Daarna wordt in paragraaf 7.3 
aandacht besteed aan de huidige theoretische inzichten en de belangrijkste bevin-
dingen in onderzoek naar de determinanten van aangifte. Hierbij maken we een 
onderscheid tussen het melden van delicten en het registreren daarvan. Vervolgens 
wordt specifi ek ingegaan op de bevindingen op basis van Nederlands onderzoek 
naar de determinanten van aangifte. Hierbij wordt aangegeven welke kenmerken van 
delicten, slachtoffers en sociale contexten in Nederland belangrijke voorspellers zijn 
van de kans dat een delict wordt gemeld en geregistreerd (§ 7.4).

7.2 Trends in aangiftegedrag

Van de 4,6 miljoen delicten waarvan de Nederlandse bevolking in 2004 het slacht-
offer was, werden er 1,6 miljoen door of namens het slachtoffer aan de politie 
gemeld en van bijna 1,3 miljoen delicten werd bij de politie een schriftelijke verkla-
ring ondertekend. In hoofdstuk 2 hebben we dit al laten zien. Maar hoe heeft het 
aangiftegedrag zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld?

7.2.1 Melden van delicten
Het is aannemelijk om te veronderstellen dat de meldingsbereidheid onder slacht-
offers de laatste jaren is toegenomen. In de eerste plaats wordt vaak aangenomen dat 
mensen tegenwoordig gevoeliger zijn voor criminaliteit en met name voor geweld,

* Dit hoofdstuk is geschreven samen met Heike Goudriaan.
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waardoor ze eerder delicten bij de politie zullen melden. Daarnaast wordt het slacht-
offers steeds gemakkelijker gemaakt om aangifte te doen. Het aantal manieren 
waarop burgers aangifte kunnen doen neemt bijvoorbeeld snel toe.

Figuur 7.1

Aandeel ondervonden delicten dat bij de politie is gemeld, 1980-2004 (in procenten)

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04) 
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Maar hoe heeft de meldingsbereidheid zich daadwerkelijk ontwikkeld? In de slacht-
offerenquêtes is aan alle slachtoffers gevraagd of zij (of iemand anders) het delict bij 
de politie hebben gemeld. Figuur 7.1 laat de meldingsbereidheid van de Nederlandse 
bevolking over de afgelopen 25 jaar zien (zie ook tabellen C.3 en C.5). Gemiddeld 
wordt in deze periode iets meer dan een derde van alle ondervonden delicten door 
burgers bij de politie gemeld. Dit aandeel is licht gestegen sinds 1980: van 31 naar 
34%. Geringe verschillen zijn er in de ontwikkeling van de meldingsbereidheid 
tussen de afzonderlijke typen criminaliteit. Het aandeel gemelde gewelddelicten 
is de afgelopen 25 jaar gestegen van rond de 20% naar 25% en ligt daarmee iets 
hoger dan in de jaren tachtig. Het aandeel diefstaldelicten dat gemeld wordt bij de 
politie schommelt al 25 jaar rond de 50%: een geringe daling is echter zichtbaar in 
de meldingsbereidheid van fi etsendiefstal, terwijl die voor diefstal uit de auto iets 
toeneemt. Voor vernielingen is de meldingsbereidheid iets toegenomen: van rond de 
20% begin jaren tachtig tot een kwart in deze eeuw.

7.2.2 Aangifte en registratie van delicten
Hoe zit het met de bereidheid tot aangifte en registratie? Wordt van steeds meer 
gemelde delicten een proces-verbaal opgemaakt? Een toename hierin zou het gevolg 
kunnen zijn van een algemene toenemende productiviteit van de politie, bijvoorbeeld 
omdat de politiesterkte toeneemt of door automatisering. Maar ook de druk op 
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politie en justitie om bepaalde beleidsdoelstellingen te halen, bijvoorbeeld door het 
toekennen van geld te koppelen aan criminaliteitscijfers, kan invloed hebben op de 
bereidheid van de politie om proces-verbaal op te maken. O’Brien (1996: 198) betoogt 
dat een veranderende registratiebereidheid van de politie vooral zichtbaar zal zijn bij 
delicten met een ambivalent karakter, zoals gewelddelicten. In dat geval is er name-
lijk meer ruimte voor een afname of toename in de politieproductiviteit. De bereid-
heid tot het opmaken van een proces-verbaal kan bijvoorbeeld toenemen omdat bij 
de politie of bij het openbaar ministerie een relatief hoge prioriteit wordt toegekend 
aan een bepaalde categorie misdrijven. Verder kunnen veranderingen in het gedrag 
van slachtoffers een rol spelen. Mogelijk benadrukken slachtoffers steeds vaker dat 
zij daadwerkelijk aangifte willen doen. Ook kunnen politie en justitie – net als de 
bevolking – steeds gevoeliger zijn geworden voor criminaliteit en meer bereid zijn 
dergelijke delicten te registreren (Franke 1991; Indermauer 1996). Hoe de bereidheid 
tot aangifte en registratie van delicten zich ontwikkelt kan – net als de meldings-
bereidheid – worden verkregen uit de slachtofferenquêtes. Aan de ondervraagden 
die hebben aangegeven een bepaald delict te hebben gemeld bij de politie, is ook 
gevraagd of zij een proces-verbaal of aangiftebewijs hebben ondertekend.

Figuur 7.2

Aandeel bij de politie gemelde delicten waarbij een schriftelijk document is ondertekend, 1980-2004 

(in procenten)

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04) 
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Figuur 7.2 laat zien dat er duidelijk sprake is van een toename in de bereidheid tot 
aangifte en registratie: begin jaren tachtig werd bij ruim 50% van alle gemelde delic-
ten een schriftelijk document ondertekend; tegenwoordig ligt dat rond de 80%.1 Er 
zijn echter verschillen tussen de diverse vormen van criminaliteit (zie ook tabellen 
C.4 en C.6). Hoewel voor alle delicten het aandeel gemelde delicten dat wordt aange-
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geven is toegenomen, is de stijging het sterkst voor gewelddelicten en vernielingen. 
Begin jaren tachtig lag het aandeel gewelddelicten waarvoor een aangifte is opge-
maakt onder de 40%; de laatste jaren rond de 60%. Vooral in de jaren negentig nam 
de bereidheid tot aangifte en registratie van mishandelingen toe; de laatste jaren is 
deze enigszins gestabiliseerd en ligt het rond de 70%. Voor bedreigingen is een wat 
meer geleidelijke stijging zichtbaar. Ook voor vernielingen is een toename te zien 
van rond de 40% begin jaren tachtig tot ongeveer 75% de laatste jaren. Deze stijging 
was het sterkst in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Voor diefstaldelicten is 
alleen begin jaren tachtig een stijging te zien in het aandeel delicten waarbij een 
document zoals een proces-verbaal is ondertekend; het laatste decennium ligt het 
aandeel rond de 90%.

7.3 Theorieën over aangiftegedrag

Hoewel verklaringen van aangiftegedrag (zowel het melden van een delict als het 
opmaken van een offi ciële aangifte) al lang geleden door (rechts)sociologen en juris-
ten werd besproken, dateren de eerste empirische studies naar de determinanten 
van aangiftegedrag uit de jaren zeventig, toen de algemene slachtofferenquêtes in 
zwang raakten. Pas toen was het mogelijk zicht te krijgen op de mate waarin delicten 
gemeld en als zodanig geregistreerd werden, en op de determinanten daarvan. Bij 
het verklaren van aangiftegedrag is het belangrijk een onderscheid te maken tussen 
de beslissing die slachtoffers maken om een delict al dan niet bij de politie te melden 
en de beslissing door zowel het slachtoffer als de politie om van een gemeld delict al 
dan niet een offi ciële aangifte op te (laten) maken. Zoals zal blijken is naar de verkla-
ringen van meldingsgedrag (§ 7.3.1) meer onderzoek gedaan dan naar het registra-
tiegedrag (§ 7.3.2).

7.3.1 Waarom wordt het ene delict bij de politie gemeld en het andere niet? 
In criminologisch onderzoek wordt veelal verondersteld dat de beslissing van een 
slachtoffer om al dan niet een delict bij de politie te melden een rationele beslissing 
is: slachtoffers zijn meer geneigd een delict bij de politie te melden naarmate de 
kosten van het melden lager zijn en de te verwachten resultaten hoger (Gottfredson 
en Gottfredson 1988; Skogan 1984). Dat slachtoffers een ‘rationele’ afweging maken 
moet overigens ruim worden opgevat. De beslissing kan best impulsief worden geno-
men, er kunnen ook allerlei emoties een rol bij spelen. Maar het idee is dat slacht-
offers de kosten en baten mee zullen nemen in hun afweging (Felson et al. 2002: 
619). Als de verwachte kosten van het doen van aangifte hoger zijn dan de verwachte 
opbrengsten, zal het slachtoffer geen aangifte doen bij de politie en vice versa.

Eerder onderzoek naar het melden van delicten door slachtoffers heeft zich vooral 
geconcentreerd op de kosten hiervan. Afgezien van de tijd die het kost om aangifte 
te doen, blijken verschillende andere kostenfactoren in de beslissing om al dan niet 
een delict te melden een belangrijke rol te spelen. Zo kunnen slachtoffers zich scha-
men voor wat er gebeurd is. Met name bij slachtoffers van familiegeweld komt dit 



99Aangifte bij de politie

regelmatig voor. Ook kan men – wanneer de dader een bekende is – bang zijn voor 
represailles van de dader. Bij een bekende dader kunnen echter ook de verwachte 
negatieve gevolgen voor de dader (zoals een veroordeling) van het doen van aangifte 
meewegen aan de kostenkant. Verder vindt melding bij de politie minder vaak plaats 
als het slachtoffer zelf betrokken is bij illegale activiteiten (Goudriaan, Lynch en 
Nieuwbeerta 2004a).

Naast de kosten spelen ook de te verwachten baten een rol. In de eerste plaats 
kunnen slachtoffers contact opnemen met de politie omdat ze beschermd willen 
worden: hetzij om de gebeurtenis onmiddellijk te stoppen, hetzij om toekomstige 
delicten te voorkomen. Een tweede reden waarom slachtoffers aangifte zouden 
willen doen is omdat ze ‘gerechtigheid’ willen: de dader moet worden gestraft. Ook 
kunnen slachtoffers de politie inschakelen om anderen te beschermen. Verder zullen 
slachtoffers – wanneer zij verzekerd zijn voor de geleden schade – een bewijs van 
aangifte nodig hebben om fi nanciële compensatie te krijgen van hun verzekerings-
maatschappij. Wanneer slachtoffers verwachten dat de kans groot is dat de politie 
ervoor zal zorgen dat zij de gestolen goederen terug zullen krijgen, of dat de dader 
gepakt zal worden en een schadevergoeding aan het slachtoffer zal betalen, zullen 
de verwachte baten hoger zijn. Ook kan het zijn dat men behoefte heeft aan emotio-
nele ondersteuning en verwacht dat men deze krijgt als aangifte wordt gedaan.

De kosten en baten van het melden van een delict bij de politie verschillen uiter-
aard per type delict. Zo zullen slachtoffers van partnergeweld hun partner misschien 
willen beschermen tegen strafvervolging, omdat ze economisch afhankelijk zijn van 
de dader of emotioneel gehecht zijn. Voor slachtoffers van een autodiefstal zijn het 
vooral fi nanciële overwegingen die bepalen of de politie wordt ingelicht.

Uitgaande van dergelijke kosten-batentheorieën staat de ernst van het delict 
centraal in de verklaring van de meldingsbereidheid van slachtoffers. Zonder 
uitzondering laat empirisch onderzoek zien dat slachtoffers met lichamelijk letsel 
en/of materiële schade als gevolg van het delict, dit delict vaker bij de politie melden 
dan slachtoffers zonder letsel of schade (zie bv.: Gottfredson en Hindelang 1979; 
Skogan 1984; Bennett en Wiegand 1994; Kury et al. 1999; Pino en Meier 1999; Felson 
et al. 2002). Verder zijn slachtoffers eerder geneigd een delict bij de politie te melden 
wanneer een wapen is gebruikt of wanneer meerdere daders bij het delict betrokken 
waren (Baumer 2002; Skogan 1984).

Naast de ernst van het delict wordt verondersteld dat slachtoffers in hun kosten-
batenafweging meenemen of zij de dader persoonlijk kennen. Empirisch onderzoek 
heeft tegenstrijdige bevindingen opgeleverd. Uit sommige studies kan worden 
geconcludeerd dat slachtoffers minder vaak aangifte doen wanneer ze de dader 
(goed) kennen (Gartner en Macmillan 1995). In andere studies is echter juist gevon-
den dat zaken met een onbekende dader minder vaak worden gemeld (Felson et al. 
1999, 2002) en soms wordt helemaal geen verband gevonden (Bachman 1998).

De beschreven kosten-batenbenadering suggereert dat het slachtoffer individueel 
de kosten en baten tegen elkaar afweegt en dat de sociale omgeving van het slacht-
offer geen enkele rol speelt. Wanneer de kosten-batentheorie strikt economisch wordt 
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ingevuld en een rationele afweging wordt verondersteld waarin emoties geen rol
spelen, kan dit gezien worden als een belangrijke beperking van het kosten-baten-
perspectief. In een toenemend aantal studies naar de aangiftebereidheid van slacht-
offers wordt de sociale omgeving echter wel meegenomen. Recent is een socio-eco-
logisch raamwerk ontwikkeld, waarin de kostenbaten benadering (economisch 
perspectief) is opgenomen, maar waarin ook rekening wordt gehouden met individu-
ele besluitvorming (psychologisch perspectief) én met de context waarin slachtoffers 
zich bevinden (sociologisch perspectief) (Ménard 2005; zie ook: Goudriaan 2006). 

Vanuit het psychologische perspectief wordt bijvoorbeeld verondersteld dat de 
directe sociale omgeving kan helpen bij een private oplossing en dat het slachtoffer 
in zo’n geval minder snel naar de politie zal stappen. Ook de houding van de sociale 
omgeving tegenover het doen van aangifte bij de politie heeft invloed: wanneer naas-
ten vinden dat men in een dergelijke situatie aangifte hoort te doen, zal het slacht-
offer eerder geneigd zijn naar de politie te gaan (Greenberg en Ruback 1992; Green-
berg en Beach 2004).

Vanuit het sociologische perspectief wordt ook verondersteld dat de sociale om-
geving relevant is, maar hierbij ligt de nadruk op de sociale structuren in de samen-
leving. Een klassieke studie binnen het sociologische perspectief is The Behavior of 

Law van Black (1976). Black presenteert hierin een algemene theorie en veronderstelt 
dat het ‘gebruik maken van de wet’, zoals de hulp inroepen van de politie of het 
aanspannen van een rechtszaak, gekoppeld is aan de sociale stratifi catie (welvaarts-
verdeling), de morfologie (bijvoorbeeld de verdeling van arbeid, netwerken, intimi-
teit en integratie), de cultuur (expressies van wat ‘waar’ is en wat van belang is), de 
organisatie en de sociale controle in een samenleving. Zo veronderstelt Black dat in 
gemeenschappen met een grote sociaal-economische achterstand minder aangifte 
wordt gedaan en dat de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de wet (een vorm 
van formele sociale controle) negatief samenhangt met andere vormen van sociale 
controle. De theoretische ideeën van Black zijn sinds het verschijnen van zijn boek 
veelvuldig getoetst voor de mate waarin slachtoffers aangifte doen bij de politie 
(Gottfredson en Hindelang 1979; Braithwaite en Biles 1980; Avakame et al. 1999; 
Warner 1992; Baumer 2002; Goudriaan et al. 2004a). Met name in de oudere studies 
is nauwelijks empirische ondersteuning gevonden voor de ideeën van Black. De 
recente studies van Baumer en van Goudriaan en haar collega’s laten echter zien dat 
in buurten met veel sociaaleconomische achterstand wel degelijk minder aangifte 
wordt gedaan (rekening houdend met kenmerken van het delict en het slachtoffer). 
Uit het onderzoek van Goudriaan et al. blijkt echter ook dat de sociale cohesie in een 
buurt de aangiftebereid vergroot. Formele en informele vormen van sociale controle 
lijken dus samen te gaan en elkaar niet te compenseren, zoals Black dacht. 

7.3.2 Waarom leidt de ene melding tot een aangifte en de andere niet? 
Het melden van een delict bij de politie leidt er niet automatisch toe dat ook een aan-
gifte wordt opgemaakt. Naar dit ‘beslismoment’ is maar in beperkte mate onderzoek 
gedaan. Een van de belangrijkste factoren die bepalen of van een gemeld delict ook 
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een aangifte wordt opgemaakt, is de ernst van het delict. Net als slachtoffers vaker 
een delict melden wanneer dat ernstiger is, zal van ernstigere delicten vaker een offi -
ciële aangifte worden opgemaakt (Gove et al. 1985). Maar ook niet-juridische facto-
ren lijken van belang. In tegenstelling tot de verklaringen van het meldingsgedrag 
van slachtoffers die vanuit verschillende perspectieven afkomstig zijn, zijn de ver-
klaringen van het aangiftegedrag vooral afkomstig uit het sociologische perspectief. 
Deze verklaringen richten zich op kenmerken van het slachtoffer en de buurt waaruit 
deze afkomstig is.

In zijn algemene theorie over The Behavior of Law veronderstelt Black (1976) dat 
mensen met een lagere sociale positie minder geneigd zijn politie en justitie te 
mobiliseren en dat als ze dat al doen, ze minder succesvol zijn. Hij gaat ervan uit dat 
delicten gemeld door slachtoffers met een lagere sociale positie – dat wil zeggen 
naar opleidingsniveau, arbeidsstatus, economisch bezit en etniciteit – minder vaak 
resulteren in een offi ciële aangifte. Welke processen zich precies afspelen tussen 
het slachtoffer en de politie blijft vooralsnog onduidelijk. Black (1970) heeft laten 
zien dat getoond respect voor de politie een belangrijke rol speelt in de mate waarin 
gemelde delicten worden geregistreerd. Mogelijk tonen mensen met een lagere 
sociale positie dit respect niet of niet op de gewenste manier. Het is ook mogelijk dat 
deze mensen niet op een overtuigende manier duidelijk kunnen maken dat ze een 
offi ciële aangifte willen doen. Empirisch onderzoek waarin deze veronderstelling is 
getoetst, is echter weinig eenduidig en ook enigszins gedateerd (Black 1970; Smith 
1986; Block en Block 1980. Voor Nederland: Van Dijk en Steinmetz 1979; Fijnaut 1971; 
zie ook: Wittebrood 2004).

Black (1976) veronderstelt ook dat in gebieden waarin de inwoners weinig sociale 
status hebben meldingen minder vaak in een offi ciële aangifte worden omgezet. 
Verschillen tussen gebieden in de registratiekansen van gemelde delicten zouden 
volgens hem echter volledig te herleiden zijn tot verschillen in de sociale bevolkings-
samenstelling van die buurten. Anderen verwachten evenwel een ‘echt’ buurt-
effect. Zo veronderstelt Lineberry (1977) dat publieke voorzieningen in mindere mate 
beschikbaar en van slechtere kwaliteit zijn voor de onderklasse. Volgens deze rede-
nering zal ook de politie minder beschikbaar zijn in buurten met meer sociale ach-
terstand en dus minder bereid zijn om voor slachtoffers uit dergelijke buurten een 
offi ciële aangifte op te maken van een gemeld delict. In de literatuur wordt echter 
ook een tegengesteld idee geopperd over de relatie tussen de sociale achterstand en 
de criminaliteit in een buurt en de kans dat een gemeld delict wordt geregistreerd. 
Deze alternatieve hypothese veronderstelt dat bepaalde sociale situaties (zoals veel 
werklozen of allochtonen in een buurt) als bedreigend voor de openbare orde worden 
ervaren en dat de uit te oefenen controle zal worden vergroot (Liska 1992). Uitgangs-
punt in deze redenering is de confl icttheorie, waarbij het gebrek aan wederzijds ver-
trouwen en respect tussen autoriteiten en burgers centraal staat. Wanneer burgers 
autoriteiten niet meer automatisch als gezaghebbend zien, komt deze relatie onder 
druk te staan en zullen degenen met de macht hun dwingende controle versterken 
om de bestaande orde te handhaven. Volgens deze redenering zal de politie meer 
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formele sociale controle uitoefenen in buurten met meer sociale achterstand en dus 
eerder bereid zijn gemelde delicten te registreren. In welke mate beide ideeën geldig 
zijn, is onduidelijk. De bevindingen uit het tot nu toe verrichtte onderzoek – dat met 
name in de Verenigde Staten is uitgevoerd – naar de relatie tussen sociale achter-
stand van buurten en de mate waarin van gemelde delicten een offi ciële aangifte 
wordt opgemaakt, zijn niet eenduidig (Maxfi eld et al. 1980; Smith 1986; Warner 
1997). Voor Nederland heeft Wittebrood (2004) laten zien dat er geen relatie is tussen 
sociaaleconomische achterstand en de mate waarin meldingen worden geregi-
streerd, maar andere kenmerken van de buurt bleken wel relevant (zie § 7.4).

7.4 Determinanten van aangiftegedrag

In Nederland is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar aangiftegedrag (zowel het 
melden van een delict als het opmaken van een proces-verbaal daarvan). Maar vooral 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er – in het kader van het onderzoek naar 
de ‘verborgen’ criminaliteit – verschillende studies verschenen waarin ook aangifte-
gedrag aan bod kwam (Buikhuisen 1975; Buikhuisen en Van Dijk 1975; Fiselier 1978; 
Van Dijk 1979; Van Dijk en Steinmetz 1979; Zoomer en Steinmetz 1979). Bij deze 
studies maakten de onderzoekers gebruik van de eerste slachtofferenquêtes die in 
Nederland zijn gehouden.

Figuur 7.3

Aandeel ondervonden delicten dat bij de politie is gemeld naar ernst, 1997-2004 (in procenten)
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Een van de meest consistente bevindingen uit de genoemde studies is dat de ernst 
van het delict – naar lichamelijk letsel en fi nanciële schade – de belangrijkste deter-
minant is van aangiftegedrag. Dit blijkt ook uit meer recente gegevens. Delicten 
waarbij het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen en/of fi nanciële schade 
lijdt, worden relatief vaak gemeld bij de politie (fi guur 7.3). Bovendien wordt van 
dergelijke delicten ook vaker een proces-verbaal is opgemaakt (fi guur 7.4). Vooral bij 
gewelddelicten blijkt ernst een belangrijke determinant van aangiftegedrag. 

Figuur 7.4

Aandeel gemelde delicten waarbij een schriftelijk document is ondertekend naar ernst, 1997-2004

(in procenten)
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Individuele determinanten van aangiftegedrag
Kenmerken van slachtoffers blijken slechts in beperkte mate van invloed te zijn op de 
kans dat zij een delict melden bij de politie (Goudriaan et al. 2005). In het algemeen 
melden vrouwen delicten iets vaker dan mannen, ouderen iets vaker dan jongeren en 
lageropgeleiden iets vaker dan hogeropgeleiden. Voor andere individuele kenmer-
ken, zoals etniciteit, voornaamste dagbesteding, huishoudensgrootte, woonsituatie 
en eerdere ervaringen met slachtofferschap is de relatie met de meldingsbereidheid 
minder duidelijk. Ook bij het al dan niet opmaken van een aangifte van gemelde 
delicten blijken individuele kenmerken slechts een beperkte rol te spelen, maar 
slachtoffers met een lagere sociale positie hebben in het algemeen minder kans dat 
hun melding in een aangifte resulteert (Wittebrood 2004).
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Tabel 7.1 

Belangrijkste reden om het ondervonden delict niet of wel bij de politie te melden naar type delict, 2004 

(in procenten)

gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

seksuele 

delicten

mishan-

deling

bedrei-

ging inbraak

fi etsen-

diefstal

auto-

diefstal

diefstal 

uit auto

zakken-

rollerij

overige 

diefstal

bescha-

diging 

auto

overige 

vernie-

lingen

belangrijkste 

reden om delict 

niet te melden

het was niet 

ernstig genoeg 27 37 37 33 25 32 24 38 31 46

ik heb het zelf 

opgelost 46 26 32 9 2 0 2 2 7 10

er was geen 

bewijs of getuige 4 3 2 31 11 11 18 16 23 14

de politie doet er 

toch niets aan 6 10 10 16 33 20 24 20 18 15

het heeft geen 

zin 9 16 13 0 26 25 31 19 17 11

andere reden 10 9 6 10 2 12 2 4 3 4

belangrijkste 

reden om delict 

wel te melden

ik had een 

bewijs nodig 

voor de verze-

kering. 0 3 7 15 24 17 45 17 25 39 24

ik wilde het 

gestolene 

terugkrijgen 0 8 2 24 41 53 11 51 34 2 0

het ging mij 

om vergoeding 

van de geleden 

schade 0 4 2 17 5 13 10 3 7 19 16

ik vond dat de 

daders moesten 

worden gestraft 73 46 47 18 13 17 25 11 24 24 21

ik vond het zo 

ernstig dat de 

politie dit moest 

weten 14 24 20 18 8 0 4 15 7 11 29

ik wilde de 

politie vragen 

om tussenbeide 

te komen of te 

bemiddelen 0 7 8 1 0 0 2 0 2 0 6

andere reden 14 8 14 7 6 0 2 2 2 4 4

Bron: CBS (POLS/ERV’04) SCP-bewerking
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Regelmatig wordt aan slachtoffers zelf gevraagd welke redenen zij hadden het 
ondervonden delict wel of niet bij de politie te melden. Tabel 7.1 bevat het aandeel 
slachtoffers dat een bepaalde reden doorslaggevend vond naar type delict. De 
belangrijkste redenen om een delict wel bij de politie te melden zijn dat er een bewijs 
nodig was voor de verzekering en om het gestolene terug te krijgen. Deze redenen 
worden vooral genoemd bij diefstallen en vernielingen. De belangrijkste reden om 
een gewelddelict te melden is dat slachtoffers vinden dat de daders moeten worden 
gestraft. De belangrijkste reden om een delict niet bij de politie te melden is als 
het volgens de slachtoffers niet ernstig genoeg is. Een andere belangrijke reden bij 
gewelddelicten is dat melden niet nodig was, omdat zij het zelf hadden opgelost; bij 
diefstal en vernieling is een relevante reden dat de politie er toch niets aan doet en 
dat het geen zin heeft.

Contextuele determinanten van aangiftegedrag
De mate waarin slachtofferervaringen worden gemeld bij de politie en de mate waarin 
van deze meldingen vervolgens een aangifte wordt opgemaakt, verschilt tussen soci-
ale contexten. Ook aangiftegedrag blijkt te variëren tussen buurten (Goudriaan et al. 
2005). Net als in hoofdstuk 6 is de vraag in welke mate kenmerken van de buurt hierop 
een zelfstandige invloed hebben. Of kunnen verschillen tussen buurten volledig 
worden herleid doordat bewoners van die buurten verschillen naar relevante sociale en 
demografi sche kenmerken en naar kenmerken van de delicten waarvan zij slachtoffer 
worden? Recent Nederlands onderzoek laat zien dat naast kenmerken van de onder-
vonden delicten en de slachtoffers, ook de sociale context waarin mensen verkeren een 
zelfstandige rol speelt bij het verklaren van aangiftegedrag.

Zo blijkt de locatie waar het delict heeft plaatsgevonden (naast kenmerken van 
het delict en het slachtoffer) relevant voor de meldingsbereidheid van gewelddelicten 
(Goudriaan en Nieuwbeerta 2005). Er wordt relatief meer aangifte gedaan wanneer 
het delict plaatsvond in de (semi)private ruimte dan in de (semi)publieke ruimte 
en er wordt ook meer aangifte gedaan als het geweld in private of publieke ruimten 
plaatsvond dan als dat binnen organisaties was. Overigens is deze meldingsbe-
reid afhankelijk van de bekendheid met de dader: deze is het hoogst als het geweld 
plaatsvindt in een private omgeving én de dader is een onbekende. Het laagst is deze 
als het geweld plaatsvindt binnen de organisatie waartoe het slachtoffer behoort 
(bijvoorbeeld school of werk) én de dader is iemand die ook tot deze organisatie 
behoort; men kiest er in dergelijke gevallen vaak voor om het gebeurde te melden bij 
een medewerker van de betreffende organisatie.

Daarnaast hebben Goudriaan en haar collega’s (Goudriaan et al. 2004b, 2005) 
laten zien dat de sociaaleconomische achterstand in een buurt negatief samenhangt 
met de kans dat slachtoffers uit die buurt melding doen van een delict, terwijl de 
informele sociale controle in een buurt positief samenhangt met de kans dat slacht-
offers uit die buurt melding doen (zie fi guur 7.4). Zoals al eerder aangegeven, lijken 
formele en informele vormen van sociale controle dus samen te gaan.
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Uit het onderzoek van Wittebrood (2004) – waarin de stap van melden naar regis-
teren centraal staat – bleek dat het aandeel allochtonen, de verhuismobiliteit en het 
criminaliteitsniveau in een buurt positief samenhangen met de kans dat van een 
gemeld delict een proces-verbaal wordt opgemaakt. Geen verband werd gevonden 
met de sociaaleconomische achterstand van een buurt. Wanneer genoemde ken-
merken gezien worden als indicatoren voor geringe sociale controle, blijkt dus dat 
informele sociale controle negatief samenhangt met de kans dat van een gemeld 
delict een aangifte wordt opgemaakt. In dit geval lijken formele en informele vormen 
elkaar dus te compenseren. 

Figuur 7.5

Voorspelde gemiddelde kans op melding naar sociaaleconomische achterstand en sociale cohesie van 

de buurt, 1995-2001 (in procenten)
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Niet alleen verschilt aangiftegedrag tussen buurten, het verschilt ook tussen landen. 
In Nederland is de meldingsbereidheid het hoogst van alle zestien onderzochte 
westerse geïndustrialiseerde landen: bijna 60% van de delicten wordt gemeld. Ook 
in Denemarken, Zweden, Engeland en Wales, en Noord-Ierland worden relatief veel 
delicten bij de politie gemeld (55%), terwijl dit in Portugal 35% is. Deze gegevens 
zijn afkomstig uit de International Crime Victims Survey (icvs) waarover in hoofdstuk 6 
ook al is gerapporteerd (§ 6.3.1). In alle hier vermelde landen, behalve Portugal en de 
Verenigde Staten, is de kans dat slachtoffers vermogensdelicten bij de politie melden 
volgens de icvs beduidend groter dan de kans dat gewelddelicten bij de politie 
worden gemeld (zie tabel 7.2). Van de zestien landen in tabel 7.2 is het meldingsper-
centage voor vermogensdelicten het laagst in Portugal en is het meldingspercentage 
voor gewelddelicten het hoogst in de Verenigde Staten. In Nederland blijken de mel-
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dingspercentages voor beide delicten relatief hoog. Goudriaan et al. (2003, 2004a), 
die de effecten van kenmerken van landen op de meldingsbereidheid onderzoch-
ten, vonden dat de meldingsbereidheid van slachtoffers van diefstaldelicten deels 
afhangt van het vertrouwen dat men in een land heeft in het functioneren van de 
politie.

Figuur  7.6 

Aandeel ondervonden delicten dat bij de politie is gemeld in 16 westerse geïndustrialiseerde landen, 2000  

(in procenten) 

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00) SCP-bewerking 
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Resumé

Van de 4,6 miljoen delicten waarvan de Nederlandse bevolking in 2004 het slachtoffer 

was, werden er 1,6 miljoen door of namens het slachtoffer aan de politie gemeld en bij 

bijna 1,3 miljoen is een schriftelijke verklaring bij de politie onder-tekend. Ongeveer 

een derde van alle door burgers ondervonden delicten wordt dus bij de politie gemeld. 

Dit aandeel is redelijk stabiel sinds 1980, alleen voor vernielingen is de meldingsbereid-

heid iets toegenomen. Het aandeel meldingen waarvan een of-fi ciële aangifte wordt 

opgemaakt is sinds 1980 echter sterk toegenomen: werd begin jaren tachtig nog maar 

van 50% van alle gemelde delicten een aangifte opgemaakt, tegenwoordig ligt dat rond 

de 80%. De sterkste stijging is daarbij zichtbaar bij de gewelddelicten en vernielingen. 

De belangrijkste determinant voor het melden en registreren van delicten is de ernst 

van het delict: delicten waarbij het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen en/of 

fi nanciële schade lijdt, worden relatief vaak bij de politie gemeld en vervolgens geregi-

streerd. Daarnaast zijn ook kenmerken van slachtoffers zelf en hun leefomgeving van 

belang.



109Aangifte bij de politie

Bijlage bij hoofdstuk 7

Tabel 7.2 

Aandeel van de bevolking van 16 jaar of ouder dat ondervonden delicten bij de politie heeft gemeld in 

zestien westerse geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)

totaal gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

Nederland 59 40 67 51

Denemarken 55 32 64 36

Noord-Ierland 55 47 63 45

Engeland en Wales 55 39 68 37

Zweden 55 27 62 54

Schotland 53 37 66 44

Verenigde Staten 53 50 55 48

België 52 29 67 29

Zwitserland 52 30 62 38

Frankrijk 49 31 57 48

Australië 48 38 56 36

Canada 48 40 52 42

Finland 40 20 49 50

Japan 40 10 49 23

Polen 40 33 44 31

Portugal 35 29 43 22

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00) SCP-bewerking
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Noot

1  Het aantal geregistreerde delicten wordt alleen sinds 1992 gerapporteerd; voor de peri-
ode 1980-1992 is dit met terugwerkende kracht geschat. Uitgangspunt hierbij was het 
aantal geregistreerde delicten op basis van de Enquête Slachtoffers Misdrijven (esm), 
zoals die door Kester en Junger-Tas (1994) zijn gepubliceerd voor de periode 1980-1992. 
Op basis van het aantal gemelde delicten hebben we vervolgens het registratiepercen-
tage berekend en dat toegepast op het aantal gemelde delicten in de periode 1980-1992, 
zoals het cbs die nu publiceert over deze periode. Deze strategie komt overeen met die 
het cbs eerder heeft gebruikt om de trendbreuk te corrigeren voor het aantal gemelde 
delicten (cbs 1993).
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8 Slachtoffers en strafrechtelijke afdoening

8.1 Inleiding

We hebben in hoofdstuk 3 gezien dat het totale aantal burgers dat de afgelopen
25 jaar slachtoffer is geworden van criminaliteit licht is toegenomen, evenals het 
aantal delicten dat zij ondervonden. Begin jaren tachtig werden jaarlijks ongeveer 
4 miljoen delicten gerapporteerd en dit is – met fl uctuaties – gestaag toegenomen tot 
ruim 4,7 miljoen in 2004. In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat van deze delicten 
ongeveer een derde bij de politie wordt gemeld en dat deze meldingsbereidheid de 
afgelopen decennia slechts licht is gestegen. Het aandeel van deze gemelde delicten 
dat volgens de slachtoffers zelf heeft geleid tot een aangifte – zo bleek – is de afgelo-
pen decennia wel aanzienlijk toegenomen: van rond de 50% begin jaren tachtig tot 
ongeveer 80% in 2004.

Bovenstaande ontwikkelingen zouden we moeten kunnen terugzien in de door  
de politie geregistreerde criminaliteit: deze is immers het resultaat van een proces 
waarbij de eerder beschreven fi lters zijn gepasseerd. We beginnen dit hoofdstuk 
daarom met te beschrijven hoe de door de politie geregistreerde criminaliteit zich 
heeft ontwikkeld (§ 8.2). De door de politie geregistreerde criminaliteit vormt het 
uitgangspunt voor het doorlopen van de strafrechtelijke keten. Nadat een offi ciële 
aangifte is opgemaakt van een delict, kunnen de opsporings- en vervolgingsactivi-
teiten in gang worden gezet. Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag in welke mate 
slachtoffers deze stappen in het strafproces ‘bereiken’, of zich hierin veranderingen 
over de tijd hebben voorgedaan en of dit afhankelijk is van kenmerken van het slacht-
offer. Deze vragen blijken overigens maar beperkt te kunnen worden beantwoord. 
In het strafproces staat in eerste instantie het delict en later de verdachte centraal. 
Deze aandacht voor het delict en de verdachte komt tot uitdrukking in de registraties 
van politie en justitie waarin nauwelijks informatie beschikbaar is over slachtoffers. 
Toch proberen we in paragraaf 8.3 op basis van diverse databronnen enig zicht te 
krijgen in de doorloop in het strafproces. Ondanks beperkte aandacht voor dit thema 
in wetenschappelijk onderzoek, zal in paragraaf 8.4 een overzicht worden gegeven 
van theorieën die over deze doorloop bestaan: welke factoren – en dan met name 
slachtoffergerelateerde kenmerken – beïnvloeden de doorloop in het strafproces? 
Vervolgens zullen we in paragraaf 8.5 deze vraag – voor zover mogelijk – empirisch 
beantwoorden voor de Nederlandse situatie.

8.2 Trends in geregistreerde criminaliteit

De politie registreert delicten die door opsporing ter kennis komen van de politie 
of door slachtoffers of getuigen bij de politie worden gemeld. Het merendeel van de 
gepleegde delicten wordt echter niet bekend bij de politie. Bovendien worden niet 
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alle bij de politie bekend geworden delicten daadwerkelijk als zodanig geregistreerd. 
Factoren die een rol spelen bij het registreren van criminaliteit zijn onder andere het 
opsporingsbeleid van de politie en het vervolgingsbeleid van het openbaar minis-
terie. Het stellen van andere prioriteiten in de opsporing of in de vervolging kan 
invloed hebben op de omvang van de geregistreerde criminaliteit. Ook wijzigingen 
in het strafrecht, publiciteitscampagnes en het invoeren van automatiseringssyste-
men kunnen van invloed zijn op deze omvang. Al deze factoren bepalen hoeveel van 
de gemelde en opgespoorde delicten in een proces-verbaal worden vastgelegd (zie 
ook: Van Tulder 1985; Kester en Junger-Tas 1994; Wittebrood en Junger 1999, 2002). 
We hebben deze ‘fi ltering’ uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. Als regel worden 
de ernstiger vormen van criminaliteit vaker gemeld en geregistreerd dan de minder 
ernstige vormen van criminaliteit (zoals ook blijkt uit hoofdstuk 7).

De door de politie geregistreerde delicten worden aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (cbs) (en soms ook aan andere instanties) doorgegeven door middel van 
maandelijks in te vullen verzamelformulieren of – sinds 1997 – via geautomatiseerde 
registraties. Deze delicten worden opgenomen in de Politiestatistiek, waarbij de 
delicten zijn onderverdeeld naar delicten zoals die omschreven zijn in de verschil-
lende wetboeken (zie bijlage D). Het aantal processen-verbaal dat uiteindelijk in de 
Politiestatistiek verschijnt bij een bepaald delict is dus afhankelijk van de admini-
stratie bij de politie. Tegenwoordig betekent dit vooral dat bij het invoeren van de 
gegevens in de (geautomatiseerde) systemen van de politie keuzen worden gemaakt. 
Deze keuzen worden in belangrijke mate gestuurd door de eigen opsporingsactivi-
teiten en in mindere mate door het streven de criminaliteit zo volledig mogelijk te 
registreren. Het cbs put uit deze registratiesystemen de gegevens voor de Politiesta-
tistiek. De politiestatistieken geven dus de criminaliteit weer die door de politie is 
ontdekt of ter kennis van de politie is gebracht, vervolgens door de politie is vastge-
legd én aan het cbs is gemeld. 

In fi guur 8.1 is het aantal processen-verbaal weergegeven zoals dat sinds 1980 
in de Politiestatistiek is opgenomen.1 Deze processen-verbaal hebben niet alleen 
betrekking op criminaliteit tegen natuurlijke personen, maar ook op criminali-
teit waar bedrijven en instellingen slachtoffer van worden, evenals zogenoemde 
‘slachtofferloze’ delicten.2 In 1980 was het aantal door de politie geregistreerde 
delicten 700.000 en dat nam gestaag toe tot ruim 1,3 miljoen in 2004: bijna een 
verdubbeling. Tussen de verschillende vormen van criminaliteit zijn echter ver-
schillen zichtbaar in de ontwikkeling. Het aantal door de politie geregistreerde 
geweldsmisdrijven is de afgelopen 25 jaar het sterkst toegenomen: van 26.500 in 
1980 naar 115.000 in 2004. Hier heeft een verviervoudiging plaatsgevonden. De 
vermogenscriminaliteit is gestegen van ruim 500.000 delicten in 1980 naar 830.000 
in 2004. De sterkste stijging van de vermogenscriminaliteit vond in de eerste helft 
van de jaren tachtig plaats; daarna fl uctueerde de omvang vooral met recent een 
daling. Het aantal door de politie geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen 
de openbare orde is de afgelopen 25 jaar eveneens toegenomen: van 85.000 in 1980 
naar 208.000 in 2004. Kortom, het aantal door de politie opgemaakte processen-
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verbaal – ofwel de geregistreerde criminaliteit – is de afgelopen 25 jaar behoorlijk 
gestegen.

Zoals uit hoofdstuk 7 al bleek, kan ook uit de slachtofferenquêtes worden bere-
kend hoeveel delicten volgens de slachtoffers zelf door de politie zijn geregistreerd. 
Hierbij gaat het dus per defi nitie alleen om criminaliteit tegen natuurlijke personen. 
Deze aantallen zijn eveneens in fi guur 8.1 opgenomen.3 Ook volgens de slachtof-
ferenquêtes is het aantal aangiften sterk toegenomen sinds 1980. Het totale aantal 
delicten waarbij een schriftelijk document is ondertekend is gestegen van 589.000 
tot 1,3 miljoen: ruim een verdubbeling. Net als in de Politiestatistiek is het aantal 
aangiften van gewelddelicten het sterkst gestegen: van 56.000 in 1980 tot 171.000 
in 2004 (een verdrievoudiging). De diefstalcriminaliteit die heeft geresulteerd in 
een aangifte nam toe van 425.000 delicten in 1980 tot 754.000 in 2004. Het aantal 
aangegeven vernielingen verdubbelde ruim de afgelopen 25 jaar van 108.000 delicten 
tot 249.000.

De criminaliteit zoals die in de Politiestatistiek is geregistreerd en de criminaliteit 
waarvan volgens slachtoffers zelf een aangifte is opgemaakt, komt dus redelijk over-
een. In zekere zin is dit opvallend, omdat de defi nities en de meetmethoden tussen 
de politieregistraties en de slachtofferenquêtes uiteenlopen (zie ook bijlage A). Deze 
verschillen lijken echter vooral tot uitdrukking te komen in de absolute aantallen. 
Juist waar het gaat om de ontwikkelingen, zien we aanzienlijke overeenkomsten in 
de geregistreerde criminaliteit zoals die in beide databronnen is vastgesteld.

Hoe kan de sterke toename in de door de politie geregistreerde criminaliteit 
worden verklaard? Zoals al aangegeven, is de door de politie geregistreerde crimi-
naliteit het resultaat van de criminaliteit die in ons land plaatsvindt, de mate waarin 
deze bij de politie wordt gemeld en de mate waarin offi ciële aangiften worden 
opgemaakt. Omdat uit de slachtofferenquêtes bekend is hoeveel delicten burgers 
ondervinden, hoeveel daarvan gemeld worden bij de politie en van hoeveel daarvan 
vervolgens aangifte wordt opgemaakt, bieden deze gegevens de mogelijkheid deze 
vraag te beantwoorden. Analyse van deze gegevens laat zien dat bijna driekwart van 
de stijging in het aantal aangiften komt doordat de politie van steeds meer gemelde 
delicten proces-verbaal opmaakt.4 Verder bleek de stijging voor een kwart te komen 
door een toename in de meldingsbereidheid. Slechts 1% van de stijging is veroor-
zaakt door een toename in de kans dat inwoners van ons land slachtoffer worden 
van criminaliteit. Ondanks dat de kans op slachtofferschap de afgelopen 25 jaar 
dus ‘slechts’ licht is gestegen (zie hoofdstuk 3), hebben vooral ontwikkelingen in 
het aangiftegedrag (zie hoofdstuk 7) ervoor gezorgd dat er steeds meer slachtoffers 
in het strafproces terechtkomen en het slachtofferbeleid dus op een steeds grotere 
groep toepasbaar is.
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Figuur 8.1

Aantal geregistreerde delicten volgens Politiestatistiek en het aantal delicten waarbij een schriftelijk 

document is ondertekend volgens de slachtofferenquêtes, 1980-2004 (in absolute aantallen x 1000)

Bron: CBS (Politiestatistiek ’80-’04; ESM’80-’90; ERV’92-’96; POLS’97-’04)  
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8.3 Trends in de doorloop van de strafrechtelijke keten

In paragraaf 8.2 hebben we laten zien dat de politie in 2004 van 1,3 miljoen delicten 
een proces-verbaal heeft opgemaakt en dat dit aantal bijna een verdubbeling is ten 
opzichte van 1980. Maar hoe verloopt de strafrechtelijke keten verder nadat een of-
fi ciële aangifte is opgemaakt en hebben zich hierin de afgelopen 25 jaar belangrijke 
veranderingen voorgedaan? Op basis van beschikbare gegevens over de Nederlandse 
strafrechtpleging – de Politiestatistiek en de Rechtbankstrafzakenstatistiek van het 
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cbs – kunnen we (iets) meer zicht te krijgen op de selectiviteit in de strafrechtelijke 
keten zoals slachtoffers die kunnen doorlopen.5 Doordat deze gegevens over een 
langere periode beschikbaar zijn, kunnen zij tevens inzicht bieden in veranderingen 
in de doorloop. Deze statistieken bevatten echter geen informatie over slachtof-
fers, zodat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen delicten en zaken waarbij 
slachtoffers betrokken zijn en delicten en zaken waarbij dat niet het geval is (zie 
hiervoor § 8.5).6 In deze paragraaf hebben we het dus over alle geregistreerde crimi-
naliteit en niet alleen over criminaliteit waar individuele burgers het slachtoffer van 
zijn. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben laten zien, zijn bij naar schatting ongeveer 90% 
van alle door de politie geregistreerde criminaliteit natuurlijke personen als slacht-
offer betrokken. Bij de zaken die bij het openbaar ministerie (om) staan ingeschre-
ven, is dat 60%. Het aandeel ‘slachtofferzaken’ varieert echter aanmerkelijk tussen 
typen delicten. Zo ligt dit bij om-zaken bij geweld en vernieling rond de 90% en bij 
vermogensmisdrijven en misdrijven tegen de openbare orde op ruim 50%.

Nadat een offi ciële aangifte van een delict is opgemaakt, is het eerstvolgende 
belangrijke moment in de strafrechtelijke keten de opheldering van een delict. 
Een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als ten minste één verdachte bij de 
politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij of zij het feit te hebben 
gepleegd.7 Absoluut gezien is het aantal opgehelderde misdrijven sinds 1980 toege-
nomen tot ongeveer 260.000 per jaar halverwege de jaren tachtig.8 Sinds 1990 is dit 
aantal sterk gedaald naar 190.000 in 2000. De laatste jaren is het aantal opgehel-
derde misdrijven weer toegenomen naar 280.000.

De ontwikkelingen in het aantal opgehelderde misdrijven verschillen tussen 
geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen (zie fi guur 8.2). Het aantal 
opgehelderde geweldsmisdrijven laat sinds 1980 een toename zien; deze toename 
is sinds het begin van de jaren negentig sterker. De afgelopen 25 jaar is het aantal 
opgehelderde geweldsmisdrijven meer dan verdrievoudigd. De ontwikkeling van 
het aantal opgehelderde vermogensmisdrijven is gelijk aan de hierboven beschreven 
algemene ontwikkeling: begin jaren tachtig een toename, vervolgens een sterke 
daling en sinds 2000 weer een stijging. Het aantal opgehelderde vernielingen is de 
afgelopen 25 jaar redelijk stabiel gebleven. Alleen de afgelopen jaren is ook hierin 
een stijging zichtbaar.
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Figuur 8.2

 Aantal opgehelderde delicten, 1980-2004 (in absolute aantallen x 1000)

Bron: CBS (Politie-
statistiek ’80-’04) 
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Het aantal opgehelderde misdrijven als aandeel van het aantal geregistreerde proces-
sen-verbaal (het ophelderingspercentage) laat een iets andere ontwikkeling zien: 
voor alle typen misdrijven is dit sinds 1980 gedaald, maar stijgt weer sinds 2000 (zie 
fi guur 8.3). Gemiddeld lag het ophelderingspercentage in 1980 op 34% en daalde tot 
15% in 2000; in 2004 was het weer toegenomen tot 21%. Uit het ophelderingspercen-
tage blijkt dat slachtoffers van geweldsmisdrijven de grootste kans hebben dat hun 
delict wordt opgehelderd. In 2004 werden ruim de helft (57%) van alle opgemaakte 
processen-verbaal voor geweld opgehelderd. Voor slachtoffers van vermogensmis-
drijven en vernielingen ligt deze kans veel lager, namelijk op 11%, respectievelijk 
22%. De kans dat een delict wordt opgehelderd is weliswaar de laatste paar jaar 
toegenomen, maar ligt aanzienlijk lager dan begin jaren tachtig. Voor het merendeel 
van de slachtoffers die een offi ciële aangifte hebben gedaan, eindigt de ‘strafrechte-
lijke’ keten dus omdat er geen verdachte is aangehouden.

Voor het teruglopende ophelderingspercentage in de jaren tachtig en negentig 
zijn diverse verklaringen geopperd. Zo leidt het ophelderen van meer zaken niet tot 
een hoger ophelderingspercentage als tegelijkertijd de criminaliteit harder stijgt. 
Daarnaast zou een dalend ophelderingspercentage veroorzaakt kunnen worden 
door beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (Wiebrens 1999; Wiebrens en Essers 
1999). Meer aandacht voor ernstigere en dus moeilijkere zaken is hier een voorbeeld 
van. Rovers (1999a) ziet als belangrijkste verklaring voor het dalende ophelderings-
percentage de verschuiving in het politiepersoneel: relatief minder personeel voor 
opsporing en meer voor hulp- en dienstverlening. Bovendien kan, doordat het om 
een relatief cijfer gaat, de hoogte van het ophelderingspercentage worden beïnvloed. 
Als de politie bijvoorbeeld meer meldingen omzet in processen-verbaal, wordt de 
instroom bij de politie hoger en zal het ophelderingspercentage afnemen. Dezelfde 
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argumenten kunnen uiteraard worden gebruikt voor de recente toename in het 
ophelderingspercentage. In beide gevallen geldt echter dat de betekenis die aan het 
ophelderingspercentage kan worden toegekend onduidelijk is.

Figuur 8.3

Ophelderingspercentage, 1980-2004

Bron: CBS (Politie-
statistiek ’80-’04)
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Slechts wanneer een delict is opgehelderd en er voldoende grond aanwezig is om een 
verdachte verder te vervolgen, wordt de zaak naar het om gestuurd. Het gaat hierbij 
om een bij het om ter (verdere) afhandeling ingeschreven proces-verbaal tegen één 
verdachte wegens één of meer strafbare feiten. Het aantal strafzaken kan dus niet 
direct worden gerelateerd aan het aantal opgehelderde delicten: het delict staat dan 
ook niet langer centraal in de strafrechtelijke keten, maar de verdachte. Figuur 8.4 
geeft de ontwikkeling weer van het aantal bij het om ingeschreven zaken.9 Het totale 
aantal ingeschreven strafzaken is sinds begin jaren tachtig toegenomen (deze stij-
ging was al begin jaren zeventig ingezet), maar laat sinds eind jaren tachtig/begin 
jaren negentig een daling zien. Recent is weer een (lichte) stijging zichtbaar. In 
2004 zijn bijna 275.000 zaken ingeschreven, waarvan bijna 156.000 geweldsmisdrij-
ven, vermogensmisdrijven, en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. 
Opnieuw zijn verschillen zichtbaar tussen de typen misdrijven. Zo is het aantal 
ingeschreven zaken voor geweldsmisdrijven geleidelijk toegenomen, waarbij over 
een periode van 25 jaar sprake is van een verdubbeling van nog geen 20.000 naar 
48.000. Het aantal vermogensmisdrijven is in de jaren tachtig sterk toegenomen, 
maar laat sinds begin jaren negentig weer een sterke daling zien tot 74.000 in 2004 
en ligt absoluut gezien onder het niveau van begin jaren tachtig. Het aantal vernie-
lingszaken dat bij het om is ingeschreven is sinds begin jaren tachtig redelijk stabiel 
geweest, maar is sinds 2001 toegenomen tot ruim 10.000 in 2004.
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Figuur 8.4

 Aantal ingeschreven zaken bij het openbaar ministerie, 1982-2004 (in absolute aantallen x 1000)

Bron: CBS (Rechtbankstrafzakenstatistiek ’82-’90, ’94-’04)

totaal

gewelds-
misdrijven

vermogens-
misdrijven

vernielingen
en openbare
orde

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

De offi cier van justitie beslist over het verdere verloop van de zaak: hij kan deze afdoen 
zonder tussenkomst van de rechter. Tussen het begin van de jaren tachtig en het begin 
van de jaren negentig deed het om tussen de 50% en 60% van de zaken zelf af; daarna 
is dit aandeel gedaald tot iets minder dan de helft van alle zaken (fi guur 8.5). De mate 
waarin het om zelf zaken afdoet verschilt naar type delicten: in 2004 was dit van alle 
geweldsmisdrijven 35%, van de vermogensmisdrijven 41% en van de vernielingen 
52%. Voor alle typen delicten is sinds het begin van de jaren tachtig echter een duide-
lijke daling zichtbaar. Hoewel het de bedoeling is dat het om steeds meer zaken zelf 
gaat afdoen om de rechterlijke macht te ontlasten, is dit vooralsnog niet zichtbaar in 
de statistieken. Wel is sinds 2001 een stijging zichtbaar in het absolute aantal zaken 
dat door het om wordt afgedaan.

Wanneer de offi cier een strafzaak niet voor de rechter brengt, heeft hij verschil-
lende mogelijkheden. Allereerst kan hij een zaak seponeren omdat voldoende bewijs 
ontbreekt (technisch sepot) of omdat vervolging niet opportuun wordt geacht 
(beleidssepot). Ook kan hij voor specifi eke delicten een transactie (schikking) aan-
bieden aan de verdachte. Als deze bereid is aan bepaalde voorwaarden te voldoen, 
ziet het om van verdere vervolging af. Van alle afdoeningen in 2004 is 11% afgedaan 
met een technische sepot en ook 11% met een beleidssepot. Het aantal sepots is in 
de tweede helft van de jaren negentig zowel absoluut als relatief sterk afgenomen en 
dit geldt voor alle misdrijfcategorieën. Het aantal transacties is sinds de tweede helft 
van de jaren negentig toegenomen, mede doordat het om bij steeds meer strafbare 
feiten een transactievoorstel kan doen. In 2004 werden 62% van alle afdoeningen via 
een transactie afgehandeld, terwijl dat in 1990 nog maar 26% was. 
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De meeste transacties hebben betrekking op vermogensmisdrijven, maar het aan-
deel van de vermogensmisdrijven is sinds 1995 teruggelopen van bijna 70% naar 42% 
(Wang et al. 2005).

Figuur 8.5

Aandeel ingeschreven zaken bij het openbaar ministerie dat door het om wordt afgedaan, 

1982-2004 (in procenten)

Bron: CBS (Rechtbankstrafzakenstatistiek ’82-’90, ’94-’04) 
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De strafzaken die het om niet zelf afdoet, brengt het voor de rechter. De offi cier van 
justitie gaat in dat geval over tot het dagvaarden van de verdachte. De rechter kan 
vervolgens de verdachte vrijspreken of schuldig verklaren. Zoals eerder al bleek, 
worden steeds meer zaken door de rechter afgedaan (zowel absoluut als relatief ). 
In de jaren tachtig waren dat ongeveer 80.000 zaken; in 2002 was dit gestegen tot 
117.000 en in 2003 was het aantal door de rechter afgedane zaken zelfs fors toe-
genomen tot ruim 130.000 (fi guur 8.6).10 Het afgelopen decennium is vooral het 
aantal afgedane rechtbankzaken tegen geweldsmisdrijven en vernielingen aan-
zienlijk gestegen. Het aandeel schuldigverklaringen door de rechter is de afgelopen 
25 jaar stabiel gebleven rond de 95%, waarbij er weinig verschillen bestaan tussen 
de diverse soorten delicten.
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Figuur 8.6

Aantal ingeschreven rechtbankzaken, 1982-2004 (in absolute aantallen x 1000)

Bron: CBS (Rechtbankstrafzakenstatistiek ’82-’90, ’94-’04) 
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Wat laten deze algemene trends in de doorloop van de strafrechtelijke keten zien over 
de selectiviteit die plaatsvindt? Grofweg kan worden geconcludeerd dat bij de politie 
geregistreerde geweldsmisdrijven het ‘verst’ komen in de strafrechtelijke keten: zij 
worden relatief vaak opgehelderd en verdachten van geweldsmisdrijven worden rela-
tief vaak gedagvaard. Verder geldt voor alle typen delicten dat de afgelopen 25 jaar 
voor (relatief) steeds minder delicten een strafrechtelijke afdoening plaatsvindt, maar 
dat de laatste jaren weer sprake is van een toename. 

8.4 Theorieën over de doorloop van het strafproces

Vanaf het moment dat er een offi ciële aangifte aanwezig is, wordt de verdere door-
loop van de strafrechtelijke keten bepaald door kenmerken van het gepleegde delict, 
zoals we bijvoorbeeld in paragraaf 8.3 hebben gezien, maar ook door kenmerken 
van de verdachte en van het slachtoffer. Uiteraard kunnen deze kenmerken ook gere-
lateerd zijn. In het kader van deze studie zijn we vooral geïnteresseerd in de rol die 
kenmerken van het slachtoffer spelen bij het doorlopen van het strafproces. De even-
tuele selectiviteit die plaatsvindt tijdens de doorloop kan direct zijn: dat wil zeggen 
dat de beslissingen die worden genomen voor slachtoffers van soortgelijke misdrij-
ven maar met uiteenlopende kenmerken, verschillend uitpakken. Er kan echter ook 
sprake van zijn indirecte selectiviteit. Zoals we in hoofdstuk 2 al aangaven, volgt de 
politie in de opsporingsfase bepaalde richtlijnen om meer of minder prioriteit te 
geven aan de opheldering van zaken. Ook de offi cier van justitie beslist onder andere 
aan de hand van door het beleid aangegeven criteria of hij of zij al dan niet overgaat 
tot vervolging. Dit betekent dat voor individuen die slachtoffer zijn van delicten die 
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minder prioriteit krijgen, de strafrechtelijke keten anders verloopt dan voor indi-
viduen die slachtoffer zijn van delicten met een hoge prioriteit. Wanneer bepaalde 
delicten vaker voorkomen onder specifi eke groepen burgers is er dus sprake van 
indirecte selectiviteit.

Het meeste onderzoek naar de doorloop in de strafrechtelijke keten heeft betrek-
king op de ernst van het delict, kenmerken van de verdachten en kenmerken van de 
zaak. Onderzoek naar kenmerken van het slachtoffer is beperkt. Bovendien heeft 
een groot deel van het verrichte onderzoek betrekking op de Verenigde Staten. Voor 
onderwerpen die we eerder in deze studie hebben besproken was dit ook het geval, 
maar vooral in dit hoofdstuk kunnen de uitkomsten uit Amerikaans onderzoek niet 
zonder meer worden ‘vertaald’ naar de Nederlandse situatie. De theoretische ideeën 
zijn uiteraard echter wel algemeen bruikbaar en is het een empirische vraag in welke 
mate deze voor Nederland geldig zijn.

In de literatuur op dit terrein circuleren verschillende hypothesen die relevant 
zijn voor de doorloop van slachtoffers in het strafproces. In de eerste plaats wordt 
verondersteld dat in situaties waarin politie en justitie meer ruimte hebben (discreti-
onaire bevoegdheid) om de wet en regelgeving te interpreteren, zij ook meer gele-
genheid hebben om niet-juridische factoren een rol te laten spelen (Kalven en Zeisel 
1966; Black 1989; Baumer et al. 2000). Naar verwachting zal deze ruimte groter zijn 
bij relatief minder serieuze delicten (Spears en Spohn 1997; Baumer et al. 2000) en bij 
delicten met een ambivalent karakter, zoals gewelddelicten (O’Brien 1996).

Daarnaast wordt verondersteld dat bepaalde groepen slachtoffers minder ‘gebruik 
maken van de wet’ (Black 1976). In hoofdstuk 7 hebben we hier al naar verwezen 
waar het ging om het melden van een delict bij de politie en het vervolgens registre-
ren daarvan. Op de verdere doorloop in het strafproces kunnen de ideeën van Black 
ook worden toegepast (Avakame et al. 1999). Zo wordt ook hier verondersteld dat 
de toegang tot het strafproces voor slachtoffers vooral afhankelijk is van de sociale 
status van het slachtoffer en de dader, alsmede van de relatie met de dader. Black 
veronderstelde dat naarmate de sociale status van het slachtoffer hoger is en die van 
de dader lager, de kans op ‘gebruik maken van de wet’ groter is. Ook veronderstelde 
hij dat naarmate de relatie tussen dader en slachtoffer minder intiem is, deze kans 
groter is. 

Onderzoek waarin deze (en vergelijkbare) veronderstellingen zijn nagegaan con-
centreert zich veelal op geweldzaken (vooral moord en geweld tussen (ex-)partners). 
Uit de studie van Avakame et al. (1999) onder slachtoffers van mishandeling en sek-
suele delicten gepleegd door bekenden – op basis van de Amerikaanse National Crime 

Victimization Survey (ncvs) – blijkt dat slachtoffers die relatief hoog zijn opgeleid en 
een hoog inkomen hebben een grotere kans hebben dat de dader wordt gearresteerd. 
Ook wordt bevestiging gevonden voor het idee van Black dat de kans op arrestatie 
groter is wanneer de sociale status van de dader lager is dan die van het slachtoffer 
(zie ook: Baumer et al. 2000). Verder lijken daders van partnergeweld minder vaak 
gearresteerd te worden dan (bekende) daders van andere vormen van persoonlijk 
geweld (zie ook: Buzawa et al. 1995; Fyfe et al. 1997). Ook Felson en Ackerman (2001) 
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analyseerden gegevens uit de ncvs van slachtoffers van bedreiging en mishandeling. 
Zij lieten zien dat de kans op arrestatie van de dader bij partnergeweld juist groter is 
dan bij ander geweld; wel is de kans op arrestatie bij een bekende dader (maar geen 
familielid) kleiner dan bij een vreemde dader. Deze verschillen verdwijnen echter bij 
ernstige mishandelingen: bij letsel of het gebruik van een wapen is de relatie tussen 
dader en slachtoffer niet meer van belang. Verder bleek de kans op arrestatie groter 
wanneer de dader zwart was en het slachtoffer wit was of een hoog inkomen had. De 
ideeën van Black worden dus gedeeltelijk ondersteund in empirisch onderzoek.

Dat er ook in Nederland selectiviteit plaatsvindt in de strafrechtelijke keten lijdt 
geen twijfel: al is het alleen maar omdat er door politie en justitie keuzes worden 
gemaakt bij het opsporen en vervolgen van verdachten. Deze zijn in belangrijke mate 
gerelateerd aan kenmerken van het gepleegde feit, zoals aan de ernst van het delict.11 
Maar ook kenmerken van (potentiële) verdachten en veroordeelden blijken een rol te 
spelen. Rovers (1999b) heeft een overzicht gegeven van onderzoek naar selectiviteit 
in de strafrechtketen bij de sociaaleconomische achtergrond van (potentiële) ver-
dachten en veroordeelden met als belangrijkste conclusie dat er zowel sprake is van 
directe als indirecte selectiviteit (ook wel klassenjustitie genoemd). Personen met 
geringe sociaal-economische hulpbronnen (zoals een lage opleiding, weinig inko-
men en een buitenlandse afkomst) bleken anders te worden behandeld dan personen 
met (meer dan) gemiddelde hulpbronnen.

Empirisch onderzoek naar de selectiviteit bij kenmerken van slachtoffers in 
het deel van de strafrechtelijke keten dat in dit hoofdstuk centraal staat, is echter 
schaars in Nederland. Eerder onderzoek heeft zich gericht op mishandeling en dan 
vooral mishandeling van vrouwen door hun (ex-)partner. Uit het onderzoek van 
Zoomer (1990) bij het politiekorps in Eindhoven bleek dat de manier waarop de poli-
tie vrouwenmishandeling door de (ex-)partner aanpakte niet zo veel verschilt met 
vergelijkbare gevallen van mishandeling door andere familieleden, buren of kennis-
sen. Optreden was vooral gericht op het herstellen van de rust. Alleen wanneer enige 
dwang nodig werd geacht, traden verschillen op. In geval van vrouwenmishandeling 
werd dan eerder gekozen voor het verzoek aan de man om zich te verwijderen; bij 
andere mishandeling eerder voor aanhouding van de verdachte. 

Onderzoek op basis van ruim 700 strafdossiers van mishandelingszaken liet 
zien dat wanneer de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen er vaker een sepot 
volgt dan wanneer zij elkaar niet kennen (Van Straelen en Van der Werff 1977). Ook 
worden zaken waarbij het slachtoffer een vrouw, kind of bejaarde is, eerder gesepo-
neerd dan wanneer een man het slachtoffer is. Omdat beide kenmerken samenhan-
gen, concluderen de auteurs dat het om er toe neigt om een ruzie met hardhandige 
gevolgen tussen bekenden, bijvoorbeeld echtgenoten, met een seponering af te doen. 
Een nadere analyse van dit onderzoeksmateriaal door Zoomer en Steinmetz (1979) 
liet zien dat de terughoudendheid van het om selectief was: zaken waarbij een vrouw 
het slachtoffer was, werden vaker geseponeerd dan die waarbij het slachtoffer een 
man was (de daders waren allen mannen) en dit kon niet verklaard worden door 
verschillen in letsel. Uit het onderzoek van Lünnemann (1996) bleek echter dat het 
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vervolgingsbeleid bij vrouwenmishandeling niet afwijkt van het gevoerde beleid bij 
de andere geweldsmisdrijven.

8.5 Indirecte of directe selectiviteit? 

In deze paragraaf willen we proberen gedetailleerder zicht te krijgen op de selecti-
viteit van de strafrechtelijke keten zoals slachtoffers van criminaliteit die kunnen 
doorlopen. De gegevens uit de Politiestatistiek en de Rechtbankstrafzakenstatistiek, 
zoals we die in paragraaf 8.3 hebben gepresenteerd, hebben weliswaar betrekking 
op een lange periode (1980-2004), maar in deze statistieken kunnen zaken waarbij 
een natuurlijk persoon slachtoffer is niet worden onderscheiden van andere zaken 
(zie noot 5). Bovendien bevatten zij geen additionele informatie over de slachtoffers.

In Nederland zijn twee databronnen beschikbaar, waarmee we meer zicht krijgen 
op de doorloop van slachtoffers in de strafrechtelijke keten. In de eerste plaats 
beschikt het openbaar ministerie over gegevens waarbij zaken met natuurlijke per-
sonen als slachtoffer onderscheiden kunnen worden van andere zaken. Deze worden 
in het kader van de Methode slachtofferzorg verzameld.12 Uit deze gegevens krijgen 
we duidelijkheid over de strafrechtelijke afdoening van deze zaken en over enkele 
andere aspecten die relevant zijn voor slachtoffers. Helaas is ook hierin geen infor-
matie beschikbaar over de slachtoffers zelf. Dergelijke gegevens zijn wel aanwezig in 
de tweede databron: de zogenoemde Strafrechtmonitor. De Strafrechtmonitor (srm) 
– opgezet door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) 
van het ministerie van Justitie – bevat informatie van een steekproef van strafzaken 
die in 1999 in eerste aanleg werden afgedaan door het openbaar ministerie of door 
de rechtbank. Naast gegevens over de strafbare feiten, de verdachte en de strafrech-
telijke afdoening, bevat de srm ook gegevens over de betrokken slachtoffers. Hoewel 
we met beide databronnen al relatief ver in de strafrechtelijke keten zijn aanbeland 
(zaken zijn immers ingeschreven bij het om), kunnen de bronnen aanwijzingen 
geven voor het bestaan van directe en indirecte selectiviteit in dit deel van de keten.

8.5.1 Strafrechtelijke afdoening af hankelijk van type delict?13 
In 2004 stonden 165.000 zaken bij het om ingeschreven, waarbij er bij 102.500 één 
of meer natuurlijke personen als slachtoffer waren betrokken. Totaal ging het naar 
schatting om bijna 129.000 slachtoffers (zie ook § 2.6). De offi cier van justitie beslist 
over het verdere verloop van de zaak. Bij ernstige delicten wordt het slachtoffer of de 
nabestaanden een gesprek met de offi cier aangeboden om hen te informeren over het 
verloop. In 2004 zijn ruim 2000 uitnodigingen voor een gesprek verstuurd, waarvan 
ruim 1500 aan slachtoffers van geweld. Andere slachtoffers worden per brief geïn-
formeerd over het verloop van de zaak.

De offi cier van justitie kan een strafzaak afdoen zonder tussenkomst van de rech-
ter. In 2004 werd ruim een derde (35%) van de 102.500 ingeschreven slachtofferzaken 
door het om zelf afgedaan (zie tabel 8.1). Hiervan werden 6670 zaken geseponeerd 
en dus werd de verdachte niet verder vervolgd. Gemiddeld is 7% van de zaken met 
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een beleidssepot afgedaan (vervolging wordt niet opportuun geacht) en 12% met een 
technisch sepot (voldoende bewijs ontbreekt). Vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde worden iets vaker afgedaan met een beleidssepot, terwijl gewelds-
misdrijven relatief vaak tot een technisch sepot leiden. In 2004 vond bij ruim 20.000 
zaken een transactie plaats, waarbij de verdachte een geldbedrag moest betalen en/of 
een taakstraf kreeg opgelegd. Het ging hierbij om bijna 60% van de afdoeningen 
door het openbaar ministerie. Het restant van de afdoeningen, een kwart, betrof het 
samenvoegen van afzonderlijke zaken (deze gaan veelal alsnog naar de rechter) en 
overdrachten naar een ander parket.

Tabel 8.1 

Aantal afdoeningen door het openbaar ministerie en de rechter in eerste aanleg naar type delict 

(zaken waarbij een natuurlijk persoon slachtoffer is), 2004 (in absolute aantallen)

afdoeningen door openbaar ministerie afdoeningen door rechter

totaal 

ingeschreven totaal

beleids-

sepot

technisch 

sepot transactie overige totaal

met straf-

oplegging

gewelds-

misdrijven 41.800 13.000 920 1.850 6.950 3.330 28.700 23.500

vermogens-

misdrijven 37.000 12.200 760 1.300 6.420 3.680 24.800 20.100

vernielingen 

en misdrijven 

tegen de open-

bare orde 23.700 10.600 790 1.060 6.860 1.920 13.100 10.400

totaal 102.500 35.800 2.470 4.210 20.230 8.930 66.600 54.000

Bron: Parket-Generaal openbaar ministerie (OM-data’04)

In alle gevallen waarbij de offi cier van justitie de zaak niet zelf afdoet, zal hij de 
verdachte dagvaarden en de zaak voor de rechter brengen.14 Van alle in 2004 inge-
schreven zaken gebeurde dat bij bijna 67.000 zaken waarbij een natuurlijk persoon 
als slachtoffer betrokken was (tabel 8.1). Het grootste deel hiervan bestond uit zaken 
met slachtoffers van geweld en vermogensmisdrijven. Het slachtoffer kan de zitting 
bijwonen, tenzij deze besloten is. Het hangt van de rechter af hoe de behandeling van 
het slachtoffer tijdens de zitting verloopt. In een aantal gevallen biedt het om slacht-
offers de mogelijkheid een schriftelijke slachtofferverklaring te laten opstellen.15 
De schriftelijke slachtofferverklaring houdt in dat slachtoffers of nabestaanden 
aangeven welke gevolgen het delict voor hen heeft gehad en wordt toegevoegd aan 
het strafdossier. In 2005 zijn ruim 2600 slachtofferverklaringen opgesteld (Slachtof-
ferhulp Nederland 2005). Sinds kort bestaat ook de mogelijkheid voor slachtoffers 
of nabestaanden om in ernstige strafzaken te spreken tijdens de zitting.16 Verder is 
het mogelijk dat het slachtoffer tijdens de rechtszaak als getuige vragen moet beant-
woorden. Tijdens of na de zitting doet de rechter uitspraak: hij kan de verdachte vrij-
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spreken of schuldig verklaren. Wanneer de rechter een verdachte schuldig verklaart, 
zal hij of zij meestal een straf of maatregel opleggen. De belangrijkste vormen 
daarvan zijn de gevangenisstraf, de geldboete en de taakstraf. In veel gevallen legt de 
rechter een combinatie van straffen op. Bij de ‘slachtofferzaken’ heeft de rechter in 
2004 in ruim 80% van de zaken een straf opgelegd (tabel 8.1).

Zodra een zaak wordt ingeschreven bij het om krijgen slachtoffers een brief waarin 
gevraagd wordt of zij geïnformeerd willen worden over het verloop van de zaak. 
Ook kunnen slachtoffers hun wens uitspreken voor een schadevergoeding. Van alle 
naar schatting 129.000 slachtoffers hebben er ruim 50.000 aangegeven hiervoor 
in aanmerking te willen komen (tabel 8.2). Voor ruim 4200 slachtoffers heeft een 
schadebemiddelaar op het parket vóór de zitting een geslaagde regeling getroffen 
tussen dader en slachtoffer om de schade te vergoeden.17 Mocht het in de periode 
vóór de zitting niet gelukt zijn om een schaderegeling tot stand te brengen tussen de 
verdachte en het slachtoffer, dan kan het slachtoffer zich in het strafproces voegen 
als benadeelde partij.18 De offi cier van justitie vraagt de rechter dan om ook een uit-
spraak te doen over de toewijzing van de schade. In 2004 heeft in bijna 28.000 zaken 
het slachtoffer zich gevoegd in de strafzaak en heeft de offi cier veelal een schade-
vergoeding geëist. De rechter heeft uiteindelijk 14.160 schademaatregelen opgelegd 
(51% van de vorderingen), waarvan bij bijna 6000 het schadebedrag volledig door de 
dader is uitbetaald aan het slachtoffer (41% van de opgelegde maatregelen). Van alle 
zaken ingeschreven bij het om waarbij het slachtoffer een schadevergoeding wenst, 
hebben slachtoffers van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde de groot-
ste kans dat dit uiteindelijk ook lukt.19

Tabel 8.2 

Aantal zaken waarbij schadevergoeding is gewenst en de af loop daarvan (zaken waarbij een natuurlijk 

persoon slachtoffer is), 2004 (in absolute aantallen)

gewenst door 

slachtoffer

geslaagd 

tijdens 

OM-fase vorderingen

opgelegd 

door rechter

waarvan 

geslaagd

totaal 

geslaagd

geweldsmis-

drijven 19.540 1.040 9.970 5.920 2.290 3.330

vermogens-

misdrijven 20.140 1.040 10.190 4.980 1.560 2.600

vernielingen 

en misdrijven 

tegen de open-

bare orde 11.380 2.080 7.740 3.270 1.960 4.040

totaal 51.060 4.160 27.900 14.160 5.810 9.970

Bron: Parket-Generaal openbaar ministerie (OM-data’04)
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Tabel 8.2 laat zien dat de strafrechtelijke afdoening varieert tussen typen delic-
ten. Deze informatie over ‘slachtofferzaken’ komt in grote lijnen overeen met het 
algemene beeld dat in paragraaf 8.3 is geschetst over alle zaken die bij het om zijn 
ingeschreven. Dat is op zich niet verrassend omdat bij het merendeel van de gewelds-
misdrijven, vermogensmisdrijven, en vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde natuurlijke personen als slachtoffer betrokken zijn. Zo blijken slachtoffers van 
gewelds- en vermogensmisdrijven – nadat hun zaak bij het om is ingeschreven – een 
grotere kans te hebben dat hun zaak bij de rechter terechtkomt dan slachtoffers van 
vernielingen. Van alle ‘slachtofferzaken’ die door het om worden afgedaan hebben 
geweldslachtoffers een grotere kans op een technisch sepot en slachtoffers van ver-
nielingen op een beleidssepot. Verder hebben slachtoffers van vernielingen de groot-
ste kans dat hun wens om schadevergoeding te krijgen uiteindelijk ook slaagt.

8.5.2 Strafrechtelijke afdoening af hankelijk van kenmerken slachtoffers?20

In welke mate er sprake is van meer directe selectiviteit kan worden opgemaakt 
uit gegevens van de Strafrechtmonitor. Zoals al aangegeven gaat het hierbij om 
een steekproef van strafzaken die in 1999 in eerste aanleg werden afgedaan door 
het openbaar ministerie of door de rechtbank. In beperkte mate zijn ook gegevens 
beschikbaar over degenen die als slachtoffer bij deze zaken zijn betrokken.21 Op 
hoofdlijnen geven deze gegevens eenzelfde beeld als die in paragraaf 8.4: het meren-
deel van de zaken wordt door de rechtbank afgedaan, dit geldt vaker voor gewelds- 
en vermogensmisdrijven, en wanneer het om een zaak afdoet gaat dit relatief vaak 
gepaard met een transactie. De vraag is echter in welke mate deze strafrechtelijke 
afdoeningen afhankelijk zijn van kenmerken van slachtoffers. Het algemene beeld 
van de afdoeningen is te zien in tabel 8.3.

Tabel 8.3 

Aandeel slachtoffers (natuurlijke personen) naar strafrechtelijke afdoening door openbaar ministerie, 1999 

(in procenten)

aantal afdoeningen door OM

totaal

beleids-

sepot

technisch 

sepot transactie dagvaarding

totaal inge-

schreven bij OM

gewelds-

misdrijven 26 7 8 10 74 100

vermogens-

misdrijven 18 5 6 7 82 100

vernielingen en 

misdrijven tegen 

de openbare orde 30 3 6 20 70 100

totaal 24 6 7 11 76 100

Bron: WODC (SRM’99)
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In welke mate verschilt de strafrechtelijke afdoening naar kenmerken van slacht-
offers? In de eerste plaats blijken er verschillen te zijn naar sekse: met name bij 
geweldsmisdrijven blijken zaken met een vrouwelijk slachtoffer relatief vaak door 
het om te worden afgedaan, terwijl bij zaken met een mannelijk slachtoffer vaker 
een dagvaarding van de verdachte plaatsvindt. Bij afdoeningen door het om worden 
zaken met een vrouwelijk slachtoffer vaker geseponeerd, terwijl bij zaken met een 
mannelijk slachtoffer vaker een transactie plaatsvindt. Ook de leeftijd van het slacht-
offer lijkt een rol te spelen in de strafrechtelijke afdoening. Het meest opvallend is 
dat geweldsmisdrijven waar het slachtoffer tussen de 12 en 24 jaar is relatief vaak 
door het om worden afgedaan met een technisch sepot en relatief weinig met een 
transactie (in vergelijking met 25-49-jarigen). Bij slachtoffers van vermogensmis-
drijven is dit precies andersom. Hoewel van een groot deel van de slachtoffers geen 
gegevens van hun burgerlijke staat en hun dagelijkse activiteiten beschikbaar zijn, 
laat de beschikbare informatie enkele interessante zaken zien bij gewelddelicten. Zo 
vindt bij gehuwden en samenwonenden relatief vaak een beleidssepot plaats en bij 
ongehuwden een technisch sepot; bij scholieren en studenten vinden relatief vaak 
seponeringen plaats (beleids en technisch) en bij werkenden juist transacties. Zoals 
verwacht op basis van theorieën over de doorloop van het strafproces (§ 8.4) vinden 
de meeste verschillen tussen groepen slachtoffers plaats bij geweldsmisdrijven: 
bij dit type delicten is immers meer ruimte tot interpretatie. Overigens kunnen op 
grond van bovenstaande bevindingen geen conclusies worden getrokken over de 
mate waarin er sprake is van directe selectiviteit bij strafrechtelijke afdoeningen. 
Kenmerken van slachtoffers zijn gerelateerd aan het gepleegde delict, maar ook aan 
kenmerken van de dader. Dat een geweldszaak met een slachtoffer tussen de 12 en 
24 jaar relatief vaak wordt geseponeerd, kan bijvoorbeeld komen doordat de ver-
dachte van dat delict ook jong is. De hier gepresenteerde gegevens zouden daarom 
op dit punt nader moeten worden geanalyseerd. 
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Resumé

De door de politie geregistreerde criminaliteit is het resultaat van de criminaliteit die 

in ons land plaatsvindt, de mate waarin deze bij de politie wordt gemeld en de mate 

waarin offi ciële aangiften worden opgemaakt. De geregistreerde criminaliteit is de 

afgelopen 25 jaar behoorlijk gestegen. In 1980 was het aantal door de politie geregi-

streerde delicten ruim 700.000 en dat nam gestaag toe tot 1,3 miljoen in 2004: bijna een 

verdubbeling. Deze stijging blijkt voor bijna driekwart te worden veroorzaakt doordat 

de politie van steeds meer gemelde delicten een proces-verbaal opmaakt, voor een 

kwart doordat delicten vaker bij de politie worden gemeld en ‘slechts’ voor 1% door een 

toename in de kans dat burgers slachtoffer worden van criminaliteit. Nadat een offi ciële 

aangifte is opgemaakt van een delict, kunnen de opsporings- en vervolgingsactiviteiten 

in gang worden gezet. De kans dat een geregistreerd delict wordt opgehelderd (d.w.z. 

dat er een verdachte is) is de afgelopen 25 jaar sterk afgenomen, maar sinds 2000 is 

deze kans weer gestegen. In 2004 werden 21% van alle delicten opgehelderd. Ook zijn 

de afgelopen 25 jaar door het openbaar ministerie steeds meer zaken doorgestuurd 

naar de rechtbank. Over de hele linie komen slachtoffers van criminaliteit dus steeds 

verder in de ‘strafrechtelijke’ keten.
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Noten

1 Het gaat hierbij om het aantal processen-verbaal dat betrekking heeftop strafbare feiten 
zoals genoemd in het Wetboek van Strafrecht (voornamelijk geweldsmisdrijven, vermo-
gensmisdrijven, en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde). Zie voor meer 
toelichting hoofdstuk 1.

2  Op dit moment is het in de politieregistraties nauwelijks mogelijk een onderscheid te 
maken tussen delicten waarvan natuurlijke personen of rechtspersonen (een instelling 
die rechts- en handelingsbevoegd is) het slachtoffer zijn geweest. Het is de bedoeling 
dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt (zie § 2.5 waarin dit al wel is gebeurd).

3  Zie noot 1 van hoofdstuk 7 voor de berekening van het aantal geregistreerde delicten 
voor de periode 1980-1992.

4  Deze analyses zijn te vinden in Wittebrood en Nieuwbeerta (nog te verschijnen).
5  Het is belangrijk te benadrukken dat de verschillende databronnen voor het beschrijven 

van de strafrechtketen niet altijd goed te vergelijken zijn. In de eerste plaats kunnen de 
eenheden waarin de aantallen zijn uitgedrukt verschillen. Zo bevat de Politiestatistiek 
informatie over misdrijven, terwijl de Rechtbankstrafzakenstatistiek uitgaat van zaken. 
In de tweede plaats kunnen de criteria om een misdrijf in te delen verschillen. De politie 
kan een zaak bijvoorbeeld anders rubriceren dan het om. In de derde plaats verstrijkt 
er tijd tussen de behandeling van een misdrijf of zaak in de verschillende onderdelen 
van de strafrechtelijke keten. Dat betekent dat een misdrijf dat in een bepaald jaar wordt 
gepleegd, pas een jaar later bij het om wordt ingeschreven en mogelijk nog een jaar 
later wordt afgedaan. Tot slot kunnen gebreken in de verschillende registraties een rol 
spelen.

6  Kenmerkend voor de slachtoffers in het strafproces is dat dit niet alleen natuurlijke 
personen zijn, zoals in de voorgaande hoofdstukken, maar ook rechtspersonen. Voor 
de positie in het strafproces maakt dit geen verschil: beide kunnen zich bijvoorbeeld 
in het proces voegen als benadeelde partij. Of slachtoffers als natuurlijke persoon 
of rechtspersoon in de registraties zijn opgenomen, wordt bepaald door degene die 
aangifte heeft gedaan van een bepaald delict. Hoewel geweldsmisdrijven per defi nitie 
tegen natuurlijke personen zijn gericht, blijken in de registraties ook rechtspersonen 
slachtoffer van geweld te zijn. Het gaat hierbij veelal om individuen die tijdens het 
uitoefenen van hun beroep te maken hadden met geweld, maar waarbij de instelling 
waar zij werken aangifte heeft gedaan. Ook kan het zo zijn dat een instelling aangifte 
doet van een vermogensmisdrijf (bijvoorbeeld een overval), waarbij eventuele bedreigde 
medewerkers vaak de rol van getuige krijgen. De medewerkers kunnen echter ook zelf 
aangifte doen van bedreiging. Kortom, wanneer het slachtoffer een rechtspersoon is 
wil dit niet altijd zeggen dat een bedrijf of instelling het slachtoffer is geweest van het 
betreffende delict; het kan (ook) om natuurlijke personen gaan.

7  Het gaat hierbij om zogenoemde ‘gehoorde’ verdachten. Een gehoorde verdachte is een 
persoon van wie de politie een redelijk vermoeden heeft dat hij of zij een strafbaar feit 
heeft begaan en die zij op grond daarvan heeft verhoord. Het kan hierbij dus ook gaan 
om personen die na verhoor niets met de zaak van doen blijken te hebben of uiteindelijk 
door de rechter niet schuldig worden verklaard.

8  Deze stijging vindt overigens al sinds 1960 plaats.
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9  De gegevens van 1982 tot en met 1990 zijn door het cbs speciaal voor deze studie verge-
lijkbaar gemaakt met de gegevens zoals die vanaf 1994 worden gepubliceerd. Sinds 1991 
wordt de informatie over strafrechtspleging door het cbs verkregen via compas (zie 
noot 12). Deze overgang heeft er echter toe geleid dat voor de jaren 1991, 1992 en 1993 
de benodigde gegevens niet (volledig) beschikbaar kwamen.

10  Een optelling van het aantal afdoeningen door het om en het aantal afdoeningen 
door de rechter is lager dan het totale aantal ingeschreven zaken bij het om. Dit komt 
omdat afzonderlijke strafzaken door het om ook samengevoegd aan de rechter kunnen 
worden voorgelegd.

11  In richtlijnen over een ‘adequate politiële reactie bij vermoedelijk strafbare feiten’ die 
1 maart 2003 in werking zijn getreden, is de ernst van het delict als criterium opgeno-
men evenals de aanwezigheid van opsporingsaanwijzingen.

12  Deze gegevens worden afgeleid uit omdata. Deze databron bevat informatie over alle 
ingeschreven strafzaken en wordt door het Parket-Generaal geëxtraheerd uit het Com-
municatie om-parket Administratiesysteem (compas). compas is het operationele 
systeem van de parketten. 

13  Met dank aan Wim Broeders van het Generaal Parket van het openbaar ministerie (om) 
voor het beschikbaar stellen van de gegevens over slachtoffers die sinds 1 januari 2002 
in het kader van de Methode slachtofferzorg worden verzameld.

14  Wanneer een rechtstreeks belanghebbende, waaronder het slachtoffer, niet tevreden 
is over de beslissing om niet (verder) te vervolgen, kan deze een klacht indienen bij het 
gerechtshof (artikel 12 WvSv).

15  Deze mogelijkheid is per 1 mei 2004 landelijk ingesteld voor delicten waar minimaal 
acht jaar gevangenisstraf op staat en voor delicten met een lagere strafdreiging, zoals 
ernstige verkeersdelicten, stalking en vormen van ernstige mishandeling. 

16  Dit spreekrecht is per 1 januari 2005 landelijk ingevoerd.
17  Dat wil zeggen dat het schadebedrag door de verdachte volledig is uitbetaald aan het 

slachtoffer.
18  Het slachtoffer kan ook kiezen voor een civiele vordering (eventueel nadat de voeging 

geheel of gedeeltelijk door de rechter is afgewezen).
19  Het percentage schademaatregelen waarbij het schadebedrag door de dader is uit-

betaald aan het slachtoffer zal uiteindelijk hoger liggen omdat het cjib langere tijd 
probeert het bedrag te innen.

20  Met dank aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) van 
het ministerie van Justitie voor het beschikbaar stellen van de gegevens uit de Straf-
rechtmonitor en aan Ad Essers van het wodc voor het analyseren van deze gegevens.

21  De Strafrechtmonitor bevat gegevens van een gestratifi ceerde steekproef van strafza-
ken. Deze zaken hebben betrekking op het Wetboek van Strafrecht en de Opiumwet 
(zie bijlage D). In 2003 zijn 1002 strafdossiers van zaken die in 1999 in eerste aanleg 
zijn afgedaan geanalyseerd (voor meer informatie, zie: Jacobs en Essers 2003). Bij 
deze zaken waren 1605 slachtoffers betrokken, waarvan 1090 natuurlijke personen (de 
overige slachtoffers waren rechtspersonen, zoals bedrijven, gemeenten en stichtingen). 
Van 82 personen waren geen kenmerken beschikbaar, zodat de in paragraaf 8.5 gerap-
porteerde gegevens betrekking hebben op 1008 slachtoffers.
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9 Angst voor slachtofferschap

9.1 Inleiding

In maatschappelijke en politieke discussies over criminaliteit speelt niet alleen feite-
lijk slachtofferschap een belangrijke rol, maar ook de angst om slachtoffer te worden 
van criminaliteit.

Angst om slachtoffer van criminaliteit te worden kan het leven van burgers in sterke 
mate beïnvloeden. In de eerste plaats kan angst leiden tot het aanpassen van de leefstijl 
en dagelijkse routineactiviteiten. Dat hoeft niet ernstig te zijn: een zekere mate van 
angst zorgt ervoor dat mensen alert zijn en daarmee hun kans verkleinen om daad-
werkelijk slachtoffer te worden. Het gaat hier dus om een ‘gezonde dosis’ angst (Warr 
2000). Angst kan echter ook zo sterk zijn dat mensen bepaalde activiteiten niet meer 
durven, zoals ’s avonds gebruikmaken van het openbaar vervoer of alleen over straat 
gaan. In de tweede plaats blijken angstige burgers relatief vaak ‘harde’ opvattingen 
over daders en straffen te hebben en is bijvoorbeeld de vraag om meer politie bij deze 
groep sterker (Keil en Vito 1991). Daarnaast heeft sterke angst ook andere ongewenste 
gevolgen, zoals negatieve effecten voor de gezondheid, een verhoogd risico op depres-
sie en stress (Liska en Baccaglini 1990) en een gebrek aan algemene levenstevreden-
heid (Adams en Serpe 2000; zie ook Michalos en Zumbo 2000).

In de literatuur is een grote variëteit te vinden aan aspecten van onveiligheidsbele-
ving (voor een uitgebreid overzicht zie: Vanderveen 2006). Het gaat daarbij niet alleen 
om de angst om slachtoffer te worden, maar bijvoorbeeld ook om de inschatting van 
de kans op slachtofferschap en de bezorgdheid over de wijze waarop de criminaliteit 
zich ontwikkelt. Het blijkt niet altijd mogelijk de verschillende aspecten van elkaar te 
scheiden.

In dit hoofdstuk beginnen we met een beschrijving van de mate waarin de Neder-
landse burger zich onveilig voelt (§ 9.2). Verschillende aspecten van onveiligheidsbe-
leving komen hierbij aan de orde, waaronder angst voor slachtofferschap. Vervolgens 
wordt in paragraaf 9.3 ingegaan op de huidige theoretische inzichten en belangrijkste 
empirische bevindingen om angst voor slachtofferschap te verklaren. In paragraaf 9.4 
besteden we aandacht aan de meest relevante determinanten van deze angst, waarbij 
de rol van slachtofferervaringen nadrukkelijk aan de orde komt. Zoals daar zal blijken 
is de relatie tussen feitelijk slachtofferschap en de angst daarvoor niet eenduidig.

9.2 Aard, omvang en ontwikkelingen in de beleving van onveiligheid

Er zijn verschillende aspecten van onveiligheidsbeleving die verondersteld worden 
gerelateerd te zijn aan criminaliteit (Fürstenberg 1971; Ferraro en LaGrange 1987; Hale 
1996). In de eerste plaats wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen ‘angst’ en 
‘bezorgdheid’. Angst voor criminaliteit verwijst naar de angst van individuen om zelf 
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het slachtoffer te worden van criminaliteit, terwijl bezorgdheid slaat op criminaliteit 
als maatschappelijk verschijnsel. Verder wordt in de literatuur het belang benadrukt 
om een onderscheid te maken tussen angst voor criminaliteit en de inschatting die 
mensen maken van de kans om zelf slachtoffer te worden. Mensen kunnen de kans 
om slachtoffer te worden van een bepaald delict hoog inschatten, maar er toch geen 
angst voor hebben. Ook andersom is mogelijk: mensen schatten de kans laag in, maar 
hebben er wel veel angst voor. De gepercipieerde kans op slachtofferschap moet dan 
ook eigenlijk gezien worden als een oorzaak van angst, en niet als een aspect van 
angst (Warr 2000). We zullen in deze paragraaf de aard, omvang en ontwikkelingen 
beschrijven van de drie genoemde aspecten van onveiligheidsbeleving: angst voor 
criminaliteit (§ 9.2.1), gepercipieerde kans op slachtofferschap (§ 9.2.2) en de bezorgd-
heid over criminaliteit als maatschappelijk probleem (§ 9.2.3).

9.2.1 Angst voor criminaliteit
Een belangrijk aspect van onveiligheidsbeleving is de angst om zelf als slachtoffer 
te maken te krijgen met criminaliteit. In Nederland zijn echter nauwelijks gegevens 
beschikbaar over angst om slachtoffer te worden van bepaalde vormen van crimina-
liteit (concrete c.q. specifi eke angst). Het beste beeld kan nog worden verkregen op 
basis van de reacties die de bevolking geeft op de uitspraak ‘ik ben bang om in deze 
buurt lastiggevallen of beroofd te worden’. Bijna 10% is het (helemaal) eens met deze 
uitspraak; ruim 85% is het er (helemaal) mee oneens (zie fi guur 9.1).

Figuur 9.1

Aandeel van de bevolking dat het eens of oneens is met de uitspraak ‘ik ben bang om in deze buurt 

lastiggevallen of beroofd te worden’, 2002 (in procenten)

Bron: VROM (WBO’02) 
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Veelal wordt angst voor criminaliteit vastgesteld door te vragen in welke mate 
mensen zich onveilig voelen (algemeen of in een bepaalde situatie). Deze angst wordt 
niet-specifi ek genoemd. Wanneer mensen aangeven dat zij zich onveilig voelen, kan 
dat zijn omdat zij angst voor criminaliteit hebben, maar bijvoorbeeld ook omdat ze 
bang zijn in het donker, angst hebben voor vreemden of het onprettig vinden om 
alleen te zijn (Van der Heijden en Israëls 1985). 

Op de algemene vraag ‘Voelt u zich wel eens onveilig?’ gaf in 2004 bijna een kwart 
van de Nederlandse bevolking aan zich wel eens onveilig te voelen (zie fi guur 9.2).1 
Na een toename van deze onveiligheidsbeleving in de eerste jaren van deze eeuw, is 
sinds 2002 een afname zichtbaar. Het gaat echter om relatief kleine verschillen.2 Het 
grootste deel van de mensen die zich wel eens onveilig voelen, is dat af en toe. Onge-
veer 3% van alle Nederlanders voelt zich vaak onveilig.

Figuur 9.2

Aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt, 1999-2004 (in procenten)

Bron: CBS (POLS/ERV’99-’04); gegevens afkomstig van StatLine 
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Niet-specifi eke angst voor criminaliteit blijkt ook uit de mate waarin mensen zich 
onveilig voelen in een bepaalde periode (’s avonds) of in bepaald gebied (woonbuurt). 
Zo is de laatste jaren minder dan één op de vijf Nederlanders ’s avonds wel eens bang 
om alleen thuis te zijn (zie fi guur 9.3). In het begin van de jaren tachtig was in dit 
aandeel een stijging zichtbaar, maar sinds 1986 is dit vrijwel voortdurend afgeno-
men. Als ’s avonds laat onverwacht wordt aangebeld doet 60% van de bevolking niet 
zomaar open. Meer dan een kwart doet alleen open voor bekenden en ongeveer één 
op de acht alleen als de beller een ‘vertrouwde indruk’ maakt, terwijl één op de tien 
helemaal niet open doet. Vanaf het begin van de jaren tachtig is het aandeel dat niet 
zomaar de deur opent gestegen: in die tijd lag dit rond de 50%. Verder geeft bijna 
30% van de ondervraagden aan dat er in hun wijk of buurt plekken zijn waar zij 
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’s avonds liever niet alleen zouden komen. Begin jaren tachtig lag dit ook op dit 
niveau, waarna tot 1993 een gestage toename plaatsvond. Sindsdien heeft zich een 
lichte daling ingezet. In 1997 en 1998 is de desbetreffende vraag in een andere con-
text gesteld, waardoor dit aandeel aanzienlijk lager is dan in voorgaande jaren.3 

Figuur 9.3

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich ’s avonds wel eens onveilig voelt in 

bepaalde situaties, 1982-2004 (in procenten)

Bron: CBS (ESM’82-’90; ERV’92-’96; POLS/ERV’97-’04); gegevens afkomstig van StatLine 
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Dat angst afhankelijk is van de situatie waarin mensen zich bevinden, blijkt ook uit 
de bevindingen gepresenteerd in fi guur 9.4. Voor zes verschillende situaties is daarin 
weergegeven of mensen zich wel eens onveilig voelen, waarbij een onderscheid is 
gemaakt tussen overdag en ’s avonds. Figuur 9.4 maakt duidelijk dat de onveilig-
heidsbeleving niet alleen sterk afhangt van de plek waar men zich bevindt, maar 
ook wanneer men zich daar bevindt. Overdag voelen mensen zich in hun eigen huis 
en buurt het meest veilig. Het minst veilig voelen ze zich in de omgeving van rond-
hangende jongeren. Ongeacht de plek voelen mensen zich in elke situatie ’s avonds 
onveiliger dan overdag.
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Figuur 9.4

 Aandeel van de Nederlandse bevolking dat zich wel eens onveilig voelt in bepaalde situaties 

(overdag en ’s avonds), 2004 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04) 
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9.2.2 Gepercipieerde kans op slachtofferschap
Naast de angst die mensen hebben voor criminaliteit, maken zij ook een inschatting 
van de kans om zelf slachtoffer te worden. In fi guur 9.5 is deze informatie weergege-
ven: relatief weinig mensen schatten hun kans om slachtoffer van een gewelddelict 
te worden groot in, terwijl relatief veel mensen deze kans groot achten voor diefstal 
uit de auto, vandalisme, en vooral fi etsendiefstal. De volgorde in de delicten – meer 
mensen schatten de kans groot in – komt redelijk overeen met de reeks wanneer 
de delicten geordend worden naar de objectieve kans om slachtoffer te worden (zie 
hoofdstuk 5). Alleen voor inbraak is de ingeschatte kans over een langere periode 
vastgesteld: steeds minder mensen schatten de kans om slachtoffer te worden van 
inbraak groot in (fi guur 9.6). Ook deze ontwikkeling komt overeen met die in de 
objectieve kans om slachtoffer te worden (zie hoofdstuk 3).
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Figuur 9.5

Aandeel van de Nederlandse bevolking dat de kans om slachtoffer te worden als (zeer) groot inschat 

naar type delict, 1997 (in procenten)

Bron: NSCR (NSCR-survey’97) SCP-bewerking
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Figuur 9.6

Aandeel van de Nederlandse bevolking dat de kans om slachtoffer van inbraak te worden als (zeer) 

groot inschat, 1997-2004 (in procenten)

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04); gegevens afkomstig van StatLine 
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9.2.3 Bezorgdheid over criminaliteit
Het derde aspect van onveiligheidsbeleving dat besproken wordt is de bezorgdheid 
over criminaliteit als maatschappelijk probleem. Dat criminaliteit in de ogen van de 
Nederlandse bevolking een belangrijk probleem is, zal duidelijk zijn. Sinds het begin 
van de jaren negentig staat ‘de strijd tegen de misdaad’ en ‘de orde handhaven’ vrij-
wel onveranderd boven aan de lijst van wat ondervraagden belangrijk vinden dat de 
politiek voor hen persoonlijk en de samenleving aanpakt. Dit blijkt uit het onderzoek 
Culturele Veranderingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) dat sinds 
1992 de ondervraagden zestien politieke doeleinden laat rangschikken in volgorde 
van belang (Becker en Dekker 2005). In 2004 werden – onder invloed van de terug-
gang van de economie – de politieke doeleinden ‘het op peil houden van de sociale 
zekerheid’ en ‘het handhaven van de stabiliteit van de economie’ voor het eerst van 
iets groter belang geacht dan het bestrijden van de criminaliteit.

Toch is in 2004 nog steeds bijna 80% van de bevolking van mening dat ‘de cri-
minaliteit de laatste tijd toeneemt’. Dit is echter behoorlijk lager dan begin jaren 
negentig toen ruim 90% deze mening was toegedaan. Ook is vergeleken met tien 
jaar geleden het percentage mensen gedaald dat vindt dat criminaliteit een ‘echt 
probleem aan het worden is’: in 1994 vond 92% dit, terwijl dit 81% was in 2004 (Wit-
tebrood en Oppelaar 2005). Deze opvattingen verwijzen naar de bezorgdheid van de 
bevolking over criminaliteit als maatschappelijk probleem en de cijfers geven aan dat 
deze bezorgdheid weliswaar groot is, maar het laatste decennium wel enigszins is 
afgenomen.

De verschillende aspecten van onveiligheidsbeleving die we beschreven hebben, 
hangen onderling samen: zowel theoretisch als empirisch. Door sommigen wordt 
verondersteld dat elk van deze aspecten een alternatieve maat biedt voor het onder-
liggende fenomeen onveiligheidsbeleving (Gabriel en Greve 2003). Anderen ver-
onderstellen dat de verschillende aspecten weliswaar gerelateerd zijn, maar in een 
bepaalde causale volgorde. Zo wordt verondersteld dat de gepercipieerde kans op 
slachtofferschap (cognitie) voorafgaat aan de angst voor criminaliteit (affectie). Met 
name het belang van een onderscheid tussen risicoperceptie en angst voor crimina-
liteit is in verschillende studies benadrukt door te veronderstellen dat een cognitief 
informatieverwerkingsproces plaatsvindt dat voorafgaat aan angst (Ferraro en 
LaGrange 1987; Wilcox Rountree en Land 1996; Chiricos et al. 1997).

9.3 Theorieën over angst voor slachtofferschap

Omdat in dit hoofdstuk de angst om slachtoffer te worden centraal staat, richten 
we ons ook op theorieën om dit aspect van onveiligheidsbeleving te verklaren.4 In 
het algemeen worden verschillen in angst voor slachtofferschap verklaard door ver-
schillen in (1) de inschatting van de kans slachtoffer te worden van criminaliteit, (2) 
de inschatting van mogelijke psychische en fysieke consequenties, alsmede de (3) 
inschatting van de mate waarin men hulpeloos staat tegenover de risico’s (Killias 
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1990; Hale 1996). Naarmate mensen hun kwetsbaarheid hoger inschatten, zullen 
hun angstgevoelens sterker zijn. 

Bepaalde bevolkingsgroepen voelen zich angstiger door hun verhoogde kwets-
baarheid. Deze kwetsbaarheid zou verklaren waarom met name vrouwen, ouderen 
en mensen uit lagere sociaaleconomische klassen zich relatief angstig voelen. De 
kans dat bijvoorbeeld vrouwen en ouderen slachtoffer worden van criminaliteit is 
relatief klein, maar wanneer een misdrijf inderdaad plaatsvindt, kunnen zij zich 
waarschijnlijk moeilijk verdedigen. Bovendien zijn vooral vrouwen bang dat een 
inbraak of beroving gevolgd wordt door verkrachting (Warr 1985). Vrouwen en 
ouderen voelen zich dus vooral fysiek kwetsbaar. Mensen kunnen zich echter ook 
kwetsbaar voelen omdat zij denken niet om te kunnen gaan met de economische 
en psychische gevolgen van een misdrijf. Het gaat hier meer om sociale kwetsbaar-
heid die vooral voorkomt onder mensen uit lagere sociaaleconomische klassen. Zij 
hebben minder materiële en culturele hulpbronnen om zich tegen criminaliteit te 
beschermen en zullen hierdoor ook de consequenties ervan in sterkere mate ervaren 
(Kanan en Pruitt 2002; McCoy et al. 1996).

In deze theoretische invalshoek wordt uitgegaan van rationalistische afwegingen 
bij mensen. Wilcox Rountree (1998; zie ook: Wilcox et al. 2003) sluit bijvoorbeeld 
aan bij deze gedachtegang. Haar studie naar de crime-fearrelatie is gebaseerd op de 
gelegenheidstheorie die door middel van leefstijl en routineactiviteiten – zowel op 
individueel als contextueel niveau – slachtofferschap en/of criminaliteit verklaart 
(zie hoofdstuk 4 t/m 6). Vanuit dit perspectief kan echter ook verondersteld worden 
dat slachtofferschap en criminaliteit de angst voor slachtofferschap beïnvloeden. 
Individuen zullen naar verwachting reageren op persoonlijke ervaringen met crimi-
naliteit of ervaringen in hun sociale omgeving. 

Individuen die eerder slachtoffer zijn geweest, zullen hun kans om opnieuw 
slachtoffer te worden hoger inschatten en zich daardoor ook angstiger voelen voor 
criminaliteit. De veronderstelling hierbij is dat slachtoffers zich angstiger gaan 
voelen vanwege het misdrijf dat zij hebben ondergaan en niet dat deze mensen al 
angstiger waren voordat zij slachtoffer werden (bijvoorbeeld omdat ze een relatief 
grote kans hebben slachtoffer te worden). Uit verschillende onderzoeken blijkt 
inderdaad dat slachtoffers van criminaliteit zich vaker angstiger voelen dan niet-
slachtoffers (Wilcox Rountree 1998; Van Wilsem 1997; Bilsky en Wetzels 1997). 
Andere studies vinden echter een zwakke of zelfs geen relatie (Box et al. 1988; 
Hindelang et al. 1978; Skogan en Maxfi eld 1981; Kury et al. 2001; Carcach et al. 1995). 
De verschillen in de bevindingen lijken verklaard te kunnen worden doordat in de 
studies verschillende vormen van slachtofferschap worden gerelateerd aan uiteen-
lopende aspecten van onveiligheidsbeleving. 

Naast individuele slachtofferervaringen kan de angst voor slachtofferschap ook 
verklaard worden doordat in de context waarin mensen leven veel criminaliteit is. 
Het zijn dan de indirecte slachtofferervaringen die – via de media of sociale net-
werken – van invloed zijn op de inschatting van de kans om slachtoffer te worden 
en daarmee ook op de angst. Mediagebruik speelt dan ook een belangrijke rol bij 
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de risicoperceptie (Chiricos et al. 1997, 2000; Liska en Baccaglini 1990). Maar ook 
kenmerken van de buurt beïnvloeden op deze wijze de angst voor slachtofferschap. 
Zo laat Wilcox Rountree (1996b) zien dat het criminaliteitsniveau in de buurt waar 
mensen wonen van invloed is op de angst die zij hebben om slachtoffer te worden 
(zie ook: Ferraro 1995). Gevoelens van onveiligheid blijken eveneens gerelateerd 
te zijn aan gebrekkige sociale controle en de gelegenheidsstructuur binnen een 
sociale context (Bursik en Grasmick 1993; Skogan 1990; Pantazis 2000; Hale et al. 
1994). Ook het verval van de leefomgeving, zoals slechte straatverlichting, leegstand 
van huizen en rondhangende jongeren doen de angst voor criminaliteit toenemen 
(LaGrange et al. 1992; Taylor 1999; Skogan 1990; Markowitz et al. 2001).

De relatie tussen (directe en indirecte) slachtofferervaringen en angst voor slacht-
offerschap is gebaseerd op rationele afwegingen van burgers, waarbij het ‘objectieve’ 
risico om slachtoffer te worden de rational is. Verschillende onderzoekers hebben in 
dit verband gewezen op de zogenoemde fear-victimizationparadox: de meest angstige 
mensen zouden juist behoren tot de groepen die het minste risico lopen slachtoffer te 
worden. De bevinding dat bijvoorbeeld vooral vrouwen en ouderen zich relatief ang-
stig voelen, terwijl zij juist een relatief geringe kans hebben om slachtoffer te worden, 
ondersteunen de veronderstelde rationele afwegingen van individuen niet. Vaak wordt 
dan ook geopperd dat de onveiligheidsbeleving ‘irrationeel’ zou zijn. De fear-victimiza-

tionparadox kan echter worden verklaard door niet alleen rekening te houden met de 
directe en indirecte slachtofferervaringen, maar ook met de al eerder genoemde fac-
toren van sociale en fysieke kwetsbaarheid. Omdat het voor de hand ligt dat mensen 
die kwetsbaar zijn, hun gedrag aanpassen door risicovolle situaties zo veel mogelijk te 
voorkomen en zo hun kans op slachtofferschap te verkleinen, is het tevens belangrijk 
rekening te houden met de leefstijl en routineactiviteiten van mensen. Het is immers 
bekend dat de leefstijl en routineactiviteiten van mensen van invloed zijn op de kans 
slachtoffer van criminaliteit te worden (zie hoofdstuk 4 t/m 6).

9.4 Determinanten van angst voor slachtofferschap

Net als onderzoek naar slachtoffers van criminaliteit, is ook het bestuderen van de 
beleving van criminaliteit in Nederland pas begin jaren zeventig van de vorige eeuw 
op gang gekomen. Uit de eerste studies bleek dat angst en onrust wijder verspreid 
waren dan voorheen werd gedacht (Cozijn en Van Dijk 1976; zie ook: Fiselier 1978).

9.4.1 Individuele determinanten
Veel studies hebben laten zien dat angst voor slachtofferschap verschilt tussen bevol-
kingsgroepen (voor een overzicht zie: Vanderveen 1999, 2002). Ook in Nederland 
vinden we dat (cbs 2005). De grootste verschillen zijn zichtbaar tussen mannen en 
vrouwen: vrouwen zijn banger dan mannen. Zo voelt ruim een kwart van de vrou-
wen zich ’s avonds thuis bang; bij mannen is dat 5%. Bijna 80% van de vrouwen is 
angstig bij het openen van de deur, terwijl dat bij mannen nog niet de helft is. Ook 
mijden vrouwen veel meer dan mannen onveilige plekken (44%, respectievelijk 16%). 
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Daarnaast zijn ouderen en jongeren angstiger dan tussenliggende leeftijdsgroepen. 
Het zijn vooral jongeren die zich ’s avonds thuis angstiger voelen, terwijl 65-plussers 
relatief vaak aangeven angstig te zijn bij het openen van de deur (zie ook: Wittebrood 
2003). Verder blijken lageropgeleiden zich aanmerkelijk angstiger te voelen dan 
hogeropgeleiden. Opvallend is echter dat op de algemene vraag ‘voelt u zich wel eens 
onveilig’ het juist de hogeropgeleiden zijn die aangeven zich vaker onveilig te voelen.

Tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen zijn de verschillen in de alge-
mene onveiligheidsbeleving gering: bijna 30% voelt zich wel eens onveilig (tabel 9.1).5 
Wanneer specifi ek wordt gevraagd naar de onveiligheidsbeleving op straat blijken er 
eveneens nauwelijks verschillen tussen etnische groepen te bestaan. De onveiligheids-
beleving in het eigen huis verschilt echter wel: Turken en Marokkanen voelen zich daar 
drie keer zo vaak onveilig als autochtonen. Het lijkt erop dat dit vooral veroorzaakt 
wordt doordat Turken en Marokkanen de kans dat er bij hen wordt ingebroken, groot 
inschatten (en terecht, zoals tabel 5.1 laat zien). Van de Turken en Marokkanen schat 
9%, respectievelijk 7% deze kans groot in, terwijl dat onder autochtonen 4% is. Ook in 
Nederland vinden we dus dat bevolkingsgroepen die fysiek en sociaal relatief kwets-
baar zijn, zich angstiger voelen dan andere groepen.

Tabel 9.1 

Mate van onveiligheidsbeleving naar etnische groep, 2004/2005 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen totaal

algemeen 31 28 32 25 30 29

op straat 38 34 40 35 39 37

in eigen huis 14 12 9 8 4 10

inschatting kans 

op inbraak groot 9 7 4 3 4 6

Bron: SCP (LAS ’04/’05)

De relatie tussen angst voor criminaliteit en de inschatting die mensen maken van 
hun kans om slachtoffer te worden, is eveneens duidelijk aanwezig. Van Koppen 
en De Vette (1997) hebben laten zien dat beide positief samenhangen: mensen die 
hun kans hoog inschatten, zijn ook angstiger. Bovendien bleek uit hun onderzoek 
dat mensen die eerder slachtoffer zijn geweest van een delict, de kans dat zij in de 
komende twaalf maanden nog eens slachtoffer te worden hoger inschatten dan zij 
die niet eerder slachtoffer zijn geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slacht-
offers van criminaliteit angstiger zijn. Tabel 9.2 illustreert dit en laat zien dat vooral 
herhaalde slachtoffers relatief angstig zijn, evenals slachtoffers van geweld. Ook 
het onderzoek van Van Wilsem (1997) wijst hierop. Van Wilsem laat echter ook zien 
dat slachtofferschap geen centrale rol speelt bij het tot stand komen van angst voor 
criminaliteit, maar dat vooral kwetsbaarheid en de risico-inschatting op basis van de 
directe leefomgeving daar verantwoordelijk voor zijn (zie ook § 9.4.2). 
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Tabel 9.2 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt naar 

slachtofferschap, 2004 (in procenten)

wel slachtoffer

geen 

slachtoffer totaal enkelvoudig meervoudig van geweld van diefstal

van ver-

nielingen

voelt zich wel eens 

onveilig 19 31 28 41 44 30 30

bang alleen thuis 16 20 18 26 23 22 18

angst bij het 

opendoen 62 60 61 55 57 61 58

onveilige plekken 

in de buurt 28 33 32 38 36 34 34

Bron: CBS (POLS/ERV’04); gegevens afkomstig van StatLine

9.4.2 Contextuele determinanten
Niet alleen de kans op slachtofferschap verschilt tussen sociale contexten, zoals we 
in hoofdstuk 6 lieten zien. Ook de angst voor slachtofferschap varieert daartussen. 
Grote verschillen zijn zichtbaar in de mate waarin bewoners zich onveilig voelen 
tussen buurten, zoals eerder Nederlands onderzoek heeft laten zien. Zo blijkt in 
buurten met bepaalde sociaalstructurele kenmerken de onveiligheidsbeleving aan-
zienlijk hoger dan in andere buurten. Maas-de Waal (2002) liet bijvoorbeeld zien dat 
bewoners zich onveiliger voelen in buurten met een lage sociaaleconomische status 
(aandeel huishoudens onder het sociaal minimum, aandeel werklozen en bijstands-
ontvangers) en relatief veel eenoudergezinnen, allochtonen, jonge alleenstaanden en 
verhuismobiliteit. In concentratiewijken (meer dan 25% niet-westerse allochtonen) 
blijken vooral de autochtonen zich onveilig te voelen; in de wittere wijken zijn de 
verschillen tussen autochtonen en allochtonen veel geringer. Marokkanen en Antil-
lianen voelen zich zelfs helemaal niet onveiliger in concentratiewijken dan in witte 
wijken (Wittebrood et al. 2005). Van genoemde buurtkenmerken is het echter vooral 
de sociaaleconomische status die van belang is. Verder is in buurten met meer soci-
ale samenhang en minder verloedering en overlast de onveiligheidsbeleving gerin-
ger (Maas-de Waal 2002; Maas-de Waal en Wittebrood 2002; Van Dijk et al. 2000). 
Weinig aandacht is er toe nu toe geweest voor de vraag of de buurt als context er toe 
doet of dat verschillen tussen buurten zijn terug te voeren op verschillen in kenmer-
ken van buurtbewoners (zie ook § 6.2.3).

Ook tussen landen zien we grote verschillen in angst voor slachtofferschap. Gemid-
deld voelt bijna een kwart van de bevolking in de westerse geïndustrialiseerde landen 
zich wel eens in de eigen buurt in het donker onveilig; een veel kleiner deel – namelijk 
7% – voelt zich thuis in het donker wel eens onveilig. Figuur 9.7 laat zien dat de onvei-
ligheidsbeleving sterk verschilt tussen de westerse geïndustrialiseerde landen. Met 
name in Australië en Polen voelen veel mensen zich onveilig, maar ook in Engeland en 
Wales, en Portugal is de onveiligheidsbeleving relatief hoog. Het meest veilig voelen de 
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inwoners van Zweden, de Verenigde Staten en Canada zich. Nederland neemt een mid-
denpositie in. Er zijn dus behoorlijke verschillen tussen landen in de onveiligheids-
beleving. Hierbij bestaat er een redelijke overeenstemming op landniveau in de mate 
waarin mensen zich onveilig voelen op straat en thuis (0,81).

De onveiligheidsbeleving in een land blijkt nauwelijks samen te hangen met het 
criminaliteitsniveau in een land. De correlatie tussen het percentage slachtoffers 
van geweld en het percentage mensen dat zich onveilig voelt op straat is bijvoor-
beeld 0,20. Voor het percentage slachtoffers van inbraak en het percentage mensen 
dat zich thuis onveilig voelt is dat 0,23. Beide samenhangmaten zijn statistisch niet 
signifi cant. Uit onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling 
van de bevolking in de landen – en dus in zekere zin met de leefstijl en dagelijkse 
routineactiviteiten van de bewoners – blijkt dat vooral individuele slachtoffererva-
ringen en fysieke en sociale kwetsbaarheid van belang zijn voor de onveiligheidsbe-
leving. Kenmerken van landen, zoals het aandeel jonge mannen, echtscheidingen en 
mensen met een laag inkomen, spelen slechts een beperkte rol (Wittebrood 2001).

Figuur 9.7

Aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt op straat in de eigen buurt in het donker (boven) 

en thuis in het donker (onder) in zestien westerse geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00) SCP-bewerking 
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Figuur 9.8

Aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt op straat in de eigen buurt in het donker (boven) 

en thuis in het donker (onder) in zestien westerse geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)
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Resumé

De beleving van criminaliteit behelst vele aspecten. Het gaat om de angst slachtoffer te 

worden, maar ook de inschatting van de kans op slachtofferschap, bezorgdheid over de 

wijze waarop de criminaliteit zich ontwikkelt en een meer algemeen gevoel van angst en 

onbehagen worden vaak tot de onveiligheidsbeleving gerekend. In 2004 gaf bijna een 

kwart van de Nederlandse bevolking aan zich wel eens onveilig te voelen. Deze gevoe-

lens zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Overdag voelen mensen zich in hun 

eigen huis en buurt het meest veilig; het minst veilig voelen ze zich in de omgeving van 

rondhangende jongeren. Ongeacht de plek voelen mensen zich in elke situatie ’s avonds 

onveiliger dan overdag. Over de afgelopen 25 jaar blijken bepaalde aspecten van onvei-

ligheidsbeleving toe te nemen, terwijl andere afnemen. Bepaalde groepen in de samen-

leving – vrouwen, ouderen en mensen uit lagere sociaaleconomische klassen – voelen 

zich angstiger. Ook slachtoffers voelen zich vaak onveiliger dan niet-slachtoffers. Dat 

deze groepen zich angstiger voelen komt vooral doordat zij hun kwetsbaarheid en risi-

co’s hoger inschatten. Daarnaast lijkt de omgeving waar mensen wonen relevant te zijn: 

in buurten met een lage sociaaleconomische status, veel niet-westerse allochtonen en 

veel verloedering en overlast is de onveiligheidsbeleving hoger. Ook tussen landen zijn 

varieert de onveiligheidsbeleving aanzienlijk.
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Noten

1  In de Politiemonitor Bevolking (pmb) wordt deze vraag al sinds 1993 gesteld: de 
uitkomsten zijn vergelijkbaar met die uit de enquêtes van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (cbs), maar het percentage van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt, 
ligt in de pmb enkele procentpunten hoger. Dit kan te maken hebben met verschillen 
tussen de pmb en de cbs-enquêtes in het steekproefkader en de wijze van enquête-
ren (zie hiervoor ook bijlage A). Maar ook het moment waarop het onderzoek wordt 
afgenomen speelt mogelijk een rol. Semmens et al. (2002) hebben laten zien dat met 
name in de winterperiode mensen zich relatief onveilig voelen. Aangezien de pmb in 
het begin van het kalenderjaar wordt afgenomen en de cbs-enquêtes doorlopend, zou 
dit mede kunnen verklaren waarom in de pmb een groter aandeel ondervraagden zich 
onveilig voelt.

2  Het is interessant om te melden dat de stijging in 2001 waarschijnlijk het gevolg is van 
de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september van dat jaar. Het cbs heeft laten 
zien dat tot september 2001 er geen veranderingen zichtbaar waren in de onveiligheids-
beleving ten opzichte van 2000 (21%); in het laatste kwartaal van 2001 gaf echter 25% 
aan zich wel eens onveilig te voelen (cbs 2002). Die toename hield in 2002 stand.

3  In deze twee jaren is de vraag in de basisvragenlijst van het Permanent Onderzoek 
Leefsituatie (pols) opgenomen in de context van kenmerken van de woning en de 
woonomgeving. In de andere jaren zijn deze vragen gesteld in de context van onveilig-
heid en preventief gedrag (Eggen 2005: 75). De gegevens uit 1997 en 1998 zijn dus ook 
niet vergelijkbaar met die in voorgaande en volgende jaren.

4  Een andere traditie van onderzoek richt zich niet op angst voor slachtofferschap, maar 
op een algemeen gevoel van angst of onbehagen dat zich ‘projecteert’ op criminaliteit. 
Dit algemene gevoel van onveiligheid wordt veelal verklaard door te verwijzen naar fac-
toren die onzekerheid bevorderen, zoals een economische recessie, sociale ontwrich-
ting en anomie (Elchardus en Smits 2002, 2003). Maar ook factoren die geacht worden 
concrete angst voor criminaliteit te bevorderen, worden in deze traditie gebruikt om 
algemene onveiligheidsgevoelens te verklaren. Voor meer informatie over beide tradi-
ties, zie Elchardus et al. (2005). 

5  Op basis van de Politiemonitor Bevolking worden wel verschillen gevonden tussen 
allochtonen en autochtonen, maar deze benadrukken vooral het verschil tussen steden 
en de rest van Nederland (zie voor meer informatie: Wittebrood et al. 2005).
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10 Slachtofferschap en beleid*

10.1 Inleiding

In de hoofdstukken 2 tot en met 9 hebben we een beeld geschetst van de mate waarin 
burgers te maken hebben met criminaliteit: hierbij kwamen vooral de objectieve, 
maar ook de subjectieve aspecten daarvan aan de orde. Van belang voor de omvang 
en de ontwikkeling van criminaliteit is het beleid dat de overheid voert op dit terrein. 
Het kabinet-Balkenende ii heeft het ‘bevorderen van een veiliger samenleving’ tot één 
van de centrale doelstellingen van het veiligheidsbeleid gemaakt (tk 2002/2003a: 17). 
Hierbij concentreert het zich steeds meer op misdrijven die de burger rechtstreeks 
raken en beoogt dat de criminaliteit in de periode 2008 tot 2010 met circa 20% tot 25% 
moet zijn afgenomen (tk 2004/2005). Ook moet de burger zich tegen die tijd aan-
merkelijk veiliger voelen. Het terugdringen van de criminaliteit en het verminderen 
van de onveiligheidsbeleving zijn geen nieuwe doelstellingen. De afgelopen decen-
nia heeft de overheid uiteenlopende maatregelen ingezet om de criminaliteit terug te 
dringen, variërend van meer politie op straat, het invoeren van cameratoezicht en het 
aanpassen van de straatverlichting tot het opvangen en begeleiden van risicojongeren 
en het opleggen van zwaardere sancties. Van al deze maatregelen worden preventieve 
effecten verwacht: verondersteld wordt dat door het uitvoeren van deze maatregelen 
de criminaliteit in de toekomst zal verminderen (en daarmee de kans op slachtoffer-
schap).1 Vaak wordt verondersteld dat dezelfde maatregelen er tevens toe leiden dat 
burgers zich veiliger gaan voelen.

10.2 Algemene ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid

Het terugdringen van de criminaliteit maakt al lang onderdeel uit van het Neder-
landse veiligheidsbeleid. Het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw kan in 
dit verband als een keerpunt worden gezien. De sterke toename van door de politie 
geregistreerde criminaliteit in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, alsmede de 
gesignaleerde onveiligheidsbeleving bij burgers, leidde tot de wens van een meer 
samenhangende aanpak van de criminaliteit.2 In 1983 werd daarvoor de Commissie 
kleine criminaliteit – beter bekend als de commissie-Roethof – ingesteld die in 1984 
in een interim-rapport verslag deed van haar bevindingen (in 1986 volgde het eind-
rapport). Op basis van het interim-rapport werd in 1985 het beleidsplan Samenleving 

en criminaliteit (SeC) gepresenteerd (tk 1984/1985). In SeC werd betoogd dat het straf-
recht niet het primaire middel zou moeten zijn om ‘kleine’ criminaliteit te bestrij-
den, maar zou moeten fungeren als sluitstuk (ultimum remedium).3 

* Dit hoofdstuk is gebaseerd op Wittebrood en Van Beem (2004a).
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Tot het einde van de jaren zeventig werd de aanpak van criminaliteit als een exclu-
sief terrein van politie en justitie beschouwd. De opvatting dat niet alleen politie en 
justitie een rol moeten spelen bij de criminaliteitsbestrijding, maar ook andere over-
heidsinstanties, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en individuele burgers, 
was ‘vernieuwend’. Hoewel in de rapporten van de commissie-Roethof ook veel aan-
dacht was voor de veiligheidsbeleving van burgers, kwam dit in het beleidsplan SeC 
nauwelijks expliciet aan de orde.

Het beleidsplan Samenleving en criminaliteit was het begin van een reeks nota’s en 
beleidsstukken waarin maatregelen werden voorgesteld om de criminaliteit aan 
te pakken buiten het strafrecht om. Deze maatregelen waren vooral gericht op het 
aanpassen van de bebouwde omgeving, het versterken van sociale bindingen in de 
samenleving en het intensiveren van het functionele toezicht. In dit kader werden 
voor experimenten in ongeveer 80 gemeenten gelden beschikbaar gesteld en ruim 
250 projecten zijn hiermee gefi nancierd. Een van de voorwaarden om voor subsidie 
in het kader van het beleidsplan in aanmerking te komen, was het uitvoeren van een 
evaluatie (zie Polder en Van Vlaardingen 1992). De ingestelde interdepartementale 
stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit kreeg de opdracht het beleid te 
stimuleren en coördineren. In haar eindrapport constateerde de stuurgroep dat het 
preventiebeleid was aangeslagen, maar nog onvoldoende structureel was ingebed 
(Rook en Leeuwenburg 1991).

In 1990 werd het beleidsplan SeC opgevolgd door Recht in beweging (tk 1990/1991). 
Hoewel het belang van bestuurlijke preventie en de rol daarbij van maatschappe-
lijke organisaties, bedrijfsleven en individuele burgers opnieuw werd benadrukt, 
was duidelijk sprake van een andere invalshoek. De aandacht verschoof begin jaren 
negentig van de ‘kleine’ criminaliteit naar de zwaardere vormen van criminaliteit 
en de gelden voor bestuurlijke criminaliteitspreventie werden ondergebracht bij 
het socialevernieuwingsbeleid. Halverwege de jaren negentig werd een deel van de 
in 1989 opgerichte directie Criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie 
overgeplaatst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie zou zich primair 
richten op dadergerichte preventie en haar werkzaamheden koppelen aan justitiële 
organen, zoals het openbaar ministerie, politie, jeugdbescherming en reclassering. 
Binnenlandse Zaken zou zich vooral richten op situationele preventie en haar werk-
zaamheden richten op de lokale overheid (De Haan 1997). Hiermee vielen de gele-
genheidsbeperkende maatregelen zoals die in dit hoofdstuk centraal staan, vooral 
onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 (tk 1994/1995) werd dan ook niet aangeboden 
door de minister van Justitie, maar door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. 
Overigens werd in deze nota onder onveiligheid niet alleen criminaliteit verstaan, 
maar ook onder andere branden, verkeersonveiligheid, transport van gevaarlijke 
stoffen en overstromingen. Net als in het beleidsplan SeC werd benadrukt dat de 
criminaliteitsbeheersing bij uitstek een verantwoordelijkheid is van de lokale over-
heid in samenwerking met maatschappelijke partners en burgers, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Het veiligheidsbeleid werd daarom op lokaal niveau 
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gestimuleerd. Voor de grote(re) steden werden specifi eke maatregelen genomen (zie 
hiervoor onder andere het grotestedenbeleid).4 In 1999 verscheen het eerste Integraal 
Veiligheidsprogramma. De tendens om de nadruk te leggen op het voorkomen van 
onveiligheid en op de samenwerking tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en burgers werd voortgezet.

De laatste jaren komen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties (bzk) en Justitie weer gezamenlijk met nota’s om de criminaliteit aan te pakken. 
In juni 2001 kwamen de ministers van beide ministeries met de nota Criminaliteits-

beheersing (tk 2000/2001). Het zwaartepunt in deze nota ligt op de strafrechtelijke 
handhaving. Erkend wordt echter dat de preventieve werking van strafrechtelijk 
ingrijpen beperkt is en er wordt benadrukt dat de notie in het beleidsplan SeC uit 1985 
nog onverkort geldt. Een versterking van het preventiebeleid wordt dan ook voorge-
steld en een uitbreiding van het toezicht in het publieke domein aangekondigd. In 
zijn standpunt over dit toezicht (tk 2001/2002) geeft het kabinet expliciet aan dat de 
gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het lokale veiligheidsbeleid en dus ook 
voor toezicht in het publieke domein. Het versterken van het toezicht wordt echter – in 
tegenstelling tot het beleidsplan SeC – vooral ingevuld door meer politie. Het kabinet 
verwacht niet veel van de inzet van stadswachten en acht het onwenselijk dat particu-
liere beveiligingsorganisaties toezicht houden in het publieke domein.

In 2002 verscheen het – meest recente – veiligheidsprogramma Naar een veiliger 

samenleving (tk 2002/2003a). Ook in dit programma wil het kabinet criminaliteit, 
geweld en overlast terugdringen in het (semi)publieke domein door het toezicht en 
de handhaving te intensiveren. Het formele toezicht wordt gerichter uitgevoerd op 
plaatsen en tijdstippen waarbij een verhoogd risico op criminaliteit, geweld en over-
last is te voorzien. Dit zijn plaatsen als stations, uitgaansgebieden, winkelcentra, het 
gebied rond coffeeshops en jeugdverzamelplaatsen. Regels zullen strakker worden 
gehandhaafd. De politie en de gemeenten krijgen hierbij meer bevoegdheden en de 
inzet van particuliere beveiliging, buitengewone opsporingsambtenaren en stads-
wachten wordt weer uitgebreid.

Sinds het einde van de jaren zeventig hebben zich dus enkele algemene ontwikke-
lingen voorgedaan in het veiligheidsbeleid, die zichtbaar zijn in de concrete maat-
regelen die zijn genomen. Met name maatregelen waarmee de overheid beoogt de 
gelegenheid tot criminaliteit zo klein mogelijk te maken en die direct tot doel hebben 
te voorkómen dat criminaliteit plaatsvindt, zijn in het kader van deze studie interes-
sant. Deze maatregelen richten zich op (potentiële) daders, (potentiële) slachtoffers 
en (potentiële) locaties (zie hierover ook hoofdstuk 11).

10.3 Concrete maatregelen 

Binnen de kaders van het algemene veiligheidsbeleid is voor bepaalde vormen van 
criminaliteit en/of bepaalde domeinen meer specifi ek beleid geformuleerd.5 Veel 
van de maatregelen die hierin worden voorgesteld, zijn gelegenheidsbeperkende 
maatregelen. Hoewel we ons in dit hoofdstuk richten op beleid dat de rijksoverheid 
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inzet, is het veiligheidsbeleid in de praktijk vooral een lokale aangelegenheid. We 
beogen hier niet om een volledig overzicht te geven van alle ingezette maatrege-
len, maar schetsen vooral een beeld van gelegenheidsbeperkende maatregelen die 
algemeen zijn ingezet. We hebben deze maatregelen ingedeeld naar woongebieden, 
winkelgebieden, openbaar vervoer en uitgaansgebieden.

10.3.1 Woongebieden
Een van de hoofdlijnen van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit was het aanpak-
ken van de bebouwde omgeving. Door de bebouwde omgeving aan te passen zou 
het toezicht worden vergroot en de gelegenheid voor criminaliteit worden verkleind. 
In tegenstelling tot de domeinen openbaar vervoer en uitgaansgebieden, zijn voor 
woongebieden nauwelijks specifi eke beleidsplannen ontwikkeld. Wel maakt de doel-
stelling om de sociale veiligheid in woongebieden te vergroten, vaak onderdeel uit 
van een meer integrale aanpak om maatschappelijke problemen op te lossen.

Eind jaren tachtig werd gestart met zogenoemde buurtpreventieprojecten: door 
buurtbewoners gedragen en actief uitgevoerde kleinschalige projecten, waarbij 
voorzorgsmaatregelen in overleg en in nauwe samenwerking met politie, justitie 
en bestuur zijn gekozen. De projecten hadden tot doel de objectieve en subjectieve 
sociale veiligheid te vergroten. Het ging hierbij om een Nederlandse uitwerking van 
het van oorsprong uit de Verenigde Staten afkomstige Neighborhood Watch. Begin 
jaren negentig werd gekozen voor buurtbeheer, eveneens een integrale buurtgerichte 
aanpak met een pakket aan maatregelen (De Waard en De Savornin Lohman 1991).

Veel maatregelen gericht op woongebieden maakten begin jaren negentig onder-
deel uit van het sociale vernieuwingsbeleid. In stedelijke gebieden werd geprobeerd 
het leefklimaat te verbeteren door onder andere de verloedering tegen te gaan en 
vandalisme en kleine overlast terug te dringen. Ingezette maatregelen waren gericht 
op het verbeteren van de fysieke kwaliteit van woningen en de woonomgeving, het 
vergroten van het bereik van woonvoorzieningen, het terugdringen van de werkloos-
heid en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Het afsluiten van portie-
ken en centrale hallen, de inzet van huismeesters en fl atwachten, en cameratoezicht 
zijn concrete voorbeelden van maatregelen. Ook recentere programma’s als Heel 
de Buurt, Opzoomeren en Buurtbeheer richten zich op deze doelstellingen. In 2001 
startten in bepaalde wijken in de 30 grote steden 40 projecten om de leefbaarheid, 
sociale cohesie en veiligheid in de wijk te verbeteren. Wijkbewoners kregen door 
middel van het programma Onze buurt aan zet de kans om problemen in de wijk aan 
te pakken.

In buurten met ernstige veiligheidsproblemen zijn sinds 1997 (ook) kantoren van 
Justitie in de Buurt (JiB) geopend. Bij deze projecten, die een grote verscheidenheid 
kennen, werken gemeenten, justitie en politie samen om de criminaliteit te bestrij-
den. In het landelijke beleid voor JiB wordt een groot aantal doelen onderscheiden, 
waaronder het verbeteren van de zichtbaarheid van justitie en een vernieuwende 
aanpak van overlast en criminaliteit. 
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Naast meer sociale maatregelen is er sinds het begin van de jaren tachtig ook actief 
beleid gevoerd om via technische maatregelen de sociale veiligheid in woongebieden 
te vergroten. Vooral het gebruik van speciale sloten, binnenverlichting bij afwezig-
heid en buitenlampen door burgers zelf is gestimuleerd om de kans op inbraak te 
verkleinen. Maar ook technische maatregelen om diefstal van vervoersmiddelen 
terug te dringen hebben veel aandacht gekregen (denk aan graveermogelijkheden en 
het gebruik van startonderbrekers in auto’s). Veel van deze maatregelen zijn inmid-
dels geformaliseerd via het Keurmerk Veilig Wonen. Het gaat hier om een certifi ce-
ringsregeling. Het certifi caat kan worden verkregen wanneer bepaalde maatregelen 
in individuele woningen (of wijken) zijn getroffen. Het doel van het Keurmerk is 
onder andere het verkleinen van de kans op woninginbraak, het verhogen van de 
veiligheid in de woonomgeving (zoals geweld, diefstal, vandalisme en autocrimina-
liteit) en het positief beïnvloeden van de veiligheidsgevoelens van de bewoners.

10.3.2 Winkelgebieden
Maatregelen om de sociale veiligheid in winkelgebieden te vergroten waren eind 
jaren tachtig en begin jaren negentig veelal een uitvloeisel van de werkzaamheden 
van de commissie-Roethof en bestonden dan ook vaak uit het versterken van het 
functionele toezicht, het nemen van bouwkundige/technische maatregelen, het ver-
groten van de sociale controle en het creëren van bewaakte fi etsenstallingen. Ook 
de inzet van stadswachten in 1989 was hier een gevolg van. De stadswacht werkt op 
straat en heeft daar een preventieve en hulpverlenende taak (en dus geen verbalise-
ringsbevoegdheid). In de regel blijven zijn of haar werkzaamheden beperkt tot het 
stadscentrum (Hauber et al. 1994). Het doel van de stadswachten was het verbeteren 
van de veiligheid en leefbaarheid, maar ook het bevorderen van de werkgelegenheid. 
Hoewel stadswachten nog steeds worden ingezet in het publieke domein, worden 
twijfels geuit bij de kwaliteit en effectiviteit van de stadswachtorganisaties om de 
veiligheid te vergroten (tk 2001/2002a). 

Ook tegenwoordig krijgt de sociale veiligheid in winkelgebieden veel aandacht. 
Om de veiligheid te vergroten wordt bijvoorbeeld meer toezicht (menselijk en/of via 
camera’s) ingezet bij de winkels, maar ook bij parkeerplaatsen of -garages. Bij de 
bebouwing en inrichting van de winkelgebieden wordt eveneens rekening gehouden 
met aspecten van sociale veiligheid. Als ondernemers, gemeente, politie en andere 
relevante partijen gezamenlijk bepaalde maatregelen hebben getroffen om de 
veiligheid in winkelcentra te verbeteren, kan het certifi caat Keurmerk Veilig Onder-
nemen worden verkregen.6 Hoewel het Keurmerk vooral is gericht op criminaliteit 
ten nadele van de ondernemers (zoals winkeldiefstal), zijn het terugdringen van de 
criminaliteit en het verminderen van de onveiligheidsbeleving onder de bezoekers 
van de winkelgebieden ook expliciete doelstellingen. Vanaf 2004 moeten alle nieuw 
te bouwen winkelgebieden over dit Keurmerk beschikken.
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10.3.3 Openbaar vervoer
Begin jaren negentig kwam het thema sociale veiligheid in het openbaar vervoer 
nadrukkelijk op de politieke agenda te staan (Etman et al. 1996a). In 1992 resulteerde 
dat in het landelijke Project Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. Dit project had als 
belangrijkste doel dat de vervoersbedrijven samen met de andere partners (gemeen-
ten, politie, openbaar ministerie) structureel aandacht aan de sociale veiligheid in 
het openbaar vervoer besteden. Dit moest in een periode van vier jaar worden bereikt. 
In het kader van het Project Sociale Veiligheid zijn 207 projecten gesubsidieerd, vari-
erend van het aanpassen van de omgeving tot het vergroten van het formele en infor-
mele toezicht (zie voor een overzicht Etman et al. 1996a).

Het duurde echter tot 2002 voordat het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar 
Vervoer (svov) verscheen, opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, 
in samenwerking met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (tk 2002/2003b). Dit aanvalsplan is een sectorale uitwerking van het 
veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving (tk 2002/2003a). De doelstelling 
van het aanvalsplan is ‘vermindering van het aantal feitelijke incidenten (objectief) 
en het onveiligheidsgevoel (subjectief) in en rond het openbaar vervoer tot een aan-
vaardbaar niveau voor reizigers en personeel’ (tk 2002/2003b: 5). Hoewel de veilig-
heid een kerntaak is van de overheid, is de primaire verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer medio jaren negentig 
bij de vervoersbedrijven gelegd. Voor het bus-, tram- en metrovervoer zijn dat lokale 
en regionale vervoersbedrijven; voor de trein zijn dat de Nederlandse Spoorwegen. 
Perrons en voertuigen zijn dus geen openbare ruimtes en de aanwezigheid van een 
geldig vervoersbewijs is hier vereist. Toezichthouders kunnen controleren en eventu-
eel handhavend optreden. De overheid is nog wel verantwoordelijk voor de infra-
structuur. Zo is de overheid verantwoordelijk voor de openbare ruimtes van stations 
en haltes en kan daar politie, stadswachten of particuliere beveiligers inzetten. In de 
niet-openbare ruimtes van stations en haltes, bijvoorbeeld winkels in de stationshal, 
zijn de eigenaren of exploitanten in eerste instantie zelf verantwoordelijk.

Om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten zijn de afgelopen 
jaren veel beleidsmaatregelen genomen (zie ook: Katteler en Woldringh 2000). Hierbij 
bestaat in het algemeen een sterke voorkeur voor maatregelen gericht op het vermin-
deren van de gelegenheid en aanleiding voor criminaliteit. Inmiddels spelen veel 
partijen een rol bij het nemen van maatregelen. Naast de rijksoverheid en de vervoers-
bedrijven zijn dat onder meer gemeenten, politie, openbaar ministerie en de reizigers. 
De belangrijkste maatregel is de inzet van toezichthouders (functioneel toezicht). 
Deze kunnen worden ingezet om informatie te verstrekken, kaartjes te controleren 
of als er problemen zijn. De bevoegdheden van de toezichthouders zijn afhankelijk 
van de taken die zij hebben. De meeste bussen in Nederland hebben een gesloten 
instapregime, waardoor de chauffeur functioneel toezichthouder is. Tram, metro en 
trein kennen veelal een open instapregime. Vliegende brigades (tram en metro) en 
conducteurs (trein) controleren dan de reizigers op een geldig vervoersbewijs. Ook 
particuliere beveiliging wordt ingezet om de sociale veiligheid te vergroten. Steeds 
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vaker wordt gebruikgemaakt van cameratoezicht in voertuigen en op stations of 
haltes. In 2002 waren op ns-stations ruim 1200 camera’s beschikbaar; gedacht wordt 
aan uitbreiding met enkele duizenden camera’s. Andere maatregelen die vaak worden 
ingezet zijn in- en uitgangscontroles op stations, het afsluiten van het achterste 
gedeelte van de tram, een reis- en verblijfsverbod, voorlichting aan reizigers en het 
aanpassen van de stations- en halteomgeving en soms ook de voertuigen. 

10.3.4 Uitgaansgebieden
Vanaf de tweede helft van de jaren negentig wordt specifi ek beleid geformuleerd over 
sociale onveiligheid in het publieke domein. Begin 1998 heeft de minister van Justitie 
een notitie over het voorkomen en bestrijden van geweld op straat aan de Tweede 
Kamer gezonden (tk 1997/1998). Hoewel het beleid zich offi cieel op geweld op straat 
richt, gaat het vooral om uitgaansgeweld. Gelegenheidsbeperkende maatregelen 
die in dit beleid werden voorgesteld, hebben vooral betrekking op het beperken 
van alcoholgebruik, zoals het aanpassen van de leeftijdsgrenzen voor de aankoop 
van alcohol, een verbod op happy hours, en het aanpassen van de sluitingstijden van 
horecagelegenheden.7 Ook het Integraal Veiligheidsprogramma uit 1999 bevat 
specifi eke maatregelen tegen uitgaansgeweld. Een van de nieuwe maatregelen in 
dit programma is dat alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners en een gecon-
centreerd uitgaansgebied, uiterlijk in 2002 een structurele aanpak van de geweld-
problematiek in het uitgaansgebied hebben ontwikkeld en dit hebben vastgelegd in 
een ondertekend convenant Veilig Uitgaan. De belangrijkste partners hierbij zijn de 
gemeenten, horeca, politie en openbaar ministerie. Gelegenheidsbeperkende maat-
regelen die vaak worden ingezet zijn: ‘verantwoord’ drank verstrekken, adequate 
toegangscontrole, het hanteren van huisregels, alertheid op drugs en wapens en het 
schoonhouden van de directe omgeving van horecagelegenheden, geüniformeerde 
politiesurveillance en een duidelijk aanspreekpunt voor de horeca. Ook cameratoe-
zicht maakt deel uit van de maatregelen die worden ingezet om de sociale veiligheid 
te vergroten.

Resumé

Het terugdringen van de criminaliteit en het verminderen van de onveiligheidsbele-

ving maakt al decennia lang onderdeel uit van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het 

midden van de jaren tachtig kan in dit verband als een keerpunt worden gezien. De 

sterke toename van door de politie geregistreerde criminaliteit in de jaren zeventig en 

tachtig, alsmede de gesignaleerde onveiligheidsbeleving leidde tot de wens van een 

meer samenhangende aanpak van de criminaliteit. Binnen de kaders van het algemene 

veiligheidsbeleid is met name voor woongebieden, winkelgebieden, openbaar vervoer 

en uitgaansgebieden meer specifi ek beleid geformuleerd.
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Noten

1  Vaak wordt de term criminaliteitspreventie gebruikt om te verwijzen naar andere dan 
strafrechtelijke maatregelen om de omvang en ernst van criminaliteit te beperken (zie 
bv. ek 2001/2002). Omdat strafrechtelijke én niet-strafrechtelijke maatregelen midde-
len zijn om de criminaliteit terug te dringen, verstaan wij onder criminaliteitspreventie 
alle maatregelen die tot doel hebben criminaliteit te verminderen. Zie verder hierover 
hoofdstuk 11.

2  De toegenomen aandacht kwam mede door het invoeren van landelijke slachtoffer-
enquêtes. Hierdoor werd niet alleen duidelijk dat veel meer mensen slachtoffer werden 
van criminaliteit dan tot dan toe aangenomen op basis van politieregistraties, maar 
bleek ook dat er angst en onrust onder de bevolking bestond over criminaliteit.

3  Dit idee kwam overigens niet uit de lucht vallen. Eind jaren zeventig werd al geconsta-
teerd dat een louter repressief optreden door politie misschien niet de beste aanpak van 
de criminaliteit was. Er werd daarom in die periode gepleit voor een meer decentrale 
en probleemgerichte aanpak. Deze opvatting gold met name voor de aanpak van de 
‘kleine’ of ‘veelvoorkomende’ criminaliteit. Met betrekking tot zwaardere vormen van 
criminaliteit (zoals georganiseerde misdaad) zou de nadruk wel meer op een strafrech-
telijke aanpak moeten liggen.

4  Het grotestedenbeleid (gsb) kan tevens worden gezien als de opvolger van respectieve-
lijk het stadsvernieuwingsbeleid en het sociale vernieuwingsbeleid.

5  Hoewel we ons hier richten op beleid dat de rijksoverheid inzet, is het veiligheids-
beleid in de praktijk vooral een lokale aangelegenheid. Vanuit het ministerie van bzk 
is aangegeven dat het zeer wenselijk is dat elke gemeente een integraal veiligheidsplan 
heeft – zonder dit overigens te verplichten. In een veiligheidsplan legt de gemeente haar 
veiligheidsambities voor een bepaalde periode neer. Op basis van een analyse van de 
bestaande situatie en het bestaande beleid, stelt de gemeente prioriteiten in thema’s en 
gebieden.

6  Er is ook een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen.
7  In de Alcoholnota 2001-2003 (tk 2000/2001a) wordt hier ook aandacht aan besteed. 
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11 Preventie van slachtofferschap*

11.1 Inleiding

Globaal genomen kunnen drie preventiestrategieën worden onderscheiden om de 
criminaliteit (en dus de kans op slachtofferschap) in de toekomst te verminderen (zie 
ook: Tonry en Farrington 1995; Sherman et al. 2002). De eerste preventiestrategie is 
die van de rechtshandhaving. Deze is erop gericht daders die bekend zijn bij politie 
en justitie ervan te weerhouden nogmaals delicten te plegen. Ook wordt veronder-
steld dat er een afschrikkende werking van uitgaat voor anderen. Binnen deze strate-
gie gaat het dus om strafrechtelijke maatregelen en deze kunnen betrekking hebben 
op opsporing, vervolging en berechting. Voorbeelden van maatregelen die binnen de 
preventiestrategie passen zijn zero-tolerancearrestaties, opleggen van geldboetes en 
gevangenisstraffen, alsmede Halt-afdoeningen en resocialisatieprogramma’s voor 
veroordeelden.

De tweede preventiestrategie is vooral gericht op bepaalde risicogroepen van 
(potentiële) daders. Deze strategie wordt meestal ingezet om jongeren ervan te weer-
houden ‘het criminele pad op te gaan’. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn 
opvoedingsondersteuning, het terugdringen van schooluitval of de opvang en bege-
leiding van risicojongeren. Soms zijn deze maatregelen gericht op brede groepen 
in de samenleving, zoals gezinnen die tot een etnische minderheidsgroep behoren 
of waarvan de ouders laag zijn opgeleid; soms gaat het om specifi eke gezinnen met 
hoge concentraties risicofactoren en soms gaat het om individuele jongeren die nog 
niet in het justitiële circuit verkeren, maar wel al probleemgedrag vertonen.

De derde preventiestrategie beoogt vooral de gelegenheid tot criminaliteit zo 
klein mogelijk te maken en heeft direct tot doel te voorkómen dat criminaliteit plaats-
vindt. In tegenstelling tot de vorige twee preventiestrategieën staat hier dus niet de 
ontwikkelingsgeschiedenis van (potentiële) daders centraal, maar de criminaliteit 
zelf. Bovendien richten de maatregelen zich niet alleen op (potentiële) daders, maar 
ook op (potentiële) slachtoffers en/of (potentiële) locaties. Voorbeelden van gele-
genheidsbeperkende maatregelen zijn ingangscontroles op stations, de inzet van 
politiesurveillanten, cameratoezicht en projecten als ‘buurtpreventie’. In hoofdstuk 
10 hebben we dergelijke maatregelen die de afgelopen 25 jaar zijn ingezet uitgebrei-
der beschreven.

Alle drie de beschreven preventiestrategieën zijn van belang om de veiligheid te 
vergroten. Het is dus ook van belang om binnen elk van deze strategieën duidelijk-
heid te krijgen over de effectiviteit van de ingezette maatregelen. Toch concentreren 
we ons in dit hoofdstuk op één van deze strategieën, namelijk de gelegenheids-
beperkende strategie.1 Dat doen we met name omdat deze strategie een autonome

* Dit hoofdstuk is gebaseerd op Wittebrood en Van Beem (2004a).
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rol speelt bij het terugdringen van de feitelijke criminaliteit. Als de gelegenheids-
structuur niet wordt aangepast, kunnen daders gemakkelijk opnieuw delicten plegen 
nadat ze hun straf hebben gekregen. Ook ‘nieuwe’ daders zullen gebruikmaken van 
de bestaande mogelijkheden. Daarnaast heeft de gelegenheidsbeperkende strategie 
het meest direct invloed op het verkleinen van de kans slachtoffer te worden. Voor 
ons reden om de gelegenheidsbeperkende preventiestrategie in dit hoofdstuk cen-
traal te stellen. 

We beginnen dit hoofdstuk met een veel gebruikt overzicht van de belangrijkste 
praktische richtlijnen om de criminaliteit terug te dringen via gelegenheidsbeper-
king. Deze zijn in belangrijke mate gebaseerd op de algemene gelegenheidstheorie 
zoals die in hoofdstuk 4 aan de orde kwam. Vervolgens geven we aan wat op grond 
van verrichte evaluaties bekend is over de effectiviteit van de beleidsmaatregelen die 
zijn ingezet om de kans op slachtofferschap te verkleinen.

11.2 Criminaliteit terugdringen door gelegenheidsbeperking

Het beleid om de criminaliteit via gelegenheidsbeperkende maatregelen terug te 
dringen is in Nederland in sterke mate gebaseerd op wetenschappelijke studies die 
met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn verricht. De basis 
van deze inzichten vormt de algemene gelegenheidstheorie waarin drie risicofacto-
ren worden onderscheiden: aanwezigheid van gemotiveerde daders, aantrekkelijk-
heid van het doelwit, en de mate waarin het doelwit bescherming geniet (zie verder 
hoofdstukken 4, 5 en 6). De bevindingen van dit criminologische onderzoek hebben 
veel kennis opgeleverd over situaties waarin criminaliteit relatief vaak plaatsvindt. 
Op basis hiervan heeft Clarke een schema ontwikkeld met de belangrijkste richtlij-
nen om de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit te verkleinen (Clarke 1983, 
1995; Clarke en Eck 2003). Dit schema ligt – soms expliciet, maar veelal impliciet 
– ook ten grondslag aan het Nederlandse beleid om de gelegenheid tot criminaliteit 
zo klein mogelijk te maken (Van Dijk 1991). Er zijn vijf groepen maatregelen onder-
scheiden die elk op een verschillende wijze de gelegenheidstructuur beïnvloeden.

1  Beter beschermen van doelwitten
Om het mensen zo moeilijk mogelijk te maken delicten te plegen, is het belang-
rijk doelwitten adequaat te beschermen. Goede sloten zijn hier van belang, maar 
er kan ook gedacht worden aan het plaatsen van een scherm rondom de bus- of 
trambestuurder. Het wordt (potentiële) daders ook moeilijker gemaakt als zij niet 
kunnen komen waar dat ook niet zou moeten, bijvoorbeeld doordat appartementen-
complexen alleen toegankelijk zijn voor bewoners en gewenste bezoekers, of door 
bepaalde toegangsbewijzen te eisen (zoals in het openbaar vervoer). Ook uitgangs-
controles kunnen het mensen moeilijker maken delicten te plegen, bijvoorbeeld 
doordat het alarm afgaat als goederen worden gestolen. (Potentiële) daders kunnen 
eveneens van het plegen van delicten worden afgebracht door de nachtbus direct na 
sluitingstijd van de horecagelegenheden te laten rijden, zodat vechtpartijen tussen 
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dronken bezoekers kunnen worden voorkomen. Door te controleren op mogelijke 
‘wapens’ wordt het ook moeilijker gemaakt delicten te plegen. Dit kan bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van detectiepoortjes en preventief fouilleren, maar ook het 
gebruik van plastic bierglazen in plaats van glas kan ongewenste situaties voorko-
men. Meer controle, zoals creditcards voorzien van een pasfoto, maakt het eveneens 
moeilijker delicten te plegen.

2  Meer formeel en informeel toezicht
Potentiële daders blijken zich vooral zorgen te maken over de kans dat ze gepakt 
worden en minder over de consequenties die dat eventueel heeft. Om de crimina-
liteit terug te dringen is het dus belangrijk de pakkans zo groot mogelijk te maken 
(of in ieder geval de gepercipieerde pakkans). Het vergroten van de pakkans is 
vooral bedoeld om potentiële daders ervan te weerhouden een delict te plegen. Een 
belangrijk element hierbij is menselijk toezicht: het vergroten van informeel toezicht 
(bijvoorbeeld in groepjes op stap gaan, inschakelen van buren bij afwezigheid en 
buurtpreventie), functioneel toezicht (bijvoorbeeld de inzet van stadswachten en 
conducteurs) en formeel toezicht (bijvoorbeeld de inzet van beveiligingspersoneel en 
politie). Ook het gebruik van camera’s kan onder het formele toezicht worden gere-
kend. ‘Natuurlijk’ toezicht is eveneens een belangrijk element. Het verwijderen van 
dode hoeken, het snoeien van zichtbelemmerend struikgewas en het verbeteren van 
de straatverlichting zijn hier voorbeelden van. De toegenomen anonimiteit in onze 
samenleving biedt meer mogelijkheden om criminaliteit te plegen. Het terugdringen 
van de anonimiteit is dan ook een belangrijke gelegenheidsbeperkende maatregel. 
Dit kan bijvoorbeeld door functionarissen naambadges te laten dragen en bewust 
kleinschaligheid te creëren. 

3  Minder aantrekkelijke doelwitten
Door de opbrengst van criminaliteit zo klein mogelijk te maken kunnen potentiële 
daders worden weerhouden van het plegen van delicten. Het gaat hierbij niet alleen 
om de materiële opbrengst, maar ook om de immateriële kant van de zaak. Een 
eerste manier is het verbergen van mogelijke doelwitten, bijvoorbeeld door de gor-
dijnen ’s avonds te sluiten of geen opzienbarende juwelen te dragen. Ook kunnen 
doelwitten worden verwijderd. Zo kan elektronisch betalen bij parkeermeters of 
telefooncellen kraak voorkomen. Door het afromen in supermarkten van kassa-
geld wordt de opbrengst voor overvallers geringer. Goederen kunnen ook worden 
gemerkt door een uniek nummer of chip, wat heling bemoeilijkt. Doelwitten zijn 
hierdoor minder aantrekkelijk. Ook het verkleinen van de netto-opbrengst is een 
nuttige preventieve maatregel, bijvoorbeeld door inktpatronen in kleding op te 
nemen die openbarsten bij handmatige verwijdering of door gestolen mobiele tele-
foons onbruikbaar te maken via een ‘sms-bombardement’. 
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4  Minder ‘uitlokking’ van criminaliteit
Ook situaties waarin criminaliteit wordt ‘uitgelokt’, kunnen worden voorkomen. Zo 
kunnen stress en frustraties worden verminderd, bijvoorbeeld door in het openbaar 
vervoer reizigers goed voor te lichten, met name bij vertragingen. Het luisteren naar 
klachten van bewoners kan ook stress en frustratie voorkomen, evenals een bezoe-
kersstop als de maximale capaciteit van een discotheek is bereikt. Het gescheiden 
houden van rivaliserende groepen is een maatregel die vaak wordt toegepast bij voet-
balsupporters. Maar ook het invoeren van standaardprijzen kan twistpunten voor-
komen, bijvoorbeeld bij taxiritten. Omdat de omgeving een belangrijke rol speelt 
bij (normoverschrijdend) gedrag van individuen, worden campagnes gevoerd om 
normen duidelijk aan te geven. Ook imitatie dient zo veel mogelijk te worden voorko-
men, bijvoorbeeld door schade van vandalisme zo snel mogelijk te repareren.

5  Normstellende voorlichting
Veel daders van delicten maken gebruik van excuses om hun gedrag goed te praten. 
Door duidelijke regels, normen en protocollen op te stellen en bekendheid te geven 
(door borden op te hangen met geboden en verboden, contracten te laten onderteke-
nen), kunnen daders zich niet beroepen op onwetendheid. Inspelen op het geweten 
van potentiële normovertreders kan eveneens helpen. Door duidelijk te maken dat 
bepaald gedrag asociaal en normoverschrijdend is, bijvoorbeeld in treinen (‘geen 
voeten op de bank’) of langs de snelweg (‘Hoe hard rijdt u nu?’) wordt hierop inge-
speeld. Een andere manier is het stimuleren van welwillendheid, door bijvoorbeeld 
voldoende prullenbakken en openbare toiletten te plaatsen. Het beperken van alco-
hol- en drugsgebruik is ook een belangrijke maatregel, doordat het gebruik daarvan 
als excuus kan dienen voor crimineel gedrag. Door bijvoorbeeld de sluitingstijden 
aan te passen, de verkoop te controleren, blaastesten te gebruiken en voorlichtings-
acties te houden over alcohol en drugsgebruik, kunnen het alcohol- en drugsgebruik 
beperkt worden. 

11.3 Wat werkt en wat niet?

Om effectief beleid te kunnen voeren om de veiligheid te vergroten – en dus de kans 
op slachtofferschap en de angst daarvoor te verkleinen – is het belangrijk te weten 
welke maatregelen werken en welke niet. Om hier zicht op te krijgen zijn kwalitatief 
goede effectevaluaties nodig. De laatste jaren is hier wereldwijd, maar vooral in de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, veel aandacht voor. Een belangrijke 
mijlpaal in deze onderzoekstraditie vormt het zogenoemde Sherman-rapport uit 
1997: Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising. In 2002 is een uitge-
breidere en verbeterde versie van dit rapport verschenen onder de titel Evidence-based 

Crime Prevention (Sherman et al. 2002). Dit boek bevat een overzicht van 675 weten-
schappelijke effectevaluaties van maatregelen uit verschillende landen die als doel 
hebben de criminaliteit terug te dringen. De evaluaties betreffen niet alleen gelegen-
heidsbeperkende maatregelen, maar ook maatregelen die binnen andere preventie-
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strategieën passen. Bovendien is onlangs een internationaal netwerk opgericht dat 
effectevaluatieonderzoek wil stimuleren: de Campbell Collaboration Crime and Justice 

Group (Farrington en Petrosino 2001).
Het evalueren van beleid kan op uiteenlopende manieren (Hoogerwerf en Her-

weijer 1998; Rossi en Freeman 1993; Swanborn 1999). Hier concentreren we ons op 
de vraag of na het invoeren van een bepaalde maatregel de veiligheid is vergroot 
en of dat veroorzaakt is door die maatregel of door iets anders. Dergelijke evalua-
ties vragen om een experimentele of quasi-experimentele onderzoeksopzet. In een 
effectevaluatie is het belangrijk dat zowel voor als het invoeren van de maatregel de 
veiligheid is gemeten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met alternatieve 
verklaringen voor een eventueel gevonden effect; daarom dient gebruik te worden 
gemaakt van een controlegroep (bij voorkeur meer groepen). Deze controlegroep 
moet vergelijkbaar zijn met de experimentele groep, maar krijgt de betreffende 
maatregel niet opgelegd. Een experimentele onderzoeksopzet is ook belangrijk om 
inzicht te krijgen in allerlei gewenste of ongewenste neveneffecten, zoals ver-
plaatsing van criminaliteit. Er kan een geografi sche verplaatsing van de criminaliteit 
optreden, de criminaliteit kan zich verplaatsen naar andere tijdstippen, er kunnen 
andere doelwitten worden uitgekozen, de werkwijze (modus operandi) bij delictpleging 
kan veranderen, en er kan sprake zijn van een functionele verplaatsing waarbij daders 
overstappen van het ene delicttype op het andere (Hesseling 1994: 1). 

Tot nu toe zijn in Nederland nauwelijks meta-evaluaties verricht naar de effectivi-
teit van gelegenheidsbeperkende maatregelen.2 Een uitzondering is het onderzoek 
van Polder en Van Vlaardingen uit 1992. Zij hebben de criminaliteitsprojecten die 
gesubsidieerd waren door de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit op 
effectiviteit beoordeeld. Het ging hierbij overigens niet alleen om gelegenheidsbe-
perkende maatregelen, maar ook om meer dadergerichte projecten, zoals voorlich-
ting op scholen, alternatieve vrijetijdsbesteding en hulpverlening aan risicogroepen. 
Een van de conclusies van het onderzoek luidde dat een groot deel van de uitgevoerde 
evaluaties van gebrekkige kwaliteit was. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder: het 
aantal ingezette gelegenheidsbeperkende maatregelen is toegenomen, er zijn nieuwe 
effectevaluaties verricht en de theoretische en methodologische kennis op dit terrein 
is verder ontwikkeld.

Wittebrood en Van Beem (2004a) hebben daarom recent een meta-evaluatie ver-
richt naar de effectiviteit van gelegenheidsbeperkende maatregelen in Nederland. Zij 
hebben op basis van systematisch literatuuronderzoek alle Nederlandse effect-
evaluaties van gelegenheidsbeperkende maatregelen in kaart gebracht die de afge-
lopen 25 jaar zijn verricht (zie ook: Wittebrood en Van Beem 2004b). Het onderzoek 
van Wittebrood en Van Beem heeft geresulteerd in een overzicht van 42 effectevalu-
aties, waarop vervolgens een inhoudsanalyse is uitgevoerd.3 Deze laat zien dat het 
merendeel van de maatregelen die de afgelopen 25 jaar door de overheid zijn ingezet, 
niet is geëvalueerd op de effecten die zij mogelijk hebben op de veiligheid. In de jaren 
tachtig hadden evaluaties vooral betrekking op maatregelen ter verbetering van de 
veiligheid in de woonomgeving. Niet lang daarna volgden de evaluaties van maat-
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regelen in winkelgebieden. Vanaf begin jaren negentig kwamen de evaluaties op 
gang naar de effecten van maatregelen in het openbaar vervoer en pas sinds 2000 
zijn evaluaties verschenen naar de effectiviteit van maatregelen in uitgaansgebieden. 
Deze ontwikkelingen lijken redelijk overeen te komen met de algemene ontwikkelin-
gen in het veiligheidsbeleid en de aandacht voor een bepaald domein in dat beleid.

De 42 bestudeerde effectevaluaties hebben gemeen dat de onderzochte maatregel 
expliciet tot doel had (bepaalde vormen van) criminaliteit en/of de onveiligheidbele-
ving terug te dringen én dat deze expliciet zijn gemeten. De evaluaties voldoen echter 
veelal niet aan de minimale kwaliteitseisen (d.w.z. een quasi-experimentele opzet) 
die aan een dergelijke evaluatie gesteld mogen worden. Driekwart van de effect-
evaluaties is enkel gebaseerd op een voor- en nameting van de veiligheid, waarbij in 
de helft van deze gevallen een niet-vergelijkbare controlegroep is opgenomen. Hier-
door blijft onduidelijk of een eventuele toename in de veiligheid veroorzaakt is door 
de betreffende maatregel of door iets anders. Van de 42 effectevaluaties die sinds 
het begin van de jaren tachtig zijn uitgevoerd, hebben er slechts tien een quasi-expe-
rimentele opzet (zie tabel 11.1). Ook aan andere wetenschappelijke criteria, zoals de 
adequaatheid van de verslaglegging, wordt in veel evaluaties niet voldaan.

Tabel 11.1 

Wat werkt en wat werkt niet om de objectieve en subjectieve veiligheid te vergroten?

maatregel

objectieve 

sociale veiligheid

subjectieve 

sociale veiligheid effectevaluatie

woongebieden

voetsurveillance, 

preventievoorlichting
werkt werkt Spickenheuer (1983)

huismeesters werkt voor vandalisme en dief-
stal, maar niet voor inbraak

werkt niet Hesseling et al. (1991)

cameratoezicht, fl atwachten werkt werkt Boumeester en 
Wassenberg (1996)

fl atwachten werkt niet werkt Van Overbeeke (1996)

intensief beheer werkt werkt Van Veghel en 
Wassenberg (1999)

Justitie in de Buurt werkt niet werkt niet Terpstra en Bakker (2002)

winkelgebieden

politiesurveillance en bewa-

king parkeergelegenheden
werkt – Hesseling en Aron (1995)

openbaar vervoer

kaartcontroleurs in bussen werkt niet werkt niet Bieleman en Snippe (1995)

cameratoezicht in bussen – werkt niet Ferwerda en Beke (1997)

uitgaansgebieden

convenant Veilig Uitgaan werkt niet – Algemene Rekenkamer (2004)

Bron: Wittebrood en Van Beem (2004a)
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De bevindingen uit de effectevaluaties zijn in het vervolg van deze paragraaf per 
domein beschreven: namelijk voor woongebieden, winkelgebieden, openbaar ver-
voer en uitgaansgebieden. De bespreking van de evaluaties is gericht op de effecti-
viteit van de maatregel, namelijk: levert de maatregel een bijdrage aan het vergroten 
van de objectieve en subjectieve veiligheid? Omdat veel evaluaties ook aandacht 
besteden aan bijvoorbeeld de mate waarin andere doelen zijn bereikt of aan de imple-
mentatie van de maatregel, blijven in deze toelichting veel gegevens onbesproken. 
Voor dergelijke informatie verwijzen we naar de effectevaluaties zelf.

11.3.1 Woongebieden 
De meeste effectevaluaties die zijn verricht hebben betrekking op woongebieden en 
zijn eind jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig verschenen. Het gaat 
daarbij veelal om het vergroten van functioneel toezicht (conciërges, huismeesters, 
e.d.), het versterken van informeel toezicht en bouwkundige veranderingen in de 
wooncomplexen (Delft en Van der Ven 1989; Elsinga 1990; Wassenberg 1991; Hes-
seling et al. 1991; Rosmalen en Wassenberg 1994; Boumeester en Wassenberg 1996; 
Van Overbeeke 1996; Veghel en Wassenberg 1999; zie ook: Elsinga en Wassenberg 
1991). Ook het effect van het beveiligen van de woning zelf is onderzocht (Roëll en 
Linckens 1984; Reijinga en Van der Dool 1998). Daarnaast zijn effectevaluaties ver-
richt naar maatregelen die meer het woongebied zelf betreffen, zoals het versterken 
van formeel toezicht (Nuijten-Edelbroek 1983; Spickenheuer 1983), buurtbeheer (Van 
Burik en Van Dijk 1988; De Savornin Lohman en Van Dijk 1988; Kesselaar en Mut-
saers 1996), Justitie in de Buurt (Terpstra en Bakker 2002), cameratoezicht (Flight en 
Van Heerwaarden 2003; Snippe et al. 2003) en preventief fouilleren (Lokale Gezags-
driehoek Rotterdam 2003). Van de evaluaties van gelegenheidsbeperkende maatre-
gelen om de sociale veiligheid in woongebieden te vergroten, voldeden er zes aan de 
door ons gestelde kwaliteitseisen.

In drie van deze evaluaties is het effect van functioneel toezicht onderzocht 
(Hesseling et al. 1991; Van Overbeeke 1996; Van Veghel en Wassenberg 1999). Zo 
bleek de inzet van huismeesters in problematische woningcomplexen duidelijk te 
leiden tot minder diefstal en vandalisme in de semi-openbare ruimten (Hesseling et 
al. 1991). Het aantal inbraken in de woningen bleef echter stabiel. Ook de subjectieve 
sociale veiligheid veranderde niet na de komst van de huismeesters. Deze landelijke 
evaluatie liet echter zien dat huismeesters een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
het vergroten van de sociale veiligheid. Vooral in relatief kleine woningcomplexen 
waarbij ook de toegankelijkheid werd beperkt nam de criminaliteit in de algemene 
ruimten af. In deze complexen waren de problemen niet al te groot.

De studie die enkele jaren later door Van Overbeeke (1996) is verricht naar de 
effectiviteit van fl atwachten in de Bijlmermeer laat zien dat de criminaliteit niet 
afnam na de komst van de fl atwachten. Wel nam de veiligheidsbeleving duidelijk toe. 
Mogelijk kunnen de verschillende uitkomsten worden verklaard door de problemati-
sche omstandigheden in de Bijlmermeer.
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Ook werden de effecten onderzocht van de inzet van fl atbewoners in de Bijlmer-
meer om toezicht te houden (Van Veghel en Wassenberg 1999). De resultaten van 
dit ‘intensieve beheer’ zijn positief: zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid 
namen in de experimentele fl at meer toe dan in de controlefl ats.

Boumeester en Wassenberg (1996) onderzochten de effecten van cameratoezicht 
in semi-openbare ruimten van huurfl ats in de Amsterdamse Bijlmermeer. Flatwach-
ten ondersteunden het cameratoezicht. Zowel de objectieve als de subjectieve sociale 
veiligheid namen toe als gevolg van het cameratoezicht: de toename in de experi-
mentele fl at was groter dan in de beide controlefl ats. Vooral voor ‘het oog van de 
camera’ nam het vandalisme af.

Verder zijn effectevaluaties verricht naar maatregelen die niet zozeer betrekking 
hebben op woningen of woningcomplexen, maar meer op het woongebied zelf. Een 
van die maatregelen is het versterken van het formele toezicht. Uit het onderzoek van 
Spickenheuer (1983) naar de effecten van extra politiesurveillances in het Amster-
damse Osdorp bleek dat de criminaliteit zich stabiliseerde, terwijl in de controlewijk 
een stijging was waar te nemen.4 Ook de subjectieve sociale veiligheid was toegeno-
men, terwijl die in de controlewijk was afgenomen.

Justitie in de Buurt (JiB) – een samenwerkingsverband tussen politie, justitie en 
gemeenten – heeft eveneens expliciet als doel de objectieve en subjectieve sociale 
veiligheid te vergroten.5 Terpstra en Bakker (2002) onderzochten de effectiviteit van 
JiB en concludeerden dat de feitelijke criminaliteit en de onveiligheidsbeleving niet 
signifi cant verbeterden. Hun onderzoek had betrekking op acht probleembuurten 
waar JiB actief was. De daar verzamelde gegevens op basis van enquêtes en politie-
registraties hebben zij vergeleken met vergelijkbare buurten zonder JiB in andere 
steden en met de rest van de steden waarin de experimentele buurten lagen. 

11.3.2 Winkelgebieden
Van de acht evaluatiestudies die betrekking hebben op winkelgebieden, zijn er 
drie gericht op de effecten van functioneel toezicht (functionarissen Veiligheid, 
Informatie en Controle (vic’ers) en stadswachten). Het betreft hier de studies van 
Colder (1988), Kees (1990, 1992), Burik et al. (1992) en Etman et al. (1996b). In één 
studie staat de inzet van formeel toezicht (politiesurveillanten) in een winkelgebied 
centraal (Van Burik en Starmans 1990). Verder zijn er drie studies verricht naar de 
effecten van meer toezicht om fi etsendiefstal (Bos en Geveke 1990) en autokraak 
(Dienst Sociale Zaken 1988; Hesseling en Aron 1995) in winkelgebieden terug te 
dringen. Genoemde studies vonden vooral eind jaren tachtig en in de eerste helft van 
de jaren negentig plaats. De meeste effectevaluaties binnen dit domein laten – als 
gevolg van de geringe interne validiteit – geen conclusies toe over de effectiviteit van 
de onderzochte maatregel op de objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Alleen in 
de studie van Hesseling en Aron (1995) is sprake van een quasi-experimentele opzet, 
waardoor rekening kon worden gehouden met alternatieve verklaringen.

Hesseling en Aron onderzochten of intensievere politiesurveillance, bewaking en 
voorlichting bij een parkeergelegenheid in het centrum van Rotterdam tot minder 
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autokraak leidde. Zij maakten daarvoor gebruik van politieregistraties. Het aantal 
diefstallen uit auto’s in het centrum daalde aanzienlijk. De onderzoekers conclude-
ren dat de maatregel effectief is in de zin dat het steeds moeilijker wordt gemaakt om 
diefstallen uit auto’s te plegen. Ook waren er geen aanwijzingen voor geografi sche 
verplaatsing. Wel was sprake van functionele verplaatsing, dat wil zeggen dat andere 
typen delicten vaker werden gepleegd dan voorheen, zoals gekwalifi ceerde diefstal. 

11.3.3 Openbaar vervoer
De effectevaluaties naar maatregelen om de sociale veiligheid in het openbaar 
vervoer te vergroten, concentreren zich vooral op de inzet van functionarissen die 
informatie kunnen verstrekken en plaatsbewijzen controleren (Van Andel 1990; 
Toornvliet et al. 1991; Bruinink en Van Dijk 1994; Van Burik 1995; Bieleman en Snippe 
1995) en naar het gebruik van camera’s (De Bie et al. 1995; Ferwerda en Beke 1997; 
Gemeente Breda 2000; Ferwerda en Verhagen 2002; Snippe et al. 2003). Een andere 
maatregel die is onderzocht, betreft het aanpassen van het interieur van de tram, 
bedoeld om het informele toezicht te vergroten (Van Lonkhuijsen en Van Burik 
1994). Alleen in de studie van Bieleman en Snippe (1995) en Ferwerda en Beke (1997) 
is gebruikgemaakt van een quasi-experimentele onderzoeksopzet.

Ferwerda en Beke (1997) hebben onderzocht in hoeverre het gebruik van camera’s in 
bussen in de rayons Hellevoetsluis en Spijkenisse de objectieve en subjectieve veilig-
heid vergroot. Uit het onderzoek blijkt dat de objectieve sociale veiligheid over de hele 
linie licht is toegenomen. Onduidelijk blijft echter of de veranderingen in de feitelijke 
criminaliteit verschillen tussen de bussen waar gedurende het project registrerende 
camera’s zijn geplaatst, bussen waar niet-registrerende camera’s zijn geplaatst en 
bussen zonder camera’s. De onderzoekers rapporteren dit niet. De subjectieve sociale 
veiligheid is ook licht toegenomen, maar niet signifi cant. Hoewel de onveiligheidsge-
voelens het sterkst zijn afgenomen in de bussen met registerende camera’s, lijken de 
verschillen in de afname niet signifi cant te verschillen tussen de typen bussen.6 

Bieleman en Snippe (1995) hebben om het effect van kaartcontroleurs na te gaan 
reizigers ondervraagd die gebruikmaakten van vier buslijnen in Groningen: een bus-
lijn met veel overlast waar kaartcontroleurs zijn ingezet, een buslijn met veel overlast 
waar geen kaartcontroleurs zijn ingezet, een buslijn met weinig overlast en de inzet 
van kaartcontroleurs en tot slot, een buslijn met weinig overlast waarop geen kaart-
controleurs zijn ingezet. Omdat het contact tussen reizigers en vervoersinformanten 
niet zo makkelijk is te sturen, is om het effect van de informanten na te gaan een 
onderscheid gemaakt tussen reizigers die wel en die geen ervaring hebben met ver-
voersinformanten. Uit het onderzoek blijkt dat het inzetten van kaartcontroleurs het 
slachtofferschap onder reizigers niet heeft verlaagd. De onveiligheidsgevoelens zijn 
wel afgenomen, maar dit blijkt niet te komen door de inzet van kaartcontroleurs.7 
Opvallend is dat een groot deel van de reizigers meent dat door de kaartcontrole en 
de vervoersinformanten de veiligheid in en rondom de bus is toegenomen.
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11.3.4 Uitgaansgebieden
De evaluaties verricht naar de effecten van beleidsmaatregelen om de sociale vei-
ligheid in uitgaansgebieden te vergroten, hebben vrijwel allemaal betrekking op 
het gebruik van camera’s in de uitgaansgebieden (veelal de binnenstad van een 
gemeente). De enige uitzondering is de studie van Snippe et al. (2001) naar het 
sluitingstijdenregime in Amsterdamse uitgaansgebieden. In veel gevallen gaat het 
invoeren van cameratoezicht gepaard met het invoeren van andere interventies in 
dezelfde periode, zoals het aanpassen van de straatverlichting en meer politiesur-
veillance. Dit maakt het lastig om het effect van cameratoezicht te beoordelen, maar 
het is uiteraard wel mogelijk aan te geven of het ‘pakket’ aan maatregelen de sociale 
veiligheid heeft helpen vergroten. Het cameratoezicht bestaat in alle onderzochte 
experimenten uit continue opname van de beelden. Soms wordt tijdens de uitgaans-
tijdstippen live meegekeken (preventief, zoals in Arnhem, Groningen en Utrecht) en 
kan direct worden gereageerd; soms worden de opnamen alleen gebruikt nadat inci-
denten zijn geconstateerd (reactief, zoals in Ede).

Geen van de effectevaluaties naar cameratoezicht in uitgaansgebieden heeft een 
onderzoeksopzet die voldoet aan de minimale methodologische eisen om te kunnen 
concluderen dat het gebruik van camera’s de sociale veiligheid vergroot. In de stu-
dies is wel steeds een voor- en een nameting verricht zodat duidelijk wordt of de soci-
ale veiligheid in de uitgaansgebieden is toegenomen. Onduidelijk blijft echter of deze 
toenamen het gevolg zijn van het gebruik van cameratoezicht, omdat geen gebruik 
is gemaakt van een controlegebied. Wel interessant is de bevinding dat in de meeste 
uitgaansgebieden het aantal door de politie geregistreerde delicten is gestegen 
(Gemeente Utrecht 2002; Van Leiden en Ferwerda 2002; Bieleman et al. 2002; Snippe 
et al. 2003), terwijl dat in Ede juist afnam (Korterik 2000). Waarschijnlijk kunnen 
deze verschillende uitkomsten worden verklaard doordat alleen in Ede opnamen pas 
gebruikt worden nadat incidenten zijn geconstateerd, terwijl in Arnhem, Groningen, 
Rotterdam en Utrecht live wordt meegekeken, waardoor incidenten eerder worden 
opgemerkt en geregistreerd.

Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer (2004) een effectevaluatie verricht naar 
het convenant Veilig Uitgaan. Voor vrijwel alle gemeenten die in 2002 minimaal 
25.000 inwoners hadden en over een uitgaansgebied beschikken, zijn gegevens 
over uitgaansgeweld verzameld via politieregistraties over de periode 1999-2002. 
Door rekening te houden met het moment waarop het convenant Veilig Uitgaan is 
ingegaan, met kenmerken van de gemeenten (het aantal inwoners, stedelijkheid, 
werkloosheidspercentage, sluitingstijdenregime en het percentage allochtonen) en 
onderwerpen opgenomen in het convenant, is de effectiviteit nagegaan. De onder-
zoekers concluderen dat het in werking zijn van een convenant geen aantoonbaar 
effect heeft op het aantal geregistreerde uitgaansgeweldincidenten in een gemeente. 
Wel blijkt dat wanneer in het convenant afspraken zijn opgenomen over twee van de 
drie ‘succesfactoren’ (een vast aanspreekpunt, ‘overig’ toezicht en het verbinden van 
consequenties aan een evaluatie), dit een gunstig effect heeft op het aantal lichte 
uitgaansgeweldincidenten.
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11.3.5 Effectevaluaties uit andere landen
Op basis van de Nederlandse effectevaluaties kan maar in beperkte mate duidelijk-
heid worden gegeven over welke maatregelen werken en welke niet. Het is daarom 
zinnig ook een blik te werpen op de uitkomsten van effectevaluaties die in andere 
landen zijn uitgevoerd.

Het al eerder aangehaalde rapport van Sherman en zijn collega’s (2002) bevat een 
overzicht van 675 evaluaties naar de effecten van maatregelen om de criminaliteit 
terug te dringen. Slechts een deel daarvan heeft betrekking op gelegenheidsbeper-
kende maatregelen. In deze paragraaf leunen we sterk op enkele hoofdstukken uit 
dit boek, waarin vooral gelegenheidsbeperkende maatregelen centraal staan (Eck 
2002; Sherman en Eck 2002). Daarnaast maken we gebruik van twee andere recent 
verschenen meta-evaluaties: één over cameratoezicht (Welsh en Farrington 2002) en 
één over straatverlichting (Farrington en Welsh 2002). Het merendeel van de onder-
zoeken die in deze meta-evaluaties aan de orde komen, is afkomstig uit de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk. Omdat we in deze paragraaf slechts globaal 
ingaan op de uitkomsten van effectevaluaties uit andere landen, beperken we ons tot 
deze meta-evaluaties. 

Eck (2002: 245-252) bespreekt de effectiviteit van verschillende maatregelen om de 
criminaliteit rondom woonhuizen terug te dringen. Van maatregelen gericht op het 
belemmeren van de doorgang door vreemden in wooncomplexen, betere beveiliging 
van woonhuizen en het merken van goederen, bestaat onvoldoende duidelijkheid 
over de effectiviteit. Ook de effectiviteit van cameratoezicht in woongebieden kan 
niet worden aangetoond. De effectevaluaties zijn van onvoldoende kwaliteit en/of 
komen met tegengestelde bevindingen.

Ook van maatregelen om de veiligheid op parkeerplaatsen en in parkeergarages te 
vergroten is de effectiviteit veelal onbekend (Eck 2002: 266-268). Zo blijft onduidelijk 
of de inzet van meer bewakingspersoneel en het gebruik van camera’s preventief 
werkt. Hoewel er aanwijzingen zijn dat beide maatregelen autogerelateerde diefstal 
terugdringen, zijn de evaluaties onvoldoende om het label ‘veelbelovend’ toegekend 
te krijgen. Uit de meta-evaluatie van Welsh en Farrington (2002) die specifi ek over 
cameratoezicht (cctv: closed circuit television) gaat, blijkt wel duidelijk dat deze maat-
regel – weliswaar vaak in combinatie met andere maatregelen – autogerelateerde 
criminaliteit terugdringt op parkeerplaatsen en in parkeergarages.

Een van de meest bekende projecten om de veiligheid in woongebieden te vergro-
ten, is het Amerikaanse Neighborhood Watch. In tegenstelling tot veel andere maat-
regelen is hiervan vrij duidelijk dat het geen effect heeft op de criminaliteit. Boven-
dien blijkt de onveiligheidsbeleving juist toe te nemen in plaats van af (Sherman en 
Eck 2002: 315-317).

Om de criminaliteit terug te dringen blijkt het verbeteren van de straatverlich-
ting wel een effectieve maatregel (Eck 2002: 269-278). Een meta-analyse van vijf 
kwalitatief goede Britse effectevaluaties laat zien dat verbeterde straatverlichting 
criminaliteit met 30% heeft gereduceerd (Farrington en Welsh 2002). Desondanks 
is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in welke situaties deze maatregel 
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precies wel en niet werkt. Het gebruik van cameratoezicht (en live meekijken) in het 
publieke domein lijkt veelbelovend, maar er zijn weinig kwalitatief goede evalua-
ties om de effectiviteit te kunnen aantonen (Eck 2002: 273-275). Ook uit de meta-
evaluatie van Welsh en Farrington (2002) blijkt dat de effecten van cameratoezicht 
in het openbaar vervoer en in stadscentra niet aantoonbaar zijn. Vandalisme van 
bijvoorbeeld openbare telefoons lijkt effectief bestreden te kunnen worden door 
gebruik te maken van betere materialen, het snel repareren van vernielingen en 
het elektronisch monitoren van de cellen (Eck 2002: 278-279). Evaluaties van 
aanpassingen in horecagelegenheden in Australië en de Verenigde Staten, zoals 
het trainen van bedienden en het stellen van duidelijke regels, zijn veelbelovend 
om alcoholgerelateerde criminaliteit terug te dringen (Eck 2002: 261). Over de 
effectiviteit van maatregelen specifi ek gericht op het vergroten van de veiligheid 
in het openbaar vervoer is weinig bekend (Eck 2002: 262-266). Evaluaties van deze 
maatregelen – afkomstig uit de Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk 
en Nederland – zijn van onvoldoende kwaliteit en/of komen met tegengestelde 
bevindingen.

Formeel toezicht kan als gelegenheidsbeperkende maatregel eveneens effectief 
zijn om de sociale veiligheid te vergroten. Sherman en Eck (2002) concluderen 
bijvoorbeeld dat gerichte surveillance op bepaalde plekken (hot spots) of tijdstip-
pen (hot times) effectief is. Surveillance daarentegen die meer willekeurig is, blijkt 
niet effectief. Het idee om meer politiemensen op straat in te schakelen, zonder 
dat deze een duidelijke activiteit hebben, werkt niet om de criminaliteit terug te 
dringen. 

In het algemeen kan dus worden geconcludeerd dat van de gelegenheidsbeper-
kende maatregelen die in deze studie centraal staan, ook internationaal weinig 
bekend is over de effectiviteit. In andere landen blijkt ook dat maar een beperkt 
deel van dergelijke maatregelen wordt geëvalueerd en dat daarbij vaak niet aan de 
minimale kwaliteitscriteria wordt voldaan. Desondanks zijn meer effectevaluaties 
verricht die gemiddeld van betere kwaliteit zijn dan de Nederlandse effectevaluaties 
en is dus (iets) meer bekend over wat werkt en wat niet.8
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Resumé

In het Nederlandse veiligheidsbeleid spelen gelegenheidsbeperkende maatregelen 

een belangrijke rol. Op grond van de bevindingen uit Nederlandse effectevaluaties 

kunnen echter slechts in beperkte mate inhoudelijke conclusies worden getrokken 

over de effectiviteit van deze maatregelen. Toch kunnen op basis van enkele adequaat 

uitgevoerde Nederlandse effectevaluaties – aangevuld met de resultaten van de meta-

evaluaties uit andere landen – wel enkele conclusies worden geformuleerd. Zo lijkt de 

inzet van functioneel toezicht in wooncomplexen (huismeesters, fl atwachten, e.d.) te 

werken om de veiligheid te vergroten. Onvoldoende bekend is in welke mate functio-

neel toezicht in andere domeinen effectief is. Verder lijkt – maar dit is vooral gebaseerd 

op onderzoek uit de Verenigde Staten – dat de inzet van formeel toezicht (politiesurveil-

lance) met name effectief is wanneer deze zich concentreert op bepaalde plekken (hot 

spots) of tijdstippen (hot times). Ook ‘natuurlijk’ toezicht, zoals bij het verbeteren van de 

straatverlichting, lijkt effectief om de criminaliteit terug te dringen.
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Noten

1  Zie voor andere overzichten bijvoorbeeld: Klein Haarhuis et al. (2005), Junger-Tas en 
Slot (2001) en Van der Laan (2001).

2  De term meta-evaluatie wordt hier gebruikt om aan te geven dat we een overkoepelende 
evaluatie verrichten op basis van reeds uitgevoerde effectevaluaties. Vaak wordt van een 
metaevaluatie gesproken wanneer op basis van kwalitatief goede effectevaluaties de 
gemiddelde effectgrootte is vastgesteld (zie bijvoorbeeld Farrington en Welsh 2002). 
Gegeven de kwaliteit van de Nederlandse effectevaluaties zoals die in dit rapport aan de 
orde komen, is een dergelijke meta-evaluatie op dit moment geen zinnige exercitie. 

3  Voor elk van deze effectevaluaties is aan de hand van een vast stramien een samenvat-
ting gemaakt. In deze samenvatting zijn onder andere gegevens opgenomen over ken-
merken van de onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. 
Deze informatie is te vinden in bijlage B in Wittebrood en Van Beem (2004a).

4  De uitkomsten verschillen tussen de gegevens uit de enquêtes en de registraties. Deze 
kunnen worden verklaard door de veranderingen in aangiftebereidheid (Spickenheuer 
1983: 19).

5  De projecten van Justitie in de Buurt kennen een grote verscheidenheid, waarbij naast 
politie, justitie en gemeenten ook andere ketenpartners betrokken zijn (bijvoorbeeld 
reclassering en kinderbescherming).

6  Tijdens de voormeting voelde 8% van de reizigers zich onveilig; tijdens de nameting 
was dit 4%. Dit verschil is niet signifi cant (Ferwerda en Beke 1997: 20). De onveilig-
heidsgevoelens tijdens de voormeting verschillen niet signifi cant naar type bus 
(Ferwerda en Beke 1997: 14). In bussen waar registrerende camera’s geplaatst zouden 
gaan worden, voelt 9% van de reizigers zich wel eens onveilig, in bussen waar niet-
registerende camera’s geplaatst gaan worden is dit 5% en in de controlebussen 7%. Bij 
de nameting zijn deze percentages respectievelijk 4, 3 en 4% (Ferwerda en Beke 1997: 
20). Uit het rapport blijft onduidelijk of de verschillen tussen de voor- en nameting per 
type bus signifi cant van elkaar verschillen. Bovendien blijft onduidelijk of de afname 
in de onveiligheidsbeleving in de experimentele bussen signifi cant groter is dan in de 
controlebussen. Uit de beschikbare informatie menen we echter op te mogen maken 
dat de onveiligheidsbeleving onder reizigers niet afneemt doordat er cameratoezicht in 
de bussen is ingevoerd. 

7  De onderzoekers opperen dat de maatregelen die genomen zijn om drugsoverlast te 
verminderen mogelijk een rol spelen. Ook blijken reizigers zich met name onveilig te 
voelen door de aanwezigheid van groepen jongeren en onbeschofte passagiers.

8  De conclusie over ‘wat werkt en wat niet’ gaat in dit onderzoek over het direct ver-
minderen van de feitelijke criminaliteit en de onveiligheidsbeleving. Van bepaalde 
maatregelen kan dus best zijn aangetoond dat deze bijvoorbeeld werken om de 
pakkans te vergroten (bijvoorbeeld reactief gebruik van camera’s), maar niet dat de 
veiligheid(sbeleving) is vergroot als gevolg van de maatregel.
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12 Zorg voor slachtoffers*

12.1 Inleiding

De afgelopen decennia is de aandacht voor slachtoffers van criminaliteit van over-
heidswege sterk toegenomen. De zorg voor slachtoffers heeft daarbij een steeds 
hogere prioriteit gekregen. Gezien de invalshoek van deze studie concentreren we 
ons op het justitiële slachtofferbeleid, waarin deze zorg deels is geregeld. Met name 
de landelijke invoering van de wet-Terwee en de Aanwijzing Slachtofferzorg in 1995 
kunnen in dit verband als een mijlpaal worden gezien. De belangrijkste taken die 
het ministerie van Justitie toen heeft gekregen (en nog steeds heeft) in het kader van 
slachtofferzorg zijn (1) een correcte bejegening van en adequate informatieverstrek-
king aan slachtoffers, (2) het treffen van schaderegelingen tussen slachtoffers en 
daders, (3) het versterken van de positie van het slachtoffer in het strafproces en (4) 
de opvang en begeleiding van slachtoffers (tk 2003/2004).

Centraal in het uitvoeren van het slachtofferbeleid staan politie, openbaar 
ministerie (om) en Slachtofferhulp Nederland. Deze instanties werken op dit terrein 
samen met andere organisaties zoals Bureau Halt, de Raad voor de Kinderbescher-
ming en de Reclassering. De laatste richt zich vooral op degenen die de delicten 
gepleegd hebben, maar krijgen ook te maken met slachtoffers, bijvoorbeeld omdat er 
een schadevergoeding moet worden geregeld. Via de organisaties die betrokken zijn 
bij de slachtofferzorg kunnen slachtoffers ook worden gewezen op bepaalde voorzie-
ningen die voor hen beschikbaar zijn, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Niet alle slachtoffers komen – om wat voor reden dan ook – bij de politie om het 
delict te melden en te laten registreren (zie hoofdstuk 7). Ook voor hen zijn instan-
ties, zoals Slachtofferhulp Nederland en de schadefondsen, echter beschikbaar. 
Slachtoffers die klachten hebben over gedragingen van politie en justitie kunnen 
terecht bij de Nationale ombudsman. Aan de hand van de vier hierboven genoemde 
taken van Justitie zullen we in dit hoofdstuk de zorg voor slachtoffers verder bespre-
ken. We beginnen echter met een beeld te schetsen van de groep slachtoffers die 
mogelijk zorg nodig heeft en schetsen op hoofdlijnen de ontwikkeling van het justi-
tiële slachtofferbeleid dat bedoeld is voor deze groep.

12.2 Wie hebben er zorg nodig?

Eerder in deze publicatie (hoofdstuk 3) hebben we laten zien dat jaarlijks ruim 3 mil-
joen Nederlanders slachtoffer worden van criminaliteit. Een deel van deze slachtof-
fers heeft daarbij te maken met lichamelijk letsel, fi nanciële schade en/of emotionele 
problemen. Op basis van de slachtofferenquêtes van het Centraal Bureau voor de

* Dit hoofdstuk is geschreven samen met Cora Maas-de Waal.
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Statistiek (cbs) kunnen we veronderstellen dat van de 3,4 miljoen slachtoffers er 
bijna 2,5 miljoen fi nanciële schade hebben. Het gaat hier vooral om slachtoffers van 
diefstal en vernieling. Ongeveer 350.000 slachtoffers hebben meer dan 500 euro 
schade. Ongeveer 115.000 slachtoffers hebben lichamelijk letsel opgelopen en dit zijn 
vooral slachtoffers van mishandeling. Hiervan hadden er 35.000 medische behande-
ling nodig. Van alle slachtoffers geven er 345.000 aan dat zij nog vaak denken aan 
het voorval. Van deze groep ‘piekert’ een op de drie er steeds over en geeft bijna een 
op de tien aan dat het hun ‘hele doen en laten’ beheerst. In het algemeen is de mate 
van emotionele problemen gerelateerd aan de ernst van het delict (Maas-de Waal 
2006). Veel slachtoffers hebben dus op de een of andere manier ‘zorg’ nodig.

Tabel 12.1 

Aantal slachtoffers per jaar met lichamelijk letsel, f inanciële schade en emotionele problemen, 

1997-2004 (in absolute aantallen x 1000)a

lichamelijk letsel fi nanciële schade emotionele problemen

totaal totaal

waarbij 

medische 

behandeling 

noodzakelijk totaal

waarbij > 500 

euro schade totaal

waarbij 

‘gepiekerd’ 

wordt

gewelddelicten

seksuele delicten 138 7 1 4 1 17 7

mishandeling 231 109 35 46 8 38 17

bedreiging 444 – – 28 7 46 20

diefstaldelicten

inbraak 221 9 4 181 89 45 14

fi etsendiefstal 637 0 0 517 27 38 5

autodiefstal 23 0 0 20 13 7 2

diefstal uit auto 251 0 0 220 54 21 5

zakkenrollerij 272 0 0 241 13 36 10

overige diefstal 424 0 0 314 32 33 8

vernielingen

beschadiging van auto 859 0 0 621 100 50 10

overige vernielingen 668 0 0 412 36 45 12

totaal 3360 115 35 2415 350 345 100

a Het totale aantal slachtoffers is lager dan wanneer de afzonderlijke delicten bij elkaar worden  opgeteld. Dit komt 

 omdat slachtoffers van meerdere delicten slachtoffer kunnen worden.

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04) SCP-bewerking

Slachtoffers met lichamelijk letsel kunnen een beroep doen op medische verzorging, 
terwijl slachtoffers met (eveneens) fi nanciële schade een poging kunnen doen om 
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deze vergoed te krijgen via verzekeringsmaatschappijen, schadefondsen of via de 
dader (zie § 12.4.2). Voor juridische en praktische ondersteuning kunnen slacht-
offers onder andere een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Voor emotionele 
hulp kunnen slachtoffers daar eveneens terecht. Het merendeel van de slachtoffers 
lijkt echter geen emotionele hulp nodig te hebben.

De reacties van slachtoffers op hun ervaringen blijken vooral bepaald te worden 
door drie categorieën van factoren (Sales et al. 1984; Denkers 1996). De eerste cate-
gorie omvat demografi sche en psychologische eigenschappen die het slachtoffer al 
heeft voordat het misdrijf plaatsvindt. Zo zijn slachtoffers, vooral die van persoonge-
richte criminaliteit, na het misdrijf ‘ongelukkiger’ dan niet-slachtoffers; het welzijn 
van slachtoffers blijkt echter sterker te worden beïnvloed door slachtofferervaringen 
wanneer zij vóór het misdrijf geen of onvoldoende positieve ideeën hebben (Denkers 
1996). Kenmerken van het misdrijf vormen de tweede categorie factoren die bijdra-
gen aan de reacties van slachtoffers. Ten slotte zijn de sociale invloeden relevant. 
Vooral de partner van het slachtoffer speelt een belangrijke rol bij het verwerken 
van een misdrijf; de steun van instanties, zoals kerken en verenigingen, is eveneens 
– maar in mindere mate – van belang (Denkers 1996). Het risico dat slachtoffers te 
maken krijgen met ernstige psychische problemen (post traumatic stress disorder) blijkt 
ook gerelateerd aan deze kenmerken (Wohlfarth et al. 2002).

12.3 Algemene ontwikkelingen in het justitiële slachtofferbeleid

Sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw is veel veranderd voor 
slachtoffers van criminaliteit. Werd het slachtoffer bij de invoering van het Wet-
boek van Strafvordering in 1838 uit het strafrechtelijke domein verbannen, inmid-
dels wordt het slachtoffer weer erkend. Er wordt dan ook wel gesproken van de 
‘herontdekking’ van het slachtoffer (Boutellier 1993) en van het ‘geëmancipeerde’ 
slachtoffer (Kool 1999). Drie commissies hebben de afgelopen decennia een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het slachtofferbeleid (Wemmers en 
Servais 1994; Wemmers 1996).

De eerste – de werkgroep Aangifte seksuele geweldsmisdrijven (voorzitter De 
Beaufort) – werd in 1979 geïnstalleerd en kreeg als taak ‘voorstellen te doen omtrent 
de inhoud van eenvormige richtlijnen met betrekking tot het opnemen en behan-
delen van aangiften ter zake van jegens vrouwen gepleegde zedenmisdrijven’. De 
aanbevelingen van de werkgroep – vooral gericht op het bevorderen van de aangifte-
bereidheid – resulteerde in 1986 in een circulaire voor de bejegening van slachtoffers 
van zeer ernstige misdrijven; ook wel richtlijnen-De Beaufort genoemd.

De tweede commissie – de werkgroep Justitieel beleid en slachtoffers (voorzit-
ter Vaillant) – is in 1983 in het leven geroepen en concludeerde in haar eindrapport 
dat er binnen het huidige strafrecht veel meer voor slachtoffers zou kunnen worden 
gedaan. De voorstellen van de werkgroep zijn uitgewerkt in de richtlijn-Vaillant i 
en deze was van toepassing op een vijftal categorieën delicten, waaronder seksuele 
geweldsmisdrijven. De richtlijn-Vaillant ii uit 1987 gold voor alle misdrijven. Feitelijk 
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kwam het justitiële slachtofferbeleid neer op een behoorlijke bejegening van het 
slachtoffer door politie en openbaar ministerie (Kool 1995).

In 1985 werd een derde commissie samengesteld, namelijk de Commissie wet-
telijke voorzieningen slachtoffers binnen het strafproces (voorzitter Terwee). In 1988 
is het eindrapport van deze commissie verschenen die tot nieuwe wet- en regelgeving 
heeft geleid. Het slachtofferbeleid was inmiddels uitgegroeid van alleen zeer ern-
stige misdrijven tot alle misdrijven en overtredingen. De landelijke invoering van de 
wet-Terwee en de Aanwijzing Slachtofferzorg in 1995 vormen de basis van de huidige 
slachtofferzorg.

Inmiddels is de Aanwijzing Slachtofferzorg van het openbaar ministerie diverse 
malen bijgesteld en is in het hoofdlijnenakkoord (2003) de positie van het slachtoffer 
versterkt. De meest recente ontwikkeling is de invoering van het spreekrecht en de 
schriftelijke slachtofferverklaring.1

Het Nederlandse justitiële slachtofferbeleid staat niet op zichzelf. Ook interna-
tionale ontwikkelingen spelen bij de inrichting hiervan een rol. Het belangrijkste 
is het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2001 inzake de 
status van het slachtoffer in de strafprocedure. Dit kaderbesluit bevat dwingende 
voorschriften die in Nederlandse regelgeving dienen te worden opgenomen (zie ook: 
Groenhuijsen 2001).Twee internationale documenten – beide in 1985 verschenen 
– zijn hierbij van bijzonder belang geweest: de United Nations Declaration of Basic Princi-

ples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power en de Recommendation on the Position of 

Victims in the Framework of Criminal Law and Procedure van de Raad van Europa. Uit deze 
internationale regelingen, alsmede uit de politieke en wetenschappelijke debatten 
die hieraan ten grondslag liggen, blijkt dat de volgende rechten algemeen worden 
erkend als basisrechten voor slachtoffers (Brienen en Hoegen 2001: 44):
– het recht op respect en erkenning gedurende alle fasen van het strafproces;
– het recht om informatie te ontvangen over ontwikkelingen in zijn/haar zaak;
– het recht om informatie te geven aan de strafrechtautoriteiten;
– het recht op schadevergoeding (van de dader of de staat);
– het recht op rechtsbijstand en juridisch advies, zonodig betaald door de staat;
– het recht op bescherming van de privacy, zowel in de rechtszaal als in de media;
– het recht op bescherming tegen intimidatie en bedreigingen van de kant van de 

dader.
Brienen en Hoegen (2000) hebben een vergelijkend onderzoek verricht naar de 
mate waarin en de wijze waarop de Recommendation is geïmplementeerd in 22 lid-
staten van de Raad van Europa. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat het 
Nederlandse slachtofferbeleid zich in gunstige zin onderscheidt van dat van andere 
Europese landen. Een andere interessante conclusie is dat de implementatie van 
de basisrechten van slachtoffers minder wordt beïnvloed door het type strafrecht-
systeem dan tot nu toe werd aangenomen. De laatste jaren wordt vanuit de Europese 
Unie in de vorm van kaderbesluiten ook steeds meer geregeld voor slachtoffers van 
criminaliteit.
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12.4 Uitwerking van het slachtofferbeleid

Zoals al eerder genoemd in dit hoofdstuk zijn de belangrijkste doelstellingen van het 
justitieel slachtofferbeleid voor slachtoffers van criminaliteit (1) correcte bejegening 
van en adequate informatieverstrekking aan slachtoffers, (2) treffen van schaderege-
lingen tussen slachtoffers en daders, (3) versterken van de positie van het slachtoffer 
in het strafproces en (4) opvang en begeleiding van slachtoffers. Deze doelen komen 
niet ‘uit de lucht vallen’ en zijn in meer of mindere mate gebaseerd op de theorie van 
procedural justice. Deze theorie veronderstelt dat het voor deelnemers aan een proce-
dure van belang is dat zij enige inbreng hebben in deze procedure. Daardoor kan de 
coöperatie van deze deelnemers worden versterkt. Dit geldt binnen de ‘strafrech-
telijke’ keten voor zowel de verdachte als het slachtoffer (Thibaut en Walker 1975; 
Lind en Tyler 1988). Uit onderzoek waar de theorie van procedural justice centraal staat, 
blijkt dat het van groot belang is om slachtoffers te informeren over de stand van het 
proces, hen mogelijkheden te bieden om schade te claimen en soms zelfs rekening 
te houden met hun wensen aangaande de afdoening van de zaak (Erez en Tontodo-
nato 1992). De tevredenheid van partijen in een procedure blijkt echter niet zo zeer 
af te hangen van de hoogte van de toegekende schadevergoeding of de inhoud van 
de beslissing van de rechter, maar vooral van de rechtvaardigheid van de gevolgde 
procedure (zie ook: Wemmers 1996). Aan de hand van de vier doelstellingen van het 
slachtofferbeleid zullen we de huidige zorg voor slachtoffers van criminaliteit verder 
bespreken.

12.4.1 Bejegening en informatieverstrekking
Een van de belangrijke uitgangspunten in de huidige slachtofferzorg is om het 
slachtoffer ‘correct en waar nodig persoonlijk te bejegenen’ en ‘snel, adequaat en op 
heldere wijze van informatie te voorzien over het verloop van de strafzaak’. Hoe staat 
het in Nederland met de bejegening van en informatieverstrekking aan slachtoffers 
van criminaliteit? De belangrijkste instanties die hierbij een rol spelen zijn de politie 
en het openbaar ministerie; zij zijn verantwoordelijk voor een adequate informa-
tieverstrekking en correcte bejegening. Van de politie wordt verwacht dat zij slacht-
offers informeert over het verloop van de zaak, dat zij hen wijst op de mogelijkheden 
van Slachtofferhulp en dat zij preventieadviezen verstrekt. Een algemene indruk van 
de mate waarin de politie wat dit betreft functioneert, kan worden verkregen uit de 
gegevens gepresenteerd in fi guur 12.1.
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Figuur 12.1

Aandeel van de slachtoffers dat hun delict bij de politie heeft gemeld en dat geïnformeerd is over het verloop 

van de zaak, geïnformeerd is over slachtofferhulp, preventieadvies heeft gekregen en tevreden is over de 

politie, 1993-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie 
(PMB’93-’05) 
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Bij ongeveer 30% van de aangiften wijst de politie het slachtoffer op de mogelijk-
heid van slachtofferhulp. Sinds begin jaren negentig is het aandeel slachtoffers dat 
hierover is ingelicht aanzienlijk toegenomen: in 1993 werd nog maar een op de acht 
slachtoffers hierop gewezen. De laatste twee jaren is een lichte daling te zien in het 
aantal doorverwijzingen. De mate waarin wordt verwezen naar slachtofferhulp ver-
schilt tussen delicten. Met name slachtoffers van mishandeling en inbraak (ongeveer 
60%) krijgen van de politie informatie over slachtofferhulp. Slachtoffers van andere 
delicten krijgen deze informatie naar verhouding minder vaak (tussen de 30 en 
40%). In het algemeen blijkt er een relatie te bestaan met de ernst van het delict: bij 
ernstigere delicten verwijst de politie vaker naar slachtofferhulp. Bovendien blijken 
slachtoffers die het delict bij de politie melden omdat ze behoefte hebben aan hulp 
en opvang, vaker gewezen te worden op slachtofferhulp (Maas-de Waal 2006). De 
politie maakt blijkbaar een inschatting van de behoefte aan hulp.

Verder wordt van de politie verwacht dat zij slachtoffers informeert over het 
verloop van de zaak. Ongeveer een vijfde van alle slachtoffers die aangifte hebben 
gedaan, krijgt deze informatie. Toch heeft maar 2% van de slachtoffers tijdens 
de aangifte aangegeven dat zij op een later moment niet geïnformeerd hoefden te 
worden over het verloop van de zaak. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers wordt 
dus niet geïnformeerd, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Het blijkt dat de 
politie in die gevallen niet aan het slachtoffer heeft gevraagd of ze over het verloop 
van de zaak geïnformeerd willen worden. Hoewel de mate waarin informatie wordt 
verstrekt varieert tussen delicten, zijn de verschillen niet bijzonder groot. 
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De politie wordt eveneens geacht preventieadviezen te verstrekken. Deze adviezen 
hebben betrekking op maatregelen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat 
zij in de toekomst slachtoffer worden van hetzelfde delict als waarvan zij aangifte 
hebben gedaan. In 2005 heeft de politie bij ruim een vijfde van alle aangiften een pre-
ventieadvies verstrekt. Dit aandeel is gedaald sinds halverwege de jaren negentig: toen 
lag dat rond de 30%. Vooral slachtoffers van inbraak krijgen preventieadviezen: ruim 
50%. Dit is op zich niet verrassend: vooral bij inbraak is het vrij gemakkelijk techni-
sche adviezen te geven. Bij andere diefstaldelicten en bij gewelddelicten is dat lastiger.

Een indruk van een correcte bejegening kan worden verkregen uit de mate waarin 
slachtoffers tevreden zijn over het politieoptreden bij de aangifte. In 2005 is ruim de 
helft van de slachtoffers die aangifte hebben gedaan van een delict (zeer) tevreden 
over het politieoptreden bij die aangifte. Deze tevredenheid is de laatste jaren echter 
afgenomen: in de jaren negentig lag dit rond de 60%. De belangrijkste redenen van 
ontevredenheid zijn vooral dat slachtoffers menen dat er niets is gedaan en dat er te 
weinig informatie is verstrekt (Maas-de Waal 2006). De mate van tevredenheid vari-
eert weinig tussen delicten, maar het minst tevreden lijken slachtoffers van bedrei-
ging en vernielingen en het meest tevreden slachtoffers van inbraak en autodiefstal. 

In 2001 is de wet- en regelgeving-Terwee geëvalueerd door een grootschalige enquête 
te houden onder slachtoffers die bekend waren bij politie, Bureau Slachtofferhulp en 
het openbaar ministerie (Erp en Verberk 2001).2 Uit dit onderzoek komt naar voren 
dat bijna driekwart van de ondervraagde slachtoffers (zeer) tevreden is over de infor-
matievoorziening en ruim 80% over de bejegening door de politie. De ondervraagde 
slachtoffers zijn dus veel positiever over de politie dan uit de hierboven gepresenteerde 
gegevens bleek. Verder liet het onderzoek van Erp en Verberk zien dat ongeveer de helft 
van de ondervraagde slachtoffers (zeer) tevreden is over de informatievoorziening en 
de bejegening door het openbaar ministerie. Dit betekent dat slachtoffers aanmerke-
lijk minder positief zijn over de slachtofferzorg door het om dan door de politie. Een 
mogelijke verklaring voor deze relatieve ontevredenheid, volgens de onderzoekers, is 
de doorlooptijd: het is voorstelbaar dat slachtoffers hun ontevredenheid over de tijds-
duur van het strafproces projecteren op het om. Ook is het mogelijk dat slachtoffers 
hogere verwachtingen hebben van de betrokken instanties naarmate ze verder in de 
keten komen. Een derde mogelijke verklaring die de onderzoekers geven is dat contac-
ten met de politie en Bureau Slachtofferhulp veelal face-to-face plaatsvinden en contac-
ten met medewerkers van het om vaak telefonisch of schriftelijk.

Mede als gevolg van de uitkomsten van deze evaluatie hebben het openbaar minis-
terie en de politie inmiddels in elk arrondissement een eigen Slachtoffer Informatie 
Loket opgericht om slachtoffers te informeren over ‘hun’ zaak. In Nederland zijn dus 
negentien van dergelijke loketten. Slachtoffers van criminaliteit kunnen bij dit loket 
bijvoorbeeld informatie krijgen over het stadium waarin het politieonderzoek zich 
bevindt en of de dader (inmiddels) bekend is. Wanneer de zaak bij het om bekend 
is, kan er ook informatie worden gegeven over het verdere verloop, de mogelijkhe-
den van het vorderen van een schadevergoeding en het gebruik van een schriftelijke 
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slachtofferverklaring. Het Slachtoffer Informatie Loket kan ook doorverwijzen naar 
andere organisaties, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Slachtoffers die klachten hebben over gedragingen van politie of om kunnen 
terecht bij de Nationale ombudsman. De ombudsman is de instantie die zich bezig-
houdt met klachten van personen over een overheidsinstantie. Voorbeelden van 
klachten die in behandeling zijn genomen, zijn dat de politie niet optreedt wanneer 
een melding is gedaan of onvoldoende gevolg geeft aan een aangifte. Ook komen er 
klachten binnen over de manier waarop de politie haar opsporingsonderzoek heeft 
ingericht of over gedragingen van politie en het openbaar ministerie jegens slacht-
offers van delicten (voor een overzicht van klachten zie jaarverslagen van de ombuds-
man).

12.4.2 Schaderegeling
Een tweede belangrijk doel van het slachtofferbeleid is om de mogelijkheden voor 
het slachtoffer om de geleden schade te verhalen op de dader te vereenvoudigen en 
te vergroten. Politie en het openbaar ministerie dienen in een zo vroeg mogelijk sta-
dium schadevergoeding te bevorderen. De politie kan – bij relatief lichte strafbare 
feiten – proberen een fi nanciële regeling te treffen tussen de dader en het slachtof-
fer. Bij een succesvolle regeling kan de zaak door de politie worden geseponeerd en 
wordt het proces-verbaal niet naar het om doorgestuurd. Onbekend is hoeveel zaken 
de politie jaarlijks op deze wijze afdoet.

Ook als een zaak bij het openbaar ministerie is ingeschreven kan een schade-
vergoeding worden geregeld. Van de ruim 50.000 slachtoffers waarvan in 2004 de 
strafzaak was ingeschreven bij het openbaar ministerie (en die een schadevergoeding 
wensten) is het voor bijna 4200 slachtoffers gelukt om vóór de zitting een geslaagde 
regeling te treffen met de dader om de schade te vergoeden (zie hoofdstuk 8). In de 
meeste gevallen zal geen verdere strafrechtelijke actie worden ondernomen. Wanneer 
het om wel strafvervolging instelt kan het slachtoffer zich voegen in het strafproces. 
In 2004 heeft de offi cier bijna 28.000 vorderingen tot schadevergoeding geëist. Uit-
eindelijk heeft de rechter in de helft van deze gevallen een schademaatregel opgelegd, 
waarvan bij 5805 zaken het schadebedrag volledig door de dader is uitbetaald aan het 
slachtoffer.

De schadevergoedingen worden geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(cjib) en deze zorgt er vervolgens voor dat bij succesvolle inning het geld bij het 
slachtoffer terechtkomt. Het aantal door de rechter opgelegde schadevergoedings-
maatregelen is sinds de invoering van de wet-Terwee in 1995 sterk toegenomen: sinds 
1996 vond bijna een vertienvoudiging plaats (Van der Heide et al. 2005; voor meer 
informatie hierover zie: Spapens 2000; Maas-de Waal 2006). Enigszins gedateerd 
onderzoek – dat wil zeggen, van vóór de wet-Terwee – laat zien dat slachtoffers het 
belangrijk vinden dat de dader schadevergoeding betaalt (Van Hecke en Wemmers 
1992); verder waren degenen die een schadevergoeding van de dader hadden gekre-
gen (via een voorwaardelijke veroordeling) vaker tevreden over de behandeling van 
justitie dan degenen die niets hadden ontvangen (Cozijn 1988).
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Veel slachtoffers van criminaliteit zullen echter op andere wijze – bijvoorbeeld via de 
verzekering of een schadefonds – (een deel van) hun schade vergoed krijgen. Deze 
schaderegelingen gaan buiten het strafproces om en dat betekent dat schade ook ver-
goed kan worden als er geen verdachte is van het gepleegde delict. Dit is belangrijk 
omdat slechts een gering deel van de aangiften uiteindelijk wordt opgehelderd (in 
2004 was het ophelderingspercentage 21%, zoals uit hoofdstuk 8 bleek).

Van de particuliere organisaties zijn de verzekeringsmaatschappijen de belang-
rijkste die betrokken zijn bij slachtofferzorg. Zij spelen immers – bij bepaalde mis-
drijven – een rol bij het vergoeden van schade. Verzekeraars komen vooral in beeld bij 
materiële schade als gevolg van diefstal (na inbraak, beroving, en diefstal van auto en 
fi ets) en bij de schade door lichamelijke letsel als gevolg van geweld. Slachtoffers die 
tegen deze schade verzekerd zijn kunnen een beroep doen op hun schadeverzekering 
en/of ziektekostenverzekering. Autoverzekeraars hebben daarnaast het Waarborg-
fonds Motorverkeer ingesteld, waar slachtoffers van verkeersmisdrijven terechtkun-
nen als de dader van het misdrijf om de een of andere reden onbekend of onverzekerd 
is. Steeds meer richten verzekeraars zich ook op de preventie van criminaliteit, zodat 
schade als gevolg van criminaliteit zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Zo 
geven zij voorlichting over hoe met technische en sociale voorzorgsmaatregelen de 
kans op slachtofferschap kan worden verkleind. Wie aan het Keurmerk Veilig Wonen 
voldoet kan dan vaak een korting krijgen op de inboedelverzekering.

Een belangrijke instantie enkel voor slachtoffers van geweldsmisdrijven is verder 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is in 1975 in werking getreden. Het 
schadefonds wordt gefi nancierd door de overheid en richt zich op slachtoffers van 
geweldsmisdrijven die opzettelijk zijn gepleegd in Nederland, en die als gevolg daar-
van ernstig (lichamelijk en/of geestelijk) letsel hebben opgelopen en zelf geen schuld 
hebben aan het misdrijf. De uitkering is een tegemoetkoming in de letselschade die 
niet op andere wijze kan worden vergoed. Sinds 1994 bedragen de maximale uit-
keringen 22.700 euro voor materiële schade en 9100 euro voor immateriële schade. 
Onder bepaalde omstandigheden komen ook de nabestaanden van een slachtof-
fer dat door het geweldsmisdrijf is overleden, voor een uitkering in aanmerking. 
Geschat wordt dat jaarlijks 20.000 tot 30.000 personen slachtoffer worden van een 
geweldsmisdrijf dat zodanig ernstig is dat men een beroep kan doen op het Schade-
fonds (Spapens en Hoogeveen 2001). Een deel van deze slachtoffers krijgt echter via 
hun verzekeraars of via de rechter de geleden schade (deels) vergoed. Pas in laatste 
instantie kunnen zij een beroep doen op het Schadefonds.3 Steeds meer slachtoffers 
doen daadwerkelijk een beroep op het fonds: werden in 1990 nog 1500 verzoeken 
ingediend, inmiddels zijn dat er bijna 6000 (Schadefonds Geweldsmisdrijven 2005). 
Niet al deze verzoeken voldoen aan de vereiste criteria: van de ruim 1000 verzoeken 
die in 2004 werden afgewezen was bij 58% geen sprake van ernstig letsel en bij 28% 
niet van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. 
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12.4.3 Participatie in het strafproces
De mogelijkheden om te participeren in het strafproces zijn de laatste jaren toegeno-
men. Het versterken van de positie van het slachtoffer in het strafproces is het derde 
doel van het justitiële slachtofferbeleid. De belangrijkste participatiemogelijkheden 
zijn het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht als 
het slachtoffer zich ‘voegt’ in het strafproces. Sinds 1 mei 2004 is het mogelijk een 
schriftelijke slachtofferverklaring op te stellen. Deze wordt in het strafdossier opge-
slagen. Het is mogelijk dat de rechter of de offi cier van justitie een deel van de ver-
klaring voorleest tijdens de zitting. Bij een schriftelijke slachtofferverklaring hoeven 
slachtoffers of nabestaanden niet aanwezig te zijn bij de zitting. Daarnaast kan – in 
bepaalde gevallen – het slachtoffer (of de nabestaanden) gebruikmaken van het 
spreekrecht. Dit recht bestaat sinds 1 januari 2005.4

Om als slachtoffer te kunnen participeren in het strafproces moet iemand aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat hij/zij 
aangifte heeft gedaan. In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat dit voor ongeveer 
30% van de criminaliteit die burgers ondervinden ook daadwerkelijk gebeurd. Een 
tweede belangrijke voorwaarde is dat er een verdachte is van het gepleegde delict. 
Dit is vaak niet het geval: van alle offi ciële aangiften wordt ongeveer een op de vijf 
opgehelderd (zie hoofdstuk 8). Verder worden aan bepaalde participatievormen 
voorwaarden gesteld. Zo zijn het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverkla-
ring alleen bedoeld voor (nabestaanden van) slachtoffers van misdrijven waar acht 
jaar of meer gevangenisstraf voor kan worden gegeven en van een aantal andere in de 
wet genoemde misdrijven.5

Als reden om slachtoffers meer te laten participeren in het strafproces wordt vaak 
verwezen naar het welzijn van het slachtoffer: meer participatie zou de emotionele 
schade door het delict helpen herstellen. Daarnaast zou het slachtoffer zich serieus 
genomen voelen en worden erkend door de overige procesdeelnemers (De Keijser 
en Malsch 2002). Andere redenen gaan buiten het slachtoffer om: het verschaffen 
van informatie aan de rechter en het bereiken van bepaalde strafdoelen (speciale en 
generale preventie). Uit een evaluatie van de schriftelijke slachtofferverklaring blijkt 
dat slachtoffers zelf vooral de erkenning als benadeelde relevant vinden; bovendien 
heeft de verklaring een belangrijke ontladingsfunctie (Kool et al. 2002; zie ook 
Morgan en Smith 2005).

Naast de rechten die slachtoffers van criminaliteit inmiddels hebben binnen het 
strafproces, wordt bemiddeling steeds belangrijker: slachtoffers en daders kunnen 
op vrijwillige basis met elkaar in contact worden gebracht. Het idee is dat bemid-
deling het slachtoffer kan helpen zijn leed te verwerken, en de dader zijn schuld. 
Bemiddeling kan zich afspelen op verschillende momenten binnen de strafrech-
telijke keten, dat wil zeggen zowel voor als nadat een dader is veroordeeld. Deze 
vormen van bemiddeling zijn onderdeel van de algemene ideeën over restorative justice, 
ofwel herstelrecht. Sommigen zien het idee van herstelrecht als een volwaardig alter-
natief voor het strafrecht (Walgrave 2001).



178 Zorg voor slachtof fers

12.4.4 Opvang en begeleiding
Het vierde doel van het slachtofferbeleid is de opvang en begeleiding van slachtof-
fers. Politie en justitie werken hiervoor nauw samen met andere organisaties die zorg 
verlenen aan slachtoffers, zoals Slachtofferhulp Nederland. Hoewel politie en justitie 
belangrijke doorverwijzers zijn naar de slachtofferzorg die buiten het strafproces om 
plaatsvindt, vinden ook veel slachtoffers zelfstandig hun weg naar deze organisa-
ties. Voor een deel van de slachtoffers zal deze opvang en begeleiding een aanvulling 
zijn op de zorg door politie en justitie; voor een ander deel zal het een alternatief zijn 
omdat deze slachtoffers om de een of andere reden geen beroep willen doen op het 
strafrecht (Sims, Yost en Abbott 2005).

Een van de belangrijkste organisaties die zich met de opvang en begeleiding van 
slachtoffers bezighoudt is Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp adviseert 
en informeert slachtoffers op praktisch en juridisch gebied en bieden een eerste 
emotionele ondersteuning, die wordt gegeven door vrijwilligers. In 2002 is Slacht-
offerhulp gefuseerd tot een landelijke organisatie. In 2004 deden 97.000 slachtoffers 
een beroep op Slachtofferhulp; dit aantal is de laatste jaren toegenomen (Slacht-
offerhulp Nederland 2005). De meesten daarvan hebben behoefte aan emotionele 
(78%) en praktische hulp (57%), maar er is ook relatief veel behoefte aan juridische 
hulp (37%). Zo verleent Slachtofferhulp ondersteuning bij het invullen van voegings-
formulieren en heeft deze organisatie sinds 1 juli 2005 ook het controleren hiervan 
overgenomen van de Bureaus Rechtshulp die per die datum zijn opgehouden te 
bestaan. De behoefte aan juridische hulp is de laatste jaren dan ook toegenomen.

De belangrijkste doorverwijzer naar Slachtofferhulp is de politie. Bijna driekwart 
van de mensen die Slachtofferhulp bijstaat zijn door de politie doorverwezen. In 
het merendeel van de gevallen gaat het om passieve doorverwijzing, dat wil zeggen 
dat de politie informatie verstrekt aan slachtoffers over Slachtofferhulp. De politie 
kan echter ook, met toestemming van het slachtoffer, de gegevens van het slachtof-
fer doorgeven aan Slachtofferhulp. In dit geval gaat het om actieve doorverwijzing. 
Slachtofferhulp neemt dan contact op met het slachtoffer. Slachtofferhulp is inmid-
dels echter goed bekend bij het publiek; ook zonder doorverwijzing door de politie 
weet men de organisatie te vinden. 20% van de mensen die Slachtofferhulp bijstaat 
heeft op eigen initiatief contact opgenomen. Dit aandeel is de laatste jaren toege-
nomen. Overigens blijkt de toegankelijkheid niet voor alle slachtoffers even groot. 
Allochtonen maken bijvoorbeeld relatief weinig gebruik van Slachtofferhulp (Lem-
pens et al. 1998).

Naast algemene opvang en begeleiding voor slachtoffers van criminaliteit zijn er 
ook voorzieningen voor slachtoffers van specifi eke vormen van criminaliteit. Vooral 
voor slachtoffers van mishandeling door de (ex-)partner of door andere familie-leden 
is speciale slachtofferzorg beschikbaar. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de Blijf 
van m’n lijfhuizen. Deze huizen bestaan sinds 1978. In 2003 zijn bijna 2400 slachtof-
fers in Blijf van m’n lijfhuizen opgevangen (Federatie Opvang). Daarnaast zijn ruim 
6500 personen in vrouwenopvangcentra opgenomen en 700 via begeleid wonen. Ook 
in deze vormen van maatschappelijke opvang komen veel slachtoffers van geweld 
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terecht. Het gaat hierbij voornamelijk om vrouwen. Mannelijke slachtoffers van 
geweld komen relatief vaak terecht bij de algemene crisisopvang. Römkens (1992: 
175) wees erop dat de lower class het meest zichtbaar is bij hulpverleners en politie, 
wat – onterecht – de suggestie wekt dat deze groep relatief vaak te maken heeft met 
(huiselijk) geweld. Het is echter bekend dat deze groep bij gebrek aan alternatieven 
eerder gebruikmaakt van publieke voorzieningen dan de midden- en hogere klasse.

Resumé

De zorg voor slachtoffers van overheidswege is de afgelopen decennia sterk toege-

nomen. Dit blijkt onder meer uit de verbeterde informatievoorziening naar slacht-

offers toe over het verloop van de zaak en over het bestaan van Slachtofferhulp. (De 

tevredenheid over de politie onder slachtoffers is overigens niet toegenomen.) Verder 

zijn de mogelijkheden om de schade te verhalen op de dader sinds de invoering van de 

wet-Terwee in 1995 vereenvoudigd en vergroot. De meeste slachtoffers – met name van 

diefstal – zullen de schade echter via hun verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) 

vergoed krijgen. De mogelijkheden om als slachtoffer te participeren in het strafpro-

ces zijn eveneens toegenomen. Recent is de schriftelijke slachtofferverklaring en het 

spreekrecht ingevoerd. Tot slot is er meer aandacht voor de opvang en begeleiding van 

slachtoffers. Met name Slachtofferhulp Nederland lijkt een steeds belangrijkere rol te 

gaan spelen. 
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Noten

1  Het meest recente beleidsdocument hierover is de beleidsbrief aan de Tweede Kamer 
van maart 2004 (tk 2003/2004).

2  Begin 2006 worden de resultaten van een vervolgonderzoek naar de tevredenheid van 
slachtoffers verwacht.

3  Overigens kan men al een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen 
als gelijktijdig ook langs andere wegen schadevergoeding is gevraagd.

4  De verklaringen mogen alleen gaan over de gevolgen van het misdrijf voor slachtoffer of 
nabestaande; er mag niet worden gesproken over de verdachte of de toe te kennen straf.

5  Hieronder vallen onder andere bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging, 
mishandelingen welke dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben gehad, dood 
of zwaar lichamelijk letsel door schuld, en verkeersongevallen met dood of ernstig 
lichamelijk letsel tot gevolg.
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13 Samenvatting en conclusies

13.1 Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking krijgt jaarlijks te maken met ern-
stige of minder ernstige vormen van criminaliteit. Ruim 3 miljoen burgers worden 
zelf slachtoffer en veel mensen kennen dan ook wel iemand in hun directe omgeving 
die recent slachtoffer is geworden. De aandacht voor de slachtoffers van criminali-
teit is de laatste decennia – met name beleidsmatig – sterk gegroeid. Ook de kennis 
van en het inzicht in het slachtofferschap is sinds de jaren zeventig aanzienlijk toe-
genomen. Diverse beleidsinstanties rapporteren inmiddels periodiek op basis van 
verschillende databronnen over slachtofferschap. Daarnaast verschijnen steeds vaker 
wetenschappelijke publicaties op dit terrein. 

Met deze publicatie hebben we een state of the art willen geven van de huidige kennis 
over slachtoffers van criminaliteit. Deze vormt het begin van het onderzoekspro-
gramma Slachtoffers van criminaliteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). 

Weinig slachtoffers doorlopen strafrechtelijke keten ‘volledig’ 
In 2004 zijn 3,4 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van 4,6 miljoen delic-
ten: geweld, diefstal of vernieling. Bij het merendeel van deze delicten is nauwelijks 
sprake van lichamelijk letsel of materiële schade; de delicten zijn vooral ‘lastig’ voor 
de betrokkenen. Toch zijn er jaarlijks enkele honderdduizenden Nederlanders het 
slachtoffer van criminaliteit die niet alleen maar lastig is, maar die ook ernstige licha-
melijke of fi nanciële gevolgen heeft. Van alle 4,6 miljoen delicten die in 2004 hebben 
plaatsgevonden zijn er 1,3 miljoen bij de politie gemeld en is een schriftelijk docu-
ment ondertekend, meestal in de vorm van een proces-verbaal. Vooral de ernst van het 
ondervonden delict is een belangrijke factor in deze fase: delicten waarbij het slacht-
offer lichamelijk letsel heeft opgelopen en/of fi nanciële schade lijdt, worden relatief 
vaak bij de politie gemeld. Ook in de volgende fase – het opmaken van een aangifte 
– speelt vooral de ernst van het delict een rol. Van alle aangiften zijn er in 2004 bij 
147.000 één of meer verdachten aangehouden; hiervan zijn er ruim 100.000 door 
het openbaar ministerie afgedaan, waarbij bij 67.000 zaken een verdachte is gedag-
vaard (zie fi guur 13.1). Met name in de meldingsfase en in de ophelderingsfase van 
de strafrechtelijke keten is dus veel ‘uitval’. De mate waarin burgers de verschillende 
onderscheiden stappen ‘bereiken’ varieert naar type delict. Zo melden slachtoffers 
van geweld zich relatief weinig bij de politie en wordt voor hen ook minder vaak een 
proces-verbaal opgemaakt. Wanneer eenmaal een offi ciële aangifte is opgemaakt, 
komen slachtoffers van geweld gemiddeld echter verder in de strafrechtelijke keten 
dan slachtoffers van diefstal en vernieling.
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Figuur 13.1

Aantal delicten en zaken (waarbij een natuurlijk persoon slachtoffer is) in de verschillende fasen van de 

strafrechtelijke keten, 2004 (in absolute aantallen x 1000)
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Kans op slachtofferschap afgelopen 25 jaar nauwelijks gestegen 
Het aantal delicten dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt onder burgers is toegeno-
men van ongeveer 4 miljoen in 1980 tot 4,6 miljoen in 2004. Wanneer we rekening 
houden met de gestegen bevolkingsomvang, blijkt dat de feitelijke criminaliteit (en 
dus de kans op slachtofferschap) nauwelijks is gestegen in die periode. Geweld komt 
de laatste jaren iets vaker voor en is nu ongeveer op hetzelfde niveau als halverwege 
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Diefstallen namen vooral in de jaren tachtig en 
negentig toe, maar laten sinds 1995 een daling zien. Deze is vooral te danken aan het 
teruglopen van het aantal inbraken. Het aantal vernielingen nam in de jaren tachtig 
af, maar laat sinds begin jaren negentig een duidelijke stijging zien, die vooral ver-
oorzaakt wordt door meer beschadigingen aan auto’s.

Bereidheid tot registratie van delicten sterk gestegen
Van alle ondervonden delicten is de afgelopen 25 jaar iets meer dan een derde bij de 
politie gemeld. Dit aandeel is licht gestegen in deze periode. Voor gewelddelicten en 
vernielingen is de meldingsbereidheid iets toegenomen: van rond de 20% begin jaren 
tachtig tot een kwart begin deze eeuw. Het aantal delicten waarvan – volgens de 
slachtoffers zelf – door de politie aangifte is opgemaakt, is sinds 1980 echter sterk 
toegenomen: dit aantal is bijna verdubbeld. Werd begin jaren tachtig nog van 50% 
van alle gemelde delicten aangifte opgemaakt, tegenwoordig ligt dat rond de 80%. 
De sterkste stijging is daarbij zichtbaar bij de gewelddelicten en vernielingen.

De criminaliteit die in ons land plaatsvindt, de mate waarin deze bij de politie 
wordt gemeld en de mate waarin offi ciële aangiften worden opgemaakt is terug te 
vinden in het aantal processen-verbaal dat de politie offi cieel registreert. Dit is de 
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afgelopen 25 jaar behoorlijk gestegen, namelijk van ruim 700.000 in 1980 tot 1,3 
miljoen in 2004. Deze stijging blijkt voor bijna driekwart veroorzaakt te worden 
doordat de politie van steeds meer delicten aangifte heeft opgemaakt, en voor een 
kwart door de toegenomen meldingsbereidheid van delicten door burgers. Slechts 
1% van de stijging komt door een toename in de kans dat burgers slachtoffer worden 
van criminaliteit.

Slachtoffers komen steeds verder in strafrechtelijke keten
De kans dat een delict na een offi ciële aangifte wordt opgehelderd is de afgelopen 
25 jaar sterk afgenomen (van 34% in 1980 naar 15% in 2000), maar de laatste jaren is 
deze kans weer toegenomen tot 21% in 2004. Ook heeft het openbaar ministerie de 
afgelopen 25 jaar steeds meer zaken doorgestuurd naar de rechtbank. Van alle bij de 
politie geregistreerde criminaliteit komen gewelddelicten het ‘verst’ in de strafrech-
telijke keten: zij worden relatief vaak opgehelderd en verdachten van gewelddelicten 
worden relatief vaak gedagvaard. Verder geldt voor alle typen delicten dat de afgelopen 
25 jaar voor (relatief) steeds minder delicten een strafrechtelijke afdoening plaats-
vindt, maar dat de laatste jaren weer sprake is van een toename. Over de hele linie 
komen slachtoffers van criminaliteit dus steeds verder in de strafrechtelijke keten.

Slachtofferschap sociaal en geografi sch ongelijk verdeeld
Er zijn grote verschillen in de mate waarin burgers te maken hebben met crimina-
liteit: voor sommige groepen is de kans op slachtofferschap veel groter dan voor 
andere. Leeftijd, geslacht, etniciteit en huishoudensinkomen blijken belangrijke 
individuele voorspellers van deze kans. Het hebben van bepaalde demografi sche 
en sociale kenmerken heeft uiteraard niet direct invloed op de kans op slachtoffer-
schap. Verschillen in de kans op slachtofferschap kunnen vooral worden verklaard 
doordat sociale groepen uiteenlopen in hun leefstijl en routineactiviteiten. Vooral 
mensen die regelmatig deelnemen aan publieke activiteiten (zoals uitgaan) hebben 
een verhoogde kans om slachtoffer te worden, maar ook beroepsgroepen die in de 
(semi)publieke ruimte werken en daarbij veel in de nabijheid van andere mensen ver-
keren hebben een verhoogde kans. Het nemen van maatregelen waardoor doelwitten 
beter beschermd zijn, verkleint juist de kans om slachtoffer te worden. Delinquent 
gedrag zelf kan worden gezien als een ‘risicovolle’ leefstijl of routineactiviteit en 
vergroot eveneens de kans op slachtofferschap. Tot slot is slachtofferschap zelf een 
belangrijke voorspeller voor later slachtofferschap. Ook hierbij geldt dat dit vooral 
wordt veroorzaakt doordat ‘herhaalde’ slachtoffers een ‘risicovolle’ leefstijl hebben 
waardoor zij een verhoogde kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.

Niet alleen individuele kenmerken zijn relevant om slachtofferschap te verklaren, 
ook de sociale context waarin mensen leven is van belang. Zo verschilt de kans op 
slachtofferschap aanzienlijk tussen buurten en tussen landen. Bij het verklaren van 
deze verschillen wordt – in aanvulling op de gelegenheidstheorie – veelal gebruik-
gemaakt van de socialedesorganisatietheorie, die er kort op neer komt dat naarmate 
een gebied meer sociaal gedesorganiseerd is, er ook meer criminaliteit voorkomt. De 
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sociaaleconomische status, etnische heterogeniteit en residentiële mobiliteit van een 
buurt blijken belangrijke voorspellers van de kans op slachtofferschap; deze kenmer-
ken zeggen echter vooral iets over de informele sociale controle in een buurt. Ver-
schillen in sociale controle blijken ook in belangrijke mate een verklaring te kunnen 
bieden voor de variatie in het criminaliteitsniveau tussen landen.

Ongelijkheid in de doorloop van de strafrechtelijke keten 
Ook de doorloop in de strafrechtelijke keten is ongelijk verdeeld. Hoewel de ernst 
van het ondervonden delict de belangrijkste factor is bij het melden en registreren 
van delicten, zijn kenmerken van slachtoffers en hun leefomgeving eveneens van 
betekenis. Zo is ook hier de sociaal-economische status en sociale cohesie in een 
buurt van belang: naarmate deze geringer zijn, worden delicten minder vaak bij de 
politie gemeld. In buurten met weinig sociale cohesie wordt van gemelde delicten 
daarentegen vaker een aangifte opgemaakt. Daarnaast blijkt de relatie met de dader 
ook van belang voor het meldingsgedrag: delicten gepleegd door bekenden worden 
in het algemeen minder gemeld. 

Angst voor slachtofferschap vrijwel onveranderd
In 2004 gaf bijna een kwart van de Nederlandse bevolking aan zich wel eens onvei-
lig te voelen. Deze gevoelens zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Overdag 
voelen mensen zich in hun eigen huis en buurt het meest veilig; het minst veilig 
voelen ze zich in de omgeving van rondhangende jongeren. Ongeacht de plek voelen 
mensen zich in elke situatie ’s avonds onveiliger dan overdag. Wanneer specifi ek aan 
mensen wordt gevraagd of zij bang zijn om in hun eigen woonbuurt lastiggevallen 
of beroofd te worden, geeft bijna 10% aan dat wel eens te zijn. Naast de angst die 
mensen hebben voor criminaliteit, maken zij ook een inschatting van de kans om 
zelf slachtoffer te worden: relatief weinig mensen schatten hun kans om slachtof-
fer van een gewelddelict te worden groot in, terwijl veel mensen deze kans groot 
achten voor diefstal uit de auto, vandalisme en vooral fi etsendiefstal. De volgorde in 
de delicten – meer mensen schatten de kans groot in – komt redelijk overeen met de 
reeks wanneer de delicten worden geordend naar de objectieve kans om slachtoffer 
te worden. Misdaad is in de ogen van de Nederlandse bevolking echter een belangrijk 
probleem. De bezorgdheid over criminaliteit als maatschappelijk probleem is groot, 
maar is het laatste decennium wel enigszins afgenomen.

Angst voor slachtofferschap sociaal en geografi sch ongelijk verdeeld 
Net als het slachtofferschap zelf is ook de angst daarvoor ongelijk verdeeld over de 
bevolking. Bepaalde groepen in de samenleving – vrouwen, ouderen en mensen uit 
lagere sociaaleconomische klassen – voelen zich over het algemeen angstiger. Ook 
slachtoffers voelen zich vaak onveiliger dan niet-slachtoffers. Dat deze groepen zich 
angstiger voelen komt vooral doordat zij hun fysieke en sociale kwetsbaarheid en 
risico’s hoger inschatten. Daarnaast lijkt de omgeving waar mensen wonen relevant 
te zijn: in buurten met een lage sociaaleconomische status, veel niet-westerse alloch-
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tonen en veel verloedering en overlast is de onveiligheidsbeleving hoger. Regelmatig 
wordt in discussies verwezen naar de zogenoemde fear-victimizationparadox: de meest 
angstige mensen zouden juist behoren tot de groepen die het minste risico lopen 
slachtoffer te worden. Deze paradox kan echter voor een groot deel worden verklaard 
door niet alleen rekening te houden met directe en indirecte slachtofferervaringen, 
maar ook met de al eerder genoemde fysieke en sociale kwetsbaarheid. Het ligt 
immers voor de hand dat mensen die kwetsbaar zijn, hun gedrag aanpassen door 
risicovolle situaties zo veel mogelijk te voorkomen en zo hun kans op slachtoffer-
schap te verkleinen.

Menselijk toezicht lijkt slachtofferschap te voorkomen
Het terugdringen van de criminaliteit (en dus de kans op slachtofferschap) en het 
verminderen van de onveiligheidsbeleving maakt al decennia lang onderdeel uit van 
het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het midden van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw kan in dit verband als een keerpunt worden gezien. De sterke toename van de 
geregistreerde criminaliteit in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, alsmede de 
onveiligheidsbeleving bij burgers leidden tot de wens de criminaliteit op een meer 
samenhangende wijze aan te pakken. Vooral binnen het specifi eke beleid gericht op 
de woonwijken, winkelcentra, openbaar vervoer en uitgaansgebieden worden veel 
maatregelen ingezet die gelegenheidsbeperkend zijn en daarmee de kans slachtoffer 
te worden op de meest directe wijze helpen verkleinen.

Op grond van de bevindingen uit de Nederlandse effectevaluaties kunnen slechts 
in beperkte mate inhoudelijke conclusies worden getrokken over de effectiviteit 
van dergelijke gelegenheidsbeperkende maatregelen. Van geen enkele onderzochte 
maatregel is voldoende aangetoond of deze wel of niet werkt om de objectieve of 
subjectieve sociale veiligheid te vergroten. Toch kunnen op basis van enkele ade-
quaat uitgevoerde Nederlandse effectevaluaties – aangevuld met de resultaten van de 
meta-evaluaties uit andere landen – wel enkele conclusies worden geformuleerd. Zo 
lijkt de inzet van functioneel toezicht in wooncomplexen (huismeesters, fl atwachten, 
e.d.) te werken om de veiligheid te vergroten. Onvoldoende bekend is in welke mate 
functioneel toezicht in andere domeinen effectief is. Verder lijkt – maar dit is vooral 
gebaseerd op onderzoek uit de Verenigde Staten – dat de inzet van formeel toe-
zicht (politiesurveillance) met name effectief is wanneer deze is geconcentreerd op 
bepaalde plekken (hot spots) of tijdstippen (hot times). Ook ‘natuurlijk’ toezicht, zoals 
bij het verbeteren van de straatverlichting, lijkt effectief om de criminaliteit terug te 
dringen.

Aandacht voor slachtofferzorg toegenomen 
Beleid dat specifi ek gericht is op slachtoffers van criminaliteit is van meer recente 
datum. Hoewel de aandacht voor deze groep sinds het begin van de jaren zeven-
tig is toegenomen, is het slachtofferbeleid halverwege de jaren negentig pas goed 
op gang gekomen. De zorg voor slachtoffers is van overheidswege de afgelopen 
decennia dan ook uitgebreid. Dit blijkt onder meer uit de verbeterde informatie-
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voorziening voor slachtoffers over het verloop van hun zaak en over het bestaan 
van Slachtofferhulp. Zo wordt bij ongeveer 30% van de aangiften het slachtoffer 
door de politie gewezen op de mogelijkheid van deze hulp; in 1993 werd nog maar 
één op de acht slachtoffers hierop gewezen. De tevredenheid over de politie onder 
slachtoffers is daarbij niet toegenomen: in 2005 was iets minder dan de helft van de 
slachtoffers (zeer) ontevreden. De belangrijkste redenen van deze ontevredenheid 
zijn vooral dat slachtoffers menen dat er niets is gedaan en dat er te weinig informa-
tie is verstrekt. Verder zijn de mogelijkheden om de schade te verhalen op de dader 
sinds de invoering van de wet-Terwee in 1995 vereenvoudigd en vergroot. De meeste 
slachtoffers – met name van diefstal – zullen de schade echter via hun verzekerings-
maatschappijen (gedeeltelijk) vergoed krijgen. De mogelijkheden om als slachtoffer 
te participeren in het strafproces zijn eveneens toegenomen. Recent is bijvoorbeeld 
de schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht ingevoerd. Slechts voor 
weinig slachtoffers van criminaliteit is deze vorm van zorg beschikbaar; vier op de 
vijf delicten wordt immers niet opgehelderd en dan wordt er dus ook geen verdachte 
vervolgd. Bovendien zijn bepaalde participatievormen, zoals de schriftelijke slacht-
offerverklaring en het spreekrecht, alleen bedoeld voor slachtoffers en nabestaan-
den van relatief ernstige misdrijven. Tot slot is er meer aandacht voor de opvang en 
begeleiding van slachtoffers. Met name Slachtofferhulp Nederland lijkt een steeds 
belangrijkere rol te gaan spelen. In 2004 deden 97.000 slachtoffers een beroep op 
Slachtofferhulp. De meesten van hen hebben behoefte aan emotionele hulp, maar 
het verlenen van juridische hulp aan slachtoffers tijdens het strafproces wordt 
steeds belangrijker.

Theorievorming over slachtoffers nog gebrekkig
Uit deze studie blijkt dat de theorievorming op het terrein van slachtoffers van cri-
minaliteit relatief onderontwikkeld is; zeker in vergelijking met andere criminolo-
gische onderzoeksterreinen, zoals het onderzoek naar daders van criminaliteit. Wat 
dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. Tegelijkertijd hebben we laten zien dat 
de theorievorming rond verklaringen van slachtofferschap verder is ontwikkeld dan 
bijvoorbeeld de theorievorming over de wijze waarop slachtoffers de strafrechtelijke 
keten doorlopen. 

Slachtofferenquêtes zijn een belangrijke databron
Met deze studie hebben we laten zien dat slachtofferenquêtes een belangrijke data-
bron kunnen zijn om beschrijvende, verklarende en evaluatieve onderzoeksvragen 
te beantwoorden. Niet alleen geven zij – wanneer het criminaliteit tegen burgers 
betreft – in het algemeen een beter beeld van de aard en omvang van dit fenomeen, 
zij bieden ook aanzienlijk meer mogelijkheden om verschillende verklaringen van 
criminaliteit te toetsen en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen 
om de veiligheid te vergroten. Toch zijn de bestaande gegevens afkomstig uit slacht-
offerenquêtes in Nederland onderbenut en wordt de enquête als meetinstrument 
nogal ondergewaardeerd. Met name binnen de traditionele criminologie wordt veel 
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belang gehecht aan registraties, terwijl we in deze publicatie hebben laten zien dat 
deze gegevens betrekking hebben op een beperkt en select deel van de gepleegde 
criminaliteit.

13.2 Een blik vooruit

Het overzicht dat we in deze publicatie hebben gegeven over de huidige kennis van 
en het inzicht in slachtoffers van criminaliteit, kan als basis dienen om toekom-
stig onderzoek op dit terrein te systematiseren en om toekomstig beleid gericht op 
(potentiële) slachtoffers empirisch beter te kunnen onderbouwen. In deze para-
graaf willen we hiervoor alvast een voorzet geven, waarbij we ons concentreren op 
onderwerpen die wat ons betreft sociaalwetenschappelijk en/of beleidsmatig op dit 
moment het meest interessant zijn.

13.2.1 Aard en omvang van slachtofferschap
In deze publicatie hebben we laten zien dat over specifi eke vormen van criminaliteit 
en over specifi eke groepen in onze samenleving relatief weinig informatie beschik-
baar is. Dat is veelal niet zonder reden: het gaat om vormen van criminaliteit die rela-
tief moeilijk zijn vast te stellen of om mensen die relatief moeilijk benaderbaar zijn.

Geweld in de privésfeer
Zo bleek in deze studie dat het met de beschikbare informatie bijvoorbeeld relatief 
lastig is zicht te krijgen op geweld binnen het gezin. Zeker gezien de maatschap-
pelijke aandacht die er de laatste jaren voor dit fenomeen is (tk 2001/2002b), is 
het belangrijk een beter beeld te krijgen van de aard en omvang daarvan. Het zou 
daarom goed zijn om in de algemene slachtofferenquêtes – meer dan nu het geval 
is – aandacht aan geweld binnen het gezin te besteden. In Nederland wordt dit tot 
nu toe vaak vermeden. De British Crime Survey – de algemene slachtofferenquête in 
Engeland en Wales – laat echter zien dat dit goed mogelijk is (Walby en Allen 2004). 
Gezien de beperkingen die algemene slachtofferenquêtes hebben is het echter 
belangrijk ook met enige regelmaat specifi eke slachtofferenquêtes te houden naar 
geweld in de privésfeer. Ook hierbij zou beter moeten worden aangesloten bij verge-
lijkbaar onderzoek in andere landen; participatie van Nederland in de International 

Violence against Women Survey (ivaws) ligt daarom eveneens voor de hand. Hoewel 
bevolkingsonderzoeken hard nodig zijn om inzicht te krijgen in de aard en omvang 
van geweld in de privésfeer, zijn eveneens goede registraties noodzakelijk door onder 
andere politie, huisartsen, ziekenhuizen en maatschappelijke opvang. Deze kunnen 
een aanvulling bieden op de slachtofferenquêtes.

Slachtofferschap onder kwetsbare groepen
Daarnaast hebben we in deze studie vooral een algemeen beeld geschetst van slacht-
offers van criminaliteit. Het zou echter interessant zijn om gedetailleerder inzicht 
te krijgen in criminaliteit onder bepaalde groepen burgers. Dit kan deels met de 
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beschikbare gegevens door groepen respondenten te selecteren. Maar er zijn ook 
groepen burgers die relatief moeilijk benaderbaar zijn en die om die reden veelal 
niet participeren in bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld daklozen en bewoners van 
instellingen). Omdat dergelijke groepen relatief kwetsbaar zijn en dus een grotere 
kans hebben slachtoffer te worden, zou onder deze groepen afzonderlijk onderzoek 
moeten worden verricht naar de aard en omvang van slachtofferschap.

13.2.2 Determinanten van slachtofferschap
De kans dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit wordt voor een groot deel 
bepaald doordat zij een ‘risicovolle’ leefstijl hebben: hetzij door individuele gedra-
gingen, hetzij door de omgeving waarin zij verkeren. We hebben laten zien dat de 
achterliggende gelegenheidstheorie op bepaalde aspecten goed en op andere minder 
goed is uitgewerkt. Op dit moment constateren we drie belangrijke kennislacunes 
waar wat ons betreft de komende jaren in onderzoek meer aandacht aan zou moeten 
worden besteed: herhaald slachtofferschap, de relatie tussen slachtoffer(schap) en 
dader(schap) en de invloed van de leefomgeving. 

Herhaald slachtofferschap
We hebben laten zien dat niet iedereen een even grote kans heeft om slachtoffer te 
worden van criminaliteit en dat sommige slachtoffers een veel grotere kans hebben 
om opnieuw slachtoffer te worden dan andere. Eerder slachtofferschap blijkt dan 
ook een goede voorspeller van slachtofferschap. We weten echter dat eerdere slacht-
offerervaringen op zich nauwelijks een rol spelen bij de kans opnieuw slachtoffer te 
worden, maar dat herhaald slachtofferschap vooral kan worden verklaard doordat 
deze groep op de een of andere manier victim prone is. Dit komt gedeeltelijk door hun 
leefstijl en routine activiteiten, maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Over wat dat 
‘meer’ is, bestaat nog veel onduidelijkheid en specifi ek onderzoek naar herhaald 
slachtofferschap is dan ook aan te raden. Een klein deel van alle slachtoffers heeft 
immers te maken met een relatief groot aandeel van de criminaliteit, zoals we in 
deze publicatie hebben laten zien. Beleidsmatig is de aandacht voor herhaald slacht-
offerschap de laatste jaren al toegenomen (Groenhuijsen 2004). Zo is in de motie 
Dittrich c.s. de regering verzocht te stimuleren dat de politie risicoprofi elen van 
herhaald slachtofferschap in het werkproces gaat opnemen (tk 2002/2003c; zie ook: 
tk 2004/2005). Ook bij Slachtofferhulp Nederland staat herhaald slachtofferschap 
inmiddels op de agenda (Pemberton 2004). Om meer inzicht te krijgen in de deter-
minanten van herhaald slachtofferschap zou dit fenomeen in de huidige slachtoffer-
enquêtes meer aandacht behoeven. Nu wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden 
met het mogelijke seriële karakter van delicten en worden incidenten als losstaande 
gebeurtenissen gezien. 

Relatie tussen slachtoffer(schap) en dader(schap)
Op verschillen plaatsen in deze studie bleek dat de relatie die het slachtoffer met de 
dader heeft relevant is, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van een delict. We weten 
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echter weinig over de interactie die er tussen daders en slachtoffers plaatsvindt. Het 
is daarom belangrijk in de toekomst in onderzoek – en dus ook bij het bijeenbrengen 
van gegevens – daders en slachtoffers meer met elkaar te verbinden. Daarbij willen 
we niet alleen weten wat de relatie tussen de dader en het slachtoffer is, maar willen 
we ook – indien mogelijk – aanvullende informatie over de dader verkrijgen. Deze 
informatie kan gedeeltelijk via de respondenten in bevolkingsonderzoeken worden 
bemachtigd, maar ook door gegevens uit politieregistraties te koppelen aan de 
bevolkingsonderzoeken. De relatie tussen slachtoffer worden van criminaliteit en 
het plegen daarvan zou in dit verband eveneens meer aandacht behoeven. We hebben 
in deze studie laten zien dat het plegen van delinquent gedrag de kans op slacht-
offerschap vergroot en dat dit te maken heeft met een bepaalde ‘leefstijl’. Toch reste-
ren ook hier vragen over de precieze mechanismen die zich hierbij afspelen.

Invloed van de leefomgeving
We hebben in deze publicatie ook laten zien dat de sociale context waarin mensen 
leven een signifi cante invloed heeft, met name op de kans om slachtoffer van crimi-
naliteit te worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat sociaalstructurele kenmerken van 
de buurt – zoals de sociaaleconomische status – van belang zijn. Er zijn echter aan-
wijzingen dat dit vooral iets zegt over de sociale samenhang in een buurt. Hoewel de 
laatste jaren internationaal veel onderzoek plaatsvindt op dit terrein, is dit in Neder-
land vooralsnog beperkt gebleven. Ook op dit terrein zou toekomstig onderzoek 
meer helderheid kunnen verschaffen. Juist omdat beleidsmatig vaak wordt veron-
dersteld dat er ‘buurteffecten’ bestaan, is het belangrijk meer inzicht te krijgen in de 
achterliggende mechanismen. Een voor de hand liggende strategie is om gegevens 
uit de slachtofferenquêtes te koppelen aan andersoortige gegevens (zoals de fysieke 
en sociale structuur in buurten). Bij het scp vindt momenteel een onderzoek plaats 
naar de relatie tussen de fysieke en sociale structuur in buurten enerzijds en de leef-
baarheid en veiligheid in die buurten anderzijds. Dit onderzoek is mede ingegeven 
door de veronderstelling, bijvoorbeeld in het kader van de stedelijke vernieuwing, dat 
via fysieke ingrepen in buurten (sloop, renovatie, nieuwbouw) de bevolkings-
samenstelling kan worden beïnvloed en dat daarmee de leefbaarheid en veiligheid 
een positieve impuls kan krijgen. In welke mate deze veronderstelling empirisch 
juist is, zal moeten blijken,

13.2.3 Consequenties van slachtofferschap
Niet alleen zijn er kennislacunes zichtbaar in de determinanten van slachtoffer-
schap, ook wat de consequenties betreft bestaan nog belangrijke witte vlekken. Drie 
ervan willen we benadrukken. Vooral de angst voor slachtofferschap, de sociale en 
economische gevolgen van slachtofferschap en de strafrechtelijke gang van zaken 
voor slachtoffers zouden aandacht verdienen in toekomstig onderzoek. 
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Angst voor slachtofferschap
De angst voor slachtofferschap speelt een belangrijke rol in het huidige politieke en 
maatschappelijke debat over veiligheid. Toch weten we er weinig van, zoals bleek 
uit deze studie. Meer aandacht is er voor algemene gevoelens van onveiligheid die 
eerder een indicatie geven van een ‘gevoel van onbehagen’ dan dat ze iets zeggen 
over angst voor criminaliteit. Dit wreekt zich dan ook in de kennis die op dit moment 
bestaat over dit thema. Toch wordt in het huidige veiligheidsbeleid verondersteld 
dat het terugdringen van de criminaliteit er ook toe leidt dat burgers zich veiliger 
gaan voelen en minder angstig zijn voor criminaliteit. Deze veronderstelling is 
echter te simpel. Uit verschillende effectevaluaties bleek dat door een bepaalde 
maatregel de feitelijke criminaliteit toenam, terwijl de beleving daarvan dat niet 
deed, of andersom. Hoewel de criminaliteit en de onveiligheidsbeleving aan elkaar 
gerelateerd zijn, is er voor het terugdringen van de onveiligheidsbeleving meer nodig 
dan enkel het verminderen van de feitelijke criminaliteit. Bij het scp wordt in 2006 
onderzoek verricht naar de determinanten van onveiligheidsbeleving en daarbij zal 
er nadrukkelijk naar worden gestreefd beleidsmakers handvatten aan te reiken om 
de onveiligheidsbeleving terug te dringen.

Sociale en economische gevolgen van slachtofferschap
Een onderwerp dat in deze publicatie nauwelijks aandacht heeft gekregen zijn de 
gevolgen van slachtofferschap. We weten dat slachtoffers van criminaliteit soms ern-
stige psychologische gevolgen ondervinden van het delict zelf en/of van de gebeur-
tenissen als gevolg van het delict (secundaire victimisatie). Hier wordt regelmatig 
onderzoek naar verricht (voor een overzicht zie: Winkel en Vrij 2002). Over de sociale 
en economische gevolgen van slachtofferschap is echter nauwelijks iets bekend. 
Toch kunnen slachtofferervaringen bijvoorbeeld leiden tot verminderde sociale 
contacten, echtscheidingen of verhuizingen. Ook kan er inkomensderving plaatsvin-
den. Naar dergelijke – meer lange termijn gevolgen – is toe nu toe amper onderzoek 
gedaan (maar zie: Dugan 1999; Macmillan 2000; Ruback en Thompson 2001). Het 
zou goed zijn als in Nederland aan de sociale en economische gevolgen van slachtof-
ferschap meer aandacht zou worden besteed.

Strafrechtelijke gang van zaken
Uit deze studie bleek verder dat er weinig bekend is over de strafrechtelijke gang van 
zaken nadat de politie een offi ciële aangifte heeft opgemaakt van een delict waar 
een individueel slachtoffer bij is betrokken. Hoewel ook in de fasen daarvoor – het 
melden van een delict bij de politie en het registreren daarvan – nog veel vragen 
beantwoord moeten worden, is vooral nadat een offi ciële aangifte is opgemaakt het 
tekort aan inzicht nijpend. Het is daarom belangrijk in de nabije toekomst de door-
loop in het strafproces door slachtoffers beter in kaart te brengen en meer inzicht te 
verkrijgen in de mate waarin kenmerken van slachtoffers daarbij een rol spelen. Ook 
hierbij is de relatie met de dader relevant en zou eveneens informatie over de dader 
(en uiteraard ook over het delict) bekend moeten zijn.
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Nu slachtoffers van criminaliteit die bij de politie aangifte hebben gedaan de laatste 
jaren geïnformeerd worden over het verdere verloop van hun zaak, zouden zij redelijk 
goed op de hoogte moeten zijn van dit verloop. Via slachtofferenquêtes zou dan ook 
aan respondenten kunnen worden gevraagd of een opsporingsonderzoek is gestart 
en of er een verdachte is gearresteerd. In de Amerikaanse National Crime Victimization 

Survey worden dergelijke vragen gesteld (zie bijvoorbeeld: Avakame et al. 1999). Ook 
het koppelen van verdachtengegevens uit politieregistraties aan de bevolkingsonder-
zoeken kan het inzicht vergroten.

Het is echter van groot belang dat in registraties van politie en justitie ook infor-
matie over slachtoffers wordt opgenomen. Tot nu toe kan nauwelijks een onder-
scheid worden gemaakt tussen delicten en zaken waarbij slachtoffers (natuurlijke 
personen) zijn betrokken en delicten en zaken waarbij dat niet het geval is. Sinds 
enkele jaren is dit wel beperkt mogelijk, zoals we hebben laten zien, maar ook dan is 
nauwelijks additionele informatie over de slachtoffers zelf beschikbaar. De aandacht 
voor het delict en de verdachte in het strafproces komt duidelijk tot uitdrukking 
in de registraties van politie en justitie, en als er al informatie beschikbaar is over 
slachtoffers is de ‘koppeling’ tussen slachtoffer, verdachte/dader en delict vaak niet 
te maken. 

13.3.4 Tot slot
De aandacht voor het slachtoffer is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gelei-
delijk op gang gekomen. Waar tot die tijd de belangstelling vrijwel volledig uitging 
naar de dader, ontstond in die periode steeds meer oog voor het slachtoffer. Onze 
publicatie laat zien dat de aandacht voor slachtoffers van criminaliteit sindsdien 
alleen maar is toegenomen: in de hele ‘strafrechtelijke’ keten – van burger tot bena-
deelde partij – zijn mogelijkheden geschapen om recht te doen aan de belangen van 
het slachtoffer. Slachtoffers blijken ook steeds verder te komen in deze keten, de 
groep slachtoffers die hulp krijgt is groter geworden en er zijn meer mogelijkheden 
om materiële en immateriële schade vergoed te krijgen. Deze toegenomen aandacht 
voor het slachtoffer kan niet los gezien worden van algemene veranderingen in de 
waardering van slachtofferschap (zie bv. Boutellier 1993, 2002).

De prominentere positie van het slachtoffer in de maatschappij vormt een belang-
rijk element in de wijze waarop we tegenwoordig in ons land omgaan met crimi-
naliteit en de gevolgen daarvan. Met name voor instanties als politie, openbaar 
ministerie en de rechterlijke macht – die van oudsher relatief weinig met slachtoffers 
te maken hadden – is de laatste jaren veel veranderd: door de gewijzigde wet- en 
regelgeving rondom de zorg voor slachtoffers hebben zij nieuwe taken gekregen 
en die vergen de nodige aanpassingen van de betrokkenen. Over het vinden van een 
juiste balans tussen de zorg voor het slachtoffer en de behandeling van de dader, zal 
de komende jaren ongetwijfeld veel gediscussieerd worden. Naast het realiseren van 
rechten van het slachtoffer, dienen ook de rechten op een eerlijk proces van verdach-
ten gewaarborgd te worden zoals vastgelegd in ons strafrecht en ook in onder meer 
het Europese mensenrechtenverdrag (De Roos 2000; Groenhuijsen en Knigge 2004). 
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Een prudente afweging tussen de belangen van alle betrokkenen is dus van groot 
belang, zeker nu emoties als angst, woede en verdriet een steeds grotere rol lijken te 
krijgen in de afhandeling van strafrechtzaken en de berichtgeving erover.

Samenvatting en conclusies
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Summary

A sizeable proportion of the Dutch population is confronted each year with seri-
ous or less serious forms of crime. More than 3 million citizens become victims 
themselves, and as a result many people know someone in their immediate circle 
of friends or acquaintances who has recently been a victim. The attention paid to 
these crime victims, especially in government policy, has grown strongly in recent 
decades. The knowledge and understanding of victims has also grown consider-
ably since the 1970s. This publication seeks to present an up-to-date picture of the 
current level of knowledge about victims of crime. In doing so, it presents a broad 
overview of the position of victims of crime, illustrates the current status of research 
in this fi eld and outlines the policy designed to improve the position of victims. The 
study concentrates mainly on fi ndings in the Dutch situation, but also devotes exten-
sive attention to foreign research. This report marks the start of the Victims of crime 
research programme by the Social and Cultural Planning Offi ce of the Netherlands 
(scp). 

Few victims go through the criminal justice system ‘completely’ 
In 2004 3.4 million Dutch citizens were the victims of 4.6 million offences: violence, 
theft and vandalism. In most of these offences there was little or no physical injury 
or material loss; the offences were above all ‘disruptive’ for those affected. Yet hun-
dreds of thousands of Dutch citizens become victims of crime each year which is not 
only disruptive, but which also has serious physical or fi nancial consequences. Of 
the total of 4.6 million offences that took place in 2004, 1.3 million were reported to 
the police and recorded. The seriousness of the offence is a key factor in this phase: 
offences in which the victim has suffered physical injury and/or fi nancial loss are 
reported to the police relatively often. In the next phase, too – recording a reported 
offence – it is the seriousness of the offence which is the most important factor. In 
2004 147,000 of all recorded offences were cleared up; ultimately 100,000 cases were 
settled by the Public Prosecutions Department, and in 67,000 of these cases a sus-
pect was brought before the courts (see fi gure S.1). It can thus be seen that the ‘drop-
out rate’ is particularly high in the reporting phase and in the clear-up phase. The 
extent to which citizens ‘reach’ the various steps in the process varies according to 
the type of offence. For example, victims of violence report the offence to the police 
relatively infrequently, and offi cial reports are drawn up less often for these victims. 
Once an offi cial report has been prepared, however, victims of violence tend on aver-
age to progress further through the criminal justice system than victims of theft and 
vandalism.
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Risk of victimisation virtually unchanged in last 25 years 
The annual number of offences against members of the public in the Netherlands 
increased from around 4 million in 1980 to 4.6 million in 2004. However, if allowance 
is made for the growth in the population over that period, the actual crime rate (and 
therefore the risk of victimisation) is found to have remained virtually unchanged. 
Violence has risen slightly in recent years and is now at roughly the same level as in 
the mid-1980s. The incidence of theft increased particularly in the 1980s and 1990s, 
but has been falling since 1995, largely due to a reduction in the number of burglaries. 
The number of cases of vandalism declined in the 1980s but has been rising markedly 
since the early 1990s, primarily due to an increase in vandalism of cars.

Sharp rise in willingness to record offences
Slightly more than a third of all offences committed in the last 25 years were 
reported to the police. This proportion has grown slightly over this period. Vic-
tim’s willingness to report crimes of violence and vandalism has risen slightly 
from around 20% in the early 1980s to a quarter at the start of the 21st century. The 
number of offences which – according to victims themselves – are recorded by the 
police has however risen sharply, almost doubling since 1980. Where 50% of all 
reported offences were offi cially recorded in the early 1980s, the fi gure is now at 
around 80%. The biggest rise has taken place in crimes of violence and vandalism.

The crime rate in the Netherlands, the extent to which offences are reported to 
the police and the extent to which they are recorded by the police is refl ected in the 
number of offi cial reports registered by the police. This number has risen consid-

Figure S.1

Number of offences and cases in the different phases of the criminal justice system, 2004 
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erably over the last 25 years, from just over 700,000 in 1980 to 1.3 million in 2004. 
Almost three-quarters of this increase is found to be due to the fact that the police 
are recording more offences, while the remaining quarter is due to the increased 
willingness of members of the public to report offences. Only 1% of the increase is 
attributable to an increase in the risk that citizens will become victims of crime.

Victims progressing further in the criminal justice system
The chance that a recorded offence will be cleared up has fallen sharply over the last 
25 years (from 30% in 1980 to 15% in 2000), though has increased again in recent 
years, reaching 21% in 2004. The Public Prosecutions Department has also referred 
more and more cases to the courts in the last 25 years. Of all crimes recorded by 
the police, crimes of violence progress furthest in the criminal justice system; they 
are relatively frequently cleared up and suspects of crimes of violence are relatively 
frequently brought before the courts. A steadily falling proportion, relatively speak-
ing, of all types of offences have been dealt with through the criminal justice system 
in the last 25 years, though again this fi gure has been rising in recent years. Across 
the board, therefore, victims of crime are progressing further in the criminal justice 
system.

Unequal social and geographical distribution of victims
There are wide differences in the extent to which members of the public are con-
fronted with crime: the risk of victimisation is much greater for some groups than 
others. Age, sex, ethnicity and household income are found to be important indi-
vidual predictors of this risk. Having certain demographic and social characteristics 
clearly has no direct infl uence on the risk of victimisation; differences in the risk of 
‘victimisation’ can be explained mainly by the fact that social groups differ in their 
lifestyle and routine activities. People who regularly participate in public activities, 
in particular, have an increased risk of becoming victims of crime, though occupa-
tional groups working in the public and semi-public space and who are accordingly 
often in the vicinity of other people are also at increased risk. Taking measures to 
improve the protection of potential targets of crime reduces the risk of victimisation. 
Delinquent behaviour can be seen as a ‘high-risk’ lifestyle or routine activity which 
also increases the risk of victimisation of crime. Finally, being a victim is itself a key 
predictor of the risk of victimisation at a later date. Here again, this is due mainly to 
the fact that ‘repeat’ victims pursue a ‘high-risk’ lifestyle which increases their risk 
of victimisation for a second time.

It is not only individual characteristics that are relevant in explaining the risk of 
being a victim; the social context in which people live is also important. The risk 
of being a victim of crime thus varies considerably between neighbourhoods and 
between countries. In explaining these differences reference is often made, in addi-
tion to the opportunity theory, to the social disorganisation theory, which broadly 
speaking posits that the more socially disorganised an area is, the more crime there 
will be. The socio-economic status, ethnic heterogeneity and residential mobility of 
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a neighbourhood are found to be important predictors of the risk of victimisation of 
crime; primarily, however, these characteristics say something about the informal 
social control in a neighbourhood. Differences in the degree of social control also 
explain much of the variation in crime rates between different countries.

Inequality in progression through the criminal justice system 
The progression through the criminal justice system is also unequally distributed. 
Although the seriousness of the offence is the most important factor in the report-
ing and recording of crimes, the characteristics of victims and their residential set-
ting are also signifi cant. Here, too, the degree of socio-economic status and social 
cohesion in a neighbourhood are relevant: the lower these are, the less frequently 
offences are reported to the police. In neighbourhoods with low social cohesion, by 
contrast, reported offences are more often recorded. The relationship with the per-
petrator also infl uences the reporting of offences: where the perpetrator is known to 
the victim, the offence is less likely to be reported. 

Fear of becoming a victim virtually unchanged
In 2004 almost a quarter of the Dutch population stated that they sometimes felt 
unsafe. This fi gure has hardly changed in recent years. During the daytime people 
feel most safe in their own home and neighbourhood, and least safe in the vicinity 
of gangs of young people. Regardless of the location or the situation, people feel 
less safe in the evening than during the day. If people are specifi cally asked whether 
they are afraid of being attacked or robbed in their own residential neighbourhood, 
almost 10% say they are sometimes afraid. As well as the fear of being confronted 
with crime, they also make an assessment of the risk that they themselves will 
become a victim: relatively few people believe they have a strong risk of victimisation 
of violent crime, but a large number believe they have a high probability of becoming 
a victim of theft from their car, vandalism and above all bicycle theft. The subjective 
ranking of offences – from more to fewer people perceiving the risk of victimisation 
as high – corresponds reasonably well with the ranking of offences in order of the 
objective risk of victimisation. In the eyes of the Dutch population, however, crime is 
a serious problem. Concerns about crime as a social problem run high, though have 
reduced somewhat over the last decade.

Fear of becoming a victim unequally distributed socially and geographically 
As with victimisation itself, the fear of becoming a victim is unequally distributed 
among the population. Certain groups in society – women, the elderly and people 
from lower socio-economic groups – generally feel more anxious. People who have 
already been victims also often feel less safe than non-victims. The fact that these 
groups feel more anxious is due largely to the fact that they perceive their physical 
and social vulnerability and risks as being higher. The setting where people live is 
also relevant: in neighbourhoods with low socio-economic status, large numbers 
of non-Western ethnic minorities and high levels of decay and street nuisance, the 
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perceived lack of safety is higher. References are regularly made in discussions to 
the ‘fear-victimization’ paradox, which suggests that the most anxious people are 
actually often the people who are least at risk of becoming victims. This paradox can 
however largely be explained if account is taken not only of direct and indirect victim 
experiences, but also of the physical and social vulnerability referred to earlier. It is 
after all fairly logical that people who are vulnerable adapt their behaviour by avoid-
ing high-risk situations as far as possible and thus reducing their risks of becoming 
a victim.

Social supervision appears to reduce number of victims
Reducing the crime rate (and with it the risk of victimisation) and people’s perceived 
lack of safety has formed part of Dutch government policy for decades. The middle 
of the 1980s can be seen as a turning point in this regard. The sharp increase in 
recorded crime in the 1970s and early 1980s, and the perceived lack of safety on the 
part of the public, created a desire to tackle crime in a more cohesive way. In par-
ticular within the specifi c policy focused on residential districts, shopping centres, 
public transport and entertainment areas, a large numbers of measures are deployed 
aimed at reducing the opportunity for crime and thus very directly reducing the risk 
of victimisation.

Based on the fi ndings of Dutch impact evaluations, only limited substantive 
conclusions can be drawn as to the effectiveness of such measures. It has not been 
adequately demonstrated that any of the measures studied has any effect on increas-
ing the objective or subjective social safety. Despite this, based on a few adequately 
performed Dutch impact evaluations, supplemented by the results of meta-evaluations 
in other countries, a few conclusions can be formulated. For example, it would appear 
that functional supervision in residential complexes (caretakers, concierges, etc.) can 
have an effect in increasing safety. Too little is known about the effectiveness of func-
tional supervision in other domains. It also appears – though this is based primarily 
on research from the United States – that formal supervision (police surveillance) is 
most effective when it is concentrated in specifi c locations (hot spots) or at specifi c 
times (hot times). ‘Natural’ supervision such as improving street lighting also seems 
to be effective in reducing crime.

Increased attention for victims 
Policy focusing specifi cally on the victims of crime is of more recent date. Although 
attention for victims has increased since the early 1970s, it was the mid-1990s before 
this policy really got off the ground. Support for victims by the government has 
accordingly been expanded in recent decades. This is apparent among other things 
from the improved information given to victims on the progress of their case and 
on the existence of the victim support service (Slachtofferhulp Nederland). In around 
30% of reported offences, the victims are informed by the police that this support is 
available; in 1993 this information was given to only one victim in eight. The level of 
satisfaction among victims about the way the police deal with their case has however 
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not increased; in 2005 just under half of victims were dissatisfi ed or very dissatisfi ed. 
The main reasons for this dissatisfaction are that victims feel that nothing has been 
done and that they have been given too little information. The possibility of recov-
ering the loss from the perpetrator has also been simplifi ed and increased since 
the introduction of the Victim Act Terwee in 1995, though the majority of victims 
– especially victims of theft – will receive (partial) compensation for their loss from 
their insurance companies. The scope for victims to participate in the prosecution 
process have also been increased. Recently, for example, the written victims state-
ment and the right to speak in legal proceedings were introduced. This form of sup-
port is available to only a small number of victims of crime, however; four out of fi ve 
offences are after all not solved, so that no suspect is prosecuted. Moreover, certain 
forms of participation, such as the written victim statement and the right to speak, 
are intended only for victims and next of kin in relatively serious crimes. Finally, 
more attention is being given to the reception and support of victims. The Dutch 
victim support service, in particular, appears to be playing an ever more important 
role; in 2004 97,000 victims called on its services. Most of them need emotional sup-
port, though the provision of legal help to victims during the prosecution process is 
growing in importance.



199 

Bijlage A Gegevens over slachtoffers

A.1 Inleiding

In Nederland zijn veel gegevens beschikbaar over slachtoffers, zoals we in deze 
studie laten zien. Sommige databronnen worden periodiek verzameld, andere een-
malig. Sommige databronnen bevatten weinig informatie over slachtoffers, andere 
veel. In deze bijlage besteden we aandacht aan de belangrijkste databronnen. In 
paragraaf A.2 geven we eerst een overzicht van de nationale slachtofferenquêtes 
die sinds begin jaren zeventig in Nederland zijn gehouden. Vervolgens gaan we in 
paragraaf A.3 in op een aantal methodologische aandachtspunten die een rol spelen 
bij slachtofferenquêtes. Relatief veel ruimte is ingeruimd voor deze bevolkingson-
derzoeken, omdat deze periodiek zijn gehouden en meestal veel informatie bevatten 
over slachtoffers. Aan het einde van paragraaf A.3 is daarom ook een overzicht opge-
nomen van de vragen die de afgelopen vijftien jaar zijn gesteld om slachtofferschap 
te meten. In paragraaf A.4 komen andere databronnen aan de orde die gegevens over 
slachtoffers bevatten, namelijk de belangrijkste nationale registraties van verschil-
lende instanties.

A.2 Slachtofferenquêtes

De eerste slachtofferenquêtes werden uitgevoerd in de Verenigde Staten in opdracht 
van twee commissies die door president Johnson waren ingesteld.1 In 1967 werden 
de resultaten hiervan gepubliceerd (Biderman et al. 1967; Ennis 1967; Reiss 1967). Na 
een uitvoerige evaluatie van deze gegevens ging in 1972 een periodieke, landelijke 
slachtofferenquête – de National Crime Victimization Survey – van start.2 In navolging 
van de Amerikaanse ontwikkelingen, werden ook in andere landen vanaf het begin 
van de jaren zeventig landelijke slachtofferenquêtes gehouden. Inmiddels hebben de 
meeste geïndustrialiseerde landen een eigen slachtofferenquête.

Slachtofferenquêtes vormen in Nederland al geruime tijd een belangrijke infor-
matiebron om inzicht te krijgen in de door de bevolking ervaren criminaliteit. In 
deze enquêtes wordt mensen gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van bepaalde 
delicten. Delicten waarvan geen aangifte wordt gedaan of die de politie om een 
andere reden niet registreert, of delicten waarvan de dader niet wordt opgepakt, 
kunnen in deze bevolkingsonderzoeken door de ondervraagden worden gemeld. 
Bovendien bevatten de enquêtes aanvullende informatie over de ondervraagden en 
de ondervonden delicten, zodat slachtoffers en niet-slachtoffers met elkaar kunnen 
worden vergeleken. Voor Nederland ligt de aanvang van de slachtofferenquêtes bij 
het onderzoek van Fiselier in 1973 (Fiselier 1978). Sindsdien worden er periodiek 
landelijke algemene slachtofferenquêtes gehouden, waarbij het primaire doel is de 
omvang van de veelvoorkomende criminaliteit in kaart te brengen (zie tabel A.1 voor 
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een overzicht van deze slachtofferenquêtes; het aandeel slachtoffers zoals dat sinds 
1973 via deze enquêtes is vastgesteld, is weergegeven in bijlage C).

In de periode 1974 tot en met 1980 werd jaarlijks een enquête gehouden door het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) van het ministerie 
van Justitie (Buikhuisen 1975; Van Dijk en Vianen 1977; Van Dijk en Steinmetz 1979). 
De interviews vonden mondeling (face-to-face) plaats. Sinds 1980 voert het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) de nationale slachtofferenquêtes uit, eerst onder de 
naam Enquête Slachtoffers Misdrijven (esm) en sinds 1992 als Enquête Rechtsbe-
scherming en Veiligheid (erv). De erv maakte in de periode 1997 tot en met 2004 
onderdeel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (pols). De overgangen zijn 
steeds gepaard gegaan met grotere of minder grote wijzigingen in het onderzoeks-
design, vraagstelling, frequentie en/of periodiciteit (zie hierover § A.3). Er wordt 
uitgebreid gevraagd naar slachtofferervaringen, maar ook aangiftegedrag en onvei-
ligheidsbeleving komen aan de orde en sinds een aantal jaren worden ook vragen 
gesteld naar het plegen van delinquent gedrag.

Sinds het begin van de jaren negentig wordt tweejaarlijks – en sinds 2003 jaarlijks 
– de Politiemonitor Bevolking gehouden (Politiemonitor Bevolking 2005). Deze slacht-
offerenquêtes worden uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en Justitie. Eén van de belangrijkste doelstellin-
gen van deze enquête is het vergelijken van politieregio’s; de laatste jaren worden de 
uitkomsten gebruikt om politieregio’s te beoordelen in het kader van de prestatie-
contracten van de politie. 

Inmiddels zijn de slachtofferenquêtes van het cbs en de Politiemonitor Bevolking 
van bzk/Justitie geïntegreerd in de Veiligheidsmonitor. Deze veiligheidsmonitor is 
het resultaat van een traject dat binnen de ministeries van Justitie en bzk is inge-
zet om verschillende enquêtes op het terrein van veiligheid te ‘stroomlijnen’. De 
belangrijkste reden om dit traject in gang te zetten is dat er geen eenduidig beeld 
bestond van de veiligheid in Nederland; de uitkomsten van de enquêtes – met name 
over de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit en de onveiligheidsbeleving 
– verschillen soms van elkaar. Vanuit beleidsmatig oogpunt werd dit als onwenselijk 
beschouwd. Deze nieuwe slachtofferenquête wordt sinds 1 januari 2006 gehouden. 

Verder wordt sinds het einde van de jaren tachtig elke drie à vier jaar de Interna-

tional Crime Victims Survey (icvs) gehouden (Van Kesteren et al. 2000). Deze enquête 
wordt inmiddels in ruim 60 landen afgenomen, waaronder zestien westerse geïn-
dustrialiseerde landen. Het belangrijkste voordeel van deze enquête is dat gebruik 
wordt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, waardoor verschillende 
landen met elkaar kunnen worden vergeleken. In elk land – waaronder Nederland 
– wordt een aselecte steekproef van ongeveer tweeduizend respondenten onder-
vraagd. Er wordt gevraagd naar ervaringen met slachtofferschap van diverse vormen 
van criminaliteit, aangiftegedrag bij de politie en houdingen ten opzichte van crimi-
naliteit en de politie. De icvs is inmiddels vijfmaal gehouden: in 1989, 1992, 1996, 
2000 en in 2004/2005 voor de vijftien eu-landen als de European Crime Survey.
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Naast de periodieke slachtofferenquêtes worden ook regelmatig eenmalige enquêtes 
gehouden. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op specifi eke vormen van criminaliteit, 
zoals huiselijk geweld (Van Dijk et al. 1997; Van Dijk en Oppenhuis 2002) of opere-
ren vanuit een bepaalde theoretische invalshoek, zoals het levensloopperspectief 
(Wittebrood en Ter Voert 1997). Andersoortige bevolkingsonderzoeken die soms 
informatie bevatten over slachtoffers, zijn daderenquêtes (ook wel self-reportstudies 
genoemd). Deze worden vooral onder jongeren afgenomen en zijn primair bedoeld 
om vast te stellen in welke mate criminaliteit wordt gepleegd.

A.3 Kwaliteit van de slachtofferenquêtes

In de loop van de tijd is de kwaliteit van de slachtofferenquêtes op allerlei punten 
verbeterd en geven zij een redelijk adequaat beeld van de mate waarin Nederlandse 
burgers te maken hebben met criminaliteit. We gaan eerst in op de belangrijkste 
veranderingen in de slachtofferenquêtes van het cbs (en tot 1980 van het wodc).
– De leeftijdsgrens van de ondervraagde respondenten is verschillende malen naar 

beneden aangepast, waardoor een steeds vollediger beeld ontstaat van de onder-
vonden criminaliteit. In de eerste enquêtes van het wodc werd een steekproef 
getrokken uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder; vanaf 1977 werd 
deze leeftijdsgrens verlaagd tot 16 jaar. Het cbs verlaagde deze grens vervolgens in 
1980 verder tot 15 jaar en in 1997 tot 12 jaar.

– In slachtofferenquêtes worden geen juridische delictomschrijvingen gehanteerd, 
omdat geprobeerd wordt de vraagformulering aan te laten sluiten bij de belevings-
wereld van de ondervraagden. Dit betekent dat de gebruikte omschrijvingen in 
het algemeen mogelijkheden bieden voor een wat ruimere interpretatie dan de 
juridische delictomschrijving. Burgers die aangeven slachtoffer te zijn geweest 
van een bepaald delict, zijn dat dus mogelijk vanuit juridisch oogpunt niet. Wan-
neer burgers echter aangeven dat zij slachtoffer zijn geweest van een bepaald 
delict, hebben zij dat blijkbaar wel als zodanig ervaren. Of dit als een voor- of en 
nadeel moet worden uitgelegd, is onduidelijk. Sommigen zien dit als een nadeel: 
burgers zouden niet goed in staat zijn te beoordelen of er sprake is van een delict. 
Dit standpunt komt in zekere zin overeen met dat in het begin van de vorige eeuw, 
toen verondersteld werd dat alleen rechters in staat waren uit te maken of sprake 
is van een delict (zie § 1.3). Anderen zien dit juist als een voordeel: het is niet het 
strafrecht en het beleid dat politie en justitie voeren dat bepaalt of sprake is van 
criminaliteit. Zo konden mannen tot 1991 niet als slachtoffer van verkrachting 
worden aangemerkt en was ook verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar 
gesteld. Via slachtofferenquêtes kunnen dergelijke delicten wel in kaart worden 
gebracht. Sinds het invoeren van de slachtofferenquêtes is de vraagstelling steeds 
preciezer geworden, zodat de eigen interpretatie minder afhankelijk is van sociale 
en culturele verschillen tussen de ondervraagden. 

– Kenmerkend voor slachtofferenquêtes is dat zij retrospectieve gegevens opleveren. 
Studies naar de nauwkeurigheid van dergelijke gegevens hebben laten zien dat res-
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pondenten zich soms gebeurtenissen helemaal niet meer herinneren (memory decay) 
of dat zij deze gebeurtenissen eerder (backward telescoping) of later (forward telescoping) 
in de tijd plaatsen (Skogan 1975, 1981; Schneider 1981; Biderman en Lynch 1981, 1991). 
Onderzoek heeft echter ook laten zien dat de kwaliteit van retrospectieve gegevens 
onder meer is te verbeteren via de vraagstelling.3 Dit kan bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van internal bounding: daarbij wordt eerst een vraag gesteld over een ruime 
referentieperiode en pas dan over de eigenlijke referentieperiode. In de eerste slacht-
offerenquêtes werd begonnen met een vraag of een delict ‘ooit’ was voorgekomen 
en dan volgen vragen naar slachtofferschap binnen de referentieperiode. Sinds 1992 
heeft de inleidende vraag betrekking op de afgelopen vijf jaar, waarmee het proces 
van internal bounding effectiever is dan wanneer de inleidende vraag over de ooit-peri-
ode gaat.4

– Een andere belangrijke verandering is het steekproefkader dat gebruikt wordt om 
respondenten te selecteren. Werd in de enquêtes van het wodc het adressenbe-
stand van de Dienst Omroepbijdragen gebruikt als steekproefkader, in de enquêtes 
van het cbs was dat tot 1992 het Postafgiftepuntenbestand van de ptt. Sinds 1992 
wordt door het cbs een personensteekproef getrokken uit de Gemeentelijke Basis-
administratie (gba). Doordat het steekproefkader steeds meer Nederlanders bevat, 
geven de geselecteerde respondenten een steeds representatiever beeld geeft van de 
Nederlandse bevolking.5 Tegelijkertijd hebben de bevolkingsonderzoeken echter 
te kampen met een teruglopende respons: deed in 1980 nog ongeveer 70% van de 
benaderde respondenten mee met de slachtofferenquêtes van het cbs, tegenwoor-
dig ligt dat rond de 55%. De relatief lage respons is een punt van zorg, omdat de 
mensen die weigeren mee te werken aan een onderzoek zich doorgaans onder-
scheiden van de mensen die wel aan het onderzoek meewerken. Een relatief lage 
respons, of zelfs een selectieve respons, leidt echter niet vanzelfsprekend tot ver-
keerde conclusies. Omdat vaak weinig bekend is over de groep mensen die niet aan 
slachtofferenquêtes meewerkt, is het moeilijk aan te geven in welke richting een 
eventuele vertekening plaatsvindt. Nu de gba als steekproefkader gebruikt wordt, 
zijn echter in beperkte mate kenmerken beschikbaar over de groep benaderde res-
pondenten die hun medewerking niet verleent aan het onderzoek.

Naast de enquêtes van het cbs worden periodiek ook de al genoemde Politiemonitor 
Bevolking (pmb) en de internationale slachtofferenquête (icvs) gehouden. Deze 
hebben bepaalde overeenkomsten met de enquêtes van het cbs, maar ook enkele 
verschillen. De belangrijkste verschillen noemen we kort. De pmb wordt gehouden 
onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, waarbij het 
telefoonregister van de ptt als steekproefkader fungeert. Het interview wordt tele-
fonisch afgenomen. De vragen die in de pmb worden gesteld om slachtofferschap 
vast te stellen zijn – in vergelijking met de recente cbs-enquêtes – redelijk algemeen. 
Bovendien wordt geen gebruik gemaakt van internal bounding. Het Nederlandse deel 
van de icvs is gebaseerd op een steekproef van de Nederlandse bevolking van 16 jaar 
en ouder, waarbij de respondenten geselecteerd worden via random dialing. Het inter-
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view wordt net als bij de pmb telefonisch afgenomen. Net als bij de enquêtes van het 
cbs zijn de vragen echter redelijk precies geformuleerd en wordt gebruikgemaakt 
van internal bounding.

A.4 Nationale registraties

Naast bevolkingsonderzoeken zijn er ook uiteenlopende registraties die gegevens 
bevatten over slachtoffers van criminaliteit. Kenmerkend voor het merendeel van 
deze registraties is dat zij niet primair bedoeld zijn om gegevens over slachtoffers te 
verstrekken. Dit betekent dat het soms lastig is deze gegevens uit de registraties te 
verkrijgen, maar ook dat deze registraties veelal geen additionele informatie bevat-
ten over slachtoffers.

Politiële registraties
De politie registreert misdrijven die door opsporing ter kennis komen van de poli-
tie en die door slachtoffers of getuigen bij de politie worden aangegeven. Niet alle 
gepleegde misdrijven worden echter als zodanig herkend en niet van alle herkende 
misdrijven wordt altijd de politie op de hoogte gebracht. Bovendien worden niet alle 
door opsporing of aangifte bij de politie bekend geworden delicten geregistreerd. 
Factoren die een rol spelen bij de registratie van criminaliteit zijn het opsporingsbe-
leid van de politie en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. Het stellen 
van andere prioriteiten in de opsporing of in de vervolging kan invloed hebben op de 
omvang van de geregistreerde criminaliteit. Ook wijzigingen in het strafrecht, publi-
citeitscampagnes en het invoeren van automatiseringssystemen kunnen van invloed 
zijn op de omvang van de geregistreerde criminaliteit. Al deze factoren bepalen hoe-
veel van de gemelde en opgespoorde delicten in een proces-verbaal worden vastgelegd. 
Voordat een misdrijf bij de politie wordt geregistreerd, zijn er dus verschillende fi lters 
gepasseerd. Als regel worden de ernstigere vormen van criminaliteit relatief beter 
geregistreerd dan de (veelvoorkomende) minder ernstige vormen van criminaliteit.

De door de politie geregistreerde misdrijven worden aan het cbs (en soms ook 
aan andere instanties) doorgegeven door middel van maandelijks in te vullen 
verzamelformulieren of (de laatste jaren) via geautomatiseerde registraties. Sinds 
1950 worden deze misdrijven opgenomen in de Politiestatistiek. Omdat op basis 
van artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering de politie verplicht is van elk 
ter kennis gekomen delict een proces-verbaal op te maken, ging men ervan uit dat 
de Politiestatistiek ook het daadwerkelijk aantal ter kennis van de politie gekomen 
misdrijven bevatte. In de praktijk blijkt echter dat niet van alle gemelde misdrijven 
een proces-verbaal werd opgemaakt en dat de politie alleen het aantal opgemaakte 
processen-verbaal doorgaf aan het cbs. In 1986 heeft het cbs de bestaande situatie 
geformaliseerd en wordt alleen het aantal misdrijven gepubliceerd waarvan een 
proces-verbaal is opgemaakt. In de Politiestatistiek zijn de misdrijven onderverdeeld 
naar delicten en groepen van delicten zoals die zijn omschreven in de verschillende 
wetboeken. Het aantal processen-verbaal dat uiteindelijk in de Politiestatistiek 
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verschijnt bij een bepaald delict is afhankelijk van de administratie bij de politie. 
Tegenwoordig betekent dit vooral dat bij het invoeren van de gegevens in de (geauto-
matiseerde) systemen van de politie (zoals bps, xpol en genesys) keuzen worden 
gemaakt. Deze keuzen worden in belangrijke mate gestuurd door de eigen opspo-
ringsactiviteiten en in mindere mate door het streven de criminaliteit zo volledig 
mogelijk te registreren. Het cbs put uit deze registratiesystemen de gegevens voor de 
Politiestatistiek.

Naast het aantal geregistreerde misdrijven bevat de Politiestatistiek ook informa-
tie over het aantal verdachten. De wijze waarop het aantal verdachten wordt geteld, 
is sinds het begin van de Politiestatistiek echter verschillende malen gewijzigd. Tot 
1962 werd voor elk opgehelderd misdrijf één verdachte geteld. Vanaf 1962 werden alle 
bekend geworden verdachten geteld, waarbij geldt dat een verdachte nooit meer dan 
éénmaal per maand is geteld, ook als hij in een maand meer dan één misdrijf blijkt 
te hebben gepleegd. Met ingang van 1986 zijn de verdachten de gehoorde verdachten 
(cbs 1992), dus ongeacht of het misdrijf wordt opgehelderd. De cijfers over het aantal 
verdachten geven niet aan of de verdachten het misdrijf ook daadwerkelijk hebben 
gepleegd.

Een belangrijke politieregistratie die de laatste jaren ten grondslag ligt aan de 
Politiestatistiek van het cbs is het Bedrijfsprocessensysteem (bps) van de politie 
(en aanverwante systemen, zoals x-Pol en Genesys). Iedere melding van een straf-
baar feit wordt in principe in dit systeem geregistreerd. Ook alle handelingen en 
documenten die betrekking hebben op dit feit worden hierin opgeslagen. Over de 
kwaliteit van de ingevoerde informatie is weinig bekend (maar zie: Van Wilsem et 
al. 1998). Daarnaast heeft de politie het Herkenningsdienstsysteem (hks). Het hks 
bestaat uit twee onderdelen, namelijk een deel over aangiften en een deel over ver-
dachten (zie voor meer informatie: Van Tilburg et al. 2005). De informatie over aan-
giften is op dit moment nog niet landelijk beschikbaar: de gegevens over verdachten 
zijn dat wel. De politieregistraties bevatten nauwelijks informatie over slachtoffers, 
maar mogelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren.

Justitiële registraties
Informatie over rechtbankstrafzaken bij het openbaar ministerie en de rechter wordt 
door het cbs opgenomen in de Rechtbankstrafzakenstatistiek. Deze statistiek wordt 
sinds 1991 ‘gevoed’ met onder meer gegevens uit Communicatie om-parket Admi-
nistratiesysteem (compas). compas is het operationele systeem van de parketten 
en bevat informatie over alle ingeschreven strafzaken. om-data is een extractie uit 
compas voor beleids- en wetenschappelijke doeleinden. In het kader van de methode 
slachtofferzorg worden ook gegevens bijgehouden die relevant zijn om inzicht te 
krijgen in slachtoffers van criminaliteit.

Medische registraties
Bepaalde medische registraties bevatten ook gegevens over slachtoffers van crimi-
naliteit; hierbij gaat het vooral om slachtoffers van de ernstigere vormen van geweld. 
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Slachtoffers die geen (ernstig) lichamelijk letsel hebben opgelopen, zullen immers 
niet bij een arts terechtkomen.

Een belangrijke medische registratie is de Doodsoorzakenstatistiek van het cbs. 
Deze statistiek bevat gegevens over alle overledenen die in Nederland woonachtig 
waren en wordt samengesteld op basis van doodsoorzakenverklaringen die na het 
overlijden worden ingevuld door een arts of gemeentelijk lijkschouwer. De doods-
oorzaakverklaring wordt doorgestuurd naar het cbs. De op de doodsoorzaakver-
klaring aangegeven oorzaken van de dood worden door het cbs geclassifi ceerd en 
gecodeerd volgens de International Classifi cation of Diseases, Injuries end Causes of Death, 
opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (who). Op basis van deze gege-
vens kan vervolgens worden vastgesteld hoeveel personen ten gevolge van moord en 
opzettelijk door anderen toegebracht letsel jaarlijks in Nederland overlijden. Andere 
medische registraties die informatie bevatten over slachtoffers van geweldscrimina-
liteit, zijn de Landelijke Medische Registratie (lmr) en het Letsel Informatie Systeem 
(lis). De lmr bevat informatie over in ziekenhuizen opgenomen patiënten en wordt 
samengesteld door onderzoeksinstituut Prismant. Deze registratie maakt – evenals 
de Doodsoorzakenstatistiek – gebruik van de internationale classifi catie. Het lis 
bevat gegevens over behandelingen bij Spoedeisende Hulp-afdelingen. Hierin wordt 
onder andere vastgelegd of letsel het gevolg is van een gewelddelict. Ook medische 
gegevens hebben beperkingen. Zo is het niet altijd duidelijk of letsel opzettelijk door 
anderen is toegebracht of niet. Bovendien zal de arts niet altijd de toedracht aan de 
medische registratie doorgeven. 

Registraties van ander instanties
Andere instanties beschikken vaak over bedrijfssystemen waarin soms ook informa-
tie is opgenomen over slachtoffers van criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan 
Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven, maar ook aan 
verzekeringsmaatschappijen.
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Tabel A.1 

Nationale periodieke slachtofferenquêtes in Nederland, 1972-2004

naam enquête

verslag-

periode

opdracht-

gever

aantal res-

pondenten beschikbaarheida

Slachtoffers van delicten 1973

1972 en
1973 Fiselier 951 P0310

Slachtofferenquête 1973 1973 WODC ? vernietigd

Slachtofferenquête 1974 1974 WODC ? vernietigd

Slachtofferenquête 1975 1975 WODC ? vernietigd

Slachtofferenquête 1976 1976 WODC 10.349 P0646

Slachtofferenquête 1977 1977 WODC 11.095 P0647

Slachtofferenquête 1978 1978 WODC 12.489 P0648

Slachtofferenquête 1979 1979 WODC 10.639 P0649

Slachtofferenquête 1980 1980 WODC 5.936 P0650

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1980 1980 CBS 8.475 P0868

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1981 1981 CBS 10.738 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1982 1982 CBS 10.765 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1983 1983 CBS 10.931 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1984 1984 CBS 9.730 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1986 1986 CBS 9.502 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1988 1988 CBS 4.686 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1990 1990 CBS 4.513 CBS

Enquête Slachtoffers Misdrijven 1992 1992 CBS 4.448 CBS

Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1992 1992 CBS 3.949 CBS

Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1993 1993 CBS 4.934 CBS

Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1994 1994 CBS 5.503 CBS

Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1995 1995 CBS 5.936 CBS

Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1996 1996 CBS 5.773 CBS

POLS (REM/REP) 1997 1997 CBS 9.331 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 1998 1998 CBS 9.514 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 1999 1999 CBS 11.557 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 2000 2000 CBS 9.233 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 2001 2001 CBS 10.907 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 2002 2002 CBS 8.888 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 2003 2003 CBS 11.458 CBS/WSA

POLS (REM/REP) 2004 2004 CBS 10.552 CBS/WSA
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Tabel A.1 

Nationale periodieke slachtofferenquêtes in Nederland, 1972-2004

naam enquête

verslag-

periode

opdracht-

gever

aantal res-

pondenten beschikbaarheida

Politiemonitor Bevolking 1993 1992 BZK/Justitie 50.704 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 1995 1994 BZK/Justitie 75.560 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 1997 1996 BZK/Justitie 76.248 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 1999 1998 BZK/Justitie 77.539 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 2001 2000 BZK/Justitie 88.607 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 2003 2002 BZK/Justitie 90.589 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 2004 2003 BZK/Justitie 49.037 BZK/Justitie

Politiemonitor Bevolking 2005 2004 BZK/Justitie 52.560 BZK/Justitie

International Crime Victims Survey 1989 1988 ICVS 2.000 www.unicri.it/icvs

International Crime Victims Survey 1992 1991 ICVS 2.000 www.unicri.it/icvs

International Crime Victims Survey 1996 1995 ICVS 2.008 www.unicri.it/icvs

International Crime Victims Survey 2000 1999 ICVS 2.001 www.unicri.it/icvs

a  De P-nummers in de kolom ‘beschikbaarheid’ verwijzen naar bestanden verkrijgbaar via DANS (http://www.dans.knaw.nl).

A.5 Vraagformulering in enquêtes om slachtofferschap te meten

wodc-slachtofferenquête, 1973-1980
Is ooit uw eigen fi ets gestolen?
Is ooit uw eigen bromfi ets wel eens gestolen?
Is er wel eens iets uit uw auto gestolen?
Is ooit uw auto wel eens gestolen?
Is uw portomonnaie of portefeuille wel eens uit uw zak of tas gestolen?
Is er bij u thuis wel eens ingebroken?
Is men buiten, bijvoorbeeld op straat, bij u wel eens handtastelijk geworden 
met seksuele bedoelingen?
Bent u buiten, bijvoorbeeld op straat, ooit wel eens op andere wijze 
bedreigd of aangevallen?
Is men wel eens binnen, dus niet op straat, tegen uw wil en op een 
agressieve manier bij u handtastelijk geworden met seksuele bedoelingen?
Bent u wel eens binnen, dus niet op straat, bedreigd of aangevallen?
Bent u zelf, terwijl u liep of reed wel eens buiten uw schuld aangereden 
door een bromfi ets, auto of een ander motorvoertuig?
Zijn er ooit eigendommen van u moedwillig beschadigd of vernield zonder 
dat de dader de bedoeling had te stelen?

(vervolg)
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cbs-slachtofferenquête (esm), 1980-1992

Fietsendiefstal
Is wel eens ooit een fi ets van u gestolen? Het gaat niet om een fi ets van 
andere gezinsleden maar om een fi ets van uzelf.

Bromfi etsendiefstal
Is wel eens ooit een bromfi ets van u gestolen? Bedoeld wordt niet de bromfi ets van 
een ander gezinslid maar een bromfi ets van uzelf.

Autodiefstal
Is uw auto/de auto van uw partner wel eens gestolen?

Diefstal uit de auto
Is wel eens iets gestolen uit uw auto/de auto van uw partner?

Diefstal vanaf de auto
Is wel eens iets gestolen wat aan de buitenkant van uw auto/de auto van uw partner 
zat, bijvoorbeeld een autospiegel, antenne, wiel of ander onderdeel?

Beschadiging van de auto
Is uw auto/de auto van uw partner wel eens moedwillig beschadigd?

Doorrijden na aanrijding
Bent u wel eens buiten uw schuld aangereden door een fi ets, bromfi ets, auto 
of ander motorvoertuig?

Inbraak
Is bij u thuis wel eens ingebroken?

Overige vernielingen
Is wel eens iets (anders) van u moedwillig beschadigd of vernield, 
bijvoorbeeld uw huis, planten in de tuin en dergelijke?

Diefstal van portemonnaie of portefeuille
Is uw portemonnaie of portefeuille wel eens gestolen?

Overige diefstal
Zijn er, afgezien van wat wij zojuist besproken hebben, wel eens andere dingen van u 
gestolen, bijvoorbeeld planten uit de tuin, onderdelen van fi ets of bromfi ets, kleding 
of geld uit een kleedkamer?
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Handtastelijkheden binnen
Is iemand in uw eigen of een ander huis, in een café of bar of ergens anders in een 
besloten ruimte, wel eens tegen uw wil bij u handtastelijk geworden met seksuele 
bedoelingen?

Handtastelijkheden buiten
Is iemand op straat, in een park of ergens anders buiten, wel eens tegen uw wil bij u 
handtastelijk geworden met seksuele bedoelingen?

Bedreigingen binnen
Bent u, afgezien van seksuele handtastelijkheden, wel eens in uw eigen of een 
ander huis, in een café of bar of ergens anders in een besloten ruimte door iemand 
bedreigd of aangevallen?

Bedreigingen buiten
Bent u, afgezien van seksuele handtastelijkheden, wel eens op straat, in een park of 
ergens anders buiten door iemand bedreigd of aangevallen?

Exhibitionisme
Onder exhibitionisme verstaan we de neiging van sommige mensen om aan wille-
keurige vreemden hun geslachtsdelen te laten zien. Heeft zo iemand dat tegenover u 
ook wel eens gedaan?

cbs-slachtofferenquête (erv/pols), 1992-2004

Seksuele delicten
Mensen raken soms iemand aan of pakken iemand vast met seksuele bedoelingen 
op een echt kwetsende manier. Dat kan overal plaatsvinden: bij iemand thuis, op het 
werk, op straat, et cetera. Is u dat in de afgelopen vijf jaar wel eens overkomen?
[Tot 1997 is de vraag alleen aan vrouwen gesteld.]

Mishandeling
Er kan ook geweld tegen u gebruikt zijn zonder seksuele bedoelingen.
Heeft iemand u in de laatste vijf jaar ooit wel eens aangevallen of mishandeld door 
u te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of 
iets anders tegen u te gebruiken?

Bedreiging
Heeft iemand u in de laatste vijf jaar ooit wel eens bedreigd met slaan, schoppen, een 
pistool, een mes of iets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen of mishandeld?
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Inbraak
Is er in de afgelopen vijf jaar wel eens bij u ingebroken of is er wel eens iemand uw 
huis binnengedrongen?

Fietsendiefstal
Is de laatste vijf jaar wel eens een fi ets van u gestolen? Ik bedoel fi etsen waar u de 
hoofdgebruiker van bent of was.

Autodiefstal
Is uw huidige auto of een vorige auto van u de laatste vijf jaar wel eens gestolen?

Diefstal uit auto
Is er de laatste vijf jaar wel eens iets uit een auto van u gestolen, bijvoorbeeld de accu, 
een autoradio, cassettebandjes, een jas, een tas, of andere spullen van u of iemand 
anders?

Diefstal/beschadiging van auto(onderdelen)
Is er de laatste vijf jaar, afgezien van diefstallen uit auto’s, wel eens iets van de bui-
tenkant van uw auto gestolen of iets beschadigd? Denk aan spiegels, antennes, 
wielen, wieldoppen, ruitenwissers, bagage op het imperiaal en dergelijke.

Zakkenrollerij
Zijn de afgelopen vijf jaar uw portemonnee, portefeuille, waardepapieren zoals 
cheques, horloge of sieraden wel eens uit uw tas, kleding of van uw lichaam gestolen?

Overige diefstal
Zijn afgezien van de tot nu genoemde diefstallen, de laatste vijf jaar wel eens andere 
zaken van u gestolen? Denk aan planten uit de tuin, was van de lijn, gereedschap uit 
een boot, kleding uit een kleedruimte of tent, enzovoort.

Overige vernielingen
Is er de laatste vijf jaar wel eens iets van u moedwillig vernield of beschadigd zonder 
dat daarbij iets is gestolen, bijvoorbeeld in uw tuin, aan de buitenkant van uw huis, 
of uw fi ets? Het gaat om zaken die nog niet besproken zijn.

Doorrijden na ongeval
Bent u in de afgelopen vijf jaar wel eens aangereden door een auto, bromfi ets, fi ets 
of ander vervoermiddel, waarbij de tegenpartij is doorgereden zonder zich bekend te 
maken?

Kwaadwillige telefoontjes
Bent u de laatste vijf jaar wel eens herhaaldelijk opgebeld door iemand die de bedoe-
ling had u lastig te vallen?
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Overige delicten
Bent u, afgezien van de tot nu toe behandelde voorvallen, in de afgelopen vijf jaar 
ooit slachtoffer geworden van een ander misdrijf of een poging daartoe?

Politiemonitor Bevolking, 1993-2005

Poging tot inbraak
Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens een poging tot inbraak in uw woning 
gedaan zonder dat er iets gestolen is?

Inbraak
Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen uit uw woning?

Autodiefstal
Is uw auto/zijn een of meer van uw auto’s in de afgelopen twaalf maanden wel eens 
gestolen? We bedoelen alle auto’s samen.

Diefstal uit auto
Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen uit uw auto/een van de 
auto’s? 

Diefstal vanaf auto
Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen of vernield wat aan de 
buitenkant van uw auto/een van uw auto’s zat, bijvoorbeeld een autospiegel, antenne, 
wiel of een ander onderdeel? We bedoelen alle auto’s samen.

Fietsendiefstal
Is uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van fi etsen-
diefstal? We bedoelen alle fi etsen in uw huishouden.

Beroving met geweld 
Is uw portemonnee, portefeuille of bijvoorbeeld tasje in de afgelopen twaalf maan-
den wel eens gestolen, terwijl de overvaller daarbij geweld gebruikte of dreigde met 
geweld?

Zakkenrollerij
Is uw portemonnee, portefeuille of bijvoorbeeld tasje in de afgelopen twaalf maan-
den wel eens gestolen, zonder dat gebruik gemaakt werd van geweld of dat er met 
geweld gedreigd werd?

Overige diefstal
Zijn er, afgezien van wat wij zojuist hebben besproken, wel eens andere dingen 
gestolen in de afgelopen twaalf maanden, bijvoorbeeld planten uit de tuin, onderde-
len van een fi ets, of geld uit een kleedkamer?
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Overige vernielingen
Is er in de afgelopen twaalf maanden, afgezien van beschadigingen aan uw auto, wel 
eens iets anders van u beschadigd of vernield, bijvoorbeeld aan uw huis of planten in 
de tuin?

Bedreiging
Bent u de afgelopen twaalf maanden wel eens bedreigd met lichamelijk geweld? 

Mishandeling
Bent u in de afgelopen twaalf maanden wel eens slachtoffer geworden van mishan-
deling?

Doorrijden na ongeval
Hebt u de afgelopen twaalf maanden wel eens een aanrijding gehad, waarbij de 
ander doorreed?

Overige delicten
Bent u in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een ander misdrijf?

icvs, 1989-2000

Autodiefstal
Is er van u of van een lid van uw huishouden de laatste vijf jaar een auto/bestel- of 
vrachtwagen gestolen?

Diefstal uit auto
Bent u de laatste vijf jaar het slachtoffer geweest van diefstal van een autoradio of iets 
anders dat was achtergelaten in uw auto, of van een diefstal van een onderdeel van de 
auto, zoals een autospiegel of wiel?

Beschadiging van auto
Afgezien van diefstal, is de laatste vijf jaar een onderdeel van de auto(s) van uw huis-
houden opzettelijk beschadigd (vernield)?

Diefstal van motorfi ets
Is de laatste vijf jaar een van de snor- of bromfi etsen, scooters of motorfi etsen van uw 
huishouden gestolen?

Fietsendiefstal
Is de laatste vijf jaar een van de fi etsen van uw huishouden gestolen?
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Inbraak
Als we de diefstallen uit garages, bergingen en schuurtjes niet meetellen, is iemand 
de laatste vijf jaar zonder toestemming uw huis of fl at binnen gegaan om iets te 
stelen of om te proberen iets te stelen?

Poging tot inbraak
Los van wat u zojuist heeft verteld, heeft u duidelijke aanwijzingen dat iemand de 
afgelopen vijf jaar heeft geprobeerd bij u in te breken, zoals beschadigde sloten, 
deuren of ramen, of krassen rondom het slot?

Heeft iemand in de afgelopen vijf jaar getracht iets te stelen uit uw garage, schuur of 
berging?

Beroving
Heeft iemand de afgelopen vijf jaar iets met geweld of onder bedreiging van geweld 
van u gestolen of dit getracht te doen?

Zakkenrollerij
Behalve berovingen zijn er verschillende andere soorten diefstal van persoonlijke 
eigendommen, zoals zakkenrollerij of diefstal van een portemonnee of portefeuille, 
een kledingstuk, sieraden of sportuitrusting, bijvoorbeeld op het werk, op school, in 
een café, in het openbaar vervoer, op het strand of op straat. Bent u de laatste vijf jaar 
persoonlijk het slachtoffer geweest van een van deze vormen van diefstal?

Seksuele delicten
Mannen pakken vrouwen soms vast of raken haar aan op een echt kwetsende 
manier, of vallen haar aan met seksuele bedoelingen. Dit kan gebeuren bij iemand 
thuis of ergens anders, bijvoorbeeld in een café, op straat, op school, in het openbaar 
vervoer, in de bioscoop, op het strand of op het werk. Heeft iemand tijdens de laatste 
vijf jaar dit bij u gedaan? Denkt u er even rustig over na.

Mishandeling en bedreiging
Los van wat ik u net vroeg, bent u de laatste vijf jaar persoonlijk door iemand aange-
vallen of bedreigd op een manier die u echt beangstigde? Dat kan bijvoorbeeld zijn: 
thuis of ergens anders, zoals in een café, op straat, op school, in het openbaar ver-
voer, op het strand of op het werk?
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Additionele tabellen bij bijlage A

Tabel A.2 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat slachtoffer is geworden van een bepaald 

delict, 1973-1980 (in procenten)

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

gewelddelicten

handtastelijkheden buiten 1,1 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5

handtastelijkheden binnen 0,6

bedreiging buiten 1,5 2,5 2,6 2,8 3,2 4,1

bedreiging binnen 1,1

diefstaldelicten

inbraak 0,9 0,7 1,1 1,1 1,2 1,2 1,7 1,3

fi etsendiefstal 4,0 3,0 4,5 5,4 5,9 5,7 7,5 7,6

bromfi etsendiefstala 7,0 10,0 6,5 4,0 4,2 4,5 3,9 4,9

autodiefstala 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4

diefstal uit autoa
2,0 2,0 1,7 3,0 2,3 2,3 3,4 2,8

diefstal van portemonnee 1,0 1,0 1,7 3,0 2,3 2,5 2,8 2,1

vernielingen

vernielingen 5,0 5,9 6,8 7,7 9,7 10,4

aantal respondenten . . . 10.349 11.095 12.489 10.639 5.936

a In procenten van voertuigbezitters.

. = gegevens ontbreken.

Bron: WODC/NIPO (WODC-slachtofferenquêtes ’73-’80); gegevens overgenomen uit: Van Dijk en Steinmetz (1983) voor de periode 

1973-1979 en Eggen (2005) voor 1980
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Tabel A.3 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat slachtoffer is geworden van een bepaald 

delict, 1980-1992 (in procenten)

1980 1981 1982 1983 1984 1986 1988 1990 1992

gewelddelicten

handtastelijkheden 

buiten 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1 0,7 0,6 0,6 0,7

handtastelijkheden 

binnen 0,9 1,1 1,5 1,1 1,9 1,7 1,3 1,2 1,4

bedreiging buiten 3,4 3,2 3,1 3,0 3,6 2,3 3,3 3,2 3,3

bedreiging binnen 1,6 1,9 2,7 2,4 2,6 2,2 2,1 2,5 2,4

diefstaldelicten

inbraak 1,6 1,8 2,2 2,5 2,4 2,7 3,0 2,5 2,9

fi etsendiefstal 4,9 5,1 5,5 6,4 5,7 6,3 5,7 5,6 6,0

bromfi etsendiefstal 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4

autodiefstal 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3

diefstal uit auto 1,9 2,2 2,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,8

diefstal van porte-

monnee 2,4 2,5 2,4 2,1 2,8 2,1 2,3 2,2 2,6

overige diefstal 5,5 5,5 6,4 6,0 5,7 5,3 4,7 4,8 5,1

vernielingen

diefstal vanaf auto 4,9 5,4 5,1 4,8 5,1 3,8 3,8 3,6 3,7

beschadiging van 

auto 9,0 9,1 9,8 9,2 9,3 8,7 8,1 8,9 8,9

overige vernielingen 6,7 7,0 6,2 6,5 6,0 6,0 5,6 5,2 6,7

aantal respondenten 8.475 10.738 10.765 10.931 9.730 9.502 4.686 4.513 4.448

Bron: CBS (ESM’80-’92) 
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Tabel A.5 

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat slachtoffer is geworden van een bepaald 

delict, 1993-2005 (in procenten)

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005

gewelddelicten

 mishandeling 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0

bedreiging 4,4 4,7 4,9 5,7 5,6 5,9 5,6 4,9

beroving met geweld 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

diefstaldelicten

woninginbraak 3,1 3,7 3,0 2,6 2,1 2,0 1,8 1,7

poging tot woninginbraak 5,3 5,9 5,2 4,5 3,5 3,2 3,2 2,7

fi etsendiefstal 11,0 11,7 10,8 10,3 9,2 9,9 10,3 9,7

autodiefstal 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

diefstal uit auto 6,7 6,7 5,7 5,5 5,3 7,0 6,0 5,3

beroving zonder geweld 4,1 4,7 4,0 3,8 3,5 3,4 3,1 2,4

overige diefstal 7,9 9,2 8,9 7,3 7,1 6,5 6,8 6,5

vernielingen

beschadiging van auto 17,8 18,6 17,9 16,7 17,3 21,1 18,0 16,4

overige vernielingen 7,8 8,8 9,3 8,0 8,4 7,9 7,8 7,3

aantal respondenten 50.702 75.560 76.248 77.539 88.607 90.589 49.037 52.560

Bron: BZK/Justitie (PMB’93-’05) 
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Tabel A.6

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat slachtoffer is geworden van een

bepaald delict, 1989-2000 (in procenten)

 1989 1992 1996 2000

gewelddelicten

seksuele delicten 2,6 2,2 3,6 3,0

mishandeling en bedreiging 3,3 4,0 4,0 3,4

beroving 0,8 1,0 0,6 0,8

diefstaldelicten en vernielingen

autodiefstal 0,3 0,5 0,4 0,4

diefstal uit auto 5,2 6,8 5,4 3,9

autovandalisme 8,2 9,6 9,9 8,9

diefstal van motorfi ets 0,4 1,0 0,7 0,6

fi etsendiefstal 7,5 10,0 9,5 7,0

inbraak 2,4 2,0 2,6 1,9

poging tot inbraak 2,6 3,0 3,3 2,7

zakkenrollerij 4,4 4,6 6,8 4,7

aantal respondenten 2000 2000 2008 2001

Bron: NSCR/WODC (ICVS’89-’00) 
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Noten

1  Overigens wijst Fiselier (1978: 11) erop dat in 1730 in de Aarhus (Denemarken) alle huis-
houdens werden ondervraagd over de vermogensdelicten die hun in de afgelopen drie 
jaren waren overkomen. Het stadsbestuur besloot tot dit onderzoek nadat er klachten 
waren gekomen van de burgers over de toename van diefstallen en inbraken. Omdat er 
geen criminaliteitscijfers beschikbaar waren, werden zij op deze manier verzameld.

2  Voor een historisch overzicht over de slachtofferenquête in de Verenigde Staten, zie: 
Cantor en Lynch (2000).

3  De kwaliteit van de gegevens hangt ook af van de lengte van de referentieperiode. Hoe 
korter de referentieperiode, hoe betrouwbaarder de verkregen gegevens. In de National 

Crime Victimization Survey (ncvs) wordt bijvoorbeeld een referentieperiode van zes 
maanden gebruikt. Een referentieperiode van twaalf maanden is echter gebruikelijk. 
Daarnaast kan de betrouwbaarheid worden vergroot door bounding. In de ncvs wordt 
een paneldesign gehanteerd, waarbij elke zes maanden een zelfde groep respondenten 
worden ondervraagd. Het eerste interview wordt gebruikt als referentiepunt voor het 
tweede interview, enzovoort. De fi nanciële kosten van een dergelijk design zijn echter 
enorm en het design vindt verder geen navolging in andere landen.

4  Dit kan ook worden bereikt door zogenoemde ankerpunten te gebruiken. In de Neder-
landse Survey Criminaliteit en Rechtshandhaving (Wittebrood en Ter Voert 1997) is 
bijvoorbeeld aan de hand van een zogenoemd levensloopschema informatie verkregen 
over de relaties die slachtoffers hebben, hun kinderen, woonplaatsen, opleidingen 
en dagelijkse bezigheden. In het levensloopschema registreerden de respondenten 
gegevens over belangrijke sociale en demografi sche gebeurtenissen die op hun beurt 
weer als ankerpunten fungeerden bij het ophalen van herinneringen van slachtoffer-
ervaringen. Uit methodologisch onderzoek is bekend dat personen zich belangrijke 
gebeurtenissen in hun leven (bijvoorbeeld een huwelijk, de geboorten van kinderen, het 
krijgen van de eerste baan) over het algemeen met een redelijke mate van nauwkeurig-
heid kunnen herinneren (Freedman et al. 1988; Dex 1991). Daarbij is het belangrijk de 
vragen naar gebeurtenissen die het eenvoudigst te onthouden zijn (huwelijk, het krijgen 
van kinderen, verhuizingen) het eerst te stellen, vragen naar zaken die iets moeilijker 
te herinneren zijn (de opleidings- en bezighedengeschiedenis) daarna en vragen naar 
gebeurtenissen die het moeilijkst te onthouden zijn (de slachtoffergeschiedenis) aan 
het einde (zie voor meer details: 
Wittebrood en Nieuwbeerta 2000).

5  Burgers woonachtig in instituties of zonder vaste woon- en verblijfplaats blijven buiten 
beschouwing.
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Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (erv)
Het doel van de Enquête rechtsbescherming en veiligheid van het cbs is een beeld 
te verkrijgen van ervaringen en gevoelens inzake criminaliteit. Tot de onderwerpen 
waarover in de erv vragen worden gesteld behoren slachtofferschap, onveiligheids-
gevoelens, preventiemaatregelen, hulpverlening en aangiftegedrag, en problemen op 
het terrein van het recht en het beroep dat daarbij wordt gedaan op juridische instan-
ties. Met ingang van 1997 is de erv opgenomen in de module Recht van pols, het 
Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie van het cbs.

Doelpopulatie nl-bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere huishou-
dens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader ptt-afgiftepuntenbestand
Steekproefomvang circa 6000 adressen
Steekproefmethode gestratifi ceerde meertrapssteekproef: gemeente, adres; stra-

tifi catie naar gemeente; per huishouden worden maximaal 
twee personen van 15 jaar of ouder ondervraagd, waarbij 
tenminste één persoon uit de kern (echtpaar, vaste partners, 
éénouder, alleenstaande) en – indien van toepassing – een 
persoon uit de periferie (meestal kinderen).

Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie doorlopend, vanaf het verslagjaar 1992 (erv’93)
Weging naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en samenstelling huis-

houden
Berichtgevers de huishoudenvragen worden aan slechts één persoon uit het 

huishouden gesteld
Respons erv’92 3949 personen
Respons erv’93 4934 personen
Respons erv’94 5503 personen
Respons erv’95 5936 personen
Respons erv’96 5773 personen

Enquête Slachtoffers Misdrijven (esm)
Ten behoeve van het beleid van politie en justitie werd in de Enquête slachtoffers 
misdrijven informatie verzameld over het aantal en de aard van de misdrijven waar-
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van de bevolking slachtoffer is geweest. Ook zijn vragen gesteld over het aangiftege-
drag van de slachtoffers en het ondertekenen van een proces-verbaal.

De esm is na 1992 opgevolgd door de Enquête Rechtsbescherming en veiligheid 
(erv), die in 1997 is opgenomen in de module Recht van pols, het Permanent Onder-
zoek naar de Leefsituatie.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon; vanaf 1984: adres
Entiteiten personen; delicten
Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters; vanaf 1984: ptt-postaf-

giftepuntenbestand
Steekproefmethode aselecte tweetrapssteekproef: gemeente, persoon;, na 1984: 

aselecte drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; 
gemeenten gestratifi ceerd naar provincie en urbanisatie-
graad; persoon eerstjarige

Verzamelmethode mondelinge en na 1984 ook schriftelijke vragenlijst
Veldwerkperiode januari-februari van het jaar na het betreffende jaar
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie jaarlijks van 1981 tot en met 1984, daarna in de even jaren
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio, urbanisatie-

graad, inwoneraantal
Respons esm’80 8475 personen
Respons esm’81 10.738 personen
Respons esm’82 10.765 personen
Respons esm’83 10.931 personen
Respons esm’84 9730 personen
Respons esm’86 9502 personen
Respons esm’88 4686 personen
Respons esm’90 4513 personen
Respons esmM’92 4448 personen

Huiselijk geweld (hg)
In 1997 is een breed onderzoek onder de Nederlandse bevolking gehouden naar huis-
houdelijk geweld. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van informatie over 
aspecten van de aard en omvang van persoonlijk slachtofferschap en hulpverlening. 
In 2002 is een vergelijkbaar onderzoek gehouden onder in Nederland wonende Suri-
namers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken.
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hg 1997
Doelpopulatie Nederlandse bevolking, Nederlands sprekend, 18-70 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader bestand met mensen die eerder aan een schriftelijke enquête 

hadden meegedaan
Steekproefmethode bruto steekproef gequoteerd op geslacht, leeftijd en regio
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever ministerie van Justitie
Uitvoerder veldwerk Intomart
Frequentie incidenteel
Weging naar geslacht en leeftijd
Verslagperiode er is ook naar ervaringen uit het verleden gevraagd
Veldwerkperiode half mei-half juli 1997
Steekproefomvang eerste fase: 4600 personen, waarvan 3535 personen benader-

baar (76%); in de tweede fase zijn 1833 personen benaderd
Respons 1005 personen (55%)

hg 2002
Doelpopulatie In Nederland wonende Surinamers, Antillianen en Aruba-

nen, Marokkanen en Turken
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader bevolkingsregisters van twintig gemeenten
Steekproefmethode tweetraps: gemeente, persoon; gemeenten geselecteerd op 

grootte, stedelijkheid en spreiding over het land
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever ministerie van Justitie
Uitvoerder veldwerk Intomart/Colourview
Frequentie incidenteel
Weging naar geslacht en leeftijd per bevolkingsgroep
Verslagperiode er is ook naar ervaringen uit het verleden gevraagd
Veldwerkperiode oktober 2001-maart 2002
Steekproefomvang eerste fase: 3503 personen, waarvan 3078 personen benader-

baar (88%); in de tweede fase zijn 1707 personen benaderd
Respons 849 personen (50%)
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Internationale Slachtofferenquête (icvs)
De internationale slachtofferenquête is opgezet met een drieledig doel: het bieden 
van een alternatief voor de politierapportage van misdaadcijfers, het aanpassen van 
de bij bestaande slachtofferenquêtes gebruikte methodologie om internationale ver-
gelijkingen mogelijk te maken en het achterhalen welke groepen onder de bevolking 
het sterkste door misdaad worden getroffen.

Doelpopulatie bevolking van 16 jaar en ouder in geïndustrialiseerde landen 
en steden van niet-geïndustrialiseerde landen

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten huishoudens, personen
Steekproefkader verschilt per land
Steekproefmethode in de meeste landen: aselecte steekproef van (vaste) telefoon-

nummers, Troldahl-Carter om het te ondervragen lid van het 
huishouden te kiezen

Verzamelmethode in de meeste landen: computerondersteund telefonisch afge-
nomen vragenlijst (cati)

Opdrachtgever International Working Group, voor Nederland: ministerie 
van Justitie

Uitvoerder veldwerk in de meeste landen gecoördineerd door Interview-nss

Frequentie 1989, 1992, 1996, 2000
Weging naar huishoudomvang; geslacht, leeftijd, regio
Berichtgever proxy niet toegestaan
Verslagperiode ervaringen over de voorafgaande vijf jaren en het afgelopen 

jaar

icvs 1989 vijftien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3067 personen
Respons in Nederland: 2000 personen (65%)

icvs 1992 dertien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3012 personen
Respons in Nederland: 2000 personen (66%)

icvs 1996 twaalf deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3206 personen
Respons in Nederland: 2008 personen (63%)

icvs 2000 zeventien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3459 personen
Respons in Nederland: 2001 personen (58%)
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Leefsituatie allochtone stedelingen (las)
Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen 
allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een 
referentiegroep van autochtonen. Er zijn onder meer vragen gesteld over vrije tijd, 
taakverdeling binnen het huishouden, voorzieningengebruik, mobiliteit, veiligheids-
beleving en slachtofferschap. Het hoofdonderzoek is gevolgd door een beknopt tijd-
bestedingsonderzoek.

Doelpopulatie Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autoch-
tonen van 15-65 jaar in de 50 grootste gemeenten

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie
Steekproefmethode random steekproef per etnische groep, gestratifi ceerd naar 

gemeentegrootte
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Frequentie eenmalig
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, generatie, her-

komstgroepering, kinderen 0-12 jaar, gemeenteomvang (g4 
versus overige gemeenten)

Uitvoerder veldwerk Veldkamp Marktonderzoek bv
Veldwerkperiode november 2004-mei 2005
Steekproefomvang 2022 Marokkanen; 1864 Turken; 1746 Antillianen; 2009 Suri-

namers; 1295 autochtonen
Respons 919 Marokkanen (45%); 947 Turken (51%); 825 Antillianen 

(47%); 763 Surinamers (38%); 642 autochtonen (50%)

Nationaal Scholierenonderzoek (nso)
In het kader van het project ‘Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de 
toekomst’ worden scholieren in het voortgezet onderwijs geënquêteerd (in 1999 ook 
scholieren in groep 8 van het basisonderwijs). Doel van het project is het in kaart 
brengen van gedrag, gezondheid, opvattingen en ideeën over fi nanciën, leefwijze en 
toekomst van de huidige generatie scholieren.

Doelpopulatie scholieren in het voortgezet onderwijs; in 1999 ook 
scholieren in groep 8 van het basisonderwijs

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid school
Entiteiten personen
Steekproefmethode clustersteekproef school/klas; mailing naar alle onderwijs-

instellingen; representatieve selectie uit aanmeldingen
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Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever 1984 en 1990: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 

(nibud), Econometrisch Instituut van de Erasmus Univer-
siteit en Keesings Onderwijsbladen
1992 tot 1996: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(nibud), Stichting Economisch Onderzoek van de Uni-
versiteit van Amsterdam (seo) en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp)
vanaf 1999: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Uitvoerder veldwerk Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud)
Frequentie 1984 en vanaf 1990 in principe tweejaarlijks
Weging herweging naar provincie, denominatie en schooltype/leer-

jaar op basis van cbs-onderwijsstatistieken

nso’94
Veldwerkperiode november 1994-januari 1995
Steekproefomvang circa 25.000 uitgezette vragenlijsten
Respons 17.770 personen

nso’96
Veldwerkperiode november-december 1996
Steekproefomvang circa 12.000 uitgezette vragenlijsten
Respons 10.352 personen

Nederlandse Survey Criminaliteit en Rechtshandhaving (nscr)
Ten behoeve van het onderzoeksprogramma van het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving zijn gegevens verzameld over de ervaring van 
Nederlanders met criminaliteit en over hun mening over criminaliteit en rechtshand-
having. Ook werd gevraagd naar slachtofferschap en daderschap van uiteenlopende 
delicten.

 
Doelpopulatie Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar en ouder; 

Nederlandse bevolking van 15-30 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader postafgiftepuntenbestand
Steekproefmethode drietraps: gemeente gestratifi ceerd naar regio en urbanisa-

tiegraad, adres, persoon (eerstjarige) 
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi) en een 

schriftelijke vragenlijst
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Opdrachtgever Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshand-
having

Uitvoerder veldwerk Inter/View
Frequentie eenmalig
Verslagperiode er is ook naar ervaringen uit het verleden gevraagd
Veldwerkperiode september-december 1996
Steekproefomvang 15 jaar en ouder: 4684 personen; 15-30 jaar: 2388 personen
Respons 15 jaar en ouder: mondelinge interviews met 1939 personen 

(41%), waarvan 1492 personen de schriftelijke vragenlijst 
hebben teruggestuurd (76%)
15-30 jaar: mondelinge interviews met 1012 personen (42%), 
waarvan 702 personen de schriftelijke vragenlijst hebben 
teruggestuurd (69%)

Permanent Onderzoek Leefsituatie (pols)
pols is een groot, continu onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) naar verschillende onderwerpen betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen. 
Deze informatie komt beschikbaar over allerlei groepen in de bevolking. pols 
bestaat uit verschillende modules. Alle respondenten krijgen een basisvragenlijst 
voorgelegd. De vragenlijsten voor de verschillende modules worden aan een deel van 
de respondenten voorgelegd. In pols zijn verschillende oudere onderzoeken geïn-
tegreerd: het dlo (Doorlopend Leefsituatie Onderzoek), de erv (Enquête Rechts-
bescherming en Veiligheid), de Gezondheidsenquête (gez) en het Woningbehoefte 
Onderzoek (wbo).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie (gba)
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratifi catie naar 

gemeente; maandelijkse deelsteekproeven
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie continu, vanaf 1997
Berichtgever bij kinderen jonger dan 12 jaar is het interview afgenomen 

met een ouder of verzorger; de vragen voor de hoofdkostwin-
ner over de inkomenssituatie van het huishouden kunnen 
door iemand anders zijn beantwoord
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Basisvragenlijst 
De basisvragenlijst van pols bevat vragen naar achtergrondkenmerken en naar 
algemene leefsituatiekenmerken. In 2004 is ten opzichte van voorgaande jaren het 
vragenblok onderwijs ingrijpend gewijzigd en het vragenblok beroep en bedrijf 
ingrijpend gewijzigd.

Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi) en 
computerondersteunde telefonische enquête (cati)

Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-
graad, corop-gebied, huishoudgrootte

Steekproefomvang 1997: 55.675 personen
1998: 151.680 personen
1999: 76.054 personen
2000: 63.470 personen
2001: 40.668 personen
2002: 38.508 personen
2003: 40.688 personen
2004: 36.256 personen

Respons 1997: 34.439 personen (62%)
1998: 80.789 personen (53%)
1999: 42.605 personen (56%)
2000: 37.482 personen (59%)
2001: 24.231 personen (60%)
2002: 22.259 personen (58%)
2003: 25.163 personen (56%)
2004: 21.706 personen (60%)

Recht
Het onderdeel Recht van pols bevat gegevens over slachtofferschap van criminaliteit 
en beroep op rechtshulp van de respondenten van de modules ‘Recht en Participatie’ 
en ‘Recht en Milieu’.

Doelpopulatie nl-bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishou-
dens

Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, corop-gebied, huishoudgrootte; werkzaam, eigen 
woning

Steekproefomvang 1997: 16.496 personen
1998: 17.393 personen
1999: 22.080 personen
2000: 17.978 personen
2001: 19.045 personen
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2002: 15.849 personen
2003: 21.154 personen
2004: 18.134 personen

Respons 1997: 9331 personen (57%)
1998: 9514 personen (55%)
1999: 11.667 personen (53%)
2000: 9233 personen (51%)
2001: 10.907 personen (57%)
2002: 8888 personen (56%)
2003: 11.458 personen (54%)
2004: 10.552 personen (58%)

Politiemonitor Bevolking (pmb)
De Politiemonitor Bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveilig-
heid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Hierbij wordt gevraagd naar slachtof-
ferschap, gevoelens van onveiligheid, ervaringen met de politie en oordeel over de 
beschikbaarheid en de tevredenheid over het laatste contact met de politie.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader telefoonregister van de ptt/kpn: huishoudens met een niet-

geheim telefoonnummer
Steekproefmethode aselecte steekproef per quotagebied (politieregio); eerstja-

rige persoon van 15 jaar of ouder
Verzamelmethode computerondersteunde telefonische enquête (cati)
Opdrachtgever ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van Justitie
Uitvoerder veldwerk vanaf 1999: Intomart bv en ProInfo Heerlen
Veldwerkperiode januari-maart van het betreffende jaar
Frequentie tweejaarlijks vanaf 1993 tot en met 2001; in 2002 een verkort 

onderzoek (politieprestatiemonitor); 2003, 2004 en 2005
Weging naar leeftijd, geslacht en regio
Verslagperiode slachtofferschap en politiecontacten worden gepeild voor 

een voorafgaande periode van twaalf maanden

pmb 1993
Uitvoerder veldwerk Intomart, nipo en nss

Steekproefomvang 98.200 personen
Netto respons 50.704 personen (52%)
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pmb 1995
Uitvoerder veldwerk Intomart en nipo

Steekproefomvang 136.686 personen
Netto respons 75.560 personen (55%)

pmb 1997
Uitvoerder veldwerk Intomart en nipo

Steekproefomvang 149.825 personen
Netto respons 76.248 personen (51%)

pmb 1999
Steekproefomvang 167.148 personen
Netto respons 77.539 personen (46%)

pmb 2001
Steekproefomvang 123.008 personen
Netto respons 88.607 personen (72%)

pmb 2003
Steekproefomvang 125.693 personen
Netto respons 90.589 personen (72%)

pmb 2004
Steekproefomvang 68.620 personen
Netto respons 49.037 personen (71%)

pmb 2005
Steekproefomvang 74.619 personen
Netto respons 52.560 personen (70%)

Woningbehoefte onderzoek (wbo)
Het wbo is een grootschalige, landelijke enquête over het wonen die periodiek 
uitgevoerd wordt om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Met dit 
onderzoek wil men inzicht krijgen in de huishoudenssamenstelling, de huisves-
tingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. 
Hiertoe wordt informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven 
en de gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast levert het wbo informatie 
over de sociaal-demografi sche en sociaal-economische kenmerken van huishoudens. 
Er zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van 
huishoudens.

Van 1997 tot 1999 was het wbo een zelfstandige module van pols, het Permanent 
Onderzoek naar de Leefsituatie van het cbs. In 2002 is het wbo uitgevoerd door een 
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consortium dat rechtstreeks door het Directoraat Generaal Wonen van het ministerie 
van vrom is begeleid.
Het wbo wordt na 2002 opgevolgd door het Woningonderzoek Nederland (won), 
waarin het geïntegreerd is met de Kwalitatieve Woning Registratie (kwr).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens; woningen
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters; gemeentelijke basis-

administratie (gba)
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef (tot 1998)

1998: tweetrapssteekproef: gemeente, persoon; stratifi catie 
naar gemeentegrootte; maandelijkse deelsteekproeven met 
landelijke spreiding + oversampling
2002: vier enkelvoudige deelsteekproeven met landelijke 
dekking, trekkingskans afhankelijk van al dan niet gehuwd 
zijn en woonregio; oversampling

Verzamelmethode mondelinge vragenlijst, vanaf 1998 computerondersteund 
(capi)
in 2002: mixed mode: respondent kon kiezen tussen een 
computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi), een 
telefonisch interview (cati) of een vragenlijst via internet 
(cawi)

Opdrachtgever Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieu (vrom)

Uitvoerder veldwerk Tot 2002: Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) in samen-
werking met verschillende onderzoeksbureaus 
Vanaf 2002: een consortium van de onderzoeksbureaus Gfk, 
Intomart en r&m

Frequentie vierjaarlijks vanaf 1964
Weging naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en 

woonregio (tot 1998)
1998: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonregio, 
etniciteit, huishoudgrootte, huisvestingswijze en woning-
voorraad
2002: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woongebied, 
geboorteland, huishoudgrootte en huishoudtype

Berichtgevers in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de steekproef-
persoon de vragen beantwoorden
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Verslagperiode de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren voorafgaand 
aan de datum van ondervraging, de gewenste verhuizingen 
binnen een termijn van twee jaar

wbo 2002
Veldwerkperiode april 2002-februari 2003
Steekproefomvang reguliere steekproef: 99.828 personen; oversampling: 

52.041 personen
Respons reguliere steekproef: 61.004 personen (61%); oversampling: 

30.723 personen (59%), waarvan bijna de helft een reguliere 
vragenlijst heeft ingevuld en in het bestand is opgenomen

Gegevensbewerking abf Research heeft de gegevens verwerkt en bijschattingen 
verricht bij ten onrechte ontbrekende antwoorden. (Zie: 
Meeuwissen, B., B. Ferment, J.H. van Huijsduijnen en 
R-J. van Til (2003). WoningBehoefte Onderzoek 2002. Onder-
zoeksdocumentatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie 
van vrom. Delft: abf Research.)
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Tabel C.1 

Aantal delicten ondervonden door de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, 1980-2004 

(in absolute aantallen x 1000)

totaal gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

1980 3409 654 1385 1370

1982 4124 919 1704 1501

1984 4284 1077 1791 1416

1986 4007 890 1834 1283

1988 3875 886 1708 1281

1990 3966 937 1756 1273

1992 4275 972 1895 1408

1993 4277 849 1819 1609

1994 4296 866 1871 1559

1995 4319 842 1980 1497

1996 3843 722 1674 1447

1997 4369 860 1853 1656

1998 4521 954 1812 1755

1999 4588 998 1703 1887

2000 4483 896 1791 1796

2001 4429 1058 1678 1693

2002 4934 1081 1892 1961

2003 4624 1093 1716 1815

2004 4569 964 1761 1844

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04); gegevens afkomstig van StatLine
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Tabel C.3 

Aantal gemelde delicten, 1980-2004 (in absolute aantallen x 1000)

totaal gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

1980 1063 147 643 273

1982 1204 152 760 292

1984 1465 253 889 323

1986 1464 235 940 289

1988 1306 186 882 238

1990 1298 128 861 309

1992 1479 250 974 255

1993 1581 275 951 355

1994 1596 270 1035 291

1995 1560 264 967 329

1996 1373 204 843 326

1997 1581 223 953 405

1998 1476 204 865 407

1999 1563 249 831 483

2000 1525 211 881 433

2001 1522 265 858 399

2002 1733 255 1009 469

2003 1639 287 880 472

2004 1631 289 868 474

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04); gegevens afkomstig van StatLine
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Tabel C.4 

Aantal geregistreerde delicten, 1980-2004 (in absolute aantallen x 1000)

totaal gewelddelicten diefstaldelicten vernielingen

1980 589 56 425 108

1982 776 66 568 142

1984 1069 132 746 191

1986 1061 114 792 155

1988 929 67 748 114

1990 977 68 710 199

1992 1105 98 847 160

1993 1246 125 860 261

1994 1252 116 923 213

1995 1232 137 861 234

1996 1104 108 742 254

1997 1267 132 836 299

1998 1128 134 715 279

1999 1210 131 726 353

2000 1250 126 803 321

2001 1217 160 750 307

2002 1374 138 901 335

2003 1307 169 780 358

2004 1282 171 754 357

Bron: CBS (ESM’80-’90, ERV’92-’96, POLS/ERV’97-’04); gegevens over periode 1980-1990 zijn SCP-bewerking (zie noot 1 van 

hoofdstuk 7); gegevens na 1992 zijn afkomstig van StatLine
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Wetboek van Strafrecht

Geweldsmisdrijven
verkrachting (art. 242)
feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246)
overige seksuele misdrijven (art. 243 t/m 245, 247 t/m 249, 250, 250bis)
bedreiging (art. 285)
misdrijven tegen het leven (art. 287 t/m 291)
mishandeling (art. 300 t/m 306)
dood en lichamelijk letsel door schuld (art. 307 t/m 309)
diefstal met geweld (art. 312)
afpersing (art. 317)
overige gewelddelicten (art. 293 t/m 297)

Vermogensmisdrijven
valsheidsmisdrijven (art. 208 t/m 235)
eenvoudige diefstal (art. 310)
gekwalifi ceerde diefstal (art. 311)
verduistering (art. 321 t/m 323)
bedrog (art. 326 t/m 337)
heling en schuldheling (art. 416 t/m 417bis)

Vernieling en openbare orde
tegen de openbare orde (art. 131 t/m 136, 138 t/m 151a)
discriminatie (art. 137c t/m 137g)
gemeengevaarlijke misdrijven (art. 157 en 158)
tegen het openbaar gezag (art. 177 t/m 206)
schennis der eerbaarheid (art. 239)
vernieling (art. 350 t/m 352)

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

Wegenverkeerswet
rijden onder invloed (art. 26)
doorrijden na ongeval (art. 30)
overige misdrijven Wegenverkeerswet
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Wet op de economische delicten

milieuhygiënische wetten
overige misdrijven Wet op de economische delicten

Opiumwet
middelenlijst I
middelenlijst ii

Wet wapens en munitie

Wetboek van Militair Strafrecht

Overige wetten
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   erfgoed. Het culturele draagvlak 6 (2005). isbn 90-377-0228-7
2005/8 The Hunt for the Last Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in de vraag (2005). 
   isbn 90-377-0235-x
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2005/11 Maten voor gemeenten 2005 (2005). isbn 90-377-0224-4
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2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). isbn 90-377-0238-4
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   minderheden (2006). isbn 90-377-0251-1
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