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Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen het CBS (sector
Rechtsbescherming en veiligheid) en het WODC. Beide instituten waren voorstander
van een dergelijke samenwerking op grond van een aantal redenen. Zo wilde het
WODC, naast de reeks over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit, een nieuwe
reeks starten die de algemene ontwikkeling van de criminaliteit tot onderwerp heeft.
Het WODC rekent het zich tot taak om de rechterlijke macht, de praktijkwerkers in
het justitieveld en het publiek zowel degelijke als toegankelijke informatie te verstrekken over de vele aspecten van criminaliteit en straftoemeting in ons land en
de veranderingen die daarin optreden. Het CBS acht het van belang om naast zijn
lopende periodieken en jaarpublikaties samenvattende en overzichtelijke publikaties naar buiten te brengen die bovenstaande groepen in staat zullen stellen de
ontwikkelingen en veranderingen in misdaad en straftoemeting beter te volgen. Het
CBS is daarom voornemens zich eveneens te richten op een beschrijving van de ontwikkeling van de criminaliteit gedurende langere perioden, en tevens het inzicht te
vergroten in de samenhang tussen de verschillende statistieken: de Politiestatistiek,
de Enquête Slachtoffers Misdrijven en de Statistiek van strafrechtspleging en
-toepassing. Hierbij is de doelstelling om op deze wijze de ontwikkelingen op dit
terrein nauwkeuriger te traceren. Voor beide instituten staat de toegankelijkheid van
een dergelijke publikatie voor een breed publiek op de voorgrond.
De auteurs van het rapport zijn respectievelijk afkomstig uit het CBS en het WODC.
Voor een publikatie als deze geldt dat veel mensen achter de schermen een bijdrage
hebben geleverd in de vorm van verzameling en bewerking van het statistisch
materiaal, het commentariëren van conceptversies, het publikatieklaar maken van
tekst enzovoort. Speciale vermelding verdienen Dirk Koper, die van de zijde van het
CBS verantwoordelijk was voor de begeleiding van dit project, en Ad Essers die met
zeer grote zorgvuldigheid de gegevens van het CBS over rechtbankstrafzaken
geschikt heeft gemaakt voor nadere analyse door het WODC.
In deze publikatie wordt veel aandacht besteed aan de interpretatie van de statistische uitkomsten. De passages waarin deze interpretatie het karakter aanneemt van
expliciete beleidsevaluatie of uitmondt in beleidsaanbevelingen komen in het
bijzonder voor rekening van het WODC.
Het initiatief tot deze studie is in 1993 genomen door dr. J. Junger-Tas, toenmalig
hoofd van het WODC, en drs. J. Oudhof, hoofd van de sector Rechtsbescherming en
veiligheid. Het is echter de oprechte hoop van het WODC en het CBS dat het niet bij
een eenmalig produkt blijft, maar dat dit rapport het beginpunt betekent van een
verdere vruchtbare samenwerking in de toekomst.
Hoofd WODC
prof. dr. H.G. van de Bunt

Directeur-Generaal van de Statistiek
prof. dr. A.P.J. Abrahamse
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Samenvatting en conclusies

Tijdens het debat over de begroting van het departement van Justitie voor het jaar
1987 constateerde het lid van de Eerste Kamer mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de
Weerdesteyn dat er sprake is van een schrikbarend verschil tussen de daadwerkelijk
gepleegde en de geregistreerde criminaliteit: 'In de CBS-publikatie "Maandstatistiek
rechtsbescherming en veiligheid" van februari 1987, wordt het aantal delicten,
gepleegd in Nederland, ten nadele van personen van 15 jaar en ouder voor een
zestiental delicten, geschat op bijna 7 miljoen in 1984. (...) De totale door de politie
geregistreerde criminaliteit (...) bedroeg in datzelfde jaar ruim 1 miljoen (...) Of en
in welke mate het verschil tussen de geregistreerde en de werkelijke criminaliteit
groeit, is niet uit de cijfers af te leiden, althans niet door mij. De slachtofferenquêtes
geven wel een indicatie van de schrikbarende omvang van het verschil tussen geregistreerde criminaliteit en hetgeen zich werkelijk afspeelt' (EK22, p. 927). Zij sprak er
haar zorg over uit dat het grote verschil tussen de werkelijk voorkomende en de
geregistreerde criminaliteit het moeilijk maakt om de effecten van gevoerd beleid te
beoordelen. Haar conclusie luidde dat er meer en betere informatie nodig is:
'Teneinde ons inzicht te verbeteren in de werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit en om te kunnen beoordelen of, en zo ja, in welke mate het in gang gezette
beleid effect sorteert, zou het naar onze mening belangrijk zijn als jaarlijks bij de
begroting voor dezelfde zestien delicten, waarnaar slachtofferonderzoek wordt
gedaan, cijfers verschijnen hoe groot het geschatte aantal misdrijven is, hoe groot
het geregistreerde aantal van diezelfde misdrijven en vervolgens hoe het verder in
iedere schakel van de rechtsketen met de afdoening van die misdrijven verloopt. Als
wij een dergelijk inzicht niet hebben, is het immers denkbaar dat wij er weliswaar op
papier vroeg of laat in slagen om bijvoorbeeld het aantal beleidssepots te halveren,
maar feitelijk daarmee het niveau van de rechtshandhaving niet verbeterd hebben,
omdat de registratie van de criminaliteit steeds verder achter is gebleven bij wat er
werkelijk aan criminaliteit voorkomt' (EK22, pp. 927-928).
In zijn antwoord, waarin hij toezegde het WODC te vragen een dergelijk statistisch
overzicht op te stellen, wees de minister er op dat de complexiteit van deze opdracht
hem niet gering leek: 'De definities die worden gebruikt in de slachtofferenquêtes,
sluiten namelijk niet steeds op eenvoudige wijze aan bij de bij politie en Justitie
gebruikelijke indelingen' (EK22, p. 959).
Zowel de verzuchting van mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn als het
antwoord van de minister hebben vandaag nog niets aan actualiteit ingeboet. Het
WODC heeft indertijd pogingen ondernomen het verlangde overzicht tot stand te
brengen maar die pogingen zijn op zeker moment gestrand. Toch heeft het onderwerp het WODC niet losgelaten en het heeft ten slotte geleid tot overleg met het CBS
om op dit terrein een samenwerkingsproject te starten. Het voorliggende statistisch
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overzicht is dan ook het resultaat van de samenwerking tussen het CBS (sector
Rechtsbescherming en veiligheid) en het WODC.
De doelstelling van deze samenwerking was tweeledig: in de eerste plaats wilden we
een overzicht bieden van de ontwikkeling van de criminaliteit tussen 1980 en 1992
(en eerder waar mogelijk) en van de strafrechtstoepassing gedurende diezelfde
periode. Daarnaast was het streven een beter inzicht te verkrijgen in de samenhang
van de verschillende statistieken. Er zijn namelijk drie (clusters van) statistieken die
elk inzicht bieden in bepaalde aspecten van de aard en omvang van de criminaliteit
en de reacties daarop. Doordat elk van die statistieken een andere invalshoek, heeft
leveren ze ook verschillende beelden op en dat kan tot tegenstrijdige conclusies en
dus tot verwarring bij zowel de politiek en het beleid als bij het publiek leiden. Ten
slotte oordeelden beide instituten dat het van belang is bovenstaande ontwikkelingen en samenhangen in een breed toegankelijke publikatie te presenteren zodat,
naast het beleid en de politiek, ook het veld en het bredere publiek ervan kennis
zouden kunnen nemen.
In het rapport wordt in de eerste plaats een beschrijving gegeven van drie soorten
van statistieken: de slachtofferenquêtes, de Politiestatistiek en de Statistiek van
strafrechtspleging en strafrechtstoepassing. Tezamen geven ze in beginsel een
overzicht van het strafrechtelijk traject van slachtofferschap tot onherroepelijke
veroordeling tot de strafrechter. Deze statistieken worden beschreven teneinde
de reikwijdte ervan aan te geven en te verduidelijken wat er de beperkingen van
zijn. Beoogd wordt met andere woorden nader te preciseren wat men eruit mag
concluderen en wat niet. Per statistiek worden tevens de belangrijkste ontwikkelingen op middellange termijn geschetst. In de tweede plaats is een poging ondernomen de onderlinge samenhang tussen de verschillende statistieken zichtbaar te
maken. Tenslotte worden nog enkele conclusies getrokken ten aanzien van mogelijkheden om die statistieken te verbeteren en daarmee onze kennis van het criminaliteitsprobleem en van de reacties daarop van het openbaar ministerie en van de
rechter.
Eerst volgt nu een samenvatting van de voornaamste bevindingen van deze studie.
Slachtoffers van misdrijven
Slachtofferschap
Tussen 1980 en 1992 blijft het percentage slachtoffers van misdrijven relatief stabiel,
ondanks enige fluctuatie: ongeveer een derde van de bevolking wordt jaarlijks slachtoffer en zo'n 10-12% wordt meervoudig slachtoffer.
Het aantal delicten was volgens schattingen 5,8 miljoen in 1980, 6,9 miljoen in 1984
en 6,7 miljoen in het begin van de jaren negentig. Van sommige delicten - vernieling,
exhibitionisme en doorrijden na ongeval - is het slachtofferschap gedaald. Het
aantal slachtoffers van vermogensdelicten (+0,6% per jaar) en van gewelddelicten
(+1,7% per jaar) is echter gestegen.
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Aangiften
Eind jaren zeventig daalde het aangiftepercentage en bereikte in 1982 een dieptepunt (30% van de delicten). Na 1982 stijgt het tot een derde en in 1992 zelfs tot 37%
van de delicten. Het aantal aangiften is gestegen van 1,8 miljoen tot 2,2 miljoen in
1992.
Ondertekening
Ondertekening van aangiften vindt eind jaren zeventig bij 60-65% van de aangiften
plaats. Dit stijgt vervolgens tot bijna 80% begin jaren negentig. Het aantal ondertekeningen van aangiften steeg van 960.000 in 1980 tot 1,6 miljoen in 1992.
Samenhang tussen slachtofferschap, aangiften en ondertekening
Het aandeel van diefstal in het totale aantal door slachtoffers gemelde delicten is
40%; het aandeel daarvan in de aangiften is echter 60% en bij de ondertekeningen
70%. Het aandeel van vernielingen is 30% maar bij aangiften en ondertekening is het
respectievelijk slechts 22% en 17%. Van gewelddelicten (aandeel 20%) wordt heel
weinig aangegeven (13%) en nog minder ondertekend (9%).
Het totale slachtofferschap is sinds 1980 jaarlijks met 0,3% gestegen. Het aantal aangiften steeg echter met 1,2%, en het aantal ondertekeningen met 3,8% per jaar. Met
andere woorden, uit de ESM blijkt dat aangiften en ondertekeningen een aanzienlijk
sterkere stijging vertonen dan het slachtofferschap. Het resultaat van deze ontwikkeling is dat een groter deel van de bekend geworden veel voorkomende criminaliteit in de politieregistratie terechtkomt dan begin jaren tachtig het geval was.
De geregistreerde criminaliteit
De geregistreerde criminaliteit
Tussen 1960 en 1984 is de geregistreerde criminaliteit jaarlijks gestegen met 4% tot
16%. Met uitzondering van het jaar 1990, waarin zich een daling voordeed van bijna
een procent, bedraagt de stijging na 1984 minder dan een procent tot enkele procenten per jaar. In 1992 treedt weer een wat sterkere stijging op van 7% ten opzichte
van het voorafgaande jaar. De stijging moet echter voor een groot deel worden toegeschreven aan de automatisering van een aantal politiekorpsen waardoor een
betere registratie mogelijk is.
Er blijkt een sterk verband met gemeentegrootte te bestaan. Het criminaliteitsniveau
van een gemeente van 50.000 tot 100.000 inwoners komt vrijwel met het landelijk
niveau overeen; het niveau van de gemeenten van meer dan 100.000 inwoners ligt
aanzienlijk hoger, terwijl het van gemeenten met 50.000 of minder inwoners lager
ligt. Het niveau van de drie grootste gemeenten is het dubbele van het landelijk
niveau en dat van de kleinste is ongeveer de helft. Het criminaliteitsniveau van de
twee groepen grootste gemeenten is sinds 1984 evenwel gedaald, terwijl dat van de
kleine en middelgrote gemeenten een constante stijging vertoont.
Geregistreerde vermogensmisdrijven zijn tussen 1980 en 1992 toegenomen van
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500.000 naar 950.000. Het grootste deel daarvan wordt gevormd door verschillende
vormen van diefstal (van /uit auto, fietsen, uit woonhuizen, winkeldiefstal). Autodiefstal geeft vooral de laatste jaren een sterke stijging te zien.
Vernielingen (en een klein aantal openbare-ordedelicten) namen in diezelfde
periode toe van 85.000 tot 155.000. Bij dit delict is het aantal verdachten groter dan
het aantal ophelderingen, hetgeen erop wijst dat het om groepsdelicten gaat.
Geweldmisdrijven tonen sinds 1980 een continue stijging van 27.000 naar 58.000,
meer dan een verdubbeling. Het gaat hierbij voornamelijk en in afnemende volgorde
om mishandeling (45%), diefstal met geweld (23%), bedreiging (12%) en misdrijven
tegen het leven (5%).

Verkeersmisdrijven geven over de onderzochte periode een lichte groei te zien, van
75.000 tot 85.000. De voornaamste delicten zijn hier doorrijden na ongeval (44%)
en overtreding van art. 26 WVW (rijden onder invloed van alcohol) (42%). De groei
komt geheel op het conto van het delict doorrijden na ongeval, alle andere verkeersdelicten zijn afgenomen.
Het ophelderingspercentage
In absolute zin is het aantal ophelderingen tot 1985 gestegen, van 1985 tot 1990 is
het gestabiliseerd en van 1990 tot 1992 is het gedaald. Percentueel is het gedaald
van 60% in de jaren vijftig tot 19% in 1992.
Het ophelderingspercentage varieert met het type delict. Zo worden van vermogensdelicten er maar weinig opgehelderd en van vernielingen eveneens. Gewelddelicten
worden echter veel vaker opgehelderd en dat is nog meer het geval wat verkeersdelicten betreft. Bij de laatste delicten gaat het echter voor een belangrijk deel om
zogenoemde 'pro-actieve' delicten (met name rijden onder invloed, art. 26 WVW),
waarbij registratie pas plaatsvindt na opsporing door de politie.
Het ophelderingspercentage is tussen 1980 en 1992 voor vermogensdelicten gedaald
van 19% tot 14%, voor vernielingen van 27% tot 17%, voor geweld van 65% tot 49%
en voor verkeersdelicten van ongeveer drie kwart naar iets meer dan de helft.
Strafrechtspleging en strafrechtstoepassing
Afgedane strafzaken
Analyse van de strafrechtelijke reactie in de jaren tachtig laat zien dat door de tijd.
heen een groter deel van de door de politie aangeleverde zaken tot een of andere
vorm van optreden heeft geleid. Vanaf 1983 is het totale aantal afgedane zaken
licht gestegen. In de periode tot 1990 zijn door OM en rechter samen jaarlijks ruim
200.000 zaken afgedaan. Ruim een derde hiervan is voor de rechter gebracht. Met
uitzondering van de verkeersmisdrijven is het percentage rechterlijke afdoeningen
voor alle hoofdgroepen van misdrijven door de tijd heen gelijk gebleven of licht
gestegen.
In de onderzochte periode is de transactiebevoegdheid van het OM uitgebreid en van
deze mogelijkheid blijkt ook ruim gebruik te zijn gemaakt. In 1990 werd 16% van alle
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zaken door het OM afgedaan met een transactie. Getransigeerd werd vooral bij misdrijven als rijden onder invloed, doorrijden na ongeval, eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal en bij eenvoudige mishandeling en vernieling.
Mede als gevolg van de verruimde transactiemogelijkheden is het aandeel van technische en beleidssepots, waaronder'kale' beleidssepots, in het totaal aan afdoeningen door OM en rechter afgenomen van 40% tot 31%. Binnen het totaal van afdoeningen met een eindbeslissing door het OM is het aandeel sepots afgenomen van drie
kwart in 1980 tot de helft in 1990. Dit is in overeenstemming met het streven naar
vermindering van het aantal kale beleidssepots, zoals gesteld in het beleidsplan
'Samenleving en criminaliteit' uit 1985. In het beleidsplan 'Strafrecht met beleid' uit
1990 is dit streven nog aangescherpt.

Binnen het totaal van veroordelingen is het aandeel verkeersmisdrijven, mede door
de sterke opkomst van de transacties bij deze groep van misdrijven, afgenomen van
45% naar 29%. Het aandeel van de geweldmisdrijven is daarentegen gegroeid van 8%
in 1982 tot 13% in 1990. Het aandeel van de vermogensdelicten is slechts in geringe
mate toegenomen. Het aandeel van schuldigverklaringen voor vernielingen en
openbare-ordedelicten bleef nagenoeg gelijk.
Vrouwen maken slechts 9% uit van alle veroordeelden. Het verschil tussen de seksen
is het grootst voor de veroordelingen voor geweld en het kleinst met betrekking tot
de veroordelingen voor vermogensmisdrijven.
Relatief de meeste schuldigverklaringen worden uitgesproken tegen jongeren in de
leeftijdsgroep 18-19 jaar.
Op te merken valt dat de toename van het aantal schuldigverklaringen voor geweld
onafhankelijk van leeftijd is: deze geldt voor alle leeftijdsgroepen.
Aard van de straffen
Het aandeel van de (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de veroordelingen
is nagenoeg gelijk gebleven en is in 1990 22%; het aandeel van de gevangenisstraf in
combinatie met een boete is eveneens praktisch gelijk gebleven, terwijl dat van de
boete sterk is gedaald (van 52% tot 41%).
Dienstverlening is van enkele honderden opleggingen in 1984 toegenomen tot 8.600
in 1992. Deze straf wordt veelal in combinatie met een andere straf opgelegd.
De gevangenisstraf wordt in 1990 opgelegd bij zo'n 80% van de veroordelingen
wegens opiumwetmisdrijven en wat minder dan de helft van de veroordelingen
wegens geweldmisdrijven (45%) en vermogensmisdrijven (46%).
Het grootste deel van de veroordeelden wegens verkeersmisdrijven (88%) en vernielingen (69%) wordt bestraft met een boete of met een - meestal voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie meteen boete.
De duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is toegenomen: in 1982 vormde
de korte vrijheidsstraf (maximaal 6 maanden) nog 87% van alle onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen, in 1992 is dit 74% geworden. Vooral de zeer korte gevangenisstraffen (van één maand of minder) zijn afgenomen, terwijl de lange straffen (1 jaar of
langer) in aantal zijn verdubbeld. Door deze verschuiving naar langere straffen is de
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gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke straf eveneens verdubbeld in de onderzochte periode, van 3,2 maanden in 1982 tot 6,4 maanden in 1990.
Van de veroordeelde mannen kreeg in 1992 33% een gevangenisstraf opgelegd en
van de vrouwen 30%. Ook met betrekking tot oplegging van een voorwaardelijke
gevangenisstraf met een boete is er in 1992 weinig verschil tussen de seksen. In 1982
werd naar verhouding aan vrouwen vaker een boete opgelegd, maar dit verschil is in
1992 aanzienlijk kleiner geworden.
De leeftijdsopbouw naar verschillende strafmodaliteit is in 1990 nauwelijks anders
dan in 1982.
Samenhang tussen statistieken
Uit een vergelijking tussen de Enquête Slachtoffers Misdrijven en de Politiestatistiek
blijkt dat ongeveer 70% van de volgens de ESM ondertekende processen-verbaal in
de politiestatistiek terecht komen. Er is dus een gat van zo'n 30%, zonder dat met
zekerheid valt te zeggen of de verklaring hiervoor bij de politie of bij de ondervraagden gezocht moet worden. De vergelijking toont aan dat de trends van beide registraties elkaar redelijk volgen. Dit geldt met name voor diefstaldelicten (die het
grootste aandeel in de totale criminaliteit vormen) en voor vernieling en openbareordedelicten. Het geldt in mindere mate voor geweldmisdrijven en voor doorrijden
na ongeval. Als belangrijkste oorzaak voor de gevonden discrepantie moeten waarschijnlijk verschillen in delictomschrijvingen en meetmethode worden genoemd.
De voorzichtige conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de in het slachtofferonderzoek
gebruikte schattingsprocedure voor aantallen delicten per saldo tendeert naar
een overschatting. Daarnaast speelt aan de zijde van de politie mogelijk onderrapportage een rol omdat verzuimd wordt een proces-verbaal op te maken voor
delicten die als minder ernstig worden beoordeeld of waarvan de vervolgbaarheid
laag wordt ingeschat.
Vergelijking tussen het aantal personen in door de politie naar het parket gezonden
processen-verbaal en het aantal door het parket ingeschreven zaken geeft een globale overeenstemming te zien voor wat de hoofdgroepen van delicten betreft. Wel
blijken er verschillen te bestaan met betrekking tot afzonderlijke delicten, met name
wat gewelddelicten betreft. Hier spelen verschillen in kwalificatie van delicten waarschijnlijk een belangrijke rol. De gegevens doen vermoeden dat bij de politie de
tendens bestaat om delicten door de tijd heen zwaarder te gaan kwalificeren (tasjes-'
roof bijvoorbeeld zou eerst als eenvoudige diefstal en later als diefstal met geweld
worden gekwalificeerd).
Enkele conclusies
Wat valt er nu te concluderen ten aanzien van de ontwikkeling van de criminaliteit
sinds de jaren zeventig?
Uitgaande van de vastgestelde globale samenhang tussen de slachtofferenquêtes en

6

Samenvatting en conclusies

7

de Politiestatistiek kan gesteld worden dat er tussen 1970 en 1984 een sterke stijging
van de criminaliteit heeft plaatsgevonden. Vanaf 1984 treedt er verandering op. Gaat
men af op de ESM dan kan van een zekere stabilisering van de criminaliteit gesproken worden, kijkt men naar de Politiestatistiek dan is er sprake van een weliswaar geringe, maar continue, jaarlijkse stijging. Nadere bestudering van de totstandkoming
van de cijfers leert echter dat een deel van de stijging bij de politie kan worden verklaard uit de groei van het aantal aangiften en het aantal ondertekeningen waaruit
een proces-verbaal voortvloeit. De laatste jaren komt daar nog het effect bij van een
verbeterde registratie als gevolg van de administratieve automatisering bij tal van
politiekorpsen. Deze processen leiden ertoe dat een steeds groter deel van de
gepleegde criminaliteit die vroeger tot het zogenaamde 'dark number' behoorde, nu
geregistreerd wordt en derhalve in de Politiestatistiek terechtkomt. Alles overwegende, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de criminaliteit in zijn totaliteit sinds 1984
slechts in geringe mate is gestegen. Een uitzondering moet echter gemaakt worden
voor de geweldscriminaliteit: zowel uit de slachtoffergegevens als uit de politiestatistiek blijkt dat het aantal gewelddelicten is toegenomen, en dit geldt met name
voor diefstal met geweld, bedreiging en afpersing. In hoeverre deze toename in de
statistieken het gevolg is van verminderde tolerantie voor geweld in het algemeen,
valt op grond van de cijfers niet te zeggen, maar feit is wel dat dit aspect van de
criminaliteit het publiek de meeste zorgen baart (SCP, 1992).
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat er in de jaren tachtig, in contrast met de
betrekkelijk stabiele ontwikkeling die te zien is vanaf 1984, onder de Nederlandse
bevolking van een veranderd bewustzijn ten aanzien van criminaliteit sprake lijkt.
Het is mogelijk dat dit deels het gevolg is van het feit dat in deze periode criminaliteit in het algemeen en de aard en omvang daarvan in het bijzonder een politiek en
maatschappelijk 'issue' van de eerste orde is geworden. Er lijkt enerzijds sprake van
een zekere mobilisering van het publiek, met name door de media, terwijl anderzijds
door datzelfde publiek hoge verwachtingen worden gekoesterd ten aanzien van het
vermogen van de overheid de criminaliteitsontwikkeling ingrijpend te beïnvloeden
en tot staan te brengen. Dat is - sinds de Tweede Wereldoorlog - een nieuwverschijnsel en het kan grote consequenties hebben, met name wat de publieke opinie betreft
ten aanzien van het vervolgingsbeleid en het strafrechtelijk optreden van de overheid. Een en ander valt niet uit de cijfers af te leiden, maar deze factoren kunnen wel
de aangiftebereidheid hebben verhoogd.
In samenhang hiermee zou de geconstateerde grotere bereidheid tot het aangeven
van misdrijven verklaard kunnen worden uit het werk van de Commissie Kleine
Criminaliteit, uitmondend in het in 1985 ingezette grootschalige preventiebeleid op
grond van het beleidsplan 'Samenleving en criminaliteit'. In het kader van dat beleid
is steeds met grote nadruk gewezen op het belang voor politie en samenleving van
het doen van aangifte van criminele daden door slachtoffers.
Aan de zijde van de politie heeft dit beleid zich vertaald in een consequentere bereidheid tot het opstellen van een proces-verbaal en het laten ondertekenen daarvan
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door de aangever. Het gaat hier om een zeer opvallende trend die de weerslag lijkt te
vormen van een verschuiving in de perceptie van zowel de omvang als de ernst van
de criminaliteit en meer in het bijzonder van de geweldscriminaliteit.
In dit verband kan ook het striktere afdoeningsbeleid van het OM worden geplaatst.
In de onderzochte periode is in meer zaken door OM en rechter op de een of andere
wijze opgetreden. De transactiebevoegdheid van het OM is flink uitgebreid en het
aantal sepots is teruggedrongen.
Ook de straftoemeting heeft een duidelijk strenger karakter gekregen. Dit komt niet
zozeer tot uiting in het aandeel van de (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf in het
totaal van opgelegde straffen: deze is door de jaren heen vrijwel constant gebleven
en vormt ongeveer een vijfde van dat totaal. Het komt vooral tot uiting in een geleidelijke verlenging van de duur van het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf,
dus van de tijd dat een gestrafte echt vast moet zitten. Kort gezegd komt het neer op
een verdubbeling van de onvoorwaardelijke detentieduur in tien jaar. Hiermee
plaatst ons land zich op dezelfde lijn als een groot aantal Europese en andere westerse landen, waar een zelfde ontwikkeling te constateren valt.
Ten slotte vallen er nog enkele conclusies te trekken uit het geheel van de cijfers die
beschikbaar zijn op het terrein van de criminaliteitsontwikkeling en van de reacties
daarop. Er blijken nog steeds een aantal blinde vlekken te bestaan en de vraag kan
gesteld of het niet raadzaam is in de toekomst op meer systematische wijze een
beroep te doen op andere, aanvullende gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld selfreportgegevens, gegevens uit de justitiële documentatie en bijvoorbeeld medische
gegevens van de afdelingen EHBO in de grote ziekenhuizen.
Een tweede probleem is dat het beleid van het OM niet echt goed te volgen is omdat
de afdoeningen van het OM in een bepaald jaar niet overeenkomen met de afdoeningen van de rechter in datzelfde jaar. Strafzaken hebben nu eenmaal een bepaalde
doorlooptijd en tussen inschrijving en afdoening in eerste aanleg of onherroepelijke
afdoening kunnen jaren verstrijken. Dit betekent dat men niet een goed inzicht kan
verkrijgen in het verband tussen de vervolgingsbeslissingen en de afdoeningswijzen
in enig jaar. Hoewel dit bezwaar tot op zekere hoogte ondervangen kan worden door
naar de ontwikkeling van de ingeschreven zaken bij het parket en de afdoeningen
door de rechter over een langere periode te kijken, blijft dit toch een moeilijk oplosbaar probleem.
Een laatste conclusie is dat er helaas weinig gegevens beschikbaar zijn over de executie van straffen. Het zou wellicht aanbeveling verdienen op dit terrein meer gegevens
te verzamelen zodat wij ook meer inzicht kunnen verkrijgen in het werkelijke verloop van de opgelegde straf.

1

Inleiding: het strafrechtelijk traject

1.1

Criminaliteitsstatistieken

Het verzamelen van gegevens om inzicht te krijgen in de omvang, de aard en de
ontwikkeling van de criminaliteit kent in Nederland een lange traditie. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek verzamelt al vanaf de instelling in 1899 cijfermatige informatie op dit vlak.
Een periodieke en landelijk dekkende criminaliteitsstatistiek nam in de loop van de
vorige eeuw een aanvang met de registratie van gegevens over strafzaken en veroordelingen. Eind negentiende eeuw werd de opzet hiervan herzien. Deze zogeheten
Crimineele Statistiek beperkte zich tot de bestudering van criminaliteit voor zover
die bij rechterlijk vonnis is vastgelegd.' De bewerking en de uitgave van deze
gegevens geschiedt vanaf de eeuwwisseling door het CBS.
Later ontwikkelde zich het inzicht dat het aantal bij de politie bekende misdrijven
dichter bij de werkelijke criminaliteit staat dan een statistiek van veroordeelde
individuen. Omstreeks 1935 leidt dit tot een Politiestatistiek met informatie over
de gemeentepolitie (dat wil grofweg zeggen voor gemeenten met meer dan 20.000
inwoners) en met beperkte landelijke informatie. Vanaf 1948 worden gegevens over
geregistreerde delicten, ophelderingen van misdrijven en bekend geworden verdachten landelijk geregistreerd op een wijze die nagenoeg overeenkomt met de
huidige.
Omdat gaandeweg het idee groeide dat ook met de Politiestatistiek geen volledig
beeld ontstond van de in werkelijkheid gepleegde criminaliteit worden deze waar-
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Zoals de toenmalige chef der afdeling Gerechtelijke en Gevangenisstatistiek Mr. J.R.B. de Roos schrijft
in de inleiding tot de 'Crimineele Statistiek' over het jaar 1908 werd criminaliteit ook werkelijk pas als
criminaliteit gezien nadat een veroordeling was uitgesproken: 'Onder het begrip criminaliteit vatten wij
samen een groep van menselijke gedragingen, welke bij vele innerlijke en uiterlijke verschillen dit gemeen
hebben, dat ze liggen aan den kant der slechte daden, en dat ze zijn door het strafrecht verboden handelingen. In dit laatste gemeenschappelijke kenmerk ligt dan tevens de omgrenzing der groep. Deze groep
vormt het voorwerp van studie der Crimineele Statistiek. Deze bestudeert dus niet al het slechte dat er in
de menschen is - dit ware ook praktisch onmogelijk - maar zekere onder een formeel begrip samen te
brengen handelingen, waarin slechte neigingen tot uiting komen.
Maar dit is niet de enige omgrenzing van haar studiegebied: om strafbare handelingen te kunnen bestudeeren, moeten ze eerst als zoodanig zijn gequalificeerd; dat te doen is de taak van den strafrechter. Zal
dus eene slechte handeling vallen binnen de waarnemingssfeer van de Crimineele Statistiek, dan is het
niet voldoende, dat zij in strijd is met de strafrechtelijke verbodsbepalingen, zij moet ook als zoodanig
worden opgemerkt, ontdekt door of aangebracht bij de daartoe aangewezen autoriteiten, de dader moet
bekend en te bereiken zijn, er moet tot het instellen van een strafvervolging worden overgegaan en die
strafvervolging moet ten slotte leiden tot een schuldigverklaring van den dader bij onherroepelijk vonnis
of arrest.' (CBS 1910, pp. ix-x)
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nemingen vanaf het begin van de jaren zeventig aangevuld met slachtofferenquêtes
waarin de bevolking gevraagd wordt naar haar ervaringen met een aantal vormen
van veelvoorkomende criminaliteit. Vanaf 1974 zijn periodiek slachtofferenquêtes
gehouden onder verantwoordelijkheid van het WODC. Met ingang van 1980 is de
organisatie van de Enquête Slachtoffers Misdrijven overgenomen door het CBS
(zie onder andere: Bonger, 1950; Buikhuisen, 1975; Fiselier, 1978; Huis, 1985).
De huidige CBS-statistieken op criminaliteitsgebied vinden hun oorsprong in bovengenoemde waarnemingen. Deze publikatie geeft een beknopte beschrijving van de
Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM), de Politiestatistiek en de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing. Deze statistieken beschrijven elk een bepaalde fase
van het strafrechtelijk traject; tezamen geven ze in beginsel een overzicht van het
traject van slachtofferschap tot onherroepelijke veroordeling door de strafrechter.
Met gegevens van de gevangenisstatistiek kan dit strafrechtelijk traject nog verlengd
worden tot de tenuitvoerlegging van straffen.
1.2

Probleemstelling

De probleemstelling van dit rapport is tweeledig. Een eerste doelstelling is een overzicht te bieden van de ontwikkeling op middellange termijn van de criminaliteit en
de strafrechtelijke reactie daarop. Deze beschouwing concentreert zich op de ontwikkelingen in het afgelopen decennium (1980-1992) met uitstapjes verder terug
in de tijd waar relevant en mogelijk. Vragen hierbij zijn in hoeverre de criminaliteit
in deze periode is toegenomen, wat de bijdrage is van de verschillende typen van
delicten aan deze toename en in welke mate en op welke wijze de strafrechtstoepassing zich in diezelfde periode heeft ontwikkeld.
Een tweede belangrijke doelstelling is een beter inzicht te krijgen in de samenhang
van de verschillende statistieken. De drie statistieken die in het onderzoek betrokken worden, geven tezamen informatie over het niveau en de aard van de criminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. Omdat verschillende aspecten worden
beschreven van hetzelfde verschijnsel, mag verwacht worden dat er tussen de gegevens in principe een zekere samenhang bestaat. Er bestaan echter ook belangrijke
verschillen tussen de statistieken, onder ander naar waargenomen onderwerpen,
berichtgever en wijze van waarneming. Eenheden en definities zijn niet in alle
gevallen gelijk. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende uitkomsten niet zonder meer
op elkaar blijken aan te sluiten. Resultaten van slachtofferenquêtes zijn (ogenschijnlijk) slechts gebrekkig vergelijkbaar met die van politieregistraties. Hetzelfde geldt
voor de politieregistraties en de registraties van het openbaar ministerie (zie hiervoor onder andere: Van Dijk en Steinmetz, 1979, pp. 59 e.v.; CBS, 1982, pp. 44 e.v.;
Geerlof, 1987, pp. 10 e.v.).
Ondanks dat er in theorie een duidelijke samenhang mag worden verondersteld
tussen de verschillende criminaliteitsstatistieken, lijkt deze in de praktijk vooralsnog
te ontbreken. Een probleemstelling die daarom centraal staat in deze publikatie, is
nader te analyseren op welke wijze en in welke mate de verschillende criminaliteits-
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statistieken van het CBS samenhangen. In deze analyse ligt het accent op het eerder
genoemde strafrechtelijk traject en de onderlinge overeenkomsten en verschillen
tussen deze statistieken. Onderzocht wordt onder andere waar verwacht mag worden dat statistieken op elkaar aansluiten, waar deze aansluiting zich ook daadwerkelijk voordoet, waar deze ontbreekt en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. De
analyse heeft uiteindelijk tot doel door een scherper inzicht in de samenhang van de
statistieken de criminaliteit beter in kaart te kunnen brengen dan mogelijk is op
basis van de afzonderlijke statistieken.
1.3

Afbakening: criminaliteit en het strafrechtelijk traject

Criminaliteit wordt in deze analyse beperkt tot alle gedragingen die bij wet strafbaar
zijn gesteld als misdrijf.2 Buiten beschouwing gelaten worden de overtredingen, dat
wil zeggen de in het algemeen lichtere delicten (die naar aantallen geregistreerde
delicten in de praktijk overwegend betrekking hebben op de verkeerswetgeving).
De Enquête Slachtoffers Misdrijven, de Politiestatistiek en de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing geven elk informatie over een bepaalde fase in het strafrechtelijk traject. Dit strafrechtelijk traject kan voorgesteld worden als een filtreertrechter. In elke volgende fase van het traject resteren er minder delicten. Deze
filtering is voor een belangrijk deel inherent aan de werking van het strafrechtelijk
systeem. Hoeveel delicten er bij de politie bekend worden, hangt bijvoorbeeld af van
de aangiftebereidheid van burgers. De politie slaagt er slechts in een deel van de
bekend geworden delicten op te helderen. Eveneens treedt filtering op omdat slechts
voor een deel van de verdachten een proces-verbaal wordt doorgezonden naar het
openbaar ministerie, waar een strafzaak kan worden ingeschreven. Voor een ander
deel hangt deze filtering samen met de methode van waarnemen. Voor opname in de
statistiek is het vereist dat instanties delicten daadwerkelijk registreren en hiervan
opgave doen aan het CBS. Als gevolg van filtering bestaat er een discrepantie tussen
de criminaliteit zoals die zich in feite heeft voorgedaan en de bekend geworden
criminaliteit in de verschillende fasen van het strafrechtelijk traject.
Figuur 1 (pagina 12) geeft een schematisch overzicht van de verschillende fasen van
het strafrechtelijk traject (volledigheidshalve is in het schema ook de gevangenisstatistiek vermeld, die in het vervolg van de analyse echter buiten beschouwing zal
worden gelaten).
De werkelijkheid is uiteraard minder eenvoudig dan voorgesteld in dit schema. De
ESM, de Politiestatistiek en de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing sluiten
in de praktijk niet goed op elkaar aan omdat er tussen de statistieken (grotendeels
aan de specifieke statistieken inherente) verschillen bestaan in definities en in meet-

2

We realiseren ons dat we hiermee een nogal legalistische opvatting van criminaliteit hanteren. Een
statistische analyse laat echter geen andere benadering toe. Over criminaliteit valt uiteraard veel meer
te zeggen. Wat als criminaliteit wordt aangemerkt, is in essentie uiteindelijk bepaald door normen en
waarden, en is eveneens continu aan herdefiniëring onderhevig.
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Figuur 1: Totale omvang criminaliteit - gemeten omvang criminaliteit

TOTALE OMVANG CRIMINALITEIT
1
GEMETEN OMVANG CRIMINALITEIT

ESM

- slachtofferschap van 16 vormen van veelvoorkomende
criminaliteit
- aangifte van deze delicten
- ondertekening van proces-verbaal of aangiftebewijs

Politiestatistiek

Statistiek van
strafrechtspleging
en -toepassing

(Gevangenisstatistiek)

door de politie geregistreerde delicten
- w.o. opgehelderde delicten
- bekend geworden gehoorde verdachten
naar het parket gezonden pv's
- verdachten in naar parket gezonden pv's
ingeschreven strafzaken verdachten
w.v. afgedaan door OM
- w.o. sepot, transactie, enz.
- W.V. afgedaan door rechter
- w.o. schuldig verklaring,
en overig (vrijspraak enz.)
- opgelegde straffen
`

- tenuitvoerlegging
straffen

methode. Met name is van belang dat zich tussen de statistieken twee transformaties
van teleenheid voordoen. Deze gaat van slachtofferschap in de ESM via delicten in de
Politiestatistiek naar strafzaken tegen personen in de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing. Bij deze transformaties doet zich de complicatie voor dat er
niet noodzakelijkerwijs een één-op-éénrelatie bestaat tussen slachtoffer en delict en
tussen delict en strafzaak.
Bij deze voorstelling van zaken dient nog een kanttekening gemaakt te worden. In de
praktijk dekt geen van de verschillende waarnemingen het volledige veld. Er blijken
namelijk heel andere delicten de trechter in te gaan dan er uiteindelijk uitkomen.
Aan de slachtofferkant gaat het begin jaren negentig om (naar schatting) 6 miljoen
veelvoorkomende delicten waarvan er slechts weinig leiden tot een vervolging. Aan
de kant van de strafrechtspleging betreft het gemiddeld 230.000 strafzaken (exclusief
belastingzaken en economische strafzaken (WED)) die betrekking hebben op in het
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algemeen zwaardere delicten (waaronder veel verkeersdelicten als rijden onder
invloed en doorrijden na ongeval). Van deze strafzaken wordt minder dan de helft
voorgelegd aan de rechter. Het grootste deel (51%-63%) wordt afgedaan met een
eindbeslissing door het OM in de vorm van bijvoorbeeld een transactie, een sepot
of een voeging. Figuur 2 (pagina 14) geeft hiervan een overzicht.
Bij vergelijking van aantallen in de verschillende statistieken dient er daarnaast
rekening mee te worden gehouden dat er tijdsverschillen kunnen optreden tussen
de momenten van waarnemen in de verschillende statistieken.
1.4

Uitgangspunten bij de analyse

In het voorgestelde onderzoek zijn de belangrijkste van de hierboven aangestipte
aansluitproblemen ondervangen door in eerste instantie de vergelijking te concentreren op de trendmatige samenhang van de drie statistieken. Onder (voorlopige)
aanname dat verschillen tussen de statistieken door de tijd heen constant zijn, wordt
de ontwikkeling in de tijd op de verschillende fasen in het strafrechtelijk traject met
elkaar vergeleken. Idealiter betekent dit het voor de verschillende delicten tekenen
van `doorstroomplaatjes' of `trajectvergelijkingen', waarin voor elke fase in het strafrechtelijk traject met een lijn het verloop door de tijd wordt weergegeven. In tweede
instantie kan dan bekeken worden wat de uitkomsten betekenen voor de cijfermatige samenhang.
De analyse richt zich op de ontwikkeling van de criminaliteit over de periode 19801992 zoals die valt af te leiden uit de verschillende statistische bronnen. Beoogd
wordt een samenhangend beeld te schetsen over bijna 15 jaar. In enkele gevallen zal
de beschouwing verder teruggaan in de tijd. Om een scherper en gedetailleerder
beeld te krijgen worden gegevens, waar dat relevant is, zo mogelijk gedifferentieerd.
Voor alle drie de statistieken worden de totalen uitgesplitst naar delictgroepen en
afzonderlijke delicten. De politiegegevens worden behalve voor Nederland als geheel
ook gegroepeerd naar de gemeentegrootte op basis van het inwonertal van de
gemeente waar het misdrijf plaatsvond. Bij de gegevens over strafrechtspleging en
-toepassing worden ook de daderkenmerken geslacht en leeftijd in de beschouwing
betrokken.
1.5

Opbouw van deze publikatie

Alvorens over te gaan tot de uitwerking van de problematiek van de samenhang
van de statistieken zullen de komende drie hoofdstukken gewijd worden aan de
bespreking van de afzonderlijke statistieken. Hierbij wordt aandacht besteed aan
kenmerken als de waarnemingsmethode en de waargenomen onderwerpen. Tevens
worden de belangrijkste trends vanaf 1980 besproken. Hoofdstuk 2 handelt over de
Enquête Slachtoffers Misdrijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan welke misdrijven slachtoffers hebben ondervonden en of zij hiervan aangifte hebben gedaan
bij de politie. In hoofdstuk 3 staat de Politiestatistiek centraal. Aan bod komen de
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Figuur 2
Slachtoffers
circa 6 miljoen

Politie

OM en rechter

circa 1,2 miljoen

circa 230.000

veelvoorkomende
delicten

geregistreerde
misdrijven

strafzaken/
verdachten

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)
Waarbij:
(1) Delicten uitsluitend gemeld in de ESM: dat wil zeggen (veelvoorkomende) delicten die niet zijn
aangegeven/opgespoord of wel zijn aangegeven/opgespoord maar niet zijn geregistreerd door de
politie.
(2) Delicten in ESM en Politiestatistiek: aangegeven/opgespoorde en geregistreerde (veelvoorkomende) delicten die onopgehelderd zijn gebleven (of wel zijn opgehelderd maar niet zijn doorgezonden).
(3) Delicten in ESM, Politiestatistiek en Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing: aangegeven/
opgespoorde en geregistreerde (veelvoorkomende) delicten die zijn opgehelderd en zijn doorgezonden naar het OM. Eenmaal bij het OM zal een deel van de zaken voor de rechter worden
gebracht en een deel worden afgedaan met een eindbeslissing door het OM zelf.
(4) Delicten in Politiestatistiek en Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing: aangegeven/opgespoorde, geregistreerde en doorgezonden delicten die vallen buiten de groep van 16 veelvoorkomende delicten waarover in de ESM wordt ondervraagd (of hier wel in vallen maar niet als
zodanig door respondenten zijn gemeld).
(5) Delicten uitsluitend in de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing: delicten die naar het
OM zijn doorgezonden door andere opsporingsinstanties dan de reguliere politie, met name door
bijzondere opsporingsdiensten en -ambtenaren. Gezien de taak van de politie zal in de politiestatistiek het zwaartepunt liggen op die vormen van criminaliteit die strafbaar zijn gesteld in het
Wetboek van Strafrecht en in de wegenverkeerswetgeving. Andere vormen van criminaliteit, zoals
fraude bij de belastingaangifte en in de sociale zekerheid en milieucriminaliteit, zijn naar alle
waarschijnlijkheid onderbelicht.
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door de politie geregistreerde criminaliteit, de opheldering hiervan en het aantal
processen-verbaal dat naar het parket wordt gezonden. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de
Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing. Ingegaan zal worden op de ingeschreven strafzaken en op de wijze van afdoening door het openbaar ministerie of
de rechter. Ook zal hier aandacht worden besteed aan de straftoemeting.
Hoofdstuk 5 bevat de uiteindelijke analyse van de samenhang van de gegevens uit de
verschillende statistieken. Zoals gezegd, richt deze analyse zich op de trendmatige
samenhang, dat wil zeggen dat van de verschillende fasen in het strafrechtelijke
traject de ontwikkelingen in de tijd met worden elkaar vergeleken. Centraal daarbij
staat enerzijds de overgang van de ESM naar de Politiestatistiek en anderzijds de
overgang van Politiestatistiek naar Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing.
Waar mogelijk wordt de samenhang aan de hand van doorstroomplaatjes zichtbaar
gemaakt. Aan het eind van dit hoofdstuk ten slotte zullen de bevindingen ten aanzien van de ontwikkeling van de criminaliteit en de samenhang van de gegevens uit
de verschillende statistieken worden samengevat.
In deze publikatie zijn de gebruikte statistische gegevens zoveel mogelijk weergegeven in figuren. Het bijbehorende cijfermateriaal is op papier of in elektronische
vorm beschikbaar bij het CBS.3

3

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: CBS, Sector Rechtsbescherming en veiligheid, Postbus
959, 2270 AZ Voorburg, tel.: (070) 337 5677/5655, fax: (070) 387 7429.

2
Slachtoffers van misdrijven

2.1

Enquête Slachtoffers Misdrijven

Onderzoek naar slachtoffers van misdrijven vindt in Nederland sinds twee decennia
plaats door enquêtering van de bevolking. De Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM)
van het CBS is een steekproefonderzoek onder personen en huishoudens naar slachtofferschap van zestien vormen van veelvoorkomende criminaliteit. De delicten waarover in de enquête wordt gevraagd, liggen in de sfeer van vermogenscriminaliteit
(inbraak, diefstal van fiets, bromfiets, auto, portemonnaie), geweld- en seksuele
delicten (bedreigingen, handtastelijkheden en exhibitionisme), beschadiging en
vernieling en van doorrijden na aanrijding. De keuze voor deze delicten is met name
ingegeven door het vereiste dat ze voldoende vaak moeten voorkomen om betrouwbaar te kunnen worden gemeten in een steekproefonderzoek. Daarnaast bestaat de
indruk dat de officiële registraties slechts een tamelijk gebrekkig beeld geven van
juist dit type delict.
Slachtofferenquêtes hebben onder meer tot doel meer inzicht te krijgen in de omvang van de verborgen criminaliteit. Dit zogenaamde `dark number' omvat het deel
van de criminaliteit dat zich aan de waarneming van politie en justitie onttrekt omdat geen aangifte wordt gedaan of omdat de politie om andere redenen niet registreert. Om hier meer zicht op te krijgen, wordt in de interviews, behalve naar slachtofferervaringen, ook gevraagd of de gemelde delicten zijn aangegeven en of daarbij
een aangifteformulier of een proces-verbaal is ondertekend (zie ook Buikhuisen,
1975, p. 4).
Het veelvuldig gebruik van slachtofferenquêtes voor de schatting van de aard en de
omvang van de veelvoorkomende criminaliteit kent echter zijn beperkingen. Een
belangrijk kenmerk van slachtofferenquêtes is dat ze tevens aspecten meten van de
leefsituatie van de ondervraagden met inbegrip van de beleving van het verschijnsel
criminaliteit. Bij de interpretatie van ontwikkelingen is het derhalve van belang
behalve met werkelijke veranderingen ook rekening te houden met mogelijke veranderingen in de perceptie van de situatie door respondenten.
Momenteel zijn gegevens beschikbaar over een periode van bijna 20 jaar. De aanvang van de slachtofferenquêtes ligt voor Nederland bij het onderzoek van Fiselier
over 1973 (Fiselier, 1978). Over de periode 1973 tot en met 1980 is jaarlijks een
enquête gehouden door het NIPO in opdracht van het WODC (Van Dijk en Vianen,
1977; Van Dijk en Steinmetz, 1979). Vanaf 1980 is de organisatie en uitvoering van de
slachtofferenquête in handen van het CBS. Over de jaren 1980-1984 is jaarlijks een
enquête gehouden. Daarna werd de frequentie tweejaarlijks, dat wil zeggen dat in
elk oneven jaar gegevens zijn verzameld over het voorafgaande even jaar. In totaal
omvat de CBS-reeks negen meetpunten over een periode van dertien jaar (CBS,
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diverse jaren). Over 1980 zijn zowel gegevens verzameld met een WODC/NIPOenquête als met een CBS-enquête om de trendbreuk die te verwachten was als gevolg
van enkele wijzigingen in de onderzoeksopzet, nader te kunnen bestuderen (Steinmetz en Van Andel, 1982; Van der Heijden, 1983). De CBS-reeks vanaf 1980 wordt in
principe consistent geacht. Enkele specifieke opmerkingen over vraagstelling en
steekproeftrekking zullen hieronder nog aan bod komen.
Het slachtofferonderzoek in Nederland heeft zich de laatste jaren uitgebreid met
een internationale variant, The 1989 en 1992 International Crime Surveys (Van Dijk,
Mayhew en Killias, 1990; Van Dijk en Mayhew, 1992), en een lokale variant in de
vorm van de Politiemonitor (Geerlof en Schouten, 1991; Geerlof e.a., 1993). In 1993 is
de Enquête Slachtoffers Misdrijven voor de laatste maal gehouden. De verzameling
van landelijke slachtoffergegevens is overgenomen door de doorlopende Enquête
Rechtsbescherming en Veiligheid die vanaf begin 1992 periodiek door het CBS wordt
gehouden (zie hiervoor Beukenhorst e.a., 1993).
2.1.1

Wat wordt gemeten?

De vragenlijst van de Enquête Slachtoffers Misdrijven is opgebouwd uit twee delen.
In het eerste deel vindt de screening plaats van slachtofferschap van de verschillende delicten. Door middel van een tweetrapsvraag wordt hierbij voor elk van de
zestien onderscheiden delicten eerst vastgesteld of de ondervraagde persoon ooit
slachtoffer is geweest van het desbetreffende delict en vervolgens in welk jaar dit is
geweest. Indien het delict is voorgevallen in de referentieperiode, wordt eveneens
vastgesteld of dit vaker dan eenmaal is gebeurd. In het tweede deel van de vragenlijst
wordt voor elk type delict waarvan een ondervraagde in de referentieperiode slachtoffer is geworden, doorgevraagd op kenmerken van de enige of de meest recente
gebeurtenis.
Een probleem waarmee bij slachtofferenquêtes rekening moet worden gehouden, is
dat in de interviews geen juridische delictomschrijvingen zijn gehanteerd. Omdat de
vraagformulering aan dient te sluiten op de belevingswereld van de ondervraagden,
is het in de meeste gevallen niet mogelijk de delictomschrijvingen in de enquête
overeen te laten komen met de vrij strikte omschrijvingen die in de wet zijn vastgelegd. De gebruikte omschrijvingen bieden in het algemeen mogelijkheden voor
een wat ruimere interpretatie. Er wordt geen strikt onderscheid gemaakt tussen
overtredingen en misdrijven. Eveneens is het mogelijk dat in de enquête behalve
voltooide delicten ook pogingen tot delicten worden gemeten.
Een ander probleem dat bij de meting meespeelt, is dat delicten aan elkaar gerelateerd kunnen zijn. Diefstal zal bijvoorbeeld vaak meer objecten omvatten (bijvoorbeeld diefstal van een fiets bij een inbraak) en zal eveneens vaak samengaan met beschadiging van eigendommen. Om dubbeltelling te voorkomen, wordt in de vragenlijst de instructie gegeven één voorval ook slechts als één type delict te noteren. Waar
bij samenloop een delict gememoreerd wordt, hangt dus af van de plaats van de
vragen in de vragenlijst. Of delicten ook daadwerkelijk slechts eenmaal zijn geregi-
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streerd, is niet met zekerheid vast te stellen. De volgorde van de vragen is eenmaal
gewijzigd na de eerste twee verslagjaren. De belangrijkste verandering is dat vanaf
1982 de vraag over inbraak voorafgaat aan de vragen over diefstal van portemonnaie
en over overige vernieling. De vraagstelling zelf is met uitzondering van de vraag
over doorrijden na een aanrijding over de gehele periode 1980-1992 nagenoeg
ongewijzigd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de volgorde van de vragen en de
precieze formuleringen van de vragen.
In de analyse van de gegevens wordt gewerkt met een referentieperiode van 1 jaar.
Deze periode is eigenlijk aan de lange kant om betrouwbaar over te kunnen ondervragen. Als gevolg hiervan kunnen verschillende geheugeneffecten optreden. Met
name van belang zijn de zogeheten vergeet- en vergiseffecten (het verkeerd in de tijd
plaatsen van een gebeurtenis) die zowel kunnen leiden tot onderrapportage als tot
overrapportage. Het effect hiervan kan verschillen per delict en hangt bijvoorbeeld
af van de gevolgen van het delict, de `indruk' die een delict heeft gemaakt en of al
dan niet aangifte is gedaan.
2.1.2

Populatie en bereik van de enquête

De ESM heeft tot doel het meten van slachtofferschap ten nadele van de bevolking,
dat wil zeggen onder personen en gezinnen (eigenlijk huishoudens). De waarneming
van de enquête strekt zich uit tot ingezetenen van 15 jaar en ouder in particuliere
huishoudens. Uitgesloten zijn bewoners van tehuizen en inrichtingen, evenals de
varende en rijdende bevolking. Eveneens buiten de waarneming valt het slachtofferschap onder bedrijven en instellingen. Hoewel de ESM zich in principe beperkt tot
delicten tegen particulieren, is het zeker niet uitgesloten dat er ook enige delicten in
voorkomen waar kleine zelfstandigen slachtoffer van geworden zijn.
Naar delicten beperkt de waarneming zich uiteraard tot de zestien voorgelegde vormen van criminaliteit. Buiten de waarneming blijven delicten tegen niet-ingezetenen (toeristen e.d.). Verder worden in de analyse buiten beschouwing gelaten de
delicten tegen ingezetenen van Nederland die gepleegd zijn in het buitenland.
2.1.3

Steekproef, wegingen ophoging

Voor de enquête wordt een steekproefontwerp gehanteerd met stratificatie naar
provincie en urbanisatiegraad, met automatische selectie van de grote gemeenten.
Vanaf 1983 is een steekproef getrokken van adressen van particuliere huishoudens
uit het `afgiftepuntenbestand' van de PTT. De uiteindelijke selectie van ondervraagden vindt hierna plaats door middel van trekking van één persoon per adres zodanig
dat een aselect resultaat verkregen wordt. Tot 1983 werd een personensteekproef
getrokken uit de bevolkingsregisters van de Nederlandse gemeenten (behalve voor
Amsterdam, Utrecht en Groningen, waar een steekproef werd getrokken uit een
bestand van postafgiftepunten). De gerealiseerde steekproeven omvatten voor de
jaren tot 1988 elk tussen de 8.000 en 11.000 respondenten. Om budgettaire redenen
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is de omvang van de steekproef met ingang van 1988 teruggebracht tot netto 4.500 à
5.000 respondenten.
Voor onderzoek op steekproefbasis geldt altijd dat uitkomsten schattingen zijn.
Rond de gevonden uitkomsten moet rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge, waarbij het betrouwbaarheidsinterval groter zal zijn naarmate de
steekproef kleiner is en het te meten verschijnsel minder vaak voorkomt in de
populatie. Vooral voor de meer zeldzame delicten geldt dat ze bij de gegeven steekproefomvang minder betrouwbaar worden gemeten. De uitkomsten van de ESM
moeten dus niet als absoluut worden gezien; het is correcter de interpretatie van
de gegevens te concentreren op de trend door de jaren heen.
Om de steekproef representatief te maken voor de populatie waarover uitspraken
gedaan worden - zoals vermeld in dit geval de bevolking van Nederland van 15 jaar
en ouder in particuliere huishoudens - wordt weging toegepast.4 Voor schattingen
van aantallen vindt vervolgens ophoging plaats naar de Nederlandse bevolking van
15 jaar en ouder.
2.2

Slachtofferschap, aangifte en ondertekening

Een van de basisuitkomsten van de slachtofferenquête vormt het slachtofferpercentage, het deel van de bevolking dat in de verslagperiode slachtoffer is geworden
van een of meer van de delicten uit de enquête. Tabel 1 geeft een overzicht van de
delicten die met het oog op dit doel door de jaren heen aan respondenten voorgelegd zijn. In de WODC/NIPO-enquêtes is vanaf 1975 het slachtofferschap gemeten

4

Een ongewogen steekproef zal altijd in enige mate afwijken van de doelpopulatie als gevolg van de
volgende drie oorzaken.
1 Ongelijke insluitkans: de kans om in de steekproef te komen, is niet altijd voor iedere persoon gelijk. Dit
is uiteraard het geval bij gestratificeerde steekproeven. Bij steekproeven getrokken op adres (huishouden)
en niet op persoon is de insluitkans afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.
2 Steekproeffluctuatie: een steekproef zal nooit precies een afspiegeling geven van de populatie waar
deze uit getrokken is,
3 Non-respons: de respons is doorgaans niet willekeurig maar selectief voor bepaalde groepen.
Om de vertekening die hierdoor kan optreden te ondervangen, wordt weging toegepast. In het geval van
de ESM worden de ongelijke insluitkansen gecompenseerd door respondenten een gewicht toe te kennen
dat overeenkomt met de omvang van het huishouden. Compensatie voor steekproeffluctuatie en nonresponseffecten vindt plaats door middel van post-stratificatie. Respondenten die ten opzichte van de
populatie uit ondervertegenwoordigde groepen komen, krijgen een hoger gewicht en oververtegenwoordigde groepen krijgen een lager gewicht. Het aandeel van deze groepen in de steekproef komt hierdoor
na weging overeen met het aandeel in de populatie. Weging wordt toegepast onder aanname dat de nietresponderenden met dezelfde kenmerken als degenen die wel responderen vergelijkbare antwoorden
zouden geven. Weging is vooral van belang bij schattingen van aantallen en in mindere mate voor de
analyse van samenhangen tussen variabelen. Daarnaast is weging noodzakelijk om de data over verschillende jaren i berhaupt met elkaar te kunnen vergelijken. Een nadeel van weging is dat bij relatief sterk
uiteenlopende gewichten één of enkele respondenten met een hoog gewicht het beeld kunnen gaan vertekenen. Dit probleem speelt sterker naarmate verder in deelgroepen uitgesplitst wordt (bijvoorbeeld
naar delict en naar gemeentegrootte).
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Tabel 1:

Overzicht delicten WODC/NIPO- en CBS/WODC-slachtofferenquêtes
WODC/NIPO*

CBS/WODC

bedreiging buiten
bedreiging binnen

x

x
x

handtastelijkheden buiten
handtastelijkheden binnen

x

x
x

diefstal uit woonhuizen

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

fietsendiefstal
bromfietsendiefstal
autodiefstal
diefstal uit auto
diefstal vanaf auto
diefstal van portemonnaie
overige diefstal
beschadiging van eigendom (incl. auto)
beschadiging van auto
overige vernielingen

x
x
x
x

exhibitionisme
(aanrijding buiten schuld door motorvoertuig
doorrijden na aanrijding

x
x
x

x)
x

x

In de CBS/NIPO-enquête over 1980 is aangesloten bij de vraagstelling in de CBS/WODC-enquête.

van tien delicten. Bij de overgang naar de CBS/WODC-enquête in 1980 is dit aantal
door splitsing van reeds opgenomen en toevoeging van nieuwe delicten uitgebreid
tot zestien delicten. De uitkomsten van de WODC/NIPO- en CBS/WODC-enquêtes zijn
door verschillen in opzet, vraagstelling, steekproeftrekking enzovoort niet zonder
meer vergelijkbaar (zie voor de verschillen Van der Heijden, 1983). Bij de
interpretatie van de gegevens dient dus rekening gehouden te worden met een
trendbreuk. Voor de periode voor en de periode na 1980 geven ze niettemin inzicht
in de ontwikkeling.

Tabel 2 (pagina 22) laat zien dat het slachtofferpercentage over alle delicten in de
periode 1980-1992 wel enigszins fluctueert maar aan het einde van de periode
weinig is veranderd ten opzichte van het begin. Rond een derde van de bevolking
blijkt jaarlijks slachtoffer te worden van één of meer delicten. Tien tot twaalf procent wordt meervoudig slachtoffer. Gemeten over tien delicten stijgt het percentage
slachtoffers in de periode voor 1980 van 18% tot 23% en blijkt het meervoudig slachtofferschap op 4% à 5% te liggen.
Maar een beperkt deel van de delicten blijkt ook te worden aangegeven bij de politie.
De gegevens uit de enquête tonen een snelle daling van het aangiftepercentage van
55% naar 41% van de delicten, eind jaren zeventig (gemeten over tien delicten). De
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Tabel 2:

Slachtoffers van misdrijven
slachtofferpercentage
totaal
enkelvoudig

meervoudig

percentage
aangifte

percentage
ondertekening

1976'

17,8

13,8

4,0

49

65

1977*

18,0

13,7

4,3

44

59

1978'

18,8

14,8

4,0

44

65

1979'

23,0

18,0

5,0

41

59

1980*`

32,8

23,0

9,7

33

59

1981**

34,0

22,6

11,4

31

63

1982**

35,5

24,0

11,6

30

65

1983'"

35,2

23,7

11,5

33

69

1984''

36,2

23,7

12,5

35

74

1986**

34,3

23,5

10,8

38

74

1988**

33,6

23,2

10,5

35

74

1990**

32,7

23,0

9,7

36

76

1992**

35,1

23,9

11,2

37

79

"

10 delicten slachtofferenquêtes WODC/NIPO

" 16 delicten Enquête Slachtoffers Misdrijven CBS/WODC
Bron: CBS; Van Dijk en Steinmetz, 1979 en 1980; Van Kerckvoorde, 1984.

periode vanaf 1980 (over zestien delicten) geeft een dieptepunt van 30% te zien in
1982. De jaren daarop stijgt de aangifte weer tot ruim een derde (37% in 1992). Na
aangifte van een delict vindt in de meeste, maar lang niet in alle gevallen ondertekening plaats van een proces-verbaal of een aangiftebewijs. Door de tijd heen
blijkt een sterke stijging te hebben plaatsgevonden van het ondertekeningspercentage, van 60% à 65% eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, tot bijna 80% begin
jaren negentig.
2.3

Schatting delicten

Uitkomsten uit slachtofferonderzoek en gegevens uit de Politiestatistiek kunnen niet
rechtstreeks aan elkaar worden gerelateerd. Wat primair gemeten wordt in slachtofferenquêtes, is het vóórkomen van delicten (de prevalentie van delicten), dat wil
zeggen het al dan niet slachtoffer geworden zijn. Het aantal malen en het aantal
slachtoffers per delict doet er niet toe. In plaats daarvan gaat de interesse in de
Politiestatistiek echter uit naar het aantal malen dat een delict is voorgekomen (de
incidentie). Voordat vergeleken kan worden, is het noodzakelijk om uit de slachtofferschapsgegevens het aantal delicten af te leiden waar de slachtoffermeldingen
betrekking op hebben. Deze transformatie is enerzijds nodig omdat een ondervraagde slachtoffer kan zijn geworden van meer delicten, en anderzijds omdat een delict
meer slachtoffers kan hebben. Voor delicten met meer slachtoffers geldt een grotere
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kans dat het delict gemeld wordt in de enquête. Zo heeft een inbraak in een huis met
een huishouden van twee personen (van 15 jaar en ouder) tweemaal zo veel kans om
in de enquête gemeld te worden als een inbraak in een eenpersoonshuishouden (na
weging van de steekproef).
Het niet noodzakelijkerwijs bestaan van een één-op-éénrelatie tussen slachtoffer en
delict noopt tot het gebruik van aanpassingsfactoren. In het geval van meer delicten
per persoon is dit niet problematisch, de enquête bevat zowel gegevens over meervoudig slachtofferschap (dat wil zeggen de ondervraagde is slachtoffer geworden van
verschillende delicten) als over veelvuldig slachtofferschap (dat wil zeggen de ondervraagde is vaker slachtoffer geworden van hetzelfde delict). Het geval van meer personen per delict is lastiger. Probleem bij het bepalen van de aanpassingsfactoren is
dat in de meeste gevallen de grootte van het groepsverband waarin men slachtoffer
is geworden, onbekend is. Sommige delicten lijken vooral persoonsgebonden,
bijvoorbeeld fietsendiefstal (al kan niet uitgesloten worden dat een respondent de
diefstal van een fiets van een huisgenoot rapporteert). Andere delicten zijn typisch
huishoudensgebonden, bijvoorbeeld woninginbraak. Daarnaast zijn er delicten die
tussen persoons- en huishoudensgebonden in liggen en waarbij dit bovendien per
geval kan verschillen. Dit speelt met name bij delicten rond de auto. Ten slotte zijn
er delicten waarvan men slachtoffer kan worden in een ander groepsverband dan het
huishouden, bijvoorbeeld bij bedreiging buitenshuis.
Niettemin kan geprobeerd worden een benadering te maken van de benodigde
factoren. In de schatting die hier verder gebruikt zal worden, is door de tijd heen
gewerkt met een schattingsprocedure met aanpassingsfactoren die in 1987 proefondervindelijk zijn vastgesteld. Bij diefstal uit woonhuizen is gecorrigeerd op basis
van het aantal personen van 15 jaar en ouder in het huishouden van de respondent.
Voor de overige delicten is gewerkt met een per delict door de jaren heen vaste aanpassingsfactor tussen 0,6 en 1. Voor delicten rond de auto is deze factor bepaald
door voor een aantal jaren het totaal aantal op basis van de slachtofferenquête geschatte auto's te relateren aan het autopark volgens het kentekenregister. Voor enkele
andere delicten werd deze factor afgeleid uit gegevens over het aantal betrokkenen
bij het (laatste) voorval op basis van vragen die gesteld zijn over de jaren 1980 tot en
met 1983.5 In de schatting is verder een gemiddelde ingevuld in gevallen waarbij het
aantal keren dat een respondent in het onderzochte jaar slachtoffer werd van het
gevraagde delict, onbekend was. Alle correcties zijn toegepast onder aanname dat
het laatste voorval representatief is voor alle keren dat de respondent in dat jaar

5

Naar delicten onderscheiden zijn in de schattingen de volgende aanpassingsfactoren gebruikt: diefstal
van, uit en vanaf de auto, beschadiging van auto 0,6; overige diefstal 0,75; overige vernielingen 0,83;
bedreiging binnen 0,83; bedreiging buiten 0,84; doorrijden na aanrijding 0,91; handtastelijkheden binnen
0,97; handtastelijkheden buiten 0,98. Bij diefstal uit woonhuizen is een deling toegepast van het aantal
delicten door het aantal leden in het huishouden van 15 jaar of ouder. Bij fietsendiefstal, bromfietsendiefstal, diefstal van portemonnaie en exhibitionisme heeft geen aanpassing plaatsgevonden en is dus
gerekend met de factor 1.
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Figuur 3: ESM. Geschat aantal delicten, totaal
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Figuur 4: ESM. Verdeling naar hoofdgroepen (1980-1992 samengenomen)
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slachtoffer is geworden van dat type delict6 (zie voor deze schattingsprocedure
onder andere: CBS, 1987a, pp. 9-11; Huys, 1990, pp. 8-10).
Behalve van het totale aantal delicten is eveneens een schatting gemaakt van het
aantal aangegeven delicten (door de respondent of door anderen) en het aantal
delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden (inclusief ondertekening van
delicten bekend geworden door eigen opsporing van de politie). Het idee hierbij is
dat het geschatte aantal delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, het
aantal geregistreerde delicten in de Politiestatistiek zou moeten benaderen. Of deze
samenhang inderdaad. aanwezig is, wordt bekeken in hoofdstuk 5.
2.3.1

Uitkomsten

Figuur 3 toont de ontwikkeling van het geschatte totale aantal delicten vanaf 1980 op
basis van de ESM en van de aantallen aangegeven delicten en delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden van een proces-verbaal of een aangiftebewijs. Het
totale aantal delicten blijkt op te lopen van 5,8 miljoen in 1980 tot 6,9 miljoen in
1984. Daarna daalt het aantal enigszins om ten slotte uit te komen op 6,7 miljoen in
1992. Het aantal aangegeven delicten en het aantal delicten waarbij ondertekening
heeft plaatsgevonden, liggen aanzienlijk lager en hebben verhoudingsgewijs een
sterkere ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal aangegeven delicten heeft zich ontwikkeld van 1,8 miljoen tot 2,2 miljoen in 1992, het aantal delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden van 950.000 in 1980 tot 1,6 miljoen in 1992. Ook hier
valt steeds een piek te zien in 1984. Uiteraard moet rekening gehouden worden met
de betrouwbaarheidsintervallen rond de geschatte aantallen.7

Onderverdeling naar hoofdgroepen (figuur 4) laat zien dat het grootste deel van
het totale aantal delicten, door de jaren heen gemiddeld ruim 40%, voor rekening
komt van diefstal. Bij de aangegeven delicten is dit aandeel gestegen tot rond de 60%
en bij de delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden tot rond de 70%.
Vernieling komt daarna het meest voor (totaal 30%, aangegeven 22% en ondertekend
17%) gevolgd door de gewelddelicten (20%, 13% en 9%) en de overige delicten exhibitionisme en doorrijden na aanrijding (8%, 6% en 4%).

6

Door herbewerking van het materiaal (onder meer door afrondingen en door een andere afhandeling van
ontbrekende waarnemingen) wijken de hier gepresenteerde schattingen in enkele gevallen af van eerder

7

gepubliceerde uitkomsten.
Deze betrouwbaarheidsmarges zijn afhankelijk van de omvang van de steekproef. Voor 1990 (en voor de
steekproeven van vergelijkbare omvang over 1988 en 1992) ligt het 95%-betrouwheidsinterval voor het
totaal van delicten circa 4% hoger of lager dan het geschatte aantal. Voor de grotere steekproeven over
1980 tot en met 1986 geldt een geringere marge (circa 3%). De betrouwbaarheidsmarges nemen toe naarmate de geschatte aantallen kleiner zijn. Voor de schattingen van het aantal aangegeven delicten en het
aantal delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, en voor de afzonderlijke delicten gelden dus
grotere marges. Tabel 1 van bijlage 2 laat zien met welke betrouwbaarheidsintervallen globaal rekening
moet worden gehouden.

Tabel 3:

Totaal aantal delicten, aangegeven delicten en ondertekende delicten; regressiewaarden en jaarlijkse stijging (1980=100%)
totaal delicten
regressiewaarde

jaarlijkse

regressiewaarde

jaarlijkse

regressiewaarde

jaarlijkse

1980

stijging

1980

stijging

1980

stijging

%

x 1.000

%

x 1.000

1992

x 1.000

aangegeven delicten
1992

ondertekende delicten
1992

%

totaal

6.290

6.552

0,3

1.883

2.153

1,2

1.138

1.650

gewelddelicten

3,8

1.200

1.443

1,7

268

266

-0,1

118

133

1,1

- bedreiging buiten

451

513

1,2

124

129

0,3

58

64

0,9

- bedreiging binnen

370

455

1,9

109

115

0,5

46

49

0,6

- handtastelijkheden buiten

142

108

-2,0

21

6

-6,1

10

7

-2,5

- handtastelijkheden binnen

238

366

4,5

14

16

1,6

4

12

16,9

2.575

2.766

0,6

1.081

1.311

1,8

786

1.159

4,0

- diefstal uit woonhuizen

124

246

8,1

103

217

9,1

83

187

10,3

- fietsendiefstal

778

947

1,8

463

446

-0,3

340

407

1,6

43

48

1,0

33

48

3,6

30

45

4,2

diefstaldelicten

- bromfietsendiefstal

19

29

4,9

16

27

5,9

16

29

6,8

- diefstal uit auto

166

336

8,6

109

245

10,4

99

227

10,8

- diefstal vanaf auto

488

306

-3,1

87

55

-3,0

53

42

-1,6

- diefstal van portemonnaie

270

284'

0,4

129

161

2,1

86

132

4,4

- overige diefstal

687

570

-1,4

140

112

-1,7

78

89

1,3

1.995

1.900

-0,4

417

460

0,9

180

293

5,2

896

877

-0,2

169

254

4,2

97

196

8,6

1.099

1.023

-0,6

248

206

-1,4 ,

83

97

1,4

exhibitionisme

281

219

-1,8

54

32

-3,4

11

5

-4,5

doorrijden na aanrijding

239

225

-0,5

64

84

2,7

43

61

3,4

- autodiefstal

vernieling
- beschadiging van auto
- overige vernielingen

Bron: CBS
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Trends

Per delict en delictgroep beschikken we over een serie van negen meetpunten
over een periode van 13 jaar voor zowel het totale aantal delicten als voor het
aantal aangegeven delicten en delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden. Omdat het hierbij gaat om steekproefuitkomsten levert dit trends op die
in veel gevallen lastig zijn te interpreteren. Delicten geven vaak tamelijk grillige
patronen te zien. Behalve door werkelijke veranderingen in de tijd kan dit grillige
verloop het gevolg zijn van de soms grote onzekerheidsmarges rond de gemeten
uitkomsten (waarbij geldt dat de betrouwbaarheidsintervallen groter worden naarmate een delict minder vaak voorkomt). Om dit te ondervangen en om een soort
samenvattende maat te krijgen voor de verschillende trends, is door middel van
lineaire regressie per delict en delictgroep de best passende rechte lijn door deze
punten berekend (met de geschatte delictaantallen als afhankelijke variabele en
de tijd als onafhankelijke variabele). Tabel 3 toont hiervan de resultaten in de
vorm van de regressiewaarden voor de jaren 1980 en 1992 en de jaarlijkse stijging
uitgedrukt in een percentage (bij 1980=100%). Uiteraard is de ontwikkeling door
de tijd in werkelijkheid in het algemeen niet lineair. Zoals reeds gezien, toont de
algemene trend een relatief sterke stijging tot en met 1984 gevolgd door een vrij
stabiele ontwikkeling vanaf dat jaar. Hoewel de berekende regressielijnen dus niet
de beste afspiegeling zullen vormen van de precieze ontwikkeling door de tijd
(zoals een gemiddelde evenmin recht doet aan individuele gevallen), bieden ze
niettemin een bruikbaar hulpmiddel bij de interpretatie en de vergelijking van

de trends.
Op deze wijze benaderd geeft het totaal van delicten een stijgende trend te zien van
gemiddeld 0,3% per jaar. Deze ontwikkeling is echter niet gelijk voor de verschillende delictgroepen. Vernieling, exhibitionisme en doorrijden na aanrijding blijken
te zijn gedaald, respectievelijk met gemiddeld 0,4%, 1,8% en 0,5% per jaar. De
gewelddelicten daarentegen zijn gestegen met 1,7% per jaar en de diefstaldelicten
met 0,6% per jaar. Figuur 5 (pagina 28) geeft een overzicht van het verloop van de
verschillende lijnen voor het totaal aan delicten.8
Wat opvalt is dat de gemiddelde stijging in het aantal aangegeven delicten aanmerkelijk groter is dan in het totaal aan delicten (1,2% per jaar tegenover 0,3%) en dat
de gemiddelde stijging in het aantal delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, weer groter is dan in het aangegeven aantal (3,8%). Met uitzondering van
exhibitionisme geldt deze gemiddeld sterkere stijging van delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden ten opzichte van aangegeven delicten ook voor alle
delicten afzonderlijk.

8

Bij deze weergave is gekozen voor een logaritmische schaalverdeling op de Y-as omdat dit zowel de
absolute aantallen laat zien als ook de procentuele verschillen vergelijkbaar maakt. Een stijging van
bijvoorbeeld 10 naar 15 en een van 100 naar 150 (elk een stijging van 50%) worden beide weergegeven
door een lijn met dezelfde hoek. Lijnen die een zelfde ontwikkeling representeren, lopen parallel.
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Figuur 5: ESM. Totaal delicten (logaritmisch, met regressielijnen)
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Figuur 6: ESM. Diefstaldelicten (logaritmisch, met regressielijnen)
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Figuur 7: ESM. Gewelddelicten (logaritmisch, met regressielijnen)
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Figuur 8: ESM. Vernieling (logaritmisch, met regressielijnen)
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Om ook enig inzicht te krijgen in de opbouw van het totaal van delicten zal hieronder kort worden ingegaan op de ontwikkeling van de afzonderlijke delicten.
Diefstaldelicten
Van de zestien delicten waarnaar in de enquête wordt gevraagd, hebben er acht
betrekking op diefstal. Diefstaldelicten nemen in slachtofferenquêtes het grootste
aandeel in het totaal van delicten voor hun rekening. Het patroon voor de diefstaldelicten (figuur 6, pagina 28) komt dan ook redelijk overeen met het patroon voor
het totaal. Wel is de stijging in het begin van de jaren tachtig wat sterker.
Binnen het totaal van rond de 2,7 miljoen diefstallen per jaar komt het grootste
deel voor rekening van fietsendiefstal (900.000) en overige diefstal (600.000). Diefstal uit en vanaf de auto zijn samen goed voor ruim 600.000 delicten en diefstal van
een portemonnaie voor 280.000. Auto- en bromfietsendiefstal blijken weinig te
worden waargenomen (eigenlijk te weinig om betrouwbaar te kunnen worden
geschat). Door de tijd heen tenderen diefstal uit woonhuizen, diefstal uit de auto
en fietsendiefstal naar een stijging en diefstal vanaf de auto en overige diefstal
naar een daling. Bij de aangegeven delicten en delicten waarbij ondertekening
heeft plaatsgevonden, staat fietsendiefstal eveneens aan de top, gevolgd door
diefstal uit de auto en diefstal uit woonhuizen.
Gewelddelicten
Vier van de delicten in de ESM hebben betrekking op geweld. In vergelijking met
de andere delicten is de stijging wat sterker dan gemiddeld, vooral in de periode
tot en met 1984 (figuur 7, pagina 29). Het aantal aangegeven delicten en delicten
waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, is verhoudingsgewijs gering.
Van het totale aantal gewelddelicten zijn bedreiging buitenshuis en binnenshuis goed voor bijna 1 miljoen delicten en handtastelijkheden buitenshuis en
binnenshuis voor ruim 400.000 delicten. In tegenstelling tot bij de andere delictgroepen stijgt het aantal aangegeven delicten en het aantal delicten waarbij
ondertekening heeft plaatsgevonden, hier minder sterk dan het totale aantal
delicten.
Vernieling
Het aantal vernielingen vertoont in de tweede helft van de jaren tachtig een daling
ten opzichte van de eerste helft, gevolgd door een piek in 1992 (figuur 8, pagina 29).
Over de verslagperiode is er gemiddeld genomen sprake van een daling (-0,4% per
jaar). Het aantal aangegeven delicten en delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, stijgt daarentegen wel (met 0,9% en 5,2%).
Van het totale aantal vernielingen heeft het grootste deel, rond de 1 miljoen, betrekking op overige vernielingen. Daarnaast gaat het om bijna 900.000 beschadigingen
van de auto.
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Figuur 9: ESM. Aangiftepercentage (met regressielijnen)
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Exhibitionisme
Het geschatte aantal gevallen van exhibitionisme vertoont door de tijd heen een
dalende trend (-1,8% per jaar) en wordt geschat rond de 250.000. Het aantal delicten
waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, is laag.
Doorrijden na aanrijding
Het verkeersdelict doorrijden na een aanrijding laat een licht dalende trend zien
(-0,5% per jaar). Het aantal aangegeven delicten en het aantal delicten waarbij
ondertekening heeft plaatsgevonden, vertoont daarentegen een stijgende lijn (met
2,7% en 3,4%). Het totale aantal delicten ligt rond de 230.000.
2.3.3

Aangifte en ondertekeningspercentages

De verhouding tussen het totale aantal en het aantal aangegeven delicten uitgedrukt
in percentages laat zien dat het aangiftepercentage (figuur 9) door de tijd heen een
paar procentpunten is gestegen (van 30% in 1980 naar 32% in 1992).9 Zoals ook al

9

De hier berekende aangifte- en ondertekeningspercentages verschillen enigszins van de in paragraaf 2
vermelde percentages. De oorzaak hiervoor is dat in paragraaf 2 in geval van veelvuldig slachtofferschap
van een zelfde delict slechts gekeken is naar het meest recente delict, terwijl voor de hier gepresenteerde
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Figuur 10: ESM. Ondertekeningspercentage (met regressielijnen)
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Figuur 11: ESM. Percentage aangifte en ondertekening totaal (met regressielijnen)
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was op te maken uit figuur 5, heeft het ondertekeningspercentage (figuur 10) een
sterkere stijging doorgemaakt (van 54% van het aantal aangegeven delicten in 1980
naar 75% in 1992). Verder valt op dat zowel de aangiftepercentages als de ondertekeningspercentages voor de verschillende delictgroepen tamelijk sterk uiteenlopen. Het percentage voor de diefstaldelicten ligt in beide gevallen ruim tien
procentpunten boven het totaal, terwijl de gewelddelicten, vernieling en exhibitionisme er ruim onder liggen.

De resultante van het aangifte- en ondertekeningspercentage - het ondertekeningspercentage uitgedrukt als percentage van het totale aantal delicten - (figuur 11)
heeft dus eveneens een aanzienlijke stijging doorgemaakt. In 1980 vond in totaal
bij 16% van de delicten ondertekening plaats, in 1992 bij 24%.
Op dezelfde wijze als voor de absolute aantallen zijn voor de aangifte- en ondertekeningspercentages per delict en delictgroep regressiewaarden berekend. Tabel 4
(pagina 34) geeft hiervan de resultaten evenals het aantal procentpunten stijging
over de periode 1980-1992. Tussen de delicten doen zich sterke verschillen voor. Een
hoog aangiftepercentage (75%) is te vinden bij bromfietsen- en autodiefstal en bij
diefstal uit woonhuizen. De delicten handtastelijkheden, exhibitionisme, overige
vernielingen, diefstal vanaf de auto en overige diefstal geven daarentegen een laag
aangiftepercentage.
Gegevens over aangifte en ondertekening bijeengenomen indiceren dat in de
periode 1980-1992 per saldo een stijging is opgetreden van het percentage van het
totale aantal delicten dat bekend geworden is bij en vastgelegd is door de politie.
Door de lichte stijging van de aangifte en de wat sterkere stijging van de ondertekening stijgt vanaf 1980 het aandeel van het totaal van het aantal delicten dat in
aanmerking komt voor politieregistratie. De implicatie hiervan is dat dus ook het
dark number veranderd is. Als het dark number gezien wordt als het complement
van het deel aangegeven delicten en delicten waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, dan betekent dit dat het dark number over de gemeten delicten met 8
procentpunten is teruggelopen van 84% naar 76%. Op grond van deze bevinding
valt te verwachten dat een stijging van de geregistreerde criminaliteit in de Politiestatistiek ten minste voor een deel het gevolg is van een toename van het aandeel
van de gepleegde delicten dat geregistreerd wordt.

percentages rekening is gehouden met alle delicten. Het feit dat de percentages berekend over alle
delicten wat lager uitvallen, duidt erop dat veelvuldige slachtoffers minder dan gemiddeld geneigd zijn
aangifte te doen van een delict en dat ook minder dan gemiddeld ondertekening plaatsvindt.

Tabel 4:

Aangifte- en ondertekeningspercentages; regressiewaarden en verschil tussen 1980 en 1992 (procentpunten)
aangiftepercentage

ondertekeningspercentage

ondertekeningspercentage

regressiewaarde

verschil

van aangegeven delicten
regressiewaarde

verschil

van totaal delicten
regressiewaarde

verschil

1980

1992

1980-1992

1980-1992

1980

1992

1980-1992

totaal

30,0

32,9

2,9

60,1

77,3

17,2

18,0

25,3

7,3

gewelddelicten
- bedreiging buiten
- bedreiging binnen

22,2

18,2

-3,9

43,1

50,7

7,7

9,7

9,2

-0,5

27,3

25,6

-1,7

46,1

49,0

2,9

12,8

13,0

0,2

29,9

25,0

-4,9

40,8

44 ,0

3,2

11,9

10,8

-1,1

- handtastelijkheden buiten

15,1

5,8

-9,3

34,6

109,0

74,4

7,3

6,8

-0,5

4,6

4,8

0,2

14,7

96,0

81,3

1,2

3,9

2,7

diefstaldelicten
- diefstal uit woonhuizen
- fietsendiefstal
- bromfietsendiefstal
- autodiefstal

41,9

47,6

5,6

72,4

89,3

16,9

30,4

42,2

11,8

84,3

88,5

4,2

81,1

87,1

5,9

68,5

77,0

8,5

59,3

46,5

-12,7

72,7

91,7

19,0

43,4

43,1

-0,3

76,3

98,9

22,6

88,9

94,4

5,5

68,1

93,4

25,3

85,9

92,6

6,7

101,9

109,4

7,6

87,2

101,1

13,9

- diefstal uit auto
- diefstal vanaf auto
- diefstal van portemonnaie

64,9

74,9

10,0

90,6

92,4

1,8

59,0

69,1

10,1

17,8

17,8

0,0

58,7

75,5

16,8

10,7

13,4

2,7

47,8

56,6

8,7

67,8

82,4

14,6

32,1

46,4

14,2

- overige diefstal

20,5

19,6

-0,9

55,7

78,2

22,5

11,3

15,4

4,1

vernieling

20,9

24,1

3,2

43,9

63,1

19,2

9,1

15,3

6,2

- beschadiging van auto

18,9

28,8

9,8

58,3

78,5

20,2

10,8

22,2

11,4

- overige vernielingen

22,5

20,3

-2,2

33,8

45,3

11,5

7,6

9,6

2,0

exhibitionisme

20,6

14,5

-6,1

19,9

23,5

3,6

3,7

2,5

-1,2

doorrijden na aanrijding

26,8

37,6

10,7

67,8

73,9

6,1

17,9

27,3

9,4

- handtastelijkheden binnen

Bron: CBS

1980
a/a

1992

3

Door de politie geregistreerde
criminaliteit

3.1

Politiestatistiek

Gegevens over ter kennis van de politie gekomen criminaliteit worden door het
Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld in de Politiestatistiek. Hoewel reeds
voor de Tweede Wereldoorlog op bescheiden schaal een aanvang is gemaakt met
het waarnemen van criminaliteitsgegevens bij de politie, ligt de oorsprong van de
Politiestatistiek in de huidige vorm in 1948. Op verzoek van de toenmalige minister
van Justitie verzorgt het CBS vanaf dit jaar het samenstellen en bewerken van een
statistiek teneinde bij voortduring te kunnen beschikken over recente, nauwkeurige
statistische overzichten betreffende stand, beweging en aard van de criminaliteit en
de reactie van de politie daarop. Gegevens uit de Politiestatistiek zijn sindsdien
regelmatig gepubliceerd.10
De Politiestatistiek beoogt inzicht te geven in de samenstelling en de ontwikkeling
van de geregistreerde criminaliteit en de inspanning van de politie ter bestrijding
hiervan. Criminaliteit wordt hierbij afgebakend tot gedragingen die in de diverse
wetten zijn aangeduid als misdrijf. De Politiestatistiek beperkt zich noodzakelijkerwijs tot het bij de politie bekend geworden en vastgelegde deel van de criminaliteit.
Dit gedeelte uit het totaal aan gepleegde misdrijven wordt in de statistiek aangeduid
als de geregistreerde criminaliteit. In het traject van slachtoffers tot vervolging van
daders is de geregistreerde criminaliteit te beschouwen als het werkaanbod van
politie op het terrein van de criminaliteitsbestrijding. In samenhang hiermee kunnen de aantallen opgehelderde misdrijven, gehoorde verdachten en naar het parket
verzonden processen-verbaal worden beschouwd als `output' van de politie.
Misdrijven komen ter kennis van de politie door aangifte door het publiek of door
eigen opsporing door de politie. De politie kan pas tot registratie overgaan ten
behoeve van de statistiek als het gewraakte feit als misdrijf gekwalificeerd kan
worden. Daartoe moeten de volgende vragen worden beantwoord.
- Is er sprake van een misdrijf?
- Zo ja, van welk misdrijf?
Wat in feite gebeurt bij deze kwalificatie, is dat de feiten door de politie in een juridisch jasje worden gestoken. Uiteraard heeft men hierbij altijd te maken met interpretatieverschillen en grensgevallen. Is bijvoorbeeld een vermiste portemonnaie
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Periodieke publikatie vindt tegenwoordig plaats in het Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid;
daarnaast wordt voor overzichten over langere periode verwezen naar: Huls, 1985; CBS, 1990 en 1991;
Naafs, 1992.
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gestolen of verloren? Is een kras op de auto het gevolg van beschadiging per ongeluk
of van vandalisme? Is bij tasjesroof sprake van eenvoudige diefstal of van diefstal
met geweld? Is het negeren van een stopteken van een politiefunctionaris een verkeersdelict of een poging tot doodslag? Behalve dat twijfel kan bestaan over de juiste
kwalificatie van een misdrijf kan zich ook de situatie voordoen dat één gebeurtenis
verschillende misdrijven omvat (bijvoorbeeld diefstal en vernieling). Bij dergelijke
gevallen van samenloop geldt de instructie om het misdrijf te plaatsen in de categorie met de zwaarste strafdreiging.
De schriftelijke vastlegging van misdrijven gebeurt bij de afzonderlijke korpsen op
twee manieren: in dagrapporten, al of niet gevolgd door een proces-verbaal, of
uitsluitend met een proces-verbaal. Vastleggingen die niet uitmonden in een procesverbaal, zijn beperkt in aantal. Het gaat daarbij meestal om minder ernstige strafbare feiten en dat deel van de registratie blijft buiten beschouwing. In toenemende
mate maakt de politie gebruik van systemen van incidentenregistratie waarbij de
verwerking van gegevens is geautomatiseerd. Registratie in zo'n systeem staat gelijk
aan schriftelijke registratie.
De gegevens voor de Politiestatistiek worden door het CBS integraal waargenomen
bij de gemeentepolitiekorpsen, het Korps Rijkspolitie en de Koninklijke Marechaussee. De maandelijks op te sturen verzamelformulieren bevatten onder andere
vragen over het aantal opgemaakte processen-verbaal, het aantal opgehelderde
misdrijven, het aantal gehoorde verdachten, het aantal naar het parket gezonden
processen-verbaal en het aantal personen (verdachten) daarin. In geval van geautomatiseerde incidentenregistratie worden de voor de statistiek benodigde gegevens
ontleend aan het registratiesysteem.
De gevraagde informatie wordt verzameld naar type misdrijf. Voor het Wetboek van
Strafrecht, de Wegenverkeerswet en de Opiumwet gebeurt dat op wetsartikel of
groep van artikelen (en in enkele gevallen op een verdere uitsplitsing). De overige
informatie gaat per wet of groep van wetten. Voor de diverse vormen van diefstal
wordt daarnaast een specificatie gevraagd naar object dat of waaruit/waarvan
gestolen is, onder andere autodiefstal, fietsendiefstal, diefstal uit woonhuizen,
zakkenrollerij.
Tot in het begin van de jaren tachtig komt het nagenoeg niet voor dat inzending van
een vragenlijst achterwege bleef. Ten gevolge van een grote druk op de administratieve eenheden, te hoog gespannen verwachtingen van de automatisering en wellicht een lage prioriteit voor de werkzaamheden ten behoeve van de statistiek, komt
het steeds meer voor dat de berichtgevers onvolledig ingevulde vragenlijsten of soms
in het geheel geen vragenlijsten inzenden. Met behulp van gegevens van voorgaande
jaren zijn de tengevolge van (partiële) non-respons ontbrekende gegevens geschat.
In principe is de wijze van bevraging sinds 1949 hetzelfde gebleven. Wel is de indeling naar delicten op het statistiekformulier in de loop van de jaren een aantal
malen aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden en
behoefte. Dit heeft er onder meer toe geleid dat tegenwoordig meer afzonderlijke
delicten worden onderscheiden, te denken valt bijvoorbeeld aan de milieudelicten
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onder de Wet op de Economische Delicten. Vanaf 1982 wordt binnen de categorie
misdrijven tegen het leven het aantal voltooide levensdelicten onderscheiden van
pogingen. Daarnaast zijn in de loop van de tijd diverse kleine wijzigingen aangebracht in de vraagstelling. In 1986 zijn de wijzigingen wat uitgebreider. Om een beter
inzicht te krijgen in de doorstroom van delicten, zijn enkele vragen toegevoegd,
onder andere een vraag naar het aantal personen in de naar het parket gezonden
processen-verbaal. Ook gaat men vanaf dit jaar bij publikatie uit van het aantal
opgemaakte processen-verbaal in plaats van het aantal ter kennis gekomen misdrijven en van het aantal gehoorde verdachten in plaats van het aantal bekend
geworden verdachten (CBS, 1987b, p. 10). In de praktijk is gebleken dat dit in feite
neerkomt op een formalisering van een reeds bestaande situatie. Deze veranderingen hebben niet geleid tot een breuk in de trends.
Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit. Enige groepen van misdrijven strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht (WvSr.), te weten vermogensmisdrijven, geweldmisdrijven en vernieling en
misdrijven tegen de openbare orde, worden afzonderlijk belicht, evenals de misdrijven strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet. Deze vier groepen vormen samen
vrijwel het totaal van de geregistreerde criminaliteit. Per groep van misdrijven wordt
ingegaan op de ontwikkeling van het aantal geregistreerde misdrijven, het aantal
opgehelderde misdrijven, het aantal gehoorde verdachten en het aantal personen
van wie de politie het delict heeft aangemeld bij het parket. Verder zal aandacht
worden besteed aan de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit en de
ophelderingspercentages naar gemeentegrootte.
3.2

De ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit

Vanaf 1950 is het totale aantal geregistreerde misdrijven in Nederland vertwaalfvoudigd, van circa 100.000 begin jaren vijftig tot bijna 1,3 miljoen in 1992 (figuur 12,
pagina 38). Deze sterke stijging heeft vooral plaatsgehad in de periode vanaf begin
jaren zestig tot en met 1984. Ook na 1984 is het aantal geregistreerde misdrijven
blijven groeien, echter in een aanzienlijk lager tempo dan in de voorgaande periode.
Tot en met 1984 is het aantal misdrijven jaarlijks tussen de 4% en de 16% gestegen.
Met uitzondering van het jaar 1990 waarin zich een daling voordeed van bijna 1%,
bedraagt de stijging na 1984 minder dan 1% tot enkele procenten per jaar (zie ook
Naafs, 1992, p. 11). Gerelateerd aan de omvang van de bevolking, die in deze periode
jaarlijks met 0,5% tot 1% is toegenomen, is de stijging nog geringer. In 1992 treedt
weer een wat sterkere stijging op van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze
stijging is naar alle waarschijnlijkheid voor een belangrijk deel veroorzaakt door een
betere registratie bij een beperkt aantal korpsen als gevolg van door automatisering
verbeterde registratiemogelijkheden. In feite betekent dit dat deze korpsen in
eerdere jaren te weinig geregistreerd hebben. Hoe dit verschijnsel uit zal pakken
voor de komende jaren, valt nog niet te overzien. In zijn algemeenheid is het
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Figuur 12: Politie. Geregistreerde criminaliteit 1950-1992
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Figuur 13: Politie. Verdeling naar hoofdgroepen van misdrijven (1980-1992 samengenomen)
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waarschijnlijk dat een deel van de stijging van de geregistreerde criminaliteit in de
afgelopen jaren het resultaat is van een verbetering van de registratie door de
automatisering van de gegevensverwerking bij de politie (CBS, 1990, p. 7).
Een misdrijf wordt in de Politiestatistiek als opgehelderd beschouwd als de identiteit
van één of meer verdachten is vastgesteld. In vergelijking met het aantal geregistreerde misdrijven is het aantal ophelderingen minder spectaculair gestegen. Het
aantal ophelderingen is in de periode vanaf 1950 verviervoudigd, van 59.000 in 1950
tot 242.000 in 1992. Tot 1985 is sprake van een toenemend aantal ophelderingen.
Daarna is het aantal ophelderingen gedurende vijf jaar stabiel gebleven. Vanaf 1990
neemt het aantal ophelderingen absoluut gezien af. Doordat het aantal ophelderingen geen gelijke tred heeft gehouden met het aantal geregistreerde misdrijven,
is het ophelderingspercentage in de hele periode gestadig afgenomen, van ruim
60% in het begin van de jaren vijftig tot 19% in 1992.
Het aantal gehoorde verdachten volgt een zelfde patroon als het aantal ophelderingen. Voor het totaal aan misdrijven liggen beide aantallen dicht bij elkaar. Omdat
zich zowel de situatie kan voordoen van meer verdachten per opgehelderd misdrijf
(bij bijvoorbeeld groepsdelicten als geweldpleging) als van meer opgehelderde misdrijven per verdachte (bijvoorbeeld bij seriediefstal) laten de afzonderlijke delicten
hier meer variatie zien.
Teneinde meer zicht te krijgen op de doorstroom van de politie naar het openbaar
ministerie worden vanaf 1983 ook gegevens verzameld over het aantal naar het
parket gezonden processen-verbaal en vanaf 1986 van het aantal daarin voorkomende personen. Voor de analyse van de samenhang van de verschillende criminaliteitsstatistieken is met name de laatste variabele relevant omdat dit aantal aan
zou moeten sluiten op het aantal door het OM ingeschreven strafzaken. Jaarlijks
bedraagt het aantal personen in naar het parket gezonden processen-verbaal ruim
200.000. Dit betekent dat circa 80% van de bekend geworden verdachten ook een
strafzaak kan worden ingeschreven bij het openbaar ministerie.
3.3

Geregistreerde criminaliteit naar groepen van delicten

De eerste taart in figuur 13 geeft voor de periode 1980-1992 de verdeling van het
totale aantal geregistreerde misdrijven naar de verschillende hoofdgroepen van
delicten. Het grootste deel, driekwart, van de geregistreerde misdrijven betreft
vermogensmisdrijven. Het overige kwart komt vrijwel geheel voor rekening van de
drie daarna grootste groepen, te weten vernieling en openbare orde (12%), verkeersmisdrijven (8%) en geweldmisdrijven (4%).
Taarten 2, 3 en 4 laten zien dat bij de ophelderingen, de verdachten en de personen
in naar het parket gezonden processen-verbaal deze verhoudingen zich wijzigen.
Het relatieve aandeel van de vermogensmisdrijven neemt op dit deel van het strafrechtelijk traject af tot iets minder dan de helft. Vermogensmisdrijven kenmerken
zich door een verhoudingsgewijs laag ophelderingspercentage, een relatief laag
aantal verdachten per opgehelderd misdrijf en een relatief laag aantal personen in
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Figuur 14: Politie. Vermogensmisdrijven totaal
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Figuur 15: Politie. Vermogensmisdrijven naar object van diefstal (logaritmisch)
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naar het parket gezonden processen-verbaal. Tegenover de afname van het aantal
vermogensmisdrijven staat een toename van het relatieve aandeel van de verkeersmisdrijven (van 8% naar 22%) en de geweldmisdrijven (van 4% naar 11%).
Omdat de patronen door de tijd heen verschillen voor de verschillende (groepen
van) misdrijven, zal hieronder kort worden ingegaan op de ontwikkeling vanaf 1980
voor de vier grootste hoofdgroepen van misdrijven.
Vermogensmisdrijven
Het overgrote deel van de vermogensmisdrijven betreft diverse vormen van diefstal
(met uitzondering van diefstal met geweld), onderscheiden als eenvoudige diefstal
(49%) en gekwalificeerde diefstal (48%).11 Daarnaast heeft een gering deel van de
vermogensmisdrijven betrekking op verduistering (1%), bedrog (1%), heling en
schuldheling (1%) en valsheidsmisdrijven (o.a. muntmisdrijven en valsheid in
geschrifte; 1%).
Het totale aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is in de verslagperiode bijna
verdubbeld van een half miljoen naar 950.000 (figuur 14). De ontwikkeling door de
tijd heen vertoont hetzelfde verloop - met een knik in 1984 - als te zien was bij het
totaal van misdrijven. Gezien het grote aandeel van de vermogensmisdrijven in het
totaal van de geregistreerde criminaliteit bepaalt de trend in het aantal vermogensmisdrijven in feite de trend van het totaal.
Figuur 15 toont de ontwikkeling van het aantal diefstallen onderscheiden naar
object dat of waarvan/waaruit is gestolen. De meest voorkomende diefstallen zijn
diefstallen uit/vanaf een voertuig en fietsendiefstal. Daarna volgen wat betreft
aantallen: diefstallen uit woonhuizen, diefstallen uit bedrijven en scholen en
winkeldiefstal. Autodiefstal blijkt een sterk stijgende categorie te zijn. Voor een
aantal van deze diefstalcategorieën, bijvoorbeeld fietsendiefstal, diefstallen uit
en vanaf de auto en winkeldiefstal, moet bedacht worden dat de aantallen in
werkelijkheid vermoedelijk enige malen hoger zullen liggen omdat in de praktijk
slechts een gering deel bij de politie aangegeven wordt.
Het aantal opgehelderde misdrijven is verhoudingsgewijs laag. Over de hele periode
gezien, steeg dit aantal met een derde, van 97.000 in 1980 tot 130.000 in 1992. Deze
stijging wordt niet continue over de hele periode gerealiseerd. Het aantal ophelderingen ligt in de tweede helft van de jaren tachtig hoger dan in het begin van de jaren
negentig. Doordat de toename van het aantal opgehelderde misdrijven minder sterk
is dan de toename van het aantal geregistreerde misdrijven, is het ophelderingspercentage teruggelopen van 19% in 1980 tot 14% in 1992.
Het aantal verdachten steeg in de periode 1980-1992 van 88.000 naar 128.000. Het
hoogste aantal, 135.000, is geregistreerd in 1984. Het aantal personen in naar het
parket verzonden processen-verbaal is in de periode 1986-1992 toegenomen van
93.000 naar 99.000.

11

Tussen haakjes staat het percentage van dit type misdrijf inde hoofdgroep inde periode 1980-1992.
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Figuur 16: Politie. Vernieling en openbare orde totaal
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Vernieling en openbare orde
De hoofdgroep vernieling en openbare orde heeft grotendeels betrekking op diverse
soorten van vernieling zoals beschadiging van auto's, vernieling van openbare
gebouwen en vernieling aan middelen betreffende het openbaar vervoer (86%).
Daarnaast vallen in deze groep de gemeengevaarlijke misdrijven (brandstichting
e.d.; 4%), misdrijven tegen de openbare orde (5%), misdrijven tegen het openbaar
gezag (3%), schennis der eerbaarheid (3%) en discriminatie (0,2%).
Het aantal geregistreerde misdrijven in deze groep is tussen 1980 en 1992 gestegen
van 85.000 tot 155.000 (figuur 16).
Hoewel de trend voor dit type misdrijf wat geleidelijker verloopt dan de trend voor
het totaal van misdrijven, komt de omvang van deze stijging (+82%) redelijk overeen
met het algehele patroon.
Een karakteristiek van deze groep van misdrijven is dat het aantal verdachten hoger
ligt dan het aantal ophelderingen. Dit duidt erop dat het relatief vaak groepsdelicten
betreft. Het aantal opgehelderde misdrijven, het aantal verdachten en het aantal
personen in naar het parket gezonden processen-verbaal is niet meegegroeid met
het aantal geregistreerde misdrijven. Het aantal opgehelderde misdrijven bedraagt
23.000 in 1980 en 26.000 in 1992. Het ophelderingspercentage vertoont een relatief
sterke daling van 27% in 1980 tot bijna 17% in 1992. Het aantal verdachten beweegt
zich van 29.000 in 1980 naar 34.000 in 1987 en weer naar 30.000 in 1992. Het aantal
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personen in naar het parket gezonden processen-verbaal vertoont tussen 1986 en
1988 een stijging van 24.000 tot 28.000, gevolgd door een daling tot 23.000 in 1992.

Geweldmisdrijven
Onder geweldmisdrijven zijn de volgende misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht
samengenomen: mishandeling (45%), bedreiging (12%), misdrijven tegen het leven
(5%), dood en lichamelijk letsel door schuld (0,4%), diefstal met geweld (23%),
afpersing (3%) en de seksuele misdrijven verkrachting (3%), feitelijke aanranding
(5%) en overige seksuele misdrijven (4%; excl. exhibitionisme).
De geweldmisdrijven geven een verhoudingsgewijs sterke en continue stijging te
zien (figuur 17, pagina 44). In de periode 1980-1992 resulteerde deze groei in een
ruime verdubbeling, van 27.000 geregistreerde geweldmisdrijven in 1980 tot 58.000
in 1992. Figuur 18 (pagina 44) brengt de ontwikkeling van enkele afzonderlijke misdrijven in deze groep in beeld. De stijging blijkt met name sterk te zijn bij diefstal
met geweld, bedreiging en afpersing. De seksuele delicten aanranding, verkrachting
en overige tonen een veel geringere stijging.
De geweldmisdrijven kenmerken zich in vergelijking tot de andere misdrijven door
een relatief hoog ophelderingspercentage. Het aantal ophelderingen steeg in de
onderzochte periode minder snel dan het aantal geregistreerde misdrijven. Tussen
1980 en 1992 nam het aantal ophelderingen toe van 17.000 tot 28.000. Het ophelderingspercentage nam af van 65% in 1980 tot 49% in 1992.
Evenals bij vernieling en openbare orde ligt het aantal verdachten bij de geweldmisdrijven hoger dan het aantal ophelderingen. Het aantal verdachten bedroeg in
1980 20.000 en is toegenomen tot 32.000 in 1992. Het aantal personen in naar het
parket verzonden processen-verbaal steeg in de periode 1986-1992 van ruim 21.000
naar 28.000.
Verkeersmisdrijven
Deze hoofdgroep omvat uit de wegenverkeerswet de misdrijven doorrijden na
ongeval (44%), rijden onder invloed (42%), medewerking weigeren aan bloedproef
(4%), motorrijtuig besturen na ontzegging (2%), dood of lichamelijk letsel door
schuld (3%), joyriding (1%) en overige verkeersmisdrijven (3%).
Het aantal verkeersmisdrijven vertoont in de verslagperiode slechts een verhoudingsgewijs lichte groei (+13%) die tussen 1985 en 1989 tijdelijk onderbroken wordt
door een daling (figuur 19, pagina 45). Het aantal geregistreerde misdrijven bedroeg
75.000 in 1980 en 85.000 in 1992. Uitgesplitst naar afzonderlijke verkeersmisdrijven
(figuur 20, pagina 45) blijkt dat de stijging in deze groep volledig voor rekening komt
van doorrijden na ongeval. Alle andere delicten in deze groep geven door de tijd
heen een daling te zien.

Het aantal ophelderingen, verdachten en personen in naar het parket gezonden
processen-verbaal ligt bij de verkeersmisdrijven hoog in vergelijking met de andere
delictgroepen. Dit is eenvoudig verklaarbaar uit het feit dat een groot deel van de
verkeersmisdrijven zogenoemde pro-actieve delicten of 'haaldelicten' betreft. Dat
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Figuur 17: Politie. Geweldmisdrijven totaal
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Figuur 18: Politie. Geweldmisdrijven naar afzonderlijke misdrijven (logaritmisch)
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Figuur 19: Politie. Verkeersmisdrijven totaal
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Figuur 20: Politie. Verkeersmisdrijven naar afzonderlijke misdrijven (logaritmisch)
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wil zeggen dat deze delicten door de politie zelf opgespoord worden in plaats van
dat ze ter kennis komen door aangifte van het publiek zoals bij de meeste (reactieve)
misdrijven het geval is. Registratie vindt pas plaats na constatering van het feit
(opsporing) en opsporing valt samen met het bekend worden van een verdachte.
Alcoholdelicten als rijden onder invloed, medewerking weigeren aan een bloedproef
en het besturen van een motorrijtuig na een ontzegging komen typisch aan het licht
als gevolg van pro-actief optreden van de politie.
Het aantal ophelderingen, verdachten en personen in naar het parket gezonden
processen-verbaal blijkt door de tijd heen te dalen. Hoewel voor het pro-actieve
deel van de verkeersdelicten het aantal geregistreerde misdrijven, het aantal
ophelderingen en het aantal verdachten nagenoeg met elkaar overeenkomt, is
het opgehelderde deel teruggelopen van driekwart in 1980 tot iets meer dan de
helft in 1992. Een verklaring voor deze terugloop is dat het aandeel van de proactieve delicten in het totaal is afgenomen en het aandeel van het verkeersdelict
doorrijden na ongeval, dat in het in het algemeen ter kennis komt door reactief
politie-optreden, sterk is toegenomen.
3.4

Criminaliteit naar inwonertal van de gemeente

Uitsplitsing van de geregistreerde criminaliteit naar afzonderlijke gemeenten leert
dat de criminaliteit niet gelijkelijk over het land gespreid voorkomt maar dat het
vooral een (groot)stedelijk probleem vormt. Om hier licht op te werpen, volgt voor
de periode vanaf 1980 een nadere onderverdeling naar groottegroep van gemeenten.
Het totale aantal gemeenten is in de geanalyseerde periode afgenomen van 811 in
1980 tot 647 in 1992. Door de gemeentelijke herindeling en door groei van het aantal inwoners in een gemeente, en daarmee gepaard gaande verschuivingen van
gemeenten naar een andere groottegroep, laten de verschillende groepen elk een
eigen ontwikkeling zien. In de groep van de kleinste gemeenten nemen het aantal
gemeenten en het aantal inwoners af, in de groep van de grootste gemeenten is het
aantal inwoners tamelijk constant gebleven en in de groepen hiertussen nemen het
aantal gemeenten en het aantal inwoners toe. In de verdere tekst wordt gewerkt met
de volgende groepen van gemeenten:
1 gemeenten met meer dan 250.000 inwoners: de drie grote gemeenten Amsterdam
(700.000 inwoners), Rotterdam (580.000) en Den Haag (440.000) met samen
door de jaren heen rond 1,7 miljoen inwoners;
2 gemeenten met 100.000-250.000 inwoners: een door de tijd heen tamelijk constante
groep met rond 2 miljoen inwoners, echter met een groei na 1990 tot 2,4 miljoen
inwoners door de overgang in 1991 van 14 naar 15 gemeenten en in 1992 van`15
naar 17 gemeenten;
3 gemeenten met 50.000-100.000 inwoners: de sterkst groeiende groep met een toename tussen 1980 en 1992 van 1,9 naar 2,5 miljoen inwoners;
4 gemeenten met 20.000-50.000 inwoners: de een na grootste groep met door de jaren
een toename van 3,4 naar 3,9 miljoen inwoners;
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gemeenten met minder dan 20.000 inwoners: de groep met de meeste inwoners
met door samenvoeging van kleine gemeenten door de tijd heen een afname
van 4,9 naar 4,6 miljoen inwoners.

Om de groepen met elkaar te kunnen vergelijken, is het aantal misdrijven berekend per 100.000 inwoners. Omdat over de periode 1980-1992 behalve het aantal
misdrijven ook de bevolking landelijk met 7% is toegenomen, levert dit een iets
minder sterke groei op dan hiervoor te zien was bij de absolute aantallen misdrijven.

Het aantal geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners steeg landelijk van
5.000 in 1980 tot 8.500 in 1992 (figuur 21, pagina 48). Gerelateerd aan de bevolking
worden de meeste misdrijven gepleegd in de grootste gemeenten. Het patroon voor
de gemeentegroep van 50.000 tot 100.000 inwoners komt sterk overeen met het
patroon voor Nederland als totaal. De gemeenten met minder dan 50.000 inwoners hebben te maken met een minder dan gemiddeld criminaliteitsniveau. De
verschillen tussen groepen belopen een factor vier. Het niveau in de groep met de
grootste drie gemeenten ligt ruwweg op het dubbele van het landelijke aantal en
het niveau in de groep met de kleinste gemeenten ongeveer op de helft. Opmerkelijk is dat de twee groepen van grootste gemeenten vanaf 1984 een afvlakking of
zelfs daling laten zien terwijl de drie groepen van kleine en middelgrote gemeenten een veel constantere, voortgaande groei laten zien. De ontwikkeling van het
ophelderingspercentage loopt niet sterk uiteen voor de verschillende groepen
(figuur 22, pagina 48). De groep van 20.000 tot 50.000 inwoners kent over de hele
periode een wat hoger dan gemiddeld percentage en de groep van de drie grote
gemeenten een wat lager dan gemiddeld percentage.
Vermogensmisdrijven
Het patroon voor de vermogensdelicten vertoont ook uitgesplitst naar de verschillende gemeentegroottegroepen een sterke overeenkomst met het patroon voor het
totaal aan misdrijven (figuur 23, pagina 49). De ophelderingspercentages blijken hier
sterker uiteen te lopen (figuur 24). Opmerkelijk is dat de ophelderingspercentages
zowel voor de groep van grootste gemeenten als voor de groep van kleinste gemeenten duidelijk onder het gemiddelde liggen.
Vernieling en openbare orde
Wat opvalt in deze groep, is dat het aantal geregistreerde misdrijven voor de grootste drie gemeenten onder het landelijk aantal ligt (figuur 25, pagina 50) terwijl het
ophelderingspercentage aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde uitstijgt (figuur
26). Het is onwaarschijnlijk dat het aantal gevallen van vernieling en ordeverstoring
in de grote steden werkelijk lager is dan in de rest van het land. De combinatie met
het hoge ophelderingspercentage vormt er een aanwijzing voor dat misdrijven uit
deze groep selectief worden geregistreerd. In plaats van alle gevallen komen uitsluitend de ernstiger gevallen in de registratie terecht.
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Figuur 21: Politie. Totaal misdrijven per 1.000 inwoners naar gemeentegrootte
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Figuur 22: Politie. Ophelderingspercentage totaal naar gemeentegrootte
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Figuur 23: Politie. Vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners naar gemeentegrootte
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Figuur 24: Politie. Ophelderingspercentage vermogensmisdrijven naar gemeentegrootte

m

total nederland
f-

24

100.2500001nw
•. fl..
50.1000001nw

> 2500001nw

*..•

20.500001nw

rl \ ♦..

22

< 200001nw

20
18

á 18

14

12

10

8

1980

Bron: CBS

1985

1990

1992

50

Hoofdstuk 3

Figuur 25: Politie. Vernieling en openbare orde per 1.000 inwoners naar gemeentegrootte
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Figuur 26: Politie. Ophelderingspercentage vernieling en openbare orde naar gemeentegrootte
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Figuur 27: Politie. Geweldmisdrijven per 1.000 Inwoners naar gemeentegrootte
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Figuur 28: Politie. Ophelderingspercentage geweldmisdrijven naar gemeentegrootte
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Figuur 29: Politie. Verkeersmisdrijven per 1.000 inwoners naar gemeentegrootte
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Figuur 30: Politie. Ophelderingspercentage verkeersmisdrijven naar gemeentegrootte
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Geweldmisdrijven
De stijging bij de geweldmisdrijven doet zich voor in elke gemeentegroep (figuur 27,
pagina 51). Wel groeien de groepen uit elkaar doordat het aantal geweldmisdrijven
per 100.000 inwoners in de grotere gemeenten sneller stijgt dan in de kleinere. De
twee groepen van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners laten een toename
zien met twee derde terwijl het aantal in de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners ruim verdubbeld is. Figuur 28 (pagina 51) laat zien dat de ophelderingspercentages voor de verschillende groepen verhoudingsgewijs een grote spreiding vertonen. De volgorde van de trends is omgekeerd aan die van de geregistreerde misdrijven. Het ophelderingspercentage daalt in alle groepen. De groep van gemeenten
met minder dan 20.000 inwoners geeft hierbij een sterker dan gemiddelde daling te
zien en de groepen van gemeenten tussen 50.000 en 250.000 inwoners een minder
dan gemiddelde daling.
Verkeersmisdrijven
De verschillende gemeentegroepen laten voor de verkeersmisdrijven sterk uiteenlopende patronen zien (figuur 29). De verklaring hiervoor ligt in het grote aandeel
van de pro-actieve misdrijven (met name alcoholdelicten) in deze groep waarvan de
opsporing sterk aan beleid onderhevig is. Evenals bij vernieling en openbare orde
duidt het hoge ophelderingspercentage in de grote gemeenten (figuur 30) op een
selectieve registratie. Bij de grote gemeenten bestaat de groep van verkeersmisdrijven voor een verhoudingsgewijs groot deel uit alcoholmisdrijven (met een
ophelderingspercentage van 100%) en voor een verhoudingsgewijs gering deel
uit gevallen van doorrijden na ongeval.
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Strafrechtspleging

Uit hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat de geregistreerde criminaliteit sedert
1980 jaarlijks gestadig is toegenomen, zij het dat die stijging na 1984 veel minder
sterk is dan in de jaren daarvoor. Bovendien lijkt ook de aard van de geregistreerde
criminaliteit te veranderen, waarbij met name de toegenomen geweldscriminaliteit
zorgen baart. In het nu volgende hoofdstuk komt de vraag aan de orde welke gevolgen deze ontwikkeling heeft gehad op de verschillende afdoeningsmodaliteiten:
wordt er, gezien de grotere druk op het justitiële apparaat, thans meer geseponeerd
dan voorheen; is er een verharding van het strafklimaat te constateren, hetgeen
bijvoorbeeld tot uiting zou kunnen komen in een stijging van het aantal opgelegde
gevangenisstraffen; hoe ziet de gevangenispopulatie er uit in termen van leeftijd en
sekse en valt daar in de laatste acht jaar ook verandering in te bespeuren. Evenzovele
vragen waarop we aan de hand van de statistiek antwoord pogen te geven.
4.1

Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing

Informatie over strafzaken bij het openbaar ministerie en rechter wordt binnen
het huidige stelsel van criminaliteitsstatistieken verzameld in de Statistiek van
strafrechtspleging en -toepassing (meer specifiek daaruit de Statistiek rechtbankstrafzaken). Deze statistiek, gepubliceerd in de jaarpublikatie Criminaliteit en
strafrechtspleging, vormt een integrale beschrijving van de justitiële activiteiten
met betrekking tot strafzaken in de verschillende fasen van het strafproces. Aan de
basis van deze statistiek staat het Informatiesysteem Strafrechtspleging en Strafrechtstoepassing. Strafzaken zijn in dit systeem in principe te volgen van inschrijving bij het OM tot en met de onherroepelijke uitspraak van de rechter. Het CBS
verkrijgt deze gegevens door integrale waarneming bij de arrondissementsparketten
en de griffies.
In dit hoofdstuk worden verschillende soorten gegevens gebruikt uit de Statistiek
van strafrechtspleging. De strafzaken die bij het parket zijn ingeschreven vormen
de werklast van het parket zoals die wordt aangeleverd door de politie. Voor de
vergelijking met de gegevens uit de Politiestatistiek is het aantal ingeschreven strafzaken het meest geschikt. Voor de wijze van afdoening van deze strafzaken wordt
gekeken naar afdoeningen in eerste aanleg, meer concreet naar de afdoeningen door
het OM en die door de rechter. Voor de paragrafen over straftoemeting wordt gewerkt
met gegevens over strafzaken die na de eindbeslissing van de rechter onherroepelijk
zijn geworden. Bij deze onherroepelijk afgedane strafzaken wordt de situatie van de
laatste beslissing weergegeven. Deze kan behalve door de rechter in eerste aanleg
(arrondissementsrechtbank) ook zijn genomen door de rechter in hoger beroep
(gerechtshof) of in cassatie (Hoge Raad). Daarnaast ontbreken de zaken waarvan
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Figuur 31: Openbaar ministerie en rechter. Afdoeningen totaal
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de uitspraak niet onherroepelijk is geworden, bijvoorbeeld omdat het vonnis bij
verstek is gewezen en er nog hoger beroep openstaat.
Bedacht moet worden dat gegevens over ingeschreven strafzaken, afdoeningen in
eerste aanleg en onherroepelijke afdoeningen voor een bepaald verslagjaar slechts
ten dele betrekking hebben op dezelfde verzameling van strafzaken. Door de doorlooptijd van een strafzaak wordt een in een bepaald verslagjaar ingeschreven strafzaak mogelijk pas in een volgend verslagjaar afgedaan en komt daardoor pas in dit
latere verslagjaar in de statistiek terecht. Dit is zeker het geval in zaken waar hoger
beroep is ingesteld. Bij vergelijking van trends over langere periode worden de effecten van een dergelijke vertraging evenwel grotendeels geneutraliseerd.
De gegevens die in dit hoofdstuk worden gebruikt, hebben alle betrekking op
gewone strafzaken, dat wil zeggen strafzaken die in eerste aanleg tot de competentie
behoren van de arrondissementsrechtbanken (meervoudige kamer, politierechter en
kinderrechter) met uitzondering van belastingstrafzaken en strafzaken in het kader
van de Wet op de Economische Delicten. Voor het overgrote deel hebben de gegevens
betrekking op misdrijven, echter een verwaarloosbaar deel betreft overtredingen.
Naar periode strekt de informatie in dit hoofdstuk zich uit tot en met het jaar 1990.
Gegevens over latere jaren zijn helaas slechts in beperkte mate beschikbaar (CBS,
1994). Door aanloopproblemen bij de overgang van papieren berichtgeving op
berichtgeving uit het geautomatiseerde administratiesysteem van de pakketten
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Compas en het (interim)beleidsinformatiesysteem Gouden Delta moet een deel van
de gegevensverzameling over 1991 en 1992 als verloren worden beschouwd. Naar verwachting zal vanaf het verslagjaar 1993 de informatievoorziening weer volledig zijn.
4.1.1

Strafzaken bij OM en rechter

In de periode 1981-1992 zijn jaarlijks ruim 200.000 verdachten met hun strafzaken
ingeschreven bij het openbaar ministerie. Het aantal afdoeningen volgt dit aantal
met enige vertraging. Dit hoofdstuk zal zich verder concentreren op afdoeningen.
Op de ingeschreven strafzaken zal nader ingegaan worden in hoofdstuk 5, waar de
samenhang tussen de verschillende statistieken aan bod komt.

Figuur 31 laat de ontwikkeling zien vanaf 1970 van het totale aantal in een jaar in
eerste aanleg afgedane zaken onderverdeeld naar de wijze van afdoening. Onderscheiden zijn de verschillende wijzen van afdoening door het openbaar ministerie.
Van de zaken waarin de officier van justitie vervolging heeft ingesteld, is weergegeven of dit bij de rechter geleid heeft tot een schuldigverklaring of tot een andere
uitspraak (vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging, voeging ter zitting e.d.).
Een zaak die opvalt, is de tamelijk grote stabiliteit van het aantal afdoeningen door
de rechterlijke macht (OM en rechter) vanaf 1983. Het totale aantal afgedane zaken
is slechts licht gestegen.
Onderscheiden naar eindbeslissingen door het OM en door de rechter geldt dat
beide tot 1982 gestegen zijn. Het aantal door de rechter met een eindbeslissing
afgedane strafzaken is daarna licht gedaald. Dit duidt erop dat het OM sinds 1982 in
staat is gebleken meer zaken met een eindbeslissing af te doen, waardoor de werklast van de rechter gerekend in absolute aantallen zaken is verlicht. Afgezien van de
breuk die is opgetreden in 1982, is de verhouding tussen strafzaken afgedaan met
een eindbeslissing door het OM en door de rechter (vervolgingen) tamelijk constant.
Tot en met 1982 eindigde krap de helft van de strafzaken met een eindbeslissing door
de rechter (43%-49%). Na 1982 ligt dit aandeel op ruim een derde (37%-39%). De
oorzaak voor deze ontwikkeling kan gevonden worden in de invoering - op 1 mei
1983 - van de transactiebevoegdheid van de officier van justitie in zaken met een
beperkte strafdreiging (met een maximumstraf van 6 jaar gevangenisstraf). Hierdoor
kreeg het OM meer mogelijkheden om misdrijven van relatief geringe ernst met een
transactie af te doen in plaats van te dagvaarden (Kommer e.a., 1986). Van deze
mogelijkheid is sindsdien in aanzienlijke mate gebruik gemaakt. In de periode tot

en met 1990 is het aandeel van transacties binnen het totaal van eindbeslissingen
door het OM gegroeid tot een kwart. In 1990 werd een transactie-aanbod met name
gedaan bij misdrijven als rijden onder invloed (meer dan 13.000 zaken), doorrijden
na ongeval (2.830), eenvoudige diefstal (7.160) en gekwalificeerde diefstal (3.440),
en bij eenvoudige mishandeling (1.450) en vernielingen (1.260). Bedacht moet
worden dat het hier om een buitengewoon belangrijke ontwikkeling gaat, die zijn
invloed zowel op de omvang van de rechterlijke afdoeningen als op de aard daarvan
doet voelen. Dit zal verder verduidelijkt worden in de loop van dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4

58

Parallel aan de sterke opkomst van het aantal transacties is het aandeel van technische sepots en beleidssepots binnen het totaal aan afdoeningen door het OM
afgenomen van driekwart in 1980 tot de helft in 1990. Van een technisch sepot is
sprake als de officier van justitie afziet van vervolging omdat hij op grond van de
resultaten van het opsporings- of gerechtelijk vooronderzoek van oordeel is dat
een vervolging niet in een veroordeling zal resulteren. Bij een beleidssepot wordt
afgezien van vervolging op gronden die aan een beleid zijn ontleend. Binnen het
totaal van sepots wijzigt de verhouding zich wel ten gunste van de technisch sepots.
De afname van het percentage beleidssepots kan gezien worden als het doelbewuste
resultaat van de doelstelling om meer bepaald het percentage `kale' beleidssepots,
dat wil zeggen beleidssepots zonder mondelinge of schriftelijke waarschuwing en
zonder overdracht naar een andere instantie, te halveren zoals reeds geformuleerd in
het beleidsplan `Samenleving en criminaliteit' uit 1985 (zie hiervoor verder Nobel,
1988). Deze doelstelling is nader gepreciseerd in het beleidsplan van het openbaar
ministerie `Strafrecht met beleid' (SDU, 1990) voor de periode 1990-1995, waarbij het
streefdoel is een maximum van 5% `kale' beleidssepots op het totale aantal vervolgbare zaken, te bereiken in 1995.
Vier tot negen procent van de strafzaken blijkt in eerste instantie bij een ander
parket te worden ingeschreven dan waar de zaak uiteindelijk in behandeling komt.
In deze gevallen volgt een overdracht naar het parket waar de behandeling van de
zaak wordt voortgezet. Voor het totaal van afdoeningen geldt een overdracht feitelijk
als een dubbeltelling omdat in dergelijke gevallen een strafzaak opnieuw wordt
ingeschreven en alsnog door OM of rechter wordt afgedaan. Over de hele periode is
tussen de 16% en 26% van de zaken door het OM gevoegd bij een andere strafzaak
tegen dezelfde verdachte. Dit kan op twee manieren. De strafzaak kan als een aparte
zaak bij een andere zaak gevoegd worden zodanig dat de rechter in één vonnis meer
zaken tegelijk kan afdoen (voeging ter berechting). De zaak kan ook zonder tenlastelegging aan de rechter voorgelegd worden bij een andere zaak, waarin wel vervolging
plaatsvindt. Het doel hiervan is de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening
te doen houden met de gevoegde zaak (voeging ad informandum). Feitelijk is in
geval van een voeging sprake van een voortzetting van de vervolging. Het OM brengt
over twee of meer zaken een gecombineerde dagvaarding uit die tot één rechterlijke
uitspraak zal leiden. Als derde vorm van voeging kan nog onderscheiden worden de
voeging ter zitting, waarbij door de rechter zaken worden gevoegd waarvoor door
het OM afzonderlijke dagvaardingen zijn uitgebracht.
Van de strafzaken die aan de rechter worden voorgelegd, leidt verreweg het grootste
deel tot een schuldigverklaring met of zonder straf (91%-96%). Het aantal overige
afdoeningen door de rechter (vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging, voeging
ter zitting e.d.) is de laatste jaren wel verdubbeld, van minder dan 5% eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig tot 9% in 1990. Deze ontwikkeling heeft zich
voorgedaan bij alle hoofdgroepen van misdrijven. Voor een belangrijk deel komt
deze stijging voor rekening van het aantal voegingen ter zitting dat is gestegen
van 1,4% naar 3,4%. Het percentage vrijspraken is gestegen van 2,7% naar 4,3%.
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Figuur 32: OM en rechter. Verdeling naar hoofdgroepen van misdrijven (1980-1990
samengenomen)
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Het resterende deel ten slotte, waaronder ontslag van rechtsvervolging, nietontvankelijkheidverklaring van het openbaar ministerie en onbevoegdverklaring
van de rechter, maakt 0,5% tot 0,8% uit van het totaal van rechterlijke afdoeningen.
Wat de oorzaak is van deze ontwikkelingen, valt niet met zekerheid te zeggen.
Bedacht moet wel worden dat de sterke opkomst van transacties vanaf 1983 de
samenstelling heeft veranderd van het pakket zaken dat aan de rechter wordt
voorgelegd.
4.1.2

Hoofdgroepen van misdrijven

Zoals reeds zichtbaar was in de figuren 4 en 13 kenmerkt elke fase van het strafrechtelijk traject zich door een eigen verdeling naar hoofdgroepen van misdrijven.
Figuur 32 toont de verdeling naar hoofdgroepen van misdrijven voor de ingeschreven strafzaken bij het parket, het totaal van afdoeningen in eerste aanleg door OM
en rechter, de transacties door het OM en de schuldigverklaringen door de rechter
over de periode 1980-1990. Zoals te verwachten valt, komen de percentages voor
de verschillende hoofdgroepen van misdrijven bezien over langere periode bij de
ingeschreven strafzaken en de afdoeningen vrijwel overeen. Bij zowel de transacties
als de schuldigverklaringen valt op dat het aandeel verkeersdelicten aanzienlijk
groter uitvalt dan bij het totaal van afdoeningen. Dit hangt samen met het feit dat
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Figuur 33: OM en rechter. Hoofdgroepen naar wijze van afdoening (1980 en 1990)
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Figuur 34: Rechter. Schuldigverklaringen naar hoofdgroepen van misdrijven
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verkeersmisdrijven doorgaans tegelijk met de constatering ook zijn opgehelderd (de
verdachte is immers bekend), waardoor de bewijslast relatief eenvoudig is. Daarnaast speelt een rol dat voor verkeersmisdrijven, met name voor rijden onder
invloed, een gedetailleerde transactie- en vervolgingsrichtlijn van kracht is.
Het strafrechtelijk traject in ogenschouw genomen vanaf de door de politie geregistreerde misdrijven tot aan de veroordelingen (zie ook figuur 13), laat zien dat het
aandeel vermogensmisdrijven gaandeweg het traject sterk afneemt. Tegenover deze
afname staat een toename van de aandelen verkeersmisdrijven, geweldmisdrijven en
overige misdrijven (in belangrijke mate opiumwetmisdrijven).
Figuur 33 geeft een overzicht van de afdoeningsprofielen voor de grootste hoofdgroepen van misdrijven voor de jaren 1980 en 1990. Alle groepen tonen de opkomst
van de transactie als afdoeningswijze en de afname van het aandeel sepots. In 1990
bewoog het percentage transacties zich tussen 7% bij de gewelddelicten en 32% bij
de verkeersdelicten. In overeenstemming met de voorgaande figuur is dat de groep
van verkeersmisdrijven zowel het hoogste percentage transacties als schuldigverklaringen door de rechter kent (in 1990 samen meer dan 75%). De verkeersmisdrijven
kenmerken zich door de tijd heen door een sterke afname van het percentage
rechterlijke afdoeningen, terwijl dit in de andere hoofdgroepen gelijk gebleven of
licht gestegen is. Opiumwetmisdrijven en vernieling / openbare-ordemisdrijven
kenmerken zich door een hoog percentage sepots. Vermogensmisdrijven worden
relatief vaak gevoegd. Dit valt te verklaren uit het feit dat dit type delict vaak een
hoge recidivesnelheid heeft.
4.2

Schuldigverklaringen

In de volgende paragrafen zullen schuldigverklaringen en straftoemeting, zoals
deze zich tussen 1982 en 1990 hebben ontwikkeld, nader worden bezien. Daartoe
beschikken we over meer gedetailleerde gegevens dan men in de gebruikelijke
CBS-publikaties kan vinden. Het gaat hierbij om onherroepelijk afgedane zaken in
de jaren 1982, 1984, 1986, 1988 en 1990.
Eerst zal aandacht besteed worden aan de schuldigverklaringen naar delict, waarna
ook de relatie met geslacht en leeftijd bekeken zal worden. De straftoemeting komt
in paragraaf 4.3 aan de orde.
4.2.1

Schuldigverklaringen naar delict

Een interessante vraag is of er in de verdeling van bepaalde delictgroepen binnen
het totaal aan schuldigverklaringen over de jaren heen verschuivingen hebben
plaatsgevonden. Dit is in beeld gebracht in figuur 34 voor vier hoofdgroepen van
delicten: geweldmisdrijven (incl. zedendelicten), vernielingen en misdrijven tegen
de openbare orde, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Van deze laatste vormt
rijden onder invloed het leeuwedeel (drie kwart) (zie voor meer details tabel 2 van
bijlage 2).
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Op grond van figuur 34 kan een aantal veranderingen vastgesteld worden. Vergelijkt
men de verdeling over de verschillende hoofdgroepen van delicten in 1982 met die
in 1990 dan zien we enkele duidelijke verschuivingen. Zo is in 1982 de omvangrijkste
categorie die van schuldigverklaringen voor verkeersdelicten (45%), gevolgd door die
voor vermogensdelicten (28%). In 1990 zijn de schuldigverklaringen voor verkeersdelicten afgenomen tot 29% van het totaal en daardoor wordt het aandeel van de
vermogensdelicten vergroot tot zo'n 38%.
Uit tabel 2 van bijlage 2 komt echter naar voren dat het aantal schuldigverklaringen
voor vermogensmisdrijven van 1982 tot 1990 gerekend in absolute aantallen slechts
met 13% is gestegen, met uitzondering van de delicten bedrog, valsheid in geschrifte
en verduistering. Overigens vormt elk van deze delicten slechts een gering deel

van de vermogenscriminaliteit. Het grootste deel daarvan wordt gevormd door
gekwalificeerde diefstal.
Ook het aandeel van gewelddelicten binnen het totaal is toegenomen, namelijk van
8% naar 13%. Binnen deze categorie is met name het aantal veroordelingen voor
bedreiging, voor levensdelicten en voor diefstal met geweld en afpersing gestegen.
Het aandeel van de schuldigverklaringen voor vernielingen en openbare-ordedelicten is nagenoeg gelijk gebleven. Er is slechts een lichte toename van dit aantal,
waarbij die voor vernieling een daling vertonen en die voor openbare-ordedelicten
een stijging.
Bovenstaande veranderingen kunnen veroorzaakt zijn door een aantal factoren,
die mogelijk ook samenhangen. Het is allerminst een eenvoudige zaak om een
verband te duiden tussen de ontwikkeling van de criminaliteit en die van de strafrechtspleging. De reden daarvan is dat er tussen de criminaliteit zoals die door
de politie wordt geregistreerd, en de uiteindelijke afdoening door de rechter vele
filters zitten die zowel in het aanbod als in de aard van de zaken een verschuiving
tot stand kunnen brengen. Zo kan het vervolgingsbeleid gewijzigd worden zonder
dat de geregistreerde criminaliteit verandert. Een dergelijke wijziging werkt evenwel
door in de straftoemeting zoals we verder zullen zien. Willen we dan ook iets kunnen
zeggen over het verband tussen criminaliteit en het afdoeningsbeleid door de
rechter in de tijd dan moeten we ervan uitgaan dat er in de betreffende periode
in de filters binnen het systeem geen (grote) veranderingen zijn opgetreden. Gaan
we hiervan uit wat de geweldscriminaliteit betreft, dan zou men mogen veronderstellen dat de geconstateerde stijging van gewelddelicten (zie hoofdstuk 3) een
zekere doorwerking zal hebben in de rechterlijke afdoeningen. Ook wijziging van
de opvattingen van de samenleving als geheel en de rechterlijke macht in het bijzonder over de ernst van bepaalde delicten kunnen van invloed zijn op het oordeel
van de rechter. Dit zou met name kunnen gelden voor de toename (+48%) van het
aantal schuldigverklaringen voor zedendelicten. Zo is bijvoorbeeld het aantal aangiften van incest relatief sterk gestegen. Het is zeer de vraag of er een reële toename
is van dit type delicten. Zeker is wel dat de maatschappelijke tolerantie ten opzichte
hiervan drastisch is afgenomen.
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4.2.2

Schuldigverklaring naar geslacht

Van het totale aantal veroordelingen in 1990 nemen vrouwen slechts 9,2%
voor hun rekening. In 1982 bedroeg het vrouwelijke aandeel nog 8,0%. Hoewel
het verschil met de mannen nog steeds groot blijft, lopen vrouwen de achterstand wel langzaam in. Gelijkaardige verschillen vindt men tussen minderjarigen. Slechts 5,5% van de veroordeelde minderjarigen zijn meisjes (JungerTas e.a., 1992). De verschillen tussen de seksen zijn het grootst waar het om
geweldmisdrijven gaat en ze zijn het kleinst in het geval van vermogensdelicten.
Het aandeel van vrouwen in het totaal van schuldigverklaringen voor gewelddelicten is 3,6% in 1982 en 4,5% in 1990. Hoewel de absolute aantallen nog
steeds gering zijn, is hier sprake van een toename van 71%. Bij de mannen
is de toename in de schuldigverklaringen voor geweldmisdrijven in deze
periode 34%. Omdat veroordelingen voor geweldmisdrijven toch voornamelijk aan mannen opgelegd worden, komt de totale stijging van het aantal
schuldigverklaringen voor geweld uit op 35%.
Van de schuldigverklaringen voor vermogensdelicten nemen vrouwen in 1990
15% (in 1982 16%) voor hun rekening. Schuldigverklaringen voor vermogensdelicten vormen bij vrouwen dan ook de grootste categorie. Zowel bij mannen als bij vrouwen is er in de onderzochte jaren slechts een geringe toename
van het aantal schuldigverklaringen voor deze categorie delicten. Ook bij de
schuldigverklaringen voor verkeersdelicten spelen vrouwen nauwelijks een
rol (4,9% van het totaal der veroordelingen in 1982 en 5,4% in 1990). Maar
zoals eerder al aangegeven, is deze categorie schuldigverklaringen zowel bij
mannen als bij vrouwen in omvang afgenomen. Het aantal schuldigverklaringen voor openbare-ordedelicten en vernielingen is over de jaren nagenoeg
gelijk gebleven. Ook hier is het aandeel van de vrouwen in het totaal in 1990
slechts 5,4%.
Bezien we de verdeling van veroordelingen voor mannen en vrouwen in 1990
over de vier hoofdgroepen delicten (figuur 35, pagina 64) dan blijkt dat 62%
van de vrouwen tegen 35% van de mannen veroordeeld worden voor een
vermogensdelict. Verder is het aandeel in de veroordelingen voor geweld,
openbare-ordedelicten en vernieling en verkeer onder mannen iets minder
dan tweemaal zo groot als onder vrouwen.
4.2.3

Schuldigverklaringen naar leeftijd

Ten slotte wordt aandacht besteed aan het aantal schuldigverklaringen naar
leeftijdsgroep. Daarbij is weer uitgegaan van de vier hoofdgroepen van
delicten en is gekeken naar de cijfers per 100.000 van de bevolking van
dezelfde leeftijdsgroep. Dit is gedaan om een zuiverder beeld te krijgen.
Behalve door verschuivingen in criminaliteitspatronen en veroordelings-
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Figuur 35: Rechter. Schuldig verklaarde mannen en vrouwen naar hoofdgroepen van
misdrijven (1990)
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gedrag kunnen veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de schuldig verklaarden veroorzaakt zijn door de demografische veranderingen in de bevolking. Al naar
gelang het optreden van verschijnselen als vergrijzing, ontgroening of `hergroening'
zal ook de leeftijdssamenstelling van de populatie schuldig verklaarden zich
wijzigen.
Uit figuren 36, 37 en 38 blijkt dat bij elk der onderscheiden delictgroepen geldt
dat relatief de meeste schuldigverklaringen worden uitgesproken tegen jongeren
in de leeftijdscategorie 18-19 jaar. Opvallend daarbij is dat er nauwelijks verschil
is tussen 1982 en 1990. Voor de geweldmisdrijven blijkt daarnaast dat het aantal
schuldigverklaringen in alle leeftijdscategorieën tussen 1982 en 1990 relatief is
toegenomen.
Bij verkeersmisdrijven, zo leert figuur 39, is dat duidelijk anders. Door de uitbreiding van de transactiebevoegdheid van de officier van justitie zijn met name veel
verkeerszaken voor de rechter gebracht. In alle leeftijdscategorieën is het aantal
veroordelingen per 100.000 inwoners hierdoor globaal gehalveerd. De piek in het
relatieve aantal schuldigverklaringen, die in 1982 nog duidelijk werd aangetroffen
in de leeftijdsklasse 20-24 jaar, is in 1990 nagenoeg geheel verdwenen.
4.3

Straftoemeting

4.3.1

Aard van de straffen

We hebben al gezien dat het aantal veroordelingen over de jaren heen niet ingrijpend is veranderd, zij het dat dit aantal sinds 1984 zo'n 12% tot 16% lager ligt dan
in 1982.
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Figuur 36: Rechter. Schuldigverklaringen

Figuur 37: Rechter. Schuldigverklaringen
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Figuur 38: Rechter. Schuldigverklaringen

Figuur 39: Rechter. Schuldigverklaringen
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Figuur 40: Rechter. Opgelegde straffen
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In tabel 3 van bijlage 2 is een indeling gemaakt naar de belangrijkste categorieën
straffen: de (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de gevangenisstraf in combinatie met een boete, de voorwaardelijke gevangenisstraf, de (deels) onvoorwaardelijke boete, de voorwaardelijk boete en overige straffen. Figuur 40 vergelijkt over de
onderzochte jaren de ontwikkeling van die hoofdcategorieën straffen in absolute
aantallen.
In figuur 40 en tabel 3 van bijlage 2 zien we dat het absolute aantal opgelegde geheel
of gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen slechts licht is gestegen, van
zo'n 20.000 in 1982 naar 22.000 in 1990. De combinatie van een gevangenisstraf met
een boete is licht teruggelopen, terwijl de voorwaardelijke gevangenisstraf in absolute aantallen bijna is verdubbeld. Het aantal geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke boetes is echter met ongeveer een derde afgenomen, van 40.738 naar 26.433.

Uit genoemde tabel blijkt eveneens dat het aandeel van de (deels) onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen in het totaal van de strafmodaliteiten nagenoeg gelijk is gebleven. In 1982 was dit 20% en in 1990 is het 21,6%, met in de tussenliggende jaren
lichte schommelingen. 12

12

Dit is in overeenstemming met verslaglegging voorde Raad van Europa over de Europese landen. Hieruit komt eveneens naar voren dat in de meeste lidstaten niet zozeer het aantal gevangenisstraffen is
gestegen, als wel de duur van de opgelegde vrijheidsstraf (Cesdip, 1993).
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Tabel 5:

Aantal opgelegde werkstraffen in 1988-1992, geregistreerd door de reclassering

1988

4.913

1989

5.942

1990

6.626

1991

7.159

1992

8.585

Het aandeel van de - meestal -voorwaardelijke vrijheidsstraf in combinatie met een
boete neemt in 1984 enigszins toe van 19,3% naar 22,3%. Dit komt door een verandering in het vervolgingsbeleid: door de uitbreiding van de transactiebevoegdheid
daalt in 1984 het aantal lichte zaken dat aan de rechter voorgelegd wordt, waardoor
het aandeel van deze zwaardere straffen enigermate stijgt. Vervolgens neemt dit
aandeel langzaam weer iets af tot 18,4% in 1990.
In vergelijking met 1982 is het aandeel van de veroordelingen tot een (deels) onvoorwaardelijke geldboete teruggelopen van 50% naar 39% en ook dit zou gedeeltelijk
een gevolg kunnen zijn van de uitbreiding van de transactiebevoegdheid van het
openbaar ministerie en wellicht voor een (klein) deel van de invoering van dienstverlening. De toename van het aantal overige straffen in 1990 duidt waarschijnlijk
ook op een stijging van het aantal opgelegde dienstverleningen.
Dienstverlening is in 1981 onder experimentele condities in acht arrondissementen
ingevoerd. Na voltooiing van de rapportage van de Commissie van Buuren en het
evaluatieonderzoek van het WODC (Bol en Overwater, 1984), werd de mogelijkheid
van oplegging van deze sanctie uitgebreid tot de overige arrondissementen. In 1984
verschijnt dienstverlening dan ook voor het eerst in de CBS-statistiek, zij het slechts
als bijkomende straf. Zo worden in 1984 479 werkstraffen vermeld, waarvan een
vijfde als combinatie met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en drie kwart als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Zoals bekend is eerst
in december 1989 een wettelijke regeling tot stand gekomen van de werkstraf, zodat
deze in de jaren tachtig alleen opgelegd kon worden als bijzondere voorwaarde bij
schorsing van de voorlopige hechtenis, bij een voorwaardelijke veroordeling of bij
uitstel vonniswijzing. In 1990 is de Wet op de onbetaalde arbeid ten algemenen
nutte, waarin de werkstraf als hoofdstraf is opgenomen, voor het eerst van kracht.
We zien dan ook het aantal geregistreerde werkstraffen sterk toenemen tot een totaal
van 3908. In werkelijkheid is het aantal opgelegde werkstraffen echter aanzienlijk
hoger. Gegevens verstrekt door de directie Jeugdbescherming en Reclassering resulteerden voor de jaren 1988 tot en met 1992 in de cijfers van tabel 5. Deze gegevens
zijn gebaseerd op tellingen van de reclassering.
Er blijken tussen beide registraties aanzienlijke verschillen te bestaan. De verklaring
van deze discrepantie moet gevonden worden in het feit dat volgens de nieuwe wet
de rechter in het vonnis aan dient te geven welke vrijheidsstraf hij door een taakstraf
wil laten vervangen. Wanneer deze vonnissen op het parket terechtkomen, worden
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ze nogal eens geregistreerd onder de noemer van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Het gevolg van deze werkwijze is dat er een overschatting kan optreden van het
aantal onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraffen en een onderschatting van het
aantal opgelegde taakstraffen. Er zijn inmiddels plannen om deze richtlijn weer uit
de wet te halen en dit zou moeten leiden tot een accurater registratie van aantal en
duur van de opgelegde taakstraffen.
Een opvallend feit is wel dat van de door het CBS geregistreerde dienstverleningen
in 1990 slechts de helft (50,5%) als zelfstandige hoofdstraf is opgelegd; 8% werd
opgelegd in combinatie met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 41,5% in
combinatie met andere straffen. Dit is daarom zo interessant omdat, indien de
werkstraf zo frequent als toevoeging bij andere straffen wordt opgelegd, men zeker
niet van een 'softe' toepassing kan spreken zoals men nogal eens van verschillende
zijde kan vernemen. Overigens blijkt uit tabel 5 ook dat, in tegenstelling tot wat
men op grond van deze geluiden wellicht zou verwachten, door de rechter ieder
jaar meer werkstraffen worden opgelegd. Sinds 1990, het eerste jaar van invoering
van de nieuwe wet, is dit aantal in 1992 met zo'n 30% gestegen.

Ten slotte willen we enig inzicht bieden in het aantal maatregelen dat door de
rechter werd uitgesproken. Ook hier is de registratie gebrekkig. De directie Delinquentenzorg en Jeugdbescherming heeft echter een exact overzicht van dé maatregelen tot tbs, jeugd-tbr en plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb). Uit tabel 4 van bijlage 2 komt naar voren dat het om betrekkelijk kleine
aantallen gaat. Zo komt oplegging van een onvoorwaardelijke tbs-maatregel jaarlijks
ongeveer een kleine honderd keer voor en dit aantal varieert nauwelijks over de
jaren heen. De pibb-maatregel die voor minderjarigen geldt, toont eveneens een vrij
constant beeld. Alleen 1982 wijkt sterk af. De verklaring hiervoor is onduidelijk.
4.3.2

Straftoemeting naar delict

Nu hangt de aard van de straf vanzelfsprekend samen met de aard en ernst van het
gepleegde delict, het delictverleden, de persoon van de dader (onder meer leeftijd en
geslacht) en de omstandigheden waaronder het delict gepleegd is. Men kan dan ook
nauwelijks zinvolle conclusies trekken zonder enig inzicht in één of meer van deze
factoren. Met betrekking tot de laatste factoren hebben wij geen informatie maar
tabel 6 geeft wel een beeld van de straftoemeting naar hoofdgroepen van delicten.
Hierbij worden de jaren 1982 en 1990 met elkaar vergeleken.
Zoals uit tabel 6 blijkt, is het aandeel van de gevangenisstraf in het geheel der
opgelegde straffen voor bepaalde delictcategorieën toegenomen. Dit is het geval bij
gewelddelicten, vermogensmisdrijven en opiumwetmisdrijven. Een (deels)
onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt in 1990 bij wat minder dan de helft van de
geweld- en vermogensdelicten opgelegd, terwijl dit bij opiumwetmisdrijven is
opgelopen van zo'n twee derde in 1982 tot bijna 80% in 1990. De rechter legt minder
vaak een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op bij verkeersdelicten en vaker een
voorwaardelijke gevangenisstraf met een boete. Ondanks de uitbreiding van de
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Tabel 6:

Straftoemeting naar aard van de gepleegde delicten In 1982 en 1990 (in %)
geweld

vermogens

vernieling/openb. orde

1982

1990

1982

1990

1982

1990

N=6.691

N=9.040

N=22.774

N=25.763

N=6.995

N=7.587

gevangenisstraf

38,2

45,2

36,2

45,5

20,6

21,1

boete

35,7

29,1

34,8

27,5

54,2

52,5

gevangenisstraf + boete*

19,0

15,5

20,1

15,4

18,8

16,7

7,1

10,2

8,8

11,6

6,4

9,6

overige straffen

verkeer

Opiumwet

1982

1990

1982

1990

N=36.516

N=19.977

N=1.686

N=2.428

gevangenisstraf

15,4

10,1

64,6

79,3

boete

66,5

63,1

11,2

8,4

gevangenisstraf + boete'

18,0

25,0

23,5

9,6

0,2

1,8

0,7

2,7

overige straffen

In het algemeen gaat het om de combinatie van een voorwaardelijke gevangenisstraf met boete.

transactiebevoegdheid van het OM wordt zo'n twee derde van de aan de rechter
voorgelegde verkeersdelicten eveneens afgedaan met een boete en dit geldt ook,
hoewel in mindere mate voor vernielingen en openbare-ordedelicten. Waar het
geweldmisdrijven en vermogensmisdrijven betreft, is de rechter duidelijk minder
vaak geneigd een boete op te leggen en dit geldt ook voor de voorwaardelijke
gevangenisstraf gecombineerd met een boete. Veroordelingen voor opiumwetmisdrijven vormen slechts een heel gering deel van het totale aantal afdoeningen
door de rechter, hoewel er sprake is van een stijging. In 1982 ging het om 1686 en
in 1990 om 2.428 veroordeelden, respectievelijk 2,1% en 3,6% van het totaal. Zoals
opgemerkt, wordt in de grote meerderheid van deze gevallen een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf opgelegd. Bovendien gaat het daarbij om lange straffen.
De stijging die men kan constateren van de overige straffen, zou een gevolg kunnen
zijn van een toename van het aantal opgelegde dienstverleningen.
4.3.2

Duur van de vrijheidsstraf en hoogte van de boete

Zoals eerder vermeld, is het totale aantal opgelegde gevangenisstraffen niet sterk
gewijzigd. Het aandeel van de gevangenisstraf in het geheel van opgelegde straffen is
echter wel veranderd. In 1982 vormde deze straf ongeveer een kwart van dit geheel,
terwijl dat in 1990 een derde is. Wat echter veel sterker is veranderd, is de duur van
de gevangenisstraf.
Zoals uit figuur 41 (pagina 70) en tabel 5 van bijlage 2 blijkt, werden er vanaf 1982
steeds minder korte vrijheidsstraffen opgelegd en steeds meer lange. In 1982 vormden de korte vrijheidsstraffen, dat zijn de straffen met een maximum van 6 maan-
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Figuur 41: Rechter. Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar duur onvoorwaardelijk deel
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Figuur 42: Rechter. Onvoorwaardelijke geldboetes naar hoogte onvoorwaardelijk deel
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den, 86,8% van alle opgelegde vrijheidsstraffen. Langzaam neemt dit percentage af
en bereikt nog maar 74,2% van alle opgelegde vrijheidsstraffen in 1990. Uit figuur 41
blijkt duidelijk dat vooral de zeer korte straffen, die van 1 maand of minder, ongeveer zijn gehalveerd, terwijl de straffen van 1 tot 3 maanden en, zij het in mindere
mate, de straffen van 3 tot 6 maanden vrijwel gelijk zijn gebleven. Het aantal straffen
met een duur van 6 maanden tot 1 jaar en die van 1 jaar of langer zijn verdubbeld.
Ten slotte laten de zeer lange straffen van 3 jaar of meer een stijging zien van 1,2%
naar 3,4%. De gemiddelde strafduur was 3,2 maanden in 1982 en 6,4 maanden in
1990, terwijl de gemiddelde detentieduur - dat is de strafduur min de vervroegde
invrijheidstelling, dus het werkelijke verblijf in detentie - is toegenomen van 2,7
maanden in 1982 tot 4,8 maanden in 1990.13
Overigens blijkt dat de afname van de straffen tot 1 maand voor alle typen delicten
geldt. Dit is echter niet het geval voor de straffen van 1 tot 3 maanden: hier is wel
een vrij sterke afname wat gewelddelicten betreft, maar bij vernielingen en verkeersdelicten treedt een stijging op. Het aantal straffen van 3 tot 6 maanden blijft over de
hele linie vrijwel gelijk, terwijl die van 6 maanden tot 1 jaar voor alle typen delicten
weer sterk toenemen. De zeer lange straffen, van 1 jaar of langer, worden vooral
opgelegd bij gewelddelicten, met name zedendelicten, levensdelicten en diefstal
met geweld. Ze geven een toename te zien van 17,5% tot 28%. Dit contrasteert sterk
met de aantallen lange straffen voor vermogensdelicten (1990: 5,5%) en openbareordedelicten (1990: 4,5%). Ook opiumwetmisdrijven leiden tot lange straffen. Was in
1982 het percentage dat tot een onvoorwaardelijke straf van 1 jaar of langer veroordeeld werd nog 23,6%, in 1990 was het 33,2%, dat is bijna de helft meer.
Het gaat overigens om een trend die men in alle West-Europese landen kan vaststellen: de problemen in het gevangeniswezen komen niet zozeer voort uit een
toename van het aantal veroordelingen tot een vrijheidsstraf, maar zijn veeleer
een gevolg van de steeds langere duur van de opgelegde straf. Daardoor wordt de
roulatie in het systeem veel trager en treden blokkeringen op.
Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling is te zien bij de geldboete. Figuur 42 toont
een daling van alle geldboetes tot f 1.000 en een stijging van de boetes van f 1.000
en meer. De reden hiervoor is eenvoudig: als gevolg van de uitbreiding van de transactiebevoegdheid van het OM legt de rechter nog nauwelijks boetes van f 500 tot
f 1.000 op. De boetes van f 5.000 en meer, hoewel gering in aantal, vertonen evenwel
een stijging.

4.3.4

Straftoemeting naar geslacht

Er zij nogmaals aan herinnerd dat ongeveer een tiende van alle schuldigverklaringen
betrekking heeft op vrouwen. Absoluut gerekend kregen in 1982 dan ook ongeveer
dertig maal zoveel mannen als vrouwen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

13

Zie Statistisch Bulletin (CBS) nr. 27, 16 februari 1992.
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Figuur 43: Rechter. Schuldig verklaarde mannen en vrouwen naar opgelegde straffen (1982
en 1990)
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opgelegd. Die verhouding was in 1990 echter nog maar zeventienmaal zoveel. Dit
wijst op een relatieve toename van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor vrouwen, zoals figuur 43 duidelijk laat zien. Beziet men het aandeel van de gevangenisstraf in het totaal van de opgelegde straffen, dan krijgt men een heel verrassend
beeld. In 1982 was dat aandeel voor vrouwen 16% en voor mannen 26%. In 1990 is
dit bij vrouwen echter toegenomen tot 30%, dus een bijna verdubbeling, terwijl bij
mannen het aandeel van de gevangenisstraf toeneemt van 26% tot 33%. Dit betekent
dat er in 1990 door de rechter - relatief gezien - praktisch even vaak een
gevangenisstraf wordt opgelegd bij vrouwen als bij mannen.
Met betrekking tot het aandeel van de overwegend voorwaardelijke vrijheidsstraf
in combinatie met een boete zijn geen grote verschillen te constateren tussen de
seksen. Dit geldt echter wel voor de geldboete. In 1982 werd aan vrouwen relatief
vaker een geldboete opgelegd dan aan mannen. In 1990 bestaat dit verschil nog
wel maar het is geringer geworden: voor beide seksen geldt overigens dat er een
substantiële daling van het aantal opgelegde boetes heeft plaatsgevonden.
4.3.5

Straftoemeting naar leeftijd

De gemiddelde leeftijden per strafmodaliteit blijkt niet veel van elkaar te verschillen
en bovendien is deze over de jaren heen betrekkelijk constant gebleven. De gemid-
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Figuur 44: Rechter. Opgelegde gev.straffen
zonder geldboete naar leeftijd

Figuur 45: Rechter. Opgelegde geldboetes
zonder gev.straf naar leeftijd
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Figuur 46: Rechter. Opgelegde gev.straffen
met geldboete naar leeftijd

Figuur 47: Rechter. Opgelegde overige straffen
naar leeftijd
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delde leeftijd van veroordeelden tot een gevangenisstraf is ongeveer 28 jaar; tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf is het 29 jaar en tot een boete 30 jaar.14
In figuren 44 tot en met 47 (pagina 73) wordt de leeftijdsverdeling van de gestraften
(per 100.000 van de betreffende leeftijdscategorie in de bevolking) gegeven voor vier
onderscheiden strafmodaliteiten: gevangenisstraf zonder geldboete, geldboete
zonder gevangenisstraf, gevangenisstraf met geldboete, en straffen zowel zonder
geldboete als zonder gevangenisstraf.
Opvallend is dat de leeftijdsverdelingen bij elk der onderscheiden strafmodaliteiten
tussen 1982 en 1990 nauwelijks zijn veranderd. Bij de gestraften die (ook) een geldboete kregen, zien we weliswaar verschillen, maar deze moeten vrijwel volledig op
rekening worden geschreven van de uitbreiding van de mogelijkheden om misdrijven door middel van transactie af te doen.

14

Schattingen op grond van klassemiddens.

5

Samenhang van statistieken

5.1

Samenhang: een overzicht

In voorgaande hoofdstukken zijn drie statistieken de revue gepasseerd, waarbij
aandacht is besteed aan de belangrijkste variabelen op het strafrechtelijk traject.
Samen geven deze variabelen inzicht in het verloop van het totale aantal op basis
van slachtofferonderzoek geschatte delicten tot en met de afdoening van strafzaken
bij het openbaar ministerie en de rechter. Dit hoofdstuk richt de aandacht op de
samenhang van de uitkomsten van de afzonderlijke statistieken.
Overeenkomstig de in hoofdstuk 1 geformuleerde uitgangspunten zal de analyse
zich concentreren op de trendmatige samenhang. Bij de vergelijking tussen verschillende statistieken is het vanzelfsprekend noodzakelijk rekening te houden met aan
de statistieken inherente verschillen waardoor zich aansluitproblemen voor kunnen
doen. Zo is bijvoorbeeld de afbakening van delicten en delictgroepen in de Enquête
Slachtoffers Misdrijven en in de Politiestatistiek in het algemeen niet gelijk. Vergelijking vindt daarom in beginsel plaats onder aanname dat de effecten van dergelijke
verschillen door de tijd heen constant zijn. In schema 1 worden de belangrijkste kenmerken en beperkingen van de onderzochte statistieken nog eens op een rij gezet.
5.2

Samenhang: doorstroomprofielen

De analyse van de samenhang in de gegevens zal zich concentreren op variabelen
uit verschillende bron die in principe overeen zouden moeten komen. Twee overgangen zijn hierbij van belang. Enerzijds de overgang van slachtoffers naar politie,
waarbij vergeleken worden het geschatte aantal ondertekende aangiften en het
aantal door de politie geregistreerde misdrijven. Anderzijds de overgang van de
politie naar de strafrechtspleging, waarbij vergeleken worden het aantal personen
in naar het parket gezonden processen-verbaal en het aantal door het openbaar
ministerie ingeschreven strafzaken (verminderd met de zaken die zijn overgedragen
naar een ander parket omdat die ten opzichte van de Politiestatistiek gelden als een
dubbeltelling).
Om de samenhang tussen de verschillende gegevens inzichtelijk te maken, zijn voor
verschillende delicten en delictgroepen doorstroomprofielen getekend. In een oogopslag laat dit de filtering zien op het traject van de schatting van de totale omvang
van de criminaliteit tot en met het aantal ingeschreven strafzaken. Hierbij is uitgegaan van zo vergelijkbaar mogelijke groepen van delicten. In geval van afwijkingen
zullen de verschillen worden aangegeven.
Figuur 48 (pagina 78) toont het resultaat van deze werkwijze voor het totaal van
delicten dat op deze wijze vergelijkbaar is. Hierbij zijn alle 16 in de ESM gemeten
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Schema 1: Kenmerken van en verschillen tussen de Enquête Slachtoffers Misdrijven
(ESM), de Politiestatistiek (POL) en de Statistiek van strafrechtspleging en
-toepassing (SPT)
ESM

POL

SPT

wijze van waarnemen
- steekproefonderzoek onder

integrale waarneming van de

- integrale waarneming op

de bevolking door middel van

registratie van de politie door

basis van de administratie

retrospectieve interviews

middel van verzamelstaten op

van individuele strafzaken

maandbasis

door het openbaar ministerie

waargenomen variabelen
- totaal aantal delicten

- geregistreerde criminaliteit,

- aangegeven delicten

dat wil zeggen opgemaakte

- delicten waarbij onder-

processen-verbaal terzake van

tekening heeft plaatsge-

misdrijven

- strafzaken ingeschreven bij
het openbaar ministerie
- afdoening van strafzaken
door het openbaar ministerie

vonden van een proces-

- opgehelderde misdrijven

en de rechter in eerste

verbaal of aangiftebewijs

- bekend geworden/gehoorde

aanleg

verdachten
- naar het parket gezonden
processen-verbaal
- personen in naar het parket
gezonden processen-verbaal
waargenomen delicten
- beperkt tot 16 vormen van
veel voorkomende criminaliteit
- geen delicten tegen bedrijven en instellingen
- geen delicten tegen personen jonger dan 15 jaar en
tegen niet-ingezetenen
(toeristen e.d.)
mogelijk ook overtredingen
behalve voltooide delicten
mogelijk ook pogingen
mogelijk ook niet-delicten,
dat wil zeggen gebeurtenissen
die geen delict zijn in de strafrechtelijke betekenis, bijvoorbeeld beschadiging per ongeluk in plaats van vernieling

- Totaal van misdrijven geregistreerd door de politie
(rijks- en gemeentepolitie) en
de Koninklijke Marechaussee
- Behalve over misdrijven die
bekend worden door aangifte
door het publiek, biedt de
Politiestatistiek informatie
over misdrijven die bekend
worden door eigen opsporing
van de politie. Dit pro-actief
optreden speelt met name een
belangrijke rol bij een aantal
typen, vaak 'slachtofferloze',
delicten als opiumwetmisdrijven en een groot deel van de
verkeersmisdrijven (met name
alcoholdelicten als rijden
onder invloed)

- Misdrijven die leiden tot de
inschrijving van een strafzaak
bij het openbaar ministerie.
Hierbij is er behalve van de
reguliere politie ook nog een
(getalsmatig geringe) instroom van andere instanties
als de Spoorwegpolitie,
enkele bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ECD, AID
enz.) en bijzondere opsporingsambtenaren in dienst
van uitvoeringsorganen. Met
uitzondering van de Spoorwegpolitie betreft dit vooral
zaken in de sfeer van de Wet
op de Economische Delicten, milieuwetten en fraude.
Strafzaken Wet op de Eco-
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Schema 1 (vervolg)
ESM

POL

SPT

Voor een aantal delicten

nomische Delicten, straf-

komen hier in principe ook

zaken belastingwetten en

pogingen voor

strafzaken militair strafrecht

Omdat de politie bij aangifte

worden waargenomen in af-

af moet gaan op de informatie

zonderlijke statistieken en

van de aangever, is het niet

zullen hier buiten beschou-

uitgesloten dat hier evenals in

wing blijven

de ESM niet-delicten voorkomen; door het meer strikt juridische kader van de politie zal
hierbij echter wel een filtering
optreden
kwalificatie van delicten
Met name bij samenloop van delicten (bijvoorbeeld van diefstal en geweld) bestaat de mogelijkheid
dat hetzelfde delict in de verschillende statistieken niet in dezelfde categorie geplaatst wordt. Bij de
kwalificatie van delicten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd
- Ter voorkoming van dubbeltellingen worden interviewers
geïnstrueerd om voorvallen
waarbij meer delicten tegelijkertijd plaatsvonden, slechts
te noteren in één delictcategorie; in het algemeen zal dit
de eerstgenoemde categorie
zijn in de vragenlijst (zie de
vraagvolgorde in bijlage 1)

- Voor de kwalificatie van een
voorval wordt het zwaarste
delict gebruikt, dat wil zeggen
het delict met de hoogste
maximale strafdreiging

- Eveneens het zwaarste
delict

delicten bij elkaar genomen. Uit de Politiestatistiek en de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing zijn samengenomen het totaal van diefstaldelicten, het totaal
van gewelddelicten, vernieling en gemeengevaarlijke delicten (brandstichting en
dergelijke), en de delicten schennis der eerbaarheid en doorrijden na ongeval. Bij
elkaar gaat het hierbij om circa 80% van de door de politie geregistreerde criminaliteit en om ongeveer twee derde van het aantal door het OM ingeschreven strafzaken
(dit afnemende aandeel vindt zijn oorzaak in een verschuiving van het accent naar
delicten die hier buiten beschouwing blijven zoals drugdelicten en verkeersdelicten
als rijden onder invloed). Het aantal delicten bijeengenomen voor de politie en het
OM is ten opzichte van de ESM in principe te hoog omdat bij politie en OM geen
onderscheid kan worden gemaakt naar delicten tegen particulieren en delicten
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Figuur 48: Samenhang. Totaal delicten (logaritmisch)
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Figuur 49: Samenhang. Diefstal (logaritmisch)
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Figuur 50: Samenhang. Fietsendiefstal (logaritmisch)

3.000

totaal ESM
1.000

. - aangegeven ESM

w

..
300

ó

ondertekend ESM
geregistreerd politie

100

E

30

opgehelderd
10

E

3 '

1982

1980

1984
1983

1981

1986
1985

1988
1987

1990
1989

1992
1991

Bron: CBS

Figuur 51: Samenhang. Diefstal uit/vanaf auto (logaritmisch)
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Figuur 52: Samenhang. Diefstal van portemonnaie (logaritmisch)
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Figuur 53: Samenhang. Diefstal uit woonhuizen (logaritmisch)
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tegen bedrijven. Rekening houdend met het schattingskarakter van de ESMuitkomsten volgen de trends elkaar redelijk. Het totaal wordt - als resultante
van de optelling van de verschillende hoofdgroepen - vooral bepaald door de
diefstaldelicten, die zowel in de slachtofferenquête als in de Politiestatistiek het
grootste aandeel in het totaal van delicten voor hun rekening nemen. Om meer
reliëf aan te brengen in het totaalbeeld volgt hieronder een bespreking per delictgroep en enkele afzonderlijke delicten voor zover de aantallen dit toelaten. Hierbij
zal een volgorde worden aangehouden van grote naar kleine aantallen, waarbij
bedacht moet worden dat naarmate de aantallen kleiner worden, in sterkere mate
rekening moet worden gehouden met de betrouwbaarheidsmarges rond de ESMuitkomsten.
Diefstal
Figuur 49 (pagina 78) toont voor de ESM de optelling van acht diefstaldelicten
(diefstal uit woonhuizen, fietsendiefstal, bromfietsendiefstal, autodiefstal, diefstal
uit de auto, diefstal vanaf de auto, diefstal van portemonnaie en overige diefstal).
Voor de politie en de strafrechtspleging is de ontwikkeling weergegeven van het
totaal van vermogensmisdrijven (het overgrote deel hiervan, ruim 96%, betreft
eenvoudige diefstal, diefstal door middel van braak en overige gekwalificeerde
diefstal).
De afbeelding laat zien dat de trends van ESM en politie elkaar zeer redelijk volgen.
Verhoudingsgewijs ligt de registratie van politie dicht bij de ondertekende aangiften
op basis van de ESM. Overigens is dit relatief geringe verschil in absolute aantallen
wel enigszins geflatteerd omdat de groep van delicten voor de politie ruimer is dan
voor de ESM.
Figuren 50 tot en met 53 tonen enkele van de afzonderlijke diefstal delicten, respectievelijk fietsendiefstal, diefstal uit of vanaf de auto, diefstal van portemonnaie en
diefstal uit woonhuizen. Bromfietsendiefstal en autodiefstal zijn niet afgebeeld
vanwege te lage aantallen. Eveneens ontbreekt de categorie overige diefstal omdat
hiervoor in de Politiestatistiek geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Op te
merken valt dat, behalve voor diefstal uit woonhuizen, de aantallen ondertekende
diefstaldelicten op basis van de ESM en de aantallen door de politie geregistreerde
diefstallen door de tijd heen dichter bij elkaar komen te liggen. Diefstal van portemonnaie en fietsendiefstal kennen een relatief groot verschil tussen politiecijfer en
ESM-schatting.

Vernieling
Bij deze delictgroep (figuur 54, pagina 82) is voor de politie en de strafrechtspleging uitgegaan van de delicten vernieling en gemeengevaarlijke delicten
(brandstichting en dergelijke). Voor de ESM zijn bij elkaar opgeteld vernieling
van auto en overige vernieling. Afgezien van de uitbijter in 1988 lopen de trends
redelijk parallel.

82

Hoofdstuk 5

Figuur 54: Samenhang. Vernieling (logaritmisch)
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Figuur 55: Samenhang. Geweld (logaritmisch)
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Geweld
Deze groep omvat voor de ESM de delicten bedreiging buitenshuis en binnenshuis
en handtastelijkheden buitenshuis en binnenshuis. Voor de politie en de strafrechtspleging is gerekend met het totaal aan gewelddelicten, dat wil zeggen van delicten
als bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld, aanranding en verkrachting tot
en met de (zeer) ernstige delicten als (poging tot) moord. Deze ernstige delicten
vormen overigens slechts een zeer gering deel van het totaal (dat strikt genomen
binnen de vraagstelling van de ESM valt).
Figuur 55 toont allereerst een relatief groot verschil tussen ESM en politie. Daarnaast
springt in het oog de sterke fluctuatie van het aantal ondertekende aangiften in vergelijking tot de relatief continue stijging van het aantal door de politie geregistreerde
gewelddelicten. Behalve dat rekening gehouden moet worden met tamelijk grote
betrouwbaarheidsintervallen rond de ESM-schattingen, spelen hierbij vermoedelijk
ook andere effecten een rol. Zo kan men zich afvragen wat precies gemeten wordt in
de ESM gezien de ruime vraagstelling die gebruikt wordt voor deze delicten. Behalve
van werkelijk slachtofferschap zijn slachtoffergegevens in het geval van bedreigingen
en handtastelijkheden mogelijk eveneens een uitdrukking van de beleving van de
situatie door respondenten. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de
aandacht in de media voor dit type delicten, die door de tijd varieert, van invloed is
op de herinnering van respondenten.
Doorrijden na aanrijding
Figuur 56 (pagina 85) toont voor de ESM de uitkomsten voor het delict doorrijden na
aanrijding. Aanrijding kan hierbij, gegeven de vraagstelling van de ESM, overigens
ook betrekking hebben op bijvoorbeeld beschadiging van de auto op een parkeerplaats. Voor de politie is afgebeeld het verkeersdelict doorrijden na ongeval. Voorzover met het oog op de lage aantallen de trend van de ESM valt te interpreteren,
vertoont het aantal ondertekende aangiften in de ESM een wat minder sterke groei
dan het aantal door de politie geregistreerde delicten.
5.3

Samenhang Enquête Slachtoffers Misdrijven - Politiestatistiek

Op basis van bovenstaande bevindingen kunnen enkele opmerkingen gemaakt
worden over de overgangen tussen de verschillende statistieken. De eerste overgang op het strafrechtelijk traject doet zich voor tussen de Enquête Slachtoffers
Misdrijven en de Politiestatistiek. Bij vergelijking van het geschatte aantal ondertekende aangiften en het aantal door de politie geregistreerde delicten vallen twee
dingen op. Hoewel de trends in een aantal gevallen redelijk parallel lopen, blijft er
een aanzienlijk verschil bestaan tussen beide aantallen. Daarnaast blijken beide
aantallen door de tijd heen dichter bij elkaar komen te liggen.
Deling van het aantal door de politie geregistreerde delicten door het aantal ondertekende aangiften geschat op basis van de ESM geeft het percentage politieregistratie
op het aantal ondertekende aangiften (tabel 7, pagina 84). Gemiddeld over de hele

Tabel 7:

Aantal door de politie geregistreerde delicten als percentage van het op basis van de ESM geschat aantal delicten waarbij
ondertekening heeft plaatsgevonden; gemiddeld percentage over de periode 1980-1992 en verschil 1980-1992 (in procentpunten op basis van regressie)

Enquête Slachtoffers Misdrijven

Politiestatistiek

verhouding ESM - Politiestatistiek
gemiddeld
regressiewaarde

verschil

1980-1992

1980-1992

1980

1992

0/0

totaal ESM

optelling hoofdgroepen

70

65

75

10

ESM geweld totaal

totaal geweld Cincl. diefstal met geweld)

31

23

46

23

bedreiging binnen en buiten

bedreiging, mishandeling, poging doodslag

22

17

34

17

handtastelijkheden binnen en buiten

aanranding, verkrachting

19

21

26

6

ESM diefstal totaal

totaal vermogensdelicten

81

77

85

8

diefstal uit woonhuizen

diefstal uit woonhuizen
fietsendiefstal
bromfietsendiefstal
autodiefstal

72

81

63

-18

45

42

50

7

54

75

46

-29

fietsendiefstal
bromfietsendiefstal
autodiefstal

109

100

126

26

diefstal uit en vanaf voertuigen

72

62

84

22

zakkenrollerij, beroving op straat

22

12

34

22

vernieling auto en overige vernieling

vernieling en gemeengevaarlijke misdrijven

46

43

52

9

exhibitionisme

schennis der eerbaarheid

51

85

101

16

doorrijden na aanrijding

doorrijden na ongeval

64

58

75

17

diefstal uit en vanaf de auto
portemonnaiediefstal
overige diefstal

Bron: CBS
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Figuur 56: Samenhang. Doorrijden na aanrijding (logaritmisch)
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periode bedragen de aantallen door de politie geregistreerde misdrijven ongeveer 70% van de volgens de ESM door slachtoffers ondertekende aangiften. Met
uitzondering van autodiefstal komt het aantal door de politie geregistreerde
delicten voor alle delicten afzonderlijk eveneens lager uit dan het aantal volgens slachtoffers ondertekende aangiften. Relatief hoge percentages zijn te
vinden bij diefstal uit woonhuizen, diefstal uit en vanaf de auto en bij doorrijden na aanrijding. De gewelddelicten en diefstal van portemonnaie laten
daarentegen lage percentages zien.
Figuur 57 (pagina 86) laat voor de hoofdgroepen van delicten de ontwikkeling
van het percentage politieregistraties zien over de hele periode, waarbij de
trend is weergegeven door middel van een regressielijn. Het percentage van alle
delicten tezamen geeft over de jaren een stijging te zien van 65 naar 75. Een
vergelijkbare stijging doet zich voor bij de diefstaldelicten en bij vernieling. Bij
de gewelddelicten is het percentage veel sterker gestegen. Tabel 7 laat zien dat
met uitzondering van diefstal uit woonhuizen en bromfietsendiefstal ook voor
alle afzonderlijke delicten het percentage politieregistraties is toegenomen. In
figuur 57 is eveneens te zien dat de verhouding van door de politie geregistreerde delicten op het aantal volgens de ESM ondertekende aangiften in 1984
en 1986 relatief laag is, en in 1982, 1988 en 1990 hoog. Aangezien de ontwikke-
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Figuur 57: Samenhang. Door politie geregistreerde delicten t.o.v. ESM ondertekend
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Figuur 58: Samenhang. Trend ESM ondertekend' en politie geregistreerd (totaal)
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Figuur 59: Samenhang. Trend ESM ondertekend' en politie geregistreerd (diefstal)
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ling van het aantal door de politie geregistreerde delicten betrekkelijk geleidelijk verloopt, kan men concluderen dat in 1984 en 1986 in de ESM een verhoudingsgewijs hoog aantal ondertekende aangiften wordt waargenomen en
in 1982, 1988 en 1990 een laag aantal.
De door de politie geregistreerde delicten als percentage van het aantal door
slachtoffers ondertekende aangiften kunnen ook gebruikt worden om het
aantal door slachtoffers ondertekende aangiften om te rekenen tot het niveau
van het aantal geregistreerde delicten. Dit biedt de mogelijkheid trends nauwkeuriger te vergelijken, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval
rond de gevonden ESM-uitkomsten. Figuur 58 toont hiervan het resultaat voor
het totaal van delicten in de ESM. De trend van het aantal door de politie
geregistreerde delicten blijkt met uitzondering van het jaar 1984 niet buiten
het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de ESM-uitkomsten te liggen. De trend
voor de diefstaldelicten (figuur 59) valt geheel binnen dit interval. Wel is door
de tijd heen een sterkere stijging van het aantal door de politie geregistreerde
delicten te zien. Met uitzondering van 1982 bevindt dit aantal zich in de periode
tot 1988 in de marge onder de geschatte waarde en vanaf 1988 in de marge
daarboven.
Figuren 60 en 61 (pagina 88) met daarin vernieling en gewelddelicten tonen
vooral de grote marges waar rekening mee moet worden gehouden bij relatief
kleine aantallen delicten.
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Figuur 60: Samenhang. Trend ESM ondertekend' en politie geregistreerd (vernieling)
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Figuur 61: Samenhang. Trend ESM ondertekend' en politie geregistreerd (geweld)
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Verklaringen voor verschillen

Voor een belangrijk deel is de onvolkomen aansluiting van de Enquête Slachtoffers
Misdrijven en de Politiestatistiek te wijten aan al eerder genoemde verschillen, die
inherent zijn aan beide meetinstrumenten. De belangrijkste hiervan zijn reeds in
kaart gebracht in het overzicht aan het begin van dit hoofdstuk. Hoewel de effecten
van deze verschillen in opzet van statistieken nauwelijks te kwantificeren zijn,
bieden ze naar verwachting slechts een gedeeltelijke verklaring voor de gevonden
verschillen in aantallen. Aanvullende verklaringen zijn zowel te vinden aan de slachtofferzijde als aan de politiezijde. Hoewel niet in alle gevallen te scheiden, zal bij de
bespreking hiervan zoveel mogelijk onderscheid gemaakt worden naar absolute
verschillen en naar verschillen in trends.
5.4.1

Enquête Slachtoffers Misdrijven

Aan de zijde van de slachtofferenquête zijn verschillende factoren aan te wijzen die
mogelijk kunnen leiden tot een overschatting van het aantal delicten ten opzichte
van de politie. Allereerst zijn de delictomschrijvingen van de ESM vrij ruim in vergelijking tot de meer strafrechtelijk georiënteerde omschrijvingen van de politie.
Niet alle in de ESM gemelde voorvallen zullen in de ogen van de politie vervolgbare
delicten opleveren. Het belang van deze factor dient echter niet overschat te worden.
Het is redelijk-te veronderstellen dat de delicten die volgens de respondenten bij de
politie bekend geworden zijn en waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden, een
verhoudingsgewijs serieuzer deel van het totaal betreffen. Tegenover een mogelijke
overschatting dient ook rekening gehouden te worden met het gegeven dat in de ESM
delicten tegen bedrijven in principe ontbreken. In de vergelijking zijn bij de politie
delicten tegen bedrijven in sommige gevallen wel inbegrepen omdat het vaak niet
mogelijk is om een onderscheid te maken. Hierdoor is het verschil tussen de ESM en
de Politiestatistiek bij bijvoorbeeld het totaal van diefstaldelicten in werkelijkheid
groter.
In slachtofferonderzoek moeten onderzoekers voor de juistheid van de verstrekte
informatie vertrouwen op de respondenten. Zoals Van Dijk aangeeft, schuilt hierin
een belangrijke beperking omdat slachtoffers in tegenstelling tot de politie niet
zijn opgeleid om delicten waar te nemen en te kwalificeren. Zij zijn bovendien
vaak emotioneel betrokken bij de gebeurtenis en moeten bij de beantwoording
van vragen hierover geheel afgaan op hun geheugen (Van Dijk, 1992, p. 47). De
herinnering aan gebeurtenissen wordt beïnvloed door verschillende geheugeneffecten. Van groot belang voor een nauwkeurige schatting van het aantal delicten
is bovenal een betrouwbare tijdsbepaling van de slachtofferervaring. Onderzoekingen hebben echter aangetoond dat er bij het in de tijd plaatsen van gebeurtenissen veel vergissingen worden gemaakt. Per saldo blijkt er een neiging te bestaan
om minder recente gebeurtenissen naar recenter datum te verschuiven (forward
time telescoping). Een methode om dit te onderzoeken is de zogenoemde forward
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record check. Hierbij worden door respondenten gemelde delicten in de registratie
van de politie teruggezocht. Van Dijk rapporteert op basis van onderzoek in 1979
in Utrecht dat van de delicten die konden worden teruggevonden in een procesverbaal, 22% in de tijd naar voren was gehaald. Dit percentage verschilt per delict
en neemt toe bij ernstiger delicten.
Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 19% van in totaal 177 volgens respondenten aangegeven delicten niet kon worden teruggevonden bij de politie zonder dat daar een
aannemelijke verklaring voor was te geven. De conclusie dat de verstrekte informatie
onjuist is, kan echter niet met zekerheid getrokken worden omdat bijvoorbeeld
namen verkeerd kunnen zijn geregistreerd. Ten slotte bleken er drie respondenten
te zijn die naar eigen zeggen elk drie of meer delicten bij de politie zouden hebben
gemeld waarvan niets kon worden teruggevonden. De informatie van deze respondenten berust waarschijnlijk op fantasie (Van Dijk, 1992, pp. 52 e.v).15
Het Utrechtse onderzoek toont overtuigend aan dat het forward time telescoping
effect optreedt. Daarnaast wordt een substantieel deel van de volgens respondenten bij de politie gemelde zaken in het geheel niet teruggevonden. Behalve de al
genoemde redenen is het niet uitgesloten dat ook hier sprake is geweest van
telescoping maar dan over een langere periode dan waarover de onderzoekers
hebben teruggezocht. Niettemin doen deze resultaten op zijn minst vermoeden
dat ook sociale wenselijkheid een belangrijke rol speelt bij het beantwoorden van de
vragen naar aangifte en ondertekening. Een mogelijkheid waar Van Dijk overigens
geen rekening mee houdt, is dat de politie verzuimd heeft aangegeven delicten te
registreren. Deze factor speelt naar verwachting echter slechts een beperkte rol
omdat voor de aangiften behalve processen-verbaal ook de dagrapporten van de
politie bekeken zijn.16
Een tweede opmerking betreft het zogenoemd veelvuldig slachtofferschap. Respondenten die meermalen slachtoffer zijn geworden van hetzelfde type delict tellen in
de schatting mee voor het aantal maal dat dat gebeurd is. Het is niet ondenkbaar dat
in deze gevallen delicten relatief vaker dan gemiddeld in werkelijkheid buiten het
onderzochte jaar plaatsvonden.
Een andere mogelijke verklaring voor het verschil in uitkomsten tussen ESM en
Politiestatistiek is het voorkomen van dubbeltellingen. Vaak omvat één gebeurtenis

15
16

De verschillende cijfers die in het artikel over het Utrechtse onderzoek worden genoemd, zijn samengevat
in tabel 6 van bijlage 2.
Bij deze bevindingen kunnen nog enkele opmerkingen worden gemaakt. In verband met geheugeneffecten is ook de vraagstelling van belang. Een vraagstelling in twee stappen, waarbij eerst gevraagd wordt
naar slachtofferschap in het algemeen en vervolgens toegespitst op het laatste jaar, leidt tot significant
lagere uitkomsten dan een vraagstelling waarbij meteen wordt gevraagd naar gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Het forward time telescopingeffect doet zich in geval van een enkelvoudige vraag in sterkere
mate voor dan bij een meervoudige vraag (Scherpenzeel, 1992). Zowel in de Enquête Slachtoffers Misdrijven als in het door Van Dijk gerapporteerde Utrechtse onderzoek is gebruik gemaakt van een tweetrapsvraag. De resultaten van het Utrechtse onderzoek mogen dus van toepassing worden geacht op de ESM
(al moet wel bedacht worden dat het betrekking heeft op 1979 en op slechts één van de grote gemeenten).
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meer delicten (bijvoorbeeld beschadiging en diefstal). Hoewel interviewers
geïnstrueerd worden om één voorval slechts als één soort misdrijf te noteren, kan
niet worden uitgesloten dat een enkel voorval toch in meer dan één categorie
gemeld wordt.17
Dubbeltellingen kunnen ook voorkomen doordat bij een delict meer slachtoffers
betrokken zijn (waardoor het delict in de enquête door meer personen gemeld kan
worden). Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is hiervoor in principe gecorrigeerd door
het gebruik van aanpassingsfactoren in de schatting (zie voor de gebruikte aanpassingsfactoren voetnoot 5). Mogelijk zijn deze aanpassingsfactoren gebaseerd op
onjuiste aannames, waardoor de factoren te hoog zijn uitgevallen. Een aantal
delicten (fietsendiefstal, bromfietsendiefstal, diefstal van portemonnaie en exhibitionisme) is opgevat als strikt persoonlijk. Bij deze delicten is gerekend met factor 1.
Het is echter niet ondenkbaar dat in de interviews niet alleen de diefstal van de
eigen fiets maar ook de diefstal van een fiets van een huisgenoot wordt gerapporteerd. Bij andere delicten is wel rekening gehouden met meer dan één slachtoffer per
geval. Het is de vraag of de factoren niet aan de hoge kant zijn. Voor bijvoorbeeld
bedreiging ligt de gekozen factor dicht bij 1. Dit betekent dat ervan uitgegaan wordt
dat slechts zelden sprake is van meer dan één slachtoffer. Voor veel situaties waarin
geweld zich voordoet, bijvoorbeeld bij vechtpartijen, geldt echter dat dader- en
slachtofferrol in het algemeen in één persoon zijn verenigd. In die gevallen zijn er
dus altijd twee of meer slachtoffers.
Samengevat dient bij delictschattingen op basis van slachtofferonderzoek rekening
gehouden te worden met een aanzienlijke marge. Bovengenoemde factoren leiden in
het algemeen tot overschatting van het aantal delicten. Op basis van het Utrechtse
onderzoek zou als gevolg van telescoping22% van de delicten niet mee moeten
tellen. Verder is 19% van de delicten mogelijk ten onrechte en 5% hoogstwaarschijnlijk ten onrechte meegeteld. Bij elkaar opgeteld, betekent dit dat het aantal delicten
tussen minimaal een kwart en maximaal ruim 40% overschat wordt. Daarbij komt
nog de overschatting als gevolg van dubbeltellingen en van de ruime delictomschrijvingen die in de interviews worden gebruikt.
Tegenover deze overschatting staat echter dat er ook een onderschatting plaatsvindt
omdat delicten ten onrechte niet meegeteld worden. Delicten zijn mogelijk buiten
de onderzochte periode `getelescopeerd'. Respondenten kunnen gebeurtenissen

17

Inde ESM 1985 is door een vraagstelling achteraf onderzocht hoeveel van de gerapporteerde delicten
betrekking hadden op dezelfde gebeurtenissen. Hierbij werden 76 gelijktijdige delictmeldingen gevonden,
waaronder 5 met 3 delicten. Als al deze tweede en derde meldingen als doublures worden aangemerkt,
zijn 81 van de in totaal 5263 delictmeldingen teveel (1,5%). Dubbelmeldingen van delicten doen zich het
vaakst voor bij diefstal uit de auto (26 maal), beschadiging van de auto (23) en diefstal van portemonnaie
(19). Overige diefstal (14), overige vernieling (14) en inbraak (11) zijn eveneens vaak gelijktijdig met
andere misdrijven gepleegd. Combinaties die relatief vaak voorkomen, zijn diefstal uit of vanaf de auto
met beschadiging van de auto en inbraak of overige diefstal met overige vernieling. Diefstal van bepaalde
goederen (portemonnaie, fiets) worden nogal eens dubbel gerapporteerd met diefstal uit de ruimte (auto,
huis) (Van der Heijden, 1985).
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vergeten zijn, niet als delict herkend hebben, of niet willen of durven melden aan
de interviewer. Verhoudingsgetallen tussen in slachtofferonderzoek gevonden
aantallen delicten die plaatsgevonden hebben in het onderzochte jaar, en minder
recente delicten indiceren een grotere uitval ten gevolge van vergeetachtigheid bij
lichtere delicttypen. Eveneens zijn er aanwijzingen dat serieuzere delicten minder
snel vergeten worden dan delicten van geringere ernst (Van Dijk, 1992, pp. 49-50).
Op grond hiervan mag verwacht worden dat delicten die bij de politie bekend
geworden zijn en waarbij volgens de respondent ondertekening heeft plaatsgevonden, relatief weinig vergeten worden.
Over de mate waarin overschatting en onderschatting elkaar compenseren, zijn
geen cijfers bekend. Aannemelijk is wel dat per saldo een overschatting resteert.
Deze bevinding is in overeenstemming met de uitkomsten van de vergelijking van de
ESM met de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV) die vanaf 1992 de ESM
opvolgt (Beukenhorst e.a., 1993). Dit nieuw ontwikkelde doorlopende onderzoek,
waarin gewerkt wordt met een ander steekproefontwerp en een aangescherpte, meer
juridisch georiënteerde vraagstelling met een betere datering en categorisering van
gebeurtenissen, leidt tot aanmerkelijk lagere schattingen.18
Ook voor het verschil in trend tussen ESM en Politiestatistiek is een aantal mogelijke
verklaringen te geven. Allereerst is in de hierboven gepresenteerde verklaringen voor
het absolute verschil vooralsnog aangenomen dat de effecten van de geschetste
factoren door de tijd heen constant zijn. Het is echter de vraag of dit ook werkelijk
zo is. Geheugeneffecten worden bijvoorbeeld mogelijk beïnvloed door aandacht in
de media. Respondenten herinneren zich onderwerpen die in het nieuws staan of
hebben gestaan, naar verwachting eerder. Ook is het niet denkbeeldig dat het
gemiddeld aantal slachtoffers per gebeurtenis aan verandering onderhevig is. Met
name voor in meer of mindere mate huishoudensgebonden delicten zou hierdoor
gaandeweg een systematische onderschatting van het aantal op kunnen treden.
De huishoudensverdunning die zich het afgelopen decennium heeft voorgedaan,
heeft naar verwachting tot gevolg gehad dat het slachtofferschap van een aantal
delicten individueler is geworden. Tussen 1980 en 1992 blijkt de gemiddelde grootte
van huishoudens te zijn afgenomen van 2,8 tot 2,4 leden. Met uitzondering van het
delict woninginbraak, waar het aantal leden in het huishouden van 15 jaar en ouder
gebruikt wordt als deelfactor19, is bij de andere delicten de afname van de huishoudensgrootte (en daarmee de afname van de kans op gezamenlijk slachtoffer-

18

Met het oog op trendbreuk die op zou treden bij de overgang van de Enquête Slachtoffers Misdrijven naar
de nieuwe doorlopende Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid, zijn in 1992 beide onderzoeken naast
elkaar uitgevoerd. Tabel 7 van bijlage 2 geeft de verhouding tussen beide uitkomsten weer als de deling
van de geschatte ERV-aantallen door de geschatte ESM-aantallen. Alle gemeenschappelijk gemeten delicten bijeengenomen bedraagt het aantal op basis van de ERV geschatte delicten 69% van het aantal op
basis van de ESM geschatte delicten. Voor de bij de politie gemelde delicten is dit 75%.

19

Dit komt er overigens op neer dat de aanvankelijke correctie in de weging voor de insluitkans weer ongedaan gemaakt wordt, waarmee de respons van elke respondent zich laat gelden als huishoudensrespons.
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schap) niet verdisconteerd in de gebruikte aanpassingsfactoren. Met name de verschillende delicten rond de auto (door een individueler gebruik van de auto) zouden
hierdoor mogelijk door de tijd heen onderschat kunnen zijn. Om deze veronderstelling te toetsen, is voor de autodelicten een nieuwe schatting uitgevoerd met het
aantal leden in het huishouden van 15 jaar en ouder als deelfactor in plaats van de
vaste aanpassingsfactor van 0,6. De uitkomst hiervan laat echter geen duidelijk
systematisch verschil zien.
Het verschil in trend tussen ESM en Politiestatistiek zou ook het gevolg kunnen
zijn van verschillen tussen vergeleken delictgroepen. Als delictgroepen in ESM en
Politiestatistiek elkaar niet volledig overlappen, kan het naar elkaar toegroeien ook
veroorzaakt worden door een snellere groei van de niet-inbegrepen categorie. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen spelen bij het totaal van diefstaldelicten, waar verschil zou
kunnen bestaan tussen het groeitempo van het aantal diefstallen van, vanaf of uit
niet-particuliere objecten, zoals scholen en bedrijven, en de groei van het aantal
diefstallen waarbij particuliere objecten betrokken zijn.
Ten slotte zou vertekening kunnen optreden door responseffecten. Zoals veel
enquête-onderzoek heeft de ESM te kampen met een teruglopende respons. Het
responspercentage blijkt tussen 1980 en 1992 te zijn gedaald van 69 tot 57. In
principe compenseert de toegepaste weging voor de selectiviteit die door nonrespons kan optreden. Indien de respons echter correleert met de doelvariabelen
van een onderzoek, gaat dit niet op. Weging wordt toegepast onder de aanname dat
degenen die responderen en de degenen die gemist worden met dezelfde achtergrondkenmerken, gelijk zullen antwoorden op de doelvariabelen (in dit geval slachtofferschap). Voor slachtofferonderzoek geldt dat de non-respons het hoogst is in de
groepen waar de meeste slachtoffers worden gevonden (jongeren, inwoners van
grote steden). Het is hierbij heel wel mogelijk dat de non-respons niet direct samenhangt met de groepskenmerken waarop gewogen wordt, maar in plaats daarvan
rechtstreeks samenhangt met de doelvariabele slachtofferschap of met achterliggende intermediërende variabelen als bijvoorbeeld uitgaansgedrag. Een positieve
correlatie van slachtofferschap met non-respons leidt tot een onderschatting van het
aantal delicten, die bij een dalende respons door de tijd heen toeneemt. Voor de
ESM-uitkomsten betekent dit dat deze mogelijk ten onrechte een te geringe stijging
te zien geven. Het effect hiervan zal echter niet veel meer dan enkele procenten
bedragen.
5.4.2

Politiestatistiek

Behalve op een overschatting van het aantal delicten aan de slachtofferzijde zou
het niet aansluiten van de ESM en de Politiestatistiek ook kunnen duiden op
onderrapportage van de kant van de politie. Het verschil tussen beide statistieken vormt dan een bevestiging van het vermoeden dat ondertekening van
een proces-verbaal of aangiftebewijs geen garantie is voor een daadwerkelijke
registratie door de politie van een bekend geworden delict. Reeds in 1975 is door
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Buikhuisen (1975, p. 3) gewezen op deze factor. Ten aanzien van de filtering op het
traject van slachtoffer tot geregistreerde criminaliteit onderscheidt hij de volgende
kritische momenten:
1
Slachtoffers moeten er zich van bewust zijn dat er een delict heeft plaatsgevonden.
2 De slachtoffers moeten bereid zijn aangifte te doen.
3 De aangiften moeten daadwerkelijk geregistreerd worden.
4 De geregistreerde aangiften moeten aan het CBS worden doorgegeven.
Hoewel artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering opsporingsambtenaren
verplicht van elk ter kennis gekomen delict een proces-verbaal op te maken en dit
vervolgens door de aangever te laten ondertekenen, komt het in de praktijk voor dat
dit niet gebeurt. Uit opportuniteitsoverwegingen blijft het opmaken van een procesverbaal dan achterwege voor als minder ernstig beoordeelde delicten of voor delicten die in de ogen van de politie geen vervolgbaar delict opleveren. In dit verband
wordt wel gesproken over `politiesepot' (Van Dijk en Vianen, 1977, p. 32; Van Dijk
en Steinmetz, 1979, p. 66). Over de mate waarin dit zich voordoet, is echter weinig
bekend.
De stijging van het ondertekeningspercentage zoals gevonden in hoofdstuk 2 vormt
er een aanwijzing voor dat delicten door de tijd heen vaker schriftelijk worden vastgelegd. Dat niet al deze delicten in de statistiek worden teruggevonden, zou kunnen
duiden op het bestaan van een grijs gebied van delicten waarvan slachtoffers melden
dat ondertekening heeft plaatsgevonden, maar die de politie vervolgens alsnog terzijde heeft gelegd. In deze verklaring ontstaat (een deel van) het verschil tussen ESM
en Politiestatistiek dus als gevolg van onderrapportage door de politie. Het verschil
in trend, het naar elkaar toegroeien van beide statistieken, kan dan worden opgevat
als een daling door de tijd heen van het niet-gerapporteerde deel.
5.5

Samenhang Politiestatistiek en Statistiek van strafrechtspleging
en -toepassing

Bij deze overgang worden vergeleken de variabelen `personen in door de politie
naar het parket gezonden processen-verbaal' en `ingeschreven strafzaken bij het
openbaar ministerie'.20
Wat betreft de gegevens van de politie, dient rekening gehouden te worden met
enige onzuiverheid omdat voor enkele politiekorpsen waar de gegevens over het
aantal personen in naar het parket gezonden processen-verbaal ontbraken, gewerkt
is met een bijschatting (zie hoofdstuk 3). In de doorstroomprofielen die beschreven

20

Voor een zuivere vergelijking is het noodzakelijk van de ingeschreven strafzaken eerst het aantal met een
overdracht afgedane strafzaken af te trekken. Omdat een overdracht leidt tot een nieuwe inschrijving (bij
een ander parket) gelden overdrachten ten opzichte van de instroom vanuit de politie als dubbeltellingen.
Jaarlijks worden rond 8.000 zaken overgedragen naar een ander parket. Omdat door onvolledige berichtgeving voor 1991 en 1992 het aantal overdrachten niet bekend is, is voor deze jaren uitgegaan van het
aantal zoals In 1990.
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zijn aan het begin van dit hoofdstuk, was al te zien dat de trends van beide variabelen redelijk dicht bij elkaar liggen. Omdat zowel in de Politiestatistiek als in de
Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing alle als misdrijf strafbaar gestelde
delicten worden waargenomen, is bij deze overgang vergelijking mogelijk voor
meer delictgroepen dan bij de ESM. Vergeleken kunnen worden alle delicten die
omschreven zijn in het Wetboek van Strafrecht en alle verkeersdelicten, daarnaast
zijn vergelijkbaar de Opiumwet en de wapenwetgeving. Buiten beschouwing blijven
strafzaken in het kader van de Wet op de Economische Delicten, belastingstrafzaken
en militaire strafzaken omdat deze in afzonderlijke statistieken worden waargenomen. De (kleine) restcategorie overige wetten is eveneens buiten beschouwing
gelaten.
Tabel 8 (pagina 96) toont voor een aantal hoofdgroepen van delicten en afzonderlijke
delictgroepen daarbinnen de verhouding van het aantal ingeschreven strafzaken op
het aantal personen in door de politie naar het OM gezonden processen-verbaal.
Opvallend is dat bij de hoofdgroepen dit inschrijvingspercentage dicht bij 100%
ligt, terwijl voor de afzonderlijke delictgroepen grotere afwijkingen gevonden
worden. Voor de hoofdgroepen vermogensmisdrijven, vernieling en openbareordemisdrijven en verkeerswetgeving ligt het aantal ingeschreven strafzaken tot 10%
hoger dan het aantal personen in naar het parket gezonden processen-verbaal. De
Opiumwet en de wapenwetgeving laten een wat sterkere oververtegenwoordiging
zien. Bij de gewelddelicten is het percentage 100 en bij de overige misdrijven uit
het Wetboek van Strafrecht ligt het percentage onder 100%. De vermelde percentages gelden voor de periode 1986-1992 (deze periode is helaas beperkt omdat de
variabele `personen in naar het parket gezonden processen-verbaal' pas beschikbaar
is vanaf 1986).
Figuur 62 (pagina 97) laat zien dat de trends op het niveau van hoofdgroepen een
zeer redelijke samenhang vertonen. Bij het totaal van misdrijven Wetboek van
Strafrecht en de grootste groep daarbinnen, de vermogensmisdrijven, wijken de
trends door de tijd heen niet systematisch af. De geringe afwijking in trends in 1990
en 1991 is vermoedelijk het gevolg van een verschuiving tussen jaren. Delicten die
bij de politie nog aan het eind van het jaar in de registratie zijn verwerkt, zijn mogelijk pas in het begin van het daaropvolgende jaar ingeschreven bij het openbaar
ministerie. De trends voor de verkeersmisdrijven volgen elkaar wel, maar lopen
gaandeweg uiteen.
In vergelijking met de andere hoofdgroepen geven de geweldmisdrijven een
afwijkende ontwikkeling te zien (figuur 63, pagina 97). Hoewel beide trends zeer
dicht bij elkaar liggen, stijgt het aantal personen in naar het parket gezonden
processen-verbaal door de tijd heen sterker dan het aantal ingeschreven zaken bij
het parket. Bij de afzonderlijke delicten is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar bij
diefstal met geweld en misdrijven tegen het leven. Het aantal personen in naar het
parket gezonden processen-verbaal is bij deze delicten de laatste jaren zodanig
gestegen dat het boven het aantal ingeschreven strafzaken is komen te liggen. In
de categorie mishandeling/bedreiging, waar in tegenstelling tot de meeste andere
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Tabel 8:

Personen in naar het parket gezonden processen-verbaal en ingeschreven
strafzaken bij het openbaar ministerie, gemiddeld per jaar voor de periode
1986-1992; verschil en inschrijvingspercentage'.
politietel
x100o(4)

parket(2)
x1000(4)

totaal

201,5

215,8

Wetboek van Strafrecht totaal

147,3

gewelddelicten totaal
tegen het leven
dood en lich. letsel door schuld
mishandeling
bedreiging
verkrachting
feitelijke aanranding
overige seksuele misdrijven
diefstal met geweld
afpersing

24,2
2,0
0,2
12,2
3,1
0,7
0,6
1,0
3,7
0,8

vermogensmisdrijven totaal

verschil
x1000(4)

inschrijvings-

percentage (3)

14,3

107,1

153,1

5,8

104,0

24,1
2,1
0,1
11,9
2,7
0,8
0,6
0,9
4,1
0,8

-0,1
0,1
-0,1
-0,2
-0,4
0,1
0,0
-0,0
0,4
0,0

99,7
105,6
60,1
98,0
87,8
114,0
103,6
96,7
111,2
102,5
105,2

95,0

100,0

5,0

eenvoudige diefstal

38,2

34,3

-4,0

89,7

gekwalificeerde diefstal

41,2

45,6

4,4

110,6

bedrog

2,7
2,1

2,4
1,9

-0,3
-0,3

87,8
87,9

verduistering
heling en schuldheling

4,2

6,8

2,6

162,7

valsheidsmisdrijven

6,6

9,1

2,5

138,7

muntmisdrijven

0,4

0,3

-0,1

73,7

overige valsheidsmisdrijven

6,1

8,8

2,6

143,0

vernieling en openbare orde
openbare orde
openbaar gezag
gemeengevaarlijke misdrijven
vernieling

25,4
7,9
3,2
1,4
12,1

27,1
10,7
3,9
1,4
10,2

1,7
2,9
0,8
0,1
-1,9

106,5
136,1
123,6
106,1
84,1

schennis der eerbaarheid

0,8

0,7

-0,1

91,0

discriminatie

0,1

0,1

-0,0

63,5

2,7

2,0

-0,7

73,7

totaal niet Wetboek van Strafrecht

54,2

62,7

8,5

115,7

Wegenverkeerswetgeving totaal

44,8

49,3

4,5

110,0

6,8

7,6

0,8

111,0

2,3
30,5
2,1

2,6
33,7
2,2

0,3
3,2
0,1

113,8
110,4
103,6

overige misdrijven WvSr.

doorrijden na ongeval

dood of lichamelijk letsel door schuld
rijden onder invloed
medewerking weigeren bloedproef
motorrijtuig besturen na ontzegging

1,0

1,2

0,2

114,9

joy-riding

0,4
1,7

0,4
1,8

-0,0
0,0

94,6
102,0

Opiumwet

6,7

9,3

2,6

139,6

Wapenwetgeving

2,7

4,1

1,4

153,0

overige misdrijven WvW

*
(1)
(2)

Exclusief Wet op de Economische Delicten, belastingstrafzaken, militaire strafzaken en 'overige wetten'.
personen in naar het parket gezonden pv's
ingeschreven strafzaken (minus overdrachten)

(3)
(4)

parket/politie
gemiddeld per jaar voor de periode 1986-1992

Bron: CBS
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Figuur 62: Samenhang. Personen in pv's naar het parket en ingeschreven strafzaken
(hoofdgroepen)
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Figuur 63: Samenhang. Personen in pv's naar het parket en ingeschreven strafzaken
(geweld)
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delicten in de periode 1986-1990 bij de politie een hoger aantal wordt gevonden dan
bij het parket, stijgt het aantal personen in naar het parket gezonden processenverbaal juist minder sterk dan het aantal ingezonden strafzaken.
De verschillen die gevonden worden, blijken niet groot te zijn. Op een vergelijkbaar
totaal van gemiddeld jaarlijks ruim 200.000 strafzaken worden er door het openbaar
ministerie rond 15.000 strafzaken (7%) meer ingeschreven dan er personen voorkomen in door de politie naar het parket gezonden processen-verbaal. Het meest
waarschijnlijk is dat de verschillen duiden op een geringe onderrapportage door de
politie. Voor enkele delictgroepen bestaat de mogelijkheid van instroom van delicten
uit andere diensten dan de reguliere politie (onder andere Spoorwegpolitie, bijzondere opsporingsdiensten als de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de
Economische Controledienst (ECD), de Algemene Inspectiedienst (AID), de Arbeidsinspectie, de Keuringsdienst van Waren en het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen
en bijzondere opsporingsambtenaren in dienst van uitvoeringsorganen). Een voorbeeld waar met een dergelijke instroom rekening moet worden gehouden, is het
delict valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr.) in de groep overige valsheidsmisdrijven.
Als gevolg van de intensivering van de opsporing van fraudedelicten is het aantal
zaken in deze categorie bij het openbaar ministerie de laatste jaren gegroeid met
bijna 5.000. Bij de politie is deze stijging niet terug te vinden omdat veel zaken rechtstreeks bij het openbaar ministerie gemeld worden. Het is echter niet waarschijnlijk
dat de instroom vanuit de niet-reguliere politie de verschillen volledig kan verklaren
omdat, met uitzondering van de Spoorwegpolitie, genoemde diensten veelal actief
zijn op gebieden waar met name de buiten beschouwing gelaten delictgroepen relevant zijn (de Wet op de Economische Delicten, het belastingstrafrecht, en enkele van
de overige wetten).
Het feit dat de percentages voor de afzonderlijke delicten sterker uiteenlopen dan
bij de hoofdgroepen, lijkt erop te duiden dat de politie en het OM delicten vaak in
verschillende categorieën plaatsen. Bij samenloop van meer delicten in één strafzaak wordt de zaak in de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing consequent
voorzien van de code van het delict met de zwaarste strafdreiging. Bij de politie telt
in principe eveneens het zwaarste delict. De indruk ontstaat echter dat hier gemiddeld genomen vaak minder specifieke en lichtere delicten gecodeerd worden dan
bij het openbaar ministerie. Zo heeft de politie een overschot aan misdrijven als
bedreiging, eenvoudige diefstal, vernieling en overige misdrijven Wetboek van Strafrecht, terwijl het OM een overschot heeft aan gekwalificeerde diefstal, heling en
schuldheling en aan misdrijven tegen de openbare orde, de Opiumwet en de wapenwetgeving.
De bevindingen bij de gewelddelicten wijzen erop dat dit de laatste jaren aan het
veranderen is. Ernstige delicten als misdrijven tegen het leven en diefstal met geweld
stijgen bij de politie veel sterker dan bij het openbaar ministerie, zelfs zodanig dat
het aantal personen in door de politie naar het parket verzonden processen-verbaal
boven het aantal ingeschreven strafzaken komt te liggen. De trends voor het totaal
van geweldmisdrijven laten een vergelijkbare ontwikkeling zien. Dit kan erop duiden
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dat er bij de politie een verschuiving is opgetreden in de categorisering van delicten.
Een delict als bijvoorbeeld tasjesroof werd mogelijk in het verleden als eenvoudige
diefstal in de registratie verwerkt, terwijl het tegenwoordig wordt gezien als diefstal
met geweld. Een dergelijke verschuiving tussen categorieën door de jaren heen leidt
tot een geringe afname van de oorspronkelijke, veel omvangrijker categorie en een
veel grotere toename van de nieuwe, kleinere categorie.
5.6

Samenhang: conclusie

De geanalyseerde trends laten zien dat de in dit rapport vergeleken statistieken op
middellange termijn een duidelijke samenhang vertonen. Deze bevinding maakt het
mogelijk om de criminaliteitsontwikkeling van Nederland in een breder perspectief
te beschouwen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de geanalyseerde periode uiteen valt in
twee delen (zie hiervoor ook figuur 48). In het eerste deel doet zich een sterke stijging voor. Vanaf 1984 treedt een periode van stabilisering in, waarin de aantallen
zich consistent en constant ontwikkelen. Na 1990 lijkt weer sprake te zijn van een
lichte stijging in met name de geregistreerde criminaliteit. In 1984 tekent zich een
duidelijk omslagpunt af in zowel het geschatte aantal delicten in de ESM waarbij
ondertekening heeft plaatsgevonden, als in de geregistreerde en in de opgehelderde
delicten in de Politiestatistiek en in het aantal ingeschreven rechtbankstrafzaken.
Deze omslag is overigens niet duidelijk te zien in het totale aantal op basis van de
ESM geschatte delicten, dat een veel geleidelijker verloop kent in het begin van de
jaren tachtig.
Confrontatie van aantallen delicten op basis van de Enquête Slachtoffers Misdrijven
en van de Politiestatistiek levert enkele verrassende inzichten op. Uit de ESM kan
worden afgeleid dat door de tijd heen iets meer delicten door het publiek zijn
aangegeven, maar dat vooral een groter deel van de ter kennis gekomen delicten bij
de politie geleid heeft tot de ondertekening van een proces-verbaal. Voor de
Politiestatistiek betekent dit dat een aanzienlijk deel van de stijging in de
geregistreerde criminaliteit door de tijd heen veroorzaakt is door een vergroting van
het deel van de delicten dat in de registratie komt en dus niet door een toename van
de werkelijke criminaliteit. Aangifte en ondertekening samengenomen leidde in
1980 16% van het totale aantal in de ESM gemeten delicten tot ondertekening van
een proces-verbaal tegen 24% in 1992. Het effect hiervan doet zich het sterkst voelen
in de periode 1980-1984. Het `dark number' - het ongeregistreerd gebleven deel van
de criminaliteit - is hierdoor in percentage van het totaal evenredig afgenomen. Als
verklaringen voor deze ontwikkelingen moet gedacht worden aan de sterk toegenomen aandacht voor criminaliteit - denk aan het werk van de Commissie Kleine
Criminaliteit - wat bij het publiek heeft geresulteerd in een bewustzijnsverandering en bij de politie heeft geleid tot wijzigingen in het registratiebeleid. Daarnaast
doet zich ook het effect gelden van door automatisering toegenomen registatiemogelijkheden.
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Hoewel er in trends tussen ESM en Politiestatistiek een redelijke samenhang wordt
gevonden, blijft er in absolute aantallen een aanzienlijk verschil bestaan. Vergelijking van het aantal delicten uit de ESM waarbij ondertekening heeft plaatsgevonden,
met het aantal geregistreerde delicten in Politiestatistiek laat een verschil zien van
circa 30%. Wat betreft het aantal op basis de ESM geschatte delicten, kunnen hierbij
twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste mag men het gevonden niveau
gezien het steekproefkarakter van het slachtofferonderzoek niet verabsoluteren.
Door ondermeer geheugeneffecten is het aannemelijk dat in slachtofferonderzoek
rekening moet worden gehouden met een substantiële overschatting van het aantal
delicten. Ten tweede kan men zich afvragen hoe serieus alle door ondervraagden
ondervonden delicten zijn. Met name voor vernielingen, voor enkele typen diefstallen en voor bedreigingen en handtastelijkheden worden vermoedelijk relatief
veel delicten van een geringe ernst gerapporteerd. Voor deze delicten geldt dat
minder dan 15% ter kennis komt van de politie en tot ondertekening van een procesverbaal leidt. Hoewel bij delictschattingen op basis van slachtofferonderzoek rekening gehouden moet worden met een aanzienlijke marge, bevestigt de vergelijking
met de Politiestatistiek dat de uitkomsten van slachtofferonderzoek - onder aanname dat door de jaren heen geen verandering optreedt in datgene wat gemeten
wordt - zijn op te vatten als een valide indicator voor de ontwikkeling van bepaalde
typen criminaliteit.
Bij de Politiestatistiek is het belangrijk voor ogen te blijven houden dat het hierbij
gaat om geregistreerde criminaliteit en dat veranderingen in het politiecijfer niet
alleen een weerspiegeling kunnen zijn van een verandering in de werkelijke criminaliteit, maar ook veroorzaakt kunnen zijn door veranderingen in de filtering die
optreedt, bijvoorbeeld door veranderingen in aangiftegedrag, veranderingen in
opsporingsbeleid of veranderingen in registratie van delicten. Vooral de laatste
factor moet niet onderschat worden. Dit inzicht is overigens zeker niet nieuw.
Onder andere door Van Tulder is hier al op gewezen. Een van de conclusies van
zijn onderzoek `Criminaliteit, pakkans en politie' (1985, p.137) luidt:
'De invloed van het registratiegedrag van de politie op cijfers betreffende ter
kennis van de politie gekomen misdrijven is aanzienlijk. (...) Bij de tijdreeksanalyse blijken de ontwikkelingen in politiecijfers en cijfers uit slachtofferenquêtes vanaf 1973 uiteen te lopen. De politiecijfers stijgen bijna over de hele
linie sneller dan de slachtoffercijfers. Het lijkt erop, dat de oorzaak hiervan niet
kan worden gevonden in methode van waarneming, maar dat het uiteenlopen
van beide trends voornamelijk moet worden toegeschreven aan een toegenomen
bereidheid van de politie misdrijven te registreren.'
Dit inzicht werpt overigens ook een ander licht op het in absolute termen redelijk
constante aantal opgehelderde misdrijven maar in relatieve termen voortdurend
dalende ophelderingspercentage. Een afnemend `dark number' doet niet automatisch het aantal ophelderingen toenemen. De vijver waaruit gevist wordt, neemt
wel toe maar met delicten waarvan de opheldering bij voorbaat zo goed als kansloos
lijkt. Het onvermijdelijke gevolg is een daling van het ophelderingspercentage. Het
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Figuur 64: Samenhang. Opheldering als percentage van het totale geschatte aantal ESM
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aantal ophelderingen gerelateerd aan het veel hogere, dichter bij de werkelijke
criminaliteit liggende totaal geschatte aantal delicten op basis van de ESM, toont
een heel ander beeld dan de dramatische daling op basis van de geregistreerde
criminaliteit. Figuur 64 laat zien dat op deze wijze berekend sprake is van een
gelijkblijvend tot zelfs licht stijgend percentage ophelderingen.
Ten aanzien van het politiecijfer moet te allen tijde bedacht worden dat het tot
stand komt in het ingewikkelde samenspel van werkelijke criminaliteit, aangiftebereidheid, opsporingsbeleid, registratiebereidheid, ophelderingmogelijkheden en
pakkans. Als complicerende factor geldt nog dat hierbij ook schijnbaar tegengestelde
effecten op kunnen treden. Onder andere bij Van Dijk (1992, p. 60) is deze notie
terug te vinden:
`Veel beleidsmaatregelen hebben als neveneffect dat de aangiftebereidheid
toeneemt, zodat ook de politiecijfers gaan stijgen. Een juiste beoordeling van
de externe effectiviteit van zulke maatregelen is dus niet mogelijk op basis van
politiecijfers. Men zal dan immers vaak de onjuiste conclusie trekken dat de
extra maatregel averechts heeft gewerkt (stijgende politiecijfers), terwijl in
werkelijkheid een dubbel succes is geboekt (dalende criminaliteit en stijgende
aangifteb ere i dheid) .'
Het is kortom noodzakelijk zich ervan bewust te zijn dat het aantal geregistreerde
delicten geen onafhankelijk gegeven is, zeker niet in een tijd waarin cijfers een
toenemende rol gaan spelen in het beleid en bijvoorbeeld gebruikt worden bij de
toewijzing van menskracht en middelen of de meting van effectiviteit van
beleidsmaatregelen.
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Een fraaie illustratie van deze tegengestelde effecten is te zien bij een door Van den
Heuvel (1992) beschreven preventieproject in Weert. In deze gemeente werd in 1990
na overleg met een groot aantal betrokkenen en begeleid door een intensieve
campagne van de lokale overheid een aantal maatregelen genomen met als doel de
aanpak van de criminaliteit in de binnenstad. Dit beleid had echter als onverwachte
nevenwerking dat er een zodanig mobiliserend effect van uitging op publiek en
politie dat in de registraties vrijwel alle delictcategorieën in aantal stegen. Een sterk
toegenomen alertheid en waarschijnlijk ook gevoeligheid voor criminaliteit had als
resultaat dat meer voorvallen gemeld en geregistreerd werden. Zo constateerden de
onderzoekers onder andere een in vergelijking met referentiegemeenten onwaarschijnlijk hoog aangiftepercentage van 90% bij fietsendiefstallen. De Weertse
ervaring laat zien dat op zichzelf vermoedelijk adequaat beleid met zich mee kan
brengen dat het probleem ogenschijnlijk groeit omdat meer gezien, gemeld en
vastgelegd wordt.
Uit de hier gevonden samenhangen kan ook geconcludeerd worden dat voor de
door Passchier en Berghuis voorgestelde correctie van de ontwikkeling van de
geregistreerde criminaliteit geen grond aanwezig is. In plaats van een trendbreuk in
1984 suggereren zij dat in werkelijkheid een veel geleidelijker ontwikkeling heeft
plaatsgevonden (Passchier en Berghuis, 1991, p. 230; zie ook Koper en Oudhof,
1991). Zoals de vergelijking met de ESM echter laat zien, is een zelfde breuk als in de
Politiestatistiek ook terug te vinden in de ontwikkeling van het op basis van de ESM
geschatte aantal delicten dat ter kennis is gekomen van de politie en waarbij
ondertekening heeft plaatsgevonden. Een verklaring voor de door Passchier en
Berghuis veronderstelde `implausibiliteiten' in de opgaven van politiekorpsen ligt
waarschijnlijk in veranderingen in het registratiebeleid met als doel meer van de
gemelde delicten om te zetten in proces-verbaal. Op het niveau van afzonderlijke
korpsen (gemeenten) leidt dit tot plotselinge sprongen in aantallen geregistreerde
delicten. Wat feitelijk gebeurt, is dat de ondergrens van wanneer een delict in een
proces-verbaal wordt vastgelegd en wanneer niet meer, wordt verlegd. De aanzuigende werking die hiervan uitgaat, speelt vooral een rol bij relatief minder ernstige
bulkdelicten als fietsendiefstallen, diefstal uit en vanaf de auto, vernielingen en
beschadiging als gevolg van doorrijden na aanrijding. Sprongen in aantallen delicten
kunnen daarnaast ook optreden door verschuivingen tussen misdrijfcategorieën als
gevolg van veranderingen in de kwalificatie van delicten.
De vergelijking van de Politiestatistiek met de Statistiek van strafrechtspleging en
-toepassing maakt aannemelijk dat er inderdaad verschuivingen in de kwalificatie
van delicten zijn opgetreden. Op hoofdgroepen van misdrijven wordt een duidelijke
samenhang gevonden tussen het aantal personen in naar het parket gezonden
processen-verbaal uit de Politiestatistiek en het aantal ingeschreven strafzaken bij
het OM. De verschillen in absolute aantallen zijn relatief klein en bedragen voor de
belangrijkste hoofdgroepen van misdrijven tussen 0 en 10%. Voor afzonderlijke categorieën van misdrijven zijn de verschillen groter. In de vergelijking van afzonderlijke categorieën van geweldmisdrijven kan een aanwijzing gevonden worden dat

Samenhang van statistieken

een deel van de relatief sterke stijging in de Politiestatistiek het gevolg is van een
verandering in kwalificatie van delicten. Bij enkele getalsmatig geringe maar
ernstige geweldmisdrijven blijkt het aantal personen in door de politie naar het
parket gezonden processen-verbaal sterker te zijn toegenomen dan het aantal
ingeschreven strafzaken. Voor het totaal van geweldmisdrijven laat de Politiestatistiek eveneens een sterkere stijging zien dan de Statistiek van strafrechtspleging en -toepassing.
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Criminality and the reaction of the
penal system - trends and coherence

This report is the result of a cooperation between Statistics Netherlands and the
Research and Documentation Centre. The main purpose of this study is to describe
the development of criminality and the penal reaction to it in the Netherlands in the
period 1980-1992. Another major purpose is to analyze the coherence between the
outcomes of the different statistical sources.
Statistics Netherlands has three sources with statistical information at its disposal
about the extent, the character and the development of criminality. In principle
these statistics give an overview of the different phases of the so-called `penai
trajectory' from victimization to verdicts of guilty.
The first chapter of this report provides an introduction to and theoretical
exploration of the statistica) coherence of criminality statistics. The three following
chapters describe the main characteristics and trends of the Victim Survey, the
Police Statistics and the Criminal Justice Statistics.
Victim Survey
A sample of the Dutch population is surveyed about their experiences with 16 types
of frequently occurring crime such as theft, vandalism, assaults/threats and sexual
harassment. This data is used to estimate the total number of crimes, the number of
crimes reported to the police, and the number of crimes in which an official report is
signed by the victim.
In the period 1980-1992 this survey was held 9 times. In the first five years the
estimated total number of crimes increased from 5.8 million in 1980 to 6.9 million in
1984. After this period the total number of crimes stabilized. The number of crimes
reported to the police and the number of crimes in which an official report was
signed grew more significantly. The number of crimes reported to the police
increased from 1.8 million in 1980 to 2.2 million in 1992. The number of crimes in
which an official report was signed increased even more, from 950 thousand in 1980
to 1.6 million in 1992.
Police Statistics
In the Police Statistics, information is gathered about crimes recorded by the police,
clearing up crimes, the identification of suspects and official reports passed on to
the Public Prosecutor and the number of persons included in those reports. These
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statistics are compiled from the integral enumerations received from the police
forces.
Between 1980 and 1992 the number of recorded crimes rose by 80 percent, from 706
thousand to 1.3 million. This strong increase mainly took place before 1985. After
1984 the number of recorded crimes was still growing but at a much slower pace. The
number of crimes cleared up by the police is more constant and even decreased a
little in the last few years. In 1992 242 thousand crimes (19%) where cleared up. The
number of suspects and the number of persons in official reports passed on to the
Public Prosecutor follow roughly the same trend as the number of crimes cleared up.
Criminal Justice Statistics
Statistics about the penal reaction to suspects and verdicts by the Public Prosecutor
and the jurisdiction are based on information about individual criminal cases
derived from the Public Prosecution's administration.
In the eighties the criminal cases passed on by the police were increasingly followed
by some type of penal reaction. About 200 thousand cases were processed every year.
The growth of the number of transactions was spectacular, due. to the 1983 extension
of the possibility to use this type of disposal. In 1990, 16 percent of all cases ended
with a transaction. Parallel to the growing number of transactions, the share of
dismissals decreased from 40 to 31 percent. About one third of all criminal cases was
brought before a judge, of which 91 to 96 percent lead to a verdict of guilty. In the
period 1982-1990 the number of persons sentenced to imprisonment was stable but
the average period of detention almost doubled.
Coherence of statistics
In the final chapter the coherence of the outcomes of the statistics is analyzed by
comparing trends. Inherent to the statistical sources there are a number of
differences in definitions, methodology and scope. For the analysis these differences
between statistics were considered constant over the time.
Summarizing the results of the comparison, the analyzed period can be broken
down into two parts. Up to 1984 there is a rather strong increase in the number of
crimes. After 1984 there is a more stable development. The breaking point in 1984 is
mainly due to the group of property crimes. In both the Victim Surveys and the
Police Statistics this is the biggest group of crimes which determines the overall
trend.
Comparison of the data from Victim Surveys and Police Statistics shows a decrease of
the dark number (the unrecorded part of crime). The number of crimes in which an
official report is signed increased from 16 percent of the total number of crimes in
1980 to 24 percent in 1992. This implies that part of the increase in police-recorded
crimes is due to a better registration by the police instead of a real rise in crime.
There is still a gap between the estimated number of crimes in which an official
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report is signed in Victim Surveys and the number of police-recorded crimes. This
gap is probably caused by overreporting of crimes in Victim Surveys because of
differences in definitions, double counting, memory effects etcetera.
Overall trends of Police Statistics and Criminal Justice Statistics show a rather good
coherence. The level of separate types of crime shows some diversion. Qualifications
of crimes by police and by Public Prosecutor sometimes differ. Through time the
police seems to have a tendency to qualify crimes more severely. Bag-snatching, for
instance, was first qualified as simple theft and later as violent theft.

Résumé

Criminalité et réaction pénale évolution et relations

Ce rapport est le résultat d'une étude menée conjointement par l'Office central
de la statistique (CBS) et le Centre de documentation et de recherche scientifique
du ministère de la Justice néerlandais (WODC). L'objectif de vette étude est de
décrire l'évolution, aux Pays-Bas, de la criminalité et de la réaction pénale face
à cette criminalité au cours de la période 1980-1992. Un autre objectif important
de cette étude est d'analyser la relation entre les résultats des différentes sources
statistiques.
L'Office central de la statistique dispose de trois sources de données statistiques
sur l'ampleur, la nature et l'évolution de la criminalité. Ces données statistiques
donnent, en principe, un apercu des différentes phases de ce que l'on appelle le
`trajet pénal', de la victime à la condamnation.
Le premier chapitre de ce rapport est consacré à une introduction et à une exploration théorique de la relation statistique entre les différentes statistiques de la
criminalité. Dans les trois chapitres qui suivent, sont décrites les caractéristiques
et tendances principales de 1'Enquête relative aux victimes de délits (ESM), les
statistiques de la police et les statistiques relatives à l'administration et à
l'application de la justice pénale.
L'Enquête relative aux victimes de délits
Un échantillon de la population néerlandaise est interrogé par le biais d'une
enquête sur ses expériences avec 16 formes de criminalité courante telles que
le vol, le vandalisme, l'intimidation et les atteintes sexuelles. Les données
recueillies permettent de parvenir à une estimation du nombre total des délits,
du nombre de délits dénoncés et du nombre de délits pour lesquels un procèsverbal a été dressé.
Cette enquête a été réalisée à neuf reprises durant la période 1980-1992. Au cours
des cinq premières années, le nombre total de délits a progressé de 5,8 millions en
1980 à 6,9 millions en 1984. Ce chiffre est resté assez stable après cette période. Le
nombre de délits dénoncés et le nombre de délits pour lesquels un procès-verbal a
été dressé ont connu une forte progression. Le nombre de délits dénoncés est passé
de 1,8 millions en 1980 à 2,2 millions en 1992. Mais eest surtout le nombre de délits
pour lesquels un procès-verbal a été dressé qui a le plus augmenté, passant de
950.000 en 1980 à 1,6 millions en 1992.
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Les statistiques de la police
Les statistiques de la police réunissent des données sur les délits enregistrés par la
police, l'élucidation des délits, les suspects recherchés, les procès-verbaux envoyés
au Parquet et le nombre de personnes mentionnées dans ces procès-verbaux. Ces
statistiques sont élaborées à partir des comptes intégraux fournis par les corps de
police.
Entre 1980 et 1992, le nombre de délits enregistrés a augmenté de 80%, passant de
706.000 à 1,3 millions. Cette progression considérable a eu lieu principalement
jusqu'en 1984. A partir de 1985, le nombre de délits enregistré continue de
progresser, mais de manière beaucoup plus lente. Le nombre de délits élucidés
est beaucoup plus constant et va même jusqu'à légèrement diminuer au cours

des dernières années de la période. 242.000 délits ont été élucidés en 1992, soit
19%. Le nombre de suspects et le nombre de personnes mentionnées dans les
procès-verbaux envoyés au Parquet connaissent une évolution comparable à
celle du nombre de délits élucidés.
Statistiques de l'administration et de l'application de la justice pénale
Les statistiques relatives à I'action du ministère public contre les suspects et les
condamnés sont élaborées à partir de données sur des affaires pénales individuelles
issues de l'administration du parquet.
Au cours des années 80, une part croissante des affaires transmises par la police a
débouché sur une quelconque forme de poursuite pénale. Environ 200.000 affaires
sont traitées annuellement. Suite à 1'élargissement de la compétence de transaction
en 1992, le nombre de transactions, en particulier, a fortement progressé. 16% des
affaires ont débouché sur une transaction en 1990. Parallèlement à la croissance du
nombre de transactions, le nombre de classements sans suite a diminué de 40% à
31%. Environ un tiers des affaires est porté devant le juge, dont 91 à 96% ont été
sanctionnées par un verdict de culpabilité. Au cours de la période 1982-1990, le
nombre de peines de prison ferme infligées est resté le même tandis que la durée
moyenne de détention a doublé.
Relation entre les différentes statistiques
La relation entre les différentes statistiques est analysée dans te dernier chapitre par
le biais d'une comparaison des tendances. 11 va sans dire qu'ont été prises en compte
les différences inhérentes aux statistiques sur le plan des définitions, des méthodes
et de la portée. C'est pourquoi cette comparaison a eu lieu en partant du principe
que les effets de ces différences sont constantes du point de vue temporel.
Si l'on considère rapidement les résultats de la comparaison, l'on peut conclure que
la période analysée se divise en deux phases. Jusqu'à 1984, la progression des délits
est importante. A partir de 1985, l'évolution est plus stable. La rupture de 1984 est
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principalement causée par l'évolution des délits financiers. Ces délits constituent aussi bien dans l'enquête relative aux victimes de délits que dans les
statistiques de la police le groupe le plus important qui, en fait, détermine la
tendance générale.
La comparaison des données de l'enquête relative auxvictimes de délits avec les
données statistiques de la police montre une diminution du 'chiffre obscur' de la
criminalité. Le nombre de délits pour lesquels un procès-verbal a été dressé est
passé de 16% du nombre total de délits en 1980 à 24% en 1992. Ceci signifie que
la progression de la criminalité enregistrée par la police est en partie due à un
meilleur enregistrement des délits plut6t qu'à une croissance réelle de la criminalité.
Une différence significative existe entre le nombre de délits pour lesquels un procèsverbal a été dressé, tel qu'il ressort de l'enquête relative aux victimes de délits, et le
nombre de délits enregistrés par la police. Cette différence est probablement due en
majeure partie à une surestimation du nombre de délits dans l'enquête, en raison de
différences sur le plan de la description des délits, de comptes doubles et d'effets de
mémoire.
La relation entre les statistiques de la police et les statistiques de l'administration et
de l'application de la justice pénale est beaucoup plus nette. Mais les différences
sont plus importantes lorsque les délits sont considérés de manière autonome.
La police et le ministère public ne qualifient pas toujours les délits de la même
manière. La police semble avoir tendance, avec le temps, à qualifier plus lourdement
les délits (le vol à l'arraché passant par exemple de vol simple au vol aggravé de
violences).
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Bijlage 1

Enquête Slachtoffers Misdrijven

Overzicht vraagvolgorde Enquête Slachtoffers Misdrijven

fietsendiefstal
bromfietsendiefstal
autodiefstal
diefstal uit auto
diefstal vanaf auto
beschadiging van auto
doorrijden na aanrijding
inbraak

verslagjaren

verslagjaren

1982-1992

1980+1981

1

bedreiging buiten

9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
5
4
6
16
9
7
8
10
12
11
14
13

exhibitionisme

16

15

overige vernieling
portemonnaiediefstal
overige diefstal
handtastelijkheden binnen
handtastelijkheden buiten
bedreiging binnen

2
3
4
5
6
7
8

Vraagstelling ESM (vraagvolgorde verslagjaren 1982-1992)
1

2

3

4

5

Fietsendiefstal
'Is wel eens ooit een fiets van u gestolen? Het gaat niet om fietsen van andere
gezinsleden maar om een fiets van uzelf.' (In 1990 en 1992 alleen gevraagd aan
respondenten die nu een fiets bezitten.)
Bromfietsendiefstal
'Is wel eens ooit een bromfiets van u gestolen? Bedoeld wordt niet de bromfiets van
een ander gezinslid maar een bromfiets van uzelf.'
Autodiefstal
'Is uw auto/de auto van uw (partner) wel eens gestolen?' (Selectie op autobezit in
verslagjaar van respondent zelf of partner.)
Diefstal uit de auto
'Is wel eens iets gestolen uit uw auto/de auto van uw (partner)?' (Selectie op autobezit
in verslagjaar van respondent zelf of partner.)
Diefstal vanaf de auto
'Is wel eens iets gestolen wat aan de buitenkant van uw auto/de auto van uw (partner)

Bijlage 1

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16
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zat, bijvoorbeeld een autospiegel, antenne, wiel of ander onderdeel?' (Selectie op
autobezit in verslagjaar van respondent zelf of partner.)
Beschadiging van de auto
'Is uw auto/de auto van uw (partner) wel eens moedwillig beschadigd?' (ENQ.:
afgezien van beschadiging bij diefstal van, uit of vanaf de auto; of bij aanrijding.)
(Selectie op autobezit in verslagjaar van respondent zelf of partner.)
Doorrijden na aanrijding
'Is degene die de aanrijding veroorzaakte daarbij wel eens doorgereden zonder zich
bekend te maken?' (Selectie op respondenten die wel eens buiten hun schuld zijn
aangereden.)
Inbraak
'Is bij u thuis weleens ingebroken?'
Overige vernieling
'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 fiets of bromfiets, kleding
of geld uit een kleedkamer?'
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 andere wijze 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 willekeurige vreemden hun geslachtsdelen te laten zien. Heeft zo iemand dat tegenover
u ook wel eens gedaan?'
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Tabel 1:

95%-betrouwbaarheidsintervallen ESM delictschattingen, boven- en ondergrens in
procenten van totaal (gemiddeld en maximum)

geschatte

steekproefomvang

aantallen

8.500 á 11.000

tussen:

(1980-1986)

gemiddelde

4.500
(1988-1992)

maximum

gemiddelde

maximum

5,5 - 7 miljoen

3

3

4

1,5 - 3 miljoen

5

8

8

9

1 - 1,5 miljoen

8

10

11

14

8

9

13

16

10

12

17

20

0,75 - 1 miljoen
500.000 -750.000

4

400.000 - 500.000

12

18

18

23

300.000 - 400.000

16

21

21

32

200.000 - 300.000

17

26

25

35

100.000 - 200.000

22

33

32

50

120
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Tabel 2:

Schuldigverklaringen naar delictsoort

a bs.

%

a bs.

0/0

1986
a bs.

%

81.375

100

70.941

100

68.690

100

1982

totaal
geweldmisdrijven

1984

6.691

8,2

6.337

8,9

7.236

10,5

290

0,4

318

0,4

318

0,5

4.101

5,0

3.777

5,3

3.990

5,8

527

0,6

544

0,8

609

0,9

516

0,6

303

0,4

692

1,0

1.257

1,5

1.395

2,0

1.627

2,4

22.774

28,0

24.154

34,0

24.951

36,3

6.542

8,0

5.354

7,5

6.410

9,3

11.680

14,4

13.526

19,1

12.898

18,8

bedrog, valsheid, verduistering

2.772

3,4

3.178

4,5

3.478

5,1

heling

1.780

2,2

2.096

3,0

2.165

3,2

levensdelicten
mishandeling
bedreiging
zedendelicten
diefstal met geweld, afpersing
vermogensmisdrijven
eenvoudige diefstal
gekwalificeerde diefstal

6.995

8,6

6.384

9,0

6.306

9,2

openbare orde en gezag

4.029

5,0

3.999

5,6

3.851

5,6

vernieling

2.966

3,6

2.385

3,4

2.455

3,6

36.516

44 ,9

26.978

38,0

24.566

35,8

26.015

32,0

19.525

27,5

18.270

26,6

4.967

6,1

2.657

3,7

2.201

3,2

5.534

6,8

4.796

6,8

4.095

6,0

8.399

10,3

7.088

10,0

5.631

8,2

420

0,5

402

0,6

387

0,6

1.686

2,1

1.913

2,7

1.917

2,8

1.983

2,4

1.549

2,2

1.292

1,9

3.679

4,5

2.528

3,6

1.880

2,7

631

0,8

696

1,0

155

0,2

vernieling/openbare orde

verkeersdelicten
rijden onder invloed
doorrijden na ongeval
overige WvW
overige
overige WvSr.
Opiumwet
Wapenwet
overige wetten
overtredingen e.d.
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Tabel 2 vervolg
1988

totaal
geweldmisdrijven
levensdelicten
mishandeling
bedreiging
zedendelicten
diefstal met geweld, afpersing
vermogensmisdrijven
eenvoudige diefstal
gekwalificeerde diefstal
bedrog, valsheid, verduistering
heling
vernieling/openbare orde
openbare orde en gezag
vernieling
verkeersdelicten
rijden onder invloed
doorrijden na ongeval
overige WvW
overige
overige WvSr.
Opiumwet
Wapenwet
overige wetten
overtredingen e.d.

1990

abs.

%

abs.

0/0

72.624

100

67.928

100

8.278

11,4

9.040

13,3

443

0,6

525

0,8

4.334

6,0

4.608

6,8

811

1,1

918

1,4

788

1,1

764

1,1

1.902

2,6

2.225

3,3

28.162

38,8

25.763

37,9

7.798

10,7

6.533

9,6

13.483

18,6

12.776

18,8

4.356

6,0

4.490

6,6

2.525

3,5

1.964

2,9

7.498

10,3

7.587

11,2

4.638

6,4

4.822

7,1

2.860

3,9

2.765

4,1

22.989

31,7

19.977

29,4

16.967

23,4

15.033

22,1

1.985

2,7

1.678

2,5

4.037

5,6

3.266

4,8

5.697

7,8

5.561

8,2

454

0,6

530

0,8

2.423

3,3

2.428

3,6

1.213

1,7

892

1,3

1.436

2,0

1.093

1,6

171

0,2

618

0,9
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Tabel 3:

Ontwikkeling aantal opgelegde gevangenisstraffen en geldboetes naar modaliteit
1982
abs.

1984
%

1986

abs.

%

°k

abs.

gevangenisstraf zonder boete

20.213

24,8

20.641

29,1

20.522

29,9

geheel onvoorw. gev.straf

10.169

12,5

9.997

14,1

9.261

13,5

deels onvoorw. gev.straf

6.133

7,5

5.452

7,7

4.987

7,3

geheel voorw. gev.straf

3.911

4,8

5.192

7,3

6.274

9,1

gevangenisstraf met boete'

15.735

19,3

15.855

22,3

14.595

21,2

boete zonder gevangenisstraf

41.974

51,6

31.335

44,2

30.597

44,5

38.665

47,5

28.235

39,8

26.816

39

deels onvoorw. boete

2.073

2,5

1.968

2,8

2.229

3,2

geheel voorw. boete

1.236

1,5

1.132

1,6

1.552

2,3

3.453

4,2

3.110

4,4

2.976

4,3

geheel onvoorw. boete

overig
totaal

81.375

100

70.941

100

68.690

100

Het gaat hier overwegend om een combinatie van een voorwaardelijke gevangenisstraf met een boete.

Tabel 4:

Aantal opgelegde maatregelen

onvoorwaardelijk tbs
onv. jeugd-tbr/pibb

totaal

Tabel 5:

1982

1984

1986

1988

1990

97

90

94

90

95

8

20

26

21

26

105

110

120

111

121

De opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijdheidsstraffen naar duur
onvoorwaardelijk deel
1982

1984

abs.

abs.

1986
%

abs.

%

< maand

9.605

52,6

7.267

42,5

6.478

40,5

1 mnd - 3 mnd

3.794

20,8

3.972

23,3

3.464

21,7

3 mnd - 6 mnd

2.446

13,4

2.826

16,5

2.726

17,1

6 mnd - 1 jaar

1.339

7,3

1.575

9,2

1.794

11,2

1 jaar - 2 jaar

669

3,7

906

5,3

947

5,9

2 jaar - 3 jaar

204

1,1

293

1,7

263

1,6

3 jaar - 4 jaar

107

0,6

1099

0,6

127

0,8

4 jaar - 5 jaar

52

0,3

53

0,3

78

0,5

5 jaar en >

51

0,3

88

0,5

104

0,7

totaal

18.267

100

17.079

100

15.981

gem. strafduur in maanden

3,2

4,2

4,7

gem. detentieduur in maanden

2,7

3,2

3,8

100

123
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Tabel 3 vervolg
1988

abs.

1990

abs.

%

%

gevangenisstraf zonder boete

24.237

33,4

22.102

32,5

geheel onvoorw. gev.straf

10.388

14,3

10.053

14,8

deels onvoorw. gev.straf

5.363

7,4

4.588

6,8

geheel voorw. gev.straf

8.486

11,7

7.461

11

gevangenisstraf met boete`

15.154

20,9

12.466

18,4

boete zonder gevangenisstraf

30.064

41,4

28.112

41,4

25.623

35,3

24.089

35,5

deels onvoorw. boete

2.600

3,6

2.344

3,5

geheel voorw. boete

1.841

2,5

1.679

2,5

overig

3.169

4,4

5.248

7,7

totaal

72.624

geheel onvoorw. boete

*

100

67.928

100

Het gaat hier overwegend om een combinatie van een voorwaardelijke gevangenisstraf met een boete.

Tabel 5 vervolg
1988

abs.

1990
%

abs.

%

<maand

6.203

35,6

5.197

32,1

1 mnd - 3 mnd

3.964

22,8

3.799

23,5

3 mnd - 6 mnd

3.066

17,6

3.017

18,6

6 mnd - 1 jaar

2.265

13,0

2.202

13,6

1 jaar - 2 jaar

1.043

6,0

1.010

6,2

2 jaar - 3 jaar

376

2,2

431

2,7

3 jaar - 4 jaar

217

1,2

198

1,2

4 jaar - 5 jaar

112

0,6

123

0,8

5 jaar en >

178

1,0

220

1,4

totaal

gemiddelde strafduur in maanden
gemiddelde detentieduur in maanden

17.424

5,6
4,3

100

16.197

6,4
4,8

100

124
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Tabel 6:

Overzicht van resultaten `forward record check' Utrecht 1979
bij de politie
gemelde zaken
abs.
%

totaal

177

w.v. procesverbaal opgemaakt
abs.

100

a/o

108

100

teruggevonden

75

42

60

56

w.v. jaartal klopt

56

32

47

44

19

11

13

12

102

58

48

44

12

7

telefonische aangifte'
geen aannemelijke verklaring
vermoedelijk verzonnen

10
34
9

6
19
5

overige

37

21

buiten de referentieperiode
niet teruggevonden
w.v. andere gemeente

'

In de regel wordt hiervan geen rapport opgemaakt.

Bron: Van Dijk, 1992, p. 51 e.v.

Tabel 7:

Verhouding van aantal delicten gemeten in ESM en ERV 1992
totaal aantal delicten
(ERV/ESM)

bij de politie gemelde delicten
(ERVIESM)

totaal

69

75

gewelddelicten

67
75

95
80

vernielingen

63

52

doorrijden na aanrijding

79

98

diefstaldelicten

Bron: Beukenhorst e.a., 1993, p. 31

Sinds 1990 verschenen rapporten in de reeks
Onderzoek en beleid

1990

107 Achtergronden van delinquent gedrag onder
jongens uit etnische minderheden II

98 Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven; effecten van slachtofferhulp en

M. Junger, W. Polder
108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;

primaire opvang

evaluatie-onderzoek van een grootschalige

Carl H.D. Steinmetz

voorlichtingscampagne en studie naar

99 De Kwartaalkursus en recidive; een onderzoek naar de effecten van het experiment
Kwartaalkursus
P.H. van der Laan, A.A.M. Essers
100 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:
periode 1980-1988

J. Junger-Tas, M. Kruissink
101 Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie; evaluatie-onderzoek

(on)mogelijkheden van voorlichting
R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den
Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold
109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;
evaluatie van een project voor Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne
110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en
daad

van een experiment bij slachtoffers van

C. van der Werff, M. W. Bol, m.m.v. B.J.W.

misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

Docter-Schamhardt

M.L Zeilstra, H.G. van Andel
102 Over regels en appèl; ee conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
H.R. Schimmel, G.J. Veerman
103 Misdaadondernemingen; ondernemende
misdadigers in Nederland
P.C. van Duyne, R.F. Kouwenberg, G. Romeijn
104 Werken met mensen; een onderzoek naar
werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement
C. Cozijn
112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de
effectmeting
E.C. Spaans, L. Doomhein
113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een
onderzoek bij politie en justitie
M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg
114 Prejop; een preventieproject voor jongeren
met politiecontacten in Amsterdam
L. Boendermaker, S.M. Schneider
115 De economie van het drugsbestaan;

1991

criminaliteit als expressie van levensstijl en
105 lnitiation and continuation of a criminal
career; who are the most active and

loopbaan
M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Nelen

dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block, C. van der Werff
106 Politie en milieuwethandhaving
E.A.I.M. van den Berg, W. Waelen

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg
T. van Hecke, J. Wemmers

126

Sinds 1990 verschenen rapporten In de reeks Onderzoek en beleid

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

1994

meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen
118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

129 Heenzendingen
M.M. Kommer
130 Appels en peren; een onderzoek naar de

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

recidive van dienstverleners en kort-

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

gestraften

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Verwers, A.A.M. Essers
119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de
justitiële jeugdbescherming: periode
1980-1990
J. Junger- Tas, M. Kruissink, P.H. van der Laan
120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

E.A.LM. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, W. Waelen
121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw, M. Brouwers

E.C. Spaans
131 Delinquentie, sociale controle en 'life
events'; eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek
C.J.C. Rutenfrans, G.J. Tellouw
132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid
van J. Junger-Tas
M.M.J. Aalberts, J.C.J. Boutellier H.G. van
de Bunt (red.)
133 Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

1993

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van GoudoeverHerbschleb

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

Nederlandse Antillen

evaluatie van een vernieuwing

J.M. Nelen, J.J.A. Essers

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie, ver de naleving van richtlijnen
M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt
124 Prestige, professie en wanhoop; een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring
125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreemdelingen uit diverse minderheidgroepen

135 Toelating en opvang van ama's
R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,
S. 0. Tan
136 Een partner van verre: de cijfers
J.J. Schoon, M. van de Klundert, R.F.A. van
den Bedem, J.C. van den Brink
137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende

wel of niet kiezen voor naturalisatie

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.F.A. van den Bedem

R.B.P. Hesseling

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

parketten

ontwikkelingen en samenkangen

W. Polder, G. Paulides

J.G.C. Kester, J. Junger- Tas

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van en
professionele oordelen over een strafrechtelijke maatregel
Ed. Leuw
128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen
uit het buitenland
J. Junger- Tas
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