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In dit hoofdstuk staat centraal de vraag naar de aard, de omvang en de 
ontwikkeling van de door de politie geregistreerde criminaliteit. De gege-
vens voor dit hoofdstuk zijn ontleend aan de CBS Politiestatistiek.
Er bestaan a priori verschillen tussen de aantallen geschatte delicten uit 
de slachtofferenquêtes (zie hoofdstuk 3) en de aantallen geregistreerde 
misdrijven volgens de Politiestatistiek.
Allereerst wordt in slachtofferenquêtes niet naar alle delicten gevraagd. 
Zo ontbreken de zogenoemde slachtofferloze delicten. Voorbeelden van 
deze ‘slachtofferloze’ criminaliteit zijn ‘drugshandel’, ‘vuurwapencrimina-
liteit’ en ‘rijden onder invloed’. Deze delicten komen – uiteraard voor zover 
ze door de politie zijn geconstateerd – wel in de politieregistratie terecht. 
Daarnaast ontbreken relatief weinig voorkomende delicten, omdat het door 
het beperkte aantal waarnemingen niet mogelijk is daarvan betrouwbare 
schattingen te krijgen. Ook veroorzaken verschillen in de omschrijving 
en de keuze van delicten verschillen in uitkomsten van slachtoffer-
enquêtes en politiecijfers. In de Politiestatistiek staat de overtreding van 
een wets artikel centraal, ongeacht of daarbij slachtoffers zijn betrok-
ken. In enquêtes gaat het echter primair om zo duidelijk en eenduidig 
mogelijk omschreven gebeurtenissen die personen hebben meegemaakt. 
De overtreder(s) van de wetsartikelen zijn daarbij minder van belang. 
Voor de CBS Politiestatistiek vormt bovendien een (ondertekend) proces-
verbaal het criterium voor een geregistreerd misdrijf. Voor een slachtof-
fer kan de vraag naar een ondertekend document een andere betekenis 
hebben. Een dergelijk document is namelijk niet altijd een proces-verbaal, 
maar kan bijvoorbeeld ook een verklaring zijn geweest voor de verzekering.
Door al de bovengenoemde factoren zijn de geregistreerde criminaliteits-
cijfers lager dan de door de bevolking in slachtofferenquêtes aan de politie 
gemelde delicten.
Verschillen in uitkomsten zijn ook toe te schrijven aan methodologische 
factoren die inherent zijn aan slachtofferenquêtes. Het gaat daarbij vooral 
om verschillen in de verslag- en onderzoeksperiode, geheugeneffecten bij 
respondenten, weegfactoren en dergelijke. Fluctuaties in het geschatte 
aantal ondertekende aangiften op basis van slachtofferenquêtes hangen 
samen met het beperkte aantal waarnemingen in de steekproef en met de 
dienovereenkomstige, soms grote betrouwbaarheidsmarges.
Ten slotte speelt ook nog een rol dat in de geschatte aantallen delicten 
alleen door personen ondervonden delicten worden meegeteld en niet die 
waarmee bedrijven te maken hebben.
Niet alle gepleegde criminaliteit komt dus onder de aandacht van de 
politie en wordt geregistreerd. Geschat wordt dat ongeveer een derde van 
de ondervonden delicten wordt gemeld bij de politie. Van de vermogens-
delicten wordt iets minder dan de helft gemeld, van de geweldsdelicten 
ongeveer een derde en van de vandalismedelicten ongeveer een kwart. 
Slachtoffers zeggen geen aangifte te doen omdat het toch niet helpt of 
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omdat het niet belangrijk genoeg was. Als men wel aangifte doet, is dat 
vaak voor de verzekering (vooral bij vermogensdelicten) of omdat men wil 
dat de dader wordt gepakt. Ook resulteert een melding of een aangifte niet 
automatisch in een proces-verbaal. Als de politie meent dat er geen sprake 
is (geweest) van een misdrijf, dan wordt geen proces-verbaal opgemaakt. 
Van alle ondervonden delicten komt dus uiteindelijk maar een deel in de 
politieregistraties terecht.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 4.1 geeft een beschrijving 
van de aard, omvang en ontwikkeling van de door de politie1 geregis-
treerde criminaliteit en de daarbij opgehelderde misdrijven. In paragraaf 
4.2 wordt het verband tussen criminaliteit en stedelijkheid van gemeenten 
en de criminaliteit binnen de grote gemeenten geïllustreerd. Het hoofd-
stuk sluit af met een resumé in paragraaf 4.3.
Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk ontbraken de politiecijfers 
van 2008 (zie ook hoofdstuk 1). Daarom gaan de gepresenteerde cijfers 
niet verder dan 2007.

4.1 Geregistreerde criminaliteit: aard, omvang en ontwikkeling

In de periode 1980-2002 is het totale aantal geregistreerde misdrijven in 
Nederland bijna jaarlijks gestegen, van minder dan drie kwart miljoen 
in 1980 naar 1,4 miljoen in 2002. Vanaf dat jaar daalt het aantal geregis-
treerde misdrijven geleidelijk tot 1,2 miljoen in 2006 (zie tabel 4.1 in bijlage 
4). In 2007 registreerde de politie bijna evenveel misdrijven als in 2006. 
Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 
2002 is ingezet (zie figuur 4.1).
Het ophelderingspercentage is gedaald van 30% in 1980 tot 23% in 2007 
(zie tabel 4.1 in bijlage 4). In dit laatste jaar heeft de politie bijna 276.000 
misdrijven opgehelderd (zie figuur 4.1). In de CBS Politiestatistiek wordt 
een misdrijf als opgehelderd beschouwd indien van het desbetreffende 
misdrijf ten minste één verdachte bij de politie bekend is. Het ophelde-
ringspercentage is dan het aantal opgehelderde misdrijven in een jaar in 
verhouding tot het aantal geregistreerde misdrijven in datzelfde jaar.

De stijging van de geregistreerde criminaliteit die zich vanaf de tweede 
helft jaren negentig voltrok en de daling daarna vanaf 2002 wordt geïllus-
treerd in figuur 4.2. Deze figuur bevat indexcijfers van de bevolking van 
12-79 jaar en de geregistreerde criminaliteit voor de periode 1995-2007. 
De bevolking nam in deze periode met 6% toe, terwijl de geregistreerde 
criminaliteit tot 2002 met bijna 15% toenam, om daarna scherp te dalen.

1 Omdat de criminaliteit die door de bijzondere opsporingsdiensten (zie ook hoofdstuk 2) niet in de CBS 
Politiestatistiek is opgenomen, blijft dit deel van de geregistreerde criminaliteit in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing. 
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Figuur 4.1 Geregistreerde criminaliteit en opgehelderde misdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 4.2 Geregistreerde criminaliteit en bevolking  
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De geregistreerde criminaliteit bestond in 2007 voor ruim de helft uit 
vermogensmisdrijven, waaronder diefstal en woninginbraak. In 1995 
was nog bijna drie kwart van de geregistreerde criminaliteit een vermo-
gensmisdrijf. Ongeveer één op de vijf geregistreerde misdrijven was een 
vernieling of openbare orde misdrijf (tegen één op de acht in 1995). Ook 
het aandeel van de geweldscriminaliteit is gestegen. Van één op de twintig 
in 1995 naar één op de elf in 2007 (zie figuur 4.3). Voor het overige bestaat 
de geregistreerde criminaliteit vooral uit verkeersmisdrijven (13%). 
Opiumwet- en Wet wapens en munitie-misdrijven nemen samen nog geen 
2% van het totaal voor hun rekening.

Figuur 4.3 Geregistreerde criminaliteit naar aandeel van soort  
misdrijf
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.9 in bijlage 4.
Bron: CBS

In het navolgende wordt ingegaan op de ontwikkeling van de verschil-
lende misdrijfcategorieën.

4.1.1 Geweldsmisdrijven

De geweldsmisdrijven worden onderverdeeld in mishandeling, diefstal 
met geweld, afpersing, misdrijven tegen het leven en de persoon (bedrei-
ging, moord en doodslag en dood door schuld) en seksuele geweldsdelic-
ten (verkrachting, aanranding en overige seksuele misdrijven). Openlijke 
geweldplegingen worden hiertoe niet gerekend, maar vallen in de cate-
gorie vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag.
In de afgelopen 25 jaar is het aantal geregistreerde geweldsmisdrij-
ven meer dan verviervoudigd: van 26.000 in 1980 naar 112.000 in 2007. 
De geweldsmisdrijven zijn, berekend per 1.000 inwoners van 12-79 jaar, 
in de periode 1995-2007 gestegen van 5 in 1995 naar 8 in 2007. De laatste 
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jaren lijkt het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven zich te stabiliseren 
(zie figuur 4.4).

Figuur 4.4 Geregistreerde en opgehelderde geweldsmisdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

Geweldsmisdrijven hebben een hoger ophelderingspercentage dan andere 
misdrijfcategorieën. Het feit dat er bij geweldsmisdrijven sprake is van 
contact tussen dader en slachtoffer (meer aanwijzingen voor de politie) 
speelt hierbij een belangrijke rol. Gerelateerd aan het aantal opgemaakte 
processen-verbaal van geregistreerde geweldsmisdrijven, daalt het 
percentage opgehelderde misdrijven van 66% in 1980 tot 59% in 2007.

Figuur 4.5 laat de ontwikkeling van de verschillende typen geregis-
treerde geweldsmisdrijven zien. Al jaren is mishandeling veruit het meest 
voorkomende geweldsdelict. In 2007 had meer dan 50% van de gewelds-
misdrijven hierop betrekking. In de periode 1995-2007 is het aantal 
geregistreerde mishandelingen meer dan verdubbeld tot bijna 61.000. 
Ongeveer twee derde hiervan wordt opgehelderd.
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Figuur 4.5 Geregistreerde geweldsmisdrijven naar type
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

Tot diefstal met geweld worden onder meer overvallen op winkels, afper-
sing en gevallen van straatroof gerekend. Hierbij kan men denken aan 
bijvoorbeeld tasjesroof of diefstal van een mobiele telefoon. In 2001 is een 
einde gekomen aan de stijging van het aantal geregistreerde diefstallen 
met geweld en afpersing sinds 1997. Het aantal diefstallen met geweld 
bedroeg in 2001 ruim 21.000. Sindsdien is deze geregistreerde vorm van 
criminaliteit met een derde afgenomen. Ongeveer een kwart hiervan 
wordt opgehelderd.
Het aantal geregistreerde bedreigingen is in de periode 1995-2007 verdrie-
voudigd. Het aantal opgemaakte processen-verbaal bedraagt in 2007 ruim 
30.000. In 1995 lag dit iets boven 10.000. Van deze delicten wordt rond 60% 
opgehelderd.
Het aantal geregistreerde seksuele misdrijven is in de periode 1995-2007 
aanvankelijk gestegen van 5.000 in 1995 tot ruim 7.000 in 1999. Daarna 
is een daling ingezet. In 2007 werden in verband met seksuele delicten 
5.400 processen-verbaal opgemaakt. Van de seksuele misdrijven zijn de 
ophelderingspercentages verschillend: bij aanranding ongeveer 50%, bij 
verkrachting ongeveer 60%.
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4.1.2 Vermogensmisdrijven

Het totale aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is in de periode 
1980-1994 bijna verdubbeld: van een half miljoen in 1980 tot bijna 
1  miljoen in 1994 (zie tabel 4.3 in bijlage 4). Daarna treedt een daling 
op van 8% in 1995 en nog eens 8% in 1996. In de periode 1996-2002 is 
het  aantal vermogensmisdrijven weer toegenomen en bedroeg in het 
topjaar 2002 ruim 900.000 geregistreerde misdrijven. Nadien is wederom 
een sterke daling ingetreden (zie figuur 4.6). Vermogensmisdrijven zijn, 
berekend per 1.000 inwoners van 12-79 jaar, in de periode 1995-2007 
gedaald van 72 in 1995 tot 51 in 2007.
Het ophelderingspercentage voor vermogensmisdrijven is laag. In 2007 is 
één op de tien van deze geregistreerde misdrijven opgehelderd. In 1980 
was dat nog bijna één op de vijf.

Figuur 4.6 Geregistreerde en opgehelderde vermogensmisdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Binnen de groep vermogensmisdrijven onderscheiden we eenvoudige 
diefstal, gekwalificeerde diefstal (diefstal waarbij onder andere sprake 
is van twee of meer personen en/of door middel van braak) en overige 
vermogensmisdrijven (verduistering, heling/schuldheling, valsheid-
misdrijven en bedrog). Figuur 4.7 geeft een overzicht van het aantal 
vermogensmisdrijven naar type.
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Figuur 4.7 Geregistreerde vermogensmisdrijven naar type
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

In de periode 1995-2006 daalde de eenvoudige diefstal van 346.000 
tot 294.000. In 2007 stijgt het aantal eenvoudige diefstallen voor het 
eerst weer. De gekwalificeerde diefstal nam tussen 1995 en 2007 af van 
533.000 naar 340.000. De overige vermogensmisdrijven laten in deze 
periode een stijging zien, van 26.000 in 1995 naar 42.000 in 2007. Hier-
van zijn valsheidmisdrijven en bedrog het grootst in aantal. De dalende 
tendens in de vermogensmisdrijven vanaf 2002 komt voor een groot 
deel voor rekening van de gekwalificeerde diefstallen en spoort met de 
dalende lijn in het aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen en woonhui-
zen. Ook de waargenomen stijging in de periode voor 2002 kan worden 
toegeschreven aan de gekwalificeerde diefstallen. Deze stijging werd 
vooral veroorzaakt door de toegenomen diefstallen uit/vanaf  voertuigen 
(zie figuur 4.8). Het aantal gevallen van zakkenrollerij is in 2007 met 
19% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging doet zich in 
 vrijwel alle politieregio’s voor.
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Figuur 4.8 Geregistreerde diefstallen naar type
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.11 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.1.3 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag

Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag 
(hierna aangeduid met ‘vernielingen’) vormt in de periode 1980-2007 de 
snelst stijgende categorie misdrijven (zie figuur 4.9). In 2007 zijn tweeën-
half keer zoveel vernielingen geregistreerd als in 1980: 223.000 in 2007 
tegen 85.000 in 1980.
Binnen de groep vernielingen onderscheiden we de categorieën vernie-
lingen van auto’s, van het openbaar vervoer en van gebouwen, overige 
vernielingen, en misdrijven tegen de openbare orde en gezag en overig 
(te weten discriminatie, schennis der eerbaarheid en gemeengevaarlijke 
misdrijven, waaronder vooral brandstichting). In de periode 1995-2007 
is deze groep misdrijven met 46% gestegen. Per 1.000 inwoners van 
12-79 jaar zijn de vernielingen gestegen van 12 in 1995 naar 17 in 2007. 
Het aantal opgehelderde zaken laat een veel minder sterke groei zien, 
wat resulteert in een dalend ophelderingspercentage. Het ophelderings-
percentage was in 1980 nog 27%, in 2007 is dit teruggelopen tot 15%.
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Figuur 4.9 Geregistreerde en opgehelderde vernielingen en 
 misdrijven tegen openbare orde en gezag
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.4 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.1.4 Wegenverkeerswet

Een deel van de misdrijven uit de Wegenverkeerswet, zoals rijden onder 
invloed, het besturen van een motorrijtuig na ontzegging van de rij-
bevoegdheid en het weigeren van medewerking aan een bloedproef, kan 
slechts geconstateerd worden na een gerichte controle van de politie. 
Het aantal processen-verbaal voor deze misdrijven zegt dan feitelijk meer 
over de opsporingsintensiteit van de politie dan over het werkelijke aantal 
automobilisten in overtreding. Het doorrijden na een ongeval is echter een 
voorbeeld van een verkeersmisdrijf waarbij het slachtoffer mogelijk aan-
gifte doet en waarvan de politie een proces-verbaal van aangifte opmaakt. 
Sinds 1980 is het aantal geregistreerde verkeersmisdrijven verdubbeld 
(zie figuur 4.10). Met nadruk zij hier vermeld dat verkeersovertredin-
gen zoals te hard rijden of door rood licht rijden in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing blijven. Informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 8.
Was het ophelderingspercentage in 1980 nog 74%, vanaf dan daalt het snel 
tot 41% in 2000, waarna het stijgt tot 48% in 2007. Dit komt vooral door het 
misdrijf doorrijden na een ongeval.

Figuur 4.11 geeft een overzicht van het aantal geregistreerde verkeers-
misdrijven naar type. Het aantal geregistreerde gevallen van rijden onder 
invloed stijgt sinds 2003 minder hard dan in de voorgaande jaren, maar is 
zoals gezegd sterk afhankelijk van de opsporingsactiviteiten van de politie. 
Het aantal geregistreerde gevallen van ‘doorrijden na ongeval’ is de laatste 
jaren gestabiliseerd en vertoonde tot 2007 zelfs een licht dalende trend. 
In 2007 is het aantal gevallen van ‘doorrijden’ echter weer wat gestegen.
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Figuur 4.10 Geregistreerde en opgehelderde verkeersmisdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 4.11 Geregistreerde verkeersmisdrijven naar type
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS
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4.1.5 Misdrijven tegen de Opiumwet en tegen de Wet wapens en munitie

Ook de delicten die vallen onder de Opiumwet en de Wet wapens en 
munitie (WWM) worden meestal ‘ontdekt’ door gerichte opsporingsac-
tiviteiten van de politie. Evenals bij verkeersmisdrijven weerspiegelt de 
ontwikkeling van deze vormen van criminaliteit dus deels de aandacht 
van de politie hiervoor. In figuur 4.12 is te zien dat vooral het aantal gere-
gistreerde misdrijven tegen de Opiumwet (hard- en softdrugshandel en/
of -bezit) sterk en schoksgewijs is gestegen in de periode 1995-2003. Ten 
opzichte van 1995 is sprake van bijna een verviervoudiging. Het aantal 
geregistreerde Wet wapens en munitie-misdrijven is in die periode meer 
dan verdubbeld.

Figuur 4.12 Geregistreerde misdrijven tegen de Opiumwet en  
de Wet wapens en munitie
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.2 Geregistreerde criminaliteit naar stedelijkheid en in de 25 grote 
gemeenten

Er is een duidelijke samenhang tussen de geregistreerde criminaliteit en 
de mate van stedelijkheid van een gemeente. Het aantal geregistreerde 
misdrijven per 1.000 inwoners van 12-79 jaar is het hoogst in de sterk en 
zeer sterk stedelijke gemeenten en neemt af naarmate de stedelijkheid 
afneemt (zie figuur 4.13).
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In 2007 hebben de zeer sterk stedelijke gemeenten 136 geregistreerde 
misdrijven per 1.000 inwoners en de sterk stedelijke gemeenten 105. 
Die aantallen liggen ruim boven die van de minder sterk verstedelijkte 
gemeenten. In figuur 4.13 is goed te zien dat na 2002 in de (zeer) sterk 
verstedelijkte gemeenten het geregistreerde criminaliteitsniveau is 
gedaald.

Figuur 4.13 Geregistreerde criminaliteit* naar stedelijkheid**
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* Per 1.000 inwoners van 12-79 jaar.
** Stedelijkheid van een gemeente: op basis van aantal adressen per oppervlakte-eenheid.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.12 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven en verkeersmisdrijven kennen 
hogere criminaliteitscijfers naarmate de gemeente sterker verstedelijkt is. 
Voor vernielingen gaat dit ook op, zij het dat de cijfers van de ‘zeer sterk’ en 
‘sterk’ stedelijke gemeenten nagenoeg op hetzelfde niveau liggen.
Nederland kent 25 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. In deze 
gemeenten, die samen ongeveer een derde van het totale aantal inwoners 
in Nederland vertegenwoordigen, is bijna de helft van alle in 2007 door 
de politie geregistreerde misdrijven gepleegd. Dit is een daling van 19%, 
vergeleken met 2002.2 Voor de overige gemeenten samen was de daling 
8%. In de gemeente Utrecht daalde het aantal geregistreerde misdrijven 
per 1.000 inwoners het sterkst: van 269 in 2002 naar 162 in 2007. Hier-
mee is Utrecht niet langer de gemeente met de meeste misdrijven per 

2 Zie ook: ‘Daling geregistreerde criminaliteit stagneert’ in CBS Webmagazine van 21 juli 2008.
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1.000 in woners. Met 170 misdrijven per 1.000 inwoners heeft Amsterdam 
in 2007 die positie van Utrecht overgenomen. Ook in Eindhoven, Maas-
tricht en  Rotterdam lag het aantal misdrijven per 1.000 inwoners hoog. In 
deze gemeenten liggen de relatieve cijfers meer dan anderhalf keer boven 
het landelijke cijfer (zie figuur 4.14).

Figuur 4.14 Geregistreerde criminaliteit* in de 25 grote gemeenten  
in 2007
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* Per 1.000 inwoners van 12-79 jaar.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.14 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.3 Resumé

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de aard, omvang en ontwikke-
ling van de door de politie geregistreerde criminaliteit. De gegevens in 
dit hoofdstuk zijn ontleend aan de CBS Politiestatistiek. Deze statistiek, 
gestart in 1948, is gebaseerd op gegevens uit de registraties van de poli-
tie. De gegevens betreffen door de politie opgemaakte processen-verbaal 
van aangifte en ambtshalve opgemaakte processen-verbaal op grond van 
eigen opsporingsactiviteiten. De gegevens beslaan de periode 1995-2007.
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Belangrijkste bevindingen
In de periode 1980-2002 is het totale aantal geregistreerde misdrijven in 
Nederland bijna jaarlijks gestegen, van minder dan drie kwart miljoen in 
1980 naar 1,4 miljoen in 2002. Vanaf dat jaar daalt het aantal geregistreer-
de misdrijven geleidelijk tot 1,2 miljoen in 2006. In 2007 registreerde de 
politie bijna evenveel misdrijven als in 2006. Daarmee stagneert de daling 
van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet. Het ophelde-
ringspercentage ligt in 2007 op 23%. In 1980 was dat nog 30%.
De geregistreerde criminaliteit bestaat in 2007 voor ruim de helft uit 
vermogensmisdrijven. In 1995 was nog bijna drie kwart van de geregis-
treerde criminaliteit een vermogensmisdrijf. Bijna één op de vijf gere-
gistreerde misdrijven is een vernieling (inclusief een misdrijf tegen de 
openbare orde en gezag), tegen één op de acht in 1995. Ook het aandeel 
van geweldscriminaliteit is gestegen. Van één op de twintig in 1995 naar 
één op de elf in 2007. De trend voor vermogensmisdrijven is dalend, 
die van vernielingen is stijgend. Vooral het aantal woninginbraken en 
autokraken neemt af. Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is de 
afgelopen 25 jaar weliswaar gestegen, maar lijkt zich de laatste jaren te 
stabiliseren.
Er bestaat een sterke samenhang tussen de ‘grootte’ of ‘stedelijkheid’ 
van gemeenten en de hoogte van het criminaliteitscijfer. In gemeenten 
die meer stedelijk zijn of meer inwoners tellen, liggen de criminaliteits-
cijfers per 1.000 inwoners van 12-79 jaar hoger. De geregistreerde 
 criminaliteit, gecorrigeerd voor de bevolkingsomvang, was jarenlang het 
hoogst in de gemeente Utrecht. Met 170 geregistreerde misdrijven per 
duizend  inwoners heeft Amsterdam in 2007 de koppositie van Utrecht 
overgenomen.
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