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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ont-

wikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te 

beschrijven. Dit onderzoek komt voort uit een verzoek van het Strategisch Beraad 

Veiligheid (SBV), een overlegorgaan tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie 

en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Het SBV heeft de vraag 

gesteld of het mogelijk is een instrument te ontwikkelen waarmee de ontwikkeling 

in sociale veiligheid in Nederland in kaart kan worden gebracht. Het is de wens om 

een index te ontwikkelen waarbij zowel slachtofferenquêtes als politiecijfers worden 

gebruikt om trends in sociale veiligheid op landelijk, maar ook op regionaal niveau 

te beschrijven. Met regionaal kan in dit geval gemeenteniveau, maar ook het niveau 

van regionale eenheden, politiedistricten of basisteams worden bedoeld. Onder 

sociale veiligheid verstaan we criminaliteit, door burgers ervaren overlast en de 

onveiligheidsbeleving van burgers. 

Door het ontwikkelen van aparte indices voor criminaliteit, overlast en onveiligheids-

beleving wordt getracht om de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland 

zo betrouwbaar mogelijk te beschrijven. Daarnaast is gevraagd om de indices te 

ontwikkelen op een wijze waarop het mogelijk is om deze indices ook voor verschil-

lende gemeenten en/of regionale eenheden van de politie te berekenen. 

Het vernieuwende van de gehanteerde aanpak is vooral van toepassing op de crimi-

naliteitsindex. Zo wordt criminaliteit onderverdeeld in verschillende delicttypen en 

wordt voor elk delicttype onderzocht wat de beste bron is om de ontwikkeling van 

het betreffende delict te beschrijven. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het 

mogelijk is om indices gebaseerd op verschillende bronnen op een verantwoorde 

wijze te wegen en samen te voegen tot één criminaliteitsindex. Ten slotte is er 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voorspellingsmodellen te gebruiken om 

trends weer te geven in delicttypen waar geen betrouwbare bron voorhanden is. 

De centrale vraag die wij in dit onderzoek willen beantwoorden luidt: Op welke 

manier kunnen ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in criminaliteit, overlast 

en onveiligheidsbeleving in Nederland het beste in kaart worden gebracht? 

 

 

Brongebruik 

 

Naast het feit dat de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbele-

ving zo betrouwbaar en valide mogelijk moeten worden gemeten, is er bij het kiezen 

van bronnen rekening gehouden met de mogelijkheid tot regionaliseren van de 

indices in vervolgonderzoek. Nadat er in eerste instantie breed is gezocht naar 

mogelijke bronnen, bleek het aantal verschillende bronnen beperkt. De ideale bron 

is zowel landelijk als regionaal beschikbaar, geeft de ontwikkeling in het te meten 

concept op een betrouwbare en valide manier weer en wordt bij voorkeur structu-

reel jaarlijks bijgewerkt. 

Met de bovengenoemde voorwaarden in het achterhoofd, zijn de voornaamste bron-

nen de politieregistratie (in de vorm van de door de politie geregistreerde misdrij-

ven) en de slachtofferenquêtes (in de vorm van de Veiligheidsmonitor) gebleken. Bij 

beide instrumenten kunnen echter kanttekeningen worden geplaatst waardoor be-

vindingen voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Naast de door de politie 

geregistreerde misdrijven en de Veiligheidsmonitor worden de doodsoorzakenstatis -

tiek en onderzoek naar rijden onder invloed van Water, Verkeer en Leefomgeving 

(WVL) van Rijkswaterstaat als bronnen gebruikt.  
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Criminaliteitsindex 

 

Om trends in criminaliteit te meten, is een aantal criteria aangehouden om te be-

palen wat we tot criminaliteit rekenen. Zo worden gedragingen meegenomen die bij 

wet verboden zijn en als misdrijf zijn gecategoriseerd. Overtredingen zijn hierbij 

buiten beschouwing gelaten. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het 

feit dat sommige gedragingen die volgens de wet verboden zijn, maar waartegen 

door de politie in de praktijk niet wordt opgetreden of die door burgers niet als 

zodanig worden gezien, door ons niet als criminaliteit worden gekenmerkt. 

Criminaliteit is door ons onderverdeeld in elf delicttypen, te weten: moord en dood-

slag, geweldsdelicten, zedendelicten, vermogensdelicten met een geweldscompo-

nent, diefstal (zonder geweld), inbraak (zonder geweld), vernielingen en misdrijven 

tegen de openbare orde, verkeersmisdrijven, bedrog, drugsmisdrijven en wapen-

misdrijven. Bij het maken van het onderscheid in deze elf typen is rekening gehou-

den met welke delicten inhoudelijk onderscheiden moeten worden en met welke 

bronnen de verschillende delicttypen gemeten kunnen worden.  

 

Brongebruik per delicttype 

Moord en doodslag is gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit delicttype is niet 

onder de noemer geweldsdelicten geplaatst, omdat er een duidelijk verschil in ernst 

ten opzichte van andere geweldsdelicten is. In de door de politie geregistreerde 

misdrijven is geen onderscheid gemaakt in pogingen en voltooide delicten. 

Om geweldsdelicten te meten wordt gebruikgemaakt van de Veiligheidsmonitor, 

waarin ook lichte vormen van mishandeling terug te vinden zijn. Van dergelijke 

delicten wordt relatief weinig aangifte gedaan. Dit delicttype bestaat uit de delicten: 

mishandeling, bedreiging en impliciet ook pogingen tot moord en doodslag.  

Het delicttype zedendelicten is gebaseerd op de door de politie geregistreerde mis-

drijven en bestaat uit de delicten: aanranding, verkrachting, schennis van de eer-

baarheid, ontucht met minderjarige, kinderpornografie, ontucht met misbruik van 

gezag en overige zedendelicten (art. 243-245, 247-248 en 250 Sr). Omdat zeden-

delicten in de Veiligheidsmonitor erg beperkt worden bevraagd, zijn de door de 

politie geregistreerde misdrijven de enige bruikbare en beschikbare bron om 

zedendelicten op te baseren.  

Vermogensdelicten met geweld zijn gemeten aan de hand van de door de politie 

geregistreerde misdrijven. Deze bron is wat betreft vermogensdelicten namelijk 

completer dan de Veiligheidsmonitor. Het delicttype bestaat uit de delicten: diefstal 

met geweld, inbraak met geweld, afpersing en afdreiging. 

Het delicttype diefstal zonder geweld is gebaseerd op de door de politie geregis -

treerde misdrijven. Het delicttype bestaat uit alle diefstallen zonder geweld, exclu-

sief inbraken. 

Het delicttype inbraak zonder geweld is van diefstal afgesplitst, omdat we vinden 

dat dit delict maatschappelijk gezien belangrijk genoeg is om apart nader te kunnen 

beschouwen. Door deze trend apart weer te geven, kan er gemakkelijker specifiek 

beleid op het tegengaan van inbraken worden ontwikkeld. Voor inbraak zonder 

geweld wordt de door de politie geregistreerde misdrijven als bron gebruikt. De 

Veiligheidsmonitor maakt namelijk geen onderscheid tussen inbraak met en zonder 

geweld. 

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde vormen een delicttype dat 

gemeten is met de door de politie geregistreerde misdrijven. In de door de politie 

geregistreerde misdrijven wordt een vollediger beeld van dit delicttype gegeven dan 

in de Veiligheidsmonitor. Dit delicttype bestaat uit vernielingen en beschadigingen, 

delicten tegen de openbare orde, delicten tegen het openbaar gezag en brandstich-

ting. 
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Het delicttype verkeersmisdrijven wijkt qua brongebruik af van de eerdere delict-

typen, omdat zowel de Veiligheidsmonitor als de door de politie geregistreerde 

misdrijven niet voldoende betrouwbaar zijn om alle verkeersmisdrijven op te 

baseren. Omdat verkeersmisdrijven veelal slachtofferloze delicten zijn, kan de 

Veiligheidsmonitor niet worden gebruikt. De door de politie geregistreerde misdrij-

ven is voor veel verkeersmisdrijven ook geen optie, omdat de registratie erg afhan-

kelijk is van lopende politieacties. Er is daarom voor gekozen om de trend in dit 

delicttype te meten aan de hand van de twee meest voorkomende verkeersmis-

drijven: doorrijden na een ongeval en rijden onder invloed van alcohol. Om deze 

delicten te meten is gebruikgemaakt van een tweetal bronnen. Onderzoek van WVL 

van Rijkswaterstaat naar rijden onder invloed van alcohol wordt gebruikt om het 

delict rijden onder invloed te meten. Daarnaast is het delict doorrijden na een 

ongeval gebaseerd op de door de politie geregistreerde misdrijven. Dit delict is 

minder afhankelijk van lopende politieacties dan de andere verkeersmisdrijven en 

dus beter meetbaar met de door de politie geregistreerde misdrijven. De delicten 

vormen twee indices voor verkeersmisdrijven. Het bleek niet mogelijk om deze 

delicten samen te voegen tot één indexcijfer. 

Voor de overige drie delicttypen fraude en bedrog, drugsmisdrijven en wapenmis-

drijven zijn geen bronnen beschikbaar die voldoende valide en betrouwbaar zijn  

om de ontwikkeling te beschrijven. Omdat deze delicttypen wel een belangrijk deel 

binnen de criminaliteit vormen, worden de cijfers uit de door de politie geregistreer-

de misdrijven als indicator naast de criminaliteitsindex vermeld.  

In tabel S1 is een overzicht gegeven van de verschillende delicttypen en de door ons 

gebruikte bronnen. 

 

Tabel S1 Bronnen per delicttype 

Delicttype Gebruikte bron 

Moord en doodslag Doodsoorzakenstatistiek 

Geweldsdelicten V eiligheidsmonitor 

Zedendelicten Door de politie geregistreerde misdrijven 

V ermogensdelicten met geweld Door de politie geregistreerde misdrijven 

Diefstal (zonder geweld) Door de politie geregistreerde misdrijven 

Inbraken (zonder geweld) Door de politie geregistreerde misdrijven 

V ernielingen en delicten tegen openbare orde  Door de politie geregistreerde misdrijven 

V erkeersmisdrijven Door de politie geregistreerde misdrijven en onderzoek WVL 

Fraude/bedrog Geen betrouwbare bron 

Drugsmisdrijven Geen betrouwbare bron 

Wapenmisdrijven Geen betrouwbare bron 

 

Om tot één criminaliteitsindex te komen, worden de indices gewogen naar ernst en 

relatieve omvang van het delicttype. Dit is mogelijk gebleken, maar alleen voor de 

volgende delicttypen: geweldsdelicten, zedendelicten, vermogen met geweld, ver-

nielingen en delicten tegen de openbare orde, diefstal zonder geweld en inbraken 

zonder geweld. Voor deze delicttypen zijn correctiefactoren berekend, zodat de 

delicttypen kunnen worden samengevoegd.  

De relatieve omvang van de delicttypen is bepaald door per delicttype te analyseren 

of door de politie geregistreerde slachtoffers het delict melden in de VM, hoeveel 

van de geregistreerde slachtoffers responderen, en in welke mate respondenten die 

zeggen aangifte te hebben gedaan van een delict ook daadwerkelijk geregistreerd 

zijn met dat delict.  
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De ernst van de delicttypen wordt bepaald aan de hand van de celdagequivalenten-

tabel. Dit is een tabel van het OM waarin verschillende soorten straffen per wets-

artikel worden omgerekend naar dagen celstraf die zijn opgelegd. 

Door van deze zes delicttypen het aantal delicten per 100 inwoners van de bevol-

king te nemen en te vermenigvuldigen met de weegfactoren voor ernst en relatieve 

omvang, kunnen de aantallen delicten van de verschillende delicttypen binnen een 

jaar bij elkaar worden opgeteld. Zo wordt voor ieder jaar een samengevoegd aantal 

delicten per 100 inwoners berekend. Op dit aantal delicten wordt vervolgens geïn-

dexeerd. 

 

Concluderend wordt de ontwikkeling van criminaliteit uitgesplitst in vier indices , die 

vier trends weergeven. Ten eerste een samengestelde trend bestaande uit gewelds-

delicten, zedendelicten, vermogen met geweld, vernielingen en delicten tegen de 

openbare orde, diefstal zonder geweld en inbraken zonder geweld. Deze trend 

beslaat 80% van de totale door de politie geregistreerde criminaliteit. Daarnaast 

worden een trend in moord en doodslag, een trend in rijden onder invloed en een 

trend in doorrijden na een ongeval onderscheiden. Ten slotte wordt de ontwikkeling 

in fraude en bedrog, wapenmisdrijven en drugsmisdrijven los gepresenteerd. Voor 

deze delicten hebben we geen bron kunnen vinden om de ontwikkeling in deze 

misdrijven op een betrouwbare manier te beschrijven. Om toch een beeld te geven 

van de ontwikkeling van deze delicten wordt gebruikgemaakt van door de politie 

geregistreerde misdrijven. Het ijkjaar van de verschillende indices wordt op 2012 

gesteld. In figuur S1 is een schematisch overzicht van de criminaliteitsindex 

weergegeven. In de figuren S2, S3 en S4 zijn de uiteindelijke trends van de 

criminaliteitsindices weergegeven. 
 

Figuur S1 Schematisch overzicht criminaliteitsindex 
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Figuur S2 Samengevoegde criminaliteitstrend (2012=100) 

 

 

Figuur S3 Indices moord en doodslag, rijden onder invloed en doorrijden 

na een ongeval (2012=100)a 

 

a Ten tijde van deze rapportage is de codering van de doodsoorzakenstatistiek veranderd, waardoor er voor 2013 nog geen 

onderliggende cijfers van moord en doodslag beschikbaar zijn. 
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Figuur S4 Indices voor drugsmisdrijven, wapenmisdrijven en fraude/ 

bedrog (2012=100) 

 
 

 

Overlastindex 

 

Bij het opstellen van de overlastindex hebben w ij ons gebaseerd op zowel de be-

schikbare literatuur, als de mogelijkheden en beperkingen van reeds bestaande 

bronnen. Binnen dit onderzoek wordt overlast gedefinieerd als het geheel van door 

burgers ervaren incidenten en verschijnselen die niet direct als delicten volgens het 

strafrecht te categoriseren zijn. Door deze definitie te hanteren, is overlast afhan-

kelijk gemaakt van ervaringen van burgers. Uit de literatuur blijken drie soorten 

overlast te worden onderscheiden: sociale overlast, verkeersoverlast en overlast van 

fysieke verloedering.  

Mede omdat burgers lichte vormen van overlast waarschijnlijk niet aan de politie 

zullen melden, maar wel zullen noemen in een slachtofferenquête, is er voor ge-

kozen om de Veiligheidsmonitor als bron te gebruiken bij het opstellen van de over-

lastindex. Daarnaast bestaat de Veiligheidsmonitor in verschillende hoedanigheden 

al vele jaren en is er veel kennis opgedaan omtrent het meten van overlast. Niet 

alle bestaande vormen van overlast worden in de index meegenomen. We beperken 

ons tot de in de Veiligheidsmonitor bevraagde vormen van overlast. 

De items vernield straatmeubilair, bekladding, hondenpoep en rommel op straat 

meten samen de fysieke verloedering. Agressief verkeersgedrag, te hard rijden  

en parkeeroverlast vormen samen verkeersoverlast. De items dronken mensen  

op straat, drugsgebruik en -handel, rondhangende jongeren en mensen die op 

straat worden lastiggevallen, vormen sociale overlast. De items overlast door 

buurtbewoners en hinder van horecagelegenheden passen methodologisch gezien 

niet onder een van de drie vormen van overlast maar worden wel in de totaalindex 

opgenomen. 

Op basis van het bovenstaande bestaat de overlastindex uit drie deelindices; een 

index voor sociale overlast, een voor fysieke verloedering en een voor verkeers-

overlast. Alle items van de drie deelindices samen, plus de items overlast door 
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buurtbewoners en hinder van horecagelegenheden, vormen de totale overlastindex. 

De trends in de overlastindex worden berekend door voor ieder jaar het percentage 

respondenten te nemen dat in de Veiligheidsmonitor heeft aangegeven veel overlast 

van een bepaald item te ondervinden. Er wordt geïndexeerd op de schaalscores voor 

overlast waarbij 2012 het ijkjaar is. Dit omdat de percentages op basis van de Vei-

ligheidsmonitor door een veranderde vraagstelling niet te vergelijken zijn met de 

voorgangers van de Veiligheidsmonitor. Omdat er geen objectieve basis voor weging 

is gevonden, tellen alle items even zwaar mee. In figuur S5 is een schematisch 

overzicht van de overlastindex weergegeven. In figuur S6 is de uiteindelijke trend 

van de overlastindex weergegeven. Deze trend is door de veranderde vraagstelling 

in de VM alleen over 2012 en 2013 weer te geven. Door de moeilijk waarneembare 

veranderingen in dit ene jaar, heeft figuur S6 een andere schaal dan de andere 

figuren in dit rapport. 

 

Figuur S5 Schematisch overzicht overlastindex 

 

 
 

Figuur S6 Overlastindices (2012=100) 

 

 

Onveiligheidsbeleving 

 

Net als de overlastindex, is de index voor onveiligheidsbeleving ontwikkeld op basis 

van de beschikbare literatuur en gebaseerd op de meting die jaarlijks in het kader 

van de Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd. Uit de literatuur blijkt dat onveiligheids-

gevoelens, onveiligheidsperceptie en vermijdingsgedrag drie belangrijke indicatoren 

van het bredere onderliggende concept onveiligheidsbeleving vormen. Deze drie 
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concepten zijn inhoudelijk zo verschillend dat het niet verantwoord is om het con-

cept onveiligheidsbeleving in één trend uit te drukken. Daarom is er voor gekozen 

om de trends in onveiligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag en onveiligheidspercep-

tie alleen apart te tonen. 

De onveiligheidsgevoelensindex is totstandgekomen door te indexeren op het per-

centage respondenten uit de Veiligheidsmonitor dat zich in het algemeen wel eens 

onveilig voelt, het percentage respondenten dat zich in de buurt wel eens onveilig 

voelt, het percentage respondenten dat zich ’s avonds thuis vaak onveilig voelt en 

het percentage respondenten dat zich ’s avonds vaak onveilig voelt op straat. Ver-

mijdingsgedrag is gebaseerd op de samengenomen percentages respondenten die 

aangeven ’s avonds vaak de deur niet open te doen en vaak in verband met ervaren 

onveiligheid zeggen om te lopen of te rijden.  

Onveiligheidsperceptie is gebaseerd op het percentage respondenten dat denkt dat 

er veel criminaliteit in de buurt is. Voor alle drie de indices is 2012 als ijkjaar ge-

bruikt en zijn de items ongewogen in de index opgenomen. In figuur 7 is een sche-

matisch overzicht van de onveiligheidsbeleving terug te vinden. In figuur 8 zijn de 

uiteindelijke trends in onveiligheidsbeleving weergegeven. 

 

Figuur S7 Schematisch overzicht onveiligheidsbeleving 

 

 
 

Figuur S8 Indices voor onveiligheidsbeleving (2012=100) 
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Slotbeschouwing 

 

In dit onderzoek is een nieuwe methode beschreven om de ontwikkeling in sociale 

veiligheid in Nederland zo betrouwbaar mogelijk te beschrijven. Sociale veiligheid is 

uitgesplitst in drie componenten: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Op 

deze manier komt zowel de objectieve, als de subjectieve kant van sociale veiligheid 

aan bod.  

Het vernieuwende van deze methode is ten eerste dat we er voor hebben gekozen 

criminaliteit per delicttype te meten en per delicttype op zoek te gaan naar de beste 

bron. Vervolgens is een manier ontwikkeld om deze verschillende samen te voegen 

tot één index, waarbij rekening is gehouden met de ernst en het voorkomen van de 

verschillende delicten. Het bleek echter niet mogelijk om alle delicten samen te 

nemen in een index. Dit is alleen gelukt voor zes veelvoorkomende delicten. De 

samengevoegde criminaliteitsindex beslaat 80% van de door de politie geregistreer-

de misdrijven.  

Het is de bedoeling om de indices jaarlijks bij te werken. Jaarlijks zullen al de be-

nodigde cijfers in de zomer beschikbaar zijn, waardoor een update van de NVI in  

het najaar gepubliceerd zou kunnen worden. Hierbij moet wel een slag om de arm 

gehouden worden, aangezien het nog niet duidelijk is of de doodsoorzakenstatistiek 

en de cijfers over rijden onder invloed elk jaar op tijd beschikbaar zijn. 

Door de afhankelijkheid van beschikbare registraties, is het niet gelukt om alle be -

staande vormen van criminaliteit op een betrouwbare en valide manier in de indices 

op te nemen. Voor het bepalen van de delicttypen die we onderscheiden, hebben we 

ons gebaseerd op de Standaardclassificatie Misdrijven (SCM) van het CBS. Delicten 

die niet in de criminaliteitsindex zijn opgenomen betreffen voornamelijk de in de 

SCM aangeduide categorie ‘overige delicten’. Voorbeelden van overige delicten zijn 

militaire misdrijven en misdrijven zoals belediging en stroperij. Deze categorie delic-

ten is een samenvoeging van kleine, niet veelvoorkomende delicten. Het is voor het 

meten van de trends in deze categorie lastig om een verantwoorde keuze voor de 

beste bron te maken. Daarnaast was het nog niet mogelijk om cybercrime op te 

nemen in de criminaliteitsindex. Er is namelijk nog geen goede bron om de ontwik-

keling van deze relatief nieuwe vorm van criminaliteit op een betrouwbare manier  

te beschrijven. 

Het zoeken naar de beste bron betekent niet dat de beste bron geen beperkingen 

kent.  

Aan zowel de Veiligheidsmonitor, als de door de politie geregistreerde misdrijven, 

zitten diverse beperkingen. Zo verandert de politie met enige regelmaat van regis -

tratiesysteem en verandert de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor waardoor trend-

breuken ontstaan die in sommige gevallen niet te herstellen zijn. Daarnaast kon de 

uiteindelijke keuze voor de beste bron niet in alle gevallen worden onderbouwd met 

wetenschappelijke literatuur. Behalve door de beschikbare literatuur is de keuze 

gemaakt door eigen onderbouwde verwachtingen. Verder was er in sommige geval-

len slechts één bruikbare bron beschikbaar. Dit bemoeilijkt het doen van uitspraken 

over de ontwikkelingen van criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. 

In vervolgonderzoek wordt onderzocht op welke manier het mogelijk is de ontwik-

kelde indices toe te passen op regionaal niveau. Specifiek wordt dan gekeken naar 

de mogelijkheid om deze indices te berekenen voor verschillende gemeenten en 

voor verschillende politie-eenheden. Op voorhand zijn al een aantal discussiepunten 

aan te geven die bij deze vertaling een rol gaan spelen. Zo moet er worden uitge-

zocht welk niveau van regionalisering wenselijk en mogelijk is. Te denken valt aan 

regionalisering naar provincies, gemeenten, regionale eenheden van de politie of 

basiseenheden van de politie. Verder is het te kiezen ijkjaar van belang bij regiona-

lisering. Er moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn en waar eventuele 
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trendbreuken zich bevinden. Indien mogelijk blijft het ijkjaar 2012 om uniformiteit 

met de Nationale Veiligheidsindices te behouden.  

Het is bovendien de vraag of alle indices uit de Nationale Veiligheidsindices wel 

moeten worden geregionaliseerd. Zo kunnen er kanttekeningen worden geplaatst  

bij de meerwaarde van het regionaliseren van delicttypen die weinig voorkomen. 

Een mogelijke oplossing die moet worden onderzocht, is het samennemen van ver-

schillende gemeenten in een regio en wat betreft de weinig voorkomende delicten 

alleen uitspraken te doen over het samengenomen gebied. 

Bij het regionaliseren van overlast en onveiligheidsbeleving, moet er rekening wor-

den gehouden met de beperking van de Veiligheidsmonitor op regionaal niveau. De 

meeste gemeenten doen bijvoorbeeld niet structureel jaarlijks mee aan de Veilig-

heidsmonitor. Bovendien is het op dit moment niet goed mogelijk om betrouwbare 

uitspraken te doen over gemeenten met minder dan 70.000 inwoners. Ook dit zal in 

vervolgonderzoek moeten worden onderzocht. 

 




