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Samenvatting 

Achtergrond 

 

In dit onderzoek is bekeken of de Nationale Veiligheidsindices (NVI), die eerder op 

landelijk niveau zijn ontwikkeld, ook te regionaliseren zijn naar gemeenteniveau.  

De NVI bieden inzicht in de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheids-

beleving. Voor de NVI worden zowel registratiedata als data van slachtofferenquêtes 

gebruikt om een beeld te krijgen van de veranderingen in sociale veiligheid. Een 

belangrijke bijdrage van de indices aan de bestaande literatuur is dat per delicttype 

is onderzocht wat de beste databron is om het betreffende delict te meten. Op deze 

manier is op een zo betrouwbaar mogelijke manier inzicht verkregen in de ontwik-

kelingen in de sociale veiligheid in Nederland. Bij de ontwikkeling van de NVI op 

landelijk niveau is rekening gehouden met de wens van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) om de indices te regionaliseren naar een lager 

regionaal niveau. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bestuderen in hoeverre de NVI 

geregionaliseerd kan worden, naar welk niveau dan en tegen welke problemen 

wordt aangelopen als de NVI wordt geregionaliseerd. Om een juist beeld te krijgen 

van de mogelijkheden tot regionalisering zijn er in dit onderzoek drie voorbeelden 

uitgewerkt. Er is daarbij gekozen voor een regionalisering naar een G4-gemeente 

(Amsterdam), een G32-gemeente (Groningen) en een kleine gemeente (Bedum). 

De centrale onderzoeksvraag van dit haalbaarheidsonderzoek was:  

 

In hoeverre kunnen de in de NVI ontwikkelde indices voor criminaliteit, overlast en 

onveiligheidsbeleving op een betrouwbare wijze op regionaal niveau worden weer-

gegeven? 

 

 

Overwegingen en beslissingen bij de regionalisering van de NVI 

 

Bij het regionaliseren van de NVI is een aantal punten in overweging genomen. 

Eerst is er bepaald naar welk niveau de NVI geregionaliseerd moest worden. Daarbij 

is het van belang dat belanghebbenden, zoals de gemeente en politie, de behoefte 

hebben om de NVI naar het betreffende niveau te regionaliseren en dat zij hun 

(veiligheids)beleid aan de hand van de NVI kunnen toetsen. Vanuit de VNG is er de 

wens om de NVI te regionaliseren naar gemeenteniveau. Ook is er navraag gedaan 

bij de politie om de NVI te regionaliseren naar een regionaal niveau dat door de 

politie wordt gehanteerd (zoals het niveau van basisteams of politiedistricten). 

Vanuit de politie is er geen onmiddellijke wens om de indices te regionaliseren. Er is 

in dit haalbaarheidsonderzoek dan ook voor gekozen om enkel te regionaliseren 

naar gemeenteniveau. Er wordt in het rapport wel kort ingegaan op de mogelijk-

heden om de NVI te regionaliseren naar het niveau van basisteams bij de politie. 

Vervolgens is ingegaan op het omgaan met weinig voorkomende delicten. Het weer-

geven van trends van delicten die weinig voorkomen kan er toe leiden dat bij een 

kleine toe- of afname in het aantal delicten onjuiste conclusies worden getrokken 

over de ontwikkeling van een bepaald delicttype. In dit onderzoek zijn meerdere 

manieren besproken over het omgaan met weinig voorkomende delicten. Vanwege 

de (praktische) bezwaren van de voorgestelde methoden is ervoor gekozen om in 

plaats van indexcijfers absolute aantallen te presenteren van delicten die weinig 

voorkomen. 
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Een derde punt van overweging was het regionaliseren van de NVI naar pleegplaats 

van het delict, naar woonplaats van de dader of naar woonplaats van het slacht-

offer. Voor het toetsen van het veiligheidsbeleid is het voor gemeenten met name 

interessant om te weten welke delicten in de gemeente worden gepleegd. Boven-

dien worden delicten veelal geregistreerd op basis van pleegplaats waardoor het ook 

vanuit praktisch oogpunt aan te bevelen is om pleegplaats als uitgangspunt te 

nemen. Hier is in het haalbaarheidsonderzoek dan ook voor gekozen. 

De laatste overweging in het onderzoek betrof het jaartal waaraan de cijfers van de 

regionalisering geijkt worden. Bij de landelijke NVI is er gekozen voor 2012 als 

ijkjaar. Om de consistentie in de rapportage te waarborgen was het wenselijk 

geweest om de cijfers van de regionalisering ook te ijken aan 2012. Gegevens van 

de Veiligheidsmonitor – een belangrijke databron voor de NVI – bleken in 2012 

echter niet beschikbaar te zijn voor een groot aantal gemeenten. Omdat er in 2013 

voor een groter aantal gemeenten cijfers beschikbaar zijn, is gekozen om 2013 als 

ijkjaar te nemen. 

 

 

Databronnen van de NVI 

 

De databronnen die worden gebruikt voor de NVI zijn: de politieregistratie, de 

Veiligheidsmonitor, de doodsoorzakenstatistiek en onderzoek naar rijden onder 

invloed van alcohol van de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswater-

staat (WVL). Per databron is gekeken in hoeverre deze een regionalisering naar 

gemeenteniveau toelaat. 

De cijfers uit de politieregistratie zijn te regionaliseren naar alle gemeenten in 

Nederland. Ook worden de cijfers van de politie geregistreerd naar pleegplaats en 

kunnen er vanaf 2005 trends in criminaliteit worden weergegeven. 

De gegevens van de Veiligheidsmonitor zijn sinds 2012 beschikbaar voor de 

gemeenten met meer dan 70.000 inwoners en voor de (kleinere) gemeenten die 

hebben deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. De cijfers die afkomstig zijn uit de 

Veiligheidsmonitor zijn moeilijk te regionaliseren naar pleegplaats. Om die reden is 

er voor gegevens die afkomstig zijn uit de Veiligheidsmonitor een uitzondering 

gemaakt: deze gegevens worden geregionaliseerd naar woonplaats van het slacht-

offer in plaats van de pleegplaats. Uit analyse van IVM-data weten we dat ongeveer 

80% van de slachtoffers van geweldsdelicten dit overkomt in de eigen woonplaats 

en dat dit percentage over de tijd heen weinig varieert. Daarom wordt de ontwik-

keling van delicttypen die zijn gemeten met de Veiligheidsmonitor correct beschre-

ven. 

Gegevens uit de doodsoorzakenstatistiek zijn beschikbaar voor de 25 grootste 

gemeenten van Nederland. Voor de overige gemeenten zijn deze cijfers niet 

beschikbaar en moet er bij de regionalisering van de NVI worden teruggevallen op 

cijfers op het niveau van het COROP-gebied. Het COROP-gebied volgt de grenzen 

van de gemeenten en zit, wat betreft omvang van het gebied, tussen gemeente en 

provincie in. Moord- en doodslagcijfers worden ook geregistreerd naar pleegplaats 

en worden in dit onderzoek weergegeven vanaf 2005. 

De gegevens die afkomstig zijn uit het onderzoek van WVL zijn weergegeven vanaf 

2005 en alleen beschikbaar op provincieniveau. In dit onderzoek worden delicttypen 

die zijn gebaseerd op deze databron dan ook niet geregionaliseerd op het niveau 

van de gemeente, maar op provincieniveau. 
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Het regionaliseren van de indices 

 

De databronnen zijn bepalend voor de mate waarin de indices van criminaliteit, 

overlast en onveiligheidsbeleving geregionaliseerd kunnen worden. De samengestel-

de criminaliteitsindex is gebaseerd op gegevens van zowel de politie als de Veilig-

heidsmonitor. In deze samengestelde index worden gegevens over geweldsdelicten, 

zedendelicten, vermogensdelicten met geweld, inbraken, diefstallen en vernielingen 

en delicten tegen de openbare orde gecombineerd. Deze delicten omvatten 80% 

van de totale door de politie geregistreerde criminaliteit. Hoewel de politiecijfers 

voor alle gemeenten beschikbaar zijn, zijn de gegevens uit de Veiligheidsmonitor 

alleen beschikbaar voor de gemeenten met meer dan 70.000 inwoners en voor de 

gemeenten die hebben deelgenomen aan de VM. Dit betekent dan ook dat de 

samengestelde criminaliteitsindex alleen naar deze gemeenten geregionaliseerd kan 

worden. De voorbeelden die in dit haalbaarheidsonderzoek zijn uitgewerkt, laten 

zien dat de regionalisering van de samengestelde criminaliteitsindex naar de 

gemeenten Amsterdam en Groningen geen probleem vormt, maar voor een kleinere 

gemeente, zoals de gemeente Bedum, is regionalisering van de samengestelde 

criminaliteitsindex minder goed mogelijk. Bij een eenmalige deelname van de 

gemeente aan de VM sinds 2012 – zoals het geval is bij de gemeente Bedum – 

moeten cijfers over geweldsdelicten uit ontbrekende jaren geïmputeerd worden om 

toch een trend over de hele periode te kunnen laten zien. Bij imputatie worden 

ontbrekende gegevens ingevuld met verwante of geschatte waarden. Voor gemeen-

ten die niet hebben deelgenomen aan de VM sinds 2012 is het niet mogelijk om de 

samengestelde criminaliteitsindex te regionaliseren. 

Uit een inventarisatie van de gemeenten uit 2014 blijkt dat de samengestelde 

criminaliteitsindex zonder meer te regionaliseren is voor 58 gemeenten. Voor 145 

gemeenten is de samengestelde criminaliteitsindex te regionaliseren, maar is 

imputatie van de VM-gegevens nodig. Voor 200 gemeenten is de samengestelde 

criminaliteitsindex momenteel niet te regionaliseren, aangezien deze gemeenten 

vanaf 2012 nog niet hebben deelgenomen aan de VM. 

Behalve de samengestelde veiligheidsindex worden ook trends van losse delicttypen 

weergegeven. De delicttypen zeden, vermogen met geweld, inbraken, diefstallen, 

vernielingen en delicten tegen de openbare orde, verkeersmisdrijven (doorrijden na 

een ongeval), drugsmisdrijven en wapenmisdrijven zijn gebaseerd op politiecijfers 

en daardoor te regionaliseren naar alle gemeenten in Nederland. Cijfers over 

geweldsdelicten zijn enkel te regionaliseren naar de 70.000+ gemeenten en 

gemeenten die hebben deelgenomen aan de VM. De moord- en doodslagcijfers zijn 

gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek en daardoor te regionaliseren voor de 25 

grootste gemeenten. Voor de overige gemeenten moeten deze cijfers gepresenteerd 

worden op het niveau van het COROP-gebied. Het verkeersmisdrijf ‘rijden onder 

invloed’ is enkel weer te geven op het niveau van de provincie, omdat dit delicttype 

is gebaseerd op het onderzoek van WVL. 

Naast de criminaliteitsindex, bestaat de NVI ook uit een overlastindex en een index 

onveiligheidsbeleving. De overlastindex is volledig gebaseerd op gegevens van de 

Veiligheidsmonitor. Hierdoor is deze index alleen te regionaliseren voor de 70.000+ 

gemeenten en voor de overige gemeenten die hebben deelgenomen aan de VM. 

Voor het weergeven van een trend van overlast is het echter wel belangrijk dat 

inwoners van een gemeente ten minste tijdens twee metingen betrouwbaar zijn 

waargenomen in de VM. Bij de uitgewerkte voorbeelden bleek dit het geval te zijn 

voor de gemeente Amsterdam en de gemeente Groningen. Voor de gemeente 

Bedum kon de trend van overlast niet worden weergegeven, omdat de gemeente 

sinds 2012 maar één keer heeft meegedaan aan de VM. 
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De index onveiligheidsbeleving is, net zoals de overlastindex, volledig gebaseerd op 

cijfers van de Veiligheidsmonitor. De problemen die zich voordoen bij de regionali-

sering van de overlastindex spelen ook bij de regionalisering van de index van 

onveiligheidsbeleving. Dit betekent concreet dat de index onveiligheidsbeleving 

alleen te regionaliseren is naar de 70.000+ gemeenten en naar de gemeenten die 

hebben deelgenomen aan de VM sinds 2012. 

 

 

Conclusie 

 

De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat regionaliseren van de NVI zon-

der meer mogelijk is voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. In de praktijk 

komt dit neer op de vijftig grootste gemeenten van Nederland. Daarnaast is regio-

nalisering van de NVI naar gemeenten met minder dan 70.000 inwoners alleen 

mogelijk voor gemeenten die deelnemen aan de VM. Omdat ten minste twee metin-

gen nodig zijn om een trend weer te geven, kan de keuze gemaakt worden om voor 

kleine gemeente die één keer hebben deelgenomen cijfers te imputeren. Voor kleine 

gemeenten die niet hebben deelgenomen aan de VM is het niet mogelijk om de NVI 

te regionaliseren. In de toekomst is het belangrijk dat gemeenten gaan en blijven 

deelnemen aan de VM zodat de veiligheidsindices voor meer gemeenten geregiona-

liseerd kunnen worden. 

In navolging van dit haalbaarheidsonderzoek valt het aan te bevelen om na te 

denken over de ontwikkeling van een webapplicatie om de regionale cijfers van de 

NVI toegankelijk te maken voor gemeenten en andere belanghebbenden. Het is in 

de webapplicatie belangrijk dat gemeenten inzicht krijgen in de ontwikkeling van de 

sociale veiligheid binnen de gemeente en dat zij de ontwikkeling van hun sociale-

veiligheidscijfers kunnen vergelijken met andere gemeenten. Op deze manier kan de 

NVI bijdragen aan de gemeentelijke beleidsvorming. 

 


