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Leeswijzer 

Dit rapport is deel 2 van een studie naar de problematiek van het meten van crimi-

naliteit. Dit deel is een volledige en gedetailleerde weergave van de bevindingen en 

kan gezien worden als technisch rapport. De lezer die meer geïnteresseerd is in de 

resultaten op hoofdlijnen alsmede een discussie en aanbevelingen wordt uitdrukke-

lijk verwezen naar deel 1 (Smit & Ghauharali, 2018). Er is dan ook geen aparte 

conclusie, samenvatting of Engelstalige summary in deel 2 opgenomen. 

 

De studie is uitgevoerd door verschillende auteurs, deels van het WODC en deels 

van Dialogic. De verschillende hoofdstukken zijn in grote mate op zich zelf staand 

en afzonderlijk te lezen. De consequentie daarvan is dat op sommige plaatsen 

hetzelfde onderwerp in verschillende hoofdstukken behandeld wordt. Ook wordt in 

de hoofdstukken 2 t/m 8 veelvuldig gebruikgemaakt van definities en terminologie 

die in hoofdstuk 1 geïntroduceerd worden. 

 

De opbouw van dit rapport is als volgt. 

Hoofdstuk 1 beschrijft wat de aanleiding voor deze studie is en wat deze studie 

beoogt te bereiken. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de (conceptuele, 

statistische en praktische) problemen zijn bij het meten van criminaliteit. Waarom is 

het (kennelijk) zo lastig criminaliteit te meten? Ook worden in dit hoofdstuk de in de 

studie gehanteerde begrippen gedefinieerd, een theoretisch kader geschetst en de 

onderzoekvragen gepresenteerd. Ten slotte wordt een historisch overzicht (tot eind 

20e eeuw) gegeven van hoe criminaliteit gemeten wordt (met name in Nederland). 

In hoofdstuk 2 worden de twee meest gebruikte bronnen om criminaliteit te meten, 

namelijk de politieregistraties en de slachtofferenquête uitgebreid besproken. 

Hoofdstuk 3 bevat een inventarisatie van andere gegevensbronnen en hoofdstuk 4 

gaat in op bekende schattingsmethoden en -technieken om verborgen fenomenen  

– zoals criminaliteit – te kunnen meten. Onder andere vangst–hervangsttechnieken 

en netwerkmethoden komen hier aan bod. 

Waar de hoofdstukken 2, 3 en 4 bestaande bronnen en methoden in kaart brengen 

die ook daadwerkelijk gebruikt worden om (delen van) de criminaliteit te meten is 

hoofdstuk 5 wat speculatiever van aard. Gekeken wordt hier in hoeverre het gebruik 

van big–datatechnieken en sociale media zinvol zou kunnen zijn voor het meten van 

fenomenen die direct of indirect gerelateerd zijn aan criminaliteit. 

De hoofdstukken 6, 7 en 8 gaan ieder in op een specifieke verschijningsvorm van 

criminaliteit. Respectievelijk wordt voor fraude, georganiseerde criminaliteit en 

cybercrime de stand van zaken ten aanzien van het meten van de omvang van deze 

verschijningsvormen weergegeven. 

  

Hoewel deze studie in eerste instantie een verkenning is van bestaande en moge-

lijke bronnen en methoden om criminaliteit te meten worden met name in de hoofd-

stukken 6, 7 en 8 en in bijlage 4 en 7 ook enkele cijfermatige resultaten gepresen-

teerd. 
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1 Inleiding 
P.R. Smit (WODC) 

1.1 Aanleiding 

Hoe ontwikkelt de criminaliteit in Nederland zich? Om deze vraag te beantwoorden 

wordt doorgaans gekeken naar de traditionele bronnen als de slachtofferenquêtes 

en de politiestatistieken. Volgens deze bronnen daalt de criminaliteit al jaren (Kali-

dien, 2017). Ook de ‘Nationale Veiligheidsindex’ (De Cuyper et al., 2015), waarin  

op basis van de eerder genoemde bronnen en aanvullende gegevens uit de 

doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en over 

rijden onder invloed, een geïntegreerd beeld wordt gegeven van de ontwikkeling 

van criminaliteit, laat een dalende trend zien. Nederland is daarin overigens niet 

uniek: de dalende trend van criminaliteit is in veel andere Westerse landen te zien 

(Kalidien, 2017).  

Vanuit politiek, media en wetenschap worden echter vraagtekens gezet bij deze 

geconstateerde daling van de criminaliteit. Want, wat zeggen de uit enquêtes of 

politieregistraties verkregen criminaliteitscijfers, al dan niet gecombineerd met 

elkaar, over de werkelijke omvang, aard en ontwikkeling van de gepleegde crimi-

naliteit? Zo verschenen naar aanleiding van het in oktober 2017 gepubliceerd rap-

port ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (Kalidien, 2017), waarin onder andere 

politiecijfers en slachtoffercijfers zijn opgenomen, mediaberichten die stelden: ‘De 

criminaliteitscijfers zijn opnieuw hard gedaald, het aantal misdrijven daalt al jaren 

spectaculair. Of is er in werkelijkheid iets anders aan de hand?’1 Criminologen als 

Cyril Fijnaut en Anton van Wijk stellen dat de dalende statistieken lang niet alles 

over de criminaliteit in Nederland zeggen. Daarnaast zijn zij van mening dat ‘oplich-

ting via het internet bijvoorbeeld nauwelijks geregistreerd wordt, maar steeds vaker 

voor komt. Ook zware drugshandel is er wel, maar blijft onopgemerkt als de politie 

geen capaciteit heeft om er onderzoek naar te doen’. De Volkskrant schrijft dat ‘de 

geregistreerde criminaliteit maar blijft dalen, maar er zijn kanttekeningen bij de 

rooskleurige cijfers’.2 Volgens Trouw daalt de criminaliteit, ‘op papier althans’.3  

De boodschap lijkt duidelijk: er worden twijfels geuit bij de dalende trend in de cri-

minaliteit omdat niet alle criminaliteit in beeld komt en datgene wat niet in beeld is 

wellicht wel toeneemt. Er is sprake van een zogenoemd ‘dark number’.  

Tegelijkertijd spreken Openbaar Ministerie (OM) en politie over een handhavings-

tekort: er zou onvoldoende capaciteit zijn om misdaden op te sporen die niet door 

slachtoffers zelf zijn gemeld, waardoor een deel van de criminaliteit buiten beeld 

valt.4 Hoewel dit criminaliteit is die in het algemeen wel geregistreerd wordt, wordt 

het als handhavingstekort ervaren dat de politie minder dan de helft van alle aan-

giftes die jaarlijks worden gedaan in behandeling neemt. Dat bevestigt de politie  

na berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad.5 Uit de door de krant opge-

                                                
1 Algemeen Dagblad, 9 oktober 2017. 

2 De Volkskrant, 9 oktober 2017. 

3 Trouw, 9 oktober 2017. 

4 Naar aanleiding van de discussienotitie van het OM en de Nationale Politie, onder andere de volgende bericht-

geving in de media: www.trouw.nl/home/-nederlandse-politie-ziet-de-meeste-misdaad-niet-~ab52ba07/; 

https://fd.nl/economie-politiek/1182975/criminaliteit-veel-groter-dan-officiele-cijfers-zeggen; 

www.mejudice.nl/artikelen/detail/meer-geld-voor-politie-en-om-lost-niks-op. 

5 Algemeen Dagblad, 22 juli 2017. 

http://www.ad.nl/binnenland/ruim-de-helft-van-alle-aangiftes-gaat-de-prullenbak-in~a6d0024b/
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.trouw.nl/home/-nederlandse-politie-ziet-de-meeste-misdaad-niet-~ab52ba07/
https://fd.nl/economie-politiek/1182975/criminaliteit-veel-groter-dan-officiele-cijfers-zeggen
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/meer-geld-voor-politie-en-om-lost-niks-op
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vraagde cijfers blijkt dat er bij zaken soms wel een dader in beeld was, maar dat er 

geen capaciteit was om de zaak verder uit te zoeken.  

Zowel maatschappelijk, wetenschappelijk als beleidsmatig staan de thema’s ‘daling 

van de criminaliteit’, handhavingstekort,6 het dark number en het zicht krijgen in de 

niet-geregistreerde criminaliteit uitdrukkelijk in de belangstelling. Dit heeft ertoe 

geleid dat het WODC in samenwerking met Dialogic op verzoek van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid een onderzoek is gestart naar de aard en omvang van de 

‘niet-geregistreerde criminaliteit’. De niet-geregistreerde criminaliteit is echter niet 

los te zien van de wel-geregistreerde criminaliteit. Daarom worden in dit rapport de 

manieren waarop ‘de’ criminaliteit in zijn geheel gemeten wordt, onderzocht.  

1.2 Probleemstelling  

Het bepalen van de omvang van het fenomeen criminaliteit is een ingewikkeld 

vraagstuk, onder andere omdat een van de actoren, namelijk de dader, er alle be-

lang bij heeft dat zijn criminele gedrag niet bekend raakt (Bijleveld, 2002). 

Het is overigens geen nieuw probleem: reeds in 1910 gaf de toenmalige Minister 

van Justitie onderstaand antwoord op een Kamervraag: ‘elke conclusie ten aanzien 

van de omvang van de criminaliteit op basis van de cijfers in de Criminaliteitsstatis-

tiek gemaakt, [zal] om verschillende redenen in hoge mate onbetrouwbaar moeten 

zijn.’ Intussen ‘zal hij alles doen om die Statistiek zodanig te verbeteren dat zij zal 

kunnen dienen voor het doel: een beoordeling van de Criminaliteit’. (In antwoord  

op vragen bij de behandeling van de Justitiebegroting, 1910).  

Maar ook andere factoren maken het lastig om methoden te vinden die volledig, 

eenduidig en accuraat de omvang van de criminaliteit kunnen meten. Deze facto- 

ren kunnen grofweg in drie categorieën verdeeld worden. Allereerst is er de concep-

tuele vraag wat er precies gemeten moet worden, oftewel: wat wordt verstaan 

onder criminaliteit en is een goede en consistente afbakening hiervan wel mogelijk? 

Ten tweede moeten er – soms arbitraire – statistische keuzes gemaakt worden bij 

het meten van de omvang van criminaliteit. Met name vanwege dit punt zijn inter-

nationale vergelijkingen van criminaliteitsstatistieken vaak problematisch. En ten 

slotte zijn er doorgaans praktische beperkingen aan gebruikte methoden. Vaak zijn 

methoden onvolledig – zoals de statistiek van geregistreerde criminaliteit die alleen 

de bij de politie bekende criminaliteit in beeld brengt –, indirect en onnauwkeurig. 

 

Voordat op deze drie factoren nader wordt ingegaan, is het allereerst van belang  

om expliciet als uitgangspunt voor deze studie te noemen dat de omvang van de 

criminaliteit in principe bepaald wordt door het tellen of schatten van het aantal 

gepleegde delicten. Dit impliceert dat bij het gebruik van methoden die niet het 

aantal delicten tellen (bijvoorbeeld het aantal slachtoffers, het aantal daders of ge-

leden schade) er een vertaling gemaakt moet worden naar een schatting van het 

aantal delicten. 

Dat criminaliteit gemeten wordt door het tellen van het aantal delicten lijkt vanzelf-

sprekend maar dat is het niet. In deze studie zal blijken dat het voor sommige 

delicten zeer lastig (zedendelicten) of eigenlijk onmogelijk (snelheidsovertredingen) 

is een schatting te maken van het totaal aantal delicten. Ook is er het gegeven dat 

sommige delicten ernstiger (meer crimineel) zijn dan andere, zoals moord versus 

winkeldiefstal, of 10km/u te hard rijden. En met de opkomst van digitale crimina-

                                                
6 Hierbij moet opgemerkt worden dat de handhavingstekort zelf geen onderwerp van onderzoek is in dit rapport, 

maar dat handhavingstekort en het daarmee gepaarde buiten zicht blijven van de criminaliteit als één van de 

aanleidingen voor dit onderzoek wordt genoemd.  
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liteit kunnen de aantallen zeer groot worden: er zijn naar schatting 16 miljoen 

phishing mails per maand in Nederland. Betekent dit dat er per jaar 192 miljoen 

delicten ‘poging tot diefstal/oplichting/identiteitsfraude’ zijn? Dit leidt dan ook tot  

de fundamentele vraag of ‘het aantal delicten’ (eventueel gewogen naar ernst of 

uitgesplitst naar soort delict) wel een goede maat is om datgene te meten wat we 

zouden willen weten over de criminaliteit. Of met andere woorden, zelfs al zou ‘het 

aantal delicten’ iets zeggen over de omvang van de criminaliteit, wordt met de 

vraag ‘wat is de omvang van de criminaliteit?’ wel de juiste vraag gesteld? De vra-

gen ‘hoe erg is de criminaliteit?’ of ‘wat zijn de (maatschappelijke) kosten van cri-

minaliteit?’ zijn wellicht relevanter om te bepalen of, hoeveel en welke maatregelen 

er genomen moeten worden ter bestrijding van de criminaliteit.7 

Deze fundamentele vraag valt echter buiten het bereik van deze studie. 

1.2.1 Conceptuele overwegingen 

Veranderingen in wat als criminaliteit gezien wordt 

Dat wat als criminaliteit beschouwd wordt is geen statisch gegeven, maar onder-

hevig aan veranderingen in de tijd. Bepaalde gedragingen/handelingen die voorheen 

beschouwd werden als crimineel kunnen in de loop der jaren minder erg gevonden 

worden en niet meer bestraft worden met sancties (decriminalisatie) of zelfs van 

strafbaar gedrag naar legaal gedrag veranderen (legalisatie) [de opheffing van het 

algemeen bordeelverbod in het jaar 2000]. Andersom kunnen handelingen die voor-

heen niet als crimineel werden beschouwd (of gedoogd werden) in de loop der jaren 

juist wel als criminaliteit worden beschouwd (criminalisering). En ook kunnen be-

paalde vormen van criminaliteit helemaal verdwijnen (met het afschaffen van het 

kijk- en luistergeld in het jaar 2000, verdween het criminele gedrag ‘zwartkijken’)  

of kunnen er totaal nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan (bijvoorbeeld com-

putervredebreuk dat pas sinds de komst van de computers bestaat; alcohol onder 

de 18, waar het daarvoor onder de 16 was; digitale piraterij). In feite gaat het om 

een voortdurende herdefiniëringen – door veranderingen in moraliteit, normen of 

wetgeving – van wat wel en niet legaal is. 

 

Nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit 

Nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit zijn er ook en in ruime mate: phi-

shing, hacking, spoofing, skimming) die vaak niet of (nog) onvoldoende worden 

‘waargenomen’ met de traditionele meetinstrumenten, zoals enquêtes en registra-

                                                
7 Een mogelijke methode om dit soort vragen te operationaliseren is te werken met een index gemaakt op basis 

van (het gewogen gemiddelde van) enkele ‘producten’. Een product zou kunnen zijn een delict(type). Maar ook 

‘het percentage jeugdige daders’. Of ‘het aantal DDos-aanvallen’. Of ‘het aantal slachtoffers van seksueel geweld 

zoals gemeten in de VM’. Dit is analoog aan Consumentenprijsindex (CPI) van CBS of de AEX-index van de 

effectenbeurs. Het grote voordeel is dat producten gekozen kunnen worden die eenvoudig te meten zijn en dat 

op natuurlijke wijze verschillende soorten bronnen gecombineerd kunnen worden. Ook is de restrictie van alleen 

aantallen delicten meten opgeheven. Het nadeel is dat een index geen absolute grootheid is en dat deze – weer 

naar analogie van de CPI – frequent gekalibreerd moet worden met mogelijke trendbreuken tot gevolg. 
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ties.8 Deze vormen van criminaliteit blijven daarmee (deels) onderbelicht in de cri-

minaliteitscijfers en lastig te meten.9 

 

Veranderingen in het beleid ten aanzien van criminaliteit 

Trends van criminaliteitscijfers kunnen ook beïnvloed worden door veranderingen in 

het beleid vanwege de overheid. Zo kan een (her)prioritering en/of intensivering 

van de opsporingsactiviteiten voor een bepaald delict leiden tot een toename van 

het aantal opgespoorde en geregistreerde delicten. Deze toename zegt echter niets 

over een eventuele toename van het daadwerkelijke aantal incidenten (dat wil zeg-

gen stijging van de criminaliteit). Uitspraken over de ontwikkelingen van criminali-

teit op basis van het aantal geregistreerde delicten zouden dan ook rekening moe-

ten houden met bijvoorbeeld de prioriteiten van de politie, maar ook met het aantal 

mensuren dat beschikbaar is (Buikhuisen, 1975). Ook een verbetering in het regis-

tratieproces kan leiden tot verandering in de registraties, zonder dat er een werke-

lijke toename of afname is van de criminaliteit (Wittebrood & Nieuwbeerta, 2006). 

In feite gaat het bij deze voorbeelden niet zozeer om een stijging of daling van de 

criminaliteit, maar om het verschijnsel dat er meer (of minder) criminaliteit in beeld 

wordt gebracht bij de politieregistraties. 

 

Veranderingen in de perceptie van slachtoffers 

Een andere factor die de criminaliteitscijfers zou kunnen beïnvloeden, zonder dat  

er daadwerkelijke sprake hoeft te zijn van een stijging van de criminaliteit, is de 

verandering van perceptie van slachtoffers met betrekking tot wat als criminaliteit 

gezien wordt. Zo kan bijvoorbeeld een groeiende intolerantie voor criminaliteit er-

voor zorgen dat slachtoffers meer melding doen van criminaliteit (Wittebrood & 

Nieuwbeerta, 2006; Vergouw et al., 2014). Daarnaast kan veelvuldige (media)aan-

dacht voor een bepaald onderwerp/delict ook een rol spelen. Doordat een onder-

werp (veelvuldig) aandacht in de media krijgt, kunnen slachtoffers die zich eerder 

niet zouden hebben gemeld geneigd zijn om melding te doen bij politie of andere 

instanties, zoals (landelijke) meldpunten. Ook meer naamsbekendheid van speci-

fieke meldpunten kan leiden tot meer meldingen (zo heeft de Fraudehelpdesk aan-

gegeven dat een stijging van het aantal meldingen deels kan worden toegewezen 

aan de grotere bekendheid van het fraudemeldpunt)10. Ook hierbij is het dus van 

belang om duidelijk te zijn over de waargenomen stijging: betreft het een daad-

werkelijke stijging van de criminaliteit of gaat het om het meer zichtbaar maken  

van criminaliteit die eerst niet zichtbaar was. 
 
  

                                                
8 De slachtofferenquêtes en politieregistraties rapporteren bijvoorbeeld maar in enige mate over cybercrime.  

In de Veiligheidsmonitor wordt sinds enkele jaren gerapporteerd over slachtoffers van een select aantal vormen 

van cybercrime zoals hacking en cyberpesten (CBS, 2017). In de politieregistraties wordt computervredebreuk 

onderscheiden. Tevens blijkt uit de slachtofferenquêtes dat van cyberdelicten maar weinig aangifte wordt gedaan 

(CBS, 2017). 

9 Zo is lokalisatie van digitale criminaliteit bijvoorbeeld een probleem. Cyberaanvallen kunnen hier plaatsvinden, 

maar de daders kunnen zich elders in de wereld bevinden (Kalidien, 2017). 

10 https://nos.nl/artikel/2085484-grote-toename-valse-e-mails-bij-fraudehelpdesk.html; 

www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/dreiging-oplichting-kwam-2016-vooral-e-mail/  

https://nos.nl/artikel/2085484-grote-toename-valse-e-mails-bij-fraudehelpdesk.html
http://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/dreiging-oplichting-kwam-2016-vooral-e-mail/
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Box 1.1 De invloed van sociale media en de #metoo discussie op 

criminaliteitscijfers? 

In oktober 2017 gaat de term #metoo wereldwijd viraal op sociale media. De aan-

leiding is de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag door de Amerikaan 

Harvey Weinstein, een Hollywood-producent. Dit had tot gevolg dat ook andere 

slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of aanranding 

zich uit gingen spreken op sociale media met gebruikmaking van #metoo. Hiermee 

kwam een stroom van beschuldigingen tegen onder andere beroemde acteurs, 

entertainers en (oud-)politici naar buiten. In de media volgt veelvuldige bericht-

geving over #metoo, de voorvallen van seksuele intimidatie en de (vermeende) 

daders, ook in Nederland. Slachtoffers voelen zich gesterkt om zich uit te spreken 

en dat gebeurt dan ook veelvuldig. Naar aanleiding van de ophef over #metoo, 

meldt het Centrum van Seksueel Geweld (CSG) dat zij sinds het begin van de 

#metoo discussie een stijging ziet van het aantal meldingen dat binnenkomt, de 

stijging wordt voornamelijk veroorzaakt wordt door meldingen van incidenten die 

jaren geleden hebben plaatsgevonden.a In dezelfde periode is het CSG, samen met 

het Fonds Slachtofferhulp een campagne gestart tegen seksueel geweld. Het is niet 

vast te stellen of de stijging van het aantal meldingen – in oktober 2017 is een ver-

dubbeling van het aantal meldingen zichtbaar ten opzichte van voorgaande maan-

den, ook voor november 2017 tekent ditzelfde beeld zich af – komt door de #metoo 

discussie, de gevoerde campagne of door andere oorzaken.b Volgens de voorzitter 

van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt ook de politie meer meldingen en 

aangiften naar aanleiding van #metoo, zo geeft hij aan tijdens een interview op 8 

november in de uitzending van Radio EenVandaag. De politie zelf meldt echter op 

diezelfde dag via een tweet van haar officiële account: ‘Cijfermatig ziet de politie 

geen onderbouwing voor claim NPB. Wij ontvangen geen signalen vanuit teams dat 

laatste weken meer meldingen/aangiften binnenkomen’.c  
a
 https://nos.nl/artikel/2202991-aantal-meldingen-seksueel-geweld-verdubbeld-sinds-metoo.html  

b
 www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677746/social-mediagebruikers-gebruiken-metoo-om-seksueel-geweld-uit-taboesfeer-te-

halen.html  

c
 www.nrc.nl/nieuws/2017/11/16/sinds-metoo-toename-aantal-aangiften-seksueel-geweld-14062592-a1581541  

 

1.2.2 Statistische keuzes 

Om kwantitatieve uitspraken te doen over criminaliteit moet er geteld (of geschat) 

worden. Maar het is niet altijd duidelijk wat er dan geteld moet of kan worden. Het 

ligt voor de hand het aantal delicten11 te tellen, maar dit is niet altijd logisch of 

mogelijk. Afhankelijk van de bron of de methode kunnen bijvoorbeeld ook slacht-

offerschappen, daders of voorwerpen (denk aan gestolen auto’s, zwart geld of in 

beslag genomen drugs) geteld worden. Maar ook als delicten geteld worden zijn er 

nog keuzes te maken: wat bijvoorbeeld te doen met een combinatie van misdrijven? 

Zoals een snelheidsovertreding in combinatie met een te hoge alcoholconsumptie, of 

bedreiging in combinatie met verboden wapenbezit. Strafrechtelijk kan sprake zijn 

van eendaadse of meerdaadse samenloop.12 Is een delict uitgevoerd door twee of 

meer daders? Dient in een dergelijke situatie dan één of meer delicten geteld te 

worden? En indien één delict geteld wordt, onder welke delictcategorie wordt deze 

dan geteld? Keuzes die hier gemaakt worden over de teleenheid kunnen een grote 

                                                
11 Oftewel misdrijven, overtredingen, etc. Zie paragraaf 1.3.1 voor een definitie van delict. 

12 Bij eendaadse samenloop is sprake van één strafbaar feit dat onder meer dan één strafbepaling valt (art. 55 Sr), 

bij meerdaadse samenloop zijn er meerdere strafbare feiten die ‘worden beschouwd als één voortgezette hande-

ling’ (art. 56 Sr). 

https://nos.nl/artikel/2202991-aantal-meldingen-seksueel-geweld-verdubbeld-sinds-metoo.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677746/social-mediagebruikers-gebruiken-metoo-om-seksueel-geweld-uit-taboesfeer-te-halen.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677746/social-mediagebruikers-gebruiken-metoo-om-seksueel-geweld-uit-taboesfeer-te-halen.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/16/sinds-metoo-toename-aantal-aangiften-seksueel-geweld-14062592-a1581541
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invloed hebben op het resultaat: de gemeten omvang van de criminaliteit (Aebi et 

al., 2014). 

Tevens speelt mee dat criminaliteit zeer divers is. Een verkrachting is iets totaal 

anders dan een (eenvoudige) woninginbraak, een milieumisdrijf of een fiets stelen. 

Dit kan een complicatie opleveren bij het meten van de totale criminaliteit. Immers, 

bij het simpelweg (op)tellen van criminele handelingen zouden 49 winkeldiefstallen 

en 1 moord een even hoge criminaliteit weergeven als 25 winkeldiefstallen en 25 

moorden. 

1.2.3 Beperkingen van methoden in de praktijk 

Methoden zijn niet zelden onvolledig met betrekking tot het meten van de totale 

criminaliteit. Soms is dat inherent aan de methode: een slachtofferenquête meet  

nu eenmaal niet de slachtofferloze criminaliteit, maar vaak ligt er een –soms arbi-

traire – keus aan ten grondslag. Voorbeelden zijn ook hier de huidige slachtoffer-

enquête Veiligheidsmonitor (VM) waarbij alleen natuurlijke personen ouder dan  

15 jaar ondervraagd worden. Of de Politiestatistiek waarin alleen de formele aan-

giften geregistreerd worden en niet de meldingen. 

 

Daarnaast kan sprake zijn van onnauwkeurigheid van de resultaten. Ook dit kan 

vele oorzaken hebben: de marges in de uitkomsten van een enquête zijn afhankelijk 

van de grootte van de steekproef, er kunnen geheugeneffecten een rol spelen bij 

respondenten, een politiemedewerker kan fouten maken bij de registratie van een 

delict, daders kunnen bewust zaken verzwijgen bij een zelfrapportage, etc. Het 

volgende voorbeeld betreft wellicht niet zozeer onnauwkeurigheid als wel onzeker-

heid: het aantal gemelde diefstallen bij een verzekeringsmaatschappij kan een indi-

cator zijn voor het delict diefstal. Maar er kan ook iets heel anders aan de hand zijn, 

namelijk verzekeringsfraude.  

1.3 Definities: criminaliteit, geregistreerde criminaliteit en dark number 

Alvorens doelstelling en onderzoeksvragen te formuleren voor dit onderzoek naar  

de aard, omvang en ontwikkeling van de (niet-geregistreerde) criminaliteit is het 

van belang om eerst een helder beeld te hebben van het onderwerp van onderzoek 

(de criminaliteit) en de verschillende termen en bijbehorende definities die we in dit 

onderzoek hanteren.  

1.3.1 Criminaliteit 

Dé criminaliteit bestaat uit een verzameling van uiteenlopende vormen van hande-

lingen die op zichzelf staand erg kunnen verschillen van elkaar (denk bijvoorbeeld 

aan fietsdiefstal vs. mensenhandel), maar die elk wel een aantal gemeenschappe-

lijke noemers kent. Er is namelijk altijd sprake van een ‘dader’ en van een ‘hande-

ling’ die bij wet strafbaar is gesteld. Uitgaande van deze twee kenmerken formule-

ren we de definitie van criminaliteit voor dit rapport als volgt:  

 

Een handeling (of meerdere handelingen die als één voortgezette handeling 

beschouwd kunnen worden of die anderszins een zekere samenhang vertonen),  

of pogingen daartoe, door één of meer personen, rechtspersonen of instanties 

verricht of nagelaten die volgens Nederlandse regelgeving strafbaar gesteld 

is/zijn. 
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Een dergelijke handeling (of samengaan van meer handelingen, denk bijvoorbeeld 

aan overval met verboden wapenbezit) zullen we in dit rapport aanduiden als ‘de-

lict’. Met deze definitie sluiten we aan bij een formele juridische definitie. 

Het betreft hier een zeer brede definitie van criminaliteit, waarbij we ons a priori 

geen beperkingen opleggen. Zowel regelgeving vastgelegd in het Wetboek van 

Strafrecht (Sr), als regelgeving vastgelegd in overige wetboeken vallen onder deze 

noemer, waarbij het niet enkel om misdrijven gaat, maar ook om bijvoorbeeld over-

tredingen, administratief afgehandelde zaken, strafbare handelingen die door slacht-

offer of OM niet als zodanig worden gezien, etc. In de uitwerking van dit onderzoek 

zullen we ons overigens vooral (maar niet uitsluitend) richten tot die delicten die in 

het Sr als misdrijf aangeduid worden.  

De hier gepresenteerde definitie van criminaliteit geeft wel een afbakening van wat 

onder criminaliteit beschouwd wordt maar is (nog) niet volledig als telinstructie voor 

het tellen van het aantal delicten. Daarvoor zijn de begrippen ‘voortgezette hande-

ling’ en ‘samenhang’ niet expliciet genoeg gedefinieerd. In paragraaf 1.6.1 wordt 

hier nader op ingegaan, maar met name bij meerdaadse samenloop van strafbare 

feiten is de beslissing of deze wel als ‘één voortgezette handeling’ beschouwd kun-

nen worden tot op zekere hoogte arbitrair en bijvoorbeeld afhankelijk van een be-

slissing van een officier van justitie (OvJ) of rechter (zie paragraaf 1.2.2) 

1.3.2 Geregistreerde criminaliteit 

In berichtgeving in de media wordt vaak – en niet zelden impliciet – de omvang  

en ontwikkeling van criminaliteit gerapporteerd op basis van politiecijfers. Dit wordt 

dan meestal de geregistreerde criminaliteit genoemd, zoals door het CBS gerappor-

teerd,13 zijnde alle bij de politie14 bekende misdrijven waarvan aangifte is gedaan  

– en misdrijven zonder aangifte waarvan wel een slachtoffer of verdachte bij de 

politie bekend is – en die geregistreerd zijn in de politiedatabank volgens de Stan-

daardclassificatie Misdrijven 2010 (Kalidien, 2017). Duidelijk is dat dit niet alle cri-

minaliteit betreft, alleen al omdat het hier enkel om misdrijven gaat en niet om 

overtredingen. En ook zijn niet alle gepleegde misdrijven bij de politie bekend. Enkel 

die misdrijven die door een slachtoffer als misdrijf herkend worden en waarvan aan-

gifte wordt gedaan door burgers en bedrijven (de zogenoemde brengdelicten) en 

misdrijven die zelfstandig door de politie geconstateerd worden (de zogenoemde 

haaldelicten), kunnen uiteindelijk geregistreerd worden. Het overgrote deel van de 

geregistreerde criminaliteit betreft overigens de brengdelicten (88% van alle gere-

gistreerde misdrijven).15 

Overtredingen geregistreerd door de politie worden zoals hierboven aangegeven  

dus niet meegenomen in de politiecijfers zoals gerapporteerd door het CBS. Er zijn 

overigens tal van andere instanties die criminaliteit (in brede zin) registreren, zoals 

de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

en diverse inspecties en andere organisaties. Wanneer er echter over geregistreerde 

criminaliteit gesproken wordt, betreft dit dus over het algemeen de door de politie 

geregistreerde misdrijven. Deze definitie wordt ook in dit rapport gehanteerd.  

  

                                                
13 Zie bijvoorbeeld het naslagwerk ‘Criminaliteit en Rechtshandhaving’ van het CBS, WODC en Raad voor de Recht-

spraak (Kalidien, 2017).  

14 Politie betreft hier zowel de civiele als de militaire politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar). In de door de CBS 

gerapporteerde politiestatistieken worden beide namelijk meegenomen.   

15 Presentatie Nationale Politie bij bijeenkomst ‘Round table Criminaliteitscijfers & Dark number’, dd. 6 maart 2017. 
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1.3.3 Ondervonden criminaliteit  

Met de in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkelde slachtofferenquêtes 

werd een deel van die criminaliteit waarbij er wel sprake is van slachtoffers, maar er 

geen melding of aangifte wordt gedaan bij de politie in beeld gebracht en werd zo 

een deel van de niet-geregistreerde criminaliteit inzichtelijk gemaakt (Coleman & 

Moyniham, 1996). De Nederlandse slachtofferenquêtes, momenteel bekend staand 

als de VM (CBS, 2017), rapporteren over door burgers ervaren slachtofferschap van 

een aantal veelvoorkomende vormen van criminaliteit, zoals vermogensdelicten, 

geweldsdelicten, vandalismedelicten en cybercriminaliteit. In dit rapport noemen  

we de schatting van de criminaliteit op basis van de steekproef van de slachtoffer-

enquêtes de ondervonden criminaliteit.  

Opgemerkt moet worden dat er een overlap bestaat tussen de ondervonden crimi-

naliteit en de door de politie geregistreerde criminaliteit. Dit is niet vreemd. Slacht-

offers kunnen immers zowel in de VM aangeven slachtoffer te zijn geweest én 

tegelijkertijd ook aangifte bij de politie hebben gedaan.  

1.3.4 Het ‘dark number of crime’ en de ‘geobserveerde criminaliteit’ 

Vaak wordt de niet-geregistreerde criminaliteit (dat wil zeggen de criminaliteit die 

niet valt onder de hierboven gegeven definitie van geregistreerde criminaliteit) ‘the 

dark figure of crime’ of ‘the dark number of crime’16 genoemd. Om twee redenen 

wordt er in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen ‘niet-geregistreerde crimi-

naliteit’ en het ‘dark number’. Ten eerste zijn er, vanwege de hier gehanteerde 

beperkte definitie van ‘geregistreerde criminaliteit’, registraties van overtredingen 

en van andere (opsporings-)instanties waardoor een deel van de ‘niet-geregistreer-

de criminaliteit’ wel bekend is uit andere registraties. Ten tweede zijn er instrumen-

ten/methoden voorhanden, zoals de hierboven genoemde slachtofferenquêtes, 

waarmee een schatting gemaakt kan worden van een deel van de ‘niet-geregis-

treerde’ criminaliteit. Dit geeft de volgende definitie van het ‘dark number of crime’, 

namelijk dat deel van de niet-geregistreerde criminaliteit dat op dit moment niet 

vanuit andere registraties of instrumenten bekend is of geschat kan worden. Alle 

criminaliteit die niet tot het ‘dark number’ behoort is dan de ‘geobserveerde crimi-

naliteit’.  

Binnen deze geobserveerde criminaliteit kan er een onderscheid gemaakt worden 

tussen dat deel van de criminaliteit dat met de traditionele bronnen, namelijk de 

geregistreerde en de ondervonden criminaliteit, inzichtelijk kan worden gemaakt  

en dat deel dat met andersoortige bestaande bronnen methoden en schattingen 

inzichtelijk kan worden gemaakt. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van regis-

traties van delicten die door andere (opsporings-)instanties worden bijgehouden, 

neemt de kennis over criminaliteit toe. Of door gebruik te maken van andere instru-

menten of methoden dan registraties (denk bijvoorbeeld aan schattingsmethodieken 

op basis van vangst-hervangst, zie hoofdstuk 4). Ook hiervoor geldt overigens dat 

er sprake kan zijn van een overlap met één of beide van de traditionele bronnen. Zo 

kan iemand slachtoffer zijn geweest en daarvan aangifte doen bij de politie, het 

slachtofferschap melden in de enquête van de VM én het tevens melden bij een 

andere instantie die een registratie bijhoudt (zoals een verzekeringsmaatschappij). 

                                                
16 The dark figure (of number) of crime: gebeurtenissen die volgens bepaalde criteria tot criminaliteit behoren, 

maar niet geregistreerd worden in de statistieken van die organisaties die verantwoordelijk zijn voor het 

registreren van de criminaliteit (Biederman en Reiss, 1967).  Reeds in de 1800’s beschreven door de Franse 

statisticus Quetelet (Sellin en Wolfgang, 1964). 
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1.3.5 Samenvatting definities  

Samenvattend hanteren we in dit onderzoek de volgende (verkorte) definities van 

kernbegrippen. 

 Criminaliteit: verzameling van alle handelingen, door één of meer personen, 

rechtspersonen of instanties verricht of nagelaten of de intentie tot het verrichten 

of nalaten van (een) handeling(en), die volgens Nederlandse regelgeving 

strafbaar gesteld is/zijn. 

 Geregistreerde criminaliteit: alle door de politie geregistreerde misdrijven. 

 Ondervonden criminaliteit: de door burgers ervaren criminaliteit zoals gerappor-

teerd in de VM. 

 Criminaliteit gemeten met aanvullende bronnen/methoden: criminaliteit die  

via andere dan de traditionele bestaande databronnen (de politiecijfers en de 

slachtofferenquêtes) gemeten wordt of via andere methoden geschat wordt. 

 Geobserveerde criminaliteit: alle criminaliteit die momenteel in registraties, 

enquetes of met behulp van schattingsmethodes gemeten of geschat kan worden 

(geregistreerde criminaliteit + ondervonden criminaliteit + aanvullende bronnen/ 

methoden).17 

 Dark number: Alle niet geobserveerde criminaliteit, dat wil zeggen criminaliteit 

die momenteel niet geregistreerd wordt (door politie of andere instanties) en die 

niet op andere manieren gemeten of geschat wordt. 

1.4 Doelstelling, vraagstelling en opzet van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het dark number 

van criminaliteit. Deze doelstelling is tweeledig: enerzijds wordt gekeken naar de 

geobserveerde criminaliteit (die criminaliteit die niet tot het dark number behoort  

en met behulp van de traditionele bronnen en aanvullende bronnen en methoden 

gemeten kan worden), anderzijds wordt onderzocht in hoeverre en met welke te 

ontwikkelen bronnen en methoden criminaliteit die nu tot het dark number behoort 

zichtbaar gemaakt zou kunnen worden (en daarmee ‘geobserveerd’ kan worden). 

 

Deze tweedeling komt ook naar voren in de opzet van het onderzoek, dat inventa-

riserend en verkennend van aard is. Het bevat zowel een inventarisatie van momen-

teel bekende registraties en methoden/technieken die tezamen inzicht geven in de 

geobserveerde criminaliteit, alsook een verkenning naar alternatieve databronnen 

en methoden (naast de bestaande databronnen en methoden) die meer licht zouden 

kunnen werpen op het dark number fenomeen van criminaliteit. 

 

Naast dat er in brede zin wordt gekeken naar de manier om meer zicht te krijgen  

op criminaliteit in het algemeen, wordt in dit onderzoek ook ingezoomd op drie 

specifieke vormen van criminaliteit, namelijk horizontale fraude, georganiseerde 

criminaliteit en cybercriminaliteit. De keuze voor deze drie typen is niet willekeurig.  

 

Het delicttype horizontale fraude leent zich voor een analyse van een dergelijke 

verschuiving. Door de vergaande digitalisering van de maatschappij is het immers 

mogelijk om langs de digitale weg fraude te plegen, zoals het geval is bij online 

handelsfraude. Tevens wordt duidelijk dat verschillende type delicten kunnen 

                                                
17 Vanwege de overlap moet de ‘+’ niet gezien worden als rekenkundige optelling maar als vereniging van ver-

zamelingen. 
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overlappen. Online handelsfraude kent namelijk zowel een fraude-element als een 

cyberelement.  

 

Ook georganiseerde criminaliteit is niet eenvoudig te vangen, meerdere delicttypen 

kunnen namelijk behoren tot de georganiseerde criminaliteit, mits het in enige vorm 

van georganiseerdheid wordt gepleegd. Het is echter niet altijd even makkelijk om 

vast te stellen wanneer er sprake is van georganiseerdheid. Op basis van de tradi-

tionele bronnen kan momenteel niet gezegd worden hoe groot de georganiseerde 

criminaliteit is.  

 

De keuze voor cybercrime is met name ingegeven door het relatief nieuwe karakter 

van dit delicttype. Bepaalde typen van cyber gerelateerde delicten, zoals skimming 

of phishing, zijn (nog) niet afdoende zichtbaar dan wel meetbaar in de huidige tra-

ditionele bronnen. Daarnaast is er ook de aanname dat criminaliteit zich verplaatst 

van ‘offline’ naar online delicten, of te wel klassieke criminaliteit in een gedigitali-

seerd jasje. Voor deze aanname is echter (nog) geen wetenschappelijk bewijs ge-

vonden. 18  

1.5 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:  

 

Op welke manier kan zowel de geobserveerde criminaliteit als het dark number 

van criminaliteit zo veel en zo goed mogelijk in kaart gebracht worden?  

 

De hoofdvraag valt uiteen in drie onderdelen. 

Deel A betreft het in kaart brengen van de ontwikkeling van het meten van (de 

geobserveerde) criminaliteit en de relatie tot het dark number en de stand van 

zaken van het meten van criminaliteit anno nu.  

In deel B van het onderzoek wordt specifiek ingezoomd op drie delicttypen: horizon-

tale fraude, georganiseerde criminaliteit en cybercrime.  

In deel C worden de bevindingen uit deel A en deel B bij elkaar gebracht om te 

komen tot een eerste inventarisatie van de geobserveerde criminaliteit en het dark 

number en hoe criminaliteit in de toekomst gemeten kan (blijven) worden.  

Onderstaand worden per onderdeel de onderzoeksvragen weergegeven. 

 

Onderdeel A 

 Met welke huidige instrumenten (bronnen) en schattingsmethodieken wordt 1

momenteel de criminaliteit in Nederland in kaart gebracht (de geobserveerde 

criminaliteit)? En wat voor extra informatie geeft dit ten opzichte van de gere-

gistreerde criminaliteit? 

Deze inventarisatie is te vinden in bijlage 6 t/m 8 in Smit et al. (2018) en wordt 

in dit rapport kort weergegeven in hoofdstuk 2 en 4. 

                                                
18 Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland wordt sinds enige tijd gevraagd naar cybercrime gerelateerde 

delicten, naast de klassieke delicten. Met de nieuw toegevoegde vragen naar cybercrime en fraude is in het 

Verenigd Koninkrijk  5,6 miljoen delicten gerapporteerd, naast de 6,5 miljoen delicten van die soort delicten waar 

ook in voorgaande jaren naar werden gevraagd (zie: www.telegraph.co.uk/news/2016/11/01/how-much-of-a-

problem-is-cyber-crime-in-the-uk/). Ook in de VMwordt een fors aantal cyberdelicten gerapporteerd, namelijk  

2,6 miljoen, naast de 4,4 miljoen klassieke offline delicten (zie: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/criminaliteit-

tussen-2012-en-2016-gedaald). Dat er zo veel cybercrime gerelateerde delicten worden gerapporteerd, wil 

echter nog niet zeggen dat er sprake is van een verschuiving.  

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/01/how-much-of-a-problem-is-cyber-crime-in-the-uk/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/01/how-much-of-a-problem-is-cyber-crime-in-the-uk/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/criminaliteit-tussen-2012-en-2016-gedaald
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/criminaliteit-tussen-2012-en-2016-gedaald
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 Welke nieuwe initiatieven zijn er op dit moment gaande en kansrijk om inzicht te 2

krijgen in het dark number om daarmee een groter deel van de criminaliteit te 

observeren? Dit wordt behandeld in hoofdstuk 3 van dit rapport en in hoofdstuk 3 

en 4 in (Smit et al., 2018). 

 

Onderdeel B 

De uitwerking van de onderzoeksvragen bij B zijn te vinden in paragrafen 4.3.3, 4.5 

en 4.9 en zijn tevens onderwerp van de hoofdstukken 6 t/m 8 in Smit et al. (2018). 

 In hoeverre en hoe is op basis van lopende inzichten en onderzoeken aan te ge-3

ven wat omvang, aard en/of trends zijn van horizontale fraude, georganiseerde 

criminaliteit en cybercriminaliteit? 

 Welke nieuwe initiatieven zijn er op dit moment gaande en kansrijk om inzicht te 4

krijgen in het dark number van horizontale fraude, georganiseerde criminaliteit en 

cybercriminaliteit om daarmee een groter deel van de criminaliteit te observeren? 

 

Onderdeel C 

Op de onderzoeksvragen bij C wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5: de discussie  

en aanbevelingen. 

 Wat is er bekend over de trends inzake de omvang van de geobserveerde cri-5

minaliteit en hoe verhoudt zich dat tot de politieregistraties en de slachtoffer-

enquêtes? 

 Welke meetinstrumenten/bronnen/technieken zijn het meest geschikt voor het 6

meetbaar maken van welke vormen van niet-geregistreerde criminaliteit? 

 Is het noodzakelijk/wenselijk/mogelijk om op basis van nieuwe inzichten nieuwe 7

meetinstrumenten te ontwikkelen of bestaande meetinstrumenten uit te breiden 

om criminaliteit te meten? 

1.6 Theoretisch kader 

Om tot een beantwoording van de onderzoeksvragen te komen worden in deze 

paragraaf de theoretische kaders geschetst waarbinnen we in dit rapport opereren. 

In paragraaf 1.2.2 is reeds aangegeven dat bij het bepalen van de omvang van cri-

minaliteit verschillende teleenheden een rol kunnen spelen. In deze paragraaf wordt 

dit nader gespecificeerd en worden ook de verbanden tussen de verschillende tel-

eenheden expliciet gemaakt. Tevens wordt een classificatie van verschillende vor-

men van criminaliteit gepresenteerd. Beide(teleenheden en classificatie) worden  

in dit rapport gebruikt: bij elke bron of methode om criminaliteit te meten, wordt 

aangegeven wat de teleenheid/(-heden) is/(zijn) en welke soorten misdrijven ge-

meten worden. Tot slot wordt in deze paragraaf kort ingegaan op twee algemene 

manieren om onbekende populaties (zoals het dark number) te schatten. 

1.6.1 Relaties en teleenheden 

Bij het doen van uitspraken over het vóórkomen (of de omvang) van criminaliteit  

is nogal eens onduidelijk wat precies bedoeld en geteld wordt. Gaat het om het aan-

tal mensen dat slachtoffer wordt, of om het aantal slachtofferschappen? Of om het 

aantal gestolen auto’s? De drie meest voor de hand liggende begrippen bij het defi-

niëren van het voorkomen van criminaliteit zijn het delict, het slachtoffer en de 

dader.  

Nu is al eerder opgemerkt (paragraaf 1.2 en 1.2.2) dat het voor de hand ligt het 

aantal delicten te tellen, maar dat dit niet altijd mogelijk is. Daarnaast is het bij 

een- of meerdaadse samenloop lastig en wellicht zelfs onmogelijk precies te defi-
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niëren wat de eenheid delict nu precies is. In deze studie, in het besef dat deze 

definitieproblematiek nog open staat, wordt hier pragmatisch mee omgegaan en 

wordt aangesloten bij de praktijk van de registraties. Wel worden in deze paragraaf 

de relaties tussen de verschillende teleenheden, waaronder in het bijzonder de rela-

ties met de eenheid delict, expliciet gemaakt. 

In figuur 1.1 worden deze relaties tussen delicten, daders en slachtoffers en andere 

eenheden getoond.19 Centraal staat het delict. Een delict wordt gepleegd door een of 

meer daders jegens nul of meer slachtoffers. Een dader of slachtoffer is altijd een 

(rechts)persoon. De combinatie van één dader, respectievelijk slachtoffer en een 

specifiek delict noemen we ‘daderschap’ en ‘slachtofferschap’. (Rechts)personen 

kunnen ook lid zijn van nul, één of meer criminele organisaties. Dit is van belang 

wanneer delicten in georganiseerd verband worden gepleegd.  

Elk delict kan een impact of gevolg (schade) hebben. Dit kan heel concreet zijn 

(gebroken arm, gestolen auto) of abstracter (ondermijning gezag). Met name bij 

pogingen hoeft er niet altijd een gevolg te zijn. Impact is dus ook een mogelijke 

teleenheid.  

Een delict zal bestaan uit een of meer voorbereidende of uitvoerende handelingen. 

Denk aan het kopen van een koevoet voor het plegen van een inbraak, het drinken 

van alcohol waarna auto gereden wordt, het verbruiken van veel elektriciteit bij het 

kweken van cannabis, het uitsturen van phishing mails, etc. Deze handelingen hoe-

ven op zich niet strafbaar te zijn en kunnen uitgevoerd worden door een dader, een 

slachtoffer of een ‘derde’ partij. Door het meten of tellen van voorbereidende han-

delingen kan het mogelijk zijn om zicht te krijgen op het aantal gepleegde delicten 

(zie hoofdstuk 9 over cybercrime waarin deze optie verder wordt verkend).  

Een delict kan nul, één of meer door de politie geregistreerde feiten opleveren. Dit  

is nul als het delict niet geregistreerd wordt (en daarmee tot de niet-geregistreer- 

de criminaliteit behoort) en meer dan één als het om een combinatie van strafbare 

feiten gaat. Een geregistreerd feit kent nul, één of meer daders (eigenlijk verdach-

ten).  

Enkel wanneer een delict geregistreerd wordt, wordt dit gekoppeld aan een of meer 

wetsartikelen die het feit omschrijven. Dit is een kenmerk van een (geregistreerd) 

strafbaar feit op basis van wet/artikel. Een maatschappelijke classificatie (bijvoor-

beeld de ICCS, zie paragraaf 1.6.2 ) is gekoppeld aan het delict. Er kunnen ook 

meer classificaties zijn bij één delict. De relatie tussen wet/artikel en andere classi-

ficaties zoals de ICCS is gecompliceerd en in ieder geval een zogenoemde ‘veel-op-

veel-’relatie.20  

Buiten deze op zich nuttige ‘taxonomie’ van teleenheden is er nog een andere 

motivatie om op deze manier te kijken naar eenheden en hun relaties. Immers, bij 

het bepalen van de omvang van de criminaliteit zal zelden of nooit een delict direct 

en volledig geteld (kunnen) worden, simpel omdat het onmogelijk is delicten direct 

waar te nemen als ze gepleegd worden. Een uitzondering vormen de ‘heterdaad’ 

delicten (denk aan rijden onder invloed) maar daarvoor geldt dat de waarneming 

niet compleet zal zijn (niet alle dronken rijders worden gepakt). Er zal dus altijd in-

direct, vanuit een bepaald perspectief, gemeten of geschat worden. Deze gezichts-

punten van waaruit indirect en mogelijk onvolledig gekeken wordt naar delicten – en 

                                                
19 Er wordt hier gebruiktgemaakt van een – in de informatica vaak gebruikt – Unified Modelling Language (UML) 

(conceptueel) klassendiagram. Zie bijvoorbeeld (Warmer & Kleppe, 2011).  Het is dus geen stroomdiagram, er is 

geen sprake van volgorde van activiteiten. 

20 Dat wil zeggen dat enerzijds een specifieke wet/artikel combinatie meer dan één classificatie kan betreffen (art.  

311 Sr, gekwalificeerde diefstal, kan zowel slaan op de ICCS categorie ‘burglary’ als ‘theft’), maar andersom kan 

ook een specifieke classificatie vervat zijn in meer artikelen van het SR (De ICCS categorie ‘rape’ is niet alleen art 

242, maar slaat ook op andere seksuele misdrijven). 



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  23 

gepoogd wordt deze te meten of te schatten – zijn de gele blokken in figuur 1.1,  

die meermalen aan de orde komen in dit rapport. Zo zijn er de strafbare feiten (ge-

zichtspunt politie, dit is de geregistreerde criminaliteit) of ondervonden criminaliteit 

(gezichtspunt slachtoffers). Maar ook kan naar daderschap gekeken worden (zelf-

rapportages) of zelfs naar daderschap in georganiseerd verband (vgl de Monitor 

georganiseerde criminaliteit (Kruisbergen et al., 2012)). Letselschade bij ziekenhui-

zen en het aantal gestolen autos (Stichting aanpak voertuigcriminaliteit) zijn voor-

beelden van het perspectief impact/schade en in hoofdstuk 5 zullen we een aantal 

voorbeelden zien van door de bril van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen 

kijken naar de achterliggende delicten. 

 

Figuur 1.1 Relaties tussen delicten, daders, slachtoffers etc.a  

 
a
 Relaties worden weergegeven als ‘een op veel’ relaties  door middel van pijltjes met de pijl aan de ‘veel’ kant. De cijfers 

geven de kardinaliteit aan: 
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1.6.2 Classificaties 

Een belangrijke onderverdeling bij het bepalen van de omvang van criminaliteit is 

naar type delict. Enerzijds vanwege de al eerder genoemde diversiteit in soorten 

delicten en anderzijds omdat bronnen of methoden nogal eens betrekking hebben 

op specifieke vormen van criminaliteit. Nu blijkt dat verschillende instanties (en ver-

schillende bronnen) andere indelingen, classificaties en/of definities hanteren. Voor 

dit onderzoek is het echter van belang dat er zo veel mogelijk een eenduidige 

indeling wordt gehanteerd. Op basis van deze indeling kan vervolgens bekeken 

worden voor welk type delicten er voldoende bronnen of methoden bestaan om  

(een deel van) het dark number inzichtelijk te maken; dat wil zeggen welk deel  

nu of in de toekomst bij de gekende criminaliteit toegevoegd kan worden, en voor 

welke delicten niet.  

Vooral op basis van de International Classification of Crime for Statistical Purposes 

(ICCS)21 is er voor dit onderzoek een eigen indeling naar type delict gemaakt waar 

in dit rapport zo veel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Het betreft een hiërar-

chische indeling, bestaande uit elf hoofdcategorieën en verschillende subcatego-

rieën. De categorieën sluiten elkaar niet helemaal uit. Er is bijvoorbeeld sprake van 

een overlap tussen (horizontale) fraude en cybercrime. Een groot deel van fraude 

gebeurt via de digitale weg en behoort dus zowel tot de categorie fraude als tot de 

categorie gedigitaliseerde criminaliteit. Tevens bestaat er een overlap tussen geor-

ganiseerde misdaad en meerdere vormen van criminaliteit wanneer dit in georgani-

seerd verband plaatsvindt. Bij het bepalen van de omvang van de totale criminaliteit 

is het dan ook van belang om bewust te zijn van deze overlap. Anders dan bijvoor-

beeld het geval is bij de politiestatistieken hebben we in deze classificatie niet alleen 

misdrijven, maar ook – conform de definitie in paragraaf 1.3 – overtredingen mee-

genomen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van deze classificatie in typen misdrijf en 

de relatie met het Wetboek van Strafrecht en de CBS-standaardclassificatie. 

Ook bij andere gezichtspunten (denk aan slachtoffers en daders) kan een nadere 

onderverdeling zinvol zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een onderverdeling gemaakt 

worden van slachtoffers op basis van natuurlijke personen (een privépersoon) of 

rechtspersonen (overheden, bedrijven, stichtingen etc.). In sommige gevallen is  

dit relevant. Zo rapporteert de VM enkel over privépersonen en slachtofferschap 

onder bedrijven valt dus buiten de reikwijdte van dit instrument. Voor dit onderzoek 

is ervoor gekozen om geen standaardclassificatie op te stellen voor andere gezichts-

punten dan vanuit de delicten, maar – waar nodig – dit af te laten hangen van de 

gehanteerde bron of methode. 

1.6.3 Het schatten van onbekende aantallen 

Het schatten van een onbekend aantal (dark number) is een contradictio in termi-

nis: als het aantal eenmaal succesvol is geschat, houdt het op een onbekend aantal 

te zijn. Criminaliteit is een fenomeen dat zich laat vergelijken met een ijsberg. 

Slechts een beperkt deel is zichtbaar en een wellicht groter, niet direct zichtbaar 

deel waarvan de precieze omvang onbekend is bevindt zich onder de waterspiegel. 

De omvang van het deel van de ijsberg onder water is lastig vast te stellen, maar is 

– met enige moeite – wel tot op zekere hoogte te schatten. 

In figuur 1.2 wordt dit op een ietwat versimpelde wijze geïllustreerd. Hierbij is het 

de bedoeling om deelpopulatie D, bijvoorbeeld het aantal daders van delict X, te 

                                                
21 De ICCS van de United Nations Office on Drugs and Crime is een classificatie van strafbare feiten die gebaseerd 

is op concepten, definities en principes waarover internationale overeenstemming bestaat. 
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schatten binnen een totale populatie P (bijvoorbeeld alle (rechts)personen). De 

populatie P is de bovengrens voor de omvang van D. 

Enkele daders van delict X zijn al bekend omdat ze in een of meerdere (justitiële) 

registraties zijn opgenomen of op andere manier geschat konden worden (de geob-

serveerde criminaliteit G). Als we er nu vanuit gaan dat er geen fouten in G zijn dan 

kan G als ondergrens functioneren en ligt de deelpopulatie D dus ergens tussen G 

en P in, de ondergrens zijnde de daders van de geobserveerde criminaliteit en de 

bovengrens zijnde alle (rechts)personen van Nederland. De verzameling D–G is het 

dark number. Er zijn vervolgens twee manieren om dit dark number te verkleinen, 

dat wil zeggen om dichter in de buurt van D te komen. De eerste manier start van-

uit G om te komen tot een G’ (de groene pijlen) en wordt de bottom-upbenadering 

genoemd. De tweede manier (top-down) start vanuit P om te komen tot een schat-

ting van P’ (de rode pijlen). De bandbreedte waarin D, het totaal aantal Nederlandse 

daders van delict X, zich bevindt wordt dan verkleind, van P en G, naar P’ en G’. 

 

Figuur 1.2 Registraties en dark number 

 
Geregistreerde daders G als deelverzameling van de onbekende populatie daders D binnen een totale populatie P (links) en 

bottom-up- en top-downmethode om de omvang van D te benaderen (rechts). 

 

Bij de eerste manier, bottom-up, wordt bijvoorbeeld het registratieproces doorge-

licht en wordt beoordeeld welke invloed bepaalde stappen in het proces hebben  

op de uiteindelijke uitkomst – en dus op de omvang van G’. Als een ogenschijnlijk 

kleine wijziging al tot een grote toename van G leidt dan kan dit een indicatie zijn 

dat de afstand tot D nog heel groot is. We kunnen dit bijvoorbeeld achterhalen door 

het registratieproces helemaal vanaf het begin, dus vanaf de ruwe brondata, te 

doorlopen. Een ander voorbeeld om van G naar G’ te komen is om gebruik te maken 

van aanvullende bronnen. Dit is in feite wat gedaan werd omstreeks 1980 bij de 

introductie van slachtofferenquêtes, waardoor meer slachtofferschap in kaart wordt 

gebracht dan enkel op basis van de geregistreerde criminaliteit. Echter, ook als er 

sprake is van een flinke toename van G dan weten we nog steeds niet hoever de 

afstand tot D is. 

Bij de tweede manier, top-down, wordt geprobeerd een deel van de totale populatie 

P uit te sluiten. Dat wil zeggen dat gezocht wordt naar de verzameling P’ en wel 

zodanig dat bekend is dat er in P-P’ geen daders zitten. 
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1.7 Het meten van criminaliteit, een historisch overzicht  

Het probleem van het dark number bestaat al zolang er criminaliteitsstatistieken 

geproduceerd worden. In dit hoofdstuk wordt vanuit een historisch perspectief 

ingegaan op hoe het in kaart brengen van de criminaliteit en de daarbij behorende 

problematiek van het dark number zich in de loop der jaren tot het eind van de 20e 

eeuw ontwikkeld heeft. De meest recente periode komt in hoofdstukken 3 en 4 aan 

bod. 

1.7.1 De ontwikkeling van gebruikte bronnen 

In Frankrijk is in 1830 voor het eerst het idee ontstaan om criminaliteit systema-

tisch in kaart te brengen, zoals hoeveel incidenten er plaatsvinden en waar en wan-

neer zij plaatsvinden (door Quetelet &Guerry, in Beirne, 1993). Dit was onderdeel 

van de zogenoemde ‘morele statistieken’, waarbij zo veel mogelijk van de ‘sociale’ 

wereld in kaart werd gebracht. Op welke manier of met welk instrument de crimina-

liteit gemeten moest worden is sindsdien veranderd. Zo werden in eerste instantie 

slechts de veroordelingen door een rechtbank meegenomen in de statistieken over 

criminaliteit, met als achterliggende reden dat er pas met zekerheid over een delict 

gesproken kan worden wanneer er voor de rechtbank bewezen is dat er een delict 

heeft plaatsgevonden. Onbewezen delicten of delicten waarbij geen daders zijn op-

gespoord worden hier niet als criminaliteit meegeteld. Criminaliteit wordt hier dus 

gemeten vanuit het perspectief ‘daderschap’ (zie figuur 1.1), met als restrictie dat 

alleen veroordeelde daders geteld worden. In Nederland is in 1849 op initiatief van 

het ministerie van Justitie begonnen met de Geregtelijke Statistiek van het Konink-

rijk der Nederlanden, vanaf het begin van de 20e eeuw overgenomen door het CBS 

(Van der Bie, 2009). 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er vanaf 1857 jaarlijkse criminaliteitsstatistieken; 

zowel misdrijven door de politie geregistreerd als rechtbankstatistieken. Er werd in 

eerste instantie meer waarde gehecht aan de rechtbankstatistieken dan aan de 

politiestatistieken (Biederman & Reiss, 1967).  

Langzamerhand werd het toch gebruikelijker om naar de politiecijfers te kijken als 

indicatie voor de omvang van de criminaliteit (de ‘realist’ zienswijze, alleen recht-

bankstatistieken geven een onvolledig beeld (Biederman & Reiss, 1967)). Eerst 

enkel naar het aantal arrestaties, maar later ook de ‘klachten’ vanuit de burgers 

(aangiften). Dit omdat het aantal arrestaties geen goede afspiegeling zou zijn van 

de werkelijke criminaliteit, maar afhankelijk was van andere factoren, zoals het 

vermogen van de politie om criminelen op te pakken. In feite wordt hier gekeken 

vanuit het perspectief ‘(geregistreerd) strafbaar feit’ (figuur 1.1), al of niet met de 

restrictie dat alleen die registraties waarvan een ‘daderschap’ bekend is meegeteld 

worden. In Nederland verschenen (in de Gemeentelijke Statistiek) de eerste 

landelijke politiecijfers in 1935. (Van der Bie, 2009). Vanaf 1948 verzorgt het CBS 

de Politiestatistiek. Deze bevat onder andere de geregistreerde misdrijven en (vanaf 

1952) ook verdachten (Kalidien, 2017). 

Ondanks dat de politiestatistieken als indicator voor criminaliteit werden gebruikt 

(en dit in veel landen nog steeds zo is), bleef er kritiek. Het was namelijk nog 

steeds niet duidelijk welk deel van de criminaliteit daadwerkelijk door de politie 

geregistreerd werd. Voordat een delict geregistreerd kan worden, moet eerst aan 

een aantal voorwaarden voldaan zijn:  

 Het delict moet ‘ontdekt’ of ‘herkend’ worden (door politie of slachtoffer). 

Niet alle delicten worden ontdekt, zoals slachtofferloze delicten (Coleman & 

Moyniham, 1996). Ook worden niet alle delicten als zodanig herkend door het 

slachtoffer (een spooknota die gewoon betaald wordt). 
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 Er moet vervolgens melding van gemaakt worden.  

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er veel uiteenlopende redenen zijn 

waarom men geen melding doet bij de politie: het was niet belangrijk, de politie 

kon toch niets doen, het was al opgelost, men is bang voor represailles van de 

dader(s) of men vond het bijvoorbeeld de moeite niet waard om melding bij de 

politie te doen omdat de geleden schade te verwaarlozen is (o.a. in Coleman & 

Moyniham, 1996; Goudriaan, Wittebrood, & Nieuwbeerta, 2004). 

 Tot slot moet het misdrijf als zodanig geregistreerd worden door de politie.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een delict niet geregistreerd wordt. 

De politie kan bijvoorbeeld minder bereid zijn om een aangifte op te nemen als 

het delict onvoldoende prioriteit in de opsporing heeft (Wittebrood & Nieuwbeerta, 

2006) 

 

In elke stap gebeurt het dus dat er een (onbekend) aantal delicten afvalt, waardoor 

deze delicten uiteindelijk niet in de politiecijfers terug te vinden zijn.  

 

Een andere bron die al langer bestaat in Nederland (sinds 1901) is de CBS-doods-

oorzakenstatistiek. Een van de doodsoorzaken die hier wordt onderscheiden is 

moord of doodslag.22 Hiermee wordt een beeld verkregen – vanuit het perspectief 

impact/schade (zie figuur 1.1) – van een specifiek delict. En ook registraties bij 

verzekeringsmaatschappijen, zoals de CIS-databank voor schadeclaims in verband 

met woninginbraak23 of registraties bij ziekenhuizen, zoals het Letsel Informatie 

Systeem (LIS)24 waarbij letsel door geweld gemeld wordt (Groot & Hulshof, 2014), 

zijn voorbeelden van bronnen die al langer gebruikt worden om de omvang van 

specifieke vormen van criminaliteit te schatten.  

1.7.2 Enquêtes en andere schattingsmethoden 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw deed een aanvullend meetinstrument voor 

het meten van criminaliteit zijn intrede, de slachtofferenquête. De eerste landen die 

dit instrument hanteerden waren de Verenigde Staten (1972), het Verenigd Konink-

rijk (1981) en Nederland (1973). In een slachtofferenquête wordt in een steekproef 

aan de burger gevraagd in hoeverre deze in het afgelopen jaar slachtoffer was ge-

worden van een aantal veelvoorkomende vormen van criminaliteit. De achterliggen-

de gedachte hierbij is dat slachtoffers van criminaliteit die het niet hebben gemeld 

bij de politie, het wellicht wel zouden noemen in de slachtofferenquête en er dus 

meer slachtofferschap gerapporteerd zou worden dan uit de politiecijfers bleek. 

Hiermee kan een deel van het dark number25 inzichtelijk gemaakt worden.26 Niet 

alleen natuurlijke personen kunnen slachtoffer zijn van criminaliteit. Ook rechtsper-

sonen (bedrijven) kunnen slachtoffer zijn, bijvoorbeeld van winkeldiefstal of fraude. 

In Nederland is een aantal jaren (2004-2010) de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 

uitgevoerd, waarin specifiek schattingen gemaakt konden worden van dit soort 

                                                
22 www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/doods-

oorzakenstatistiek ; www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20on-

derzoeksbeschrijvingen/beschrijving-doodsoorzakenstatistiek  

23 Zie bijvoorbeeld de Risicomonitor Woninginbraken op www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/risicomonitor-

woninginbraken-2017  

24 www.veiligheid.nl/organisatie/wat-we-doen/onderzoek/letsel-informatie-systeem  

25 Althans voor zover het delicten met een natuurlijk persoon als slachtoffer betreft en het slachtoffer inderdaad het 

delict als zodanig herkent. 

26 Zie hoofdstuk 4 voor een discussie over de verschillen tussen politieregistraties en de resultaten van slachtoffer-

enquêtes. 

http://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/doodsoorzakenstatistiek
http://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/doodsoorzakenstatistiek
http://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/beschrijving-doodsoorzakenstatistiek
http://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/beschrijving-doodsoorzakenstatistiek
http://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/risicomonitor-woninginbraken-2017
http://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/risicomonitor-woninginbraken-2017
http://www.veiligheid.nl/organisatie/wat-we-doen/onderzoek/letsel-informatie-systeem
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slachtoffers (Kalidien & De Heer-de Lange, 2013). Deze enquêtes kijken dus vanuit 

het perspectief slachtofferschap (zie figuur 1.1) naar de criminaliteit. 

Een enquête met een ander perspectief, namelijk daderschap, is de Monitor Zelfrap-

portage Jeugd (MZJ), uitgevoerd sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw (Van der 

Laan & Goudriaan, 2016; Weijters, Van der Laan & Kessels, 2016). In deze enquête 

wordt aan een deel van de populatie (jongeren) gevraagd naar hun eventuele crimi-

nele gedrag, om zo tot een schatting te komen van de jeugdcriminaliteit.  

Andere schattingsmethoden, zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5, hoewel al lan-

gere tijd gebruikt op andere gebieden zijn pas recent toegepast voor het meten van 

criminaliteit. 
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2 De geregistreerde en ondervonden criminaliteit 
R. Ghauharali (WODC) 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de twee bronnen die voornamelijk ge-

bruikt worden wanneer er gerapporteerd wordt over de aard, omvang en trends van 

de criminaliteit. Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven zoals 

opgenomen in de Politiestatistiek (geregistreerde criminaliteit) en de door burgers 

ervaren slachtofferschappen zoals gemeld in de slachtofferenquête VM (ondervon-

den criminaliteit). Beiden zijn onderdeel van wat in dit rapport de geobserveerde 

criminaliteit genoemd wordt.27 In dit hoofdstuk wordt ten eerste nagegaan welke 

data er met de Politiestatistiek en de VM worden verzameld en over welke vormen 

van criminaliteit beide bronnen rapporteren (met andere woorden, welk deel van  

de criminaliteit wordt met deze bronnen in beeld gebracht?). Ten tweede wordt 

nagegaan op welke manier beide bronnen zich tot elkaar verhouden. Tot slot wordt 

besproken wat dit betekent voor het meten van de criminaliteit.  

2.1 De traditionele bronnen  

Voor het meten van de aard, omvang en trends van de criminaliteit in Nederland 

wordt over het algemeen gebruikgemaakt van twee databronnen, namelijk de 

Politiestatistiek en de slachtofferenquête VM.28 Vanwege de reeds lange traditie van 

het gebruik van deze bronnen, worden deze twee bronnen in dit rapport ook wel 

aangeduid als de traditionele bronnen voor het meten van de criminaliteit. Hoewel 

beide bronnen hetzelfde fenomeen meten, zijn de resultaten van de beide bronnen 

echter niet één op één vergelijkbaar. Van oudsher bestaan er namelijk verschillen in 

het doel waarvoor en de manier waarop de data verzameld worden en in de typen 

criminaliteit die door beide bronnen gemeten worden. Hierdoor is er dan ook sprake 

van een verschil in de omvang van de criminaliteit die beide bronnen meten. Zo 

rapporteerde het CBS over het jaar 2017 dat uit de VM bleek dat de Nederlandse 

burgers slachtoffer zijn geweest van in totaal 6,4 miljoen delicten (3,8 miljoen 

gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten en 2,6 miljoen cyberdelicten).29 Uit 

hetzelfde CBS-bericht bleek dat de door de politie geregistreerde misdrijven in de 

Politiestatistiek in datzelfde jaar 0,8 miljoen bedroegen. Ondanks de verschillen in 

omvang van de criminaliteit, laten beide bronnen over het algemeen echter wel een 

zelfde dalende trend van criminaliteit zien in de afgelopen jaren, met uitzondering 

van cybercrimedelicten (zie figuur 2.1).  

 
  

                                                
27 Zie ook paragraaf 1.3 ‘Definities van criminaliteit, geregistreerde criminaliteit en het dark number’. 

28 In Nederland wordt al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikgemaakt van slachtofferenquêtes, deze 

hebben zich in de loop der jaren wel verder ontwikkeld. De VM is de meest recente versie die op landelijke schaal 

wordt uitgevoerd en bestaat sinds 2012.   

29 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/09/burger-ervaart-politie-registreert-minder-criminaliteit  

http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/09/burger-ervaart-politie-registreert-minder-criminaliteit
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Figuur 2.1 Trend geregistreerde misdrijven en verdachten, ondervonden 

slachtofferschap (indexcijfers)* 

 

* De y-as start bij 40. 

Bron: CBS 

 

De verschillen in omvang van criminaliteit tussen beide bronnen worden onder 

andere verklaard door de volgende punten. De Politiestatistiek rapporteert enkel 

over de door de politie geregistreerde misdrijven, in dit rapport aangeduid als de 

geregistreerde criminaliteit.30 Slachtofferenquêtes zoals de VM rapporteren echter 

ook over delicten waar burgers wel slachtoffer van zijn geworden, maar die niet 

geregistreerd zijn door de politie, ook wel de ondervonden criminaliteit genoemd. 

Slachtofferenquêtes zijn namelijk ontwikkeld om juist die criminaliteit in zicht te 

brengen waarvan slachtoffers geen aangifte doen bij de politie en gelden dus als 

aanvulling op de door de politie geregistreerde criminaliteit. Met behulp van een 

enquête wordt gevraagd naar slachtofferschap van veel voorkomende delicten. 

Omdat er ook wordt gevraagd naar melding- en aangiftegedrag, kan nagegaan 

worden van welk deel van de in de enquête gerapporteerde delicten daadwerkelijk 

aangifte is gedaan bij de politie en welk deel buiten het zicht van de politie is ge-

bleven. Op basis van deze cijfers kan vervolgens worden geschat met welke factor 

het aantal door de politie geregistreerde delicten opgehoogd dient te worden om tot 

een ‘realistischer’ beeld te komen van het aantal daadwerkelijk gepleegde delicten 

(Fiselier, 1978). Dit in de veronderstelling dat hetgeen in een slachtofferenquête 

wordt gerapporteerd (het wel of niet doen van aangifte) ook daadwerkelijk klopt. 

Ondanks het veelvuldige gebruik van zowel de Politiestatistiek als de VM, al dan niet 

in samenhang met elkaar, concludeerden Elffers en Averdijk (2007), dat er slechts 

in bescheiden mate onderzoek is gedaan naar de kwaliteit en wederzijdse validiteit 

van beide bronnen en de manier waarop beide bronnen zich tot elkaar verhouden. 

                                                
30 Zie paragraaf 1.3 voor een verdere toelichting op de geregistreerde en ondervonden criminaliteit. 
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In paragraaf 2.2 wordt hier verder op ingegaan. In het volgende deel wordt eerst 

een uiteenzetting gegeven van de traditionele bronnen en wat zij specifiek meten.  

2.1.1 De Politiestatistiek 

Sinds 1948 worden de politiecijfers door het CBS bijgehouden in de Politiestatistiek 

met als doel een beeld te geven van de omvang, aard en ontwikkeling van de door 

de politie geregistreerde criminaliteit en de inspanning van de politie ter bestrijding 

hiervan (Kalidien, 2016). In de Politiestatistiek worden alleen misdrijven opgeno-

men. Andere volgens de Nederlandse regelgeving strafbare handelingen, zoals bij-

voorbeeld overtredingen worden niet meegenomen in de Politiestatistiek. Dit deel 

van de criminaliteit valt hiermee dus buiten beschouwing van de Politiestatistiek. 

Alle misdrijven die door de Nationale Politie (tien regionale eenheden en de Lan-

delijke eenheid) en door de Koninklijke Marechaussee geregistreerd zijn31, worden 

opgenomen in de Politiestatistiek. Het gaat hier om misdrijven volgens het Wetboek 

van Strafrecht en een aantal andere specifieke wetten (o.a. Opiumwet, Wapenwet, 

Wegenverkeerswet).  

 

Alleen die misdrijven die bekend zijn bij de politie32 worden opgenomen in de Poli-

tiestatistiek. Zoals in hoofdstuk 1 aan bod is geweest, komen niet alle gepleegde 

misdrijven onder de aandacht van de politie en kunnen daarom ook niet geregis-

treerd worden. Een delict dient namelijk eerst ontdekt en herkend te worden als  

een misdrijf door het slachtoffer en/of de politie, vervolgens dient er melding van 

gemaakt te worden die omgezet kan worden in een aangifte en moet de aangifte tot 

slot correct geregistreerd te worden. In elke te zetten stap (ontdekken, herkennen, 

melden, aangifte, registratie) kunnen misdrijven afvallen. Zo kan een gepleegd 

misdrijf bijvoorbeeld onontdekt blijven, vooral wanneer er geen sprake is van een 

slachtoffer (rijden onder invloed). Ook is uit meerdere onderzoeken bekend dat 

wanneer er wel sprake is van een slachtoffer, deze niet altijd aangifte doet bij de 

politie (CBS, 2017). De capaciteit en prioritering van de politie spelen ook een rol  

bij het al dan niet ontdekken en/of opgenomen worden van een gepleegde misdrijf 

in de Politiestatistiek, vooral als het gaat om die delicten die door actieve opsporing 

van de politie worden ontdekt.  

 

In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van alle type delicten die in de Politiesta-

tistiek zijn opgenomen. In hoofdcategorieën gaat het om de volgende type misdrij-

ven: vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en 

gezag, gewelds- en seksuele misdrijven, overige misdrijven Wetboek van Strafrecht, 

verkeersmisdrijven, drugsmisdrijven, (vuur)wapenmisdrijven, misdrijven overige 

wetten. Van elk type wordt zowel het aantal geregistreerde misdrijven als het aantal 

geregistreerde verdachten bijgehouden. Het type delict waarvan het meeste aantal 

misdrijven worden geregistreerd zijn de vermogensmisdrijven.  

 

Wanneer bovenstaande tegen de in hoofdstuk 1 geformuleerde definitie van crimi-

naliteit wordt aangehouden en criminaliteit gezien kan worden als alle handelingen 

die volgens de Nederlandse regelgeving strafbaar gesteld zijn, volgt hieruit het vol-

gende: De Politiestatistiek omvat die criminaliteit die tot de categorie van misdrijven 

behoort. Andere volgens de regelgeving strafbaar gestelde handelingen, zoals over-

tredingen, worden niet meegenomen in de Politiestatistiek. Het betreffen hier mis-

                                                
31 Voor de vorming van de Nationale Politie, betrof het geregistreerde misdrijven door de 25 regionale korpsen, het 

KLPD en de KMar.  

32 In het vervolg van dit hoofdstuk wordt met politie zowel de civiele als de militaire politie (KMar) bedoeld.  



32  |  Cahier 2018-21b Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

drijven waarvan aangifte is gedaan door slachtoffers (dit kunnen zowel burgers als 

bedrijven zijn) of misdrijven die door de politie zelf zijn ontdekt. In het laatste geval 

betreffen dit vooral slachtofferloze misdrijven (drugsmisdrijven, verkeersmisdrij-

ven). De misdrijven worden zowel vanuit het perspectief van (geregistreerde) straf-

bare feiten als vanuit het perspectief van (vermeende en bekende) daders bezien. 

2.1.2 De Veiligheidsmonitor 

De VM is een opvolger van de slachtofferenquêtes die sinds de jaren zeventig van 

de vorige eeuw uitgevoerd worden (zie ook hoofdstuk 1). Deze monitor wordt ge-

zien als dé landelijke slachtofferenquête van Nederland. De huidige VM wordt sinds 

2012 wijze uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en 

het CBS. Met behulp van een vragenlijst wordt aan burgers gevraagd of zij slacht-

offer zijn geweest van bepaalde veelvoorkomende delicten. Ook wordt gevraagd hoe 

vaak zij slachtoffer zijn geweest. Op basis van deze vragen kunnen zowel het aantal 

slachtoffers van delicten als het aantal ondervonden delicten worden vastgesteld, 

los of daarvan melding of aangifte is gedaan bij de politie.  

 

Een belangrijk punt met betrekking tot de VM ten opzichte van de Politiestatistiek is 

de manier waarop het fenomeen criminaliteit geformuleerd wordt. In de VM wordt 

niet gesproken over misdrijven, maar over delicten. Voor de burger is het namelijk 

niet altijd mogelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende 

gradaties in strafbare feiten (misdrijven of overtredingen). Daarnaast is het niet 

altijd voor de burger duidelijk of het gebeurde ook daadwerkelijk een criminele 

handeling betreft. Zo kan een persoon bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij/zij 

slachtoffer is geworden van een criminele handeling, maar hoeft dit niet perse het 

geval te zijn, de eigen perceptie speelt hierbij een rol. In de VM wordt daarom ook 

gesproken over door burgers ervaren slachtofferschappen en delicten.  

 

Net als bij de Politiestatistiek, wordt met de VM niet de totale criminaliteit in beeld 

gebracht. Voordat een delict meegenomen wordt in de VM moet er namelijk ook hier 

aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het moet ten eerste een delict betref-

fen waarbij er sprake is van een slachtoffer, het slachtoffer moet zelf herkennen dat 

het slachtoffer is geweest en om in de uiteindelijke telling van de slachtofferenquê-

tes te komen is het van belang dat het slachtoffer daadwerkelijk in de steekproef 

voor het onderzoek zit en deelneemt aan het onderzoek (respondeert).  

Bij uiteindelijke deelname aan het onderzoek (de respondent vult de enquête in) is 

er weer een aantal fasen te identificeren. De respondent dient het incident waarvan 

hij/zij slachtoffer is geweest te kunnen matchen met die delicten waarnaar gevraagd 

wordt in de VM. Het zou kunnen zijn dat de respondent slachtoffer is geworden van 

een delict waarnaar niet gevraagd wordt in de enquête. Maar het kan ook gebeuren 

dat een respondent het delict niet als zodanig herkent, dat het slachtoffer zich geen 

slachtoffer voelt, dat het slachtoffer het incident is vergeten of dat het slachtoffer 

niet wil vertellen dat hij/zij slachtoffer is geweest van het desbetreffende delict.  

 

Indien er wel een match is, het slachtoffer geeft aan dat hij/zij slachtoffer is ge-

weest van het gevraagde soort delict, dan is het vervolgens de vraag of de respon-

dent het slachtofferschap in de juiste tijd kan plaatsen. Bij slachtofferenquêtes 

wordt doorgaans gevraagd naar ervaren slachtofferschap in de laatste twaalf maan-

den (of laatste kalenderjaar). Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat 

een incident dat een grote indruk heeft gemaakt op de respondent vaak ten on-

rechte als minder lang geleden wordt herinnerd dan dat het incident daadwerkelijk 

heeft plaatsgevonden. Dit wordt ook wel forward telescoping genoemd. Daarnaast 
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kan er ook sprake zijn van backward telescoping, waarbij een respondent ten on-

rechte denkt dat het delict eerder dan de gevraagde referentieperiode heeft plaats-

gevonden (Skogan, 1975; Pleysier, Vervaeke & Goethals, 2010). 

 

Tot slot is er bij de VM sprake van een aantal afbakeningen.  

De VM wordt afgenomen onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, in-

geschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en niet woonachtig in een instel-

ling (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis). Slachtoffers onder de 15 of ouderen 

woonachtig in een verzorgingstehuis worden dan ook niet meegenomen. Ook be-

drijven worden niet meegenomen in de VM. En ook toeristen, illegalen, personen 

zonder woonadres, et cetera zijn uitgesloten van deelname aan de VM.  

Niet alle mogelijke delicten waarvan men slachtoffer kan worden zijn opgenomen  

in de VM. In de VM wordt gevraagd naar slachtofferschap van een aantal veelvoor-

komende delicten, onderverdeeld in de hoofdcategorieën vermogensdelicten, ge-

weldsdelicten, vandalismedelicten en een aantal vormen van cybercrime.33 Hier- 

mee wordt een groot deel van de delicten waarvan men slachtoffer kan worden 

ondervangen, maar bijvoorbeeld slachtofferschap van chantage, offline oplichting  

of discriminatie wordt niet bevraagd.  

 

Kortom, de VM rapporteert over het volgende deel van de criminaliteit: een aantal 

veelvoorkomende delicten waarvan Nederlandse ingeschrevenen van 15 jaar en 

ouder slachtoffer zijn geworden én die daadwerkelijk door de slachtoffers gerap-

porteerd worden in de VM. De criminaliteit wordt hiermee dus bezien vanuit het 

perspectief van het slachtoffer, waarvoor geldt dat het slachtoffer een natuurlijke 

persoon betreft.  

2.1.3 Conclusie 

De Politiestatistiek rapporteert over een veelheid aan misdrijven die onder de aan-

dacht komen van de politie. Het betreffen hier zowel misdrijven met slachtoffers als 

slachtofferloze misdrijven. De Politiestatistiek wordt in dit rapport aangeduid met de 

geregistreerde criminaliteit. Om een deel van de niet-geregistreerde criminaliteit 

inzichtelijk te maken, is in de jaren zeventig van de vorige eeuw de slachtoffer-

enquête ontwikkeld. Slachtofferenquêtes rapporteren over dat deel van de crimi-

naliteit, waarvan niet noodzakelijkerwijs aangifte is gedaan bij de politie. Hiermee 

komt naast de geregistreerde criminaliteit ook de door burgers ondervonden crimi-

naliteit in beeld. De slachtofferenquête Veiligheidsmonitor rapporteert over een aan-

tal veelvoorkomende delicten die door de Nederlandse burgers ondervonden zijn. 

Het is bekend dat slachtoffers niet altijd aangifte doen, vanwege uiteenlopende 

redenen. Daarom is het niet verwonderlijk dat er grote verschillen bestaan in de 

omvang van criminaliteit die door beide bronnen gerapporteerd worden.  

 

Behalve de hierboven genoemde verschillen bestaat er ook een zekere overlap tus-

sen de traditionele bronnen. Zo is het mogelijk dat een slachtoffer van een bepaald 

delict dit zowel meldt in de VM, als er aangifte van doet bij de politie. Om deze 

overlap te kunnen kwantificeren, wordt in de Veiligheidsmonitor bij ondervonden 

slachtofferschap ook gevraagd of van dit slachtofferschap aangifte is gedaan bij de 

politie. Op basis hiervan kan een aangiftepercentage berekend worden voor die type 

delicten die in de Veiligheidsmonitor bevraagd worden. En kan worden vastgesteld 

welk deel van de ondervonden criminaliteit geregistreerd wordt door de politie en 

welk deel van de ondervonden criminaliteit buiten het zicht van de politie blijft.  

                                                
33 In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van alle delicten die in de VM bevraagd worden.  
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2.2 De Politiestatistiek en de Veiligheidsmonitor vergeleken 

In de jaren zeventig en tachtig34 van de vorige eeuw is een aantal onderzoeken 

gedaan naar de manier waarop slachtofferenquêtes en politiestatistieken zich tot 

elkaar verhouden. Onderzocht werd in hoeverre personen die aangifte van een  

delict hebben gedaan, dit delict en de aangifte daarvan daadwerkelijk rapporteren  

in een slachtofferenquête. Ook werd onderzocht of een aangifte die geeld werd in  

de slachtofferenquête daadwerkelijk terug te vinden was in de door de politie gere-

gistreerde delicten. Met deze methoden, respectievelijk de reverse record check en 

forward record check, werd gekeken naar de wederzijdse validiteit van beide instru-

menten: in hoeverre komen de aangegeven delicten in beide bronnen overeen?35 Uit 

deze onderzoeken bleek dat er een duidelijke discrepantie bestaat tussen aangiften 

in de politieregistraties en aangiften uit de slachtofferenquêtes. Tussen de 8% en de 

33% van de door de ondervraagden bij de politie aangegeven incidenten worden 

door diezelfde ondervraagden niet gemeld in een slachtofferenquête. Andersom 

bleek dat in ruim 40% van de gevallen dat slachtoffers in een slachtofferenquête 

aangaven aangifte te hebben gedaan bij de politie, deze aangifte niet teruggevon-

den werd in de politieregistraties (Genn, 1976; Murphy & Dodge, 1981; Schneider 

et al., 1978; Van Dijk, 1992).  

 

Recent zijn drie onderzoeken uitgevoerd. Het eerste is gericht op slachtofferschap  

in de toenmalige politieregio Amsterdam-Amstelland waarbij gekeken is naar de 

slachtofferenquête in de periode april 2006 tot en met januari 2007 en waarbij deze 

is afgezet tegen de politiestatistieken (Elffers & Averdijk, 2007). Het tweede onder-

zoek betreft de landelijke VM 2012 die door Reep (2014) is afgezet tegen de politie-

statistieken. Het derde onderzoek betreft de VM, afgezet tegen de politiestatistieken 

waarbij is gekeken naar het delict fraude met online handel (Reep, 2017). Ondanks 

verbeterslagen in zowel de politiestatistieken als de slachtofferenquêtes sinds de 

jaren zeventig blijkt uit de onderzoeken dat er (nog steeds) sprake is van discre-

pantie tussen beide bronnen.  

In ons rapport bekijken we hoe beide databronnen (de politiestatistieken en de VM), 

zich tot elkaar verhouden wat betreft de aangiften van verschillende delicten en wat 

voor implicaties dit kan hebben voor het interpreteren van het niveau en de trends 

van criminaliteit in Nederland. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen 

de aangiftecijfers van beide bronnen? Met deze informatie kunnen we een betere 

inschatting maken van de kwaliteit van slachtofferenquêtes en politieregistraties als 

schatters voor de omvang en trends van criminaliteit en de manier waarop cijfers uit 

beide bronnen – al dan niet in samenhang met elkaar – te interpreteren zijn.  

 

Wanneer de politiestatistieken en de VM met elkaar vergeleken worden moet reke-

ning gehouden worden met het feit dat niet alle delicten in beide bronnen bevraagd 

worden (zie de vorige paragraaf en bijlage 4). Een vergelijking kan dus alleen 

plaatsvinden op die delicten die in beide bronnen genoemd worden.  

 

In de eerste plaats is gekeken naar de respons op de VM. De VM is een survey-

onderzoek waarbij een representatieve steekproef getrokken wordt uit de bevolking. 

Het is onvermijdelijk bij surveyonderzoeken dat niet iedereen die benaderd wordt 

mee zal doen aan het onderzoek. Het deel dat niet meedoet wordt ook wel de non-

respons genoemd, als tegenhanger van de respons, zij die wel meedoen aan het 

                                                
34 De pas in 1992 gepubliceerde studie van Van Dijk die in deze alinea wordt aangehaald betrof een onderzoek dat 

eind jaren zeventig is uitgevoerd.  

35 In bijlage 3 worden de reverse record check en forward record check nader toegelicht. 
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onderzoek. Het is van belang om na te gaan of de groep die niet respondeert af- 

wijkt van de groep die wel respondeert. Is er sprake van een verschil in respons  

op de VM tussen personen die bij de politie bekend staan als slachtoffers (aangifte 

hebben gedaan van een delict)? Responderen zij vaker of minder vaak dan personen 

die niet bekend staan als slachtoffer? Wanneer dit het geval is kan dit namelijk lei-

den tot een vertekening in de uitkomsten.  

 

Ten tweede wordt gekeken naar de wederzijdse validiteit tussen beide bronnen: 

Worden de in de VM genoemde aangiften teruggevonden in de politiestatistieken, en 

andersom worden de in de politiestatistieken aangetroffen aangiften ook genoemd 

in de VM?  

In bijlage 3 wordt een nadere toelichting gegeven op de selectiviteit in respons en 

de wederzijdse validiteit en hoe dit onderzocht wordt. In de volgende paragrafen 

worden de resultaten besproken en wat deze resultaten betekenen voor het meten 

van de geobserveerde criminaliteit. 36 

2.2.1 Selectiviteit in respons op de Veiligheidsmonitor naar slachtofferschap 

Voor de selectiviteit in respons is gekeken naar zowel de selectiviteit in zijn geheel, 

dus voor alle delicten in totaal als naar de selectiviteit per delicttype. Responderen 

personen die in de politiestatistieken als slachtoffer staan vermeld meer of minder 

op de VM dan personen die niet terug te vinden zijn in de politiestatistieken?37  

Uit de meest recente analyse waarbij gebruik is gemaakt van de VM jaargangen 

2012-2016 blijkt dat personen die als slachtoffer bij een aangifte vermeld staan, 

ongeacht het aangegeven soort delict, over het algemeen iets minder responderen 

op de VM dan personen die helemaal niet geregistreerd staan in het aangiftebestand 

van de politie (zie bijlage 3).  

Uit eerder onderzoek, waarbij gekeken is naar selectiviteit in responsgedrag bij 

slachtofferenquêtes op basis van slachtofferschap, is gebleken dat er weinig ver- 

schil is in respons tussen personen die volgens de politieregistraties slachtoffer zijn 

geweest en personen die niet eerder slachtoffer zijn geweest. Zo blijkt uit onderzoek 

waarbij gekeken is naar de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en de politieregistra-

ties van de (toen nog) politieregio Amsterdam-Amstelland dat van de personen die 

als slachtoffers geregistreerd staan in de politieregistraties 39% heeft gerespon-

deerd. Van de personen die niet geregistreerd staan als slachtoffers, heeft 35% ge-

respondeerd (Averdijk & Elffers, 2012). Ook uit onderzoeken van het CBS naar de 

voorlopers van de VM, de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) en de Integrale Veiligheids-

monitor (IVM), blijken nauwelijks verschillen te bestaan in responsgedrag tussen 

personen die als slachtoffer staan geregistreerd in de politieregistraties en perso- 

nen die geen slachtoffer zijn geweest (Reep, 2008; Reep & Schouten, 2012; Reep, 

2014). 

 

Respons per delict 

Nadere analyse laat echter zien dat er sprake is van een verband tussen het type 

delict waarvan iemand slachtoffer is geweest en de respons. Afhankelijk van het 

type delict is er sprake van selectiviteit in respons: personen die volgens de poli-

                                                
36 E~r wordt deels gebruikgemaakt van aanvullend eigen onderzoek en deels van eerder uitgevoerd onderzoek door 

onder andere Elffers en Averdijk (2007) en Reep (2014, 2017).  

37 Er wordt hier specifiek gesproken over personen die wel als slachtoffer bekend zijn bij de politie en personen die 

niet bekend zijn. En niet of slachtoffers vaker responderen dan niet-slachtoffers. Slachtoffers doen namelijk niet 

altijd aangifte bij de politie. Zo kan iemand dus wel slachtoffer zijn geweest, maar dan nog steeds niet in de 

politiestatistieken te vinden zijn, omdat deze persoon geen aangifte heeft gedaan.  
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tieregistraties slachtoffer zijn geweest van poging tot inbraak, fietsendiefstal of 

vernieling van de auto responderen meer dan personen die geen slachtoffer zijn 

geweest. Zij die slachtoffer zijn geweest van autodiefstal, andere voertuigen (be-

halve fietsen), zakkenrollerij zonder geweld, mishandeling en/of bedreiging respon-

deren juist minder dan personen die geen slachtoffer zijn geweest.  

 

Tabel 2.1  Responspercentage per delict 

  Respons (%) 

Totale steekproef 39,0 

Steekproefpersoon in bestand  

Minstens 1 delict 40,1 

Poging tot inbraak 48,6 

Inbraak 42,6 

Autodiefstal (incl vracht/bestelauto) 32,9 

Diefstal uit of vanaf auto 40,7 

Diefstal andere voertuigen 30,7 

Fietsdiefstal 46,2 

Zakkenrollerij met geweld/ straatroof 38,1 

Zakkenrollerij zonder geweld 34,0 

Overige diefstal 38,6 

Vernieling aan auto 43,9 

Vernieling aan overige objecten 41,7 

Mishandeling 30,0 

Chantage/afpersing/bedreiging 31,6 

Zedenmisdrijven met of zonder geweld 35,3 

Vervalsing bankpas/giropas/cheques 33,3 

Computercriminaliteit 34,6 

Oplichting 44,7 

Diefstal met geweld 42,1 

 

Afhankelijk van het soort delict kan er sprake zijn van een over- of een onderschat-

ting van slachtofferschap in de VM (Reep, 2014). Zie tabel 2.1 voor de respons-

percentages per delictsoort.  

2.2.2 Wederzijdse validiteit 

Reverse record check 

Averdijk en Elffers (2012) geven een overzicht van onderzoeken waarbij gebruik is 

gemaakt van de reverse record check methodiek. Deze vijf onderzoeken zijn alle in 

de jaren zeventig uitgevoerd, twee in de Verenigde Staten, twee in het Verenigd 

Koninkrijk en één in Nederland. In de onderzoeken wordt gerapporteerd over de 

discrepantie tussen politiestatistieken en de slachtofferenquête, de Reverse Record 

Check Discrepancy (RRCD). De resultaten van deze studies variëren van een RRCD 

van 8% (Genn, 1976) tot een RRCD van 33% (Murphy & Dodge, 1981): tussen de 

8% en de 33% van de incidenten die bekend zijn bij de politie worden niet genoemd 

door de slachtoffers gedurende een slachtofferenquête. In meer recente jaren is er 

een tweetal reverse record check studies in Nederland gedaan. De RRCD van de 

eerste studie bedraagt 48% (Averdijk & Elffers, 2012). In het tweede onderzoek dat 

door het CBS is uitgevoerd, wordt niet alleen gebruikgemaakt van een RRCD-maat 

voor alle incidenten bij elkaar, maar is tevens per delictsoort bekeken in hoeverre  

er sprake is van een match of mismatch tussen de in de politieregister genoemde 

delicten en delicten die genoemd worden in de slachtofferenquête. De RRCD voor 

alle delicten is 37% (Reep, 2014). Dit betekent dus dat 37% van de delicten die 
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bekend zijn bij de politie niet gemeld worden in de VM en er sprake is van een 

onderrapportage in de VM van slachtofferschap van criminaliteit. De RRCD varieert 

per delict en is tussen de 11% (inbraak) en 77% (overige diefstal).  

De meer recente studies tonen een hogere RRCD dan de eerdere studies die in de 

jaren zeventig zijn uitgevoerd. De verschillen in RRCD worden mogelijk verklaard 

door verschillen in onderzoeksopzet. Zo werd in de eerdere onderzoeken, uitgevoerd 

in de jaren zeventig, een steekproef van slachtoffers getrokken uit het politieregis-

ter, die vervolgens telefonisch werden gecontacteerd en bevraagd of zij al dan niet 

slachtoffer waren geweest. In de recentere onderzoeken is juist uitgegaan van de 

steekproef van de slachtofferenquêtes die zijn uitgevoerd en werd bekeken of de 

personen uit de steekproef ook in de politieregisters voorkwamen met een incident. 

Ook de modus van enquêteren kan van invloed zijn geweest op de gevonden ver-

schillen (telefonisch/face to face vs online/schriftelijk).  

 

Forward record check 

Ook voor de forward record check wordt gekeken naar de discrepantie tussen beide 

bronnen en wordt deze gegeven in de maat van een Forward Record Check 

Discrepancy (FRCD). Resultaten uit eerder onderzoek uit de jaren zeventig, 

uitgevoerd in Amerika en Nederland geven een FRCD van respectievelijk 42% en 

44% aan. Dat betekent dat in 42% en 44% van de gevallen dat slachtoffers in een 

slachtofferenquête aangaven dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie, deze 

aangifte niet werd teruggevonden in de politieregistraties (Schneider et al., 1978; 

Van Dijk, 1992). Daarnaast was er in 11% van de gevallen in de Amerikaanse studie 

en 12% van de gevallen in de Nederlandse studie sprake van forward telescoping. 

De aangifte bleek langer geleden te zijn gedaan dan de afgelopen twaalf maanden 

waarnaar gevraagd werd.  

Uit onderzoek van Averdijk en Elffers (2012) blijkt dat van de respondenten die in 

de slachtofferenquête hebben aangegeven aangifte te hebben gedaan er in 35% van 

de gevallen sprake is van een match: de aangifte is in de juiste referentieperiode 

teruggevonden in de politieregistraties. In 28% van de gevallen is er sprake van 

forward telescoping, de aangifte is teruggevonden in de politieregistratie, maar deze 

is van voor de referentieperiode van de afgelopen twaalf maanden. Van 7% bleek 

dat de aangifte wel teruggevonden is, maar dat niet de respondent, maar iemand 

anders uit het huishouden van de respondent aangifte heeft gedaan. Tot slot bleek 

dat in 29% van de gevallen geen aangifte teruggevonden kon worden in de politie-

registraties.  

Uit het meest recente onderzoek van Reep (2014) waarbij gebruikgemaakt is van de 

forward record check bleek sprake van een overall FRCD van 50%. In 50% van de 

gevallen kon er geen aangifte teruggevonden worden in de politieregistraties. Voor 

een deel komt dit doordat niet alle slachtoffers in de politieregistraties geïdentifi-

ceerd konden worden door het CBS en dus ook niet gekoppeld konden worden aan 

de respondenten van de enquête (15%); 28% werd wel correct getraceerd in de 

politieregisters. Van 5% bleek het niet om exact het juiste delict te gaan, van 4% 

ging het om een heel ander delict, bij nog eens 4% bleek het om een huisgenoot  

te gaan en in 10% van de gevallen was er sprake van forward telescoping. Net als 

bij de reverse record check is er overigens sprake van een grote variatie per delict-

soort. De FRCD varieert van 90% voor cyberpesten tot 36% bij inbraak (er is res-

pectievelijk van 90% van de personen die in de VM zeggen aangifte te hebben ge-

daan van cyberpesten en van 36% van de personen die in de VM zeggen aangifte  

te hebben gedaan van inbraak niets teruggevonden in de politieregistraties).  
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Tabel 2.2  Reverse en forward record check discrepancy per delict 

  Reverse (%) Forward (%) 

Minstens 1 delict 37,1 50,3 

Poging tot inbraak 18,6 41,4 

Inbraak 11,0 35,9 

Autodiefstal (incl vracht/bestelauto) 25,0 62,9 

Diefstal uit of vanaf auto 26,6 51,4 

Diefstal andere voertuigen 34,9 58,2 

Fietsdiefstal 17,2 46,5 

Zakkenrollerij met geweld/straatroof 30,8 60,5 

Zakkenrollerij zonder geweld 27,5 47,1 

Overige diefstal 77,0 42,7 

Vernieling aan auto 28,3 55,3 

Vernieling aan overige objecten 38,7 50,6 

Mishandeling 32,1 49,8 

Chantage/afpersing/bedreiging 45,7  

Bedreigd met aanvallen/mishandeling  65,1 

Zedenmisdrijven met of zonder geweld 75,0  

Geweld met seksuele bedoelingen  72,4 

Computercriminaliteit 55,6  

Identiteitsfraude voor financieel gewin  49,2 

Hacken  62,5 

Cyberpesten  89,9 

Oplichting 63,2  

Koop- en verkoopfraude (fraude met online handel)* 13 61 

Diefstal met geweld 47,1  

* In 2017 is onderzoek gedaan naar specifiek fraude met online handel (Reep, 2017). 

2.2.3 Conclusie 

In voorgaande is bekeken hoe de politiestatistieken en de data uit de VM zich tot 

elkaar verhouden voor wat betreft de aangiften van die delicten waarover beide 

bronnen rapporteren. Ondanks dat het twee verschillende instrumenten betreft om 

de criminaliteit te meten (en beide hun eigen beperkingen kennen), zou verwacht 

mogen worden dat op het vlak van aangifte er enige mate van gelijkheid zou zijn  

en dat wanneer een respondent zegt aangifte te hebben gedaan dat dit dan ook 

daadwerkelijk het geval is. Op basis van de VM worden immers ook de aangifte-

percentages berekend, die vaak in combinatie met de Politiestatistiek worden ge-

noemd. 38  

Het blijkt echter dat er soms forse verschillen bestaan tussen de VM en de Politie-

statistieken. Dit speelt zich af op een drietal terreinen. 

 Selectieve respons: het responspercentage tussen personen die tevens in de 

politiestatistieken als slachtoffer worden gekenmerkt en personen die niet in de 

politiestatistieken voorkomen kan sterk verschillen. Dit is afhankelijk van het 

soort delict, en kan dus leiden tot een over- (indien slachtoffers vaker respon-

deren dan niet-slachtoffers) of een onderrapportage (indien slachtoffers minder 

vaak responderen dan niet-slachtoffers) van het aantal slachtoffers en aantal 

delicten. 

                                                
38 Zo wordt over het aantal delicten in de politiestatistieken gezegd dat op basis van de VM het ‘werkelijk’ aantal 

delicten ongeveer een factor 4 hoger is, aangezien slechts een kwart van de respondenten zegt aangifte te doen 

van slachtofferschap. De aangiftebereidheid is overigens sterk afhankelijk van het type delict.  
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 Reverse Record Check Discrepancy: wel aangifte in politiestatistieken, maar geen 

slachtofferschap in de VM. Om wat voor reden dan ook worden delicten niet ge-

noemd door respondenten in de VM (bijvoorbeeld vergeten, niet willen noemen  

in enquête, denken dat het eerder heeft plaatsgevonden). Wanneer delicten niet 

genoemd worden in de VM, wijst dit erop dat er sprake is van een onderrappor-

tage van het aantal slachtofferschappen en/of delicten. Andersom zou ook kun-

nen gelden dat er sprake is van valse aangifte en dat de respondent deze daarom 

niet noemt in een slachtofferenquête. Dit zou dus ook kunnen betekenen dat er 

sprake is van een overrapportage van het aantal op basis van de politiestatistie-

ken. Immers, bij een valse aangifte heeft er geen delict plaatsgevonden.39 Ook 

hierbij geldt overigens dat de RRCD sterk afhankelijk is van het type delict.  

 Forward Record Check Discrepancy: in de VM geeft de respondent aan slachtoffer 

te zijn geweest en aangifte te hebben gedaan, maar er is geen aangifte terug te 

vinden in de politieregistratie. Dit zou enerzijds kunnen wijzen op fouten in het 

registratieproces, maar anderzijds kan het ook zo zijn dat een respondent zich 

het slachtofferschap niet goed herinnert qua tijdsframe, denkt aangifte te hebben 

gedaan terwijl dit niet zo was of zelfs een slachtofferschap verzonnen kan heb-

ben. In het laatste geval zou dit dus betekenen dat er sprake is van een overrap-

portage van slachtofferschap en aantal delicten in de VM. Wanneer het niet kun-

nen terugvinden van een aangifte in de Politiestatistiek echter veroorzaakt wordt 

door registratiefouten, dan zou het betekenen dat er sprake is van een onderrap-

portage van het aantal delicten op basis van de door de politie geregistreerde 

criminaliteit.  

 

Er zijn nog geen onderzoeken gedaan die de discrepantie tussen de VM en de 

Politiestatistieken kunnen verklaren. Ook is het niet de bedoeling om van één van 

de twee meetinstrumenten aan te geven dat de ene geschikter is dan de ander. Het 

zijn immers beide instrumenten met hun eigen oorsprong en hun eigen doeleinden. 

Het is echter wel van belang om kennis te nemen van deze verschillen in beide in-

strumenten wanneer deze (gezamenlijk) gebruikt worden om de omvang van crimi-

naliteit aan te geven en daar waar mogelijk te corrigeren voor deze verschillen.  

2.3 Conclusie 

Overtredingen, delicten die elders geregistreerd worden, haaldelicten die vanwege 

een gebrek aan capaciteit niet ontdekt worden en misdrijven met een slachtoffer 

waarvan geen aangifte gedaan wordt, zijn geen onderdeel van de Politiestatistiek. 

Deels kan dit ondervangen worden door aanvulling met andere methoden, deze 

komen in hoofdstuk 3 en 4 aan bod. Ook moet de vraag gesteld worden in hoeverre 

het eigenlijk wel een probleem is dat bijvoorbeeld delicten die slachtoffers – kenne-

lijk – niet ernstig genoeg vinden om aangifte te doen onzichtbaar blijven.  

Een belangrijke aanvulling op de Politiestatistiek is de slachtofferenquête. In feite 

wordt met dit instrument voor een specifiek deel van de criminaliteit – namelijk 

delicten met personen als slachtoffer – de dark-numberproblematiek voor een groot 

deel opgelost. De vraag blijft of respondenten volledig en naar waarheid de vragen 

in de enquête beantwoorden. Met name bij cybercrime en fraude, maar mogelijk 

ook bij andere delictsoorten, kan het voorkomen dat de respondent het delict niet 

als zodanig herkent (of vergeten is) waardoor de slachtofferenquête niet volledig zal 

zijn. Andere methoden, die niet vanuit het perspectief van het slachtoffer maar 

                                                
39 Niet het desbetreffende delict in ieder geval. Een valse aangifte zelf kan men immers ook onder de noemer 

criminaliteit scharen.  
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bijvoorbeeld vanuit het perspectief van handelingen of impact/schade (zie figuur 

1.1) het aantal delicten benaderen kunnen hier een aanvulling zijn (zie hoofdstuk 3 

en 4). Daarnaast kunnen de antwoorden onjuist zijn (verkeerd in de tijd geplaatst, 

verkeerd delict, …). Hiervoor zou mogelijk gecorrigeerd kunnen worden op basis  

van (verder) onderzoek waarbij de resultaten uit de slachtofferenquêtes vergeleken 

worden met andere methoden zoals de Politiestatistiek. 
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3 Geobserveerde criminaliteit: aanvullende 
databronnen voor het meten van criminaliteit 
R. Ghauharali (WODC) 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet welk deel van de criminaliteit met de tradi-

tionele bronnen, de Politiestatistiek en de VM, in beeld wordt gebracht: de geregis-

treerde en ondervonden criminaliteit. Beiden maken deel uit van de geobserveerde 

criminaliteit. Naast de traditionele bronnen, bestaat de geobserveerde criminaliteit 

uit dat deel van de criminaliteit dat met andersoortige bestaande bronnen, metho-

den en schattingen inzichtelijk kan worden gemaakt.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze andersoortige bestaande bronnen. De 

kernvraag hierbij is ‘Welke databronnen zijn beschikbaar voor het meten van de 

criminaliteit als aanvulling op de traditionele databronnen?’ Er is een inventarisatie 

gemaakt van databronnen die over criminaliteit rapporteren. In het eerste deel van 

dit hoofdstuk wordt uiteengezet om wat voor soort databronnen het gaat. In het 

tweede deel van dit hoofdstuk wordt op basis van de eerder genoemde classificatie 

van criminaliteit per type delict bekeken welke cijfermatige gegevens uit deze data-

bronnen beschikbaar zijn.  

3.1 De zoektocht naar aanvullende databronnen 

3.1.1 Eerder onderzoek naar aanvullende databronnen 

Er is reeds eerder onderzoek gedaan naar aanvullende bronnen voor het meten  

van criminaliteit. Opvallend is echter dat bij eerdere onderzoeken het uitgangspunt 

vaak een specifiek type delict of fenomeen van criminaliteit was. Zo is in opdracht 

van het WODC onder andere onderzoek gedaan naar geweld in het algemeen, 

huiselijk geweld en kindermishandeling en de export van cannabis (Witvliet, Tim-

mermans & Homburg, 2010; Van Dijk, Van Veen & Cox, 2010; Van der Giessen, 

Molenaar & Van Ooyen-Houb, 2014). In deze onderzoeken werd voor een type delict 

onderzocht welke databronnen beschikbaar zijn en op welke wijze deze bronnen 

toegepast kunnen worden, al dan niet met gebruikmaking van schattingsmetho-

dieken, om uitspraken over dat delict te doen.40 

 

In een enkel onderzoek is niet alleen naar een enkel type delict gekeken, maar naar 

meerdere vormen van criminaliteit. Hierbij werd echter wel per type delict bepaald 

uit welke bron de meest uitgebreide en betrouwbare data voor dat type delict be-

schikbaar was en werd van die bron gebruikgemaakt. Een voorbeeld hiervan is de 

Nationale Veiligheidsindex (Vergouw et al.,2014).  

Ook voor het hoofdstuk ‘Kosten van de criminaliteit’ van de publicatie Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (Kalidien, 2017) is eerder per type delict bekeken welke bron 

                                                
40 Zo is bijvoorbeeld voor het onderzoek naar de export van cannabis door Van der Giessen, Moolenaar en Van 

Hooyen-Ouben (2014) onder andere gebruikgemaakt van registraties van politie en OM, bevolkingsonderzoek 

naar het gebruik van cannabis, informatie van energieleveranciers, schattingsmethodieken en eerder onderzoek 

met als doel om te komen tot een schatting van de omvang van de export van in Nederland geteelde cannabis. 
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het meest geschikt was, om uitspraken over de omvang van de geobserveerde 

criminaliteit te doen en vervolgens tot de kosten van criminaliteit te komen.41 

3.1.2 Criteria inventarisatie aanvullende databronnen 

Voor dit hoofdstuk is een inventarisatie gemaakt van aanvullende databronnen  

voor criminaliteit, waarbij het uitgangspunt criminaliteit in brede zin is. Op basis  

van literatuur- en webresearch is een overzicht gemaakt van mogelijke bronnen die 

informatie bevatten over één of meerdere vormen van criminaliteit. Daarnaast zijn 

verschillende instanties en (branche-)organisaties benaderd om na te gaan of zij 

relevante data in huis hebben. Om tot de uiteindelijke databronnen te komen die 

voor dit hoofdstuk relevant zijn, is in eerste instantie uitgegaan van de volgende 

twee uitgangspunten:  

 De databronnen dienen op zichzelf te staan en geen oorsprong te kennen in de 1

twee traditionele bronnen. Zo wordt bijvoorbeeld de Statistiek Voertuigdiefstal 

voor het voornaamste deel gevoed door de meldingen van de politie van gestolen 

voertuigen (die dus ook in de Politiestatistiek meegenomen zijn). Ook de AD-Mis-

daadmeter kent zijn oorsprong in de Politiestatistiek.  

 De databronnen of instrumenten dienen nog steeds in gebruik te zijn en regel-2

matig geüpdated te worden, met andere woorden er wordt nog steeds op regel-

matige basis data verzameld te worden. Sommige instrumenten zijn bijvoorbeeld 

niet meer in gebruik, zoals de Monitor Criminaliteit Bederijfsleven (MCB). De 

MCB, een survey onderzoek naar slachtofferschap in het bedrijfsleven, is sinds 

2010 niet meer in gebruik. Ook de International Crime Victims Survey (ICVS), 

een slachtofferenquête waarmee het mogelijk was om slachtofferschappen tussen 

landen te vergelijken is niet meer in gebruik.  

 

Vervolgens zijn de volgende criteria gehanteerd waaraan de databronnen dienen te 

voldoen 

 Op basis van de databronnen moet het mogelijk zijn op landelijk niveau uitspra-1

ken te doen. Om deze reden kijken we enkel naar die bronnen die landelijk bij-

gehouden worden. Lokale bronnen, die rapporteren over een specifieke gemeente 

of regio worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet altijd geschikt zijn 

om te vertalen naar landelijke uitkomsten zonder het doen van diverse (wellicht 

onbetrouwbare) aannames.42 

 Periodiciteit: de databronnen dienen periodiek informatie te verschaffen, zodat 2

niet alleen de omvang van de criminaliteit, maar ook de ontwikkelingen van 

criminaliteit in de tijd gevolgd kunnen worden. 

 Beschikbaarheid: de databronnen zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onder-3

zoek en op relatief eenvoudige wijze te ontsluiten.  

 

Bronnen die enkel over bepaalde deelpopulaties rapporteren (bijvoorbeeld jongeren, 

verzekerden), zijn wel meegenomen in de inventarisatie. Ook bronnen die rappor-

teren over type delicten die tevens gemeten worden met de Politiestatistiek of de 

VM, zijn meegenomen. Het is immers de bedoeling om na te gaan of de bronnen 

aanvullende data verschaffen, niet alleen van type delicten die niet met de traditio-

nele bronnen worden gemeten, maar ook voor wat betreft die delicten die vanwege 

eerder genoemde beperkingen van beide bronnen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

                                                
41 Het betrof hier vooral de twee traditionele databronnen, aangevuld met de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, 

OM-data, CJIB en de CBS-doodsoorzakenstatistiek, deze tabellen worden verder niet gepubliceerd in C&R. 

42 Een voorbeeld hiervan is de drugscriminaliteit in grensgebieden, die niet te extrapoleren zijn naar landelijke 

uitkomsten vanwege de specifieke lokale situatie.  
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geen aangifte doen) wellicht niet in zijn geheel gemeten worden. Daarnaast kan het 

juist van belang zijn dat er overlap bestaat tussen de aanvullende bronnen en de 

traditionele bronnen, dit is bijvoorbeeld van belang voor verschillende 

schattingsmethodieken (zie ook hoofdstuk 4).  

 

Van de gevonden databronnen die aan bovenstaande criteria voldoen, is vervolgens 

nagegaan in hoeverre de databronnen voldoende geschikt zijn om uitspraken te 

doen over omvang en ontwikkeling van criminaliteit. Belangrijke aspecten hierbij 

zijn onder andere het doel en de manier van dataverzameling, de kwaliteit van de 

data en of de bronnen ook in de toekomst worden gecontinueerd. 

3.1.3 Bespiegelingen gedurende de inventarisatie  

Gedurende de inventarisatie is gekeken naar verschillende databronnen en zijn 

meerdere instanties en (branche-)organisaties benaderd. Zoals de hierboven aan-

gehaalde voorbeelden, AD-Misdaadmeter en Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 

(StAV), zijn er bronnen die niet aan de criteria voldeden. Daarnaast zijn er nog 

andere redenen te noemen waarom er geen data beschikbaar zijn, terwijl het mis-

schien wel in de lijn der verwachting zou liggen. Zo is bijvoorbeeld niet altijd duide-

lijk op welke manier een bepaalde bron of cijfer tot stand komt (zie voor voorbeel-

den hoofdstuk 8), zijn er instanties die terughoudend zijn met het delen van ge-

voelige bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld vanwege reputatieschade of concurrentie-

belangen of kan er sprake zijn van belemmerende wet- en regelgeving. Dit laatste 

kan geïllustreerd worden naar aanleiding van contact met het iCOV, een samenwer-

kingsverband van onder andere bijzondere opsporingsdiensten, politie en OM, dat 

zich bezig houdt met financiële criminaliteit. Hoewel de data vooral gebruikt wor- 

den voor opsporingsdoeleinden, is het zinvol om te kijken of de data wellicht ook 

geschikt zijn voor het bepalen van de omvang van de criminaliteit. Eerder is ver-

kend of het mogelijk was om tot een samenwerking tussen het infobox Crimineel  

en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) en het WODC te komen voor gebruikmaking 

van de data voor specifieke onderzoeksdoeleinden. Dit bleek echter op dat moment 

niet te realiseren vanwege wet- en regelgeving in verband met de privacy.  

 

Tot slot is gebleken dat voor dit onderzoek eerder als wellicht interessant geziene 

(branche)organisaties (bijvoorbeeld in de veiligheidsbranche (Vereniging Beveili-

gingsorganisaties Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche), in de taxibranche  

of Detailhandel Nederland) geen sprake is van een incidentenregistratie.  

3.1.4 Opbrengst inventarisatie 

De inventarisatie naar aanvullende bronnen beoogt niet uitputtend te zijn. Er is voor 

deze inventarisatie uitgegaan van een generieke inventarisatie van criminaliteit, met 

een brede definitie van criminaliteit (zie hoofdstuk 1). Het is niet onmogelijk dat be-

paalde bronnen niet naar boven gekomen zijn, die misschien wél gevonden zouden 

zijn, wanneer het onderzoek zich op een specifiek delict gericht zou zijn, en er ge-

specialiseerde instanties zijn die zich enkel daarmee bezighouden.  

 

In bijlage 5 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de databronnen die in het 

kader van de inventarisatie gevonden zijn en in het vervolg van dit hoofdstuk ge-

bruikt worden. Per bron wordt beschreven door wie en met welk doel de data wor-

den verzameld, over welke type delicten er wordt gerapporteerd en wat de kwaliteit 

van de data is (is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en 

validiteit). De databronnen uit de inventarisatie betreffen data die geregistreerd 
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worden door organisaties of instanties anders dan de politie, data uit survey-onder-

zoeken en een enkel meldpunt dat data bijhoudt. In paragraaf 3.2 wordt per type 

delict de opbrengsten van de inventarisatie beschreven.  

 

Box 3.1 Diverse soorten databronnen en hun kenmerken 

In dit onderzoek passeren meerdere soorten databronnen de revue. In deze box 

wordt kort ingegaan op de drie soorten bronnen die in dit hoofdstuk behandeld 

worden. Elke bron kent zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de manier van 

dataverzameling, waar rekening mee moet worden gehouden wanneer er gebruikt-

gemaakt wordt van die bronnen. 

 

Geregistreerde data. Geregistreerde data betreffen veelal administratieve gegevens 

geregistreerd door bijvoorbeeld overheden, maar ook andere organisaties of instan-

ties, zoals verzekeringsmaatschappijen en worden veelal bijgehouden in digitale 

registers. Ook de Politiestatistiek (hoofdstuk 2) is een voorbeeld van geregistreerde 

data. Het gebruik van registerdata voor sociaalwetenschappelijk of statistisch onder-

zoek heeft een aantal voordelen. Zo zijn de gegevens al verzameld (waardoor er 

geen ‘dure’ enquête uitgezet hoeft te worden), in het algemeen voor een groot deel 

van de populatie beschikbaar en beschrijven ze, in het ideale geval, meerdere aan-

sluitende perioden (Daas, Kuijvenhoven &Zeelenberg, 2010). Registerdata kent 

echter ook een aantal nadelen: toegang tot de data is niet altijd mogelijk, de gege-

vens zijn meestal voor een ander doel verzameld (bijvoorbeeld bedrijfsmatige doel-

einden) dan het doel van het onderzoek, de data kan onderhevig zijn aan registra-

tiefouten en de controle op de kwaliteit is –soms- beperkt. Registratiefouten kennen 

meer dan een oorzaak en zijn niet altijd uit te sluiten. Zo kan informatie fout inge-

voerd worden of vergeten worden in te voeren. Ook kan het zo zijn dat het niet 

altijd eenduidig is onder welke code iets geregistreerd moet worden en speelt een 

(willekeurige) keuze van de invoerder een rol.  

 

Surveyonderzoeken. Surveys of enquêtes zijn een veelgebruikt instrument binnen 

onder andere de sociale wetenschappen. Het is een manier om informatie te achter-

halen door er direct naar te vragen en kan via verschillende mediums uitgevoerd 

worden, bijvoorbeeld persoonlijk via een face-to-facegesprek, maar ook schriftelijk 

of via internet. De VM is een survey-onderzoek (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 2 is in 

het kader van de VM reeds ingegaan op een aantal zwaktes van surveyonderzoeken, 

namelijk:  

 (Selectieve) non-respons: niet iedereen wilt meewerken aan het onderzoek. 

Wanneer bepaalde groepen achterblijven in de respons, kan dit de uitkomsten 

van een survey vertekenen.  

 Ook kan er sprake zijn van selectieve respons, waardoor bepaalde groepen die 

wellicht meer betrokken zijn bij het onderwerp van de survey te veel responderen 

en ook daardoor de uitkomsten vertekend kunnen zijn.  

 Representativiteit: de ondervraagde groep is niet representatief voor de doel-

populatie, waardoor er geen uitspraken voor de totale groep gedaan kunnen 

worden.  

 Validiteit: zijn de vragen valide, met andere woorden, meet je wel wat je wil 

weten? Geven de respondenten wel naar waarheid antwoord op de vragen? 

Kunnen de respondenten zich dat waar naar gevraagd wordt (juist) herinneren 

(o.a. forward/backward telescoping)?  

 

Data verzameld door meldpunten. Meldpunten zijn instanties/organisaties waarbij 

meldingen met betrekking tot een bepaald onderwerp gedaan kunnen worden. De 

meldingen worden geregistreerd (waardoor dit dus een specifieke vorm van regis-
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tratiedata is). Er zijn diverse meldpunten die zich richten op onderwerpen die gere-

lateerd zijn aan criminaliteit. Bij de data dient echter rekening gehouden te worden 

met de volgende zaken. Niet iedereen doet melding bij een meldpunt. Deels is dit 

afhankelijk van de bekendheid van een meldpunt. Wanneer men niet bekend is met 

een meldpunt, kan er immers geen melding gemaakt worden. Andersom wanneer 

een meldpunt ineens naamsbekendheid krijgt, kan het aantal meldingen explosief 

toenemen, zonder dat er een daadwerkelijke stijging plaats vindt van het te melden 

fenomeen (zo geeft de Fraudehelpdesk aan dat hij niet met zekerheid kan zeggen  

of een stijging in de gegevens een daadwerkelijke stijging is of dat het ermee te 

maken heeft dat steeds meer mensen het meldpunt kunnen vinden). Daarnaast is 

het niet ondenkbaar dat er valse meldingen worden gemaakt. Er wordt niet gecon-

troleerd of het incident waarvan melding wordt gemaakt, ook daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden (vergelijkbaar met het niet kunnen controleren of respondenten 

naar waarheid antwoord geven in surveys). Ook kan er sprake zijn van een verte-

kening vanwege zelfselectie (vergelijkbaar met selectieve respons).  

3.2 Beschikbare data per type delict 

Op basis van de in dit rapport gehanteerde classificatie van criminaliteit naar type 

delict (zie hoofdstuk 1 en bijlage 2) is per type delict in kaart gebracht uit welke 

andere bronnen cijfermatige informatie beschikbaar is, aanvullend op de twee tra-

ditionele bronnen. Per type delict wordt eerst aangegeven of er informatie beschik-

baar is uit deze traditionele bronnen, de Politiestatistiek en de VM en welke infor-

matie dit dan betreft.43 In hoofdstuk 2 is eerder aangegeven over welk deel van de 

criminaliteit beide bronnen rapporteren.44 Wanneer beide traditionele bronnen over 

eenzelfde type delict rapporteren, dan is het per definitie het geval dat uit de VM 

veel meer criminaliteit blijkt dan uit de Politiestatistiek. Daarna is per type delict 

aangegeven uit welke aanvullende bronnen uit de inventarisatie er informatie be-

schikbaar is. Hierbij is gespecificeerd om wat voor soort informatie het gaat: vanuit 

welk perspectief wordt het delict bekeken, betreft het hier informatie over (aantal-

len) delicten, slachtoffers en/of daders (of verdachten) of impact? Ook wordt de 

doelgroep of ‘scope’ van de informatie aangegeven en de cijfers, indien beschik-

baar.45  

 

Zoals uit het overzicht zal blijken, bestaan er grote verschillen tussen de beschik-

bare data uit de traditionele bronnen en de aanvullende bronnen. Soms betreft het 

absolute aantallen, maar soms betreft het percentages van deelpopulaties. Ook kan 

per bron de exacte beschrijving per type delict verschillen.46 Per delict zal worden 

getracht om aan te geven welke informatie de overige bronnen meer (of wellicht 

minder) bieden ten opzichte van de traditionele bronnen en of er sprake is van een 

mogelijke overlap.   

                                                
43 Hiervoor worden de meest recente cijfers gebruikt, die rapporteren over het jaar 2017 (zie bijlage 3 en Statline, 

CBS). Voor de VM zijn de percentages slachtoffers en delicten per 100 personen omgezet naar aantallen. 

44 In het kort: de Politiestatistiek rapporteert over de geregistreerde criminaliteit: misdrijven die onder de aandacht 

van de politie is gebracht door aangifte of eigen opsporing en door de politie geregistreerd zijn. De VM rappor-

teert over de ondervonden criminaliteit: delicten ervaren door de Nederlandse burgers, ingeschreven in de BRP, 

van 15 jaar of ouder en niet woonachtig in een instelling. 

45 Cijfermatig materiaal betreft het verslagjaar 2016 of eerder, indien het meest recente jaar van rapporteren eer-

der was. Soms wordt in de tekst het jaartal van aangegeven. Voor een volledig overzicht, zie bijlage 6. 

46 Bijlage 4 en 5 bevatten overzichtstabellen per type delict waarbij een samenvatting wordt gegeven van de soort 

informatie en de beschikbare cijfers.  



46  |  Cahier 2018-21b Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

In het kader van dit onderzoek is een aantal type delicten nader onderzocht door 

een extern onderzoeksbureau, Dialogic. Voor deze type delicten is verder de diepte 

ingegaan dan mogelijk was met de generieke inventarisatie naar aanvullende data-

bronnen voor criminaliteit in het algemeen. Het gaat om de delicten cybercrime, 

horizontale fraude en georganiseerde misdaad. Deze type delicten worden verder 

besproken in de hoofdstukken 6, 7 en 8. 

3.2.1 Levensdelicten 

 Politiestatistiek: Ja, levensmisdrijf (doodslag, moord, kinderdoodslag of moord, 

hulp bij zelfdoding, illegale abortus)  

2.995 delicten – 2.845 verdachten 

 VM: Nee 

 

Voor levensdelicten zijn twee overige bronnen beschikbaar, de doodsoorzakenstatis-

tiek van het CBS en de Elsevier-misdaadlijst. Het betreft hier bronnen die rapporte-

ren over het aantal slachtoffers van moord en doodslag. Andere levensdelicten of 

pogingen tot moord en doodslag worden niet meegenomen.  

De doodsoorzakenstatistiek van het CBS wordt gevuld op basis van de door de 

schouwende arts aangegeven doodsverklaring. In 2016 betrof het 108 slachtoffers 

van moord en doodslag. De Elsevier-misdaadlijst wordt gebaseerd op ANP–nieuws-

berichtgeving over moord en doodslag. In 2016 rapporteerde de Elsevier-misdaad-

lijst 109 dodelijke slachtoffers.  

Voor levensdelicten in totaal geldt dat de Politiestatistiek qua type levensdelicten 

omvangrijker is, zowel qua brede omschrijving van het delict (meer dan enkel 

moord en doodslag) als het aantal delicten: ook pogingen tot worden meegenomen. 

Aangenomen zou mogen worden dat beide andere bronnen een deelverzameling van 

de Politiestatistiek is. Een delict als moord en doodslag waarover berichtgeving in de 

krant wordt gedaan, zal eerder wel dan niet bekend zijn bij de politie en dus ook 

meegenomen worden in de Politiestatistiek. Echter, of dit ook zo is voor de gege-

vens uit de doodsoorzakenstatistiek, is niet met alle zekerheid vast te stellen. Wan-

neer de schouwarts een niet-natuurlijke dood vaststelt, doet deze melding bij de 

OvJ. De politie heeft geen wettelijke rol bij de lijkschouw, maar in de praktijk komt 

bij een melding, naast de ambulance ook de politie mee. De politie is op de hoogte 

en de kans is groot dat het incident ook in de Politiestatistieken worden opgenomen. 

Het OM kan echter ook zelfstandig besluiten om over te gaan tot vervolging voor 

moord of doodslag, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Dit wordt dan niet alsnog 

meegenomen in de Politiestatistiek.  

Wanneer gekeken wordt naar het totale aantal levensdelicten (in de meest brede 

betekenis) dragen beide andere bronnen waarschijnlijk weinig tot niets bij aan de 

Politiestatistiek. Toch is dit niet helemaal uit te sluiten. Omdat levensdelicten een 

grote impact hebben, zou een enkele in de Politiestatistiek ‘gemist’ delict echter wel 

van belang kunnen zijn. Hiervoor zou nader onderzoek gedaan moeten worden, 

waarbij op persoonsniveau van het slachtoffer bekeken zou moeten worden of 

dezelfde persoon als slachtoffer terug komt in de Politiestatistiek.  

Zolang voor een delict van zodanig belang als moord en doodslag niet duidelijk is of 

al deze delicten ook daadwerkelijk onder de noemer levensdelicten van de Politie-

statistiek meegenomen worden en deze ook niet als aparte categorie in de Politie-

statistiek geregistreerd worden, is het dan ook aan te raden om de doodsoorzaken-

statistiek van het CBS als aparte bron te blijven gebruiken. Wellicht niet als aanvul-

ling, de overlap is immers niet te kwantificeren, maar als losstaand instrument.  
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Opgemerkt moet wel worden dat ook de doodsoorzakenstatistiek niet een volledig 

beeld geeft. Zo kunnen schouwartsen ook fouten maken, waardoor moord- en dood-

slag onopgemerkt blijven (Adema et al., 2017). 

3.2.2 Geweldsdelicten 

De geweldsdelicten worden in meerdere subcategorieën onderverdeeld. 

 

Vermogensdelicten met geweld 

 Politiestatistiek: Ja , diefstal en inbraak met geweld  

8.040 delicten  – 4.175 verdachten 

 VM: Ja, (poging tot) beroving met geweld  

5.746 slachtoffers – 18.273 delicten 

 

Ten opzichte van de Politiestatistiek rapporteert de VM slechts over een deelaspect 

van het delict zoals in de Politiestatistiek omschreven. Ondanks dat het hier om een 

deelaspect gaat (beroving met geweld in tegenstelling tot diefstal en inbraak met 

geweld), blijken er meer delicten plaats te vinden dan enkel uit de Politiestatistiek 

blijkt.47  

De enige andere bron die rapporteert over vermogensdelicten met geweld is de 

Monitor Zelfrapportage Jeugd (MZJ). De MZJ rapporteert over het percentage 

jongeren dat aangeeft dader te zijn geweest van stelen met gebruikmaking van 

geweld. Ook hiervoor geldt dus dat er slechts over een deelaspect van vermogens-

delicten met geweld wordt gerapporteerd.  

Van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar geeft in 2015 0,2% aan hier dader van te 

zijn geweest, omgerekend zijn dit 2.431 jeugdige daders.48 Het is niet aannemelijk 

dat al deze daders ook daadwerkelijk bekend zijn bij de politie en als verdachten te 

boek staan in de Politiestatistiek. Uit eerder onderzoek naar de MZJ blijkt dat slechts 

een relatief klein deel van alle zelfgerapporteerde jeugddaders in totaal (dus van 

alle delicttypen) terug te vinden is als verdachten in de politieregistraties (Weijters, 

Van der Laan & Kessels, 2016).  

De VM rapporteert over een subtype van vermogensdelicten met geweld, namelijk 

enkel over de berovingen met geweld. Aanvullend op beide traditionele bronnen 

geeft de MZJ extra informatie over het aantal jeugdige daders die niet perse als 

verdachten geregistreerd staan bij de politie. Om exact te kunnen kwantificeren 

hoeveel van deze daders onbekend zijn en dus aanvullend zijn, zou echter een 

koppeling van de diverse bestanden op basis van persoonsgegevens moeten plaats-

vinden.  

 

Tabel 3.1 Vermogensdelicten met geweld 

Aantal delicten 8.040 (PS) 

 18.273 (VM) 

Aantal slachtoffers 5.746 (VM) 

Aantal verdachten/daders 4.175 (PS) 

 2.431 (MZJ) 

 

                                                
47 De VM rapporteert per definitie meer dan de Politiestatistiek. Dit is immers ook de bedoeling van het instrument. 

Het zou echter zo kunnen zijn dat omdat het hier enkel om een deel van het delict gaat ((poging tot) beroving en 

niet om diefstal en inbraak mét geweld totaal) de VM toch een minder aantal delicten rapporteert dan uit de 

Politiestatistiek blijkt. Dat dit niet het geval is, zou kunnen impliceren dat het gemiste aantal delicten door de 

politie hoog is.   

48 Het aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar betrof in 2015 1.215.977 (bron: Statline, CBS). 
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Seksuele delicten 

 Politiestatistiek: Ja, seksueel misdrijf 

8.240 delicten – 3.085 verdachten 

 VM: Ja, geweldsincident met seksuele bedoeling  

15.153 slachtoffers – 22.241 delicten 

 

Seksuele delicten49 komen in meerdere bronnen terug,50 per bron verschilt echter 

de omschrijving van het seksueel delict. Dit komt al tot uiting wanneer de traditio-

nele bronnen met elkaar vergeleken worden. De Politiestatistiek rapporteert over 

alle seksuele misdrijven, de VM vraagt in eerste instantie naar geweldsincidenten 

met een seksuele bedoeling. Een delict als pornografie zou mogelijkerwijs dus niet 

meegenomen worden in de VM, terwijl deze wel meetelt in de Politiestatistiek.  

De mogelijke aanvullende bronnen rapporteren over het algemeen over een deel-

populatie (percentage jongere daders, percentage slachtoffers onder werknemers, 

etc.). Wanneer uit andere bronnen blijkt hoe groot de deelpopulatie is, kunnen deze 

percentages in principe omgerekend worden naar absolute aantallen. Dit is echter 

niet altijd mogelijk.  

 

De Monitor Seksuele gezondheid in Nederland geeft aan dat in 2011 1,2% van de 

mannen en 1,3% van de vrouwen tussen de 19 en 71 jaar slachtoffer is geweest 

van seksueel geweld.51 Dit komt overeen met een totaalaantal van ruim 140.000 

mannen en vrouwen dat slachtoffer is geweest van seksueel geweld.52  

Ook in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt gevraagd naar 

seksueel gerelateerde delicten. Het betreft hier werknemers die te maken hebben 

gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, cliënten, leer-

lingen, passagiers, etc) en ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden. Het 

gaat hierbij dus om een specifieke doelgroep slachtoffers (werknemers) in een spe-

cifieke situatie (op de werkvloer). In totaal hebben ruim 462.165 werknemers te 

maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten of cliënten en 

176.463 werknemers hebben te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht 

van leidinggevenden.  

In de MZJ wordt gevraagd naar daderschap onder jongeren van onvrijwillige seks. 

Dit komt echter zo weinig voor dat er geen cijfers over gepubliceerd worden (n<5). 

Tot slot wordt in de Monitor Sociale Veiligheid in Scholen gerapporteerd over zowel 

daderschap als slachtofferschap van seksueel geweld op primair (speciaal) onderwijs 

en voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze cijfers worden uitgedrukt in percentages 

                                                
49 Seksuele delicten zijn bij uitstek een voorbeeld van een delicttype waarvan sprake is van onderrapportage 

vanwege ptss, schaamte en taboe die hiermee samenhangen.  

50 Eind 2017 is het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) veel in de media geweest. Het meldpunt voor seksueel 

geweld, is sinds januari 2017 landelijk dekkend (in 2016 niet landelijk dekkend, 1945 meldingen). In 2017, mede 

door #metoo en campagne zijn er meer meldingen gedaan volgens het CSG, echter is nog niet bekend hoeveel 

(schatting: tot en met sept ongeveer 250 per maand, vanaf oktober verdubbeling per maand zie nieuwsberich-

ten). Deze aantallen zijn vooralsnog minder dan het aantal delicten bij de politie. Daarnaast is het voortbestaan 

van CSG niet zeker vanwege financiering. Om deze redenen is dit meldpunt niet meegenomen in de inventari-

satie.  

51 Definitie seksueel geweld: Kwetsende seksuele toenaderingen, ongewenste aanrakingen of gedwongen worden 

om seksuele dingen te doen of toe te staan, het zijn voorbeelden van seksueel geweld en agressie. Dit kan thuis 

gebeuren, maar ook op straat of op internet. De daders van seksueel geweld en agressie kunnen bekenden zijn, 

maar ook onbekenden.’ Uitsluitend seksueel kwetsende opmerkingen zijn niet meegenomen bij de getoonde 

percentages.  

52 Het aantal mannen en vrouwen van 19-71 jaar in 2011 bedroeg respectievelijk 5.730.155 en 5.691.081 (bron: 

Statline, CBS). 
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van slachtofferschap en daderschap van zowel leerlingen als personeel per type 

onderwijs (zie tabel bijlage 6). De percentages varieerden van 0% daderschap 

onder personeel en 5,9% slachtoffers onder leerlingen.53 Wanneer de percentages 

slachtoffers onder deze specifieke doelgroep worden vergeleken met het percentage 

slachtoffers uit de VM, zijn de percentages slachtoffers vele malen hoger onder deze 

specifieke doelgroep, dan uit het landelijk gemiddelde blijkt (het percentage slacht-

offers in de VM bedraagt 0,1%).  

 

Bovenstaande overschouwend vallen twee dingen op. 

 Er worden door de verschillende bronnen verschillende definities gebruikt van 1

seksuele delicten. In hoeverre een incident daadwerkelijk onder de noemer cri-

minaliteit valt is niet altijd met zekerheid te zeggen, bijvoorbeeld bij ongewenste 

seksuele aandacht.54  

 De aantallen en percentages die door de diverse bronnen worden gerapporteerd 2

verschillen veel van elkaar. Ervan uitgaande dat de slachtoffers uit de aanvul-

lende bronnen minimaal 1 incident hebben meegemaakt (ongeacht de precieze 

definitie), zou dit in het ruimste geval, waarbij ook een veel ruimere definitie 

gehanteerd wordt, betekenen dat er 462.165 slachtoffers zijn en minimaal een 

zelfde aantal incidenten van seksueel geweld plaatsvinden. Dit is fors meer dan 

enkel uit de traditionele bronnen blijkt.  

 

De hierboven genoemde bronnen kunnen als aanvulling gebruikt worden op de 

traditionele bronnen, er worden immers meer incidenten of slachtoffers gemeld 

(losstaand van het feit dat het niet te controleren valt of er daadwerkelijk een straf-

baar feit heeft plaatsgevonden55). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden 

met een mogelijke overlap tussen alle bronnen (een slachtoffer kan bijvoorbeeld in 

meerdere surveys bevraagd zijn en/of aangifte hebben gedaan bij de politie). Dit is 

echter niet te kwantificeren zonder diepgaand onderzoek.  

 

Tabel 3.2 Seksuele delicten 

Aantal delicten 8.240 (PS) 

 22.241 (VM) 

Aantal slachtoffers 15.153 (VM) 

 140.000 (Mon seksuele gezondheid) 

 462.165 (max, NEA) 

Percentage slachtoffers 0,1 (VM) 

 5,9 (max, MSVS)  

Aantal verdachten/daders 3.085 (PS) 

 

 
  

                                                
53 Deze percentages zouden net als bij de VM en andere bronnen eventueel omgezet kunnen worden in aantallen. 

Hiervoor moet echter eerst per type onderwijs het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden in kaart 

gebracht worden.   

54 De #metoo discussie maakt in ieder geval wel duidelijk dat ook ongewenste seksuele aandacht, en dan vooral 

van personen in een machtspositie zoals leidinggevenden, kan rekenen op publieke verontwaardiging en gezien 

wordt als normoverschrijdend en ontoelaatbaar.  

55 Dit geldt voor de meeste bronnen: delicten zijn niet eenduidig en met verwijzing naar wet- en regelgeving 

gedefinieerd. Het gaat om de perceptie van criminaliteit, door het slachtoffer, dan wel de dader. Hiermee dient 

ook in het vervolg van dit hoofdstuk rekening mee gehouden te worden.  
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Mishandeling  

 Politiestatistiek: Ja, mishandeling 

44.790 delicten – 31.545 verdachten 

 VM: Ja, mishandeling 

97.576 slachtoffers – 137.751 delicten 

 

Naast beide traditionele bronnen zijn er meerdere aanvullende bronnen beschikbaar 

die over mishandeling rapporteren, namelijk de Monitor Sociale Veiligheid Scholen 

(MSVS), de MZJ, de NEA, de personeelsmonitor OV, de OV-klantenbarometer en het 

LIS. Net als bij bovenstaand delict geldt voor deze bronnen dat ze zowel verschillen 

in definities, in doelgroepen en in gepresenteerde cijfers.  

De MSVS rapporteert over percentages daderschap en slachtofferschap onder leer-

lingen en personeel van primair en voortgezet (speciaal) onderwijs van de delicten: 

met opzet pijn doen, licht lichamelijk geweld en grof lichamelijk geweld. De percen-

tages variëren hierbij van 0% tot 2,1% daders en van 0,7% tot 9,2% slachtoffers. 

Ter vergelijking, het percentage slachtoffers in de VM bedraagt 0,7%.  

De MZJ rapporteert over het percentage jongeren dat dader is van iemand slaan 

zonder dat die persoon gewond raakt en van iemand slaan waarbij er wel sprake is 

van letsel in drie verschillende leeftijdscategorieën (10-11 jaar, 12-17 jaar, 18-22 

jaar). Uit de uitkomsten blijkt dat 373.674 jongeren tussen de 10 en 22 jaar aan-

geeft dader te zijn geweest van het slaan van iemand zonder dat er letsel ontstond. 

175.174 van de jongeren geeft aan dader te zijn geweest van het slaan van iemand 

waarbij wel sprake was van letsel. Ook is gevraagd of de jongeren zich schuldig 

hebben gemaakt aan het verwonden van iemand met een wapen. Van dit delict 

geeft 8.512 jongeren aan hier dader van te zijn geweest.  

Uit de NEA blijkt dat omgerekend 504.774 werknemers te maken heeft gehad met 

lichamelijk geweld door klanten en 43.515 door collega’s/leidinggevenden. 

Twee bronnen rapporteren specifiek over mishandeling in het openbaar vervoer:  

uit de Personeelsmonitor vervoer blijkt dat 7% van het personeel werkzaam in het 

openbaar vervoer slachtoffer is geworden van mishandeling. Uit de OV-klantenbaro-

meter blijkt dat van de reizigers in het openbaar vervoer 1% slachtoffer is geworden 

van mishandeling. Vooral voor het eerste geldt dat het percentage fors meer is dan 

het in de VM gerapporteerde slachtofferschap van de totale bevolking. Er zijn geen 

eenduidige cijfers bekend van het aantal personeelsleden dat werkzaam is in deze 

sector en het aantal OV-reizigers. Aantallen slachtoffers of aantallen delicten zijn 

daarom niet te bepalen.  

In het LIS wordt geregistreerd met wat voor soort letsel een patiënt bij de spoed-

eisende hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht komt, zo ook letsel als gevolg van 

geweld. Er blijkt dat het aantal bezoeken aan de SEH vanwege letsel door geweld in 

2015 17.700 bedroeg.  

 

De traditionele bronnen rapporteren over het aantal delicten, het aantal slachtoffers 

en het aantal verdachten. Ook uit de NEA kunnen aantallen slachtoffers onder wer-

kenden bepaald worden. Dit aantal is fors meer dan uit de VM blijkt. Het LIS, dat 

over slachtoffers van geweld rapporteert, geeft juist een minder aantal slachtoffers 

aan dan uit de traditionele bronnen blijkt. Dit kan erop wijzen dat niet alle slacht-

offers van geweld naar de SEH gaan. Andersom zullen echter ook niet alle slacht-

offers die op de SEH belanden, zich melden bij de politie. Een aantal andere bronnen 

rapporteert over percentages slachtoffers van geweld van specifieke doelgroepen. 

Opvallend is dat in deze doelgroepen het percentage slachtoffers van geweld fors 

hoger ligt dan het gemiddelde percentage slachtoffers van geweld in Nederland. Dit 

kan duiden op een hoger risico voor slachtofferschap binnen deze doelgroepen. Tot 
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slot is het aantal zelfgerapporteerde daders56 onder jongeren van geweld (met of 

zonder letsel) ook hier weer fors hoger dan het totaal aantal verdachten geregis-

treerd in de Politiestatistiek. Ook voor dit delict blijkt dat er andere bronnen zijn  

die als aanvulling gebruikt kunnen worden. Vanwege de verschillende teleenheden, 

definities en specifieke doelgroepen, is het niet mogelijk om tot harde uitspraken te 

komen. Het geeft echter wel een indicatie van mogelijke ondergrenzen en 

bovengrenzen.  

 

Tabel 3.3 Mishandeling 

Aantal delicten 44.790 (PS) 

 137.751 (VM) 

Aantal slachtoffers 17.700 (LIS) 

 97.576 (VM) 

 504.774 (max, NEA) 

Percentage slachtoffers 0,7 (VM) 

 7 (max, OV) 

 9,2 (max, MSVS) 

Aantal verdachten/daders 31.545 (PS) 

 373.674 (max, MZJ, zonder letsel) 

 

 

Bedreiging/Bedreiging met geweld 

 Politiestatistiek: Ja, bedreiging 

24.220 delicten – 14.640 verdachten 

 VM: Ja, bedreiging met geweld (offline) en online bedreiging 

271.072 slachtoffers – 462.637 delicten 

 

Naast beide traditionele bronnen, rapporteren de MZJ, de NEA en beide OV-moni-

toren over bedreiging. Dit kan zowel online bedreiging zijn als offline bedreiging.  

 

Het zelfgerapporteerde daderschap uit de MZJ richt zich specifiek op online bedrei-

ging. Het aantal zelfgerapporteerde daders onder jongeren van bedreiging via sms, 

e-mail of chat bedraag 159.208. Daarnaast geven 160.587 jongeren aan zich schul-

dig te maken aan bedreiging via sociale media. In de NEA wordt gevraagd naar inti-

midatie door klanten of door leidinggevenden/collega’s. 1.613.376 van de werk-

nemers geeft aan wel eens geïntimideerd te zijn door klanten, 932.733 geeft aan 

geïntimideerd te zijn door leidinggevenden of collega’s.  

Uit de Personeelsmonitor OV en de OV-klantenbarometer blijkt dat respectievelijk 

31 % van het ov-personeel en 2% van de ov-reizigers slachtoffer is geweest van 

bedreiging in het openbaar vervoer.  

 

Voor dit specifieke delict geldt dat er sprake is van een vermenging van ‘fysieke’ 

delicten en delicten die zich in een online omgeving afspelen (gedigitaliseerde crimi-

naliteit). In de Politiestatistiek is het momenteel niet mogelijk om een onderscheid 

te maken tussen offline en online bedreiging. Dit wil niet zeggen dat in de delicten 

die door de politie worden geregistreerd helemaal geen online delicten worden op-

genomen, het is op dit moment echter niet als aparte categorie uit de Politiestatis-

                                                
56 Een opmerking van de klankbordgroep bij de – vaak – hoge zelfgerapporteerde daderschappen is of er hier geen 

sprake kan zijn van ‘opschepperij’ van de jongeren. Uit onderzoek blijkt dat er voor bepaalde doelgroepen inder-

daad sprake kan zijn van overraportage, daarentegen zijn er ook bepaalde doelgroepen waar sprake is van 

onderrapportage (Weijters, Van der Laan & Kessels, 2016). 
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tiek te halen.57 In de VM is dit onderscheid wel te maken. De aanvullende bronnen 

rapporteren over beiden en geven ook hier weer fors meer slachtoffers en daders 

aan dan uit de traditionele bronnen blijken. Net als bij voorgaande delicten geldt  

dat er ook hier weer sprake is van andere definities (is intimidatie daadwerkelijk  

een vorm van criminaliteit?) en ook hier moet rekening gehouden worden met de 

perceptie van het slachtoffer en/of dader.  

 

Tabel 3.4 Bedreiging/bedreiging met geweld 

Aantal delicten 24.220 (PS) 

 462.637 (VM) 

Aantal slachtoffers 271.072 (VM) 

 1.613.376 (max, NEA) 

Percentage slachtoffers 1,3 (max, VM) 

 31 (max, OV)  

Aantal verdachten/daders 14.640 (PS) 

 160.587 (max, MZJ) 

 

 

Stalken 

 Politiestatistiek: Ja, stalken 

2.840 delicten – 1.285 verdachten 

 VM: Ja, cyber stalken 

110.196 slachtoffers – 63.730 delicten 

 

E zijn geen andere bestaande bronnen gevonden die rapporteren over het delict 

stalken. De twee traditionele bronnen rapporteren er beiden wel over. De VM richt 

zich hierbij enkel op cyber stalken (een gedigitaliseerde vorm van stalken). In de 

Politiestatistiek wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen offline stalken en 

cyber stalken. 58  

 

Mensenhandel 

 Politiestatistiek: Ja, mensenhandel/mensensmokkel 

690 delicten – 360 verdachten 

 VM: Nee 

 

Voor het delict mensenhandel wordt door de stichting Coördinatie Mensenhandel 

(CoMensha) data verzameld over mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Deze 

data wordt geanalyseerd en gepubliceerd door Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 

Uit de meest recente cijfers blijkt het aantal slachtoffers geschat te worden op 6.274 

per jaar, meer dan enkel uit het aantal delicten in de Politiestatistiek blijkt. De data 

van CoMensha is hiermee een aanvulling op de traditionele bronnen. Het delict men-

senhandel is in het kader van dit onderzoek nader onderzocht in het verdiepende 

hoofdstuk ‘Georganiseerde criminaliteit’ (hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2). 

3.2.3 Vermogensdelicten 

                                                
57 Onlangs heeft het WODC een onderzoek afgerond waarin is onderzocht of het mogelijk was een machine learning 

(ML-)model te ontwikkelen om politieregistraties in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) die betrekking hebben 

op cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit te classificeren. Uit dit onderzoek blijkt dat predictieve textmining in 

politieregistraties om met MLmodellen registraties van cyber- en gedigitaliseerde delicten te classificeren veel-

belovend én mogelijk is (Tollenaar et al., 2019). 

58 Vergelijkbaar met het delict bedreiging.  
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Ook voor de vermogensdelicten zijn verschillende subcategorieën geformuleerd.  

 

Diefstal59 

 Politiestatistiek: Ja, diefstallen van fiets, bromfiets/snorfiets, motor/scooter, per-

sonenauto, vervoermiddel overig, vaartuig, uit/vanaf personenauto, uit/vanaf 

vervoermiddel overig, uit/vanaf vaartuig, dier, zakkenrollerij, winkeldiefstal 

285.250 delicten – 50.000 verdachten  

 VM: Ja, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit/vanaf auto, diefstal ander voertuig, 

(poging tot) zakkenrollerij, overige diefstal 

1.369.714 slachtoffers – 1.735.753 delicten 

 

In de MZJ wordt gerapporteerd over jeugdige daders van de volgende vermogens-

delicten: prijsje verwisselen, winkeldiefstal, stelen van school of werk, fiets/scooter 

gestolen, zakkenrollerij, iets vanaf een auto gestolen, heling, uit auto gestolen, 

inclusief inbraak. In totaal geven 446.708 jongeren (10-22 jaar) aan zich hieraan 

schuldig te hebben gemaakt.  

De beide OV-monitoren rapporteren over diefstal specifiek in het openbaar vervoer. 

5% van het ov-personeel en 2% van de OV–reizigers geeft aan slachtoffer te zijn 

geweest van diefstal in het openbaar vervoer. Anders dan bij eerdere delicten is  

dit percentage niet één op één te vergelijken met het percentage slachtoffers uit  

de VM, omdat in de VM naar meerdere vormen van diefstal wordt gevraagd (auto-

diefstal, fietsdiefstal, etc.). Het type delict uit de VM dat hier het dichtst bij komt is 

(poging tot) zakkenrollerij en beroving. Het gemiddelde percentage slachtoffers van 

dit delict is 1,6%. Het percentage slachtoffers in het OV is dus ook voor dit delict 

hoger dan het landelijk gemiddelde.  

 

Tabel 3.5 Diefstal 

Aantal delicten 285.250 (PS) 

 1.735.753 (VM) 

Aantal slachtoffers 1.369.714 (VM) 

Percentage slachtoffers 1,6 (VM) 

 5 (max, OV)  

Aantal verdachten/daders 50.000 (PS) 

 446.708 (max, MZJ) 

 
 

Inbraak 

 Politiestatistiek: Ja, meerdere vormen van inbraak worden geregistreerd: woning-

inbraak, inbraak uit schuurtjes, maar ook inbraak bij bedrijven, hotels en 

dergelijke 

176.615 delicten – 24.175  verdachten 

 VM: Ja, (poging tot) woninginbraak 

287.529 slachtoffers – 231.820 delicten 

 

 

 

                                                
59 De CIS-databank, het Centraal Informatie Systeem voor verzekeraars, bevat op basis van ingediende claims 

informatie over een aantal vormen van diefstal: autodiefstal en overige diefstal. Deze informatie is niet openbaar 

toegankelijk, maar op verzoek wel toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Vanwege het 

exploratieve karakter van dit onderzoek is dit bij diefstal niet gedaan. Gegevens over het delict woninginbraak 

zijn wel vrij toegankelijk. Bij het delict woninginbraak wordt dan ook nader ingegaan op de data uit de CIS-

databank.  
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Subcategorie woninginbraak 

Voor inbraak in totaal (zowel woninginbraak als andersoortige inbraak, zie hierboven 

bij de Politiestatistiek) zijn geen aanvullende bronnen beschikbaar. Wel is er een 

aantal databronnen beschikbaar die specifiek over woninginbraak rapporteren. 

Daarom wordt in plaats van het delict inbraak (totaal) van dit subdelict een 

vergelijking gemaakt van de diverse bronnen.  

 Politiestatistiek: Ja, diefstal/inbraak woning zonder geweld  

48.920 delicten – 5.330 verdachten  

 VM: Ja 

287.529 slachtoffers – 231.820 delicten 

 

De twee overige bronnen betreffen de MZJ en de CIS-databank, de databank van 

verzekeringsmaatschappijen. Op basis van de in de CIS-databank geregistreerde 

schadeclaims rapporteert het Verbond van Verzekeraars jaarlijks over het aantal 

woninginbraken.  

Uit de MZJ blijkt dat 10.336 van de jongeren (12-22 jaar) zeggen dader te zijn ge-

weest van inbraak.  

Uit de meest recente publicatie van het Verbond van Verzekeraars bedraagt het 

aantal ingediende inbraakclaims in 2016 63.922. Hierbij zijn voor het eerst ook de 

claims voor diefstal en insluiping zonder braakschade meegerekend.60 Er is dus 

sprake geweest van een definitiewijziging. Door het hanteren van een ruimere 

definitie is het aantal woninginbraken hoger dan voorheen. Met gebruikmaking van 

deze nieuwe methode valt het aantal woninginbraken op basis van de CIS-databank 

voor het eerst ook hoger dan uit de Politiestatistiek blijkt, althans voor 2016. Het is 

verstandig om eerst een aantal jaren af te wachten en te bezien hoe de ontwikke-

lingen in beide bronnen én in combinatie met de VM zich tot elkaar verhouden.  

 

Tabel 3.6 Woninginbraak 

Aantal delicten 48.920 (PS) 

 231.820 (VM) 

 63.922 (CIS) 

Aantal slachtoffers 287.529 (VM) 

 1.613.376 (max, NEA) 

Aantal verdachten/daders 5.330 (PS) 

 10.336 (MZJ) 

 
  

                                                
60 Tot en met 2015 was dit niet het geval en was het aantal woninginbraken gebaseerd op de CIS-databank 

aanzienlijk lager, in 2015 rapporteerde de Verbond van Verzekeraars een aantal inbraakclaims van 38.345. Het 

volgens de nieuwe rekenmethode gecorrigeerde aantal inbraken  voor 2015 is 60.898  
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Box 3.2 Twee bronnen voor woninginbraak nader bekeken 

Ondanks dat het aantal woninginbraken zoals gerapporteerd uit de CIS-databank 

voorheen standaard lager was dan het aantal woninginbraken op basis van de 

Politiestatistiek (ter vergelijking in 2015 bedroeg het aantal woninginbraken in de 

Politiestatistiek 64.470 en bleek uit de CIS-databank dat het aantal woninginbraken 

38.345 bedroeg) uit, werd er toch dankbaar gebruik van gemaakt voor datatrian-

gulatie. Net als met de data van de VM werd nagegaan of beide bronnen dezelfde 

trends t.o.v. het delict woninginbraken lieten zien. Dit werd hierom als een nuttige 

toevoeging gezien. 

 

Figuur 3.1 Woninginbraken indexcijfers oude methode 

 
Bron: C&R 2015; Verbond van Verzekeraars (2016) 

 

Met de nieuwe rekenmethode ligt het aantal woninginbraken op basis van de CIS-

databank meer in lijn met het aantal woninginbraken zoals in de Politiestatistiek 

gerapporteerd wordt. Echter, er blijkt in 2016 voor het eerst dat verzekeraars meer 

woninginbraken rapporteren dan de politie én er is sprake van een stijging van het 

aantal woninginbraken ten opzichte van het voorgaande jaar.  
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Figuur 3.2 Woninginbraken CIS-databank nieuwe methode vergelijken met 

Politiestatistiek 

    
Bron: Verbond van verzekeraars/CIS; CBS 

 

 

 

Fraude/bedrog 

 Politiestatistiek: Ja, bedrog (oplichting, overig bedrog) 

39.755 delicten – 2.400 verdachten 

 VM: Ja, het betreft hier echter online fraude: online identiteitsfraude (skimming/ 

hacking) en online koop- en verkoopfraude 

597.166 slachtoffers – 697.076 delicten 

 

Voor het delict fraude zijn verschillende bestaande databronnen beschikbaar, die elk 

over één of enkele subtypen van dit delict rapporteren. Die bronnen worden hier-

onder kort besproken. Het delict fraude, specifiek horizontale fraude is tevens 

onderwerp van het verdiepende deel van dit rapport. In hoofdstuk 6 ‘Horizontale 

fraude’ wordt de manier waarop dit delict gemeten kan worden nader uitgewerkt.  

 

De volgende bestaande databronnen rapporteren over (een deelaspect) van fraude 

naast beide traditionele bronnen: de MZJ, het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude 

en -fouten, de CIS-databank en de Fraudehelpdesk.61 

 

In de MZJ wordt gevraagd naar zelfgerapporteerde daderschap van fraude bij de 

Belastingdienst, bij een uitkeringsinstantie en bij een verzekeringsmaatschappij. 

Deze delicten zijn enkel gevraagd aan jongeren van 18-22 jaar en worden gezien als 

volwassenendelicten. Van fraude bij de belastingdienst geven 11.346 jongeren aan 

hier dader van te zijn geweest. 5.157 van de jongeren geeft aan fraude bij een uit-

keringsinstantie te hebben gepleegd en 16.502 jongeren heeft fraude bij een ver-

zekeringsmaatschappij gepleegd. Naast deze drie delicten wordt tevens gevraagd 

naar aan- en verkoopfraude, 25.753 jongeren (10-22 jaar) geven aan hiervan dader 

te zijn geweest.  

                                                
61 Data van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting worden sinds 2015 opgenomen in de Politiestatistiek onder 

het delict oplichting.  

2013 2014 2015 2015

Politiestatistiek 87.395 70.980 64.470 55.351

CIS databank 85.290 70.194 60.898 63.922
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Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude registreert meldingen van identiteitsfraude 

en identiteitsfouten. Burgers kunnen hiervan zelf melding doen. Het betreft specifiek 

identiteitsfraude waarbij gebruik is gemaakt van identiteitsdocumenten of kopieën 

daarvan (paspoort, rijbewijs, etc.), van openbare gegevens (NAW uit bijvoorbeeld 

telefoonboek) en persoonlijke gegevens (zoals DigiD, BSN). Het merendeel van de 

meldingen gaat over gevallen waarbij sprake is van kopieën van een 

identiteitsdocument of origineel identiteitsdocument dat misbruikt wordt. In 2015 

zijn 805 meldingen van identiteitsfraude geregistreerd. 

Het Verbond van Verzekeraars rapporteert jaarlijks over verzekeringsfraude. Ver-

zekeringsfraude wordt geregistreerd in de CIS-databank. Wanneer er mogelijke 

fraude geconstateerd wordt, dan wordt hier een nader onderzoek naar gestart. 

Afhankelijk van de prioritering en capaciteit kan het aantal te starten onderzoeken 

op jaarbasis verschillen. In 2016 zijn 27.257 onderzoeken gestart. Hieruit bleek dat 

er in 10.000 gevallen sprake was van verzekeringsfraude.  

 

Tabel 3.7 Fraude/bedrog 

Aantal delicten 39.755 (PS) 

 697.076 (VM) 

 10.000 (CIS) 

 805 (CMI) 

Aantal slachtoffers 597.076 (VM) 

Aantal verdachten/daders 2.400 (PS) 

 25.753 (max, MZJ) 

 

 

Afpersing/Chantage 

 Politiestatistiek: Ja, afpersing en afdreiging 

1.510 delicten – 605 verdachten 

 VM: Ja, internetchantage 

35.258 slachtoffers – 235.909 delicten 

 

Voor dit specifieke delict zijn geen aanvullende bestaande bronnen gevonden en 

kunnen enkel de gegevens uit de traditionele bronnen gebruikt worden. De VM rap-

porteert over chantage via internet. Bij de Politiestatistiek wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen online en offline delicten. De VM rapporteert fors meer delicten voor 

dit specifieke subtype dan uit de Politiestatistiek blijkt, zoals ook bij eerdere delicten 

bleek waarbij de VM slechts over een subdelict rapporteert.  

 

Vandalisme/Vernieling 

 Politiestatistiek: Ja, vernieling en beschadiging (vernieling aan auto, aan open-

baar gebouw, bij openbaar vervoer, dierenmishandeling, overig) 

81.600 delicten – 12.535 verdachten 

 VM: Ja, vandalismedelicten (vernielingen aan voertuigen/overig)  

766.910 slachtoffers – 1.182.755 delicten 

 

Voor vandalisme zijn naast de beide traditionele bronnen, twee andere bestaande 

bronnen beschikbaar die over dit delict rapporteren, de MZJ en de MSVS. In de MZJ 

is gevraagd naar daderschap van vandalisme (voertuig beschadigd/vernield, woning 

beschadigd/vernield, bus/tram/metro/trein vernield, iets anders beschadigd, muren/ 

trams/bussen beklad). In totaal geven 312.678 jongeren (10-22 jaar) aan zich 

hieraan schuldig te hebben gemaakt. In de MSVS wordt gevraagd of leerlingen en 

personeel slachtoffer en/of dader zijn geweest van spullen kapot maken/materieel 

geweld per type onderwijs (primair/voortgezet/speciaal onderwijs). De percentages 
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lopen uiteen per subcategorie (daders tussen de 0,3% en 3,3%; slachtoffers tussen 

de 3,5% en 10%).  

3.2.4 Cybercriminaliteit 

Ook cybercriminaliteit is onderwerp van het verdiepende deel van dit rapport. In 

hoofdstuk 9 wordt nader op dit delict ingegaan.  

Voor cybercriminaliteit geldt dat er over het algemeen een onderscheid wordt 

gemaakt tussen cyberdelicten (cyber-dependent crime) en gedigitaliseerde crimi-

naliteit (cyber-enabled criminaliteit).  

Gedigitaliseerde criminaliteit betreft traditionele type delicten waarbij gebruikge-

maakt wordt van ICT of computersystemen of internet. Dit type delicten kunnen 

echter ook offline worden gepleegd. Bijvoorbeeld oplichting, dit kan zowel via inter-

net plaatsvinden als offline met bijvoorbeeld ‘verkopers’ aan de deur. Er wordt niet 

altijd een duidelijke onderscheid gemaakt tussen offline en online delicten in ver-

schillende databronnen. Daarnaast is het de vraag of de modus operandi leidend 

moet zijn bij het categoriseren van delicten (online oplichting rekenen tot het delict 

oplichting of het delict gedigitaliseerde criminaliteit?). In de Politiestatistiek wordt op 

dit moment geen onderscheid gemaakt tussen online en offline delicten. Om deze 

reden wordt in dit hoofdstuk dit onderscheid ook niet gemaakt. Bronnen die over 

online delicten rapporteren zijn opgenomen onder het specifieke delicttype.  

Cyberdelicten zijn delicten die niet gepleegd kunnen worden zonder ICT en zich 

vooral richten op andere computersystemen (zoals hacken of DDOS-aanvallen)62.  

  

Cyberdelicten  

 Politiestatistiek: Ja, computervredebreuk  

2.300 delicten – 220 verdachten 

 VM: Ja, hacken 

688.766 slachtoffers – 1.049.106 delicten 

 

Enkel de MZJ rapporteert specifiek over cyberdelicten, naast beide traditionele 

bronnen. Het aantal daders onder jongeren van 10 tot 22 jaar bedraagt in totaal 

453.000.  

 

Gedigitaliseerde criminaliteit 

 Politiestatistiek: Nee, niet als gedigitaliseerde criminaliteit te identificeren 

 VM: Ja, cybercrimedelicten, identiteitsfraude, koop en verkoopfraude, cyber-

pesten63 

1.546.344 slachtoffers – 2.609.092 delicten 

 

De bestaande databronnen van gedigitaliseerde criminaliteit zijn opgenomen bij de 

specifieke type delicten, zie fraude/bedrog en afpersing/chantage. 

3.2.5 Wapendelicten 

 Politiestatistiek: Ja, (vuur)wapenmisdrijven 

4.740 delicten – 5.370 verdachten 

 VM: Nee 

 

                                                
62 Zie hoofdstuk 9 voor een uitgebreide definitie van cybercriminaliteit. 

63 Het is de vraag of cyberpesten onder criminaliteit valt. In de VM wordt het echter wel als zodanig meegenomen.  
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Over het aantal wapendelicten en bijbehorende verdachten wordt slechts door één 

van beide traditionele bronnen gerapporteerd, namelijk de Politiestatistiek. Daar-

naast rapporteert de MZJ over wapen gerelateerde criminaliteit. Gevraagd is naar 

zelfgerapporteerde daderschap van wapenbezit (voor zelfverdediging). In totaal 

66.684 jongeren geeft aan in het bezit van een wapen te zijn.  

Ook de MSVS rapporteert over wapenbezit. Uit de resultaten blijkt dat het percen-

tage schoollocaties waar incidenten wegens wapenbezit van leerlingen voorkomen 

(gerapporteerd door leraren) 32,6% bedraagt. Dit zou betekenen dat uitgaande van 

+/- 7.000 schoollocaties64 in Nederland, er op 2.282 schoollocaties minimaal één 

wapen gerelateerd incident plaatsvindt.  

Tot slot wordt in het LIS bijgehouden hoeveel patiënten op de spoedeisende hulp 

belanden naar aanleiding van opzettelijk toegebracht letsel door een schot van een 

vuurwapen. In 2015 bedroeg het aantal patiënten 300.  

3.2.6 Verkeersdelicten 

 Politiestatistiek: Ja, Verkeersmisdrijven (verlaten plaats ongeval, rijden onder 

invloed, rijden tijdens ontzegging, rijden tijdens rijverbod, voeren vals kenteken, 

joyriding, weigeren blaastest/bloedonderzoek, verkeersmisdrijf overig) 

110.515 delicten  – 38.165 verdachten 

 VM: Nee 

 

Bij verkeersdelicten zijn er drie subcategorieën gecategoriseerd: rijden onder in-

vloed, overige verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen. Omdat slechts enkele 

bronnen beschikbaar zijn, worden deze subcategorieën niet apart besproken.  

Voor verkeersdelicten is er naast de Politiestatistiek een drietal andere bronnen be-

schikbaar, de MZJ, het periodieke onderzoek Rijden onder invloed en de door het 

CJIB geïnde boetes namens het OM volgens de Wet administratieve handhaving 

verkeersvoorschriften (WAHV, ook wel bekend als de Wet Mulder)65.  

 

In de MZJ wordt enkel gevraagd naar de subtype rijden onder invloed aan jongeren 

tussen de 18 en 22 jaar. Omgerekend is het daderschap van dit delict onder jon-

geren 145.431. Ter vergelijking, in de Politiestatistiek zijn 25.065 verdachten van 

het subdelict rijden onder invloed geregistreerd.  

In het onderzoek Rijden onder invloed is de doelgroep ‘automobilisten in een week-

endnacht’. In elke politieregio zijn twee metingen tijdens grootschalige alcoholcon-

troles in een weekendnacht uitgevoerd, waarbij alle bestuurders zijn staande gehou-

den en verplicht een ademtest te doen. Uit het onderzoek blijkt dat 1,7% van de 

bestuurders in een gemiddelde weekendnacht onder invloed is. Omdat er geen ge-

gevens bekend zijn van het aantal automobilisten die in een gemiddelde weekend-

nacht op de weg is, kan er geen vertaling worden gemaakt naar aantallen.  

Ook publiceert het CJIB jaarlijks over het aantal verkeersovertredingen waarvoor 

een verkeersboete is opgelegd. Het gaat hier onder andere om snelheidsovertre-

dingen, door rood rijden en handsheld bellen. In 2016 zijn er in totaal 9.223.477 

delicten geconstateerd waarvoor een verkeersboete is opgelegd.  
  

                                                
64 Bron: www.onderwijsincijfers.nl/   

65 Hierin is geregeld dat veel verkeersovertredingen afgedaan worden volgens het bestuursrecht en bestraft worden 

met een bestuurlijke boete. 

http://www.onderwijsincijfers.nl/
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3.2.7 Drugsdelicten 

 Politiestatistiek: Ja, drugsmisdrijven (harddrugs, softdrugs, overig) 

12.560 delicten – 16.945 verdachten 

 VM: Nee 

 

Ook voor drugsdelicten is slechts één andere bestaande bron gevonden, naast de 

Politiestatistiek. Het betreft de MZJ, waarin gevraagd wordt naar daderschap van 

het verkopen van drugs (softdrugs, xtc/amfetamine/paddo’s, harddrugs). 110.666 

jongeren (17-22 jaar) geven aan zich hieraan schuldig te hebben gemaakt. Dit aan-

tal jongere daders is veel meer dan het totale aantal verdachten (ongeacht leeftijd) 

geregistreerd in de Politiestatistiek.  

In paragraaf 7.2.1 is in het kader van het fenomeen georganiseerde misdaad de 

mogelijkheden voor het in kaart brengen van het drugsdelict ‘wietteelt’ nader onder-

zocht.  

3.2.8 Georganiseerde criminaliteit 

Voor het delicttype georganiseerde criminaliteit zijn geen bestaande bronnen be-

schikbaar die zicht geven op de omvang of de trends. Deels komt dit door het 

karakter van het type delict. Georganiseerde criminaliteit is namelijk een ver-

zamelnaam voor een veelheid aan type delicten (zoals bijvoorbeeld drugsdelicten  

of wapendelicten) die in georganiseerd verband worden uitgevoerd. Er zijn echter 

geen bronnen beschikbaar waarin wordt vastgelegd of een delict in georganiseerd 

verband is gepleegd. In hoofdstuk 7 wordt verder uitgewerkt op welke manier er 

mogelijk inzicht verkregen kan worden in dit type delict aan de hand van een aantal 

casussen.  

 

Box 3.3 Overige bronnen criminaliteit 

In dit hoofdstuk is vooral ingegaan op criminaliteit die onder de noemer misdrijven 

valt. Er zijn echter ook bronnen beschikbaar die over bijvoorbeeld overtredingen of 

bestuurlijke boetes rapporteren. Er zijn tal van andere instanties die criminaliteit  

(in brede zin) registreren, zoals de AFM, de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-

teit en diverse inspecties en andere organisaties, zoals Inspectie Leefomgeving en 

Transport, Inspectie SZW en de Belastingdienst (diverse verwijzingen). Wanneer er 

over criminaliteit gesproken wordt, worden deze gegevens echter nauwelijks mee-

genomen.  

In het naslagwerk Criminaliteit en Rechtshandhaving (Kalidien, 2017), wordt wel 

gerapporteerd over aantallen overtredingen (afgedaan door bijvoorbeeld bestuurs-

organen, overtredingen die door de opsporingsinstanties rechtstreeks naar het OM 

zijn gestuurd of door Bureau Halt afgedane overtredingen). In hoofdstuk 9 wordt 

een overzicht gegeven van overtredingen die door diverse opsporingsinstanties zijn 

behandeld (de politie, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) en de Rijksdienst 

voor het Wegverkeer (RDW)), overtredingen die onder de WAHV vallen en over-

tredingen die door diverse bestuursorganen zijn behandeld. Het is echter ook hier 

het geval dat met deze cijfers niet alle overtredingen inzichtelijk gemaakt worden. 

Zo worden bijvoorbeeld niet de door gemeentelijke BOA’s geconstateerde overtre-

dingen meegenomen. Ook is er geen compleet beeld te geven van alle bestuurs-

organen.  
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Figuur 3.3 Aantal overtredingen  

 

* Incl. BSB-milieu, excl. Belastingdienst en financieel-economische toezichthouder. 

Bron: C&R 2016 (Kalidien, 2017, hoofdstuk 9)  
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4 Schattingsmethoden en –technieken 
H.C.J. van der Veen (WODC) 

Dark-numberpopulaties worden ook wel aangeduid als verborgen populaties.66 In 

vergelijking tot de gehele populatie zijn dark-numberpopulaties meestal klein en 

lastig bereikbaar voor onderzoek, bijvoorbeeld omdat de leden in bepaalde geogra-

fische gebieden leven, een stigma hebben of omdat ze buitenstaanders liever niet 

tot hun netwerk toelaten (Sudman & Kalton, 1986). Voorbeelden van dark-number-

/verborgen populaties (door de tijd heen verschillend) zijn illegale vreemdelingen, 

daklozen, sekswerkers, mensen met HIV of AIDS en criminelen.  

 

Het schatten van de omvang van verborgen populaties is problematisch. In de eer-

ste plaats omdat het deel van de verborgen populatie dat niet wordt geobserveerd 

ook niet geregistreerd wordt.67 Bij verborgen populaties is dus geen volledige lijst 

van de populatieleden beschikbaar. Daarnaast geldt meestal dat de beschikbare 

registraties een vertekend beeld schetsen van de samenstelling van de verborgen 

populatie. Bepaalde subgroepen zijn beter zichtbaar dan andere subgroepen en heb-

ben dus een grotere kans te worden geobserveerd en geregistreerd dan de minder 

zichtbare subgroepen. Bijvoorbeeld, illegale vreemdelingen met een westers uiter- 

lijk vallen minder op in het gemiddelde Nederlandse straatbeeld dan niet-westerse 

illegalen. Dit kan uitwerken in verschillen in observatiekansen, oppakkansen en dus 

registratiekansen voor de verschillende typen van illegalen. Bij het uitvoeren van 

een dark-numberomvangschatting dient rekening te worden gehouden met de 

verschillen in deze kansen. Een ‘platte’ beschrijving van het aantal geregistreerde 

illegalen zou een vertekend beeld opleveren van de werkelijke omvang en samen-

stelling van de verborgen populatie.  

 

Omdat er geen volledige lijst met de leden van de verborgen populatie beschikbaar 

is, kan het steekproefkader niet worden vastgesteld en kunnen traditionele random 

steekproefmethoden niet worden ingezet (Spreen, 1992). Om deze reden zijn  

voor omvangschattingen van verborgen populaties speciale schattingsmethoden  

en -technieken ontwikkeld. De methoden maken gebruik van een grote diversiteit 

van indicatoren, data of andere kenmerken van verborgen populaties die wél geob-

serveerd en/of geregistreerd zijn. In dit hoofdstuk worden enkele van deze schat-

tingsmethoden en -technieken gepresenteerd. Het betreft de multiplier benadering 

(paragraaf 4.2), vangst-hervangstmethoden (paragraaf 4.3), te weten de methode 

die gebruikmaakt van de overlap in twee of meer bestanden en de methode die 

gebruikmaakt van de frequentie waarin elementen binnen één bestand voorkomen. 

Een geheel andere categorie vormen de sociale-netwerkmethoden. In paragraaf 4.4 

worden twee van deze methoden beschreven, te weten Respondent Driven Sam-

pling (RDS) en de network scale-upmethode. Bij de methoden beschrijvingen wordt 

een toepassingsgericht perspectief gehanteerd. Per methode zullen de werking, de 

aannames en toepassingen worden beschreven. Een wiskundige onderbouwing van 

de schattingsmethoden valt echter buiten het bestek van deze studie. In een afzon-

derlijke paragraaf (4.5) wordt besproken welke schattingsmethoden voor welke 

typen van criminaliteit in aanmerking zouden komen.  

                                                
66 In deze bijdrage worden de begrippen dark-numberpopulaties en verborgen populaties gebruikt. Deze aandui-

dingen zijn onderling uitwisselbaar.  

67 Daarnaast geldt dat niet iedere observatie ook tot registratie leidt (zie paragraaf 4.1.1 voor een uitwerking hier-

van over de registratie van criminaliteit door de politie.)  
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Inherent aan dark-numberschattingen is dat het realiteitsgehalte van de schatting 

niet kan worden gecontroleerd. Bij dark-numberfenomenen bestaat geen volledige 

lijst met leden van de populatie. Onzekerheid over de juistheid van een dark-num-

berschatting is dan ook onvermijdelijk. Om deze onzekerheid te verminderen kan 

triangulatie worden toegepast. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.6. Maar aller-

eerst wordt beschreven hoe de verschillende dark-numberschattingsmethoden 

kunnen worden geclassificeerd. 

4.1 Classificatie van dark-numberschattingsmethoden 

Dark-numberschattingsmethoden worden vaak onderverdeeld in directe en indirecte 

methoden(onder meer Delaunay & Tapinos, 1998; Schneider & Klinglmaier, 2004; 

Jandl, 2011). Directe methoden maken gebruik van de data die betrekking hebben 

op het onderwerp van onderzoek. Voor schattingen naar de omvang van de crimina-

liteit kan het hierbij gaan om cijfers van de politie, bijvoorbeeld om meldingen en 

aangiften. Deze directe methode is onder meer gebruikt bij de Illegalenschattingen 

(Van der Heijden et al., 2006, 2011, 2015), de omvangschattingen naar slachtoffer- 

en daderschap van huiselijk geweld (Van der Heijden et al. 2010) en de omvang van 

de slachtofferloze criminaliteit (in Groot et al., 2007). Bij directe methoden kan het 

ook gaan om survey en self report studies over slachtoffer- en daderschap van 

criminaliteit, bijvoorbeeld de VM (CBS, 2017).  

 

Indirecte schattingsmethoden maken gebruik van indicatoren of andere indirecte 

informatie of kennis. Zo is bijvoorbeeld het aandeel van contant geld in een econo-

mie gebruikt als indicator voor de omvang van de criminele economie (Schneider & 

Enste, 2000). Hess kwam in 2006 tot een indicatie voor de omvang van het aantal 

zwartwerkende seizoenarbeiders in de Duitse landbouw door te berekenen hoeveel 

seizoenarbeiders nodig zijn voor de opbrengsten van de Duitse landbouw en dat te 

vergelijken met het officiële, legale, aantal seizoenarbeiders (Hess, 2006).  

 

Een andere indirecte methode maakt gebruik van expertoordelen. Hierbij kan een 

onderscheid worden aangebracht in enkelvoudige expertoordelen en expertoordelen 

die in meerdere rondes, na onderlinge beïnvloeding, tot stand komen, bijvoorbeeld 

volgens de Delphi-methode.  

 

Dark-numberschattingsmethoden kunnen gebruikmaken van registerinformatie, 

informatie die al opgeslagen is in één of meerdere bestanden, of speciaal voor de 

schatting verzamelde informatie via interviews, surveys, speciale registratieformu-

lieren, etc. In het eerste geval kan het bijvoorbeeld gaan om gegevensbronnen van 

politie en justitie die zijn opgebouwd met administratieve gegevens uit bedrijfspro-

cessensystemen. Zo zijn de illegalenschattingen gebaseerd op gegevens van de 

Vreemdelingenpolitie (Van der Heijden et al., 2006, 2011, 2015). De schattingen 

omtrent aantallen slachtoffers van huiselijk geweld maakten gebruik van meldingen 

en aangiften bij de politie (Van der Heijden et al., 2010). Ook gegevens van andere 

bronhouders kunnen geschikt zijn voor dark-numberschattingen. De omvangschat-

ting naar het misbruik van WW uitkeringen maakte bijvoorbeeld gebruik van UWV-

gegevens68 (Sikkel, 2009).  

 

Naast het gebruik van registerdata kunnen dark-numberschattingsmethoden ge-

bruikmaken van gegevens die speciaal voor de schatting worden verzameld. Bij-

                                                
68 UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 
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voorbeeld bij de schatting van het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in Haar-

lem zijn de benodigde gegevens verzameld aan de hand van registratieformulieren 

die speciaal voor de vangst-hervangstomvangschatting zijn ontworpen (Oosterlee & 

Vink, 2006).  

 

Omvangschattingen die gebruikmaken van sociale-netwerkanalyses, waaronder 

snowball sampling, maken vaak ook gebruik van een eigen dataverzameling (bijv. 

Frank & Snijders, 1994). Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft geprobeerd 

het aantal transgenders in Nederland te schatten via een geavanceerde snowball 

sampling methode, te weten RDS (Keuzenkamp, 2012). 

Bij de beschrijving van de verschillende methoden wordt in het navolgende een 

beknopte en toepassingsgerichte beschrijving van de werking van de methode 

gegeven. De precisie en juistheid van de schatting is in grote mate afhankelijk van 

de data, de kwaliteit van de data en de mate waarin de data de aannames bij de 

methode schenden. Om deze reden wordt ingegaan op de databehoefte en de aan-

names en de wijze waarop aannameschendingen uitwerken op de schatting. De 

methoden beschrijvingen worden afgesloten met toepassingsvoorbeelden, indien 

beschikbaar op het terrein van criminaliteit.  

4.2 De multiplierbenadering 

De multiplierbenadering is waarschijnlijk de meest gebruikte methode om tot een 

dark-numberschatting te komen (UNODC, 2007). Een belangrijk voordeel van de 

multipliermethode is dat deze eenvoudig toe te passen en gemakkelijk te begrijpen 

is. Ook kunnen de benodigde gegevens voor een multiplierbenadering in vergelij- 

king met andere dark-numberschattingsmethoden relatief gemakkelijk worden ver-

zameld. 

 

Multipliermethoden maken gebruik van twee databronnen. De eerste bron is de ge-

observeerde (en het geregistreerde) deel van de dark-numberpopulatie. Bijvoor-

beeld het aantal slachtoffers van huiselijk geweld dat bij de politie geregistreerd is. 

De andere bron levert de vermenigvuldigingsfactor op, de multiplier. De multiplier 

wordt bij voorkeur afgeleid van representatief bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld 

een slachtofferenquête waarin is gevraagd naar de mate waarin huiselijk geweld is 

gemeld of aangegeven bij de politie. Deze andere bron kan ook bestaan uit expert-

informatie over – in dit voorbeeld – de mate waarin huiselijk geweld wordt gemeld 

bij de politie. Hierbij geldt uiteraard dat informatie uit een representatieve bevol-

kingsenquête te verkiezen is boven de subjectievere expertinformatie. Bij een dark-

numberschatting via een multiplierbenadering wordt het geregistreerde aantal van 

de te schatten populatie vermenigvuldigd met de multiplier die verkregen is vanuit 

de tweede bron.  
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Box 4.1 Werking multipliermethode 

 

Geregistreerde omvang 
van de criminaliteit
(bijv. aangiften en 

meldingen) 

Schatting 
omvang van de criminaliteit

Politiegegevens 

A: Gemelde/aangegeven 
criminaliteit 

B: Niet gemelde of 
aangegeven criminaliteit 

Slachtofferenquête

Verhouding A : B
à Multiplier

 
Voorbeeld: 

Gesteld dat de politie in een periode 90.000 gevallen van huiselijk geweld heeft 

geregistreerd en dat uit een slachtofferenquête over dezelfde periode bleek dat  

één op de drie gevallen van huiselijk geweld bij de politie worden aangegeven  

of gemeld. Dit meldingsgedrag leidt tot een multiplier van 3 (= 1 / (1/3)). 

Toepassing van de multipliermethode levert dan de (grove) indicatie op dat voor  

de gestelde periode het geschatte aantal gevallen van huiselijk geweld  

90.000 x 3 = 270.000 bedraagt. 

 

 

Aannames 

Wellicht vanwege de eenvoud van de multipliermethode worden de aannames vaak 

niet geëxpliciteerd. Dit neemt echter niet weg dat ook bij de multiplierbenadering 

aannames gelden. De hieronder gepresenteerde aannames voor de multiplier-

methode zijn gebaseerd op de Guidelines van de World Health Organization voor  

het schatten van de populatieomvang van personen die vatbaar zijn voor HIV (WHO, 

2010). De aannames zijn: 

 De schatting wordt gebaseerd op twee databronnen die onafhankelijk van elkaar 1

verzameld zijn. Ieder lid van de te schatten populatie moet in beide databronnen 

kunnen worden opgenomen.  

 De eerste bron betreft het geobserveerde deel. Het betreft een registratie van de 2

groep die specifiek is voor de populatie waarvan de omvang wordt geschat. In het 

huiselijk geweld uit deze paragraaf gaat het om het aantal gevallen van huiselijk 

geweld dat bij de politie is geregistreerd.  

 De tweede bron, de survey, moet representatief zijn en mag naast de groepen 3

van de eerste bron ook andere groepen bevatten. 

 De populatie moet in beide databronnen op dezelfde manier gedefinieerd zijn.  4
 Beide bronnen dienen uit te gaan van dezelfde periodes, leeftijdsklassen en 5
geografische gebieden. 
 

Aan deze aannames kan worden toegevoegd dat het van belang is dat de geobser-

veerde gevallen correct worden geregistreerd en dat alle geobserveerde gevallen 
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ook worden geregistreerd. De schending van de aannames leidt tot een onjuiste 

schatting. 

 

Toepassing van de multipliermethode in relatie tot de prevalentie van 

criminaliteit 

In 1995 is in een onderzoek naar de leefsituatie van illegalen met de multiplierbe-

nadering een schatting gemaakt van het aantal illegalen in de stad Rotterdam en 

vervolgens voor heel Nederland (Burgers, 1995). Het uitgangspunt voor de schat-

ting vormden aanhoudingen van illegale vreemdelingen in Rotterdam door de 

Vreemdelingenpolitie gedurende de periode 1989-1994. Op basis van interviews  

met illegale vreemdelingen werd de verhouding tussen criminele en niet-criminele 

illegale vreemdelingen bepaald: de criminaliteitsratio. De combinatie van beide 

resultaten leidde tot de schatting dat er minimaal 11.000 illegalen in Rotterdam 

waren. Vervolgens is op basis van de schatting voor Rotterdam een grove raming 

gemaakt voor het aantal illegalen in Nederland, zo’n 60.000 (Burgers, 1995). Deze 

aanpak is in 2007 ook toegepast om tot een schatting te komen van het aantal 

irreguliere immigranten in België (Van Meeteren et al., 2007).  

Ook in onderzoek naar de prevalentie van problematisch drug gebruik wordt de 

multipliermethode gebruikt (EMCDDA, 2011; Cruts & Van Laar, 2013). In een 

onderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland is met een mul-

tiplierbenadering het aantal slachtoffers van huiselijk geweld geschat ter validatie 

(triangulatie) van de resultaten van een vangst-hervangst omvangschatting (Van 

der Veen & Bogaerts, 2010). 

In een onderzoek door de Home Office naar de kosten van criminaliteit in Engeland 

en Wales is met de multiplierbenadering de omvang van diverse typen criminaliteit 

geschat (Dubourg et al., 2005). De multiplier werd bepaald aan de hand van het  

zelf gerapporteerde slachtofferschap van de diverse vormen van criminaliteit in de 

slachtofferenquête BCS (British Crime Survey). Vervolgens werden de geregistreer-

de aantallen voor de diverse vormen van criminaliteit via de multipliers opgehoogd. 

Het onderzoek maakte inzichtelijk dat de multipliers voor de diverse vormen van 

criminaliteit uiteenlopen, variërend van 1,0 voor moord tot 7,7 voor eenvoudige 

mishandeling. Dit betekent dat voor moord het geregistreerde aantal het werkelijke 

aantal benadert en dat het niet nodig is het geregistreerde aantal op te hogen. Voor 

eenvoudige mishandeling is er slechts een lage aangifte-/registratiebereidheid, 

slechts voor 1 op de 7,7 gevallen volgt registratie. Ook voor seksueel geweld en 

fietsendiefstal is er getuige de redelijk hoge multipliers (respectievelijk 5,2 en 3,6) 

sprake van een relatief hoog dark number (Dubourg et al., 2005).  

De multipliermethode werd ook gebruikt bij de schatting van het jaarlijkse bedrag 

dat in Nederland wordt witgewassen in de periode 2000-2004 (Unger et al., 2006). 

De gemiddelde (geschatte) wit te wassen bedragen van diverse vormen van op 

vermogen gerichte criminaliteit (fraude, drugscriminaliteit, diefstal, inbraak, roof, 

overval en moord) werden vermenigvuldigd met de bijbehorende criminaliteitscijfers 

afkomstig uit een slachtofferenquête. Uiteindelijk leidde dit tot de schatting dat er in 

de periode 2000-2004 in Nederland jaarlijks circa 18,5 miljard euro, rond 5% van 

het bruto binnenlands product, witgewassen werd (Unger et al., 2006). 
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4.3 Vangst-hervangstmethoden 

Vangst-hervangstmethoden69 zijn ontwikkeld in de biologie voor het schatten van de 

omvang van dierpopulaties. Het is immers lastig vast te stellen hoeveel dieren er in 

een bos aanwezig zijn of hoeveel vissen er in een vijver rondzwemmen. De methode 

ontleent haar naam aan de wijze waarop er steekproeven werden getrokken om het 

aantal dieren af te leiden. In de eerste fase, de vangst, worden er dieren gevangen, 

gemerkt en weer teruggezet in de populatie. In de volgende fase worden er opnieuw 

dieren uit dezelfde populatie gevangen. Een deel daarvan is gemerkt en is dus een 

hervangst omdat deze dieren ook in de eerste fase waren gevangen. Het niet ge-

merkte deel van de hervangst is niet eerder gevangen. Na twee vangsten bestaat de 

populatie uit dieren die één keer zijn gevangen, dieren die twee keer zijn gevangen 

en dieren die niet zijn gevangen.  

 

De methode werkt met de hervangst informatie, de mate waarin een tweede of 

daarop volgende vangst al eerder gevangen dieren bevat. Intuïtief navolgbaar is  

de conclusie dat wanneer een volgende vangst nauwelijks eerdere vangsten bevat 

de populatieomvang veel groter zal zijn dan het aantal dieren van de hervangst. 

Andersom wanneer blijkt dat bijna alle dieren van een volgende vangst al eerder 

gevangen zijn, suggereert dit dat de populatie niet veel groter zal zijn dan het 

aantal dieren van de hervangst. 

 

Vangst-hervangstmethoden kennen een lange geschiedenis. Het eerste gebruik van 

deze methoden voert al meer dan 200 jaar terug. Diverse publicatie verwijzen naar 

het werk van Laplace uit 1802 waarin de vangst-hervangstmethode gebruikt wordt 

om de (mensen)populatie van Frankrijk te schatten (Cochran, 1978; Chao 2015). 

Bredere bekendheid kreeg de methode door het onderzoek van Petersen en Dahl 

naar de omvang van vispopulaties, respectievelijk uit de jaren 1896 en 1917 (bijv. 

Chao, 2015). Lincoln gebruikte de methode in de jaren 1930 voor het schatten van 

watervogelpopulaties. Het werk van Lincoln is nog steeds relevant bij het schatten 

van de omvang van gesloten populaties (Alisauskas et al., 2013). 

 

Er zijn diverse varianten van de vangst-hervangstmethode. De meest gebruikte 

varianten worden hieronder kort beschreven.  

4.3.1 Vangst-hervangst met meerdere, gekoppelde bestanden 

Waarschijnlijk het meest toegepast is de vangst-hervangst schattingsmethode die 

gebruikmaakt van informatie over de overlap van twee of meer bestanden die aan 

elkaar gekoppeld zijn. De betrouwbaarheid van de bestandskoppeling vormt een 

belangrijke voorwaarde voor het gebruik van deze methode.  

 
  

                                                
69 De vangst-hervangstmethode is bekend onder diverse benamingen, bijvoorbeeld capture-recapture, capture-

mark-recapture, mark-recapture, sight-resight, mark-release-recapture’, ‘multiple systems estimation’, ‘multiple 

records systems analysis’, ’band recovery’, ‘the Petersen method’ en ‘the Lincoln method’. 
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Box 4.2 Voorbeeld van de toepassing van een vangst-hervangstmethode 

met een koppeling van twee bestanden 

De politie houdt in een stad in een jaar 50 illegalen aan (n1=50). Na registratie 

komen de illegalen weer vrij. In datzelfde jaar registreert een ziekenhuis in die stad 

de opname van 20 illegalen (n2=20). Vijf daarvan blijken ook bij de politie gere-

gistreerd te zijn omdat ze in dat jaar zijn aangehouden (n12=5). Het te schatten 

aantal betreft het aantal illegale vreemdelingen in de stad dat zowel door de politie 

als door het ziekenhuis niet is geregistreerd. Dit dark number wordt in de figuur 

hieronder weergegeven door D.  

  

Te schatten 
dark number 

D

Vangst n1 = 50

 45                                                   n12 = 5

          Vangst n2 = 20

                 15

 
Samengevat: 

 In vangst 2 Niet in vangst 2 Totaal 

In vangst 1 n12=5 45 n1=50 

Niet in vangst 1 15 D 15+D 

Totaal n2=20 45+D 65+D 

 

Door het toepassen van de Lincoln–Petersen formule: n1 * n2 / n12 kan de omvang 

van het totale aantal illegalen in de stad worden geschat (Southwood & Henderson, 

2000). Dit leidt tot een schatting van 200 illegale vreemdelingen in de stad:  

50 * 20 / 5 = 200. Omdat de politie en het ziekenhuis in totaal 65 unieke illegalen 

hebben geregistreerd, bedraagt de omvang van het geschatte dark number D in dit 

voorbeeld 200 - 65 = 135. 

 

 

Aannames 

Voor het toepassen van de methode gelden de volgende aannames (World Health 

Organization, 2010; Sikkel et al., 2006, Van Dijk et al., 2017). 

 De registratie van de leden van de verborgen populatie in de bestanden gebeurt 1

onafhankelijk van elkaar. De kans om in het eerste bestand te worden geregis-

treerd is gelijk aan de kans om te worden geregistreerd in het andere bestand. 

Volgens Van Dijk et al. (2017) wordt waarschijnlijk deze aanname het vaakst 

geschonden. Schendingen van aannames leiden tot vertekende schattingen. Als 

de kans om in het tweede bestand te worden geregistreerd blijkt toe te nemen  

na de registratie in het eerste bestand dan leidt dit tot een onderschatting van  

de populatie omvang. De werkelijke populatie is dan groter dan de geschatte om-
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vang. Als deze kans daarentegen afneemt, wordt de populatieomvang overschat 

(Van Dijk et al., 2017).  

Voor aannameschendingen bestaat de mogelijkheid te corrigeren bijvoorbeeld 

door meer dan twee bestanden aan elkaar te koppelen. Wanneer de schatting 

plaatsvindt aan de hand van de overlap van drie bestanden wordt de aanname 

van de onafhankelijkheid van de databestanden minder stringent. De bestanden 

mogen dan paarsgewijs afhankelijk zijn. Er mag dan alleen geen drie-factorinter-

actie zijn (Sikkel et al., 2006). Deze vangst-hervangstmethode staat bekend 

onder de naam multiple systems estimation (Van Dijk et al., 2017) of multiple 

records system estimation (Zwane et al., 2004).70  

 De populatie is gesloten. In de periode van de meting komen er geen leden bij  2

de populatie of verdwijnen er uit de populatie. Deze aanname kan gemakkelijk 

worden geschonden, bijvoorbeeld wanneer er leden van de verborgen populatie 

sterven, emigreren of anderszins vertrekken of wanneer in de periode van de 

meting er nieuwe leden de populatie instromen, bijvoorbeeld door immigratie of 

door geboorte. 

 Er wordt foutloos vastgesteld of een geregistreerd lid van de verborgen populatie 3

wel of niet geregistreerd is in het andere bestand. De bestanden moeten foutloos 

gekoppeld kunnen worden.  

 

Toepassing van de vangst-hervangstmethode met gekoppelde bestanden 

De toepassing van de vangst-hervangstmethode vindt nog steeds voor een groot 

deel plaats in de biologie.71 Buiten de biologie wordt de methode die gebruikmaakt 

van de koppeling van bestanden met enige regelmaat toegepast om een indicatie  

te krijgen van de omvang van probleemgroepen. Hierbij kan worden gedacht aan 

drugsgebruikers (bijv. Plat et al., 2004, Hope et al., 2005, Jones et al., 2016), men-

sen met HIV (Wesson et al., 2017), daklozen (David & Snijders, 2002), slachtoffer-

schap van huiselijk geweld in Haarlem (Oosterlee & Vink, 2006) en in Amsterdam 

(Van Rooij & Buster, 2009).  

De methode is in 2006 gebruikt bij schattingen van het aantal niet geregistreerde 

Antillianen dat in Nederland verblijft (Van der Heijden et al., 2006a). In dat onder-

zoek werd gebruikgemaakt van een koppeling van de Gemeentelijke basisadminis-

tratie persoonsgegevens (GBA)72 en het Herkenningsdienstsysteem (HKS)73 van de 

politie.  

Recentelijk is de methode gebruikt om een schatting te maken van het aantal 

slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Van Dijk et al., 2017). De schatting 

kwam uit op een jaarlijks aantal slachtoffers van 6.250-6.500 voor de jaren 2014  

en 2015. Er zijn twee schattingen gebruikt. De ene schatting maakte gebruik van 

een bestandskoppeling van vijf bestanden en de andere gebruikte zes gekoppelde 

bestanden. Om deze reden wordt deze methode aangeduid als multi systems esti-

mation (zie verder paragraaf 7.2.2).   

                                                
70 Er bestaan ook andere mogelijkheden voor het corrrigeren van aannameschendingen. Zie hierover meer bij 

Sikkel et al., (2006).  

71 Een zoekactie op Google Scholar laat zien dat zeven van de eerste tien hits sinds 2014 (zoekterm ‘capture 

recapture’) betrekking hebben op het terrein van de biologie (zoekactie op 29 januari 2018). 

72 De GBA vormde de registratie van de Nederlandse gemeenten omtrent de personen die in de gemeente gevestigd 

zijn of waren. De GBA is in 2014 vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). 

73 In HKS registreert de politie gegevens over verdachten.  
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4.3.2 Vangst-hervangst op basis van één bestand: het afgeknotte Poisson 

regressiemodel  

Het is niet altijd nodig om meerdere bestanden beschikbaar te hebben voor een 

vangst-hervangstschatting. Het afgeknotte Poisson regressiemodel maakt in plaats 

van de overlap tussen bestanden gebruik van de frequentie en andere informatie 

van de leden van de verborgen populatie die voorkomen bínnen één bestand.  

 

Bij de schatting wordt gebruikgemaakt van de informatie over de populatie leden die 

minimaal één keer zijn waargenomen en geregistreerd. Stel dat een lid van een 

populatie een Poisson parameter heeft met een bijbehorende kans van 20% om 

minimaal één keer te worden geobserveerd. Wanneer dit lid wordt geobserveerd 

bevat de populatie vier andere leden met dezelfde Poisson parameter die niet zijn 

geobserveerd. In de schatting worden deze vier niet geobserveerde leden van de 

verborgen populatie opgeteld bij het geobserveerde lid. Op deze wijze worden voor 

alle (typen van) geobserveerde leden van de populatie leden bijgeschat. 

 

Het gebruik van één enkel bestand als basis voor de dark-numberschatting kan 

voordelen hebben boven de eerder geschetste methode waarin twee of meer be-

standen worden gekoppeld. Ten eerste is het niet noodzakelijk te voldoen aan de 

(zeer moeilijk verifieerbare) aanname dat de opname van populatie leden in de 

beide bestanden statistisch onafhankelijk van elkaar heeft plaatsgevonden. Ten 

tweede is het niet nodig het bewerkelijke proces van externe bestandskoppeling 

door te lopen. Ten derde is er niet altijd voldoende informatie om er zeker van te 

zijn dat de twee bestanden correct gekoppeld zijn of dat er onterecht koppelingen 

worden gemist (Van der Heijden et al, 2015).  

 

Box 4.3 Vangst-hervangstschatting met het afgeknotte Poisson 

regressiemodel 
 

 
 

De figuur laat zien dat de leden van de verborgen populatie één keer, twee keer of 

vaker kunnen geobserveerd en geregistreerd zijn in het bestand. Geschat wordt het 

dark number, het aantal elementen in de populatie dat wél tot de populatie behoort 

maar dat nul keer is geobserveerd en dus niet is geregistreerd. In de figuur wordt 

het te schatten aantal leden van de verborgen populatie weergegeven door de ge-

arceerde kolom. In de uiteindelijke schatting wordt het totale aantal geobserveerde 

leden opgeteld bij de geschatte omvang van de verborgen populatie. 

 Schatting 
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Bij de schatting wordt ervan uitgegaan dat de geobserveerde frequenties een Pois-

son kansverdeling volgen. Deze verdeling specificeert de kansen van de leden van 

de populatie om nul keer, één keer etc. te worden geobserveerd. De Poisson para-

meter bepaalt de vorm van de verdeling. Hoe groter de Poisson parameter, hoe 

groter de observatiekans van een populatie. Bij de schatting wordt met een afge-

knot Poisson regressiemodel de Poisson parameter bepaald met de beste ‘fit’ voor 

de geobserveerde vangst-hervangstfrequenties. Met deze Poisson parameter wordt 

vervolgens de kans op een observatiefrequentie van nul bepaald, aan de hand waar-

van de omvang van het dark number wordt geschat.  

 

In de praktijk heeft niet ieder lid van een populatie dezelfde kans om te worden 

geobserveerd. Om deze reden worden de schattingen meestal verfijnd door aan  

de hand van covariaten, zoals sekse, leeftijd, nationaliteit, etc., subpopulaties te 

identificeren en voor deze subpopulaties aparte Poisson parameters te schatten.74  

 

Aannames 

Het afgeknotte Poisson regressiemodel maakt gebruik van de volgende aannames 

(Sikkel et al, 2006; Van der Heijden et al., 2015).75 

1 Homogeniteit. De kans om in het bestand te komen is voor alle leden van de 

populatie gelijk en deze kans volgt een Poisson verdeling. Alle leden van de 

populatie hebben dezelfde Poisson parameter. 

In de praktijk wordt deze aanname vaak geschonden omdat sommige leden van 

populatie meer zichtbaar zijn dan andere leden. Indien deze aanname wordt 

geschonden volgt een onderschatting van de populatieomvang (Van der Heijden 

et al., 2003). Door het opnemen van covariaten, bijvoorbeeld sekse, leeftijd, 

burgerlijke staat, nationaliteit, woonplaats, in het schattingsmodel wordt het 

mogelijk voor deze schending te corrigeren door voor ieder lid van de populatie 

een Poisson parameter te schatten op basis van de covariaat-waarden.76  

2 Geslotenheid van de populatie. De populatie wijzigt niet tussen de eerst vangst en 

de hervangsten. Er komen geen nieuwe leden in de populatie en er vertrekken 

ook geen leden uit de populatie.  

Deze aanname kan gemakkelijk worden geschonden. Dat is het geval wanneer  

er leden uit de populatie sterven of anderszins vertrekken uit de populatie of 

andersom, wanneer er nieuwe leden geboren worden of van buiten in de popu-

latie komen. Bijvoorbeeld bij illegale vreemdelingen is dat aan de orde wanneer 

ze in de meetperiode uit Nederland vertrekken of andersom, wanneer ze zich in 

vanuit het buitenland in Nederland vestigen.  

3 Onafhankelijkheid van de observaties. De Poisson parameter van een persoon 

mag niet veranderen als gevolg van het optreden van een observatie. In termen 

van het voorbeeld van de illegale vreemdelingen, wanneer een aanhouding van 

een illegaal door de politie de kans op een volgende aanhouding verandert dan 

wordt de aanname van de onafhankelijkheid geschonden.  

 
  

                                                
74 Voor meer informatie over het algoritme bij deze schattingsmethode wordt verwezen naar Sikkel et al., (2006) 

en de schattingen die met het afgeknotte Poisson regressiemodel zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld Van der Heijden  

et al. (2006, 2011, 2015). 

75 Om tegemoet te komen aan aannameschendingen worden met enige regelmaat nieuwe varianten van het 

afgeknotte Poisson regressiemodel ontwikkeld.  

76 Door het uitvoeren van een speciale toets, de zogenoemde overdispersietest, kan worden nagegaan of er nog 

belangrijke covariaten in het model ontbreken.  
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Toepassing van het afgeknotte Poisson regressiemodel  

Schattingen met het afgeknotte Poisson regressiemodel zijn in Nederland diverse 

malen toegepast. Een aanzienlijk deel daarvan maakte gebruik van politiedata, te 

weten de schattingen van het aantal slachtoffers en daders van huiselijk geweld 

(Van der Heijden et al., 2009), illegalen (Van der Heijden et al., 2006, 2011, 2015), 

illegale vuurwapens (Van der Heijden & Van Gils, 2000; Van der Heijden et al., 

2003), dronken rijders (Van der Heijden et al., 2003), slachtofferloze delicten (Groot 

et al., 2007). De methode is ook gebruikt op basis van ziekenhuis data voor een 

schatting van het aantal drugs gebruikers (Van der Heijden et al., 2013) en van het 

aantal daklozen op basis van data van instellingen voor dag- en nachtopvang van 

daklozen (Van Bergen et al., 2015). 

4.4 Sociale-netwerkmethoden 

Sociale-netwerkmethoden gaan uit van de notie dat individuen opereren in een 

sociale structuur en dat menselijk gedrag niet alleen vanuit een individueel perspec-

tief bestudeerd dient te worden maar dat ook de sociale context betrokken dient te 

worden (Coleman, 1958). Dat personen opereren in een sociaal netwerk waarin alle 

individuen uit een bepaalde (sub)populatie via tussenpersonen met elkaar verbon-

den zijn geldt dan ook als het fundamentele uitgangspunt voor sociale-netwerk-

methoden (Spreen, 1992). 

Veel sociale-netwerkmethoden zijn in eerste instantie ontwikkeld als wervings-

methode bij onderzoek naar verborgen populaties. Via snowball sampling wordt 

toegang verkregen tot lastig bereikbare respondenten. Hierbij valt te denken aan 

harddrugsgebruikers, daklozen en sekswerkers. Sociale-netwerkmethoden kunnen 

echter ook worden gebruikt voor omvangschattingen van verborgen populaties.  

 

In tegenstelling tot de eerder behandelde dark-numbermethoden die gebruikmaken 

van gegevens uit registratiesystemen, bijvoorbeeld van de politie, of surveys bepa-

len bij de sociale-netwerkmethoden de leden van de verborgen populatie de samen-

stelling van de steekproef. Omdat de respondenten de steekproef bepalen ontstaat 

een selecte steekproef, een convenience sample. Dit maakt het generaliseren van 

sociale-netwerkdata, bijvoorbeeld bij omvangschattingen, problematisch. Er kunnen 

vertekening en clustereffecten optreden. Vertekening treedt op wanneer geen reke-

ning wordt gehouden met verschillen in de omvang van de persoonlijke netwerken 

van de respondenten. Personen met grotere netwerken hebben grotere kans om in 

de steekproef te vallen dan personen met kleinere sociale netwerken (Snijders, 

1992). Clustereffecten treden op omdat de respondenten niet onafhankelijk van 

elkaar getrokken worden. Als de aangebrachte personen weinig verschillen vertonen 

met de initiële respondenten, bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde omstandigheden 

leven of dezelfde denkbeelden hebben, leveren de nieuw geworven personen minder 

nieuwe informatie dan de initiële respondenten. De omvangschatting boet dan aan 

precisie in (Sikkel et al., 2006). 

 

Hieronder worden twee recent ontwikkelde sociale-netwerkmethoden beschreven, te 

weten RDS en network scale-up. 

4.4.1 Respondent Driven Sampling 

Douglas Heckathorn ontwikkelde RDS in 1997 in een onderzoek naar de preventie 

van AIDS. Het aanvankelijke doel van RDS was het werven van een zo representa-

tief mogelijke groep van respondenten voor een onderzoek naar intraveneuze   
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Box 4.4  De werking van Respondent Driven Sampling 

RDS begint met het gericht benaderen van een selecte groep van respondenten. 

Deze initiële respondenten vormen de (selectieve) startsteekproef en worden ook 

wel aangeduid als seeds. Deze seeds krijgen het verzoek om uit hun netwerk (een 

vast aantal, bijvoorbeeld drie) personen te benaderen en hen te vragen mee te doen 

aan het onderzoek. Zowel de seeds als de vervolgrespondenten krijgen voor hun 

medewerking aan het onderzoek een beloning. De vervolgrespondenten rekruteren 

weer drie personen uit hun persoonlijke netwerk, etc. Het streven is zo lang moge-

lijke ‘ketens’ van respondenten te realiseren waarbij het principe van de ‘six degrees 

of separation’ als fundament voor de verbondenheid van personen wordt gebruikt: 

de veronderstelling dat iedere persoon bereikt kan worden via maximaal vijf tussen-

personen en zes tussenstappen (Killworth & Bernard, 1978-1979). Om deze reden 

wordt bij RDS-onderzoek soms (arbitrair) uitgegaan van de vuistregel dat bij de 

zesde ‘golf’ van respondenten evenwicht in de steekproef kan worden bereikt. Even-

wicht treedt op wanneer de kenmerken van de steekproef convergeren met die van 

de totale populatie. Wanneer dat evenwicht is bereikt, zijn de eigenschappen van  

de seeds niet meer van invloed op de samenstelling van de uiteindelijke steekproef. 

De steekproef benadert dan de kenmerken van een waarschijnlijkheidssteekproef 

(Heckathorn, 2002; Keuzekamp, 2012). 

Bij RDS wordt voor de selectieve vertekening van de initiële steekproef gecorrigeerd 

door gewichten te gebruiken die zijn bepaald op basis van de informatie die de res-

pondenten aanleverden over de omvang van hun netwerk in de verborgen populatie 

(Keuzekamp, 2012).  

 

De onderstaande figuur laat zien hoe de steekproef bij RDS zich kan ontwikkelen 

voor drie golven vanuit één initiële respondent. In de praktijk worden meerdere 

initiële respondenten geworven die afkomstig zijn uit de relevante subpopulaties 

binnen de verborgen populatie. 

 

  

Initiële respondent

Respondent na golf 1

Respondent na golf 2

Respondent na golf 3

 
 

 
  



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  75 

drugs gebruikers (Heckathorn, 1997). Na 1997 werd de methode verder ontwik- 

keld om ook omvangschattingen mogelijk te maken (Heckathorn, 2002; Salganik & 

Heckathorn, 2004). RDS kan worden gekarakteriseerd als een sneeuwbalmethode 

die wordt gecombineerd met een statistisch model dat gewichten oplevert om te 

corrigeren voor de selectiviteit van de initiële steekproef (Respondentdrivensam-

pling.org). 

 

Toepassing RDS 

Hoewel er nog veel methodologische problemen zijn verbonden aan de toepassing 

van RDS is deze methode inmiddels in honderden studies toegepast op diverse ter-

reinen omdat er voor het rekruteren van lastig bereikbare populaties geen goede 

alternatieven bestaan. Aan de hand van RDS zijn diverse dark-numberschattingen 

uitgevoerd naar aantallen drugsgebruikers (Heckathorn et al., 2002; Caulkins et al., 

2015), HIV-geïnfecteerden (Malekinejad et al., 2008), jazzmuzikanten (Heckathorn 

& Jeffri, 2001), mannen die seks hebben met mannen (Kendall et al., 2008), 

daklozen (Killworth et al., 1998) en prostituees (Kazerooni et al., 2013). 

Het SCP heeft een poging gewaagd deze methode in te zetten bij de schatting van 

het aantal transgenders in Nederland, maar deze poging mislukte aangezien er niet 

voldoende golven van respondenten konden worden geworven om de ‘sneeuwbal’ te 

laten rollen, de respons was onvoldoende (Keuzekamp, 2012). 

4.4.2 Network scale-up 

De network scale-upmethode is voor het eerst gebruikt voor de schatting van het 

aantal dodelijke slachtoffers van de aardbeving in Mexico in 1985. De schatting 

baseerde zich op een survey waarin de respondenten is gevraagd het aantal per-

sonen uit hun familie-, vrienden- en kennissenkring weer te geven dat is overleden 

ten gevolge van de aardbeving (Bernard et al., 1991). Daarna werd de methode 

verfijnd om schattingen mogelijk te maken van aantallen daklozen, mensen die zijn 

verkracht en HIV positieven (Killworth et al., 1998). Kenmerkend aan de methode is 

dat de respondenten in een surveyonderzoek niet om hun eigen gedrag worden 

gevraagd maar om het gedrag van de mensen in hun sociale netwerk. 

 

Aannames 

De aannames voor network scale-upmethode zijn (Van der Heijden et al., 2017):  

1 De kans om iemand te kennen in de verborgen subpopulatie is voor alle personen 

in de totale populatie even groot.  

Schending van deze aanname is bijna onvermijdelijk, want wanneer responden-

ten banden hebben met de te schatten verborgen populatie, of er zelf lid van zijn, 

hebben zij een grotere kans om andere personen uit deze verborgen populatie te 

kennen (Ezoe et al., 2012). Dergelijke schendingen worden aangeduid als barrier 

effect.  

2 De respondenten hebben perfecte kennis over het gedrag en de houdingen van 

de leden van hun sociale netwerk.  

Ook deze aanname wordt gemakkelijk geschonden, een illegale vreemdeling zal 

bijvoorbeeld niet snel zijn illegale status uitdragen aan alle personen die deel 

uitmaken van zijn persoonlijke netwerk. Bij schending van deze aanname is er 

sprake van transmission bias. 

3 De respondenten zijn in staat het werkelijke aantal personen dat zij binnen de 

verschillende subpopulaties kennen te melden en doen dat ook. Wanneer perso-

nen niet de juiste aantallen melden, bijvoorbeeld omdat ze zich niet precies alle 

leden van hun sociale netwerk herinneren of dat ze onterecht personen aanmer-

ken als lid van de verborgen populatie, dan wordt dat aangeduid als recall bias.  
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Box 4.5 De network scale-upmethod 

De network scale-upschattingsmethode kent drie stappen. De eerste stap omvat  

de schatting van de gemiddelde omvang van de sociale netwerken van de respon-

denten. In de tweede stap wordt voor ieder sociaal netwerk bepaald hoeveel per-

sonen deel uitmaken van verborgen populatie. De derde stap, ten slotte, behelst  

de schatting van de omvang van de totale verborgen populatie in een land of regio 

(UNAIDS, 2010).  
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verborgen 
populatie 

e

 
 

Het uitgangspunt bij de network scale-upmethode is dat de verhouding tussen het 

aantal personen dat een individu binnen een verborgen subpopulatie kent (aange-

duid met m) en het aantal personen in zijn persoonlijke netwerk (c) gemiddeld 

genomen gelijk is aan de verhouding tussen de omvang van deze verborgen (sub-) 

populatie (e) en de totale populatie (t) (Killworth et al., 1998). In formulevorm:  

m / c = e / t.  
Hierbij dient de omvang van e, de verborgen populatie, te worden geschat. 

 

 

Toepassingen van de network scale-upmethode 

Network scale-upmethoden worden regelmatig toegepast voor het schatten van de 

omvang van verborgen populaties. UNAIDS propageerde in 2010 het gebruik van  

de network scale-upmethode voor nationale schattingen omtrent de omvang van  

de subpopulatie at risk voor HIV (UNAIDS, 2010). Waarschijnlijk vanwege deze 

publicatie zijn er relatief veel schattingen gedaan voor de omvang van de populatie 

met een verhoogd risico op HIV (zoals Salganik et al., 2011; Shokoohi et al., 2012, 

Paniotto et al., 2009, Guo et al, 2013), drugsgebruikers (Salganik et al., 2011; 

Kadushin et al., 2006) en homoseksuele mannen (Ezoe et al., 2012). Zie ook (Van 

der Heiden et al. 2017) 
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4.5 Geschiktheid van de dark-numberschattingsmethoden voor 

omvangschattingen van criminaliteit  

Groot en haar medeonderzoekers betoogden in 2007 dat het niet altijd noodzakelijk 

is dark-numberschattingsmethoden in te zetten om zicht te krijgen op de omvang 

van de criminaliteit. Zij wogen voor de vormen van criminaliteit met slachtoffers de 

resultaten van een representatieve slachtofferenquête terug naar de totale populatie 

aan de hand van de trekkingskansen. Voor de omvangschattingen met betrekking 

tot slachtofferloze delicten (zoals economische, drugs- en milieudelicten) werd een 

dark-numberschattingsmethode ingezet, een vangst-hervangstmethode (Groot et 

al., 2007).  

 

Bij het terugwegen van de resultaten van de slachtofferenquête gaan Groot et al. 

ervan uit dat de slachtofferenquête gemiddeld een realistisch beeld van de preva-

lentie van criminaliteit oplevert en dat er dus geen onder- of overrapportage plaats-

vindt. Er zijn echter redenen aan te nemen dat bij slachtofferenquêtes beide kunnen 

voorkomen. Wanneer het gaat om minder ingrijpende vormen van criminaliteit (bij-

voorbeeld fietsdiefstal), om criminaliteit waarvan het slachtoffer zich (nog) niet be-

wust is (bijvoorbeeld identiteitsfraude) of om een taboe onderwerp (bijvoorbeeld 

seksueel geweld, huiselijk geweld of dierenmishandeling) kan onderrapportage op-

treden. Ook overrapportage kan plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer de door de 

respondent ervaren criminaliteit niet binnen de strafrechtelijke definities van crimi-

naliteit past. Zie ook hoofdstuk 2. In deze gevallen levert het terugwegen van de 

resultaten van een slachtofferenquête geen waarheidsgetrouw beeld van de preva-

lentie van criminaliteit. Methoden voor dark-numberschattingen corrigeren voor 

dergelijke onder- en overrapportage.  

 

Om multiplierbenaderingen en vangst-hervangstmethoden te kunnen inzetten dient 

de verborgen populatie enige omvang te hebben en in voldoende mate te worden 

geobserveerd en geregistreerd, bijvoorbeeld in een politieregistratie. Als het gaat 

om criminaliteit, kan daarbij worden gedacht aan de meeste gewelds- en ver-

mogensdelicten, vandalisme, drugsdelicten en discriminatie. 

De multiplierbenadering maakt gebruik van een combinatie van bronnen, de gere-

gistreerde omvang van de criminaliteit wordt opgehoogd met een vermenigvuldi-

gingsfactor die bij voorkeur is afgeleid uit aselect bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld 

uit een slachtofferenquête. Wanneer geen slachtofferenquête beschikbaar is, kunnen 

experts wellicht de benodigde informatie leveren. Multiplierbenaderingen leveren 

meestal minder verfijnde schattingen op dan vangst-hervangstschattingen. Dit geldt 

vooral wanneer bij vangst-hervangstschattingen gebruik wordt gemaakt van de 

extra informatie die in de vorm van covariaten beschikbaar is. 

 

Als het gaat om zeldzame verborgen populaties die niet of nauwelijks worden geob-

serveerd en geregistreerd, bijvoorbeeld omdat het gaat om een nieuw verschijnsel 

waarover nog weinig bekend is (bijvoorbeeld cybercriminaliteit), wanneer het gaat 

om een lastig bereikbare populatie (bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit en 

motorgangs), wanneer het delict met een taboe is omkleed (zoals dierenmishan-

deling) of een combinatie hiervan kunnen sociale-netwerkbenaderingen, zoals 

network scale-up, worden overwogen om (enig) zicht te krijgen op de omvang van 

de populatie.  

 

De dark-numberschattingsmethoden die gebruikmaken van bestaande (register-) 

data en/of al beschikbare onderzoeksresultaten kunnen tegen relatief lage kosten 

worden uitgevoerd. Van de hier besproken methoden kan dit gelden voor de mul-
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tiplierbenadering en voor de vangst-hervangstmethoden. Wanneer er speciaal voor 

een vangst-hervangstschatting data verzameld moeten worden zoals in het onder-

zoek naar de prevalentie van huiselijk geweld in Haarlem (Oosterlee & Vink, 2006) 

lopen de kosten op. Network scale-up en RDS vergen een eigen dataverzameling. 

Dit zorgt voor oplopende kosten. Bij network scale-up gaat het om het ontwerp  

en het uitzetten van een survey of interviews die afgenomen moeten worden. RDS 

vergt relatief veel inspanning bij het vinden van de initiële steekproef, de seeds. 

Ook zal er het nodige ‘onderhoud’ moeten worden uitgevoerd om te bereiken dat  

de sneeuwballen in voldoende mate blijven rollen. 

 

Bij iedere toepassing van een dark-numberschattingsmethode dient in ogenschouw 

te worden genomen dat een controle op de juistheid van de schatting per definitie 

onmogelijk is. Triangulatie kan helpen de onzekerheid over de dark-numberschat-

ting te verminderen.  

4.6 Het belang van triangulatie 

Bij dark-numberschattingen wordt de omvang van een deels verborgen populatie 

geschat. Inherent aan een verborgen populatie is dat deze niet volledig waargeno-

men kan worden en dat een (eenvoudige) check op de juistheid van de schatting 

niet mogelijk is. Triangulatie helpt bij het vaststellen van de waarde die aan een 

dark-numberschatting kan worden toegekend. Denzin (1978) definieert triangulatie 

als het combineren van verschillende methoden in het bestuderen van hetzelfde 

fenomeen. Triangulatie of ‘mixed-method’ wil zeggen dat informatie uit verschil-

lende bronnen bij elkaar wordt gebracht en daar waar mogelijk wordt vergeleken 

(Kadushin et al., 2008). Triangulatie is een methode om de geldigheid van onder-

zoeksresultaten te toetsen in relatie tot analyseresultaten over hetzelfde fenomeen 

op basis van andere informatiebronnen. 

 

Denzin (1978) onderscheidt vier soorten van triangulatie, te weten datatriangulatie, 

onderzoekertriangulatie, theorietriangulatie en methodologische triangulatie. Het 

idee achter triangulatie is dat men meer vertrouwen kan hebben in een onderzoeks-

resultaat, bijvoorbeeld een dark-numberomvangschatting als het resultaat van de 

schatting gevalideerd is door onderzoek met een andere dataset, onderzoeker, theo-

retisch kader of methode. Dus wanneer de resultaten van deze onderzoeken conver-

geren. Als de resultaten niet blijken te convergeren, zal er moeten worden gezocht 

naar een nieuwe dataset of zal de methode moeten worden aangepast. Als de resul-

taten elkaar dan nog steeds tegenspreken, zal de methode moeten worden herover-

wogen. 

 

Triangulatie wordt met enige regelmaat toegepast bij onderzoek naar verborgen 

populaties, bijvoorbeeld in de schatting van het aantal sekswerkers en injectiedrugs 

gebruikers (Faran et al., 2010) en homoseksuelen (Sulaberidze et al., 2016). 77 In 

Nederland is in het overkoepelende onderzoek Huiselijk geweld in Nederland trian-

gulatie toegepast (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Daarbij zijn de resultaten van 

een vangst-hervangstschatting van het aantal slachtoffers en daders van huiselijk 

geweld (Van der Heijden et al., 2009) getrianguleerd aan de hand van een resul- 

taat uit een survey onderzoek onder slachtoffers van huiselijk geweld (Van Dijk et 

                                                
77 In Nederland vormen homoseksuelen nauwelijks nog een verborgen populatie, maar in Georgië waar het onder-

zoek van Sulaberidze et al. zich op richtte, is de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit nog erg laag 

(PEW Research Center, 2017).  
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al, 2010). Ook in de toekomstig uit te voeren illegalenschattingen zal triangulatie 

worden toegepast om de onzekerheid over de schatting te verminderen 

(Kamerstukken II, 19 637, nr. 2333). 

4.7 Conclusie 

Veel van de criminaliteit speelt zich af buiten het zicht van politie en justitie. Politie- 

en justitieregistraties bieden dus geen volledig beeld van de omvang van de crimi-

naliteit. Omdat een (belangrijk) deel van de criminaliteit verborgen blijft en niet 

wordt waargenomen wordt criminaliteit ook wel aangemerkt als dark-numberfeno-

meen.  

 

Politie- en justitieregistraties bieden niet alleen een onvolledig zicht op de crimina-

liteit, maar geven bovendien een vertekend beeld van de verdeling van de crimina-

liteit omdat de diverse vormen van criminaliteit verschillen in de kans om te worden 

geregistreerd. Levensdelicten, bijvoorbeeld, komen (zo goed als) allemaal ter kennis 

van politie en justitie en worden ook als zodanig geregistreerd. Delicten die veel 

minder vaak ter kennis komen van politie en justitie, zijn bijvoorbeeld fietsendiefstal 

en dierenmishandeling.  

 

Omdat bij dark-numberfenomenen geen lijst met leden van de populatie beschik-

baar is, kunnen traditionele methoden niet worden ingezet bij het schatten van  

de omvang van dark-numberpopulaties78 maar dienen speciaal voor dark-number-

schattingen ontwikkelde methoden en technieken te worden aangewend. In dit 

hoofdstuk werden enkele veel gebruikte methoden beschreven, te weten de mul-

tipliermethode, twee varianten van de vangst-hervangstmethode (de klassieke 

vangst-hervangstmethode die is gebaseerd op de overlap in bestanden en het af-

geknotte Poisson regressiemodel dat gebruikmaakt van het herhaaldelijk voorkomen 

van de leden van de dark-numberpopulatie in één enkel bestand) en twee benade-

ringen die zijn gebaseerd op sociale-netwerkanalyse (de network scale-upmethode 

en RDS).  

 

Voor de omvangschatting van vormen van criminaliteit die regelmatig voorkomen 

kan de inzet van de multiplierbenadering of een vangst-hervangstmethode wor- 

den overwogen. Dit kan aan de orde zijn bij gewelds- en vermogensdelicten, van-

dalisme, drugsdelicten en discriminatie. In de multiplierbenadering worden twee 

bronnen gecombineerd, bijvoorbeeld de geregistreerde omvang van (een vorm van) 

criminaliteit en een representatieve slachtofferenquête waarin is gevraagd naar het 

meldings- of aangiftegedrag. De geregistreerde omvang van een criminaliteitsvorm 

wordt opgehoogd aan de hand van de multiplier die is verkregen uit het in de 

slachtofferenquête gerapporteerde meldings- of aangiftegedrag. 

 

Ook de inzet van een vangst-hervangstmethode kan worden overwogen. In de 

praktijk blijkt er vaak niet meer dan één bestand beschikbaar te zijn om de schat-

ting op te baseren. In dat geval kan de schatting plaatsvinden door de toepassing 

van het afgeknotte Poisson regressiemodel. Dit model wordt bijvoorbeeld toegepast 

bij de omvangschattingen voor huiselijk geweld en voor de illegalenschatting. De 

methode de gebruikmaakt van de overlap van meerdere bestanden is recentelijk 

gebruikt bij de omvangschatting voor mensenhandel.  

 

                                                
78 Deze populaties worden ook wel worden aangeduid als verborgen populaties. 
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Voor omvangschattingen van de zeldzamere vormen van criminaliteit en of de vor-

men die niet of nauwelijks worden geregistreerd, kunnen sociale-netwerkbenade-

ringen, zoals de network scale-upmethode, worden overwogen. Hierbij kan worden 

gedacht aan nieuwe vormen van criminaliteit waarover nog relatief weinig bekend is 

(bijvoorbeeld cybercriminaliteit), criminaliteit die is verbonden aan lastig bereikbare 

populaties (bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit en motorgangs) en delicten die 

met taboes zijn omkleed (zoals dierenmishandeling).  

 

Inherent aan dark-numberschattingen is onzekerheid omdat slechts een deel van  

de dark-numberpopulatie kan worden geobserveerd en het andere deel verborgen 

blijft. Een check op de juistheid van een dark-numberschatting is hierom niet moge-

lijk. Triangulatie kan helpen de onzekerheid over dark-numberschattingen te ver-

minderen. 



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  81 

5 ‘Big data’ en sociale media 
F. Willemsen (WODC) 

Naast het gebruik van meer reguliere dataverzamelingen ten behoeve van de schat-

ting van criminaliteitscijfers zoals registers en slachtofferenquêtes, is het zinvol om 

ook na te gaan of er alternatieve dataverzamelingen zijn die mogelijk bruikbaar zijn. 

We bespreken in dit hoofdstuk twee bronnen die in potentie zouden kunnen bijdra-

gen aan het beantwoorden van dark-numbervraagstukken, te weten sociale-media-

data en Google data. Opgemerkt dient te worden dat er nog weinig ervaring is met 

gebruik hiervan ten behoeve van criminaliteits statistieken dus enige terughoudend-

heid is op zijn plaats.  

Allereerst zullen we in deze paragraaf de principes uitleggen die aan het gebruik  

van deze data ten grondslag liggen. Hiertoe beschrijven we waar de data vandaan 

komen en geven we een aantal voorbeelden die geen directe relatie hebben met  

de dark-numberproblematiek maar die wel duidelijk maken dat het nuttig is om 

mogelijkheden verder te onderzoeken. Daarna werken we een cybercrimevoorbeeld 

uit (ransomware) en beschrijven we hoe dit fenomeen zich in de afgelopen jaren 

heeft ontwikkeld, gebruikmakend van de nieuwe databronnen.  

5.1 Sociale-mediadata 

Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee infor-

matie tussen mensen wordt gedeeld op een gebruiksvriendelijke en leuke of meer 

zakelijke wijze. Het betreft informatie in de vorm van tekst (zoals nieuws), geluid 

(denk aan podcasts) en beeld (fotografie, video) die wordt gedeeld via sociale-

mediaplatforms. Bij sociale media draait het vooral om user generated content die 

door de websitebezoekers online wordt gezet. Vervolgens is het de bedoeling dat er 

interactie plaatsvindt, mensen beoordelen de content of praten erover met andere 

bezoekers.  

 

De essentie van sociale media is dat er een online platform is waar de gebruikers, 

zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud 

verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, fora,  

op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als 

YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. Maar ook Tumblr, 

Pinterest, Whatsapp, Slideshare, Instagram en Snapchat vallen hieronder.  

Een manier om de diversiteit van wat allemaal onder sociale media valt samen te 

vatten, is het onderstaande landschap (zie figuur 5.1). 
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Figuur 5.1 Sociale-medialandschap 2017a 

 
 
a
 Bron: https://fredcavazza.files.wordpress.com/2017/04/panorama-ms-20171.jpeg?w=1100 

 

Nederland behoort tot de top van de EU als men kijkt naar het aantal sociale 

mediagebruikers, zo blijkt uit cijfers van het CBS uit 2017.  

 

Tabel 5.1  Internet; toegang, gebruik en faciliteiten % van personen  

12 jaar of ouder 2017 

  
Toegang tot 

internet Chatten 

Tekstberichten 

uitwisselen 

Sociaal 

netwerk 

Totaal personen 97,1 26,5 79,9 63,4 

Leeftijd: 12 tot 25 jaar 99,6 42,3 96 89,8 

Leeftijd: 25 tot 45 jaar 99,8 30,1 94,3 77,9 

Leeftijd: 45 tot 65 jaar 99 25,3 81,7 59,2 

Leeftijd: 65 jaar of ouder 88,3 9,9 43,5 27,3 

Bron: CBS, Statline; http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83429ned&D1=25-69&D2=0%2C3-

6&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1%2CG2%2CG3&VW=T 

 

De internetpenetratie in Nederland is 97 procent dus nagenoeg iedereen heeft toe-

gang tot internet. Afhankelijk van leeftijd wordt veel gebruikgemaakt van sociale-

netwerkprogramma’s. 

 

https://fredcavazza.files.wordpress.com/2017/04/panorama-ms-20171.jpeg?w=1100
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83429ned&D1=25-69&D2=0%2C3-6&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1%2CG2%2CG3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83429ned&D1=25-69&D2=0%2C3-6&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1%2CG2%2CG3&VW=T
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Uit recentere cijfers van het Nationale Social Media Onderzoek 201779 komen de 

onderstaande cijfers (tabel 5.2). 

 

Tabel 5.2 Schatting gebruik platvormen personen 15 jaar of ouder 

(aantal * 1.000.000) 

  Gebruik (totaal) Gebruik (dagelijks) 

Facebook 10,4 7,5 

Youtube 7,5 1,7 

LinkedIn 4,3 0,4 

Instagram 3,2 1,5 

Twitter 2,6 0,87 

Pinterest 2,4 0,38 

Snapchat 1,9 0,96 

Bron: Nationale Social Media Onderzoek 2017 

 

Opvallend daarbij is dat door de tijd heen het aantal oudere Facebook gebruikers is 

toegenomen terwijl het aantal jongeren afneemt op Facebook. Jongeren stappen, 

respectievelijk stapten massaal over op Instagram en Snapchat. 

 

Doordat sociale media door zo veel mensen vaak intensief wordt gebruikt, worden 

er dagelijks enorme hoeveelheden data gegenereerd. Omdat het volume berichten 

op sociale media ook nog eens toeneemt, is de verwachting dat het steeds beter 

mogelijk moet zijn om uitspraken te doen over deelpopulaties of over de samen-

leving in zijn geheel op basis van deze data. Het is dan ook een uitdaging om 

andere (voor JenV bruikbare) informatie uit deze constant groeiende verzameling 

data te generen, bijvoorbeeld over de omvang of ontwikkeling van (bepaalde vor-

men van) criminaliteit. De achterliggende idee is dat mensen gebeurtenissen delen 

op de diverse platforms, dus ook over slachtofferschap of over waargenomen cri-

minaliteit. Fluctuaties in berichtgeving over (bepaalde vormen van) criminaliteit 

zouden mogelijk iets kunnen zeggen over de prevalentie van fenomenen. We zullen 

dit idee illustreren met een voorbeeld dat weliswaar niet over criminaliteit gaat maar 

wel de essentie weergeeft van wat we bedoelen. 

5.1.1 Voorbeelden gebruik sociale-mediadata 

Dit voorbeeld gaat over het beschrijven van consumentenvertrouwen met behulp 

van Facebook- en Twitterberichten. Het doel is om te laten zien dat we een klassiek 

gemeten trend kunnen beschrijven op een alternatieve manier. 

 

In september 2014 verscheen er een artikel in The Statistics Paper series of the 

European Central Bank van Daas en Puts (2014) van het CBS. Het artikel gaat over 

de sterke relatie tussen fluctuaties in het consumentenvertrouwen (o.b.v. survey-

onderzoek) en het sentiment op Facebook en Twitter. Het CBS meet maandelijks 

veranderingen in het consumentenvertrouwen door vragen te stellen aan duizend 

huishoudens over het economisch klimaat in het algemeen en de eigen financiële 

situatie in het bijzonder. Op basis van de antwoorden wordt een index berekend die 

maandelijks wordt gepubliceerd (zie figuur 5.2).80 
  

                                                
79 Newcom Research & Consultancy B.V.(2017). Nationale Social Media Onderzoek 2017.  

www.vonkfactor13.nl/wp-content/uploads/Newcom-Nationale-Social-Media-Onderzoek-2017.pdf 

80 Voor details zie CBS-website www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-

onderzoeksbeschrijvingen/consumenten-conjunctuuronderzoek--cco-- 
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Figuur 5.2 Consumentenvertrouwen 2004-2014 (index) 

 

Bron: CBS 

 

Daas en Puts (2014) bedachten dat het mogelijk moest zijn om het consumenten-

vertrouwen op een snellere en goedkopere manier te beschrijven door gebruik  

te maken van sociale-mediadata. De data was afkomstig van Coosto,81 een Eind-

hovens techbedrijf dat dagelijks 400.000 online bronnen bezoekt en de data opslaat 

en rubriceert. Coosto beheert een database waarin miljarden documenten, posts en 

(nieuws)berichten zijn opgeslagen vanaf 2009. Tegen betaling zijn deze gegevens 

beschikbaar voor onderzoekers. Belangrijke bronnen zijn de populairste sociale 

media zoals Twitter, Facebook, Linked-in and Google+ (voor zover openbaar). Een 

belangrijke functie in de toolkit van Coosto is bovendien het automatisch vaststel- 

len van het sentiment van de berichten in haar database. Op individueel berichten-

niveau is deze sentimentbepaling niet altijd even accuraat maar op geaggregeerd 

niveau (dag, week, maand) was de verwachting dat het sentiment meer zeggings-

kracht heeft. 

 

De Coosto-interface werd gebruikt om op de verschillende platforms na te gaan 

hoeveel positieve en negatieve berichten werden gepost per dag, per week en per 

maand. Een sentimentsindex werd bepaald door het aantal negatieve berichten af te 

trekken van het aantal positieve berichten. Het dag-, week- en maandgemiddelde 

werd vergeleken met het ‘klassieke’ consumentenvertrouwen. 

 

  

                                                
81 Zie www.coosto.com/nl 

file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.coosto.com/nl
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Figuur 5.3 Sentimentsindex op basis van sociale-mediaberichten op dag-

niveau (blauw), weekniveau (rood) en maandniveau (geel) – 

rechtsboven consumentenvertrouwen op basis van 

surveyonderzoek 

 
Bron: Daas en Puts (2014) 

 

Er is sprake van een sterk verband tussen beide tijdreeksen (r=0,9). En er is niet 

alleen sprake van correlatie, ook zijn beide tijdreeksen gecoïntegreerd. Coïntegratie 

betekent dat beide reeksen worden beïnvloed door hetzelfde onderliggende feno-

meen.  

 

Alhoewel dit voorbeeld niet gaat over (verborgen vormen van) criminaliteit, laat het 

zien dat het mogelijk is om op basis van sociale-mediacontent trends te genereren 

over fenomenen die zich voordoen in de samenleving en normaal gesproken op een 

andere manier worden gemeten. Nagaan in hoeverre dit mogelijk en zinvol is ten 

behoeve van het dark-numbervraagstuk, lijkt dus zinvol.  

5.2 Google zoektermen 

5.2.1 Google data 

In Nederland heeft nagenoeg ieder huishouden toegang tot het internet; in 2017 

was de internetpenetratie 97% (zie tabel 5.1). De zoekmachine van Google heeft in 

Nederland een marktaandeel van 94%.82 Het is dus niet gek om te veronderstellen 

dat (fluctuaties in) zoekgedrag van burgers ons iets kan vertellen over fenomenen 

die zich voordoen in de ‘echte wereld’.  

Fluctuaties in het gebruik van zoektermen kunnen via Google Trends worden opge-

vraagd.83 Google Trends is een public web facility van Google die is gebaseerd op 

Google Search. Google Trends laat zien hoe vaak een bepaalde zoekterm is inge-

                                                
82 http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share 

83 https://trends.google.com/trends/ 

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
https://trends.google.com/trends/


86  |  Cahier 2018-21b Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

voerd en relateert dit aan het totale zoekvolume in een land of een regio. Google 

trends levert dus relatieve getallen (0-100) op maar wel met terugwerkende kracht 

vanaf het jaar 2004.  

 

Een van de bekendste voorbeelden waarbij zoektermen zijn gebruikt is Google Flu 

Trends84 (GFT), een tool waarmee real-time schattingen werden gemaakt van het 

aantal griepgevallen in verschillende landen. Het vroeg detecteren van een griep-

epidemie kan bijdragen aan het beperken van de impact van een uitbraak en een 

manier van vroeg-detectie is GFT dat gebruikmaakt van fluctuaties in aan gezond-

heid gerelateerde zoektermen.  

 

Omdat er sprake is van een hoge correlatie tussen bepaalde zoektermen enerzijds 

en het bezoek van grieppatiënten aan de huisarts anderzijds, kan met behulp van 

GFT een schatting worden gemaakt van het aantal griepgevallen binnen een dag 

(now casting). Traditionele griepregistratie systemen hebben in de regel één à twee 

weken nodig om te rapporteren over deze aantallen.  

 

Figuur 5.4 Traditionele griepmeting (CDC, geel) en griepmeting met behulp 

van Google flu Trends (blauw) 

 
Bron: Willemsen en Leeuw (2017) 

 

Figuur 5.4 laat zien dat er sprake is van een behoorlijke match tussen de officiële 

griepstatistieken van de Center of Disease Control and Prevention (CDC) en de 

schattingen op basis van fluctuaties in Google zoektermen. Overigens vormt het  

jaar 2013 een uitzondering. In dat jaar vindt er een enorme overschatting plaats 

van het aantal griepgevallen. Hier zijn in de loop der tijd meerdere verklaringen 

voor gegeven. 

 Google past continu haar algoritmen aan (algorithm dynamics) om allerlei be-

drijfsmatige redenen. Dit kan van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de 

schattingen in de tijd. 

 Mensen zoeken op griepgerelateerde zoektermen vanwege (door de media aan-

gezwengelde) paniek over een te verwachten pandemie en niet omdat ze ziek 

zijn. 

 Mensen die zoeken op griepgerelateerde termen hebben wel griepachtige klach-

ten maar deze worden niet veroorzaakt door een griepvirus.  

 

Een onderliggend, meer fundamenteel probleem dat aan bovengenoemde verklarin-

gen ten grondslag liggen is het gebrek aan theorie. Bij big-dataanalyse speelt brute 

rekenkracht vaak een dominante rol en ontbreekt het aan causale verklaringskracht. 

Toch legde GFT de basis voor het gebruik van real time beschikbare Google data ten 

                                                
84 Google is gestopt met het now casten van griep, zie: https://www.google.org/flutrends/about/ 

https://www.google.org/flutrends/about/
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behoeve van andere onderzoeksterreinen. In combinatie meer causale verklarings-

kracht (bijvoorbeeld vanuit de theorie) heeft deze databron grote potentie. 

5.2.2 Gebruik Google zoektermen om faillissementen in Nederland te bepalen 

In dit voorbeeld hebben we gebruikgemaakt van de gratis tool Google Correlate.85 

Deze tool verwacht een willekeurige tijdreeks als input (per maand een bepaalde 

waarde). In dit geval hebben we gebruikgemaakt van de tijdreeks ‘aantal faillisse-

menten per maand’ die te downloaden is op de website van het CBS (Statline). Deze 

tijdreeks hebben we ge-upload naar Google Correlate zonder verdere labeling, 

slechts de datum (maand-jaar) en het aantal uitgesproken faillissementen zijn in-

gevoerd. Google Correlate laat vervolgens het approximate nearest neighbor (ANN) 

algoritme los op miljoenen kandidaat-zoektermen en presenteert de zoektermen  

die de hoogste correlatie hebben met de ingevoerde tijdreeks. De tijdreeks ‘faillisse-

ment per maand’ heeft een zeer sterke correlatie met maandelijkse fluctuaties in de 

onderstaande zoektermen: 

 

Tabel 5.3 Zoektermen die hoog correleren met de faillissemententijdreeks 

Correlation (r) Google zoektermen 

0,900 WW-uitkering 

0,872 WW 

0,857 Berekenen WW 

0,856 To excel 

0,848 Doorstart 

0,847 Credios 

0,847 Uitkering 

0,844 Faillissement 

0,842 Hoogte WW 

Bron: Willemsen en Leeuw (2017) 

 

Alle hier gepresenteerde zoektermen (m.u.v. ‘to excel’) hebben niet alleen een 

rekenkundige relatie met de ingevoerde tijdreeks maar ook een logische. Om te 

verklaren waarom de correlaties zo hoog zijn, stelden we de volgende ‘small-t-

theorie’86 op. Deze theorie verklaart waarom beide tijdreeksen zoveel gelijkenis 

vertonen. 

 

Figuur 5.5 Small-t theory  

 
 

                                                
85 Google Correlate is direct gerelateerd aan Google trends, zie: www.google.com/trends/correlate. 

86 Er wordt over een small-t-theory gesproken om het verschil tussen een primair uit wetenschappelijke gezichts-

punten opgestelde én getoetste (verklarende, Capital-t) theorie te benadrukken. De small-t-theory is eerder op 

te vatten als een beleids- of programmatheorie dan als een wetenschappelijke.  

 

Economische toestand 

(waaronder financiële 

crisis) 

Angst voor werkloosheid 

(neemt toe of af) 

Creditverstrekking 

banken (meer / minder) 

Werknemers  zoeken in meer of mindere 

mate via Google naar gerelateerde 

onderwerpen zoal WW-uitkering 

Toe- of afname van het aantal 

faillissementen 
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De small-t-theory veronderstelt dat er een onderliggend fenomeen is (economische 

toestand / financiële crisis) dat van invloed is de bereidheid van banken om krediet 

te verschaffen aan bedrijven maar ook op de (on)zekerheid van werknemers over 

hun baan. Minder krediet zorgt vervolgens voor meer faillissementen en baanon-

zekerheid voor zoeken op de termen uit tabel 5.3. Doordat beide trends ‘gestuurd’ 

worden door hetzelfde onderliggende fenomeen, hebben ze dezelfde vorm en zijn de 

correlaties hoog (zie figuur 5.6).  

Opmerkelijk is dat beide tijdreeksen ook nagenoeg gelijk lopen op het moment dat 

de kredietcrisis uitbreekt in september 2008.  

 

Figuur 5.6 Faillissementen (CBS) en de zoekterm ‘ww uitkering’ (Google 

Correlate) per maand, periode 2004-2014 (gestandaardiseerd) 

Bron: CBS, Statline 

 

Met deze voorbeelden willen we duidelijk maken dat het (soms) mogelijk is om 

direct waargenomen of klassiek gemeten fenomenen kunnen beschrijven met be-

hulp van alternatieve databronnen. De vraag is nu of en hoe we dit kunnen toe-

passen als we op zoek zijn naar dark numbers in de criminaliteit. 

5.3 Mogelijkheden om aard en omvang van niet-geregistreerde crimina-

liteit te meten, een voorbeeld 

De in deze paragraaf aangehaalde voorbeelden gaan niet over het dark number van 

criminaliteit. Wat wel duidelijk wordt gemaakt is dat met behulp van dit type data-

bronnen (soms) schattingen gemaakt kunnen worden van fenomenen in de echte 

wereld. Er is echter een grote beperking: bij niet-geregistreerde criminaliteit hebben 

we per definitie geen referentie tijdreeksen waar we sociale media- en Google data 

op kunnen fitten. Maar we kunnen wel onderzoeken met welke frequentie wordt 

gesproken over of gezocht op fenomenen waar we in geïnteresseerd zijn. De achter-

liggende idee is dat wanneer (nieuwe) fenomenen zich (vaker) voordoen, en het 

slachtofferschap toeneemt, mensen (vaker) gaan zoeken naar het betreffende feno-

meen op Google of hier melding van maken via sociale media. We geven hieronder 

een voorbeeld. 
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5.3.1 Ransomware  

Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan, blokkeert 

en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te ontgrendelen. 

De computers van de slachtoffers worden geïnfecteerd zoals ook andere virussen 

worden verspreid. Bij het heropstarten van de computer krijgt de gebruiker een 

scherm te zien met een boodschap. In deze boodschap krijgt het slachtoffer te  

lezen dat zijn of haar computer geblokkeerd werd en pas na betaling weer wordt 

vrijgegeven. In het voorjaar van 2017 wist malware met de naam WannaCry zich 

via een lek in Windows razendsnel wereldwijd te verspreiden. WannaCry maakte 

veel slachtoffers maar hoeveel is niet goed zichtbaar. We zijn nagegaan of we iets 

kunnen zeggen over het fenomeen ransomware met behulp van Google- en sociale-

mediadata. Zoals eerder gezegd, is er geen referentie tijdreeks beschikbaar maar 

we zullen proberen om de resultaten op geaggregeerd niveau te vergelijken met 

andere bronnen. 

 

We maken de volgende veronderstellingen. 

 Als bedrijven, instellingen of burgers worden besmet met ransomware gaan zij 

onder andere via Google zoeken naar oplossingen om het probleem op te lossen  

-> als er sprake is van een serieuze uitbraak, zal het aantal mensen dat zoekt op 

relevante zoektermen sterk toenemen. 

 Bij een ransomware uitbraak zullen mensen vaker via sociale-mediaplatforms 

melding maken van slachtofferschap of melden dat er in de omgeving sprake was 

van besmetting. 

 Een geconstateerde toename in relevante zoektermen of sociale-mediabericht-

geving (per jaar) zegt iets over de prevalentie van het fenomeen. 

 Alternatieve verklaring: door toegenomen media-aandacht gaan mensen vaker 

informatie zoeken via google en zullen ze vaker berichten sturen of delen via 

sociale-mediaplatforms. 

  

Figuur 5.7 Google Trends voor de zoekterm ‘ransomware’ in Nederland en 

wereldwijd 

 
Bron: Google trends 

 

Allereerst valt in figuur 5.7 op dat mensen in de loop der jaren steeds vaker zijn 

gaan zoeken op de term ‘ransomware’, zowel in Nederland als wereldwijd. We zien 
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dat Nederland structureel hoger scoort ten opzichte van de wereldwijde cijfers en  

dit is goed te verklaren door de hoge internetpenetratie in Nederland en de gemid-

delde bandbreedte van de Nederlandse internetinfrastructuur. Malware heeft daar-

door meer kans om snel te verspreiden en zich te nestelen. Duidelijk is dat het 

‘WannaCry’ in mei 2017 heeft gezorgd voor een enorme toename. Voor de invloed 

van de media op het zoekgedrag van mensen kan niet gecorrigeerd worden maar 

het is verstandig om rekening te houden met het media-effect als we de toename 

proberen te duiden. 

 

Google trends geeft ook de mogelijkheid om na te gaan welke andere zoektermen 

mensen hebben gebruikt naast de term ‘ransomware’.  

 

Figuur 5.8 Andere zoektermen die mensen naast ‘ransomware’ hebben 

gebruikt 

 

Bron: Google trends 

 

De meest gezochte term naast ‘ransomware’ zijn de termen ‘ransomware verwij-

deren’ en ‘ransomware removal’ en dat kan een aanwijzing zijn dat mensen die hier 

op zochten mogelijk ook slachtoffer zijn geworden of voor anderen opzoeken hoe 

een besmetting ongedaan gemaakt kan worden. 

 

In figuur 5.9 presenteren we de sociale-mediaberichten die het woord ‘ransomware’ 

bevatten per maand. Deze maandtellingen hebben we gecorrigeerd voor het totaal 

aantal berichten per maand en daarna hebben we (net als bij Google) de hoogste 

score op 100 gesteld zodat de reeks goed vergelijkbaar is met de Google reeks. We 

zien nagenoeg hetzelfde patroon als we beide tijdreeksen met elkaar vergelijken. 

Opvallend is dat voor de uitbraak van het WannaCry virus, de Google cijfers iets 

hoger zijn terwijl na de uitbraak de sociale-mediacijfers licht hoger zijn. Een moge-

lijke verklaring is dat er meer media aandacht was voor dit fenomeen omdat het een 

tamelijk succesvolle uitbraak was die veel schade veroorzaakte. De kans dat berich-

ten vaker worden gedeeld is dan ook groter.  
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Figuur 5.9 Coosto berichten met het woord ‘ransomware’ gecorrigeerd voor 

totale aantal berichten en Google Trends voor de zoekterm 

‘ransomware’ in Nederland 

 
Bron: Coosto 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat het (soms) mogelijk is om fenomenen in 

de echte wereld te beschrijven met behulp van Google- en sociale-mediadata. We 

hebben aan de hand van een voorbeeld laten zien hoe deze databronnen mogelijk 

bij kunnen dragen aan het monitoren van dark-numbercriminaliteit.  

 

Het lukte niet om op basis van de data schattingen te maken van de daadwerkelijk 

omvang en dat is inherent aan het feit dat het om dark numbers gaat. We hebben 

simpelweg geen tijdreeksen van deze fenomenen beschikbaar waarop we die van 

Google en sociale-mediaplatforms kunnen matchen, maar we kunnen mogelijk wel 

iets zeggen over de toe- of afname van een bepaald fenomeen.  

 

De ransomwarecase liet zien dat de reeks op basis van Google data goed overeen-

komt met de reeks op basis van sociale-mediadata. Of we in de buurt komen van de 

werkelijke toe of afname is lastig te zeggen. Er zijn wel cijfers in omloop, met name 

van commerciële aanbieders van beveiligingssoftware en die rapporteren allen een 

enorme toename van het aantal ransomware aanvallen op jaarbasis. Het zou zinvol 

zijn om te bezien hoe deze cijfers zich verhouden tot de door ons gevonden (pro-

centuele) toenames. 

 

Belangrijk is om na te gaan voor welke andere fenomenen we deze methodiek zou-

den kunnen gebruiken. Een startpunt is het verkrijgen van goede tijdreeksen die 

fenomenen beschrijven (dus geen dark-numberfenomenen) zodat na kan worden 
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gegaan of er sprake is van hoge samenhang met de frequentie van bepaalde zoek-

termen of het gebruik van bepaalde woorden op sociale-mediaplatforms. Dit zou 

antwoord moeten geven op de vraag of meer bekende vormen van criminaliteit te 

beschrijven is in termen van fluctuaties in de besproken databronnen. Dit is nodig 

om met meer zekerheid te kunnen zeggen voor welke vormen van criminaliteit deze 

methode geschikt is. 

Ten slotte moet er altijd aandacht zijn voor een logische link (small-t theory) tussen 

het bedoelde fenomeen en het gebruik van Google of sociale-mediatoepassingen. In 

het geval van ransomware ligt dat voor de hand, de kans is groot dat slachtoffers 

online gaan zoeken naar manieren om de besmetting ongedaan te maken. Voor 

andere delicten ligt dit minder voor de hand. Ook moet steeds worden gezocht  

naar alternatieve verklaringen voor (de toe- of afname) van het gebruik van deze 

termen. Dit helpt bij het voorkomen van over- of onderschattingen zoals gemaakt 

met Google Flu Trends. 
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6 Horizontale fraude 
J. Steur (Dialogic), R.A. te Velde (Dialogic), T. van der Vorst (Dialogic),  

F. Bongers (Dialogic) 

m.m.v. A. Kabki (Saxion), D. Zaitch (Universiteit Utrecht) 

6.1 Horizontale fraude algemeen 

6.1.1 Definitie horizontale fraude 

Fraude onderscheidt zich van andere typen van criminaliteit omdat er altijd sprake is 

van een handeling die in wezen legitiem is maar waar een malafide draai aan wordt 

gegeven. Met andere woorden, de handeling op zich is niet strafbaar maar het doel-

bewust verdraaien van de werkelijkheid waarbij een derde partij wordt gedupeerd  

– ofwel bedrog – is dat wel. In de woorden van artikel 326 van het Wetboek van 

Strafrecht (Sr): 

 

‘Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, 

hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, 

hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, 

iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot 

het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot 

het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ 

(Art. 326 lid 1 Sr) 

 

Horizontale fraude heeft betrekking op gevallen van bedrog waar burgers of bedrij-

ven slachtoffer van zijn geworden. Is louter de overheid het slachtoffer (bijvoorbeeld 

bij uitkeringsfraude) dan wordt er gesproken van verticale fraude. Bij de mengvorm 

waarbij zowel burgers of bedrijven en de overheid zijn benadeeld, wordt er gespro-

ken van diagonale fraude (Bloem, Harteveld & Heus, 2017). 

Fraude verhult zich altijd als een bonafide handeling of transactie. Het is de kwade 

intentie plus het gebruik van valse voorwendselen die de handeling strafbaar 

maken. Dit maakt het vaak moeilijk om frauduleuze handelingen van bonafide han-

delingen te onderscheiden. In het strafrecht wordt de verantwoordelijkheid daarbij 

nadrukkelijk bij de ontvangende partij gelegd. In het normale economische verkeer 

is het bijvoorbeeld niet strafbaar noch onrechtmatig om iemand gouden bergen te 

beloven – mits daarbij wordt vermeld dat de weg naar deze gouden bergen vrijwel 

onbegaanbaar is. Uit de jurisprudentie volgt dat deelnemers aan het handelsverkeer 

een eigen verantwoordelijkheid hebben en de daarbij behorende risico’s van het on-

dernemen in beginsel moeten aanvaarden. Van fraude – bedrog in de zin van artikel 

326 Sr – is pas sprake als één van de volgende manieren is gebruikt om iemand te 

bewegen tot een aan- of verkoop: 

 valse naam en/of 

 valse hoedanigheid en/of 

 ‘listige kunstgreep’ en/of  

 ‘samenweefsel van verdichtsels’. 

Als de ontvangende partij zich op vrijwillige basis inliet met de tegenpartij is er vrij-

wel nooit sprake van bedrog (Van 't Hoff, 2011). Maar zelfs als dat niet zo is volgt 

uit de jurisprudentie dat deelnemers aan het handelsverkeer in het geval van be- 
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wust oneerlijk zakendoen van de tegenpartij niet automatisch door artikel 326 Sr 

worden beschermd.87 De enkele omstandigheid dat men is benadeeld door een 

persoon die niet van plan of in staat was zijn verplichting na te komen en die zich in 

strijd met de waarheid voordoet als een bonafide (ver)koper is onvoldoende om het 

oplichtingsmiddel ‘aannemen van een valse hoedanigheid’ op te leveren. Er zal in de 

praktijk sprake moeten zijn van meer dan één element uit artikel 326 Sr. Anderzijds 

heeft, specifiek met het oog op online handelsfraude, de Eerste Kamer een 

wetsvoorstel aangenomen die de reikwijdte van dit artikel uitbreidt: het gaat dan 

om tegenpartijen die er een gewoonte van maken om goederen of diensten niet te 

leveren.88 Dit staat dus los van misleiding. Voorheen zou deze ‘gewoonte’ onder het 

civiele recht vallen (als wanprestatie89) maar het wordt nu dus ook, als op zichzelf 

staand element, strafbaar gesteld. 

In de perceptie van de benadeelde zal het ontbreken van het element van valse 

voorwendselen echter van ondergeschikt belang zijn: men ervaart simpelweg dat 

men is opgelicht, of dat nu werkelijk zo is of niet. In de volksmond zal al snel over 

‘oplichting’ worden gesproken op het moment dat een tegenpartij zijn verplichtingen 

niet nakomt (Van 't Hoff, 2011), met andere woorden als er geen sprake is van 

bedrog (maar wel van wanprestatie). Ook in slachtofferenquêtes (bijvoorbeeld bij 

online handelsfraude) zal de omvang van fraude snel zal worden overdreven.90  

6.1.2 Typen horizontale fraude 

In het Wetboek van Strafrecht worden hoofzakelijk algemene vormen van fraude 

onderscheiden, zoals valse voorwendselen (art. 326), valsheid in geschrifte (art. 

225) en identiteitsfraude (art. 231b). Een modus operandi van professionele frau-

deurs is daarnaast de inzet van zogenoemde ‘katvangers’ (money mules: geldezels) 

– tussenpersonen die worden gebruikt om crimineel geld weg te sluizen.91  

Deze algemene vormen zeggen niet veel over het type fraude waarvan sprake is. 

Het zijn veeleer terugkerende elementen in fraudegevallen. Ten behoeve van de 

kwalificatie van delicten worden er daarom zogenoemde ‘maatschappelijke classifi-

caties’ toegekend aan delicten (Openbaar Ministerie, 2017). Dit zijn kenmerken van 

horizontale fraude die inzichtelijk maken om welk soort fraude het gaat.  

                                                
87 ECLI:NL:RBAMS:2009:BK4742. LJN BK4742, Rechtbank Amsterdam, 13/420062-09 PROMIS (strafzaak) en 

23/004431-07 (TUL) 

88 De volledige tekst van de uitbreiding luidt als volgt: ‘’Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door 

middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van diensten tegen betaling met het 

oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te ver-

zekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

(Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 2). 

89 Het niet, onjuist of te laat nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst die toerekenbaar 

zijn aan de schuldenaar (art. 6:74 BW). 

90 In bepaalde specifieke gevallen, met name zoals datingfraude (een moderne modus operandi van voorschot-

fraudeurs), zal de gedupeerde soms evidente signalen van fraude juist ontkennen. 

91 Het gebruik van katvangers is welbeschouwd een specifiek geval van het gebruik van valse identiteiten – de 

kwaadwillende partij doet zich hierbij voor als de katvanger, om zo via zijn of haar bankrekeningnummer geld te 

kunnen ontvangen. De katvanger kan op de hoogte zijn van het gebruik van diens bankrekening (in dat geval is 

hij zelf ook een fraudeur) maar dit is zeker niet altijd het geval. De kwaadwillende partij kan ook identiteiten 

stelen en die dan gebruiken om bankrekeningen aan te vragen (of leeg te halen), bedrijven op te richten, of 

persoonlijke informatie van derden bemachtigen. In dit geval is er sprake van identiteitsfraude. Dit type fraude 

wordt beschouwd als een faciliterende fraudevorm, dat wil zeggen als een functioneel delict. 
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Tabel 6.1  Aantal door de politie aangeleverde fraudezaken, naar 

maatschappelijke classificatie (2016) 

Maatschappelijke classificatie Aantal % 

Krediet‐, hypotheek‐ en depotfraude  199 6,9 

Fraude betaalproducten (skimming, phishing, creditcard)  164 5,7 

Fraude betaalproducten (geldezel)  118 4,1 

Verzekerings‐ of assurantiefraude  60 2,1 

Telecomfraude  24 0,8 

Faillissementsfraude  100 3,5 

Acquisitiefraude  30 1,0 

IE‐fraude / namaakgoederen  38 1,3 

Vastgoedfraude  1 0,0 

Kilometertellerfraude  10 0,3 

Fraude in de zorg (incl. PGB)  24 0,8 

Fraude met online handel  171 6,0 

Voorschotfraude  8 0,3 

Identiteitsfraude (algemeen)  298 10,4 

Identiteitsfraude (via internet)  63 2,2 

Fraude overig  1.557 54,3 

Totaal 2.865 100 

Bron: Openbaar Ministerie (2017) 

 

Sinds 2015 zijn de registratiesystemen bij politie en OM gesynchroniseerd. Sinds-

dien worden zaken steeds eenduidiger geclassificeerd. Soms blijken aangiften die 

door de politie onder een bepaalde classificatie zijn ingeboekt, later bij het OM een 

andere classificatie te krijgen omdat de kern van de zaak na het onderzoek toch 

anders blijkt te liggen dan bij de aangifte gedacht. Daardoor blijven er verschillen 

tussen de registraties bij politie en bij OM (Openbaar Ministerie, 2017).  

Nog niet bij elke inschrijving van een verdachte in de systemen wordt direct de 

juiste classificatie toegekend. Dit komt onder andere door het genoemde aspect  

dat het vaak lastig is om een zaak in een specifieke categorie te duiden en zo te 

classificeren. Om die reden wordt nog steeds ook de meer algemene categorie 

‘overig’ veelvuldig toegekend (Openbaar Ministerie, 2017). De verwachting is wel 

dat deze restcategorie minder wordt toegepast als men meer vertrouwd raakt met 

de andere beschikbare classificaties (Openbaar Ministerie, 2017). 

Andere overzichten zoals die in de rapportage over horizontale fraude in het Natio-

nale Veiligheidsbeeld 2017 en de maandoverzichten van de Fraudehelpdesk laten 

geheel andere totalen en verdelingen zijn. Met andere woorden, er zit veel licht 

tussen deze bronnen.  

Omdat er grote verschillen bestaan in aard en omvang van de verschillende vormen 

van fraude heeft het weinig zin om horizontale fraude in algemene zin te beschrij-

ven. In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we de omvang van niet-geregis-

treerde criminaliteit daarom voor drie specifieke soorten fraude, namelijk faillisse-

mentsfraude, online handelsfraude en verzekeringsfraude. De beperkte opzet van 

het onderhavige onderzoek maakt het niet mogelijk om alle hoofdvormen nader  

uit te werken. De beschrijven van deze drie soorten fraude geeft echter al wel een 

goed eerste beeld van de diversiteit in potentiële bronnen en methoden om het dark 

number in fraude te bepalen. 

6.1.3 Bekende omvang horizontale fraude 

De Fraudemonitor noemt een totaal van 3.626 zaken voor 2016 (Openbaar Ministe-

rie, 2017; tabel 6.2). Dit getal ligt beduidend hoger dan het totaal uit tabel 6.1. Dat 
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komt omdat 310 zaken (nog) niet werden geclassificeerd. Merk op dat deze (her-) 

classificatie tot op heden handmatig gebeurd. Van de 3.316 geclassificeerde zaken 

zijn er 552 aangeleverd door andere opsporingsdiensten dan de politie (zoals de 

Douane en de Marechaussee). Zo rest er een totaal van 2.764 zaken die door de 

politie zijn aangeleverd. Dit totaal ligt weer lager dan het totaal in tabel 6.1 omdat 

er beperkt sprake is van dubbeltellingen. Dat komt omdat er meerdere maatschap-

pelijke classificaties aan een zaak toegewezen kunnen worden als er sprake is van 

meerdere verschillende soorten ten laste gelegde feiten. 

Ten opzichte van 2015 is er sprake van een duidelijke stijging van het aantal aan-

gemelde fraudezaken. Horizontale fraude is daarmee een van de weinige typen 

criminaliteit waarbij er sprake is van een toename van het aantal bekende zaken. 

Het aandeel zaken dat wordt geclassificeerd stijgt sneller dan het totale aantal 

zaken. De ‘dekkingsgraad’ bij de politie is daardoor reeds toegenomen tot 91%. 

Meer dan de helft van de zaken wordt echter nog aan de restcategorie ‘overig’ 

toegewezen (zie hiervoor tabel 6.1). 

 

Tabel 6.2  Overzicht totaal aantal bij het OM bekende zaken van 

horizontale fraude, 2015-2016 

Aantal zaken 2015 2016 Groei 

Totaal 3.400 (100%) 3.626 (100%) 7% 

Waarvan geclassificeerd 2.419 (71%) 3.316 (91%) 37% 

Waarvan door politie aangeleverd 2.077 (61%) 2.764 (76%) 35% 

Bron: Openbaar Ministerie (2017) 

 

6.1.4 Alternatieve databronnen voor horizontale fraude 

Het feit dat fraude een verhulde malafide handeling binnen het reguliere economi-

sche verkeer betreft, zou wel eens een verhulde zegen kunnen zijn. Dit economische 

verkeer wordt steeds beter en steeds gedetailleerder bijgehouden in allerhande 

registratiesystemen die voor dat specifieke verkeer zijn ingericht. Opheffingen van 

bedrijven worden in het bestand van de Kamer van Koophandel bijgehouden, sig-

nalen over verwijtbaar gedrag van vergunningshouders (oplichting, faillissements-

fraude etc) worden door AFM bijgehouden, verdachte online transacties bij banken 

en in de back end systemen van online marktplaatsen, en schademeldingen in de 

back end systemen van verzekeraars. Anders dan bij de andere twee deelstudies 

(cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad) is er in het geval van horizontale 

fraude relatief veel data beschikbaar in registers, en is deze data van hoge kwaliteit. 

Door binnen een register grote aantallen records onderling en door te tijd te verge-

lijken, kunnen er afwijkende patronen worden gedetecteerd die een aanwijzing zijn 

dat er van frauduleuze handelingen sprake is. De mogelijkheden tot detectie worden 

nog veel krachtiger als er meerdere informatiesystemen (uit meerdere domeinen) 

worden gekoppeld. Dat laatste verondersteld dan wel een unieke entiteit waarop 

gekoppeld kan worden.92 In de verzekeringsbranche worden al op grote schaal 

databronnen aan elkaar gekoppeld en worden er complexe analysetechnieken 

gebruik om fraude te detecteren (zie hierna, paragraaf 6.4.3 en figuur 6.9). 
  

                                                
92 Een unieke naam, of een bedrijfs-, -persoons, -bankrekening of telefoonnummer (zie bijvoorbeeld het voorbeeld 

van een netwerkanalyse van het LMIO in figuur 6.6). 
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6.2 Faillissementsfraude 

6.2.1 Definitie faillissementsfraude 

De wettelijke definitie van faillissementsfraude staat in het Wetboek van Strafrecht 

beschreven als ‘enkelvoudige bankbreuk’ (art. 340 Sr). Daarvan is sprake als 

degene die failliet is verklaard: 

 buitensporige uitgaven (‘verteringen’) heeft gehad (1°); 

 op bezwarende voorwaarden geldopnemingen heeft gedaan – met het oogmerk 

om zijn faillissement uit te stellen, in de wetenschap dat het daardoor (toch) niet 

kon worden voorkomen (2°); 

 zijn boekhouding (deels) heeft vernietigd (‘niet in ongeschonden staat tevoor-

schijn heeft gebracht’) (3°). 

In de literatuur wordt in gesproken van faillissementsfraude als ‘schuldeisers op 

wederrechtelijke wijze opzettelijk worden benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden 

door gedragingen die vóór of tijdens een faillissement plaats kunnen vinden’ (Hil-

verda, 2012).93 Het doel van faillissementsfraude is onder andere om het vermogen 

van de failliet te doen afnemen waardoor het (resterende) vermogen/boedel (nog) 

ontoereikend(er) is om alle schuldeisers af te betalen (Hilverda, 2012).  

Boedelfraude (het doen afnemen van het vermogen) is voornamelijk gelegenheids-

fraude; op het moment dat de schuldenaar voorziet dat het faillissement zal volgen, 

handelt hij/zij in strijd met de faillissementswettelijke regelingen. Het resultaat is 

dat de boedel minder groot is dan zonder deze handelingen (Feenstra, 2015). 

6.2.2 Huidige statistieken 

Faillissementsfraude in enge zin 

Het CBS meet sinds 2004 de omvang en oorzaken van faillissementen op basis van 

de openbare dossiers faillissementsverslagen.94 Het CBS classificeert de faillisse-

menten volgens de indeling (i) geen, (ii) zekere en (iii) waarschijnlijke strafbare  

en of onrechtmatige benadeling. Bij (ii) is er een schikking en/of een succesvolle 

procedure geweest. Het totale aantal ‘zekere gevallen’ (ii) is de absolute ondergrens 

voor de omvang van faillissementsfraude. 

Van ‘waarschijnlijke’ gevallen (iii) is sprake in de volgende twee situaties: (1) er is 

er geen schikking of procedure geweest maar heeft de curator in het verslag wel 

een vermoeden van bestuursaansprakelijkheid van paulianeus of onrechtmatig han-

                                                
93 Schuldeisers kunnen ook op wederrechtelijke wijze opzettelijk worden benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden 

zonder dat er de jure een faillissement plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld door malafide gebruik van de mogelijk-

heid om een rechtspersoon zeer snel op te laten heffen (‘turboliquidatie’) of naar het buitenland te verplaatsen 

(‘zetelverplaatsing’) (Bloem, Harteveld & Heus, 2017). Er is dan geen sprake van faillissementsfraude maar van 

rechtspersoonsfraude. Deze fraude is erop gericht om een contractspartij gelden of goederen afhandig te maken 

met de bedoeling om de daarbij behorende wederkerige verplichting opzettelijk niet na te komen. De handelende 

rechtspersoon gaat vervolgens failliet; een boedel ontbreekt (Feenstra, 2015). 

94 Dat betekent dat rechtspersoonsfraude niet in deze schattingen is meegenomen. Over rechtspersoonsfraude zijn 

over het algemeen nauwelijks cijfers beschikbaar. Wel bekend is het aantal opheffingen van rechtspersonen: dat 

ligt een factor 4 tot 5 hoger dan het aantal uitgesproken faillissementen. De onderliggende oorzaken van 

opheffing zijn opgenomen in de gedetailleerde ‘gebeurtenissen-registratie’ van de Kamer van Koophandel (Kamer 

van Koophandel, 2017). Deze data is ook bij het CBS aanwezig maar wordt op dit moment nog niet ontgonnen. 

Van frauduleuze ontbindingen zijn uitsluitend cijfers beschikbaar over BV’s, en alleen op incidentele basis en voor 

een beperkt geografisch gebied (Bloem, Harteveld, & Heus, Horizontale Fraude. Nationaal Dreigingsbeeld 2017 

(concept), 2017). De KvK Amsterdam heeft in 2014 1.400 BV’s ontbonden, waarvan de eigenaren frauduleuze 

handelingen pleegden. 
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delen aangegeven of (2) er is wel een schikking of procedure geweest maar deze 

heeft niet geleid tot vaststelling van wanbestuur. 

De ontwikkeling van het aantal strafbare en/of onrechtmatige faillissementen hangt 

samen met de ontwikkeling van het totaal aantal faillissementen.95 De meest waar-

schijnlijke verklaring is dat het aandeel van ‘gelegenheids-faillissementen’ (dus de 

klassieke vorm van boedelfraude) min of meer constant is door de tijd – als er meer 

faillissementen zijn doen zich meer gelegenheden voor om faillissementsfraude (in 

de enge zin) te plegen. Het totaal aantal faillissementen hangt op zijn beurt uiter-

aard weer sterk samen met de ontwikkeling van de economie. Na 2008 (krediet-

crisis) is het totaal aantal faillissementen sterk gestegen, en daarmee het aantal 

frauduleuze faillissementen. Vanaf 2012 is er weer sprake van een economisch 

herstel, en dus van een afname. In 2015 zijn er nog volgens het CBS nog 1.950 

gevallen van verdachte faillissementen, waarvan 1.135 zeker strafbaar en/of on-

rechtmatig.96  

Het merendeel van deze zaken zal niet aan het OM zijn aangeleverd. Het totale 

aantal zekere gevallen ligt immers een factor 7 hoger dan het aantal fraudezaken 

dat bij het OM bekend is (164).97  

 

Figuur 6.1 Ontwikkeling aantal faillissement waarbij zeker of waarschijn-

lijk sprake is van strafbare feiten en/of onrechtmatige nalatig-

heid, afgezet tegen het totaal aantal faillissementen, 2004-2015 

 

 

Bron: Elswijk, Jansen, Duijkers en Moerman (2016) 

 

                                                
95 R2=0,66 over de periode 2004-2015. In 2016 is het totale aantal faillissementen verder gedaald (naar circa 

5.000). Omdat de inspanningen van het OM gelijk zijn gebleven, kan daaruit worden afgeleid dat de ‘pakkans’ is 

toegenomen (OM, 2017). 

96 Van ‘zekere’ strafbare of onrechtmatige behandeling is sprake als de curator aangifte heeft gedaan bij het 

meldpunt faillissementsfraude of als er een procedure of schikking is geweest in verband met paulianeus 

handelen (in de zin van art. 42 en 47Fw.), bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatig handelen (Elswijk, 

Jansen, Duijkers & Moerman, 2016, p. 51). 

97 164 =100 uit tabel 6.1 x (1/61%) uit tabel 6.1. 
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De ontwikkeling in het relatieve aandeel van faillissementsfraude in het totale aantal 

faillissementen laat een ander beeld zien, namelijk een constante stijging over de 

gehele periode 2004-2015. Het aandeel van ‘zekere’ gevallen is zelfs twee keer zo 

hard gegroeid (+9%) als het aandeel ‘waarschijnlijke’ gevallen (+4%).  

 

Figuur 6.1 Verdeling beëindigde faillissementen naar strafrechtelijke of 

onrechtmatige benadering van schuldeisers 

 

Bron: Elswijk, Jansen, Duijkers en Moerman (2016) 

 

Van alle faillissementen staat 79% op conto van besloten vennootschappen. Het 

aandeel van BV’s in ‘zekere’ (88%) en ‘waarschijnlijke’ (85%) strafbare en/of on-

rechtmatige faillissementen ligt echter beduidend hoger. Omdat bij BV’s de gemid-

delde omvang van onbetaald gebleven schulden hoger ligt dan het landelijke ge-

middelde – en die gemiddelde omvang nog hoger ligt bij ‘zekere strafbare en/of 

onrechtmatige gevallen’ –, is het aandeel van BV’s in termen van onbetaald geble-

ven schulden nog hoger (93%). De totale omvang van onbetaald gebleven schul- 

den van zekere frauduleuze faillissementen van BV’s is bovendien sterk (en expo-

nentieel) toegenomen: van 0,17 miljard euro in 2004 tot 1,07 miljard euro in 2015 

– dat is een toename van 540% in tien jaar tijd.98 Omdat deze trends zich geheel 

autonoom van de economische situatie te lijken ontwikkelen, kunnen we ze op basis 

van de historische data extrapoleren naar de toekomst. Bij doorgaande trends zou 

in 2017 dan de totale omvang van onbetaalde schulden uitkomen op 1,7 miljard 

euro (waarvan 1,4 miljard ‘zekere’ gevallen) en in 2020 op ruim 2 miljard euro. Die 

schade komt dan bijna geheel op het conto van ‘zekere’ gevallen omdat het aandeel 

van ‘waarschijnlijke’ gevallen tegen die tijd verwaarloosbaar klein is. 

 
  

                                                
98 Het totaal van de onbetaalde schulden van zekere en waarschijnlijke frauduleuze gevallen gedraagt 1,45 miljard 

euro (1,56 miljard euro voor alle soorten rechtspersonen). 
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Figuur 6.3 Ontwikkeling totale omvang onbetaald gebleven schuld faillisse-

mentsfraude onder BV’s (2016-2020 schattingen op basis van 

extrapolatie) 

 

Bron: Elswijk, Jansen, Duijkers en Moerman (2016). 2012 en 2014 interpolaties Dialogic. 

 

6.2.3 Faillissementsfraude nader bestudeerd 

In Bruin, Campman en Tijsmans (2015) wordt een generieke procesbeschrijving van 

faillissementsfraude gegeven. Daarin worden zes stappen onderscheiden. Voorop-

gezette fraude (dat wil zeggen actieve fraude door ‘beroepsfraudeurs’) begint al in 

de eerste stap van het proces. Gelegenheidsfraudeurs beginnen pas bij de vierde 

stap – het feitelijk plegen van faillissementsfraude (namelijk het wederrechtelijk 

onttrekken van activa uit een bedrijf) – maar gebruiken daar bijna altijd een bona-

fide faillissement voor dat er bonafide uitziet. Beroepsfraudeurs laten het daar juist 

lang niet altijd op uitlopen. Ze maken activa bijvoorbeeld niet herleidbaar door be-

drijven snel op te heffen (malafide turboliquidaties), met onderhandse betalingen  

en voorwaarden door te starten (frauduleuze doorstart) of door bedrijven de facto 

onbereikbaar te maken (malafide zetelverplaatsingen naar het buitenland). In al 

deze gevallen is er sprake van rechtspersoonsfraude, dus niet van faillissements-

fraude. 

Van belang voor deze studie is nu dat elke stap in het proces door meerdere bestan-

den worden gedekt waarin gebeurtenissen in het reguliere economische verkeer 

worden geregistreerd. Dit zijn bestanden die door de instanties worden gebruikt die 

onderin figuur 6.4 staan genoemd.  
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Figuur 6.4 Overzicht van stappen in faillissementsfraude, met bijbehorende 

bronnen 

Bron: Bruin, Campman en Tijsmans (2015). 

 

Het CBS beperkt zich tot de verslagen van curatoren en kan daarom alleen uitspra-

ken doen over de jure faillissementen. In het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel (KvK) worden echter in detail allerhande relevante handelingen vastge-

legd, zoals het ontbinden van rechtspersonen, het opheffen van ondernemingen en 

vestigingen, of het wijzingen van een zetel of het verplaatsen van een zetel naar het 

buitenland. De Belastingdienst en dienst Justis dekken (vrijwel) alle stappen in het 

proces. De controle op rechtspersonen (waaronder het voorkomen van misbruik 

door rechtspersonen) is één van de activiteiten van Justis. Om dat te kunnen doen 

screent Justis doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij 

het bedrijf betrokken personen en bedrijven.99 In de praktijk blijkt dit complex. Dat 

komt omdat het ontwikkelen van modellen die op basis van afwijkende patronen 

fraude kunnen voorspellen grondige kennis van wiskunde en statistiek vereist, en 

het gebruik van dit soort modellen een hoge kwaliteit van de data veronderstelt. 

Daarnaast blijkt, bijvoorbeeld in het geval van Justis, dat het koppelen van verschil-

lende databronnen (van verschillende instanties) bepaald geen sinecure is (Sanders, 

2014). Dat neemt niet weg dat er in andere domeinen (zoals bij verzekeringsfraude) 

vergelijkbare toepassingen bestaan die in de praktijk zeer goed lijken te werken. We 

komen hier later op terug. 

6.2.4 Bijstellingen schattingen 

De huidige schatting van het CBS kan worden beschouwd als de minimale omvang 

van faillissementsfraude.100 Op basis van de bottom-upmethode kan de schatting op 

ten minste drie punten naar boven worden bijgesteld101: 

 
  

                                                
99  www.justis.nl/producten/toezicht-op-rechtspersonen/index.aspx  

100 Zie deelverzameling G in figuur 1.2. 

101 Zie deelverzameling G’ in figuur 1.2. 

http://www.justis.nl/producten/toezicht-op-rechtspersonen/index.aspx
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Ontbreken van administratie 

In circa 3% van alle verslagen heeft de curator aangegeven dat de administratie 

van het bedrijf deels of geheel ontbreekt.102 Omdat er in dit geval niets over de sta-

tus van het faillissement kan worden gezegd, heeft het CBS deze gevallen buiten 

beschouwing gelaten. Het doen verdwijnen van de administratie maakt echter 

onderdeel uit van de modus operandi van fraudeurs (Kabki, Klein Haneveld & Kop, 

2013; Kabki, 2014). Men kan daarom met redelijke zekerheid stellen dat er in al 

deze gevallen (dus 100%) sprake is van actieve fraude (Feenstra, 2015). Fraudeurs 

maken immers de administratie ‘kwijt’ om te voorkomen dat fraude wordt ‘vastge-

steld’ en de daders eventueel vervolgd. Vanaf 2016 is het (laten) ontbreken van de 

administratie met een wijziging in het Wetboek van Strafrecht formeel strafbaar ge-

steld.103 De cijfers van het CBS hebben echter betrekking op 2015, dus de situatie 

vóór de wetswijziging. 

 

Lage aangiftebereidheid curatoren 

Curatoren krijgen alleen – en dan nog maar deels – betaald voor het doen van aan-

gifte als de aangifte ook daadwerkelijk voor opsporing door het OM wordt opgepakt. 

De aangiftebereidheid onder curatoren is mede daardoor laag (Bruin, Campman & 

Tijsmans, 2015). De huidige 17% van alle gevallen die als zekere fraudegevallen 

worden aangemeld (19% voor BV’s), zijn een duidelijke onderschatting. Het is niet 

onredelijk om te veronderstellen dat een groot aantal van de ‘waarschijnlijke’ geval-

len in feite ‘zekere’ gevallen zijn die de curator niet verder heeft doorgezet. Gaan we 

uit van het extreme scenario dat alle ‘waarschijnlijke’ gevallen ‘zekere’ gevallen zijn, 

dan stijgt het totale aandeel naar respectievelijk 30% voor alle bedrijven en 32% 

voor BV’s. 

Het huidige totale percentage frauduleuze gevallen (circa 30%) is waarschijnlijk nog 

steeds een onderschatting. Het CBS constateert zelf al dat er een substantieel aan-

tal gevallen zijn (ca. 5% van het totaal) waarbij de informatie in het dossier lijkt te 

wijzen op waarschijnlijke of zekere benadeling, maar waarin het onduidelijk is hoe 

de curator hierover oordeelt. Ook is het soms evident dat een curator niet tot de 

bodem gaat om uit te zoeken of het om benadeling gaat.104  

 

Niet-ingediende vorderingen 

Niet alle schuldeisers dienen daadwerkelijk een vordering in. Dat gebeurt vooral  

bij kleinere schulden omdat de kosten van het vorderen in de perceptie van de be-

nadeelde partij niet opwegen tegen de baten. Dit zijn echter wel reële schulden. 

Omdat ze niet in de rapportages van de curatoren voorkomen, worden ze ook niet  

in het totaal van de niet-betaalde schulden meegeteld. Hoewel het hier gemiddeld 

om lage schuldbedragen gaat, kan het totaal vanwege de grote aantallen toch aan-

zienlijk zijn, en zou er dus sprake kunnen zijn van een forse onderschatting. 

Het ontbrekende totaal kan in principe op betrouwbare wijze worden geschat op 

basis van de schulden die al wél bekend zijn. De verdeling van de gemiddelde hoog-

te van een schuld per schuldeiser is bekend uit de verslagen van de curator, net als 

het gemiddelde aantal schuldeisers per type faillissement en per type rechtsvorm. 

                                                
102 Zie hiervoor, artikel 340  lid 3 Sr. 

103 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33994/stb-2016-154?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4  

104 CBS heeft de dossiers zelf gecodeerd. Het is echter waarschijnlijk dat externe experts (bijvoorbeeld curatoren  

of fraudeofficieren) tot een kritischer beoordeling van de verslagen zullen komen. Het is goed mogelijk om  

deze hypothese te toetsen door een of meerdere experts steekproefsgewijs de verslagen (eventueel alleen het 

rechtmatigheidshoofdstuk 7) opnieuw te laten beoordelen. Een goede (deels) openbare bron is het Fail improve 

bestand dat op dit moment bijna 90.000 faillissementsverslagen (http://failimprove.nl/users/zoekenInVersla-

gen.php). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33994/stb-2016-154?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http://failimprove.nl/users/zoekenInVerslagen.php
http://failimprove.nl/users/zoekenInVerslagen.php
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Onder de aanname dat van een normale verdeling kan uit deze cijfers ook de ‘drem-

pelwaarde’ worden afgeleid. Dat is de minimale omvang Smin van de schuld waarbij 

het nog loont om aangifte te doen. Door de verdeling ‘door te trekken’ onder de 

drempelwaarde kan de totale omvang van de niet ingediende vorderingen worden 

berekend.  

 

Figuur 6.5 Omvang van onbetaald gebleven schulden dat niet wordt 

gevorderd 

 

Bron:Dialogic 

 

Deze (theoretische) uitkomsten kunnen empirisch worden getoetst aan de hand van 

een alternatieve databron, namelijk de schadeclaims die bij kredietverzekeraars 

worden ingediend. Ondernemers die een kredietverzekering hebben zullen waar-

schijnlijk eerder aangifte doen van geleden schade bij hun verzekeraar dan bij hun 

curator. Kredietverzekeraars zijn waarschijnlijk in staat om een robuuste schatting 

te maken van de totale jaarlijkse schadeclaims vanwege faillissementen. Op basis 

van de totale populatie bedrijven in Nederland kan dan een schatting voor heel 

Nederland worden gemaakt. Let wel: dit totaal heeft betrekking op alle faillisse-

menten, niet alleen op frauduleuze faillissementen. Het is dus een bovengrens. 

Daarnaast is er waarschijnlijk sprake van zelfselectie: bedrijven die (inschatten) 

relatief veel risico te lopen zullen zich eerder verzekeren. Op basis van de profielen 

van bedrijven kan zou hier (deels) weer voor kunnen worden gecorrigeerd. 

6.2.5 Alternatieve methoden om faillissementsfraude in kaart te brengen 

Het CBS heeft op ons verzoek een pilot uitgevoerd om te verkennen hoe kansrijk de 

bovenstaande route is, dat wil zeggen in hoeverre op basis van data die al in huis 

beschikbaar is, ‘afwijkende gevallen’ kunnen worden geïdentificeerd die mogelijker-

wijs op rechtspersoonsfraude wijzen. Het CBS heeft daarvoor op maat een bestand 

gemaakt waarbij opheffingen en faillissementsinformatie zijn gekoppeld aan omzet-

informatie. Vervolgens zijn patronen van opgeheven bedrijven (experimentele 

groep) en gefailleerde bedrijven (controlegroep) met elkaar vergeleken als functie 

van de levensduur van het bedrijf. De uitkomst van het experiment was weinig 

hoopgevend: de patronen die werden aangetroffen in de experimentele groep kwa-

men vrijwel overeen met die in de controlegroep. Er zijn dus niet of nauwelijks af-

wijkingen gevonden. Specifiek met betrekking tot zetelverplaatsingen moet daarbij 

de belangrijke kanttekening worden geplaatst dat de post slecht gevuld bleek te 

zijn. Met andere woorden de kwaliteit van de brondata uit het Bedrijvenregister 

bleek te laag om voor het experiment te kunnen gebruiken. De voorlopige conclusie 

Drempelwaarde
(Smin)
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is dat het identificeren van afwijkende patronen die een aanwijzing kunnen zijn voor 

fraude, op basis van simpele beslisregels (‘business rules’) niet zinvol is.105  

Uit de case van online handelsfraude maar met name uit die van verzekeringsfraude 

blijkt echter dat het wel degelijk mogelijk is om op basis van de top-downmethode 

op robuuste wijze automatisch fraudegevallen te kunnen detecteren. Grosso modo 

zijn er twee sporen waarlangs de basismethode die gebruikmaakt van simpele 

beslisregels kan worden verbeterd. 

 Er kan een combinatie van beslisregels worden toegepast. De grote uitdaging  1

bij dit soort analyses is om te bepalen of er bij afwijkingen ten opzichte van het 

‘reguliere’ patroon sprake is van fraude of van een extreme afwijking van het 

normale patroon die nog steeds is gebaseerd op bonafide gedrag. Plotselinge 

extreme waarden in financiële ratio’s van een bedrijf kunnen bijvoorbeeld op 

faillissementsfraude wijzen. Dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Door 

meerdere indicatoren te combineren kan het aantal gevallen die onterecht  

aan fraude worden toegeschreven (type I-fouten) echter sterk worden terug-

gebracht.106 Het gebruik van een groot aantal indicatoren veronderstelt wel de 

aanwezigheid van gedetailleerde informatie over bedrijven en personen. Er wor-

den dus hoge eisen aan de kwaliteit van de brondata gesteld. Nu worden in het 

Handelsregister van de KvK in detail alle wijzingen in de status van bedrijven 

bijgehouden.107 Deze data is ook bij het CBS aanwezig maar wordt op dit moment 

nog niet ontgonnen. Een mogelijke route is om machine learning algorithmes toe 

te passen om mogelijke gevallen van fraude op te sporen. Dit soort algoritmes 

moeten worden getraind aan de hand van gevallen waarvan vooraf bekend is dat 

er daadwerkelijk sprake is geweest van faillissementsfraude, en andersom waar-

van vooraf met zekerheid bekend is dat er geen sprake is geweest van fraude.108 

 Afzonderlijke gevallen kunnen in een bepaalde context worden geplaatst en kan 2

uit die context kan vervolgens de kans worden afgeleid dat er sprake is van 

fraude (propensity to fraud). In concreto komt dit neer op het beschrijven van  

het netwerk waarbinnen de betreffende entiteit (zoals een een bestuurder of een 

bedrijf) opereert. De entiteit zou niet als op zichzelf als verdacht aangemerkt wor-

den – het is het netwerk waar de entiteit onderdeel van uitmaakt dat verdacht is. 

Dat kan bijvoorbeeld omdat de structuur van het netwerk afwijkt van patronen 

van reguliere (bonafide) netwerken en/of omdat er andere nodes in het netwerk 

zijn waarvan bekend is dat ze te betrokken zijn geweest in malafide praktijken. 

Dit kunnen niet alleen personen of bedrijven zijn maar ook entiteiten zoals adres-

sen (‘katvangeradressen’), rekeningnummers of telefoonnummers.109 Deze net-

werkmethode wordt zowel door Justis (‘netwerktekening’) als door het Landelijk 

Meldpunt Internetoplichting (LMIO) toegepast (zie hierna, paragraaf 6.3.3).  

                                                
105 Zoals de beslisregel die in het experiment is gebruikt: ‘zeer plotselinge terugval in omzet’=indicatie voor fraude. 

106 Het kredietbeoordelingsbedrijf Graydon gebruikt bijvoorbeeld meer dan tachtig indicatoren van faillissements-

fraude – de zogenoemde ‘opmerkelijke situaties’ (XSeptions) (Bruin, Campman & Tijsmans, 2015). Een bedrijf 

dat op meerdere XSeptions positief scoort, zal eerder een negatieve kredietbeoordeling krijgen.  

107 De gebeurtenissencatalogus van het nieuwe Handelsregister beschrijft 109 verschillende gebeurtenissen die 

invloed hebben op de gegevens die in het Handelsregister worden vastgelegd. Een gebeurtenis wordt hierbij 

gedefinieerd als: ‘Een aantoonbaar feit met een in de praktijk voor afnemers en inschrijfplichtigen hanteerbare 

naam dat op een bepaald moment plaatsvindt in de feitelijke werkelijkheid (‘real world) dat op grond van regel-

geving moet leiden tot registratie in het handelsregister.’ (Kamer van Koophandel, 2017; cursivering toegevoegd) 

108 Zie hiervoor bijvoorbeeld Te Velde (2017).  

109 De uitkomst van netwerkanalyses kan vervolgens weer als input voor een volgende analyse dienen. Een telefoon-

nummer dat in meerdere malafide transacties voorkomt, kan bijvoorbeeld als centrale node in een netwerkana-

lyse worden gebruikt. Op deze manier kunnen er weer nieuwe clusters van malafide praktijken worden gevonden. 
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Bij de detectie van verzekeringsfraude worden in de private sector meer geavan-

ceerde modellen gebruikt waarin een combinatie wordt gemaakt van beslisregels en 

netwerkanalyses (plus een aantal andere methodes) (zie hierna, paragraaf 6.4.3). 

6.3 Online handelsfraude 

6.3.1 Definitie online handelsfraude 

Online handelsfraude is koop- of verkoopfraude waarbij het internet als medium 

wordt gebruikt. Het gaat met andere woorden om de klassieke vormen van het niet 

nakomen van leverings- en/of betalingsverplichtingen. Fraudeurs vragen een voor-

uitbetaling aan klanten en leveren het product of de dienst vervolgens niet (aan-

koopfraude), of ze kopen zelf een product of nemen een dienst op rekening af en  

ze betalen daar nimmer voor (flessentrekkerij). Het merendeel van de aangiften 

heeft betrekking op aankoopfraude. Om te voorkomen dat de wederpartij verhaal 

kan halen, wordt de identiteit en verblijfsplaats verhuld. Hierin schuilt het element 

van fraude.  

Het gebruik van het internet als medium maakt het mogelijk om aan- en verkoop-

fraude op een veel grotere schaal te plegen dan voorheen. Online zijn er ook varian-

ten van koop- en verkoopfraude mogelijk die voorheen praktisch gezien niet moge-

lijk waren. Een voorbeeld van een nieuw soort aankoopfraude is het exploiteren van 

fictieve winkels.110 Het aantal nepwebshops heeft de laatste jaren een hoge vlucht 

genomen. Een nieuwe variant van aankoopfraude is de ABC-constructie. Daarbij 

koopt de fraudeur een product van persoon A en verkoopt hij het via een andere 

online marktplaats aan persoon B. Daarbij laat hij B dan het geld aan A overmaken 

en A het product aan zichzelf leveren in plaats van aan B. Met andere woorden, B 

betaalt de rekening voor de fraudeur (en A wordt door B ook nog eens aangemerkt 

als fraudeur). 

Vanwege het schaaleffect is de strafbaarheidsstelling van online handelsfraude uit-

gebreid: partijen die er een beroep of gewoonte van maken om goederen of dien-

sten online te verkopen maar niet te leveren kunnen nu ook strafrechtelijk worden 

vervolgd.111  

6.3.2 Bestaande schattingen online handelsfraude 

Aantal slachtoffers online handelsfraude 

Het online mes snijdt aan twee kanten. Het maakt steeds geavanceerdere vormen 

van identiteitsfraude en aankoop- en verkoopfraude op grote schaal mogelijk. Tege-

lijkertijd kunnen in de opsporing steeds beter digitale sporen worden gevolgd. Ook 

waarschuwingen kunnen makkelijker op grote schaal worden afgegeven (via sociale 

media) en meldingen en aangiften kunnen makkelijker worden gedaan (via online 

platformen).  

Online handelsfraude is inmiddels een wijdverbreid fenomeen. Tegelijkertijd is het, 

in tegenstelling tot andere soorten criminaliteit, ook relatief goed zichtbaar. Zo heeft 

93% van de respondenten van de VM die heeft aangegeven het slachtoffer te zijn 

geweest van koop- of -verkoopfraude ook aangifte gedaan van de oplichting (Reep, 

                                                
110 Net als bij faillissementsfraude wordt hierbij vaak gebruikgemaakt van identiteiten van bonafide ondernemingen; 

in dit geval zijn het domeinnamen van inactieve bedrijven die worden hergebruikt voor malafide doeleinden. 

Vergelijk het gebruik van slapende BV’s bij faillissementsfraude. 

111 Deze wet is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer (26 juni 2018), maar moet nog worden afgekondigd in 

de Staatscourant. Deze nieuwe strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 326d Sr. 
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2017). Dit is een uitzonderlijk hoog percentage dat door de jaren heen alleen maar 

verder is gestegen.112 Dit duidt er op dat het dark number voor online handelsfraude 

relatief laag is – het is een veelvoorkomend fenomeen maar er zijn geen grote 

groepen slachtoffers die buiten de bekende cijfers blijven. 

In absolute termen gaat het om zeer grote aantallen slachtoffers: volgens de VM 

van het CBS voelden in 2015 meer dan 580.000 mensen in Nederlandse 

huishoudens zich slachtoffer van fraude met online handel. Dat is 3,5% van de 

Nederlandse bevolking (Reep, 2017). Dit percentage is de laatste jaren constant 

gestegen, van 2,8% in 2012 tot 3,6% in 2016.  

 

Tabel 6.3 Beleefd slachtofferschap (VM) en aangiften (LMIO) online 

handelsfraude, 2012-2017 

  VM LMIO 

  Beleefd slachtofferschap Aangiften 

  

Aantal  

slachtoffers 

% Nederlandse 

bevolking 

Aantal bruto-

aangiften 

Aantal netto-

aangiften 

% ingetrokken 

aangiften 

2012 467.000 2,80 43.800 41.500 5,3 

2013 536.000 3,20 48.827 45.056 7,7 

2014 564.000 3,40 44.252 37.413 15,5 

2015 582.000 3,40 43.799 35.590 18,7 

2016 590,000* 3,50 46.535 39.123 15,9 

2017 n/a 3,50 38.343 32.900 14,2 

Bron: CBS, LMIO 

 

Het aantal aangiften bij het LMIO, dat landelijk de centrale ingang is voor meldingen 

van online handelsfraude, ligt al jaren rond de 45.000. In 2017 lijkt er echter sprake 

van een trendbreuk naar beneden. Deels komt dat omdat zowel het aantal bruto- 

als nettoaangiften in het jaar ervoor uitzonderlijk hoog is. Dit patroon zou erop 

kunnen duiden dat het aantal slachtoffers van online handelsfraude stabiliseert of 

zelfs afneemt. 

Het LMIO heeft in 2016 voor een aantal aangiften de bankrekeningnummers onder-

zocht waarop de betalingen van de gedupeerden zijn gestort. Gemiddeld genomen 

konden in de helft van de gevallen (51%) de betalingen op deze rekeningnummers 

worden teruggeleid tot personen die ook aangifte hadden gedaan bij het LMIO. Hier-

uit kan worden afgeleid dat de resterende 49% van de rekeninghouders van tegen-

rekeningen die op de verdachte bankrekeningnummers voorkwamen (de ‘potentiële 

slachtoffers’), géén aangifte hadden gedaan. Voor het berekenen van het dark num-

ber is dit laatste percentage (F) van cruciaal belang omdat we op basis van dit getal 

het totale aantal slachtoffers kunnen schatten. Gaan we uit van de pessimistische 

aanname dat in alle gevallen waarbij geen aangifte is gedaan, sprake was van 

fraude (kortom dat alle potentiële slachtoffers daadwerkelijk slachtoffer zijn), dan 

komen we uit op een ophoogfactor van 1/(1-0,49) = 1,96. In 2015 zou het totale 

aantal slachtoffers dan ca. 70.000 bedragen. 

Dat aantal is nog steeds vele malen lager (een factor 8) dan het aantal slachtoffers 

dat CBS noemt in dat jaar noemt, namelijk 582.000. In de volgende paragrafen 

gaan we nader in op dit verschil. 

 

Omvang financiële schade 

In termen van geleden financiële schade is de totale omvang van online handels-

fraude relatief beperkt. Dat komt omdat het gemiddelde schadebedrag naar ver-

                                                
112 Van 81% in 2012 tot 93% in 2015 (Reep, 2017). 
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houding laag is: het ligt al jaren rond de € 200 (Reep, 2017). Uit het feit dat de 

mediaan veel later ligt (€ 80) kan bovendien worden afgeleid dat het gemiddelde 

sterk vertekend wordt door enkele hoge uitschieters. 

De totale bekende omvang van de geleden schade neemt in de cijfers van het LMIO  

toe van 8,0 miljoen euro in 2013 tot 9,8 miljoen euro in 2016. Met de eerder be-

rekende ophoogfactor van 1,96 komt dat neer op een totale schade van 19,2 mil-

joen in 2016. Uit de brondata van het LMIO blijkt echter dat de schadebedragen bij 

de personen die geen aangifte hebben gedaan, gemiddeld veel lager zijn dan bij de 

personen die wel aangifte hebben gedaan, namelijk twee keer zo laag. Ook dit heeft 

waarschijnlijk te maken met zelfselectie: personen die relatief lage bedragen heb-

ben verloren, zullen minder snel geneigd zijn om aangifte te doen. De ophoogfactor 

voor financiële schade zal lager liggen dan de eerder genoemde 2.0. Met een bij-

gestelde factor van 1.5 zou de totale financiële schade uitkomen op 14,7 miljoen 

euro in 2016 (en 13,3 miljoen euro in 2015).  

In de VM wordt er niet naar de geleden schade gevraagd. We kunnen daardoor ook 

niet controleren of alle respondenten die zich slachtoffer voelden van online han-

delsfraude, ook daadwerkelijk slachtoffer van strafbare oplichting zijn geweest en 

schade hebben geleden – dat wil zeggen of ze ook geld hebben overgemaakt en zijn 

kwijtgeraakt of dat er sprake was van (civielrechtelijke) wanprestatie en daaruit 

voortkomende schade.  

Als er (nog) geen geld is overgemaakt kan er sprake zijn geweest van een poging 

tot oplichting (en dat is ook strafbaar). Wanneer het vermeende slachtoffer geen 

geld is kwijtgeraakt maar toch aangifte heeft gedaan is er waarschijnlijk eerder 

sprake van een wanprestatie dan van fraude (geleverde product of dienst voldoet 

bijvoorbeeld niet aan de verwachtingen). Dan is er dus ten onrechte aangifte ge-

daan. 

6.3.3 Online handelsfraude nader bestudeerd 

Er bestaat een groot verschil tussen de cijfers van het CBS en van het LMIO. In 

deze paragraaf gaan we nader in op dit verschil. Achtereenvolgens beschrijven we 

de volgende verklaringen: 

 verschil in gebruikte definities van online handelsfraude; 1

 verschil in meetperiodes (‘telescoping effect’); 2

 verschil in gebruikte registraties (alternatieve meldpunten); 3

 verschil in type onderzochte fraudegevallen (zware vs. lichte gevallen). 4

 

Verschil in gebruikte definities van online handelsfraude 

Internetoplichting is een heel breed begrip. De scheidslijn tussen wanprestatie en 

fraude is, zeker voor een leek, niet altijd duidelijk te trekken (zie hiervoor, para-

graaf 6.1.1). Het LMIO focust zich op de gevallen waarbij een slachtoffer (1) door 

misleiding bewogen is (2) tot het afgeven van een goed of geld.113 Alle vormen van 

online handelsfraude (phishing, ransomware, misbruik van persoonsgegevens, etc.) 

vallen dus niet onder de definitie. Dat geldt ook voor transacties waarbij alleen 

sprake is van een wanprestatie (levering niet volgens afspraak, product is of gaat 

kapot, product of dienst verdoet niet aan verwachting, etc.).114 De data uit de VM is 

                                                
113 ‘[Het] gaat in elk geval over al die gevallen waarin gebruikers van een online handelsplaats advertenties plaatsen 

of een product te koop aanbieden, vervolgens geld ontvangen van een koper, maar daarna de producten niet 

leveren, nepproducten of kapotte producten leveren […] Internet oplichting richt zich ook op die gevallen  

waarin sprake is van een frauduleuze webwinkel, de zogenoemde nepshop.’ www.politie.nl/themas/internet-

oplichting.html  

114 www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#u-bent-opgelicht-bij-een-aankoop-of-verkoop-via-internet  

http://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html
http://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen%23u-bent-opgelicht-bij-een-aankoop-of-verkoop-via-internet
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gebaseerd op zelfrapportage. Respondenten wordt gevraagd of ze in de afgelopen 

twaalf maanden bij het online kopen of verkopen van producten of diensten zijn 

opgelicht. Dit is in principe dezelfde definitie die het LMIO onder (1) hanteert. De 

vraag is alleen of respondenten de definitie niet breder opvatten en alle slechte 

ervaringen met online transacties onder fraude met online handel scharen.115 

 

Er zijn in ieder geval twee indicaties dat de VM-respondenten een (te) ruime 

definitie van online handelsfraude hanteren 

Ten eerste is het aangiftepercentage bij online handelsfraude veel hoger dan bij alle 

andere soorten delicten (op cyberpesten na, zie tabel 2.2).116 Dit zou erop kunnen 

duiden dat de drempel voor aangifte voor online delicten laag is. Het zou er ook op 

kunnen duiden dat er voor incidenten aangifte worden gedaan waarbij er feitelijk 

geen sprake is van fraude. Immers, de VM meet de perceptie van slachtofferschap, 

niet feitelijk slachtofferschap. Het is zeer wel mogelijk dat VM-respondenten zich 

opgelicht voelen, ook als er sprake is van een wanprestatie.  

Een tweede indicatie is dat er in een aanzienlijk deel van de aangiften geen finan-

ciële schade is geleden. Ook in deze gevallen is er waarschijnlijk eerder sprake van 

een wanprestatie dan van fraude. In de VM wordt niet naar de geleden schade ge-

vraagd. Waar we wel over beschikken is data van de Fraudehelpdesk. In 36% van 

de meldingen wordt er geen schade vermeld (‘gemoeide bedrag = 0’).117 

 

Het LMIO heeft in 2017 zelf een correctie toegepast op de aangiften die bij het 

meldpunt zijn binnengekomen. Binnen de meer dan 40.000 aangiften is specifiek 

gekeken naar enkelvoudige, op zichzelf staande aangiften. Het gaat hier dus om 

aangiften die niet via een bankrekeningnummer of een andere node in het netwerk 

(zie figuur 6.7) aan andere aangiften zijn te koppelen. In veel gevallen bleek er 

geen sprake te zijn van fraude maar van een wanprestatie. Daar zaten ook bena-

deelden bij die uiteindelijk wel hun product hadden verkregen of hun aankoopbe-

drag retour hadden gekregen, maar die hun oorspronkelijke aangifte niet hadden 

ingetrokken. Alleen bij deze laatste categorie ging het al om 7.000 gevallen (18% 

van het totaal). Dit komt nog bovenop de 14% van de oorspronkelijke aangiften die 

wél door de indieners wordt teruggetrokken. In de cijfers van VM ontbreken beide 

correcties. 

Samengevat kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat er sprake is van een 

fikse overschatting van het aantal feitelijke gevallen van online handelsfraude in de 

cijfers van de VM.  

 

Verschil in meetperiodes 

Zowel in de VM als in de rapportages van het LMIO worden jaarcijfers als basis ge-

bruikt. Het verschil zit wederom in het feit dat de meting van de VM gebaseerd is op 

percepties. In de VM is respondenten gevraagd of ze in de afgelopen twaalf maan-

den het slachtoffer zijn geweest van online handelsfraude. Een aanzienlijk deel van 

                                                
115 Overigens is specifiek met het oog op online handelsfraude de reikwijdte van het artikel 326Sr sinds 2016 

uitgebreid: het gaat dan om tegenpartijen die er een beroep of gewoonte van maken om goederen of diensten 

niet te leveren (zie hiervoor, paragraaf 6.3.1). 

116 In tabel 2.2 wordt een percentage van 86,2% voor het bredere delict ‘koop- en verkoopfraude’ genoemd. Het 

CBS noemt een percentage van 93% (Reep, 2017). Het gemiddelde percentage voor alle delicten ligt op 50% 

(zie paragraaf 2.2.2). Het percentage dat het LMIO via de bankrekeningmethode vindt ligt hier dicht bij, namelijk 

49% (zie paragraaf 6.3.2). Dit percentage heeft echter alleen betrekking op de ‘zware’ gevallen en ligt daardoor 

waarschijnlijk nog aan de hoge kant.  

117 Nota bene, de dataset van de Fraudehelpdesk is veel kleiner dan die van de VM. Het gaat hier uiteraard ook om 

meldingen, niet om formele aangiften. 
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de respondenten rapporteert incidenten die langer dan twaalf maanden geleden 

hebben plaatsgevonden.118 Deze vertekening staat bekend als ‘telescoping’. Van 

(forward) telescoping is sprake als respondenten zich gebeurtenissen recenter 

herinneren dan ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden; in dit geval langer dan 

een jaar geleden. In de analyse die het CBS zelf naar aanleiding van het verschil 

met de schattingen van het LMIO heeft uitgevoerd, wordt dit effect als de voor-

naamste reden voor het verschil genoemd (Reep, 2017). Uit de analyse blijkt dat 

een derde (33%) van de aangiften uit de VM die aanvankelijk niet in de data van 

het LMIO leken te zitten, alsnog in eerdere jaren kunnen worden getraceerd (Reep, 

2017). Het telescoping effect is constant over de periode 2013-2015. In dezelfde 

periode daalt het percentage aangiften dat wel correct kan worden teruggevonden 

in het jaar van de melding. Dat is opmerkelijk omdat noch de opzet van de VM, 

noch die van het LMIO de afgelopen jaren zijn veranderd (Reep, 2017). 

 

Verschil in gebruikte registraties 

Het CBS noemt zelf de opkomst van alternatieve meldpunten als verklaring voor  

het dalende percentage aangiften dat kan worden teruggevonden in de LMIO-data 

(Reep, 2017). Volgens deze redenatie zou een steeds groter percentage van mel-

dingen in plaats van bij het LMIO bij andere meldpunten terechtkomen. De Fraude-

helpdesk wordt daarbij expliciet genoemd.  

Het aantal meldingen bij de Fraudehelpdesk is in de periode 2013-2015 inderdaad 

sterk gestegen maar blijft in absolute termen klein in vergelijking tot het aantal 

meldingen bij het LMIO, ook als we de ruimere definitie van webwinkel/online 

marktplaatsfraude hanteren. Dat verklaart uiteindelijk slechts 2,9% van de niet 

teruggevonden meldingen in 2015.  

Daar komt nog eens bij dat het gros van de meldingen die bij de Fraudehelpdesk 

zijn gedaan,119 weldegelijk ook als aangifte bij het LMIO terechtkomen. Het beleid 

van de Fraudehelpdesk is om door te verwijzen naar het LMIO. De 2,9% is dus een 

absolute bovengrens, en zal eerder onder de 1% liggen. Van de vermeende substi-

tutie door alternatieve meldpunten lijkt niet of nauwelijks sprake.  

 

Verschil in type onderzochte fraudegevallen 

Dit is de enige verklaring die voor een ophoging van de cijfers van het LMIO zorgt. 

Alle voorgaande verklaringen zorgen voor een verlaging van de cijfers uit de VM.  

De kwestie hier is dat de eerder ophoogfactor van het LMIO (1,96) alleen op ‘zwaar-

dere’ gevallen van online handelsfraude is gebaseerd. Dat zijn over het algemeen 

gevallen waarbij hetzelfde bankrekeningnummer in meer dan tien aangiften voor-

komt. 

Hoewel het LMIO alle (bruto) meldingen registreert, en later corrigeert voor intrek-

kingen (nettomeldingen) doet ze echter, vanwege de beperkte capaciteit van de 

unit, alleen in bepaalde gevallen nader onderzoek. De selectie vindt plaats op basis 

van de volgende ‘business rules’: 

 het aantal verwacht aangiften (minimum van tien aangiften); 

 de hoogte van het schadebedrijf (€ 5.000 of hoger bij een individuele aangifte); 

 de (eventuele) minderjarigheid van een verdachte. 

                                                
118 Maar minder dan dertig maanden geleden – dit is de bovengrens die het CBS zelf stelt. 

119 Nota bene: een melding bij de Fraudehelpdesk kan ook partij worden gedaan die niet direct was betrokken bij  

de (vermeende) fraude. Verder meldt de Fraudehelpdesk zelf dat ‘[de Fraudehelpdesk] per 1 januari 2015  het 

onderscheid maakt tussen meldingen en berichten. Voorheen was elk contact tussen een melder en de Fraude-

helpdesk een melding. Nu is een melding een fraudegeval, waar meerdere telefoontjes over gepleegd kunnen 

worden. Die telefoontjes worden verwerkt als berichten.’ (Fraudehelpdesk, 2017) 
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Vanwege beperkte capaciteit is het eerste criterium moeilijk altijd toe te passen.  

In dat geval worden zaken met de meeste aangiften (>10) of met grotere schade-

bedragen of een combinatie hiervan gestart. Indien de werkwijze van de verdachte 

verwijst naar een reeds bekende dader, grijpt het LMIO direct in en start een nieuw 

onderzoek. Daarmee wordt voorkomen dat deze verdachte nog meer slachtoffers 

maakt (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2015). Het LMIO richt zich dus vooral op 

veelplegers.120  

Om deze daders te traceren gebruikt het LMIO een methode die vergelijkbaar is met 

de methode die dienst Justis toepast, namelijk een netwerkanalyse (zie paragraaf 

7.2.3). Deze methode laat op een toegankelijke visuele manier de samenhang tus-

sen verschillende entiteiten zien, zoals persoons- en bedrijfsnamen, URL’s, bank-

rekeningnummers, telefoonnummers, email-, post- en huisadressen. Op deze 

manier kunnen niet alleen de verdachten in een netwerk zichtbaar worden gemaakt 

(de entiteiten die meerdere keren voorkomen – zoals het bankrekeningnummer van 

een katvanger dat wordt gebruikt voor het ontvangen van bedragen) maar ook de 

entiteiten die een brug vormen tussen verschillende subnetwerken 

(‘gatekeepers’).121 Deze nemen vaak op het eerste oog een marginale positie in, aan 

de randen van een (sub)netwerk, maar vaak zijn dit de daders. In het onderstaande 

voorbeeld is dit verbindende element bijvoorbeeld één adres dat twee 

bankrekeningnummers verbindt die veel in meldingen worden genoemd. 

 

Figuur 6.6 Voorbeeld van een netwerkanalyse van het LMIO 

 
Bron:LMIO (mimeo) 

 

Wanneer er nader onderzoek wordt gedaan, wordt er contact met de bank opgeno-

men en wordt er inzicht gegeven in alle transacties die op het verdachte bankreke-

ningnummer hebben plaatsgevonden. Alleen in deze gevallen zijn de potentiële 

slachtoffers bekend, dat wil zeggen de mensen die geen aangifte hebben gedaan  

bij het LMIO maar waarvan wel bedragen zijn afgeschreven. Dat betekent dat de 

ophoogfactor 1/F (zie hiervoor) alleen is gebaseerd op de ‘zwaardere gevallen’: dos-

                                                
120 Een uitzondering zijn de minderjarige daders. Het LMIO streeft ernaar alle aangiften die verwijzen naar een 

minderjarige op te pakken. In deze gevallen is dus de leeftijd van de vermoedelijke dader het belangrijkste 

selectiecriterium, niet het aantal aangiften. 

121 In het jargon van network analysis zijn dit de nodes met de hoogste betweenness centrality. 
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siers waarbij meestal meer dan tien keer hetzelfde rekeningnummer voor malafide 

transacties is gebruikt. Dit zou een bias kunnen veroorzaken en dus tot een verteke-

ning kunnen leiden in de berekening van het dark number. Of en in welke mate 

deze bias leidt tot een onder- of overschatting van het aantal feitelijke delicten van 

online handelsfraude kunnen we niet met zekerheid zeggen. We beschikken immers 

niet over cijfers met betrekking tot de ‘lichtere gevallen’. Het LMIO moet voor elk 

transactieoverzicht aan de bank betalen. Vanuit het perspectief van opsporing is  

het logisch dat er daarbij gekozen wordt voor een focus op de zwaardere gevallen. 

Idealiter hadden we, vanuit het perspectief van misdaadstatistieken, ook over ge-

gevens over de lichtere gevallen beschikt. De bankrekeningmethode van het LMIO  

is namelijk één van de meest robuuste methoden om het dark number in online 

handelsfraude te bepalen. 

Zonder empirische gegevens kunnen we, op basis van deductie, afleiden dat de 

aangiftebereidheid voor de ‘lichtere gevallen’ waarschijnlijk lager ligt dan voor de 

zwaardere gevallen.  

De redenatie is dat er bij de zwaardere gevallen gemiddeld genomen sprake is van 

een grotere financiële schade, en dat de aangiftebereid op haar beurt toeneemt als 

de financiële schade toeneemt (en omgekeerd afneemt bij kleine financiële schade). 

Bij een lagere gemiddelde aangiftebereidheid neemt de ophoogfactor toe.122 Daarbij 

geldt bovendien dat een kleine daling van de gemiddelde aangiftebereidheid al zou 

leiden tot een aanzienlijk hogere ophoogfactor omdat het leeuwendeel van alle 

gevallen (92%) tot de categorie ‘lichtere gevallen’ behoort.123  

6.3.4 Bijstellingen schattingen online handelsfraude 

Zowel op de cijfers van de VM als op die van het LMIO moeten verschillende correc-

ties worden uitgevoerd. Om de vergelijking tussen de twee bronnen mogelijk te 

maken is het ten eerste nodig om dezelfde definities te gebruiken. De cijfers van  

VM hebben betrekking op bleefd slachtofferschap, die van het LMIO op aangiften. 

De conversie van aantal meldingen naar aantal slachtoffers loopt via de ophoogfac-

tor 1/F waarbij F staat voor de aangiftebereidheid. Voor de zwaardere gevallen is 

deze factor voor het LMIO zelf vastgesteld op 2.0 (1.96). Voor de lichtere gevallen 

ligt deze factor waarschijnlijk hoger dan voor de zwaardere gevallen. Voor alle aan-

giften gebruiken we een behoudende ophoogfactor van 3.0 in plaats van 2.0. Bij een 

nettototaal van 36.000 meldingen (dus gecorrigeerd voor ingetrokken aangiften) 

komt dat dan neer op 108.000 slachtoffers van online handelsfraude. 

 

De cijfers van de VM hebben betrekking op beleefd slachtofferschap. Zoals in de 

inleiding betoogd (paragraaf 6.1.1) zullen burgers zich al snel opgelicht voelen, ook 

als dat strafrechtelijk niet zo zal zijn (wanprestatie). Een behoudende aanname is 

dat er in 20% van het slachtofferschap de jure geen sprake zal zijn geweest van 

online handelsfraude. 

Daarnaast geldt voor de LMIO-cijfers dat ruim 30% van de aangiftes onterecht is 

gedaan omdat het product later alsnog wordt geleverd of het aankoopbedrag wordt 

geretourneerd.124 Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit percentage bij de 

VM-respondenten veel zal afwijken – het zal eerder hoger dan lager liggen. Van de 

                                                
122 Immers, de ophoogfactor is gelijk aan 1/F. Bij een daling van de aangiftebereidheid tot 25% neemt de ophoog-

factor dus toe van 2.0 naar 4.0. 

123 Bij een aangiftebereidheid van 40% onder de categorie  ‘lichtere gevallen’ stijgt de ophoogfactor naar 2.46, bij 

30% naar 3.23, bij 25% naar 3.68, en bij 20% naar 4.76. 

124 Dit is gebaseerd op de percentages uit 2017 die door het LMIO worden gemeld: 14% + 18% = 32%. 
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582.000 beleefde slachtofferschappen uit 2015 heeft minimaal de helft dus geen 

betrekking op online handelsfraude. 

Voor de andere helft geldt weliswaar dat het om feitelijke slachtoffers van online 

handelsfraude gaat maar dat een groot deel van de delicten meer dan een jaar 

geleden hebben plaatsgevonden, dus buiten de meetperiode vallen. Volgens de 

eigen berekeningen van het CBS bedraagt de correctiefactor voor dit telescoping 

effect 1.96 in 2015 (Reep, 2017). Dat komt neer op een verlaging van 48%. Uit-

eindelijk resteren er van de 582.000 beleefde slachtofferschappen zo uiteindelijk 

minder dan 150.00. Samengevat zal het feitelijke aantal slachtoffers in 2015 waar-

schijnlijk ergens tussen de 100.000 (LMIO) en 150.000 (VM) liggen. Nemen we de 

meest recente cijfers van het LMIO als basis, dan zullen deze aantallen in 2017 zijn 

gedaald tot 90.000 en 140.000.  

6.4 Verzekeringsfraude 

6.4.1 Definitie verzekeringsfraude 

Verzekeringsfraude is het met opzet (‘willens en wetens’) misleiden van een ver-

zekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst 

met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of 

dienstverlening te krijgen (Verbond van Verzekeraars, 2011). Fraude kan zowel bij 

de aanvraag (‘underwriting’) als bij een schade (‘claim’) plaatsvinden. In het geval 

van consumentenfraude hanteren verzekeraars de volgende classificatie. 

 Liegen/verzwijgen: bij het aanvragen of sluiten van een verzekering opzettelijk 1

verkeerde of onvolledige informatie verstrekken. Dit speelt dus tijdens de 

aanvraag. 

 Majoreren: meer claimen dan de werkelijke schade. 2

 Fingeren: net doen alsof je schade hebt die (wel) onder de dekking valt. 3

 Ensceneren: opzettelijk schade veroorzaken om een uitkering te krijgen. 4

Fraude bij aanvraag – het doelbewust misleiden van de verzekeraar – is een on-

rechtmatige daad en leidt ook voordat er sprake is van een expliciete claim al tot 

financiële schade. De verzekeraar draagt immers al het risico vanaf het moment  

dat de aanvraag – op basis van valse voorwendselen – is geaccepteerd. Fraude  

leidt ook tot directe schade voor de verzekeraar omdat het detecteren van fraude  

en het doen van nader onderzoek kosten met zich meebrengt. Dit geldt voor alle 

vier de klassen, dus ook voor fraude bij de aanvraag. 

Of er sprake is van opzet of niet is in de praktijk niet makkelijk vast te stellen. De 

bewijslast ligt hier bij de verzekeraar. Van verzekeringsfraude is alleen sprake als  

de feiten ondubbelzinnig en onomstotelijk op verzekeringsfraude wijzen.125 Van ver-

zekeringsfraude is bijvoorbeeld geen sprake in geval van een op het eerste gezicht 

onwaarschijnlijke gang van zaken maar dat bij nadere bestudering blijkt dat niet 

geheel uitgesloten is dat het verhaal van verzekeringnemer waar kan zijn.126  

Bij bewezen fraude wordt de fraudeur in de ‘zwarte lijst’ geplaatst, dat wil zeggen in 

het ‘Extern Verwijzingsregister’ (EVR) van de financiële instellingen (banken, (zorg-) 

verzekeraars, hypotheekverstrekkers) geplaatst. Voor de verzekeraars is dit register 

te raadplegen via het ‘Centraal Informatie Systeem’ (CIS). Jaarlijks gaat het dan om 

                                                
125 Zie de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 27 maart 2012 in de zaak tegen Delta Lloyd over de (terechte) 

opname in het externe incidenten (CIS) register (zaaknummer 200.087.430). 

126 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 9 december 2009 in AB Cars B.V. versus ASR 

Schadeverzekering (zaaknummer ECLI:NL:RBUTR:2009:BK5979). 



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  113 

circa 3.000 registraties.127 De gegevens van de fraudeur zijn dan voor de gehele 

verzekeringsbranche voor een periode van maximaal acht jaar toetsbaar.128 Een 

vermoeden van verzekeringsfraude is onvoldoende om in het EVR-register geregis-

treerd te worden, mede gelet op de verstrekkende gevolgen van registratie.129 Voor 

registratie in het EVR-register moet aan twee criteria zijn voldaan: (1) de gedraging 

kan een bedreiging vormen voor de belangen van de verzekeraar en (2) het staat in 

voldoende mate vast dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij de gedra-

ging. Daarnaast dient het zogenoemde proportionaliteitsbeginsel te worden toege-

past. Het belang van de registratie in het EVR-register dient te prevaleren boven  

de mogelijk nadelige gevolgen voor de verzekeringnemer (Advocatenkantoor Phea, 

2017). In de praktijk komt dit erop neer dat kleinere gevallen (met schadebedragen 

onder de € 1.000) niet snel tot EVR-registratie zullen leiden. 

Sinds 2016 kunnen deze kleinere gevallen echter op een alternatieve manier worden 

bestraft, namelijk via het zogenoemde ‘lik-op-stuk’-beleid. Analoog aan de directe 

afhandeling van winkeldiefstallen kunnen fraudeurs die betrapt worden, direct een 

boete opgelegd krijgen van € 532 (Verbond van Verzekeraars, 2016). Dit is geen 

strafrechtelijke boete maar een civielrechtelijke directe aansprakelijkheidsstelling 

van de fraudeur voor de kosten die gemoeid zijn met de noodzakelijke interne 

(onderzoeks)werkzaamheden als eventuele schade door bijvoorbeeld ten onrechte 

uitgekeerde schadebedragen. 

6.4.2 Bestaande schattingen verzekeringsfraude 

Er zijn nauwelijks publieke schattingen van de totale omvang van verzekerings-

fraude beschikbaar. Zeldzame uitzonderingen zijn de gedateerde studies (Ruim-

schotel, 2005) (Verbond van Verzekeraars, 2007) waar nog steeds veelvuldig naar 

wordt verwezen (zie o.a. Wikipedia, 2004). In de laatste studie wordt een schatting 

van 1.000 miljoen euro gehanteerd. 1 op de 8 Nederlanders (12%) erkent volgens 

de studie ooit wel eens fraude te hebben gepleegd (Verbond van Verzekeraars, 

2007). De studie van CMC komt uit op een ‘fraudefrequentie’ van 11% voor particu-

liere verzekeringen. De maximale totale geschatte schade bedraagt 931 miljoen 

euro (methode C). Dit is echter een bovengrens. Volgens de studie zelf is 489 mil-

joen euro een realistischer schatting (gemiddelde A+B).  

 
  

                                                
127 Van deze registraties wordt jaarlijks van 15-20 gevallen een klacht voorgelegd bij het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid). In 5-10 gevallen is de klacht door Kifid toegewezen. 

128 Ten aanzien van de aanpak van verzekeringscriminaliteit hanteert de verzekeringsbranche diverse gedragscodes 

en protocollen. Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) is ten aanzien van  

de onderlinge informatiedeling tussen financiële instellingen van groot belang. Dit protocol is voor de leden van 

hier het Verbond bindend. Uniek is dat de bindende zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars ook in de 

civielrechtelijke jurisprudentie zwaar weegt. Zo heeft de Hoge Raad in het kader van een persoonlijk onderzoek 

door een verzekeraar bepaald dat niet-naleving van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek tot gevolg heeft dat 

het verzamelde bewijs om de fraude aan te tonen als onrechtmatig verkregen moest worden gekwalificeerd. 

129 Zie de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 november 2010 in de zaak tegen Achmea over de (on-

terechte) opname in het externe incidenten (CIS) register (zaaknummer 200.069.301/01). 
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Tabel 6.4 Overzicht totale omvang verzekeringsfraude, 2004  

 

Particuliere 

verzeke- 

ringen 

% 

schadelast 

Zakelijke 

verzeke- 

ringen 

% 

schadelast Totaal 

% 

schadelast 

Totaal schadelast (€M) 3.064 100,0 3.121 100,0 6.185 100,0 

volgens methode A
a
 208 6,8 164 5,3 372 6,0 

volgens methode B
b
 409 13,3 196 6,3 605 9,8 

volgens methode C
c
 629 20,5 302 9,7 931 15,1 

Gemiddelde A+B 309 10,0 180 5,7 489 7,9 

a
 Verhouding majoreren/fingeren = 7/3; majoreren = 30% van gemiddelde schadeclaim. 

b
 Gelegenheid + professioneel (65% van gemiddelde van methode C). 

c
 Wegens fraude niet uit te keren; gelegenheid + professioneel. 

Bron: Ruimschotel (2005) 

 

Met inflatiecorrectie (+20%) komen deze bedragen op respectievelijk 1.100 en 590 

miljoen euro uit voor 2016. Sinds 2004 is de totale schadelast echter constant ge-

daald – over de periode 2004-2016 gemiddeld met 18%.130 De stijging vanwege de 

inflatie wordt dus grotendeels te niet gedaan door de autonome daling in de totale 

omvang van de schadelast. In 2016 zal de totale omvang van verzekeringsfraude – 

althans op basis van deze verouderde cijfers – daarom nog steeds rond de 500 

miljoen euro liggen. 

 

Figuur 6.7 Ontwikkeling totale geleden schade voor verzekeraars op eigen 

rekening, 2004-2015 

 

Bron: CBS Statline 

 

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Ver-

zekeraars publiceert jaarlijks het aantal onderzoeken naar mogelijke gevallen van 

verzekeringsfraude, en de uitkomsten daarvan. De cijfers zijn gebaseerd op de 

opgaven van de leden van het Verbond – het merendeel van de circa 100 verzeke-

raars in Nederland is bij de VvV aangesloten. In 2016 werden door 80 van de circa 

                                                
130 Nota bene: de daling van de schadelast met name is toe te schrijven aan de levenkant van de branche terwijl 

fraudebeheersing vooral actief is bij de schadeverzekeraars. 
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100 leden van het VvV ruim 27.000 onderzoeken gemeld bij het CBV. Hierbij blijkt 

in 37% van de onderzochte gevallen daadwerkelijk sprake te zijn van fraude. In 

totaal wordt er voor 83,4 miljoen euro aan fraude gedetecteerd.  

 

Tabel 6.5 Aantal onderzoeken verzekeringsfraude, percentage fraude-

gevallen en totale besparing, 2013-2016 

 

2013 2014 2015 2016 

Aantal onderzoeken 23.559 20.388 31.034 27.257 

Fraude geconstateerd 8.388 7.762 8.336 10.001 

% fraude geconstateerd 36% 38% 27% 37% 

Totale besparing (M euro) 90,2 98,8 79,0 83,4 

Bron: CBV 

 

De omvang van de schade die het CBV meldt, is de absolute ondergrens van het 

dark number – dit zijn immers de feitelijk geconstateerde fraudegevallen. Het totaal 

van 83 miljoen euro ligt een factor 6 lager dan het totaal dat op basis van de getal-

len van het CMC voor 2016 is berekend, namelijk 500 miljoen euro. De vraag is nu 

of de feitelijke omvang dichter bij de ondergrens of bij de bovengrens ligt. 

6.4.3 Verzekeringsfraude nader bestudeerd 

Verzekeringsfraude onderscheidt zich van alle andere typen fraude omdat de groep 

van directe slachtoffers beperkt is tot een honderdtal bedrijven: de verzekeraars in 

Nederland. Deze bedrijven bevinden zich in een andere positie dan de ‘handhavers’ 

bij andere soorten van fraude – ze kunnen de schade doorberekenen aan hun klan-

ten. Indirect raakt verzekeringsfraude daarom elke Nederlander. Zo goed als ieder-

een is immers verzekerd en zonder de fraude hadden de verzekeringspremies lager 

kunnen uitvallen.131 Het ultieme maatschappelijke gevolg van het (voort)bestaan 

van fraude voor een markt met een grote mate van asymmetrische informatie  

zoals die voor verzekeringen is nog veel groter: de markt zal op termijn verdwij- 

nen omdat er alleen nog maar ‘rotte appels’ (‘lemons’) zullen overblijven (in dit 

geval: malafide verzekeringsnemers) en geen enkel bedrijf meer bereid zal zijn om 

verzekeringen aan te bieden (Akerlof, 1970). 

De markt voor verzekeringen is echter bijzonder concurrerend en individuele ver-

zekeraars hebben er daarom zelf ook alle baat bij om fraude te bestrijden. Doen  

ze dit niet dan zullen ze immers relatief veel geld moeten doorrekenen aan hun 

klanten, zullen hun premies daardoor relatief hoog zijn, en zullen de klanten over-

stappen naar concurrenten waar minder geld weglekt door fraude. Bovendien ein-

digen ze met de rotte appels.  

De trends in figuur 6.8 geven niet de indruk dat de markt voor verzekeringen  

onder druk staat. Het schadepercentage (de verhouding tussen geleden schade  

en verdiende premies) is vanaf 2000 tot aan 2007 sterk gedaald. Daarna is er 

weliswaar weer sprake van een lichte stijging maar vanaf 2012 stabiliseert het 

percentage zich rond de 75%. 

 
  

                                                
131 Naar schatting van het CBV betalen huishoudens enkele tientallen euro’s per jaar te veel aan premie vanwege 

verzekeringsfraude (NRC, 2017). 
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Figuur 6.8 Trends in verdiende premies en geleden schade, alle 

verzekeraars, 2000-2015 

 

Bron: CBS Statline 

 

Verzekeraars die in staat zijn om een hoger percentage van fraudegevallen te detec-

teren – en dus te voorkomen – hebben een belangrijk concurrentievoordeel. Alle 

(grotere) verzekeraars hebben daarom ‘special investigation units’ (SIU) om fraude 

op te sporen. Daarnaast bestaan er tal van specialistische bedrijven die zich met 

screening van verzekeringsnemers bezig houden (underwriting) en/of met de detec-

tie van fraude. Dat laatste is een typisch kenmerk van markten voor producten of 

diensten waar sprake is van een grote mate van informatie-asymmetrie. Dit soort 

tussenpersonen voorziet in twee belangrijke functies: ze verzamelen informatie over 

individuele ‘verkopers’ (hier: verzekeringsnemers) en ze verspreiden informatie over 

kwaliteit (hier: het delen van informatie over malafide verzekeringsnemers). Het 

CIS en het CBV zijn voorbeelden van de laatste functie. Verzekeraars delen steeds 

meer informatie met elkaar – het aantal onderzoeken dat centraal bij het CBV wordt 

gemeld neemt sterk toe. Er wordt niet alleen meer informatie uitgewisseld maar er 

wordt ook steeds meer informatie over verzekeringsnemers ingewonnen. Door de 

inzet van geavanceerde big data-technieken zijn deze grote hoeveelheden informa-

tie ook steeds beter te koppelen en te analyseren.132 Er zijn specialistische bedrijven 

die deze technieken al veel verder hebben ontwikkeld dan bijvoorbeeld dienst Justis 

of het LMIO (zie paragraaf 6.2.3). Zij zijn bijvoorbeeld steeds beter in staat om op 

groepsniveau patronen te herkennen in de handelswijze van fraudeurs die het 

mogelijk maken om op het niveau van individuele cases voorspellingen te doen.  

 

Deze technieken kunnen door het gehele verzekeringsproces worden toegepast. Het 

beoordelen (‘scoren’) van gedrag van verzekeringsnemers gebeurt nu niet alleen in 

het nadere onderzoek (SIU) en voorafgaande aan de uitbetaling van claims maar in 

toenemende mate ook al bij de aanmelding (‘underwriting’). 
  

                                                
132 In het voorbeeld van figuur 6.9 zijn er bijvoorbeeld meer dan 120 verschillende databronnen gekoppeld van 

verschillende partijen. 
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Figuur 6.9 Overzicht van methoden die een specialistische tussenpersoon 

gebruikt om verzekeringsfraude te detecteren 

 

Bron: FRISS (2017) 

 

 

Figuur 6.10 Inzet van automatische scoringsalgoritmes in het 

verzekeringsproces 

 
Bron: FRISS (2017) 

 

Een duidelijke aanwijzing dat het verzamelen, delen en analyseren van informatie 

de opsporing van verzekeringsfraude sterk hebben verbeterd is de verschuiving in 

fraudedetectie van de claim naar de underwriting fase. Hoe eerder in het verzeke-

ringsproces fraude kan worden opgespoord, hoe geringer de schade. Door al tijdens 

de inschrijving ‘lemons’ te detecteren kan een verzekeraar zichzelf veel geld bespa-

ren en versterkt het zijn concurrentiepositie. Er wordt dan ook veel geld door ver-

zekeraars geïnvesteerd in pre-claim fraudedetectie. 
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Als we de cijfers uit tabel 6.5 meer in detail analyseren, dan blijkt daar niet alleen 

uit dat er in 2016 naar verhouding veel fraudegevallen worden geconstateerd (37% 

tegen een verwachtingswaarde van 32%) maar ook dat het percentage fraudege-

vallen dat tijdens de underwriting fase wordt gevonden het percentage van gevallen 

tijdens de claimfase inmiddels al ruimschoots is gepasseerd. 

 

Tabel 6.6 Aantal onderzoeken verzekeringsfraude en percentages 

fraudegevallen opgesplitst, 2013-2016 

 

2013 2014 2015 2016 

Aantal onderzoeken 23.559 20.388 31.034 27.257 

Fraude geconstateerd 8.388 7.762 8.336 10.001 

% fraude geconstateerd 36% 38% 27% 37% 

waarvan underwriting 36% 40% 48% 56% 

waarvan claim 64% 60% 52% 44% 

Totale besparing (M euro) 90,2 98,8 79,0 83,4 

Bron: CBV 

6.4.4 Bijstellingen schattingen 

Het feit dat het percentage geconstateerde fraudegevallen al een aantal jaren zeer 

hoog ligt (~37%) – in vergelijking met andere typen fraudes – kan twee dingen 

betekenen. 

 Verzekeringsfraude is wijdverspreid en de eerdere schattingen van CMC (~10% 1

van alle schadeclaims zijn malafide) zijn realistisch. 

 Verzekeraars zijn zeer goed in staat om fraude op te sporen, met andere woorden 2

het ‘oplossingspercentage’ ligt in vergelijking tot andere typen criminaliteit zeer 

hoog. In het tweede geval ligt de feitelijk geconstateerde omvang van verzeke-

ringsfraude dicht bij de ondergrens en is het dark number dus klein. 

Gegeven de sterke concurrentie op de markt voor verzekeringen ligt het eerste sce-

nario niet voor de hand. Dat zou namelijk betekenen dat de verzekeraars collectief 

een factor 6 van de fraudegevallen over het hoofd zien. In het tweede scenario is 

het in theorie nog steeds mogelijk dat er veel fraudegevallen onbekend blijven, 

namelijk vooral in de gevallen die niet worden onderzocht. Statistisch gezien is het 

echter niet aannemelijk dat verzekeraars wél goed zijn in het voorselecteren van 

verdachte inschrijvingen en/of claims – meer dan een derde van de onderzochte 

gevallen blijkt inderdaad frauduleus te zijn – en tegelijkertijd veel andere cases 

geheel zouden missen.  

Nu melden niet alle verzekeraars hun gegevens centraal bij het CBV. Het is ook zeer 

wel mogelijk dat hier zelfselectie optreedt: juist de verzekeraars die relatief veel 

incidenten hebben zullen dit niet naar buiten toe willen brengen en zullen hun ge-

gevens niet doorgeven. Hier speelt echter wederom de marktwerking – dit zijn dan 

de verzekeraars waar de meeste rotte appels terechtkomen. Op termijn is dat geen 

houdbare situatie en zullen ze op de concurrentie van andere verzekeraars verliezen 

die beter zijn in het (zo vroeg mogelijk) identificeren van fraude. Theoretisch gezien 

kan deze restgroep dus niet al te groot zijn. Zelfs als we deze groep in de beschou-

wing meenemen zal de feitelijke jaarlijkse omvang van verzekeringsfraude eerder  

in de buurt van 100-150 miljoen euro liggen dan in de buurt van de 500 miljoen 

euro.133  

                                                
133 Daarbij dient dan wel de belangrijke kanttekening te worden geplaatst dat het bedrag van 100-150 miljoen euro 

met name betrekking heeft op het particuliere schadeverzekeringsdeel omdat daarbinnen de fraudeaanpak het 

best ontwikkeld is. Het aandeel van het particuliere deel in het totaal is ruim 60%, dus 315 miljoen euro. 
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7 Georganiseerde criminaliteit 
J. Steur (Dialogic), R.A. te Velde (Dialogic), T. van der Vorst (Dialogic),  

F. Bongers (Dialogic) 

m.m.v: A. Kabki (Saxion), D. Zaitch (Universiteit Utrecht) 

7.1 Definitie en reikwijdte 

7.1.1 Algemene overwegingen 

Het vaststellen van een definitie van een concept is essentieel om het te kunnen 

meten. Voor statistische instituten zoals de OECD en Eurostat vormt het formuleren 

van algemeen aanvaarde definities zelfs de kern van hun werkzaamheden. Als een 

begrip niet duidelijk wordt gedefinieerd of als er geen consensus over de afbakening 

bestaat, wordt het niet (juist) meegenomen in surveys en kan het dus niet correct 

gemeten worden.  

Voor de verschillende vormen van criminaliteit geldt hetzelfde. Om de consistentie 

en internationale vergelijkbaarheid van misdaadstatistieken te garanderen, is er een 

algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde classificatie nodig. Hiertoe is in 

2015 de ‘International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)’ opge-

steld (zie paragraaf 1.6). 

Voor het concept georganiseerde criminaliteit geldt nog een extra uitdaging. Waar 

concepten als moord, fraude, diefstal, mensenhandel, mishandeling, drugshandel en 

witwassen slaan op een concrete activiteit (je steelt iets, je mishandelt iemand; een 

moord is een moord en geen fraude), heeft het concept georganiseerde criminaliteit 

eerder te maken met de wijze waarop criminele actoren een concrete activiteit uit-

voeren. Het concept is overkoepelend: actoren van georganiseerde criminaliteit kun-

nen een moord plegen, fraude plegen, diefstal plegen, etc. Al die activiteiten vallen 

dan alsnog onder de noemer ‘georganiseerde criminaliteit’. Kortom, het gaat hier 

om verschillende units of analysis. 

In het Wetboek van Strafrecht (art. 140 Sr) staat vermeld dat ‘Deelneming aan een 

organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. […]’ 

De onderzoeksgroep-Fijnaut heeft – passend bij het werk van de werkgroep Van 

Traa en de internationale onderzoeksliteratuur – de volgende definitie opgesteld 

voor georganiseerde criminaliteit (Fijnaut et al., 1996):134 

 

‘(a) groepen van personen die (b) primair gericht zijn op (c) illegaal gewin door 

(d) systematisch misdaden te plegen met (e) ernstige gevolgen voor de samen-

leving, en die (f) in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af  

te schermen, (g) in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te 

gebruiken of (h) personen door middel van corruptie uit te schakelen.’  

 

Dit betreft als het ware een conceptueel model. Het concept wordt van bovenaf be-

schreven aan de hand van een aantal componenten en de relaties tussen die com-

ponenten. We vinden dit soort definities vooral in de wetenschappelijke literatuur.  
  

                                                
134 Deze definitie wordt veelvuldig gebruikt, onder andere door het WODC in zijn elke drie tot vier jaar herhaalde 

Monitor Georganiseerde criminaliteit,die eind jaren negentig van de vorige eeuw gestart werd.  
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Een aantal beschrijvingen135 gaat echter uit van (niet-uitputtende) lijsten van voor-

beelden. Vaak genoemd worden bijvoorbeeld wietteelt, drugshandel, mensenhandel, 

milieucriminaliteit en witwassen. Hier wordt het concept van onderaf gedefinieerd, 

aan de hand van opsommingen. Het beschrijft welke markten tot het concept 

worden gerekend.136 Dit soort definities worden vooral door mensen uit de praktijk 

gebruikt en is voornamelijk gebaseerd op ervaring en prioriteiten. Niet elke handel 

in wiet valt echter onder georganiseerde criminaliteit en er zijn ook andere soorten 

markten (wapenhandel bijvoorbeeld) die wel onder georganiseerde criminaliteit 

vallen maar die niet in dit rijtje voorkomen.  

Bij de definitie van bovenaf (het conceptuele model) lijkt het essentiële kenmerk de 

‘mate van georganiseerdheid’ te zijn. Bij welke schaal of bij welke soort organisatie-

structuur er sprake zal zijn van ‘georganiseerdheid’, zal echter verschillen van markt 

tot markt en van plaats tot plaats. De afbakening wordt dan op haar beurt weer in 

de praktijk gemaakt. Zo kan het gebruik van geldezels (money mules) zowel onder 

‘horizontale fraude’ als onder ‘georganiseerde criminaliteit’ vallen. Kortom, beide 

typen definities vullen elkaar aan en moeten in samenhang beschouwd worden. 

Ook in de (internationale) wetenschappelijke literatuur blijft de definitie van georga-

niseerde criminaliteit onderwerp van discussie. Het gebrek aan overeenstemming 

over de definitie één van de belangrijkste redenen dat er nog geen betrouwbaar 

beeld gegeven kan worden van de werkelijke omvang van georganiseerde crimi-

naliteit (Paoli, 2002). De kleinste verschillen in definities kunnen al significante 

effecten hebben op de resultaten (zie bijvoorbeeld (Hashimi, Bouchard, Morselli,  

& Ouellet, 2016)). De meeste criminologen komen echter tot ongeveer dezelfde 

definitie: criminele activiteiten voor financieel of materieel gewin door groepen (van 

drie of meer personen) die gedurende een zekere tijd (dus niet louter ad hoc) met 

elkaar samenwerken.  

7.1.2 Naar een operationele definitie 

De hierboven beschreven definitie van georganiseerde criminaliteit is nog slechts 

een algemene definitie die nog niet ‘af’ genoeg is om de stap te maken naar data-

verzameling. Deze moet eerst geoperationaliseerd worden. Stap 1 daarin is het 

bepalen van de unit of analysis. 

Er zijn drie mogelijke units of analysis: (1) misdaden in illegale markten, (2) crimi-

nele actoren en (3) criminele groeperingen/netwerken. 

 

Misdaden in illegale markten, i.e. de gepleegde systematische misdaden met illegale 

winst met ernstige gevolgen voor de samenleving. De focus op de misdaden in ille-

gale markten (bijvoorbeeld aantal delicten of transacties, maar ook volumes van 

illegale goederen verkocht of gesmokkeld) is in lijn met de ‘standaard’ manier van 

het meten van misdaad en hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ICCS. Deze 

werkwijze zorgt ook voor vergelijkbaarheid met de andere twee velden (fraude en 

cybercrime, dus twee illegale activiteiten). Daarnaast is er al veel kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek gedaan naar de aard en omvang van illegale markten op 

lokaal, nationaal en internationaal niveau. Er is dus al data beschikbaar, bijvoor-

beeld over de productie of consumptie van drugs, over de pakkans, over mobiliteit 

                                                
135 Zo ook die van het WODC. 

136 Uiteraard zijn veel meer illegale activiteiten en markten te noemen. Er is (heel bewust) geen uitputtende lijst 

gemaakt op VN-, EU- of Nederlands niveau. Elke beleids- en opsporingsinstantie op lokaal, nationaal en inter-

nationaal niveau werkt met verschillende en wisselende prioriteiten qua aanpak van criminele activiteiten en 

markten. 
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van personen, over aanvraag van documenten, over legale handel en over hoe 

criminelen denken of opereren.  

Wij plaatsen twee kanttekeningen bij deze unit of analysis. Ten eerste is het moeilijk 

vast te stellen welke illegale activiteiten of markten (en de verschillende niveaus 

daarin) moeten worden meegenomen. Zoals in de vorige paragraaf besproken, is 

georganiseerde criminaliteit niet per definitie verbonden aan bepaalde illegale acti-

viteiten. Ook zijn niet alle activiteiten even goed onder markten te plaatsen, zoals 

afpersing en fraude. Dit zijn eerder parasitaire vormen van georganiseerde crimina-

liteit. Ten tweede past de focus op activiteiten niet goed bij de definitie van georga-

niseerde criminaliteit. Vasthoudend aan de definitie van Fijnaut, schuilt de bedrei-

ging van georganiseerde criminaliteit niet alleen in de misdrijven waarmee het ille-

gaal gewin wordt behaald. De bedreiging gaat uit van de macht die de organisatie 

over haar leden en over delen van de samenleving uitoefent. Dit inzicht heeft ook 

zijn weerslag gehad op de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

De aandacht is niet meer uitsluitend gericht op de concrete misdrijven die worden 

begaan, maar het enkel deelnemen aan een organisatie die het plegen van misdrij-

ven tot oogmerk heeft, is ook strafbaar gesteld.137 

Daarnaast zijn niet alle betrokken criminelen die opereren in illegale markten – vol-

gens de wettelijke definitie – deel van een criminele organisatie. Wisselende samen-

stellingen komen bijvoorbeeld ook voor. Het universum van de illegale markt is dus 

groter dan het universum van criminele organisaties.  

 

Actoren, ofwel de individuen die direct of indirect betrokken zijn bij de illegale activi-

teiten. Dit kunnen we iets breder trekken door ook te kijken naar de samenwerkin-

gen tussen deze individuen (criminele samenwerkingen). Met andere woorden, zijn 

er (samenwerkende) actoren die op grote schaal niet gepakt zijn en buiten de radar 

blijven? 

Hier voorzien wij twee uitdagingen in de operationalisering. Ten eerste moet wor 

den vastgesteld welke soorten actoren en samenwerkingen wel en niet worden 

meegenomen. Bestaande kennis laat zien dat de pakkans (en dus het dark num- 

ber) varieert tussen verschillende actoren (meer of minder machtig of sociaal geïn-

tegreerd) en verschillende soorten coalities (zichtbaar of onzichtbaar, gewelddadig 

of niet, soft- of harddrugs, enz.). Ten tweede moeten we bepalen waar we de grens 

trekken. Wanneer behoort een actor niet meer tot een criminele organisatie? Denk 

bijvoorbeeld aan kleine wiettelers, straatdealers, mensensmokkelaars, etc. Een 

aantal van hen kunnen de jure niet gezien worden als deel van een criminele orga-

nisatie. 

 

Groeperingen die volgens de definitie als echte criminele organisaties kunnen wor-

den gezien, dus die geweld of corruptie gebruiken en effectief zijn in zich afscher-

men.138 We moeten hierbij een onderscheid maken tussen ‘marktgeoriënteerde’ 

groeperingen en groeperingen die ook sociale controle uitoefenen en invloed heb- 

ben op legale sectoren door witwassen, politieke corruptie, territoriale controle,  

etc. (‘maffia-achtige groeperingen’). Continuïteit is hier belangrijk en de kern in  

het onderscheid tussen groeperingen en ad hoc samenwerkingen. 

                                                
137 Deelname wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete. Ten aanzien van 

de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd. 

138 Gebruik van geweld of corruptie is voor afscherming echter niet altijd noodzakelijk. De WODC-monitor gebruikt 

een bredere interpretatie voor afscherming. Naast (de dreiging van) geweld en corruptie, omvat het ook het 

gebruik van cover up bedrijven, codetaal, counter-surveillance activiteiten en misbruik maken van bepaalde 

beroepsgroepen zoals accountants (Kruisbergen et al., 2012). 
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Een probleem voor wat betreft de operationalisering is dat onderzoekers en veel 

opsporingsinstanties meestal niet denken in ‘groepen’, maar in ‘netwerken’. Zij 

hebben geconstateerd dat veelal niet in vast groepsverband, maar in losse coalities 

wordt geopereerd. De meeste criminele actoren in illegale markten zijn geen lid van 

een vaste groep, maar wel onderdeel van een (ad hoc) netwerk. Dit perspectief past 

bij de conclusies die in de WODC-monitor139 worden getrokken. Nederland kent nau-

welijks piramidale ‘maffiaorganisaties’. De meeste criminele groeperingen hebben 

een netwerkstructuur met voortdurend veranderende actoren en relaties. Verderop 

in dit hoofdstuk staan wij hier nog bij stil.  

Daarnaast is toegang tot data veel moeilijker. Organisaties of netwerken worden 

nauwelijks geregistreerd en zijn niet tastbaar. Daarnaast geldt vermoedelijk dat  

het dark number groter is naarmate de groep kleiner is, de winst kleiner is en het 

gebruik van geweld kleiner is. Groeperingen op het randje van georganiseerde cri-

minaliteit zijn vermoedelijk nagenoeg onzichtbaar. 

In de literatuur wordt vaak gekozen voor het bestuderen van ‘markten’ (zie bijv. 

Vander Baken, 2004).140 Redenen hiervoor zijn dat georganiseerde criminaliteit 

immers gebruikmaakt van legale markten,141 te maken heeft met dezelfde krachten 

(klanten, leveranciers, regelgevers en concurrenten) en het primaire doel van de 

misdaden winst is en dus de belangrijkste drijfveer. Kiezen voor ‘markten’ als unit  

of analysis ondersteunt daarnaast de idee dat criminele groeperingen dynamisch 

zijn en zullen reageren op de markt en veranderingen in risico’s (i.e. concurrentie  

en pakkans).  

De operationalisering betreft overigens een som van eigenschappen. Wanneer de 

unit of analysis de ‘markt’ wordt, moet vanuit daar wel weer de stap worden ge-

maakt naar ‘groeperingen’ omdat het onderscheidende kenmerk van georganiseerde 

criminaliteit de generieke structuur van het proces betreft (omvang en structuur 

netwerken, levensduur netwerken etc.), en niet die van de markten (mensensmok-

kel, drughandel, etc.). Wel zullen bepaalde typen markten (of terugkerende stappen 

in die markten, zoals witwassen) altijd een bepaalde schaal of omvang en mate van 

afstemming vereisen waardoor er vrijwel per definitie sprake is van georganiseerde 

criminaliteit. Aangezien dit hoofdstuk steunt op bestaande onderzoeken loont het in 

dit stadium niet om zelf te schaven aan de gehanteerde definities. Dat is relevanter 

in het stadium waarin de beschikbare databronnen opnieuw onderhanden worden 

genomen. De gepresenteerde informatie past dus binnen de eerder gegeven defini-

ties. De focus daarbij ligt altijd op de Nederlandse situatie en interpretatie. 

7.1.3 Huidige werkwijzen voor het meten van georganiseerde criminaliteit 

De VN 2000 aanpak tegen transnationale georganiseerde criminaliteit spoorde lid-

staten aan om informatie over georganiseerde criminaliteit te verzamelen en te 

delen. Om te inventariseren hoe georganiseerde criminaliteit in de EU gemeten  

werd en om na te gaan hoe rapportages verbetert kunnen worden, liep vanaf 2001 

het Hippokrates-project (Beken, 2004).  

In de huidige aanpak in meten en rapporteren over georganiseerde criminaliteit in 

Europese landen142 zijn de officiële misdaadstatistieken (verzameld door politie) en 

politiedata nog steeds de belangrijkste bronnen van informatie. De meerderheid van 

de landen gebruikt ook gerechtelijke databronnen, zoals statistieken van strafrech-

                                                
139 WODC-monitor 2012. 

140 Deze aanpak wordt ook min of meer gehanteerd door Europol in hun SOCTA 2017. 

141 Hoewel enigszins afhankelijk van de gekozen definitie. 

142 In het boek is naar twaalf landen gekeken: Zweden, Italië, België, Denemarken, Finland, Ierland, Griekenland, 

Frankrijk, Portugal, Spanje, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.  
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telijke vervolgingen (dus actoren) of inbeslagname (dus markten). Sommige landen 

gebruiken daarnaast aanvullende bronnen van bestuursorganen zoals ministeries, 

inspectiediensten die zich bezighouden met economische/financiële/fiscale onder-

zoeken, immigratiediensten, etc. Ook de Douane/Koninklijke Marechaussee levert 

soms data. Om het fenomeen georganiseerde criminaliteit te contextualiseren, ge-

bruiken landen ook de volgende bronnen: (wetenschappelijke) publicaties, media, 

internet, Interpol, NGO’s en Verenigde Naties. Steeds meer wordt ervoor gepleit  

om de traditionele kwantitatieve aanpak aan te vullen met een kwalitatieve aanpak 

(bijv. enquêtes, open interviews en veldwerk). 

Ook door onderzoekers zijn pogingen gedaan om de totale omvang van georgani-

seerde criminaliteit te meten. Vooral door niet te sterk op politiedata te leunen. Het 

blijft namelijk een vraag of deze administratieve data ooit een betrouwbaar beeld 

zullen gaan geven van dit type misdaad. Deze cijfers geven vermoedelijk eerder de 

prestaties van de politie aan dan de ware mate van criminele activiteit. Daarnaast 

varieert het aandeel verborgen criminaliteit sterk per land en over tijd. Voor georga-

niseerde criminaliteit gelden deze bezwaren mogelijk nog zwaarder dan voor andere 

typen criminaliteit (Van Dijk, 2007).  

Inmiddels is algemeen geaccepteerd dat gestandaardiseerde slachtofferenquêtes 

een redelijk goed beeld geven van ‘gewone’ misdaad, maar uiteraard met kantteke-

ningen (zie dit rapport). Alledaagse huishoudens worden doorgaans echter niet 

direct slachtoffer van georganiseerde criminaliteit (uitzonderingen daargelaten). 

Daarom is het nodig hier specifiek de populatie te ondervragen die wel blootgesteld 

wordt aan een aantal kenmerken van georganiseerde criminaliteit. De Composite 

Organized Crime Index (COCI) (Van Dijk, 2007) is een interessant voorbeeld van 

een schatting van georganiseerde criminaliteit die hier rekening mee houdt. Belang-

rijke bronnen zijn de jaarlijkse enquêtes onder directeuren van grote bedrijven van 

de World Economic Forum (WEF) en de analyses van Merchant International Group. 

De laatste consultancy-organisatie stelt risico assessments op van investerings-

risico’s in meer dan 150 landen. Onderdeel daarvan is de invloed van verschil- 

lende typen georganiseerde criminaliteit. De resultaten hiervan blijken sterk over- 

een te komen met die van de WEF-enquêtes. Op basis van deze twee bronnen heeft 

Van Dijk een Organized Crime Perception Index (OCPI) opgesteld die het level van 

verschillende typen georganiseerde criminele activiteiten zoals afpersing, drugs-, 

wapen- en mensenhandel aangeeft, zoals waargenomen door mogelijke slachtoffers 

en/of onafhankelijke experts (Van Dijk, 2007).  

Perceptie alleen geeft niet aan dat de omvang werkelijk zo is, maar kan gezien wor-

den als eerste ‘marker’. Van Dijk heeft een aantal objectieve indicatoren gevonden 

die sterk correleren met de uitkomsten op de OCPI. Dit zijn ‘grand’ corruptie, wit-

wassen, omvang van de zwarte economie en het aantal onopgeloste moorden per 

100.000 populatie. Die laatste wordt meegenomen omdat verondersteld wordt dat 

daders van koelbloedige moorden vanuit de georganiseerde misdaad niet vaak wor-

den veroordeeld. De uitkomst van de index is een ranking (zie tabel 7.1). Nederland 

scoort als één van de hoogste landen op de ranking en kent dus relatief weinig ge-

organiseerde criminaliteit. 
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Tabel 7.1 Scores Organized Crime Index 

 Average  

of the 

composite 

organized 

crime index 

Organized 

crime 

perception 

(rank) 

Informal 

sector 

(rank) 

Unsolved 

homicides 

(rank) 

High level 

corruption 

(rank) 

Money 

laundering 

(rank) 

Oceania 33 1 1 1 2 1 

West en Central Europe 35 2 2 2 4 3 

North America 44 4 4 4 6 4 

East and South-east Asia 45 5 3 7 3 6 

Central America 50 4 13 3 8 13 

Near and Middle East 50 7 6 11 1 2 

World 54 - - - - - 

South Asia 54 13 8 8 7 11 

North Africa 55 6 5 6 - 5 

East Africa 55 11 9 - 11 9 

Southern Africa 56 9 12 5 12 10 

South America 58 10 14 10 13 12 

Southeast Europe 58 14 10 12 9 14 

West and Central Africa 60 12 11 15 5 8 

East Europe 70 16 16 14 14 16 

Central Asia and 

Transcacasian 

70 15 - 13 15 - 

Caribbean 70 8 15 - 16 15 

Bron: Van Dijk (2007) 

7.2 Uitwerken van drie cases 

Zoals hierboven beschreven, is het concept georganiseerde criminaliteit lastig te 

operationaliseren. Daarnaast is het bijna ondoenlijk om de totale omvang van alle 

georganiseerde criminaliteit als geheel te willen meten. Afhankelijk van de gekozen 

unit of analysis is het nodig het concept te splitsen, bijvoorbeeld in de verschillende 

markten.  

Aangezien dit onderzoek een verkenning betreft, kiezen wij hier voor twee invals-

hoeken en drie cases. 

Wij onderzoeken, op verzoek van WODC, twee illegale markten: wietteelt (case 1) 

en mensenhandel (case 2).143 Daarnaast verkennen wij de netwerkbenadering (case 

3), waarbij wij criminele netwerken als uitgangspunt nemen voor het schatten van 

de totale omvang van georganiseerde criminaliteit. 

7.2.1 Wietteelt 

Bestaande schattingen 

Verschillende organisaties en onderzoekers doen pogingen om de omvang van wiet-

teelt te meten, zowel voor regio’s, Nederland, als wereldwijd. Deze onderzoeken zijn 

samengevat in tabel 7.2, en worden in deze paragraaf verder besproken.  

 
  

                                                
143 De case witwassen laten wij achterwege, aangezien uit interviews blijkt dat onze bijdrage op dit onderwerp zeer 

klein zal zijn. Daarnaast is Ferwerda (UU) momenteel bezig aan een onderzoek voor het WODC dat hier meer 

inzicht in gaat geven (WODC lopend onderzoek 2790). 
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Tabel 7.2 Omvangschattingen wietteelt  

Auteur(s) Methode meting Scope Periode 

Schatting p.j. 

(bandbreedte) 

Jansen (1993, 

1996) 

Onder andere enquête onder telers NL 1993/1996 40/50 ton 

Boekhoorn (1995) Differentiatie naar huistelers en middel- en groot-

telers. Informatie uit eerdere enquêtes (Jansen) en 

eigen geluiden (interviews) en schattingen. 

Berekening op basis van geschatte parameters.  

NL 1995 36-84 ton 

Bovenkerk et al. 

(2003) 

Semigestructureerde interviews en observaties NL 2003 >250 ton 

Van der Heijden 

(2003) 

Berekening op basis van schatting aantal kwekerijen 

(pakkans * ontmantelde kwekerijen) en aantal plan-

ten per kwekerij; validatie uitrekenen van gebruik.  

NL 2003 68-99 ton 

Van der Heijden 

(2006) 

Berekening op basis van schatting aantal kwekerijen 

(pakkans * ontmantelde kwekerijen) en aantal plan-

ten per kwekerij; validatie uitrekenen van gebruik 

én energiediefstal. 

NL 2006 323-766 ton 

KLPD (2010) Politiedata, documenten en interviews; cijfers van 

partners (Platform Energiediefstal, Meld Misdaad 

Anoniem) --> berekeningen op basis van pakkans, 

opbrengst van een plant en aantal oogsten dat 

jaarlijks haalbaar is in een kwekerij 

NL 2008 112-714 ton 

2009 92-585 ton 

2010 161-1.047 ton 

2011 187-1.196 ton 

Van der Giessen et 

al. (2014) 

Meerdere rekenmodellen voor de productie en 

consumptie van in Nederland geteelde wiet. 

NL 2012-2013 171-965 ton 

Spapens (2017) Informatie van spijtoptant getoetst aan bekende 

informatie over aantal kwekerijen, gemiddelde 

opbrengst, etc.  

Tilburg 2017 Ongeveer 250 ton 

(omzet ongeveer 

800 miljoen euro) 

Tilburg University/ 

Politie Brabant 

(2013)
a
 

Schatting politie Brabant  Provincie 

Brabant 

2015 340 ton  

(omzet ongeveer 

1 miljard euro) 

UNODC (Word 

Drug Report) 

(2008, 2017) 

Gerapporteerde productie (o.a. surveys binnen 

landen en annual report questionnaires aan landen), 

inbeslagname van wiet * interceptiekans, 'user 

prevalence rates (# gebruikers * gebruik)'.  

Wereld 2003-2009 13.300-66.000 ton 

Bouchard 

(2008a,b) 

Oogst per plant, oogst per lamp en oogst per watt.  Quebec 2006 Resp. 301, 302 en 

307 ton 

Marijuana Avail-

ability Watch 

Group (MAWG) 

(Drug Availability 

Steering 

Committee, 2002) 

Het MAWG ontwikkelde een model waarbij separaat 

binnenlandse en buitenlandse productie van wiet 

werd geschat.  

US 2001 10.000 ton 

a
 Op basis van interviews over niet openbaar rapport van het RIEC. 

 

Tussen 1990 en 2000 wordt de Nederlandse cannabissector getypeerd als een snel-

groeiende sector. In dit decennium schatten verschillende auteurs de omvang van 

de wietteelt. De econoom Jansen deed dit in 1993 en 1996 met een uitkomst van 

respectievelijk 40 en 50 ton geproduceerde nederwiet (Jansen, 1993, 1996). Boek-

hoorn et al. (1995) komen uit op tussen 36-84 ton; de export schatten zij marginaal 

op minder dan 5% (Boekhoorn, Van Dijk & Loef, 1995). Deze studies zijn met name 

gedaan op basis van enquêtes onder telers en interviews. Op basis van deze data 
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(en enkele aannames met betrekking tot bijvoorbeeld de oogst per plant) is de om-

vang geschat, die geverifieerd is met behulp van inbeslagnames. In deze onderzoe-

ken is er sprake van een lage n (bij zowel enquêtes als interviews) en een aantal 

veronderstellingen.144 Deze methode en haar uitwerking achten wij dan ook niet 

robuust; op de verschillende parameters zijn grote onzekerheidsmarges.  

Bovenkerk en Hogewind (2003) schatten de productie op minimaal 250 ton in 2001, 

met de opmerking dat dit getal ook veel hoger kan zijn. Zij stellen dat er rond de 

wietteelt sprake is van georganiseerde criminaliteit, én dat het grootste deel geëx-

porteerd wordt (Bovenkerk & Hogewind, 2003). Van der Heijden schatte in 2003 de 

omvang van de wietteelt op 68 tot 99 ton nederwiet (Van der Heijden, 2003). In zijn 

berekening ging hij uit van 25 gram wiet per plant, 4 oogsten per jaar, gemiddeld 

400 à 500 planten per kwekerij (op basis van politiegegevens) en een totaal van 

11.000-22.000 kwekerijen (pakkans 10%-20%, 2.200 ontmantelde kwekerijen). 

Deze aanbodschatting heeft hij vergeleken met een consumptieschatting. Op basis 

daarvan concludeerde hij dat het daadwerkelijke aantal kwekerijen aan de boven-

kant van de range moest zitten. Een parameter die omgeven is met onzekerheid,  

is het aantal geschatte kwekerijen. Zo wordt er wereldwijd gerekend met heel 

verschillende pakkansen, variërend van 2% tot 50% (KLPD, 2010). Die pakkans 

varieert onder andere door de mate van politie-inzet.145 In 2006 kwam Van der 

Heijden uit op een schatting van 323-766 ton geproduceerde wiet (Van der Heijden, 

2006). Dit is inclusief hobbyteelt (productie tot 5 planten voor eigen consumptie) 

dat hij schat tussen de 7,5 en 10,5 ton. De methode is soortgelijk aan de in 2003 

gepubliceerde studie. Het verschil is de robuustere schatting van het aantal kweke-

rijen, met name door de introductie van de variabele ‘energiediefstal’. Ook zijn de 

parameters veranderd. De auteur gaat nu uit van 29,4 gram wiet per plant, 3 of 4 

oogsten per jaar, 259 planten per kwekerij en tussen de 13.800 en 24.800 kweke-

rijen per jaar. Na vergelijking van de productie met de Nederlandse consumptie 

(berekend middels bevolkingsenquêtes), komt de auteur tot de conclusie dat het 

overgrote deel (ca. 90%) van de geproduceerde cannabis wordt geëxporteerd. Deze 

studie uit 2006 is robuuster dan de studie uit 2003. Verder geeft de auteur duidelijk 

aan dat, hoewel onzekerheidsmarges rondom parameters verkleind zijn, het nog 

steeds lastige parameters zijn. Bijvoorbeeld de pakkans blijkt moeilijk te schatten, 

op basis waarvan het aantal kwekerijen wordt geschat. Andere en betere getallen 

zijn nodig om de schatting van het aantal kwekerijen robuuster te maken.  

Recenter zijn er ook studies uitgevoerd naar de omvang van de wietteelt. De KLPD 

voert jaarlijks een onderzoek uit naar de omvang van georganiseerde wietteelt. Zij 

hebben een schatting gemaakt op basis van politiedata, literatuurstudie, interviews 

(politiemedewerkers over onderzoeken en bestuurlijke en private partners/experts) 

en cijfers van partners (Platform Energiediefstal, Meld Misdaad Anoniem). De bere-

keningen zijn gebaseerd op de (enkelvoudige) pakkans, de opbrengst van wiet per 

plant en het aantal oogsten per jaar. Deze aannames zijn flexibel, waardoor de 

schattingen uiteenlopen. Voor 2011 varieert de schatting van de omvang van wiet 

die op de markt gebracht werd van 187 tot 1.196 ton, met 448 ton als gemiddelde 

omvang (Jansen, 2012). Er lijkt wel sprake te zijn van een toename van de totale 

productie over de afgelopen jaren. Deze methode bouwt voort op (Van der Heijden, 

2006), met steeds betere onderbouwing van de parameters op basis van meer data 

over bijvoorbeeld energiediefstal. De bandbreedte van de schatting is echter erg 

                                                
144 Hoewel ook gesteld kan worden dat alle schattingen van dark numbers gebaseerd zijn op (veel) veronderstel-

lingen. 

145 Overigens lijkt er in deze berekening een fout gemaakt. Uitgaande van deze cijfers komen wij namelijk uit op  

een schatting van 680 tot 1.100 ton. Van der Heijden (2016, p. 54) noemt deze fout , 
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groot (variërend met de geschatte pakkans), wat aangeeft dat er nog steeds on-

zekerheid bestaat.  

Het WODC breidt deze methode verder uit vanuit de internationale literatuur (Van 

der Giessen, Mollenaar & Van Ooyen-Houben, 2014). Zij gebruiken drie rekenmodel-

len in plaats van één model, waarbij energieverlies of inbeslagname (en pakkans) 

centraal staat. Data voor deze modellen komt onder andere uit literatuur (bijvoor-

beeld bij het berekenen van de opbrengst per plant), inbeslagnames (ontmantelin-

gen, planten en toppen), registratie van energiediefstal en netverlies, en surveys 

(voor consumptie en zelfteelt). Schattingen voor 2012-2013 liggen tussen de 171  

en 965 ton geproduceerde wiet, afhankelijk van de gevolgde methode. Monte Carlo 

simulaties zijn gebruikt om de range te schatten op basis van de van onder- en 

bovengrenzen van parameters. De drie gebruikte modellen om de productie van 

wiet te onderzoeken lijken veel op elkaar, waardoor de auteurs zelf al aangeven dat 

triangulatie van de uitkomsten via deze verschillende modellen niet mogelijk is. Het 

zou dan ook sterk zijn om modellen te ontwikkelen op basis van óf energieverlies, óf 

inbeslagnames (en pakkans). Zo kan via verschillende invalshoeken de omvang in 

kaart worden gebracht en is triangulatie mogelijk.  

Voor heel Nederland zijn er, naar ons weten, recenter geen andere kwantitatieve 

schattingen dan hierboven genoemd. Wel heeft Tilburg University in 2013 onderzoek 

gedaan naar de wietteelt in de provincie Noord-Brabant. 146 Onderzoekers kwamen 

tot de conclusie dat de jaarproductie wiet in Noord-Brabant ongeveer 343 ton is. Dit 

is nagenoeg het gemiddelde van de schattingen uitgevoerd in eerdere onderzoeken. 

Omdat ook in de rest van Nederland wiet geteeld wordt (alhoewel wellicht in min-

dere mate), lijkt dit cijfer hoog. Het staat niet in verhouding tot de consumptie in 

Nederland, waardoor auteurs concluderen dat er uit Nederland veel wiet geëxpor-

teerd wordt. Dit wordt door anderen in twijfel getrokken. 147 Het heeft de voorkeur 

om de export op andere manieren (dan productie - consumptie = export) in beeld  

te krijgen, waardoor de huidige hoge exportschatting in perspectief kan worden 

geplaatst.  

Recentelijk heeft Spapens (2017) voor het gebied rond Tilburg schattingen gedaan . 

Zijn methode wijkt wat betreft de dataverzameling af van eerdergenoemde onder-

zoeken. Spapens kon gebruikmaken van de informatie van een spijtoptant. Deze 

persoon beheerde een aantal kwekerijen in het gebied rond Tilburg en had goed 

zicht op de cannabismarkt. Hij schatte dat er per week 20 ton natte wiet wordt 

opgekocht. Met een conversiefactor van 24% voor het drogen van wiet kan de 

jaarlijkse opbrengst geschat worden op ongeveer 250 ton. Dit komt overeen met 

een jaarlijkse omzet van ongeveer 800 miljoen euro.  

Wereldwijd houdt de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zich bezig 

met onderzoek naar verschillende soorten drugs, waaronder wiet. Bevindingen wor-

den gepubliceerd in het World Drug Report. Op basis van nationale rapporten schat-

ten ze de productie van wiet (gedroogd en hasj) op 37.000 ton in 2003 en 41.600 

ton in 2006 (UNODC, 2006, 2008). In het Word Drug Report van 2009 wordt er 

geschat dat cannabis (herb) productie uitkomt op 13.300-66.100 ton en cannabis 

(resin) op 2.200-9.900 ton. In dit rapport wordt via vier methoden een schatting 

gemaakt. Allereerst maakt men een schatting op basis van de door landen zelf ge-

rapporteerde productie. Ten tweede berekent men op basis van inbeslagname en 

pakkans de daadwerkelijke omvang van productie. Ten derde gaat men uit van het 

gemiddelde gebruik per populatie en ten vierde wordt het aantal gebruikers verme-

nigvuldigd met het gebruik (gediversifieerd naar type gebruiker). Op basis van ge-

bruik liggen de schattingen voor cannabis (herb) lager dan via inbeslagname en 

                                                
146 Rapport is mede geschreven door RIEC, het rapport zelf is niet openbaar. 

147 http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/24057/Brandpunt_Reporter.html 

file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.uitzendinggemist.net/aflevering/24057/Brandpunt_Reporter.html
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pakkans. Volgens dit onderzoek wordt de meeste wiet geproduceerd in Noord- en 

Zuid-Amerika. Nederland wordt genoemd als land dat vooral de Europese markt 

bedient.  

Een ander relevant onderzoek is uitgevoerd door Bouchard (2008)148 voor de 

Quebec-regio in Canada. Op basis van politiedata in arresten, cijfers over de hoe-

veelheid in beslag genomen wiet en interviews heeft Bouchard via verschillende 

methoden (oogst per plant, oogst per lamp en oogst per watt) de hoeveelheid ge-

produceerde wiet geschat. Via deze methoden die gedeeltelijk afwijken, komt hij 

toch uit op vergelijkbare resultaten, namelijk 302 ton, 301 ton en 307 ton respec-

tievelijk. Ook interessant is zijn onderzoek uit 2007 waarin hij de vangst-hervangst-

methode toepast op wietteelt in Quebec (Bouchard, 2007). 

Deze analyse van beschikbare schattingen maakt duidelijk dat de methode over-

wegend gelijk is gebleven (schatting gebaseerd op inbeslagname en pakkans), 

waarbij onderzoekers het rekenmodel steeds verder specificeren en verder uitwer-

ken. Verder valt op dat er vooral een meningsverschil is over de omvang van de 

export uit Nederland. Schattingen van de export lopen enorm uiteen: van minder 

dan 5% (Boekhoorn, Van Dijk & Loef, 1995) tot ruim 90% (Van der Giessen, 

Mollenaar & Van Ooyen-Houben, 2014). Om de relatie tussen consumptie en pro-

ductie beter te kunnen begrijpen, zou er meer duidelijkheid moeten komen over de 

omvang van de export. Nu zijn de meeste criminologen – zo ook de gesproken ex-

perts – het er wel over eens dat het grootste deel van de wietteelt voor export is 

bedoeld. Dat maakt omvangschattingen echter wel erg lastig. 

Wat betreft de data die verzameld wordt in de besproken onderzoeken, kan worden 

gesteld dat er vaak teruggegrepen wordt op dezelfde soorten data. De introductie 

van nieuwe databronnen is beperkt tot energiediefstal en energieverlies, wat overi-

gens een veelbelovende variabele is.149 Meer databronnen zou ertoe kunnen leiden 

dat de bandbreedte in de verschillende modellen verkleind kan worden. 

In de volgende paragrafen gaan we verder in op methoden en databronnen die ge-

bruikt kunnen worden. We maken onderscheid tussen methoden voor dataverzame-

ling (primair en secundair) en methoden voor data-analyse.  

 

Methoden voor dataverzameling – primair 

In deze paragraaf wordt besproken welke methoden ingezet kunnen worden om de 

omvang van de wietteelt inzichtelijker te maken. Enquêtes worden in onderzoek 

naar wietteelt vaak gebruikt. Zo werd in België een enquête uitgezet die werd in-

gevuld door 1.293 kleine telers (<50 planten; Decorte et al., 2014). Met name 

kleinere telers waren in deze enquête bereid om (anoniem) informatie te delen  

over de teelt en opbrengsten. Hawken en Prieger (2013) zetten ook een enquête  

uit onder telers. Respondenten bezaten buitenkwekerijen met een oppervlakte 

tussen de 5 m2 en ca. 20 hectare (gemiddeld 1.000 m2) en binnenkwekerijen met 

een oppervlakte tussen de 2 m2 en 2.700 m2 (gemiddeld 91 m2). Zowel thuistelers 

als professionele telers behoorden dus tot de steekproef. De onderzoekers maakten 

gebruik van een ‘trusted network’-methode bij het uitzetten van de vragenlijst om 

anonimiteit van de respondenten te kunnen garanderen. Een andere survey is de 

‘World Wide Weed Survey’,150 die in verschillende landen is uitgezet. Potter et al. 

(2015) rapporteren hierover dat er meer dan 6.000 kwekers de enquête hebben 

ingevuld. Dit zijn overwegend thuiskwekers. Alhoewel er bij thuiskwekers in mindere 

mate sprake is van georganiseerde criminaliteit, kan er wel waardevolle informatie 

opgehaald worden over teeltvariabelen, zoals bijvoorbeeld de oogst per plant. Waar 

                                                
148 Bouchard (2008).  

149 Hoewel ook hiervoor gecorrigeerd moet worden voor verlies dat niet crimineel is. 

150 Of: International Cannabis Cultivation Questionnaire; geïnspireerd door het onderzoek van Decorte. 
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er middels vragenlijsten een goed beeld kan ontstaan van ‘recreatieve’ kwekers, laat 

de enquête van Hawken en Prieger (2013) zien dat ook professionele telers middels 

deze methode informatie willen verstrekken. Voor hen blijft het garanderen van 

anonimiteit echter een belangrijke en moeilijke kwestie. 

Om consumptie te schatten kunnen enquêtes worden uitgezet onder gebruikers.  

Een voorbeeld hiervan is de Global Drug Survey,151 onderzoek van het Trimbos 

instituut152 en het WODC voor de Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Ooyen-

Houben, 2016). Eigenlijk is er in Europa een lange traditie in nationale en lokale 

prevalentie studies onder verschillende bevolkingsgroepen, maar zijn de meet-

instrumenten en de resultaten moeilijk te vergelijken, ondanks de inspanningen 

voor methodologische standaardisatie door organisaties zoals de EMDCCA, WHO  

en UNODC (Decorte, Mortelmans, Tieberghien & Moor, 2009). Alhoewel de gebruiks-

kant niet direct correleert met de productie van wiet, kan het toch helpen om een 

beter beeld te vormen van de totale procesketen van wiet én kan het mogelijk zicht 

geven op de omvang van de export en de verschillende soorten bronnen en distri-

butiekanalen. In combinatie met data uit enquêtes onder kwekers, kan men een 

schatting maken over bijvoorbeeld de omvang en verhouding tussen verschillende 

soorten wiettelers. 

Enquêtes onder buurtbewoners kunnen tevens een belangrijke bron zijn om na te 

gaan hoeveel kwekerijen er in bepaalde buurten zijn.153 Hetzelfde geldt voor wijk-

agenten. Het is algemeen bekend dat zij doorgaans veel meer informatie hebben 

over hun wijk dan dat er in de politiesystemen is opgenomen. Aan hen kan bijvoor-

beeld gevraagd worden na te gaan welke panden in hun wijk overdreven beveiligd 

zijn met camera’s (mogelijke indicatie voor een kwekerij). Ook binnen organisaties 

is er doorgaans dus al veel ongebruikte kennis. 

Hoewel interviews minder geschikt lijken om de omvang te bepalen voor deze vorm 

van criminaliteit, wordt deze methode soms toegepast (in etnografisch onderzoek, 

opsporing van de politie, etc.). Veroordeelden zouden bijvoorbeeld meer informatie 

kunnen willen prijsgeven over pakkansen en export. Maalsté (2008) bespreekt in 

een artikel hoe informatie verzameld kan worden middels interviews met mensen 

die momenteel actief zijn in het veld. Een nadeel van deze methode is dat het las- 

tig is om mensen te vinden die geïnterviewd willen worden, en met wie daarna ook 

een vertrouwensbasis opgebouwd moet worden. Dit kost tijd. Wel geeft Maalsté aan 

dat er ingewijden zijn die (om allerlei reden) informatie willen verstrekken, als je  

(a) investeert in relaties, (b) duidelijk je intenties aangeeft en (c) transparant bent 

over wat er met de informatie gebeurt. Interviews met wiettelers, coffeeshophou-

ders of experts kunnen heel bruikbare informatie leveren over die variabelen en 

scenario’s die gebruikt worden voor rekenmodellen: gemiddelde opbrengsten per 

plant en per m2, aantal oogsten per jaar, aantal Watts per m2, verschillende risico’s 

en inefficiënties, etc. 

Een primaire dataverzamelingsmethode die puur gericht is op het schatten van de 

omvang van wietteelt in Nederland is de Delphi-methode. Delphi kan worden inge-

zet om consensus te bereiken onder een groep experts. Door hun afzonderlijk de 

vraag voor te leggen hoe groot zij de omvang schatten, en daarna gezamenlijk in 

discussie te gaan over de schattingen, kan er op basis van consensus een uitspraak 

worden gedaan over de omvang. Aanname is hierbij dat door het bij elkaar brengen 

van expertise de schatting zuiverder wordt. De Deplhi-methode kent echter ook veel 

nadelen, zowel inhoudelijk (uitkomst sterk afhankelijk van de deelnemers) als prak-

tisch (tijdrovend en duur). 

                                                
151 www.globaldrugsurvey.com 

152 De enquête wordt uitgezet in samenwerking met het CBS en het RIVM. 

153 Bijvoorbeeld het WoonOnderzoek van de Rijksoverheid. 
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Een nieuwere methode die regelmatig wordt gebruikt in onderzoeken en opsporing 

is webcrawling. Via webcrawling kan grootschalig data verzameld worden die zich  

op het web bevinden, bijvoorbeeld over prijzen, kwaliteit, soorten, maar ook over 

kwantiteit. Verschillende studies laten zien dat wiet in toenemende mate verkocht 

wordt in verschillende cryptomarkten op het darkweb, en dat het verre weg nummer 

één is als het gaat over kwantiteit en aantal transacties (The Economist, 2016; 

EMCDDA, 2016; UNODC, 2017; Kruithof, 2016). Interessante methoden voor web-

crawling worden in deze studies getoetst en toegepast, bijvoorbeeld door het ge-

bruik van software zoals DATACRYPTO of de zo genoemde ‘snapshot methodologie’ 

door de I-Trend project (Martinez, Pazitny & Belackova, 2016). Ook is het nuttig om 

online onderzoek te richten op het ‘surface web’, bijvoorbeeld in online markten, 

cannabis forums of websites van growshops om te bepalen wat de kwaliteit en 

kwantiteit is van het materiaal dat nodig is voor kwekerijen. Vermoedelijk is online 

drugshandel in Nederland echter nog beperkt als het om wiet en hasj gaat. 

In verschillende landen worden satellietbeelden ingezet om buitenkwekerijen op  

te sporen (UNODC/Islamic Republic of Afghanistan, 2012). In Nederland zal deze 

methode minder succesvol zijn, gezien het aantal binnenkwekerijen. In het verleden 

heeft de politie wel geëxperimenteerd met drones om wiet op te sporen tussen ge-

wassen. Deze aanpak is gestaakt, vanwege de weinige successen.154 Relevanter 

voor de binnenteelt zijn warmtebeeldcamera’s. Een voorbeeld van de detectie van 

warmteafgifte is de zogenoemde ‘cannachopper’; een minihelikoper die uitgerust is 

met zowel een warmtebeeldcamera als een sensor die wiet ‘ruikt’.155 Overigens lijkt 

deze minihelikopter niet meer in gebruik.156 Verder worden kwekerijen tegenwoordig 

steeds beter geïsoleerd (tegen warmteverlies en geur), waardoor de effectiviteit van 

warmtedetectie zal afnemen.  

Al deze methoden zijn alleen lokaal in te zetten, en dus eerder geschikt voor opspo-

ring dan alleen voor het meten van de omvang van de wietteelt. Daarnaast is het 

inzetten van deze methoden (met name warmtebeeldcamera’s) kostbaar en privacy-

gevoelig. In combinatie met de relatief lage effectiviteit lijkt de haalbaarheid dus 

gering. 

 

Methoden voor dataverzameling – secundair 

In het geval van secundaire data wordt er gebruikgemaakt van al bestaande data-

bronnen. Deze kunnen indicatoren bevatten om de daadwerkelijke hoeveelheid 

wietteelt te schatten. Wiet kent een lange productie- en salesketen (figuur 7.1). Bij 

nagenoeg alle stappen in deze keten is er een bron te vinden die informatie kan 

geven over de omvang, aard en trends in wietteelt.157 

 
  

                                                
154 https://nos.nl/artikel/2173786-limburgse-boeren-zetten-drones-in-tegen-wiet.html 

155 www.trouw.nl/home/een-minihelikopter-die-cannabis-ruikt~a7bde9d7/ 

156 www.destentor.nl/lochem/cannachopper-wordt-al-niet-meer-ingezet~adb5591e/; 

www.gelderlander.nl/achterhoek/cannachopper-blijft-aan-de-grond~a36fa19a/  

157 Wij richten ons hier voornamelijk op de daadwerkelijke teelt.  

https://nos.nl/artikel/2173786-limburgse-boeren-zetten-drones-in-tegen-wiet.html
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.trouw.nl/home/een-minihelikopter-die-cannabis-ruikt~a7bde9d7/
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.destentor.nl/lochem/cannachopper-wordt-al-niet-meer-ingezet~adb5591e/
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.gelderlander.nl/achterhoek/cannachopper-blijft-aan-de-grond~a36fa19a/
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Figuur 7.1 Keten wietteelt 

 

Bron: KLPD, criminaliteitsbeeldanalyse 2009 georganiseerde wietteelt 

 

Regelen geschikte kweeklocatie 

 Data van opgerolde kwekerijen analyseren: Welke plekken/wijken zijn ‘gevoelig’ 

voor het hebben van teeltlocaties.158 

 Politiedata. 

 Leegstand / woningvoorraad / BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen; 

gebruiksdoel) / Kadaster / BRP / Handelsregister / CBS (Landelijke Monitor Leeg-

stand). De data in deze bronnen zou overeen moeten komen en zou informatie 

moeten kunnen geven over leegstand. Deze informatie zou bijvoorbeeld gekop-

peld kunnen worden aan gebruiksdata van water en energie om daadwerkelijke 

leegstand te kunnen vaststellen. Deze aanpak neigt echter eerder naar opsporing. 

Het dark number zal vermoedelijk groter zijn bij geïsoleerde, leegstaande huizen 

dan bij drukke wijken waar veel mensen wonen. 

 Woningbouwcoöperaties – achtergrondgegevens en opmerkingen/klachten per 

adres. 

 Belastingdienstdata (onregelmatigheden in aangifte: mensen die geld verdienen 

aan het verhuren van locaties; in zoverre dat niet zwart gebeurt.).  

 

Toelevering kweekbenodigdheden 

 Belastingdienst: omzet growshops,159 tuincentra en beveiligingsapparatuur shops. 

 Websites crawlen van growshops, tuincentra en verkoop beveiligingsapparatuur. 

 

Manipulatie stroomtoevoer 

 Netbeheer Nederland Platform Energiediefstal. Energie; aantal gebouwen; ge-

schatte/gemeten verbruik per gebouw, totale verbruik vanaf verdeelhuis, be-

rekende netverlies. Netbeheerders ontwikkelen daar zelf regelmatig nieuwe 

methoden voor.160 Energiediefstal blijft een hele belangrijke variabele.  

 Aantal branden door illegale stroomafname. 

 Plotseling opvallende stijging in energieverbruik op locaties.  

                                                
158 Politieonderzoekers geven aan dat kwekerijen in ‘goede’ en ‘slechte’ wijken worden gevonden; echter, constante 

monitoring van vestigingslocaties van kwekerijen kan wel aangeven of er verschuivingen plaatsvinden en zo-

doende bepaalde locaties ‘gevoelig’ zijn voor kwekerijen.  

159 Klassieke growshops zijn nu verboden. Ze kunnen alleen opereren als tuincentra/winkels, zonder referenties  

aan wiet. 

160 Bijvoorbeeld ValueA data-analyse software voor distributienetten. 
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Teelt 

 Watertoevoer. 

 Zie ook manipulatie stroomtoevoer.  

 Politiedata/inbeslagnamedata. Op verschillende plaatsen in de keten kan in-

beslagname plaats vinden. Zo worden lege kwekerijen aangetroffen, produce-

rende kwekerijen maar ook alleen de oogst (in de vorm van planten of toppen). 

Veel onderzoeken baseren hun schattingen op basis van opgerolde kwekerijen en 

inbeslagname van planten en gedroogde wiet. Door extrapolatie van deze cijfers 

(omvang van inbeslagname vermenigvuldigd met de pakkans) is het mogelijk een 

schatting te maken van het daadwerkelijke aantal kwekerijen. Zoals al besproken 

is kent methode een onzekerheidsmarge omdat het aantal opgerolde kwekerijen 

niet alleen afhangt van het aantal bestaande kwekerijen, maar ook van bijvoor-

beeld de politie-inzet. 

 Meld Misdaad Anoniem. Op verschillende plaatsen in de wietketen kunnen burgers 

‘iets’ merken. Bijvoorbeeld bij het inrichten van een kwekerij, identiteitsfraude, de 

kweek zelf, of de afvoer van de oogst of afval. Of over drugsoverlast. 

 WoonOnderzoek van de Rijksoverheid. Survey over woonsituatie, verhuisproces 

en woonomgeving. Vooral overlast van omwonenden kan interessant zijn.  

 Overlastmeldpunt gemeenten/politie; melding overlast met betrekking tot kweke-

rijen. 

 

Verwijderen afval 

 Waterkwaliteit – het meten van oppervlaktewaterkwaliteit – in theorie zou dat 

vervuild zijn. Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Het gaat om 

het meten van water bij inname punten, waardoor niet precies bepaald kan wor-

den waar het water vandaan komt (enkel op regioniveau). Ook is niet duidelijk of 

de restanten in het water komen van gebruik of productie.  

 Luchtkwaliteit – zelfde redenering als hierboven. 

 Meldingen overlast afvaldump. 

 Aangetroffen afval. 

 

Afzet/handel 

 Bureau Ontnemingswetgeving OM. Onderdeel van het OM dat zorgt dat criminele 

winsten worden afgenomen. 

 Actuele prijs van wiet/wiet; koppelen aan gebruik.  

 Informatie over grote geldopnames van banken. 

 Telefoondata – focus op burners (prepaidtelefoons met een korte levensduur). 

 

Overige/algemeen 

 Vonnissen/arrestaties: om grip te krijgen op de schaalgrootte van georganiseerde 

criminaliteit wordt door veel studies gebruikgemaakt van vonnissen van de recht-

bank inzake wietteelt. Daarin worden niet alleen inbeslagnames vermeld, maar 

ook de context waarin dit gebeurde. Zo kan er wellicht meer grip komen op de 

omvang van de export van wiet, maar ook op de gehele werkwijze rondom wiet-

teelt.  

 Sociale media en Google-data. Zoektermen en berichten op sociale media geven 

mogelijk aanknopingspunten of trends weer. 

 CBS City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. Door beschikbare data slim te combineren 

en te analyseren moet deze City Deal meer zicht geven op patronen en structuren 

van georganiseerde criminaliteit. Het is nog onduidelijk in hoeverre er ook iets 

gezegd kan worden over de omvang. 
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Al deze bronnen bevatten in potentie waardevolle informatie om de omvangschattin-

gen van wietteelt te verbeteren. Er is dus veel data, maar wel gefragmenteerd. De 

grootste uitdaging zit hem dus in het op de juiste manier koppelen van de verschil-

lende bronnen. Dit probleem behandelen wij in de volgende paragraaf. 

 

Methoden voor data-analyse 

In de data-analyse kunnen er verschillende sporen gevolgd worden om tot een 

zuiverdere schatting van de omvang te komen: 

 bestaande modellen verbeteren (bestaande inputparameters als pakkans ver-

beteren); 

 bestaande modellen met nieuwe inputparameters (op basis van nieuwe data); 

 nieuwe modellen met nieuwe inputparameters (bijvoorbeeld een model bouwen 

dat alleen draait om energiediefstal, of waarin omvang wordt geschat op basis 

van leegstand).  

Eerder concludeerden wij al dat er in potentie informatie beschikbaar is over de aard 

en omvang van wietteelt. Het ligt dus voor de hand om in de eerste plaats na te 

gaan of de hierboven genoemde databronnen gebruikt kunnen worden om de schat-

tingen van het dark number betrouwbaarder te maken. Het betreft hier feitelijk een 

big data analyse. 

Voor een precieze uitwerking van een dergelijke methode zou een data scientist 

toegang moeten krijgen tot deze bronnen. Dat is in dit stadium niet realistisch. Op 

een abstracter niveau kunnen wel enkele voorwaarden worden geschetst.  

De belangrijkste voorwaarde is dat de verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden. Dat is direct een ingewikkelde opgave. Het betekent dat elk van 

deze bronnen dezelfde identifier zou moeten hebben of – na opschoning – zou moe-

ten kunnen krijgen. Voor wietteelt zou het adres bijvoorbeeld een goede identifier 

zijn. Voor de meeste bronnen lijkt het op het eerste gezicht te doen dit aggregatie-

niveau te kiezen. Dat betekent wel dat wanneer er enkel indicatoren beschikbaar 

zijn op buurtniveau, ieder adres in die buurt deze waarde krijgt (tenzij er informatie 

beschikbaar is om dit te bewerken). Deze indicator zou dan dus minder krachtig 

zijn.  

Vervolgens moeten zinvolle verbanden uit een enorme bak aan data gefilterd wor-

den. Kun je leegstand koppelen aan water- en energiedata? Andere bronnen staan 

meer op zichzelf (zoals meldpunten voor misdaad of overlast).  

Uit deze bronnen komen ongetwijfeld ‘opvallende’ resultaten. Dat wil zeker niet 

zeggen dat al die resultaten een teken zijn van georganiseerde wietteelt. Om daar 

onderscheid in te maken zou de ‘rode vlag’-methode gebruikt kunnen worden.161 

Daarvoor moeten we een onderscheid maken tussen vlaggen die werken binnen één 

bron (een tip van een buurtbewoner is op zichzelf al een goede indicatie, net als het 

kopen van veel spullen in een growshop) en vlaggen die enkel werken wanneer er 

twee of meer bronnen met elkaar gecombineerd worden (een hoog energieverbruik 

is op zich geen vlag – het kan immers om een verpleegtehuis gaan of iets dergelijks 

– maar wanneer dit gecombineerd wordt met het aantal mensen dat woonachtig is 

op een adres kan het wel een vlag zijn). Pas als er meerdere opvallende resultaten 

geconstateerd worden (ander voorbeeld: én onterecht aangemerkt als leegstaand, 

én wel water/energieverbruik, én een vervuilde luchtkwaliteit) dan pas wordt het 

aangemerkt als ‘vermoedelijke wietkwekerij’ en krijgt het adres een vlag. Vanzelf-

sprekend hebben niet alle bronnen eenzelfde gewicht (slechte waterkwaliteit is veel 

vager dan een tip van een buurtbewoner). Deze verbanden kunnen al veel duidelijk  
  

                                                
161 Vergelijkbaar met de methode van de douane om op basis van risicoprofielen verdachte containers te kunnen 

bekijken. 
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maken over het vereiste organisatieniveau en de mate waarin al actief geëxperi-

menteerd kan worden met de methode als maar één of enkele partijen medewer-

king verlenen.  

Ook kan er met deze methode sprake zijn van foutpositieven en foutnegatieven. Een 

statisticus is dus zeker nodig om hier een betrouwbare berekening voor te maken. 

Of dit een uitbreiding van de bestaande modellen wordt of een (variatie op de) 

vangst-hervangstmethode moet blijken uit de data (zie ook hoofdstuk 4). Bouchard 

(2008) suggereerde het gebruik van de vangst-hervangstmethode om de produc- 

tie van wiet in Quebec te schatten. Zijn aanpak combineert diverse databronnen: 

arrestatiedata, inbeslagnames en interviews met telers. Voor het berekenen van de 

gehele productie gebruikt hij het Zeltermans Poisson model. Vier parameters zijn: 

omvang van de kwekerij en kweektechniek, gemiddelde aantal planten, verloop, en 

gemiddelde aantal gewassen per jaar. 

Gezien de hoeveelheid data die beschikbaar is, lijkt het onnodig om zelf meer data 

te verzamelen (bijvoorbeeld middels een enquête). Wel kunnen deze methoden een 

waardevolle ‘tweede’ stap zijn om de initiële schattingen bij te schaven. De Delphi-

methode of het simpelweg raadplegen van experts kan interessant zijn hiervoor. 

Voor het schatten van de omvang van mensenhandel (zie paragraaf 7.2.2) wordt 

deze aanpak regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld door Bales in zijn werk voor de 

Global Slavery Index.162 

7.2.2 Mensenhandel 

Stand van zaken kwantificeren omvang 

Hoewel over de meeste definities gediscussieerd kan worden kent mensenhandel als 

één van de weinige type criminaliteit een formele definitie in de internationale wet-

ten. De United Nations Palermo Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking 

in Persons definieerde het in 2000 als:  

‘recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means 

of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving 

or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having 

control over another person, for the purpose of exploitation.’ (artikel 3) 

Deze definitie wordt ondersteund door 186 landen en ook de in Nederland gehan-

teerde definitie is hierop gebaseerd. Toch is er nog onduidelijkheid over wat men-

senhandel in de praktijk precies is, vooral bij de vergelijking tussen landen.  

Verschillende organisaties en onderzoekers proberen het aantal slachtoffers van 

mensenhandel in kaart te brengen. In Nederland is dat vooral de Nationaal Rappor-

teur Mensenhandel die de registraties van CoMensha analyseert en in 2017 ook een 

schatting heeft gegeven van het dark number. Internationaal zijn de International 

Labour Organisation en the Global Slavery Index van de Walk Free Foundation de 

meeste bekende metingen. Tabel 7.3 geeft een overzicht van de verschillende 

schattingen.163  

 
  

                                                
162 Eerste schattingen zijn gedaan op basis van zo veel mogelijk bronnen, waarna experts de schattingen bijschaven. 

Inmiddels is de index vooral gebaseerd op enquêtes. 

163 Deze lijst is niet uitputtend. 
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Tabel 7.3 Omvangschattingen slachtoffers mensenhandel 

Auteur(s) Methode meting Scope Periode Schatting slachtoffers 

Nationaal rapporteur 

(2016) 

In 2017 MSE-methode van 

Cruyff, Van Dijk en Van der 

Heijden 

NL 2014-2015 6.274 per jaar 

UNODC Global Reports 

on Trafficking in 

Persons (2016) 

MSE-methode van Cruyff, Van 

Dijk en Van der Heijden 

NL 2010 5.600 

2011 8.400 

2012 8.400 

2013 7.100 

2014 6.700 

2015 5.800 

Cruyff, Van Dijk & Van 

der Heijden (2017)a
 

MSE-methode van Bales, 

Hesketh en Silverman verder 

ontwikkeld en aangepast voor 

Nederland 

NL 2010 6.000 

2011 9.400 

2012 9.500 

2013 8.000 

2014 7.800 

2015 6.600 

International Labour 

Organisation (2012) 

Vangst-hervangstmethode EU en andere 

ontwikkelde 

landen 

2002-2011 1,5 miljoen 

International Labour 

Organisation (2012) 

Vangst-hervangstmethode Wereld 2002-2011 20,9 miljoen 

Global Slavery Index 

(2016) 

Surveys en extrapolatiemodellen NL 2016 17.500 

Global Slavery Index 

(2016) 

Surveys en extrapolatiemodellen Wereld 2016 45,8 miljoen 

2017 40,3 miljoen 

Bales, Hesketh & 

Silverman (2015) 

Multiple systems estimation 

(MSE) 

VK 2015 10.000-13.000 

Van Dijk (2015) Multi-mode-model NL 2015 Seksuele uitbuiting: 

12.000 per jaar 

Arbeidsuitbuiting:  

18.000 per jaar 

Bales (2017) Schattingen op basis van 

secundaire data 

Wereld 2004 27 miljoen 

Datta & Bales (2013) Surveys NL 2012 2.175 

Fairwork (2012) ILO-cijfers omgerekend naar 

Nederland 

NL 2002-2011 30.000 

a
 Deze getallen hebben dezelfde bron als het rapport van de Nationaal Rapporteur en UNODC, maar verschillen omdat de 

schatting van de bovengenoemde bronnen is gebaseerd op vijf lijsten en die van het artikel op zes. Daarnaast is de schat-

ting in het artikel gebaseerd op drie covariaten (sekse, leeftijd en type uitbuiting), terwijl de schatting uit de monitor van 

de nationaal rapporteur vier covariaten gebruikt (ook nationaliteit). 

 

Dat de officiële registraties164 onvoldoende inzicht geven in de totale omvang van 

slachtoffers van mensenhandel moge duidelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het 

UNODC-rapport van 2014 dat voor Nederland (met een populatie van 17 miljoen 

inwoners) 1.700 slachtoffers rapporteert volgens de officiële registraties en voor  

de VS (met een populatie van 400 miljoen inwoners) slechts 500 (Cruyff, Van Dijk  

                                                
164 In tegenstelling tot de omvangschattingen uit tabel 7.3. 
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& Van der Heijden, 2017). Dat lijkt een hoogst onwaarschijnlijke uitkomst. Andere 

methoden zijn dus zeker nodig.  

Bales is één van de bekendste experts op het gebied van omvangschattingen van 

slachtoffers van mensenhandel, of, zoals hij het zelf noemt: moderne slavernij 

(Bales, 2017). Een eerste schatting resulteerde uit een meta-analyse van allerlei 

typen literatuur (praktisch alles wat gepubliceerd was over de omvang van men-

senhandel) van 1994 tot 1999. Op basis hiervan werden eerste schattingen voor-

gelegd aan experts die deze schattingen aanscherpten.165 Aggregatie leidde tot  

een omvangschatting van 27 miljoen slachtoffers wereldwijd.  

Een uitbreiding van deze methode kwam van het werk van Pennington, Ball, Hamp-

ton en Soulakova (2009). Zij introduceerden een serie vragen over mensenhandel  

in een random sample health survey van de hele populatie van vijf Oost-Europese 

landen. Op basis daarvan konden zij een eerste schatting maken van de proportie 

van elk lands populatie dat te maken heeft gehad met mensenhandel. Meer landen 

volgden en al snel werden er extrapolatie schattingsmodellen gebouwd. Gevolg: de 

Global Slavery Index in 2013 met als omvangschatting 29,8 miljoen slachtoffers.  

De derde fase in het schatten van de omvang van het aantal slachtoffers was de 

introductie van systematische en vergelijkbare representatieve random samples in 

een aantal landen. Hiervoor werd de World Poll surveydata gebruikt die represen-

tatief zou zijn voor 95% van de werelds volwassen populatie.166 Resultaat: een 

nieuwe Global Slavery Index in 2014 met een schatting van 35,8 miljoen slacht-

offers.  

De vierde fase betrof het opstellen van algoritmes voor extrapolatie voor landen  

die niet zijn meegenomen in de surveys, gelinkt aan een aantal voorspellers van 

mensenhandel. Dat is direct een belangrijk punt van kritiek op de Global Slavery 

Index: de discutabele clustering van landen voor extrapolatie in twaalf groepen 

(Weitzer, 2014). 

De meest recente Global Slavery Index rapporteert 40,3 miljoen slachtoffers in 

2017. Het Nederlandse aandeel zou 17.500 slachtoffers zijn (in 2016 – resultaten 

voor 2017 nog niet bekend; 0,10% van de populatie). Dit is op basis van de MSE-

methode van Van Dijk en Van der Heijden geschat (zie verderop).  

De International Labour Organization (ILO) paste in 2005 en 2012 de vangst-her-

vangstschattingsmethode toe om de omvang van mensenhandel wereldwijd te 

schatten (ILO, 2005, 2012). Deze schattingen werden niet als betrouwbaar aange-

merkt, maar zorgden wel voor een verdere ontwikkeling van nieuwe schattings-

methoden. In 2015 publiceerden Bales, Hesketh en Silverman een schatting van  

het aantal slachtoffers van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk op basis van de  

MSE-methode, in feite een uitbreiding van vangst-hervangst (Bales, Hesketh & 

Silverman, 2015). 

Zoals Van Dijk en Van der Heijden (2016) opmerken, zijn surveys niet per se ge-

schikt voor ontwikkelde landen als Nederland (Cruyff, Van Dijk & Van der Heijden, 

2017). Vooral door non-response (moeilijk te bereiken populatie) en niet eerlijk 

antwoorden. Zij stellen dat de MSE voor een land als Nederland de beste benadering 

is. Daartoe ontwikkelden zij het model van Bales, Hesketh en Silverman verder en 

pasten het toe op de Nederlandse situatie. Zij gebruikten een loglineair model op 

basis van zes lijsten van de politie, regionale coördinatoren/CoMensha, de douane, 

dienstenleverende NGO’s, arbeidsinspectie, en anderen (jeugdzorg, advocatenkan-

toren, etc.). De eerste schattingen waren redelijk hoog (17.800 voor 2014), maar 

na het toevoegen van covariaten en meerdere jaren komt de schatting uit op een 

                                                
165 Van belang is de definitie die Bales en alle experts gebruikten: ‘[a] social and economic relationship in which a 

person is controlled through violence or its threat, paid nothing, and economically exploited.’ 

166 www.gallup.com/home.aspx en www.globalslaveryindex.org/ 

file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.gallup.com/home.aspx
file://GDIOSVM015.AD.MINJUS.NL/groupdata2$/WODC3/G_RAPP/Cahiers/Cahiers%202018/Cahier%202018-21b%20-%202830%20-%20Dark%20number%20-%20PaulS/2-2830%20werk/www.globalslaveryindex.org/
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omvang van circa 7.000 slachtoffers. Aangezien er circa 1.400 registraties van 

mogelijke slachtoffers per jaar zijn, is het geschatte totaal aan slachtoffers in 

Nederland vijf keer zo hoog als geregistreerd. 

Ook de slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de nationaal rapporteur 

rapporteert in 2017 voor het eerst een dark number. Het betreft het MSE-model van 

Cruyff, Van Dijk en Van der Heijden (2017; zie ook tabel 7.3). Dit is de eerste keer 

dat de nationaal rapporteur een schatting voldoende betrouwbaar achtte om eraan 

mee te werken (cf. slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel). Voor het eerst lijkt het model stabiel over tijd en pas-

send bij de Nederlandse verwachtingen. De aantallen verschillen dan ook sterk met 

de vorige schatting van het MSE-model. Dat ligt vooral aan de veelomvattende defi-

nitie van mensenhandel167 en de covariaten die dit jaar worden gebruikt om daar 

onderscheid binnen te maken (plus meer data die de schatting betrouwbaarder 

maakt).168 Er is nu rekening gehouden met vier verschillende vormen van mensen-

handel: binnenlandse seksuele uitbuiting, binnenlandse uitbuiting buiten de seks-

industrie, grensoverschrijdende seksuele uitbuiting, en grensoverschrijdende uit-

buiting buiten de seksindustrie. Ook is de schatting dit jaar gebaseerd op vijf lijsten 

in plaats van zes. Het betreft de data  

van Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) over gemelde slachtoffers die 

aanvankelijk bij vijf verschillende groepen instanties in beeld zijn gekomen, te 

weten: de politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie op-

sporing (ISZW-DO), regiocoördinatoren, opvanginstellingen en overige instanties. 

De data van de Koninklijke Marechaussee wordt niet meer meegenomen, omdat zij 

veelal slachtoffers melden waarbij er slechts een zeer geringe indicatie van mensen-

handel is (zogenoemde slachtoffers van sub-3, het over de grens brengen van een 

prostituee zonder dat direct uitbuiting kan worden aangetoond).169 Er kan nu ge-

steld worden dat er een redelijk betrouwbare schatting170 ligt voor de vijf groepen 

die in Nederland het vaakst voorkomen binnen registraties: binnenlandse seksuele 

uitbuiting van minder- en meerderjarige vrouwen, grensoverschrijdende seksuele 

uitbuiting van vrouwelijke meerderjarigen en voor mannelijke en vrouwelijke meer-

derjarige slachtoffers van grensoverschrijdende niet-seksuele uitbuiting. De andere 

categorieën (elf) zijn minder betrouwbaar/stabiel (vooral mannelijke slachtoffers 

van seksuele uitbuiting minder- en meerderjarig in Nederland, grensoverschrijdende 

seksuele uitbuiting van mannen minder- en meerderjarig, niet-seksuele uitbuiting 

van buitenlandse minderjarigen (zowel mannelijk als vrouwelijk) en niet-seksuele 

uitbuiting in Nederland (zowel minder- als meerderjarig, zowel mannelijk als vrou-

welijk), omdat er minder cases in beeld zijn (en er dus minder is om een schatting 

op te baseren). Verbeterslagen zijn er echter nog steeds te halen, bijvoorbeeld door 

ook driewegsinteracties toe te voegen naast de nu gebruikte tweewegsinteracties. 

Daarvoor is wel meer data nodig (minder missing values bij CoMensha en een 

hogere meldingsbereidheid). 

Niet alleen in Nederland is het schatten van de omvang van mensenhandel een punt 

van discussie. Uit een meta-analyse van Farrell et al. (2013) blijkt dat de schattin-

gen van het aantal slachtoffers van mensenhandel in de Verenigde Staten ligt tus-

sen de 5.200 (nationale dataverzameling en surveystudies) en 60.500 (economische 

modelling studies). 

                                                
167 De verschillende soorten mensenhandel hebben waarschijnlijk ook verschillende inclusiekansen. 

168 Zie ook Slachtoffermonitor (2017, p. 21, voetnoot 21). 

169 Zie ook Slachtoffermonitor (2017, p 13-14, paragraaf 1.1.2). 

170 In vergelijking met de bekende registraties, niet in vergelijking met schattingen volgens andere methoden. Op 

die andere methoden is immers ook kritiek en de schattingen lopen uiteen. 
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Hoewel voortgang wordt geboekt met het bepalen van de juiste methode om de 

omvang van slachtoffers van mensenhandel te schatten, is het nog steeds evident 

dat kleine aanpassingen in de huidige modellen verschillende uitkomsten geven. De 

schattingen van Van Dijk en Van der Heijden tonen aan dat het meenemen van 

meer informatie invloed heeft op de schattingen. Meer informatie meenemen is in 

de statistiek altijd beter. Het meest recente model zou dus zeker het betrouwbaarst 

zijn. Daarnaast zou het meenemen van nog meer bronnen mogelijk een nog be-

trouwbaarder model kunnen geven. Het WODC wil dan ook dat er een tweede schat-

ting met data over dezelfde periode wordt uitgevoerd, maar dan met een andere 

betrouwbare methode (dus geen MSE). Als de uitkomsten dicht bij elkaar zitten, 

kunnen de schattingen als betrouwbaar worden aangemerkt. 

 

Methoden voor dataverzameling – primair 

Of het voor het bepalen van het dark number van mensenhandel nuttig is om pri-

maire dataverzamelingsmethoden in te zetten kan betwist worden. Wel zou het – in 

theorie – een waardevolle toevoeging of toetsing kunnen zijn op het huidige MSE-

model. Hieronder bespreken wij een paar veelgebruikte methoden. 

Via etnografisch veldwerk kan van een klein gebied een redelijk betrouwbaar beeld 

worden geschat (Steinfatt, 2015). In Nederland zijn etnografische studies over men-

senhandel uitgevoerd (Staring, 2007; Oude Breuil et al., 2011; Zaitch & Staring, 

2009). Voor het schatten van het totale dark number lijkt de externe validiteit te 

laag, maar het kan wel belangrijke inzichten bieden in de manier waarop illegale 

markten en criminele netwerken in elkaar steken. Ook kan het aanknopingspunten 

voor verdere metingen bieden. Door inzicht te hebben in de dagelijkse activiteiten 

van criminelen kan mogelijk iets gezegd worden over de omvang.  

Meer voor de hand liggend en veelvuldig toegepast is de inzet van enquêtes. Het 

bereiken van de directe doelgroep (slachtoffers) is lastig en kent methodologische 

nadelen. Er zijn verschillende aanpakken om hiermee om te gaan. Te denken valt 

aan sneeuwbalsteekproeven waarbij wordt gestart met een kleine steekproef en het 

zoeken van nieuwe respondenten wordt overgelaten aan de respondenten uit deze 

initiële steekproef (Sikkel, Van der Heijden & Van Gils, 2006). Vergelijkbaar is Res-

pondent-Driven Sampling (RDS) waarbij respondenten beloond worden voor partici-

patie en werven, en waarbij verwijscoupons worden gebruikt waardoor anonimiteit 

groter kan blijven dan bij de sneeuwbalsteekproef (zie hoofdstuk 4). Bij adaptive 

sampling worden de selectiecriteria voor een steekroef aangepast op basis van de 

eerste onderzoeksresultaten (Zhang & Vincent, 2017).  

De network scale up-methode betreft een enquête met vragen over het aantal 

slachtoffers van mensenhandel in het persoonlijke netwerk van de respondent en 

vragen om de omvang van het netwerk van de respondent te kunnen schatten 

(Shelton, 2015). Ook de randomized response methode grijpt in op de inhoud van 

de enquête. Antwoorden op gevoelige vragen worden mede door kans bepaald. Op 

die manier weet niemand of een waar antwoord is gegeven en is de privacy van de 

respondent gewaarborgd. Op basis van statistische analysis kan de verdeling van de 

ware antwoorden berekend worden (Sikkel, Van der Heijden & Van Gils, 2006). 

Een andere mogelijkheid is om niet de slachtoffers zelf, maar de klantenkring van 

prostituees te bevragen (Zaitch & Staring, 2009). Een heel groot deel van de slacht-

offers van mensenhandel wordt door klanten gevonden op het internet.171 Meld Mis-

daad Anoniem heeft daar eerder al gebruik van gemaakt door een banner op de site 

www.hookers.nl te plaatsen over gedwongen prostitutie. 

Om mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering in kaart te brengen is 

in 2013 onder medisch professionals in Nederland een enquête afgenomen, waarin 

                                                
171 Bron: interview met de politie. 
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hen wordt gevraagd naar het voorkomen van orgaanhandel en het vermoeden dat 

het daarbij om mensenhandel ging (DLIO, 2017). Deze markt lijkt in Nederland 

gering en een link met georganiseerde criminaliteit kon niet worden vastgesteld. 

Voor andere vormen van mensenhandel zou het wellicht een goede methode zijn. 

Medisch professionals zullen echter eerst getraind moeten worden in het herkennen 

van signalen van uitbuiting. 

Hieraan gerelateerd is de Delphi-methode interessant. Bij deze methode worden 

inschattingen van de omvang van de populatie door deskundigen gecombineerd. (1) 

Er wordt een panel van experts samengesteld, (2) zij komen niet direct met elkaar 

in contact, (3) zij geven in de eerste ronde hun mening over het probleemgebied, 

(4) in de tweede ronde worden zij met elkaars meningen geconfronteerd en stellen 

ze hun mening bij of motiveren deze, en (5) deze procedure wordt herhaald tot de 

meningen convergeren of niet meer veranderen. 

Zhang en Vincent (2017) stellen dat adaptive sampling ook gecombineerd kan wor-

den met de methoden gebaseerd op registerdata. Geregistreerde cases kunnen 

gezien worden als netwerk. Elke bron nomineert een andere bron, misschien via 

weblinks (bij online) of referenties (bij academisch). Het is dus mogelijk om een 

bestaande netwerk sampling aanpak toe te passen om de populatiegrootte te schat-

ten. Als er veel verbanden zijn dan blijkt volgens simulatie studies dat deze aanpak 

preciezere schattingen kan geven dan vangst-hervangstmethoden. 

Lastig is wel dat het bij deze methoden steeds gaat om een kleine specifieke deel-

populatie (bijv. slachtoffers van seksuele uitbuiting in Amsterdam). Dat houdt dus  

in dat je alleen die populatie kunt vergelijken met dezelfde populatie uit het MSE-

model. Dat wordt al snel lastig, vanwege de kleine aantallen in het model. Het nut 

van de inzet van primaire dataverzamelingsmethoden zou dus afhangen van wat 

minimaal nodig is voor het MSE-model versus wat maximaal haalbaar is met deze 

methodes. 

 

Methoden voor dataverzameling – secundair 

Zoals eerder al opgemerkt, kunnen de bestaande schattingsmodellen betrouwbaar-

der worden gemaakt als er meer bronnen worden toegevoegd. In de onderstaande 

figuur plotten wij de keten van mensenhandel. Vooral de uitbuitingsfase – en in 

mindere mate de transportfase – lenen zich voor dataverzameling.  

 

Figuur 7.3 Keten van mensenhandel 
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Om in Nederland in de legale prostitutie te mogen werken zijn documenten nodig, 

onder meer een basisregistratie personen en een inschrijving van de Kamer van 

Koophandel. Vervalsing komt wel nog steeds voor, bijvoorbeeld om minderjarigheid 

van het slachtoffer te verhullen (DLIO, 2017). Volgens de politie is het legale circuit 

over het algemeen goed geregeld (mede door prostitutiecontroles, zie ook (Wijk, 

Ham, Hardeman & Bremmers, 2014)). Een groot deel van de slachtoffers van men-

senhandel werkt dan ook in de illegale prostitutie.  

Uit het recente Nationaal dreigingsbeeld blijkt dat mobiliteit en vluchtigheid ken-

merkend zijn voor huisvesting en arbeid van slachtoffers (DLIO, 2017). Slachtoffers 

worden nu sneller van de ene naar de andere werklocatie verplaatst dan voorheen. 

Buitenlandse slachtoffers belanden vaker in de illegale raamprostitutie, terwijl 

Nederlandse slachtoffers vaker werken in de thuisprostitutie, in clubs en in de 

escort. Huren van ruimtes kan via kamerbedrijven binnen de seksindustrie en via 

vastgoedbedrijven of makelaars.  

De meeste klanten worden geworven via advertenties op internet. De politie crawlt 

dan ook de bekende sites om zo verdachte advertenties (24 uur per dag beschik-

baar, bereid tot onbeschermde seks; geen grenzen voor wat betreft seksuele hande-

lingen, land van herkomst, leeftijd) te vinden. Daar wordt actief op gerechercheerd, 

soms door het aanmaken van lokprofielen. Sociale media worden ook steeds meer 

gebruikt.172 

Andere vormen van mensenhandel naast seksuele uitbuiting zijn arbeidsuitbuiting 

(doorgaans opgespoord door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), cri-

minele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering. Voor wat betreft orgaanhandel 

blijkt dat artsen vaak wel signalen hebben dat hun patiënten een orgaantransplan-

tatie in het buitenland hebben ondergaan, maar er zijn geen zaken geregistreerd 

(Ambagtsheer, 2017). Ook voor criminele uitbuiting geldt dat er slechts een klein 

deel bekend is bij de politie. Er is nog onvoldoende bekend over signalen van deze 

vorm van mensenhandel, waardoor slachtoffers soms nog als dader worden gezien. 

Door de training van alle eerstelijns politiemedewerkers in het herkennen van signa-

len van mensenhandel en voorlichting door de landelijke expertgroep die is gevormd 

vanuit het project 13Oceans, wordt meer bekendheid gegeven aan dit fenomeen.  

Onderstaand noemen wij een aantal mogelijk interessante bronnen. 

 

Transportfase 

 Wetenschappelijke literatuur, onder andere etnografische studies. 
 Register (valse) reisdocumenten – geslacht, leeftijd, herkomst, verdachte 

omstandigheden, etc. kunnen aanwijzingen zijn van mensenhandel. 
 Signalen die de Koninklijke Marechaussee kan oppikken, zoals meerdere vrouwen 

die niet zelf hun paspoort dragen kan een teken zijn van mensenhandel. Deze 

signalen worden al geregistreerd, maar zijn vaak te zwak om direct als verdachte 

situatie te zien. 
 

Uitbuitingsfase – seksuele uitbuiting 

 Wetenschappelijke literatuur, onder andere etnografische studies. 

 Verwondingen, soa’s en abortussen kunnen een signaal zijn van seksuele uit-

buiting. Via abortusklinieken of het LISvan de spoedeisende hulp kan mogelijk 

informatie worden ingewonnen over patiënten. 

 Cosmetische chirurgie (borstvergrotingen, etc.). 

 WOONonderzoek. Survey over woonsituatie, verhuisproces en woonomgeving. 

 Crawling op internet voor opvallende advertenties. De politie besteedt hier tijd 

aan, maar vanuit een opsporingsperspectief. Naar eigen zeggen heeft de politie 

                                                
172 Interviews met politie. 
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onvoldoende capaciteit om alle verdachte advertenties na te trekken. Momenteel 

wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een webcrawler om advertenties 

efficiënter te kunnen doorzoeken. 

 Sociale media versus GBA: welke talen zijn dominant in bepaalde woonwijken en 

komt dit overeen met de bij de gemeente bekende nationaliteiten? Via deze check 

kunnen mogelijke buitenlandse slachtoffers worden gelokaliseerd.  

 

Uitbuitingsfase – arbeidsuitbuiting 

 Signalen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 WOONonderzoek. Survey over woonsituatie, verhuisproces en woonomgeving. 

Vooral overlast van omwonenden kan interessant zijn. 

 Sociale media versus GBA: Zie hierboven. Deze check zou ook kunnen werken 

voor arbeidsuitbuiting. 

 Slachtoffers van mensenhandel wisselen vaak van woon/werkplaats. Aangezien 

zij nergens geregistreerd staan zijn de gebruikelijke bronnen nutteloos. Wel 

kunnen digitale stromen inzicht geven in de verplaatsingen. Bij het bepalen  

van migratie voor arbeidsdoeleinden wordt bijvoorbeeld big data ingezet om op 

basis  

van roaming en internetgedrag na te gaan waar iemand verblijft en wanneer. 

 

Uitbuitingsfase – overige vormen 

 Ziekenhuislijst met orgaanpatiënten die buiten het ziekenhuis om een orgaan-

transplantatie hebben ondergaan. 

 Commercieel draagmoederschap. Zijn er opvallende bedragen overgemaakt of 

opgenomen door wensouders? 

 

Vanuit het perspectief van de mensenhandelaar 

 Voor wat betreft afschermingsmethoden zijn het wisselen van telefoons of het 

gebruik van prepaidtelefoons nog steeds veelgebruikte manieren. Een analyse 

van telefoongegevens – het aantal burners (prepaid met korte levensduur) kan 

wijzen op daders van georganiseerde criminaliteit.  

 Vermoedelijk wordt (een deel van) de opbrengsten witgewassen door de mensen-

handelaar.173 Geld dat wordt verdiend wordt echter vaker cash verplaatst dan via 

banktransfers. Zicht op geldstromen naar het buitenland en op witwasconstructies 

ontbreekt. 

 

Methoden voor data-analyse 

De meest gebruikte methode voor data-analyse bij het schatten van de omvang  

van slachtoffers van mensenhandel is de vangst-hervangstmethode. De Internatio-

nal Labour Organization past deze methode toe. Door verschillende steekproeven  

te trekken en te bepalen hoeveel elementen in meer dan één steekproef voorko- 

men kan een schatting worden gemaakt van de omvang van de populatie waaruit  

de steekproeven zijn getrokken. Onder bepaalde veronderstellingen kan ook het 

aantal personen worden geschat dat in geen van de gekoppelde registraties voor-

komt. Hiervoor wordt een theoretische verdeling, de Poissonverdeling, gebruikt,  

die aangeeft wat de kans is dat iemand 0, 1, 2 ... n keren wordt gevangen. Deze 

verdeling kent een parameter die op grond van de gegevens wordt geschat, waar- 

na de kans op het niet voorkomen in het bestand kan worden bepaald, en daarmee  

dus de totale omvang van de populatie. Er zijn een aantal varianten op deze metho-

de, zoals de MSE-methode. Daarbij worden meerdere lijsten naast elkaar gelegd. 

                                                
173 Wij verwijzen hierbij naar het WODC-onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door Ferwerda (WODC lopend 

onderzoek 2790). 
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Deze methode is hierboven al beschreven (Cruyff, Van Dijk & Van der Heijden, 

2017). 

Ook de multiplier-methode wordt soms toegepast. Hierbij worden bekende verhou-

dingen gebruikt om een onbekend aantal te schatten (Van Dijk, 2015). Ter illustratie 

werken wij een voorbeeld uit. Het betreffen geen betrouwbare schattingen, aan-

gezien ze gebaseerd zijn op slechts een paar (oude) studies. Volgens beschikbare 

studies174 zijn er 30.000 illegale migranten die werken in Nederland en 20.000 pros-

tituees. Volgens een studie in Amsterdam kan 20% van de prostituees gecategori-

seerd worden als slachtoffer van mensenhandel (Wijk et al., 2013).175 Over illegale 

arbeidskrachten is minder bekend, maar volgens een studie uit de VS is de verhou-

ding met uitgebuite personen circa 1:3 (1 op de 3 illegale arbeidskrachten wordt 

uitgebuit; Zhang, 2012). Hiervan uitgaande kunnen we zeggen dat er zo’n 4.000 

slachtoffers van mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting zijn en 9.000 slacht-

offers van mensenhandel voor arbeidsuitbuiting. Ervan uitgaande dat slachtoffers 

van seksuele uitbuiting gemiddeld uitgebuit worden voor vier maanden176, resulteert 

dit in een schatting van 12.000 slachtoffers per jaar. Een gemiddelde uitbuiting van 

zes maanden resulteert in een schatting van 18.000 slachtoffers per jaar. Uitgaande 

van recente aantallen geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel in de prostitu-

tie in Nederland (ongeveer 1.000 per jaar), is de ratio tussen het geschatte aantal 

en het officiële aantal 12:1. Deze methode is zondermeer een stuk minder betrouw-

baar dan de vangst-hervangstmethode.  

Tot slot zou de residuenmethode nog interessant kunnen zijn (Sikkel, Van der 

Heijden & van Gils, 2006). Via deze weg wordt de populatie berekend als een rest-

grootheid. Er wordt een schatting gemaakt van het totaal aantal (hier bijvoorbeeld) 

prostituees, en hier wordt het aantal (bijvoorbeeld) geregistreerde prostituees van 

af getrokken.  

Zoals eerder al is aangegeven, lijkt het meest recente MSE-model voor omvang-

schattingen redelijk betrouwbaar. Wel zou meer informatie het model nog betrouw-

baarder en stabieler kunnen maken. Dat zal mettertijd gebeuren, omdat er steeds 

meer jaren aan kunnen worden toegevoegd. Een andere mogelijkheid is het toe-

voegen van een extra databron. Het belangrijkste daarbij is dat de koppeling van 

databronnen goed verloopt. Wat dat betreft gelden er nog een flink aantal uitdagin-

gen. Allereerst moet er gekoppeld kunnen worden op slachtofferniveau. Met medi-

sche informatie is dat ingewikkeld (i.v.m. privacy – daar kan een eventuele derde 

partij die anonimiseert een oplossing zijn), met data die verzameld wordt op een 

ander niveau (bijv. adres, wijk, telefoonnummer) is dat bijna onmogelijk. Dat inter-

net een rijke bron is moge duidelijk zijn. Met een webcrawler kan worden gescand 

op risicoprofielen, maar ook hiervoor geldt dat het lastig is profielen terug te bren-

gen naar werkelijke personen. Slachtoffers staan vaak niet met hun echte naam op 

internet. Voor al deze bronnen afzonderlijk geldt dat ze veel minder overtuigend zijn 

dan een registratie bij CoMensha. Er kan daarom worden gekozen om te werken 

met de rode-vlagmethoden (hier hebben wij in de case over wietteelt al uitvoerig bij 

stil gestaan). Pas bij meerdere verdachte signalen wordt iemand aangemerkt als 

mogelijk slachtoffer. Wanneer er voldaan wordt aan voldoende signalen – en wan-

neer iemand dus een rode vlag zou moeten krijgen – zou moeten worden bepaald 

door experts.  

                                                
174 Dit zijn oude schattingen die hier enkel ter illustratie dienen. Recente uitspraken over aantallen kunnen niet 

worden gedaan. 

175 Ook hiervoor geldt dat het om een illustratie van de methode gaat. Er zijn verschillende onderzoeken beschikbaar 

met sterk wisselende uitkomsten. 

176 Enkel ter illustratie van de methode. 
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7.2.3 Criminele netwerken 

Stand van zaken netwerkbenadering algemeen 

Sociale-netwerkanalyses (SNA) worden steeds relevanter voor criminologen. De 

methode kan worden ingezet voor meerdere doelen, zoals het voorkomen van cri-

minele activiteiten (dark networks, in kaart brengen van radicalisering), opsporing 

van daders en het in kaart brengen van de omvang van netwerken. In deze casus 

zullen we de eerste twee sporen aanstippen, maar ligt de focus uiteraard op de 

manier waarop de omvang van netwerken in kaart kan worden gebracht.  

Sinds de jaren ‘90 worden sociale-netwerkanalyses toegepast bij de Nederlandse 

politie, met name voor opsporing of ter voorkoming van criminele activiteiten 

(Bogaerts & Scheepmaker, 2008) (Bunt, et al., 2001; Grapendaal, Leest, Nieuwen-

huis & Soudijn, 2004; Van der Heijden et al., 2004). Daarbij wordt informatie over 

zowel de actoren in het netwerk als de verbindingen tussen de actoren verzameld. 

In eerste instantie werd deze aanpak ingezet voor het oplossingen van cold-case-

zaken. Zo werden relationele netwerken van slachtoffers van moord in kaart ge-

bracht via forensisch sociale-netwerkanalyse (FSNA). Het doel hiervan was om  

te identificeren welke personen nieuwe informatie zouden kunnen leveren. Dit kun-

nen mensen zijn die in eerste instantie niet in beeld waren, maar waar blijkt uit een 

FSNA dat ze een centrale positie in het netwerk innemen. Zo’n netwerk is met name 

gebaseerd op alle proces-verbalen van de getuigen. SNA wordt tevens toegepast 

onder tbs’ers om tot een risico-inschatting van recidive te komen. De politie Rotter-

dam gebruikt momenteel de netwerkbenadering om het fenomeen ‘excessief ge-

weld’ in kaart te brengen. Daarbij maakt ze gebruik van informatie uit strafzaken, 

preweegdocumenten en observaties van agenten op straat. Verder voert de politie 

analyses uit op de structuur van criminele netwerken. Door precies te weten hoe 

een netwerk in elkaar zit, kan veel beter worden bepaald welke persoon uit een net-

werk gehaald moet worden om het netwerk te verzwakken. In het ergste geval kan 

het verwijderen van een bepaald persoon ervoor zorgen dat een crimineel netwerk 

juist sterker wordt (Duijn, Kashirin & Sloot, 2014). Bij deze voorbeelden is de inzet 

van een netwerkpaanpak met name repressief of preventief van karakter. 

In Nederland is men inmiddels afgestapt van het voornemen om netwerken te tellen 

omwille het meten van de omvang. Het aantal verschilt namelijk sterk afhankelijk 

van de gehanteerde definities of andere assumpties. Wat een ‘groep’ is wordt name-

lijk vaak bepaald door de opsporingsinstanties.177 In een aantal andere landen wordt 

hier echter wel meer onderzoek naar gedaan. Zo levert in Italië de Direzione Inves-

tigativa Antimafia (DIA) halfjaarlijkse rapportages aan het parlement over de maffia. 

Het tellen van criminele netwerken is daar een stuk gemakkelijker: er zijn vier grote 

maffiabendes bekend (Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta). 

Over deze groepen is inmiddels veel bekend. Daarnaast heeft Transcrime (op 

verzoek van het ministerie) de ‘Mafia Presence Index’ opgesteld, waarin vanuit 

verschillende bronnen de omvang van de maffia gekwantificeerd wordt (Calderoni, 

2011). 

In Zweden is een poging gedaan om de omvang van het drugsnetwerk te schatten 

(Heber, 2009). Dit was op basis van de politiedata van 127 criminelen. Rondom de 

127 criminelen staat een groep van 7.000 tot 9.000 medeplichtigen, met in totaal 

meer dan 68.000 samenwerkingsrelaties. Dit netwerk is behoorlijk fluïde, omdat 

90% van de relaties niet langer dan een jaar bestond. In dit onderzoek wordt er-

kend dat gevisualiseerde netwerken op basis van politiedata incompleet zijn, omdat 

alleen bekende misdrijven geregistreerd zijn. Het netwerk is met name een indicatie 

van het karakter van het echte drugsnetwerk.  

                                                
177 Onze honderden criminele groepen zijn niet te vergelijken met de vier in Italië. 
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Sinds 2010 wordt binnen de Europese Unie samengewerkt in de EU Policy Cycle for 

Serious and Organised Crime. Vanuit dat verband wordt de Serious and Organised 

Crime Threat Assessment (SOCTA) uitgebracht (meest recente in 2017). De SOCTA 

analyseert en beschrijft criminele markten in de EU, de criminele groeperingen of 

individuen die deze activiteiten uitvoeren, en de factoren in de bredere omgeving 

die de context vormen voor de georganiseerde criminaliteit in de EU. Er wordt ge-

bruikgemaakt van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Het rap-

port uit 2017 is gebaseerd op de grootste datacollectie over georganiseerde crimi-

naliteit ooit in de EU (onder meer 2.300 enquêtes onder lidstaten). In dit rapport 

identificeert Europol de meest dreigende criminele fenomenen in de EU.178 Er zijn  

in de EU meer dan 5.000 internationaal opererende criminele groeperingen bekend, 

waarvan de meerderheid hiërarchisch gestructureerd is. In 30% tot 40% van de 

gevallen is er sprake van een ‘loose network’. 76% van deze netwerken bestaat  

uit meer dan vijf actoren. Binnen deze groepen is er in ongeveer de helft van de 

gevallen spraken van poly-criminaliteit; deze netwerken zijn flexibel en werken on 

demand. Deze focus op dreigingsanalyses wordt overigens ook kritisch ontvangen 

(Zoutendijk, 2010; Lampe, Von Lampe 2004).  

Sinds 11 september 2001 is er in de Verenigde Staten veel aandacht voor het moni-

toren van terroristische organisaties. Dit zijn zogenoemde ‘dark networks’ omdat de 

omvang, structuur van het netwerk en actoren binnen het netwerk niet bekend zijn. 

De kern van het werk dat rondom ‘dark networks’ gedaan wordt betreft het 

verbeteren van dataverzameling en data-analyse. Databronnen die gebruikt wor- 

den vallen in zes categorieën: Signals Intelligence (SIGNIT), Imagery Intelligence 

(IMINT), Measurement and Signature Intelligence (MASINT), Human-source Intel-

ligence (HUMINT), Open Source Intelligence (OSINT) en Geospatial Intelligence 

(GEOINT) (Roberts, 2011). In deze bronnen wordt data verzameld vanuit het 

opvangen van verschillende typen (buitenlandse) signalen, analyseren van foto’s, 

bevindingen van mensen en het internet. Integratie van deze verschillende bronnen 

is de uitdaging, zoals dat vaak zo is met de analyse van big data. In deze analyses 

probeert men de omvang van terroristische netwerken in kaart te brengen; in min-

dere mate betreft dit het schatten van de omvang.  

 

Theoretisch kader criminele netwerken 

Het netwerkperspectief op georganiseerde criminaliteit stamt uit de jaren negentig 

van de vorige eeuw179 en houdt in dat de meeste criminele organisaties ‘loosely knit’ 

zijn met voortdurend veranderende leden in plaats van de piramidaal opgebouwde 

misdaadorganisaties. Dit naar voorbeeld van Italiaanse en Amerikaanse 

maffiabendes die op het punt stonden binnen te dringen in economische branches 

en politieke instituties. Belangrijk is daarbij het internationale perspectief, want 

criminele organisaties blijven niet binnen de landsgrenzen. Hun netwerken zijn juist 

vaak internationaal. Uitkomsten van de SOCTA bevestigen dit.  

Eenzelfde beeld komt voort uit de WODC-monitor:180 Nederland is een transitland. 

Plegers van georganiseerde criminaliteit bedrijven vooral internationale handel en 

Nederland functioneert daarbij als productieland, doorvoerland of bestemmingsland. 

Plegers van georganiseerde criminaliteit liften eerder mee op bestaande goederen-, 

geld- en passagiersstromen dan dat zij zelf onderdelen van de infrastructuur onder 

controle houden.  

                                                
178 Daarmee heeft het veel overeenkomsten met de aanpak voorgesteld in België. 

179 Hoewel er in de jaren tachtig ook al netwerkstructuren in de georganiseerde criminaliteit werden beschreven  

(zie o.a. Rebscher & Vahlenkamp, 1988). 

180 WODC-monitor 2012. En eerdere versies. 
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Daarnaast zouden sociale relaties de basis zijn voor georganiseerde criminaliteit 

(Kleemans & Van de Bunt, 1999; Van de Bunt, Siegel, & Zaitch, 2014). Zowel 

familiebanden, etnische banden als vriendschappelijke banden bleken in veel ge-

vallen de basis voor internationale criminele samenwerkingen. De ontwikkeling van 

deze banden kan nog het beste beschreven worden volgens het ‘snowball effect’: 

mensen raken betrokken bij criminele organisaties via hun sociale relaties. Na een 

tijdje worden ze steeds minder afhankelijk van anderen (in termen van geld, kennis 

en contacten) en uiteindelijk genereren zij weer nieuwe criminele samenwerkingen 

die op hun beurt weer mensen uit hun sociale omgeving aantrekken. De verbindin-

gen in netwerken zijn dus vaak gebaseerd op sociale relaties. Voor het analyseren 

van (de omvang van) netwerken is het dan ook van belang om de typen relaties aan 

te duiden waarmee een actor zich met een crimineel netwerk verbindt. De typen 

relaties die voorkomen kunnen iets zeggen over omvang en geografische reikwijdte 

van het netwerk.  

Door dit bredere perspectief kan een betere analyse plaatsvinden van de posities 

van daders binnen criminele netwerken en hun afhankelijkheidsrelaties. Zo zijn er 

vaak hoofdrolspelers waarvan vele andere daders afhankelijk zijn vanwege hun 

geld, kennis of contacten. Ook kunnen er belangrijke facilitators zijn die opereren  

in de periferie van een crimineel netwerk en hun diensten verlenen aan meerdere 

criminele netwerken. Daarmee nemen zij een belangrijkere positie in binnen een 

crimineel netwerk dan beschouwing van afzonderlijke ‘criminele organisaties’ zou 

doen vermoeden. 

Om een netwerk in kaart te kunnen brengen is het dus van belang om actoren te 

kennen, hun verbindingen met elkaar (sociale relaties) en de posities van de actoren 

binnen het netwerk. Hoe meer van deze zogenoemde ‘lokale informatie’181 er 

voorhanden is, hoe beter er iets over het gehele netwerk gezegd kan worden. 

Ook volgens Von Lampe is de netwerkaanpak de juiste manier om georganiseerde 

criminaliteit in kaart te brengen (Lampe, 2005). Hij grijpt terug op een meer kwali-

tatieve aanpak en stelt een typologie voor om criminele netwerken in te delen op 

basis van verschillen in de sociale ‘embeddedness’ van criminele actoren. 

 Foreign based networks: Het eerste type bevat criminele netwerken die geen 

sociale verbintenis hebben in het land waar zij misdaden plegen (‘toeristische 

criminaliteit’, bijv. mobile banditisme, inbraak gangs). 

 Subculture based networks: De tweede categorie bevat netwerken die alleen 

ingebed zijn in bepaalde subculturen (bijv. motorcycle gangs, mensen- en drugs-

handel, etnische minderheden, etc.). Criminelen hebben dus meer sociale steun 

dan enkel hun directe criminele netwerk, maar die steun bevindt zich niet in de 

‘mainstream’ maatschappij. 

 Networks rooted in mainstream society: De derde categorie bevat netwerken die 

wel geworteld zijn in de maatschappij. Dit zijn actoren die zich lijken te confor-

meren aan de legitieme sociale orde en die gebruik kunnen maken van de legale 

sociale infrastructuur (bijv. drugshandel, fraude, witwassen, milieucriminaliteit, 

counterfeitsmokkel, etc.). 

 Elite based networks: Het laatste type betreft netwerken die lijken op het derde 

type, maar die toegang hebben tot politieke of bedrijfskundige besluitvorming 

(bijv. corruptie, financiële criminaliteit, kartelvorming, wapenhandel, havencrimi-

naliteit, etc .). 

Deze typen netwerken hebben verschillende karakteristieken waarop de grootte van 

het dark number kan variëren. Dit zijn (a) gebruik van geweld (use of violence), (b) 

het kapitaal dat een netwerk bezit (financial resources), (c) de kennis die de politie 

                                                
181 Lokale informatie is informatie van kleine stukjes uit een netwerk. ‘Lokaal’ refereert hier niet naar een geogra-

fische context.  
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heeft van het netwerk (knowledge law-enforcement), (d) de prioriteit die de politie 

heeft in het opsporen van het netwerk (priority law-enforcement), (e). de grootte  

en dichtheid van het netwerk (size and density), (f) de mate waarop criminelen 

roofzuchtige activiteiten plegen tegen slachtoffers (predatory crime), en (g) corrup-

tie (corruption).  

 

Tabel 7.4 Typen criminele netwerken in Nederland, hun karakteristieken 

en hun dark number 

 

Use of 

violence 

Financial 

resources 

Knowledge 

law-en-

forcement 

Priority 

law-en-

forcement 

Size and 

density 

Predatory 

activities Corruption 

Dark 

number 

Foreign based 

networks 

+ (2) -- (4) -- (4) + (2) ++ (1) ++ (1) -- (4) 18 

Subculture based 

networks 

++ (1) + (2) - (3) ++ (1) + (2) - (3) ++ (1) 13 

Mainstream 

society rooted 

networks 

-- (4) + (2) ++ (1) - (3) - (3) ++ (1) - (3) 17 

Elite based 

networks 

-- (4) ++ (1) + (2) -- (4) -- (4) +   (2) ++ (1) 18 

1 = zeer laag dark number 

2 = laag dark number 

3 = hoog dark number 

4 = zeer hoog dark number 

 

 

Voor het schatten van de omvang is het belangrijk om het type netwerk te kennen. 

Het dark number verschilt namelijk per type netwerk. Op basis van de kennis die in 

Nederland bestaat over hoe criminele netwerken en politie opereren, kan volgens 

ons gesteld worden dat het dark number (dus criminele netwerken die niet bekend 

zijn) kleiner moet zijn als: 

 Er meer geweld wordt gebruikt; geweld komt sneller openbaar (op straat, in 1

ziekenhuizen). Politie en politiek zetten meer middelen en snellere interventies  

in tegen gewelddadige actoren.  

 Het netwerk meer financiële middelen bezit. Crimineel geld pakken en witwas-2

bestrijding heeft meer prioriteit en middelen gekregen bij politie en justitie; grote 

criminelen met veel geld worden in Nederland sneller onder de loep genomen. 

 De kennis van de politie over criminele activiteiten groter is; hoe meer de politie 3

weet van een netwerk, hoe minder er onbekend is. Politie weet meer over lokale 

criminelen met goede integratie dan over groepen die in de marge blijven, andere 

talen spreken, enz.  

 De politie een hogere prioriteit toekent aan het opsporen van het netwerk: be-4

paalde criminele activiteiten (hennepteelt, motorbendes, mensenhandel, geweld) 

of netwerken (zichtbare drugshandelaren, straatcriminelen, enz.) krijgen priori-

teit. 

 Het netwerk groter en dichter/hechter is; politie kan gemakkelijker informatie 5

ophalen als criminelen veel contacten (ties) hebben met andere criminelen. 

 Er meer ‘predatory activities’ zijn (stelen, inbraak of andere schade tegen legale 6

actoren en bedrijven); criminele netwerken die meer directe slachtoffers maken 

worden sneller opgepakt dan netwerken die alleen betrokken zijn in ‘consensuele 

transacties’ (dus geen slachtoffers) of als slachtoffers geen aangifte doen. 

 Er meer corruptie is; in landen met veel corruptie krijgen criminele netwerken  7

die betalen meer bescherming dus is er sprake van een hoger dark number. In 
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Nederland is er weinig corruptie, is corruptie snel op te sporen en op zich een 

misdaad met hoge prioriteit. Corrupte ambtenaren en criminelen komen in Neder-

land snel onder de loep.  

Verder kan gesteld worden dat het dark number ook afhankelijk is van de criminele 

activiteit die het netwerk ontplooit. Dit hangt deels samen met de hierboven 

genoemde opsomming. Zo gaan sommige criminele activiteiten gepaard met meer 

geweld, waardoor het dark number kleiner zal zijn. Andere criminele activiteiten zijn 

inherent onzichtbaar (bijvoorbeeld witwassen), waardoor het dark number van 

bijbehorende netwerken ook groter zal zijn. 

Van de boven gemaakte redeneringen en schattingen (zie tabel 7.4), kunnen we 

voorzichtig zeggen dat, in Nederland, het dark number kleiner is onder de zoge-

noemde ‘subculture based networks’ (dus bijv. criminele netwerken geworteld in 

subculturen (motorbendes, etnische minderheden). In contrast, ‘foreign based’ 

criminele netwerken (buitenlanders zonder embedding in Nederland), ‘mainstream’ 

en ‘elite’ netwerken (autochtone met sterke embedding en macht) kennen een 

hoger dark number.   

Het gedachtegoed criminele netwerken ontwikkelde zich de laatste jaren met name 

op het niveau van het criminele samenwerkingsverband zelf. Criminoloog Spapens 

heeft in zijn inaugurele rede de nadruk gelegd op de verschillende niveaus waarop 

netwerken aanwezig zijn (Spapens, 2012). Het micronetwerk is het criminele 

samenwerkingsverband. Het macronetwerk daarentegen bestaat uit een bredere 

gemeenschap van personen die in staat en bereid zijn om strafbare feiten te plegen. 

Dit macronetwerk is in principe één wereldwijd netwerk, al zijn alle mensen die hier-

toe behoren natuurlijk niet verbonden met elkaar. Netwerken zijn geografisch en 

inhoudelijk geclusterd. Deze communities noemt Spapens mesonetwerken. Een 

mesonetwerk ontstaat ‘uit de combinatie van lokale verdichting van actoren en 

criminele relaties binnen het macronetwerk en één of meer gelegenheidstructuren.’ 

Een mesonetwerk bestaat dus uit verschillende criminele samenwerkingsverbanden 

(die geen daadwerkelijk zakelijk contact hoeven te hebben) én allerlei passieve cri-

minele relaties. Het drugsnetwerk in Zweden (zie eerder in deze paragraaf) is een 

voorbeeld van een mesonetwerk. 

Deze opdeling is relevant, omdat de meeste experts (binnen en buiten de politie) 

het erover eens zijn dat de harde kern van de criminele groepen in Nederland be-

kend is bij de politie.182,183 Zouden we dus enkel daarnaar kijken, dan is het dark 

number vanuit de netwerkbenadering nagenoeg nul.184 Veel minder bekend is de 

schil daar omheen (facilitators, hulpjes, ad hoc samenwerkingen). Dat zijn de men-

sen die in feite beschikbaar zijn voor criminaliteit en niet direct verbonden zijn aan 

een criminele groep (meer fluïde). Juist dat fluïde karakter maakt het schatten van 

het dark number moeilijk, want wanneer wordt iemand tot een bepaald netwerk 

gerekend? Wordt bijvoorbeeld ook het potentiële, maar niet actieve deel van het 

netwerk meegenomen? Voor opsporingsdoeleinden is deze aanpak niet geschikt  

– voor het schatten van de omvang vanuit een theoretisch perspectief des te meer.  

In onderstaande paragrafen behandelen wij enkele mogelijke methoden om het dark 

number vanuit de netwerkbenadering in kaart te brengen.  

 
  

                                                
182 Conclusie op basis van interviews. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld drugskoeriers zijn (maar die hebben juist 

weinige verbindingen met harde kern actoren in criminele netwerken) of witte boordencriminelen. 

183 De politie heeft naar eigen zeggen heel veel informatie over criminele groeperingen, maar kan dit door capaci-

teitsgebrek bij politie, OM en rechtbank vooralsnog niet in strafrechtelijk onderzoek meenemen.  

184 Met uitzondering van bijvoorbeeld kleine criminele netwerken met een low profile, zonder geweld, zonder slacht-

offers, doorgaans drugshandelaren. Zij kunnen uitstekend opereren onder de radar. 
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Network modulation/visualisation 

Networks is een Nederlands onderzoeksprogramma waarin allerlei aspecten van net-

werken onderzocht worden en nieuwe methoden worden ontwikkeld. Wiskundigen 

houden zich binnen dit programma onder andere bezig met onderzoek naar het 

simuleren en modelleren van netwerken, waarbij met name de architectuur (struc-

tuur) van netwerken wordt onderzocht. Hierbij wordt het aantal nodes (het aantal 

meetpunten/spelers/eenheden) in een netwerk als gegeven beschouwd. Het simule-

ren van de mogelijke omvang van een netwerk (waarbij het aantal nodes onbekend 

is) is lastiger, maar niet onmogelijk.  

We gaan achtereenvolgens in op uitgangspunten van het simuleren en modelleren 

van netwerken met een gegeven aantal nodes en waarbij het aantal nodes onbe-

kend is.  

 

Simuleren en modelleren van netwerken met een bekend aantal nodes 

Een netwerk kan op hoofdlijnen verschillende structuren hebben, namelijk small 

world, scale free of random (zie figuur 7.4). In een small-world netwerk (meerdere 

paden van a naar b) is de afstand tussen actoren relatief klein en de clustering185 

groot. In scale-free netwerken (weinig of slechts één pad van a naar b) is het aan- 

tal verbindingen dat per actor gedefinieerd door de power-law; er zijn veel actoren 

met weinig verbindingen en weinig actoren met veel verbindingen (de zogenoemde 

hubs). In dergelijke netwerken is de afstand tussen actoren klein, maar is er geen 

sprake van een grote mate van clustering. Dit geeft een strategische positie voor  

de hubs omdat zij toegang hebben tot allerlei actoren, terwijl de actoren onderling 

geen toegang hebben tot elkaar. Tot slot is een random netwerk opgebouwd uit een 

willekeurig aantal actoren en verbindingen. De kans dat een verbinding ontstaat 

tussen twee actoren is voor iedere actor gelijk.  

 

Figuur 7.4  Netwerkstructuren 

 
Bron: Huang, Sun en Lin (2005) 

 

Het type basisstructuur heeft implicaties voor de mate waarin de structuur en om-

vang van het netwerk gesimuleerd dan wel geschat kan worden. Om die reden heeft 

structuur van een crimineel netwerk implicaties voor het simuleren van de structuur 

(en schatten van de omvang van het netwerk). Als de structuur van een netwerk 

volledig random186 is, zal het onmogelijk zijn om met een gesimuleerd netwerk-

model de structuur van het netwerk in de praktijk te benaderen. Alle actoren kun-

nen namelijk willekeurig met elkaar verbindingen aangaan. De andere vormen van 

                                                
185 Elke actor heeft in zijn/haar nabijheid een aantal verbindingen.  

186 Er is geen enkele hiërarchie of schaal te herkennen, zoals bij het world wide web (iedereen kan met iedereen 

contact maken).   
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netwerken kunnen wel gesimuleerd worden, afhankelijk van de kennis die aanwezig 

is over het netwerk.  

Om criminele netwerken te kunnen reconstrueren is er informatie nodig. Dit betref-

fen met name lokale eigenschappen van het netwerk: 

 De ordegrootte van het netwerk (honderden nodes, duizenden nodes, enz.). In 

het geval van kleine netwerken (tot een aantal honderden nodes) is het mogelijk 

om het netwerk in zijn geheel te beschouwen, inclusief verschillen die lokaal in 

een netwerk optreden. Voor grotere netwerken is er niet genoeg computing 

power, en zal men gebruik moeten maken van modellen die gegenereerd wor- 

den via algoritmes. Zo heeft het world wide web miljarden nodes; dit netwerk  

kan alleen modelmatig bestudeerd worden. Omdat dit voor criminele netwerken 

in principe niet geldt, zullen we dit verder buiten beschouwing laten.  

 De distributie van vrijheidsgraden (hoeveel connecties een node kan hebben). 

 Cliqueness of driehoekjesgetal (een ‘clique’ ontstaat als node A en node B 

onderling een verbinding hebben, maar beiden ook een verbinding hebben met 

node C). 

 De dynamiek in het netwerk. Netwerken verschillen, zoals eerder opgemerkt, 

vaak over tijd en plaats. Afhankelijk van het niveau waarop en tijd waarin een 

netwerk bestudeerd wordt (zie Spapens), zullen er verschillende structuren aan-

wezig zijn.  

 

Mits voldoende (valide) informatie beschikbaar is, kan een netwerk worden gemo-

delleerd, waarmee vervolgens simulaties kunnen worden uitgevoerd. Uitkomsten 

van deze simulaties worden getoetst aan de realiteit.187 Als de uitkomsten van 

modelberekeningen voldoende overeenkomen met de realiteit, dan is dat een in-

dicatie dat het goede model is gekozen. Kloppen de uitkomsten niet met de werke-

lijkheid, dan wordt er willekeurig een nieuw model gekozen. Deze iteratieslag vindt 

plaats tot men een model heeft gevonden dat dicht ligt bij de werkelijkheid.  

 

Simuleren en modelleren van netwerken met een onbekend aantal nodes 

Net als bij het simuleren van de structuur van netwerken, is er ook bij het simuleren 

van de omvang van netwerken enige informatie nodig.  

 De structuur van een netwerk (het aantal communities); 

 De criminele output van (communities in) een netwerk. 

Zodra men de structuur van het netwerk ongeveer kent, kan dit netwerk (als de 

structuur zich daarvoor leent) uiteengerafeld worden in communities. Figuur 7.5 laat 

één netwerk zien, met de communities in ‘groen’, ‘donkerblauw’, en ‘lichtblauw’.  

 

Stel dat de politie de omvang kent van één community en grofweg weet hoeveel 

communities er in een netwerk zijn, dan kan met vermenigvuldiging van deze twee 

factoren de totale omvang van het netwerk worden bepaald. Hierbij zal een correc-

tiefactor moeten worden toegepast om te corrigeren voor het verschil in omvang 

van de communities. Deze correctiefactor is van belang, en kan bepaald worden 

door bijvoorbeeld de criminele output van de communities te schatten. In box 7.1 

geven wij een voorbeeld. 

 
  

                                                
187 Bijvoorbeeld op basis van de getuigenis van spijtoptanten. 
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Figuur 7.5 Eén netwerk met meerdere communities 

 
 

 

Box 7.1 Voorbeeld voor het bepalen van een factor om het verschil in 

omvang van communities binnen een crimineel netwerk te 

corrigeren 

In het Nederlandse XTC-productie-netwerk zijn vijftien communities (criminele 

samenwerkingsverbanden) actief. Een hiervan is goed in beeld bij de politie. Binnen 

deze communities zijn 56 criminelen actief die gezamenlijk naar inschatting grof-

weg een ton XTC produceren. Ook kent de politie de totale Nederlandse productie 

van XTC. Deze betreft naar schatting circa 25 ton. Dan kent het totale netwerk 

naar schatting 1.400 nodes (25 maal 56), met de aanname dat elke community 

even groot is en elke crimineel evenredig bijdraagt aan de XTC-productie. Als de 

politie van een andere community alleen de output kent (bijvoorbeeld door drugs-

afval o.i.d.), dan kan deze output worden gebruikt om de omvang van de com-

munity te schatten met behulp van de volgende formule: 

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑥) =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑥

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑦 
 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑦 

 
 

Dark networks: big data aanpak 

In het kader van terreurbestrijding zijn er, onder meer in de VS, initiatieven ge-

weest om dataverzameling en data-analyse te verbeteren (Roberts, 2011). Het 

betreft hier feitelijk big data. Big data kan een bron zijn voor het schatten van de 

omvang van netwerken (Chan & Bennett Moses, 2016). Bijvoorbeeld door als ver-

trekpunt de bekende kopstukken uit politiedata te nemen en vervolgens met behulp 

van sociale media en onderschepte communicatie het verdere netwerk in kaart te 

brengen. Verhoeven (2009) onderzocht al wat de mogelijkheden en beperkingen 

van telefoontaps zijn als netwerkdata voor SNA. Hieruit volgt dat telefoontaps uit 

opsporingsonderzoek beschouwd kunnen worden als ego-gecentreerde netwerkdata. 

Onderzoeksvragen moeten dan ook vertrekken van de persoonlijke netwerken van 

verdachten en op die manier kan een groter netwerk worden geconstrueerd. Nata-

rajan (2006) voerde eerder al een SNA-studie uit op basis van telefoontaps om een 

groot New Yorks heroïnehandel netwerk in kaart te brengen De methode staat – nog 

steeds – in de kinderschoenen, maar lijkt veelbelovend mits er voldoende data is en 

toegang kan worden verschaft aan onderzoekers. 
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In theorie kunnen ook kwetsbaarheidsprofielen worden opgesteld voor de potentiële 

criminele pool.188 Voor deze aanpak gelden dezelfde aannames en beperkingen zoals 

eerder toegelicht in de case over wietteelt. 

De politie heeft ook haar eigen methodiek om inzicht te krijgen in netwerken op 

diverse misdaadgebieden.189 Hoewel wij niet in detail kunnen treden over die me-

thodiek, is deel van de boodschap wel dat er informatie is maar dat veel van die 

informatie onder andere vanwege capaciteitsproblemen niet in de officiële politie-

gegevens belandt waarop de huidige omvang gebaseerd is. Met andere woorden: 

big data is leuk, maar de politie heeft al zoveel data.190 

 

Network scale-up method 

Een andere methode die zou kunnen bijdragen aan het schatten van de omvang van 

criminele netwerken is de network scale-up method (Bernard & McCarty, 2009; zie 

ook hoofdstuk 4). Het primitieve model gaat uit van de assumptie dat, gemiddeld 

gezien, een individu’s persoonlijke netwerk representatief is voor de algemene 

populatie. Het aandeel van mensen in iemands persoonlijke netwerk dat lid is van 

een bepaalde subpopulaties is dus ook indicatief voor de relatieve grootte van die 

subpopulatie vergeleken met de totale populatie. Als deze gemiddelde persoon dus 

honderd mensen kent, en twee daarvan zijn crimineel, dan is in de totale populatie 

ook 2% crimineel. Dat kan worden weergegeven aan de hand van de volgende 

formule:  

 
M is het aantal mensen die de respondent kent in een bepaalde subpopulatie, c is  

de omvang van het persoonlijke netwerk van de respondent, t is de omvang van de 

hele populatie en e is de omvang van de subgroep in de populatie. De uitdaging ligt 

hem vooral in het schatten van iemand persoonlijke netwerk (c) (Habecker, Dom-

browski & Khan, 2015). 

Een populaire methode om c te schatten is de known population method. Hierbij 

wordt aan personen gevraagd hoeveel contacten ze hebben in verschillende be-

kende subpopulaties, zoals vrouwen boven de 70 jaar. De precieze omvang van 

deze subpopulatie is bekend bij het CBS. Dit wordt voor meerdere subpopulaties 

gedaan. Op die manier kan tot een nauwkeurige schatting van c gekomen worden 

en wordt het model getoetst. De grootte van de onbekende subpopulatie wordt 

vervolgens geschat op basis van de andere bekende subgroepen. 

Zoals voor de meeste modellen geldt, kan ook deze methode accurater en ingewik-

kelder gemaakt worden door een aantal biases (zoals homogeniteit in een populatie 

en overschatting bij kleine/onderschatting bij grote subpopulaties) weg te werken 

(Maltiel et al., 2015). 

Hoe interessant deze methode ook is, de grootste zwakte blijft de afhankelijkheid 

van enquêtes. De vraag is dus of je de doelgroep (personen in een crimineel net-

werk) wel bereikt. Met andere woorden: zal de gemiddelde individu wel een lid uit 

een crimineel netwerk kennen?  
  

                                                
188 Zie bijvoorbeeld het onderzoek  (EMERGO, 2011) waarin de zware georganiseerde misdaad in Amsterdam is 

onderzocht. 

189 Op basis van interviews. 

190 Op basis van interviews. 
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7.3 Conclusie 

Voor bovenstaande uitgewerkte cases geldt dat er al veel (in potentie waardevolle) 

informatie beschikbaar is, maar dat dit nog te gefragmenteerd is om direct te kun-

nen gebruiken. Het lijkt dan ook onnodig om in te zetten op primaire dataverzame-

ling. Deze weg kan wel ingezet worden als ‘tweede’ stap om initiële schattingen op 

basis van secundaire bronnen bij te schaven. 

Voor wietteelt geldt bij uitstek dat er bronnen beschikbaar zijn die kunnen bijdragen 

aan het schatten van de omvang van georganiseerde wietteelt. Het betreft feitelijk 

een big data-analyse en behoeft data scientists. De grootste uitdaging zit in het op 

de juiste manier koppelen van de verschillende bronnen op basis van eenzelfde 

identifier (bijv. adres of bsn). Vervolgens moeten zinvolle verbanden uit de data 

gefilterd worden. De ‘rode vlag’-methode lijkt geschikt: pas als er meerdere op-

vallende resultaten geconstateerd worden (afhankelijk van het gewicht van de 

bron), wordt het object aangemerkt als rode vlag en is er waarschijnlijk sprake van 

wietteelt. 

De meest gebruikte methode voor data-analyse bij het schatten van de omvang van 

slachtoffers van mensenhandel is de vangst-hervangstmethode, of de variant daar-

op: multiple systems estimation (MSE-methode). Het meest recente MSE-model lijkt 

redelijk betrouwbaar. Wel zou meer informatie het model nog betrouwbaarder en 

stabieler kunnen maken. Dat zal mettertijd gebeuren, omdat er steeds meer jaren 

aan worden toegevoegd. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van extra data-

bronnen, zoals medische informatie of bepaalde websites. Ook hierbij geldt dat het 

belangrijk is dat de koppeling van databronnen mogelijk is.  

Om het dark number vanuit de netwerkbenadering in kaart brengen, zijn we al snel 

afhankelijk van wiskundige modellen (sociale-netwerkanalyses). Politiedata kan 

hierbij als vertrekpunt gelden, maar dit kan worden aangevuld met bijvoorbeeld 

sociale-mediadata en onderschepte communicatie. De netwerkbenadering kan zeker 

nuttig zijn voor het bepalen van de omvang van georganiseerde criminaliteit in 

Nederland. Zo kan het antwoord geven op vragen als: hoe groot is het regionale 

netwerk, hoeveel criminele organisatoren zijn er en wat is het aantal internationale 

actoren. 

Op dit moment is het voor de geselecteerde cases en georganiseerde criminaliteit  

in het algemeen dus nog niet mogelijk om harde cijfers te presenteren. Wel zijn er 

voldoende bronnen beschikbaar om een volgende slag te kunnen maken. 
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8 Cybercriminaliteit 
J. Steur (Dialogic), R.A. te Velde (Dialogic), T. van der Vorst (Dialogic),  

F. Bongers (Dialogic) 

m.m.v: A. Kabki (Saxion), D. Zaitch (Universiteit Utrecht) 

8.1 Theoretisch kader 

8.1.1 Wat is cybercriminaliteit? 

In de literatuur en in de praktijk wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen mis-

drijven die ICT als middel gebruiken (‘cyber-enabled crime’) en criminaliteit die be-

staat bij de gratie van ICT (‘cyber-dependent crime’’) (Fafinski, Dutton, & Margetts, 

2010; Furnell, Emm & Papadaki, 2015; Kanich, et al., 2011).  

Onder cyber-enabled criminaliteit worden met name die vormen van criminaliteit 

bedoeld die computersystemen gebruiken om een traditioneel misdrijf op een 

grotere schaal te plegen (Fafinski, Dutton, & Margetts, 2010) (Furnell, Emm, & 

Papadaki, 2015). Een voorbeeld hiervan is diefstal van bankgegevens. Zo kan dit 

offline (bijvoorbeeld door mee te kijken bij het invoeren van een pincode, en daar- 

na de pas te bemachtigen). Met behulp van computersystemen kan dit eenvoudiger, 

en op grotere schaal, door (bijvoorbeeld) het opzetten van een website die erg lijkt 

op die van de bank, om daarmee de inloggegevens van een groot aantal mensen te 

verzamelen.  

Onder cyber-dependent criminaliteit vallen vormen van criminaliteit die zonder com-

putersystemen niet mogelijk zouden zijn. (Furnell, Emm, & Papadaki, 2015). Het 

zijn misdrijven die zich expliciet richten op computernetwerken en -systemen (Fafin-

ski, Dutton, & Margetts, 2010). Voorbeelden hiervan zijn het verspreiden van com-

putervirussen en het uitvoeren van Denial of Service (DoS) aanvallen, met als doel 

een systeem of netwerk plat te leggen.  

Het onderscheiden van cybercriminaliteit van ‘traditionele’ criminaliteit is niet een-

voudig. Dit is één van de redenen waarom cybercriminaliteit niet of niet eenduidig 

wordt geregistreerd. Een duidelijke definitie is om enkel misdrijven die ICT syste-

men als doel hebben te beschouwen als ‘echte’ cybercriminaliteit. Cyber-enabled 

crimes zouden dan bij de traditionele vormen van criminaliteit moeten worden mee-

gerekend (Fafinski, Dutton, & Margetts, 2010). In de praktijk is dit conceptuele 

onderscheid vaak moeilijk te maken (Fafinski, Dutton, & Margetts, 2010; Furnell, 

Emm, & Papadaki, 2015). Zo kunnen computervirussen en DDoS ook ingezet wor-

den als chantagemiddel waarbij er gedreigd wordt de infrastructuur plat te leggen 

als er geen geld wordt betaald. Op deze manier is een daad die normaliter als cyber-

enabled crime wordt gecategoriseerd een middel voor van een traditioneel misdrijf 

(chantage). De Nederlandse politie gebruikt een brede definitie en beschouwt beide 

soorten als cybercriminaliteit (Kanich, et al., 2011). Deze brede defintie is volgens 

ons weinig verhelderend. Vanuit conceptueel oogpunt is het vreemd om een instru-

ment (ICT) leidend te laten zijn in de classificatie. Een moord is een moord, of deze 

nu met een bijl of met een pistool wordt gepleegd.  

In dit hoofdstuk hanteren we een indeling van cybercriminaliteit (zie paragraaf 8.1.3 

en bijlages 8 tot en met 11) die is gebaseerd op de feitelijke keten van handelingen 

die moet worden uitgevoerd om de cybercrime te kunnen plegen. De meerwaarde 

van deze benadering is dat er generieke elementen (‘schakels’) in deze ketens zitten 

die bij meerdere typen cybercrime voorkomen; dwars door het (gekunstelde) onder-

scheid tussen cyber-enabled en cyber dependent crimes. Deze generieke elementen 
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vormen de concrete toegangspunten voor metingen naar de aard en omvang van 

cybercrime. 

8.1.2 Bestaande inschattingen en haar methodologie 

In de media worden met grote regelmaat cijfers gepresenteerd over de omvang van 

cybercriminaliteit. Zoals Tabel 8.1 laat zien lopen deze schattingen sterk uiteen.  

 

Tabel 8.1 Boven- en onderwaarde schattingen omvang DDoS, phishing, 

ransomware, 2016 

Cybercriminele 

verschijningsvorm 

(# in Nederland) Ondergrens Bron Bovengrens Bron 

Aantal distributed 

denial of service 

(DdoS-)aanvallen 

681 (2016) Nationale Beheers-

organisatie Internet 

Providers (NBIP) 

(Nederlandse Politie, 

2017) 

25.000 (2016) Fox-IT en DDoS-

watch (Nederlandse 

Politie, 2017) 

Aantal phishing 

emails 

Gemiddeld 10.000 

meldingen over 

phishing emails per 

maand (2016) 

Nederlandse Politie 

(2017) 

16 miljoen phishing 

mails per maand in 

Nederland (2016)
a
 

World Internet 

Statisitcs, 

https://expandedram

blings.com 

TrustWave , CBS 

Aantal incidenten met 

ransomware (gijze-

lingssoftware) 

9,6 per dag (2016) Kaspersky (2016) 38,1 per dag (2016) Symantec (2017) 

a
 Gebaseerd op totale aantal verzonden emails per dag in de wereld (269 miljard; bron: https://expandedramblings.com/ 

index.php/email-statistics); aantal internetgebruikers in de wereld (3.885 miljard; bron: World Internet Statistics); aantal 

internetgebruikers Nederland (15,64 miljoen; bron: CBS); verhouding email:phishing (1:2000 wereldwijd emails is 

phishing (bron: Symantec, 2017). 

 

Schattingen voor de economische impact van cybercrime lopen nog verder uiteen. 

Dit komt omdat de schattingen van de omvang moeten worden vermenigvuldigd 

met een factor (schade) die ook grotendeels onbekend is. Onduidelijk is bijvoor-

beeld in hoeverre indirecte schade (bijvoorbeeld imagoschade vanwege security 

incidents) kunnen en moeten worden meegeteld. 

 

Tabel 8.2 Verschillende schattingen van de economische impact van 

phishing, ransomware en cybercrime in totaal, 2016, 2017 

Cybercriminele 

verschijningsvorm  Inschatting Economische schade Bron 

Phishing € 822.000 totale opgelopen schade in Nederland bij 

internetbankieren door phishing én malware (2016) 

Nederlandse Vereniging 

van Banken (2016) 

Phishing Mondiaal ± 5,7 miljard euroschade bij bedrijven door alleen 

spearfishing (2017 Q1Q2). In de Nederlandse context is dit circa 

50 miljoen euro.  

TrendMicro, Midyear 

Security Roundup (2017 

Gijzelingssoftware Mondiaal 357 miljoen euroschade door gijzelingssoftware 

(2015). In de Nederlandse context is dit circa 3,2 miljoen euro.  

Adaware (2016) 

Gijzelingssoftware Mondiaal 1 miljard  euroschade door gijzelingssoftware (2015). 

In de Nederlandse context is dit circa 9 miljoen euro. 

ENISA (2017) 

Cybercriminaliteit in 

het algemeen 

In Nederland 10 miljard  euroschade door cybercriminaliteit in 

het algemeen (2016) 

Deloitte (2017) 

https://expandedramblings.com/index.php/email-statistics
https://expandedramblings.com/index.php/email-statistics
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Naast het feit dat de verschillende frequentie en impactinschattingen sterk uiteen 

lopen is de methode die is gehanteerd vaak ook onbekend, niet robuust, of dekt 

deze niet de volledige problematiek. Experts geven aan dat er een prikkel is voor 

veel van de publicerende partijen om niet transparant te zijn over de gehanteerde 

methoden, en cijfers over de omvang en impact van cybercrime te overdrijven 

omdat hiermee de relevantie en noodzaak van beschermingsmaatregelen wordt 

verhoogd.  

Ook zijn algemene schattingen vaak gebaseerd op incomplete data, die daarnaast 

niet representatief zijn voor een gehele samenleving of economie (Dialogic, 2010; 

Caneppele & Aebi, 2017). Zo zijn veel uitspraken gebaseerd op wat virusscanners 

onderscheppen bij grote bedrijven in bepaalde landen. Deze zijn echter niet direct 

representatief voor de situatie bij kleine bedrijven, voor andere regio’s in de wereld, 

of voor cybercriminele activiteiten die virusscanners niet onderscheppen (Jewkes & 

Yar, 2008; Böhme & Moore, 2012; NCTV, 2017).  

Ten derde, is er het probleem van ‘under-reporting’: in veel gevallen zijn individuen 

en bedrijven niet geneigd een melding te maken van een cybercriminele activiteit, 

omdat ze niet bekend willen maken dat ze slachtoffer zijn geweest. Ook is het zo 

dat slachtoffers, met name als ze weinig cyber-expertise hebben, soms niet eens 

weten dat ze slachtoffer zijn geweest (NCTV, 2017). Hierdoor zullen lang niet alle 

incidenten worden bemeld. Al deze methodologische punten maken dat bestaande 

schattingen volgens experts met een grote korrel zout moet worden genomen.  

8.1.3 Aanpak 

Een verschijningsvorm van cybercrime werken we uit aan de hand van de interacties 

die over de tijd heen en op (verschillende lagen van) een online platform (e-mail, 

Facebook, Tor, online marktplaatsen, Bitcoin, etc.) tussen relevante actoren plaats-

vinden. We beschouwen hierbij de kernactoren die terugkomen in alle verschijnings-

vormen: slachtoffer, dader, (onbewust) medeplichtige, beveiliger en justitiële acto-

ren (politie / Openbaar Ministerie). In bijlage 8 tot en met 11 zijn deze schema’s in 

detail uitgewerkt voor DDoS, phishing, pharming en ransomware. Op basis van deze 

uitwerking kan systematisch worden gezocht naar gesschikte meetpunten en meet-

methoden. Iedere interactie die plaatsvindt in een digitaal systeem is in principe 

ergens meetbaar. We onderscheiden daarbij drie varianten: (1) victim centric (op 

het computersysteem of netwerk van een slachtoffer), (2) perpetrator centric (bij de 

dader) en (3) network centric (op een tussenliggend platform).
191

 

Interessant is hierbij dat een aantal interacties terugkomen bij meerdere verschij-

ningsvormen. Zo kan bij zowel phishing als ransomware sprake zijn van een be-

taling, en zou in beide gevallen Bitcoin kunnen worden gebruikt. De interacties zijn 

door ons als volgt gegroepeerd: 

 acquisitie malware/tools; 

 verspreiding/plaatsing van aanval; 

 bescherming en beveiligingsacties; 

 betalingen; 

 aangifte. 
  

                                                
191 Deze definities zijn analoog aan de categorieën user centric, network centric en site centric die worden gehan-

teerd bij het meten van statistieken op basis van het internet. (Dialogic & Rathenau Instituut, 2017). 
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8.2 Verschijningsvormen van cybercriminaliteit 

8.2.1 DDoS 

Denial-of-service-aanvallen (DoS-aanvallen) zijn pogingen om een computer, com-

puternetwerk of dienst onbeschikbaar te maken voor de bedoelde gebruiker door 

het systeem te overbelasten. Bij distributed DoS-aanvallen (DDoS) worden meer-

dere systemen gebruikt om het netwerk gecoördineerd aan te vallen. Meestal wordt 

hiervoor een botnet gebruikt – een netwerk van tientallen tot duizenden computers 

of apparaten (IoT) die geheimelijk zijn overgenomen. In bijlage 8 is de generieke 

keten van interacties uitgewerkt die nodig is om een DDoS-aanval uit te kunnen 

voeren. De opeenvolgende stappen in het schema zijn hieronder in tekst uitgewerkt. 

 

Acquisitie malware/tools 

DDoS-software wordt meestal op marktplaatsen op het dark web aangeboden en 

aangeschaft. Experts geven aan dat het mogelijk is om deze marktplaatsen te moni-

toren of zelfs te ‘crawlen’, waarbij gegevens over het aantal, het generieke type en 

de prijs van DDoS-software wordt ingewonnen. Hiermee kan inzicht worden verkre-

gen over de aanbodzijde van DDoS op een bepaald moment in de tijd.  

Een nadeel van deze indicator is dat de toegang tot marktplaatsen op het dark web 

vaak beperkt is. Voor toegang zijn vaak een gebruikersnaam en password nodig, 

een certificaat of een introductie van een lid van de marktplaats (Böhme & Moore, 

2012). Om deze te verkrijgen is onder andere tijd nodig om vertrouwen op te bou-

wen. En zelfs in dat geval is het onwaarschijnlijk dat er toegang verkregen is tot alle 

marktplaatsen, en er dus een compleet beeld van DDoS-aanbod wordt opgebouwd. 

Ten slotte is het zo, dat DDoS-software ook buiten online platformen en dus ook 

buiten het dark web wordt verhandeld. Hierop blijft geen zicht met deze indicator. 

 

Plaatsing en verspreiding van de cyberaanval 

In deze stap zijn er meerdere ingangen en punten om te meten. Allereerst in de 

fase waarin DDoS-software wordt geplaatst in meerdere computersystemen. Spam 

e-mails kunnen op meerdere manieren geïdentificeerd worden als onderdeel van 

een DDoS-aanval, om vervolgens opgeteld te worden. Zo kan er bij de ontvanger 

van spam e-mails door openbare mailplatforms (Gmail, Hotmail, etc.) een teller 

worden gebruikt om e-mails met DDoS-gerelateerde URL’s te identificeren (Camp et 

al., 2009).  

Bij de plaatsing van DDoS-software wordt ook vaak gebruikgemaakt van ‘drive by-

downloads’. Dit zijn downloads en daarmee installaties van DDoS-malware op een 

computersysteem terwijl een gebruiker iets anders downloadt, een website bezoekt 

of op een advertentie klikt. De hoeveelheid websites die dit soort downloads aan-

bieden kunnen aan de aanbiederkant worden gemeten, doordat er partijen zijn die 

reputatiescores van domeinnamen bijhouden. Zij crawlen het internet en checken  

of er bepaalde malafide bestanden worden aangeboden als download (zie bijvoor-

beeld VirusTotal). Bij het identificeren van bepaalde DDoS-software kan worden 

geteld hoe het aantal bronnen (websites) van malafide bestanden zich door de tijd 

ontwikkeld. Dit geeft inzicht in het DDoS-dreigingslandschap. Hierbij is echter niet 

duidelijk hoeveel computers ook daadwerkelijk in een DDoS-netwerk zijn opgeno-

men.  

Aan de ontvangende kant kunnen antivirus-/anti-malwarescanners (die downloads 

scannen voordat ze worden gedownload) statistieken opleveren van de hoeveelheid 

DDoS-gerelateerde downloads. Hierbij is echter van belang dat deze scanners in 

staat zijn (en vooral blijven) om downloads als DDoS-gerelateerd te identificeren. 



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  157 

Omdat DDoS-scripts en taktieken voortdurend veranderen, moeten ook de detectie-

methoden voortdurend worden vernieuwd.  

Ook de aanval zelf kan worden gemeten. Allereerst op online platforms. DDoS-aan-

vallen kenmerken zich door een toename in het internetverkeer. De ISP’s kunnen 

meten hoeveel internetverkeer per tijdseenheid (‘flow data’) door hun infrastructuur 

heen loopt. Experts geven aan dat sprake is van een DDoS-aanval als het internet-

verkeer boven een bepaalde kritieke grens komt. De hoeveelheid incidenten dat 

hieraan voldoet kan dus inzicht geven in de frequentie van DDoS-aanvallen.  

Ten tweede kunnen DDoS-aanvallen ook aan de ontvangende kant gemeten wor-

den. Door zogenoemde ‘honeypots’ op te zetten kan informatie verkregen worden 

over de hoeveelheid en schaal van DDoS-aanvallen en hoe dit zich verhoudt tot de 

geregistreerde hoeveelheid. Honeypots zijn computernetwerken die opgezet zijn 

met het expliciete doel cybercriminele aanvallen te monitoren. Om deze reden zijn 

de statistieken die in honeypots worden verzameld, lastig te extrapoleren naar de 

populatie van computersystemen in het algemeen.  

 

Bescherming en beveiliging 

Het is een empirisch gegeven dat vooral scholen en banken doelwit zijn van DDoS-

aanvallen (NCTV, 2017). Op basis van deze achtergrondkennis kunnen meetinstru-

menten dus gericht worden ingezet. De ‘omvang’ van DDoS-aanvallen (die een 

proxy is voor de economische schade) kan worden gemeten door de frequentie  

van de aanvallen te vermenigvuldigen met de tijd dat de server niet functioneerde 

vanwege de aanval (‘downtime’;. Camp et al., 2009).  

Tot slot is ook de interactie met de sociale omgeving door het slachtoffer een meet-

punt. Zo kunnen zoektermen op Google of hashtags op Twitter die wijzen op het 

slachtofferschap van DDoS worden gemonitord (Böhme & Moore, 2012). Echter, de 

beperking is dat niet elke slachtoffer deze stappen zet, en dat er soms ook digitaal 

gezocht of gesproken wordt zonder dat een organisatie of individu echt slachtoffer is 

geweest.192  

 

Payout (uitbetaling van winst) 

Bij DDoS-aanvallen die gericht zijn op verstoring is er geen sprake van een pay-out. 

Wel kan sprake zijn van een betaling aan een DDoS-‘dienstverlener’ (die in opdracht 

DDoS-aanvallen uitvoert). In enkele gevallen wordt DDoS als afpersingsmiddel 

ingezet. In dat geval is er in ieder geval sprake van een eis tot betaling (zie box 

8.1).  

 
  

                                                
192 Interessanter is om die reden de Nationale Wasstraat (NaWas) van NBIP (www.nbip.nl/nawas), die door internet-

serviceproviers (ISP’s) ingeschakeld kan worden om DDoS-aanvallen te bestrijden. Dat gebeurt door het verkeer 

van een aangevallen provider voor een grondige ‘wasbeurt’ om te leiden langs specialistische apparatuur. De 

statistieken die deze apparaten genereren geven een gedetailleerd inzicht van de aard en omvang van DDoS-

aanvallen die in Nederland voorkomen. 
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Box 8.1 Betalingsmethoden bij cybercriminaliteit 

Voor het uitvoeren van een betalingstransactie wordt veelal gebruikgemaakt van 

anonieme betalingsmethoden. Van de volgende betalingsmethoden is bekend dat ze 

op dit moment veelvuldig worden ingezet: 

 Tegoedkaarten, zoals voor online winkels (bijvoorbeeld iTunes). Deze kaarten 

kunnen vervolgens op (online) marktplaatsen worden doorverkocht en zo in 

valuta worden omgezet. 

 Reguliere girale transacties, maar dan met gebruikmaking van een ‘geldezel’. 

Hierbij stelt een derde persoon zijn of haar pinpas tijdelijk ter beschikking aan de 

crimineel. De crimineel laat het geld overmaken naar de bijbehorende rekening 

om het geld vervolgens zo snel mogelijk via een geldautomaat in contanten op te 

nemen. 

 Digitale valuta, zoals Bitcoin. Hoewel alle transactiegegevens van digitale valuta 

in de meeste gevallen openbaar zijn, is niet eenduidig vast te stellen van wie een 

bepaalde ‘rekening’ (Bitcoinadres) is. Met de juiste beschermingsmaatregelen kan 

de afkomst van een transactie worden gemaskeerd. Ook bestaan er zogenoemde 

‘mixers’ waarmee de afkomst van specifieke Bitcoins kan worden gemaskeerd. 

Het traceren van de route die door een specifieke (bijvoorbeeld een gestolen) 

hoeveelheid Bitcoins wordt afgelegd is daarmee niet meer (eenduidig) te volgen. 

Het meten van uitbetalingen gerelateerd aan cybercriminaliteit is in principe 

mogelijk zodra er (1) toegang is tot transactiedata en (2) het eenduidig is vast te 

stellen welke transacties gerelateerd zijn aan cybercriminaliteit.  
 

 

Aangifte en follow-up 

Na een DDoS-aanval kunnen slachtoffer aangifte doen. Hierop zal allereerst een 

dossier worden aangemaakt bij de politie, en vervolgens kan het OM bepalen of er 

een onderzoek volgt om tot opsporing en berechtiging over te gaan. In de politie-

dossiers is er op dit moment volgens experts geen categorisering op basis van 

cybercriminele activiteiten. Om die reden is het simpelweg optellen van DDoS acti-

viteiten (nog) niet mogelijk. ‘Text mining’, het doorzoeken van de dossierteksten op 

bepaalde termen, is wel een mogelijkheid en wordt ook al toegepast (Cybenko & 

Landwehr, 2012; Furnell, Emm, & Papadaki, 2015). Een beperking hierbij is echter 

wel dat de case-behandelaars van de politie niet altijd onderlegd zijn in de techni-

sche termen die nodig zijn om een zaak te identificeren als DDoS-gerelateerd (of 

zelfs als cybercrime in het algemeen).  

Een onderzoek door het Openbaar Ministerie kan leiden tot de inbeslagname van 

een ‘control & command server’ van een DDoS-aanval. Dit is het systeem waarvan-

daan de DDoS-aanval wordt uitgevoerd en opdrachten worden gegeven aan ieder 

computersysteem dat deelneemt aan de aanval. Deze inbeslagname kan door mid-

del van (netwerk)analyses inzichten geven over de grootte, kracht en het doelwit 

van een door de server ingezette DDoS-aanval. Echter, een indicator van de totale 

hoeveelheid van DDoS-aanvallen geeft dit niet.  

Een indicator voor de slachtoffers van DDoS-aanvallen is het aantal slachtoffer 

initiatieven (websites/krantenartikelen/meldpunten) dat wordt opgezet. Ook al zet 

maar een klein deel van de slachtoffers een initiatief op ter bewustwording en 

verdere mitigatie van het probleem, meer initiatieven geeft een indicatie van de 

impact van DDoS-aanvallen op het publiek. 
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8.2.2 Fraude via phishing  

Fraude via phishing is een cybercriminele activiteit waarbij door middel van een 

valse (veelal nagemaakte) website of mail gegevens van een persoon worden 

achterhaald. Deze gegevens kunnen vervolgens worden misbruikt door de dader. 

Een bekend voorbeeld van phishing is een e-mail die lijkt te zijn verstuurd door de 

bank waar het slachtoffer een rekening heeft. In de e-mail wordt met een smoes 

gevraagd een link te volgen en op die website met de gebruikersnaam en wacht-

woord van internetbankieren in te loggen. De domeinnaam en de website lijken 

daarbij vaak sprekend op die van de ‘echte’ bank, maar zijn volledig onder controle 

van de aanvaller. Op het moment dat de gegevens zijn ingevoerd kan de dader zelf 

bij de ‘echte’ bank inloggen en geld overmaken naar een door hem of haar zelf ge-

controleerde bankrekening (zie bijlage 9).  

Pharming is een variant op phishing. Bij pharming wordt een internetgebruiker 

omgeleid naar een malafide website die precies lijkt op de bonafide website die de 

gebruiker eigenlijk wilde bezoeken. De bezoeker doet dan transacties op de website 

waar de kwaadwillende beheerder dan vertrouwelijke gegevens uit kan distilleren 

(zoals bankgegevens). 

In bijlage 9 en bijlage 10 zijn de schema’s voor respectievelijk phishing en pharming 

opgenomen. De stappen in deze schema’s zijn hieronder in tekst verder uitgewerkt.  

 

Acquisitie malware/tools 

Tijdens de voorbereiding van een phishingpoging wordt vaak een domeinnaam aan-

gekocht. Een significant deel van de geregistreerde domeinnamen wordt aangekocht 

voor criminele bedoelingen (Böhme & Moore, 2012). Deze registraties worden ver-

werkt door registers; zij leggen de relatie tussen domeinnaam en eigenaar. Domein-

namen worden bij het register aangemeld via een registrar; dit zijn partijen die 

domeinnamen verkopen. De registrar heeft in de meeste gevallen meer informatie 

over de identiteit van de domeinnaamhouder (waaronder betalingsgegevens). Op 

het niveau van het register zijn diverse analyses te bedenken om phishingwebsites 

te identificeren. Zo zouden geregistreerde domeinnamen kunnen worden vergeleken 

met bestaande domeinnamen en de daaraan gekoppelde identiteiten (een door een 

derde geregistreerd domein ‘abnanro.nl’ lijkt sterk op het reeds geregistreerde 

‘abnamro.nl’, en zou kunnen worden aangemerkt als potentieel frauduleus). Ook 

zou een relatie kunnen worden gelegd met registers van merken en bedrijfsnamen.  

 

Plaatsing van aanval 

Tijdens de plaatsing van een phishing mail aanval zijn er zowel bij het slachtoffer  

als op netwerken meerdere momenten waarop kan worden gemeten. Een belang- 

rijk aspect hierbij is het herkennen van phishingmails: het onderscheid tussen een 

echte en een vervalste mail is al lastig voor mensen, laat staan voor computerpro-

gramma’s.  

Een belangrijke component is het verzamelen van informatie van slachtoffers. Zodra 

een phishingmail is geïdentificeerd kunnen de URL’s die in de mail voorkomen wor-

den toegevoegd aan een ‘zwarte lijst’. Mailplatforms zoals Gmail en Hotmail kunnen 

vervolgens bepalen hoeveel mails er worden verstuurd vanaf deze ‘verdachte’ URL’s. 

Bij spearphishing (phishing gericht op een specifiek individu) is deze aanpak minder 

effectief omdat een enkele mail aan een specifiek slachtoffer voldoende kan zijn 

voor het slagen van de aanval. 

Op basis van de gegevens die openbare mailplatforms tot hun beschikking hebben 

zou ook kunnen worden geprobeerd om patronen van phishing te herkennen. Zo  

zou kunnen worden gekeken of dezelfde mail aan veel verschillende ontvangers 

wordt gestuurd, en of daarin bepaalde (merk)namen voorkomen (zoals die van 
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banken). Ook tekstherkenning/tekstmining kan hierin wellicht een rol spelen. Tot 

slot zouden reputatiescores kunnen worden bijgehouden per IP-adres en afzender 

(Camp, et al., 2009).  

Om tot een inschatting te komen van de impact van een phishingaanval is het  

van belang om te bepalen wat het slagingspercentage is van een phishingaanval: 

hoeveel slachtoffers trappen daadwerkelijk in de phishingmail? Dit kan worden 

benaderd door een phishingaanval te simuleren, en te meten hoeveel gebruikers 

uiteindelijk doorklikken (Böhme & Moore, 2012). Voor pharming zijn grotendeels 

vergelijkbare meetmethoden beschikbaar.  

 

Beschermingsactie 

Na een plaatsing van een phishingaanval vinden er vaak beschermingsacties plaats. 

Ook deze acties kunnen inzicht geven in de hoeveelheid verstuurde phishing mails. 

Deze vorm van monitoring kan alleen plaatsvinden op het systeem van het slacht-

offer of op het tussenliggende platform. In het (bedrijfs)systeem van het slachtoffer 

kan monitoring van phishingmails plaatsvinden nadat er minimaal eenmaal op 

geklikt is en mails zijn geïdentificeerd als phishing mails. Monitoringstools kunnen 

vervolgens alle mails afgaan om te controleren of er meer berichten van dezelfde 

‘verdachte’ URL afkomstig zijn. Een manier om het aantal succesvolle phishingaan-

vallen te meten is door de interactie met de sociale omgeving van het slachtoffer in 

de gaten te houden. Slachtoffers zoeken voor oplossingen en bescherming vaak 

online, bijvoorbeeld op Google of Twitter. Het monitoren van veelgebruikte zoek-

termen op deze platforms kan inzicht geven in de hoeveelheid succesvolle phishing 

mails (Böhme & Moore, 2012). Echter, niet elk slachtoffer zal op online platforms 

naar bescherming zoeken. Deze indicator is daarmee niet representatief voor de 

totale set aan phishing slachtoffers.  

 

Payout (uitbetaling van winst) 

Een phishingaanval kan op verschillende manieren worden ‘uitgespeeld’. In het 

meest directe scenario overtuigt de aanvaller het slachtoffer om een transactie uit  

te voeren (bijvoorbeeld via internetbankieren, iDeal, of via een ander betalingsplat-

form, zoals bijvoorbeeld met iTunes-cadeaukaarten). Om over het geld te kunnen 

beschikken moet de aanvaller vervolgens gebruikmaken van ‘geldezels’ (zie hoofd-

stuk 6). Banken zijn steeds beter in het herkennen van dergelijke ‘geldezels’. Crimi-

nelen zullen daardoor op zoek gaan naar andere methoden om het geld weg te slui-

zen – denk bijvoorbeeld aan het omzetten van geld naar Bitcoin of andere digitale 

valuta (bijvoorbeeld via een ‘Bitcoin-pinautomaat’ of online wisselkantoor).  

 

Aangifte en follow-up 

Ten slotte is er de mogelijkheid aangiftes, meldingen en follow-up te volgen om zo 

de inschattingen van fraude via phishing te valideren. Dit komt vrijwel overeen met 

de aangifte en follow-up zoals beschreven onder DDoS-aanvallen. 

8.2.3 Gijzelingssoftware 

Gijzelingssoftware (‘ransomware’) is software die een computer of bestanden die 

daarop zijn opgeslagen onbruikbaar maakt, totdat het slachtoffer een geldbedrag 

betaalt om de ‘gijzeling’ ongedaan te maken. Wanneer het slachtoffer dit weigert 

kunnen de bestanden en programma’s permanent vernietigd worden. In theorie is 

het zelfs mogelijk om de hardware van de computer te beschadigen (bijvoorbeeld 

door deze te laten oververhitten).Bekende voorbeelden van gijzelingssoftware zijn 

WannaCry en Cryptolocker. In de meeste gevallen wordt er gevraagd om geld over 

te maken via een cryptomunt, met name Bitcoin.  
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Infectie met gijzelsoftware gebeurt meestal op één van twee volgende manieren. De 

eerste manier is doordat het slachtoffer klikt op een link in een mail, een adverten-

tie of download van een website. Na het klikken wordt de gijzelingsoftware (onge-

merkt) geïnstalleerd op het computersysteem van het slachtoffer. Ook verspreiding 

via (bijvoorbeeld) USB-sticks is mogelijk. De tweede infectiemethode is via een 

computernetwerk, waarop zich andere computers bevinden die al met de software 

zijn geïnfecteerd.  

In bijlage 11 is de generieke keten van interacties uitgewerkt die nodig is om een 

ransomware in te kunnen zetten. De opeenvolgende stappen in het schema zijn 

hieronder in tekst uitgewerkt. 

 

Acquisitie malware/tools 

Tegenwoordig wordt gijzelingssoftware meer en meer gekocht als product of zelfs 

als dienst in (gesloten) marktfora van het dark web (in plaats van eigen ontwikke-

ling). Om van de aangeboden gijzelingssoftware de hoeveelheid, prijs en het type te 

meten en te monitoren is het mogelijk om te infiltreren in de fora. Je meet dan dus 

bij het een marktplaats als tussenliggende platform. Het voordeel hiervan is dat er 

inzicht gekregen kan worden in de trends – aankoop, potentieel gebruik – van gijze-

lingssoftware voordat het echt is ingezet. De prijs kan een indicatie geven van hoe-

veel aanbod en/of vraag er is. Er is echter de beperking dat deze bevindingen niet 

kunnen worden generaliseerd, aangezien er ook marktfora en offline transacties zijn 

waar geen zicht op is.  

Bouwend op de observatie van marktfora is het in sommige gevallen ook mogelijk 

meer te weten te komen over de hoeveelheid aangekochte gijzelingssoftware. Hier-

voor zijn de financiële account gegevens van de verkoper nodig. Wanneer bekend  

is op welk Bitcoinaccount (of ander type account) de vergoeding moet worden 

gestort voor een transactie kan worden bijgehouden hoeveel verschillende trans-

acties plaats hebben gevonden. Dit kan dan een indicator zijn van de hoeveelheid 

ver-kochte gijzelingssoftware. Ook deze indicator kent echter de beperking dat het 

alleen focust op het meten van één type gijzelingssoftware op één marktplaats. De 

methode is dus lastig op grotere schaal toe te passen. 

 

Plaatsing en verspreiding van aanval 

Gijzelingssoftware kan op twee manieren verspreid worden, zoals hierboven ook 

beschreven is. Het meten van de frequentie van de eerste manier van infectie, 

namelijk via het klikken op mail, advertentie of website, is deels beschreven in de 

sectie over fraude via phishing. In principe kunnen die meetmethoden ook worden 

toegepast in het geval van gijzelingssoftware, met als aanpassing dat er gemonitord 

moet worden op een ander(e) softwarecode/URL/programma.  

Daarnaast is er de meetmogelijkheid data over het eerste type infectie via het sys-

teem van de dader te verzamelen. Gijzelingssoftware komt altijd van een computer-

systeem van een dader vandaan, meestal van een website. In dat geval kunnen 

diensten die de reputatiescores van domeinnamen bijhouden, zoals VirusTotal, 

inzicht bieden in de hoeveelheid websites die betrokken zijn bij gijzelingssoftware. 

Zij doen dit door het internet voortdurend af te grazen (‘crawlen’) en te meten hoe 

vaak en op welke websites malafide bestanden aangeboden worden als download. 

Op basis van de resultaten van deze metingen worden reputatiescores toegekend 

aan domeinnamen. De onderliggende data kan inzicht geven in de aard en omvang 

van de inzet van ransomware. 

Verspreiding van ransomware via een worm of over een netwerk kan worden ge-

meten op de tussenliggende platformen. Op basis van het internetverkeer dat naar 

hen toe gaat kunnen Internet service providers met behulp van deep-packet inspec-

tion (DPI) meten hoeveel systemen geïnfecteerd zijn. Deep packet inspection om 
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privacyredenen wettelijk vaak niet toegestaan. De techniek wordt bovendien alleen 

als het internetverkeer niet versleuteld is. In het laatste geval kan echter nog wel 

steeds, op basis van alleen het IP-adres, het totale verkeer van malafide hosts 

worden geïntificeerd 

 

Beschermingsactie 

De meeste anti-virus- en anti-malwaresoftware in het systeem van het slachtoffer 

checkt de downloads voordat een computergebruiker deze op haar eigen computer-

systeem kan openen.193 Via automatische terugmeldingen (‘diagnostic reports’) 

kunnen deze leveranciers op grote schaal gedetailleerde informatie verzamelen over 

de aard en omvang van cyberaanvallen op de systemen waar hun detectiesoftware 

op is geïnstalleerd (Bright, 2017). Potentiëel interessante data wordt ook verzameld 

door specialistische ISP’s die als dienst aanbieden dat ze de servers van hun klanten 

op specifieke vormen van malware controleren. In beide gevallen geeft de data zo-

wel inzicht in de totale en relatieve omvang als in de aard (bijvoorbeeld de evolutie 

van het aantal ‘ransomwarefamilies’) van malafide software.  

Een tweede meetmogelijkheid in het systeem van het slachtoffer is het meten van 

‘downtime’ (Camp, et al., 2009). Downtime verwijst naar de tijdsduur dat een sys-

teem niet functioneert doordat het door gijzelingssoftware op slot is gezet. Een 

indicator van opgetelde downtimes kan inzicht verschaffen in de hoeveelheid com-

puters op het moment versleuteld zijn. Er moet dan uiteraard wel zorgvuldig worden 

bekeken of de downtime direct is terug te voeren op de inzet van malafide software, 

of dat er van andere (onbekende) oorzaken sprake is. 

Ten slotte is het ook bij deze verschijningsvorm zo dat online zoektochten van 

slachtoffers naar oplossingen gemonitord kunnen worden. Het volgen van de trend 

in zoektermen op Google en sociale media kan inzicht geven in de verspreiding van 

specifieke soorten gijzelingssoftware (Böhme & Moore, 2012). Echter, niet elk 

slachtoffer zal online zoeken en deze meting is daarmee niet compleet.  

 

Payout (uitbetaling van winst) 

Bij een succesvolle gijzelingssoftware aanval zal het slachtoffer overgaan tot beta-

ling van de gevraagde som. De gijzelingssoftware bevat een link naar een bepaalde 

rekening, vaak een zogenoemde ‘Bitcoin wallet’. Aangezien Bitcointransacties 

openbaar zijn, kunnen stortingen hierin in principe worden gevolgd. Door netwerk-

analyse toe te passen op het geheel aan transacties kunnen interessante inzichten 

worden verkregen ten aanzien van het netwerk van actoren betrokken bij de inzet 

van ransomware (zie box 8.2).  

 

Een tweede optie rondom betalingsactiviteiten is te meten bij het ontsleutelen. In  

de meeste gevallen ontvangt de gebruiker na betaling een speciale (op zijn com-

putersysteem toegespitste) code, waarmee de gijzelingssoftware onschadelijk kan 

worden gemaakt. In sommige gevallen wordt de code automatisch opgehaald of 

verstuurd naar de gijzelingssoftware. Dit verkeer is in sommige gevallen meetbaar 

bij (en door) ISP’s. 
  

                                                
193 Een voorbeeld van dit soort software is Windows Defender, welke de fabrikant van Windows in haar besturings-

systemen heeft ingebouwd. 



  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2018-21b  |  163 

Box 8.2 Betalingsmethoden bij cybercriminaliteit 

Een dergelijke analyse op basis van Bitcointransacties is door MIT toegepast om 

inzicht te krijgen in het netwerk achter een beruchte dark web handelsplaats ‘Silk 

Road’. In deze netwerkanalyse werd geredeneerd vanuit één adres, namelijk het 

adres waarop de FBI de in beslag genomen bitcoins van de eerste versie van de  

Silk Road overmaakte. Door ‘terug te redeneren’ vanaf dat adres konden andere 

betrokken Bitcoinadressen worden gevonden. 

 

Netwerk van Bitcoinadressen op basis van een dag aan transactiedata  

 

   Bron: Fleder, Kester en Pillai (2014). 

 

 

Aangifte en follow-up 

In de aangifte- en follow-upactiviteiten van het slachtoffer zijn ook een aantal 

mogelijke meetpunten. Het meest in het oog springend is de inname van een com-

mand & controlserver die verantwoordelijk is voor het versturen van gijzelingssoft-

ware. Uit die server is data over getroffen computers te vinden, zoals taalinstellin-

gen, toetsenbord instellingen en IP adressen om zo te bepalen in welk land gijzel-

aanvallen plaatsvinden. Op die manier is het ook mogelijk om informatie over de 

hoeveelheid aanvallen in Nederland te distilleren. Computers van onderzoekers en 

anti-virusbedrijven moeten er wel uitgehaald worden, want deze ’maken vaak be-

wust contact met een malafide command & controlserver. Echter, volgens experts 

die eerder naar dit soort servers gekeken hebben betreft dit maar een klein deel 

(<5%). Het lastigste is het traceren en achterhalen waar ’dit soort command & 

controlservers staan. Vaak wordt er namelijk gebruikgemaakt van echnieken voor 

anonieme communicatie zoals onion routing (Tor), om de oorsprong van een gijze-

lingssoftware aanval te verhullen. Inname van servers gebeurt daardoor relatief 

weinig. 

Naast de data van command & controlservers zijn er ook meetpunten in de aangifte-

en follow-upstap. Deze zijn in de eerdere secties al uitgebreid aan bod gekomen. 

Het betreft met name het meten en analyseren van slachtoffer initiatieven (Cybenko 

& Landwehr, 2012); het doorzoeken van politiedossiers op trefwoorden met betrek-

king tot gijzelingssoftware (Cybenko & Landwehr, 2012); en het meten van het aan-

tal onderzoeken van het OM dat toepassing heeft op gijzelingssoftware (Furnell, 

Emm, & Papadaki, 2015). Zoals eerder aangegeven zullen deze indicatoren maar 
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een klein gedeelte van het totaal dekken. Het aantal onderzoeken is volgens experts 

echter meer een indicatie van de werkvoorraad van de politie dan van de feitelijke 

hoeveelheid cybercriminele activiteiten. 

8.3 Conclusie 

Het is niet mogelijk om de omvang van cybercriminaliteit op een betrouwbare wijze 

volledig vast te stellen of op een goede manier te benaderen. Allereerst komt in 

interviews en literatuuronderzoek duidelijk naar voren dat het niet mogelijk is om  

te voorspellen welke nieuwe typen cybercriminaliteit zullen ontstaan, en waar aan-

vallen met name zullen plaatsvinden. Detectiemethoden lopen per definitie achter 

de feiten aan, en zullen altijd maar een deel van de incidenten kunnen meten (De 

Cuyper & Weijters, 2017). Dit geldt voor opsporing in het algemeen maar in een 

zeer dynamisch domein zoals cybercrime vormt dit met name een probleem. 

 

Daarnaast doen zich een aantal ontwikkelingen voort die het steeds moeilijker 

maken om cybercriminele activiteiten op dit moment nog wel bekend zijn, goed te 

kunnen monitoren: 

 steeds meer data wordt opgeslagen ‘in de cloud’; 

 steeds meer data wordt versleuteld (in zowel opslag als transmissie); 

 steeds meer data wordt over de grens opgeslagen (ook vanwege de tendens 

richting cloud); 

 de algehele hoeveelheid data en de kanalen waarover deze worden gedeeld 

nemen toe, en daarmee ook de complexiteit van analyse ervan; 

 steeds meer cybercriminelen gebruiken de techniek van ‘blending in’ (het er  

zo normaal mogelijk uit laten zien van verdachte activiteiten om detectie te 

ontlopen) 

 de complexiteit van software neemt toe aan de slachtofferkant, waardoor 

verdediging lastiger wordt; 

 aan de aanvallende zijde worden aanvalstechnieken steeds geavanceerder; 

 de capaciteit van opsporing, detectie en onderzoek volgen niet altijd de snelheid 

van deze ontwikkelingen. 

 

De achterstand ten opzichte van de cybercriminelen kan wel degelijk beperkt wor-

den gehouden of zelfs nog worden verkleind. De afgelopen jaren is de bestrijding 

van cybercrime verder geprofessionaliseerd en beter georganiseerd. In toenemende 

mate nemen de verschillende partijen in de security keten (zoals ISP’s en banken) 

hun verantwoordelijkheid en wordt er ook beter samengewerkt (ISP’s voorbeeld in 

het NaWas-verband). 
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Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie en 
klankbordgroep 

Begeleidingscommissie 

Voorzitter 

Prof. mr. dr. C.C.J.H. Bijleveld Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechts-

handhaving 

 

Leden 

dr. C.J. Albers Rijksuniversiteit Groningen 

drs. R.R.R. Ghauharali Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschap-

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

drs. H. Kroes Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving 

drs. T.L. van Mullekom Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

Wwetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

 

Klankbordgroep 

Voorzitter 

Prof. mr. dr. C.C.J.H. Bijleveld Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechts-

handhaving 

 

Leden 

drs. R.R.R. Ghauharali Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschap-

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

R.P. Lucas Nationale Politie 

drs. T.L. van Mullekom Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschap-

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

G. Paulides Raad voor de Rechtspraak 

drs. J.P. Raeven Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

 DG Rechtspleging en Rechtshandhaving 

drs. J. de Ridder Openbaar Ministerie, Parket Generaal 

drs. M.J. Schep Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

DG Straffen en Beschermen 

mr. R. van den Sigtenhorst Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

DG Veiligheid en Bestuur 

W.J.C. Speller-Boone Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving 

A.S. Toornstra Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie 

C.J. van Vliet Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

Programma Politiële Taken 

mr. drs. P.J.J. van Voorst Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving 

 

 





   

Bijlage 2 Indeling naar delict inclusief bijbehorende classificaties ICCS, SCM en 
wetsartikelen 

Nr.  Classificatie ICCS 

CBS/standaard classificatie 

misdrijven*  Wet/wetsartikelen 

1  Levensdelicten 1 Acts leading to death or intending to 

cause death 

3.4 Levensmisdrijf Sr 287-296 

2  Geweldsdelicten 2 Acts leading to harm or intending to 

cause harm to the person 

  

2a Vermogensdelicten met geweld 4 Acts against property involving violence 

or threat against a person 

1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld Sr 312 

2b  Seksuele delicten 3 Injurious acts of a sexual nature 3.3 Seksueel misdrijf Sr 239-250 

2c  Mishandeling 02011 Assault 3.1 Mishandeling Sr 300-306 

2c1 Huiselijk geweld    

2d  Bedreiging/bedreiging met geweld 02012 Threat 3.2.1 Bedreiging Sr 284a-285a 

2e  Stalken 02082 Stalking 3.2.2 Stalking Sr 285b 

2f Mensenhandel 0204 Trafficking in persons 3.6 Mensenhandel Sr 273f 

3 Vermogensdelicten  5 Acts against property only   

3a Diefstal 0502 Theft 1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld  Sr 310-311, 321-325.  

3b Inbraak 0501 Burglary 1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld  Sr 311 sub 5 en art. 312 lid 2 sub 3 

3c Fraude/bedrog 7 Acts involving fraud, deception or 

corruption 

1.2 Bedrog Sr 326-338 

3d Afpersing/chantage 02051 Extortion or blackmail 1.5 Afpersing en afdreiging Sr 317-318 

4 Vandalisme/vernieling 0504 Property damage 2.1 Vernieling en beschadiging Sr 350-352 

5 Cybercriminaliteit    

5a Cyberdelicten  0903 Acts against computer systems 2.2.4 Computervredebreuk Sr 138a-138b 

5b Gedigitaliseerde criminaliteit    

6 Wapendelicten 0901 Acts involving weapons, explosives 

and other destructive materials 

7 (Vuur)wapenmisdrijven  

7 Verkeersdelicten  5 Verkeersmisdrijven  

7a Rijden onder invloed 020721 Operating a vehicle under the 5.2 Rijden onder invloed WVW 8 
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Nr.  Classificatie ICCS 

CBS/standaard classificatie 

misdrijven*  Wet/wetsartikelen 

influence of alcohol 

7b Verkeersmisdrijven overig   5 Verkeersmisdrijven excl. rijden onder 

invloed 

WVW 7, 9, 162, 41, 11, 163, 6, 51, 61, 

74, 114, 138 

7c Verkeersovertredingen 

(overtredingen verkeer ter land) 

  WAHV/Wet Mulder 

8 Drugsdelicten 6 Acts involving contolled psychoactive 

substances or other drugs  

6 Drugsmisdrijven Opiumwet 2,3 

9 Georganiseerde misdaad 0905 Acts related to an organizes crime 

group 

 Sr 140 

10 Delicten tegen openbare orde en 

gezag 

8 Acts against public order, authority and 

provisions of the State 

2.2 Openbare orde misdrijven Sr 131-151 

10a Discriminatie 0210 Discrimination 2.2.5 Discriminatie Sr 137c-137g 

11 Overige (slachtofferloze) delicten    

11a Milieucriminaliteit 10 Acts against the natural enviroment  Vuurwerkbesluit; Wet Milieubeheer (Wm), 

Wet Bodembescherming (WBB), Water-

wet (Ww), de Model-Algemene plaatse-

lijke verordening of Modelafvalstoffen-

verordening (Pl. V), Besluit gebruik mest-

stoffen (BGM ), Flora- en faunawet (FFW), 

Regeling zoeken, rapen en beschermen 

van kievitseieren Flora- en faunawet 

(RZRBKE), Visserijwet 1963 (ViW) jo 1a 

onder 3 WED, Besluit verbod gebruik van 

levende aasvis (BLVA), Besluit houden 

van dieren (BHVD), Wet Dieren (WD), 

Reglement voor de Binnenvisserij 1985 

(RB), Reglement minimummaten en ge-

sloten tijden 1985 (RMGT) en Uitvoe-

ringsregeling visserij (Uv), Geluidhinder  

11b Economische delicten   WED 

11c Overtredingen bijzondere wetten    
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Nr.  Classificatie ICCS 

CBS/standaard classificatie 

misdrijven*  Wet/wetsartikelen 

11c1 Vervoersovertredingen   Vervoersovertredingen: Wet personen-

vervoer 2000 (Wp 2000), Besluit per-

sonenvervoer 2000 (Bp 2000). Regeling 

maximumtarief en bekendmaking tarie-

ven taxivervoer (RMBTT), regeling perio-

dieke controle taximeters(RPCT), Spoor-

wegnet 1875 (SPww 1875), Spoorwegnet 

(Spww), Reglement Dienst Hoofd en 

Lokaalspoorwegen (RDHL). 

11c2 Overtredingen wet wapens en 

munitie 

  Overtredingen wet wapens en munitie 

(Wwm) 

11c3 Overige bijzondere wetten   Vreemdelingenwet 2000 (VrW 2000), 

Schengengrenscode (SGC) en Vreem-

delingenbesluit 2000 (VB 2000), Wet 

Wegvervoer Goederen (WWG), Regeling 

Wegvervoer Goederen (RWG), Wet op de 

Kansspelen (Wodk), Drank- en Horecawet 

(DHW)  

11d Leerplichtwetovertreding   Leerplichtwet 

11e Lokale verordeningen   Plaatselijk geldende verordeningen 

11f Overtredingen Sr   Boek 3 Sr 

11g Overtredingen behandeld door 

bestuursorganen 

   

* Bij een hoofd- of subcategorie geldt dat alle daaronder vallende misdrijven bij genoemd delict horen  
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Bijlage 3 De Politiestatistiek en Veiligheidsmonitor 
met elkaar vergeleken 

Selectiviteit in respons 

De VM is een surveyonderzoek onder personen. Er wordt een representatieve 

steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die niet 

woonachtig is in een instelling (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis). De personen uit 

de steekproef worden benaderd en verzocht om online of schriftelijk een vragenlijst 

in te vullen, waarin onder andere gevraagd wordt naar ervaren slachtofferschap. Bij 

steekproefonderzoeken zoals de VM is het uitgangspunt dat de resultaten van het 

onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden naar de Nederlandse bevolking. Het is 

voor surveyonderzoeken van belang dat er wordt gestreefd naar een zo hoog 

mogelijke responspercentage (de respons uitgedrukt als percentage van de steek-

proef). Dit komt immers de kwaliteit en de representativiteit van het onderzoek ten 

goede. Echter, zodra er sprake is van non-respons kan deze, ongeacht de hoogte 

van het responspercentage invloed hebben op de resultaten. Dit is vooral het geval 

wanneer er een verband bestaat tussen het onderwerp van het onderzoek en de 

reden van non-respons. Bijvoorbeeld als er sprake is van verschillen tussen respon-

denten en non-respondenten op specifieke kenmerken of antwoordpatronen (Bethle-

hem & Kerstens, 1987; Pleysier, Vervaeke & Goethals, 2010).  

 

Soms kan hiervoor gecorrigeerd worden. Als voorbeeld: als uit de respons blijkt dat 

het aandeel personen uit grote steden kleiner is dan het aandeel in de brutosteek-

proef, betekent dit dat er sprake is van een ondervertegenwoordiging van bewoners 

uit de grote stad. Wanneer deze resultaten gegeneraliseerd worden naar de totale 

bevolking zal dit tot een vertekening van de resultaten leiden. Er zitten immers 

minder bewoners uit grote steden in de respons dan oorspronkelijk de bedoeling 

was en hoogstwaarschijnlijk hebben zij een andere kijk op veiligheidsvraagstukken 

dan dorpelingen (in een grote stad is er bijvoorbeeld meer sprake van criminaliteit). 

Omdat bekend is hoe groot het aandeel bewoners uit de grote stad zou moeten zijn, 

kan door middel van weging gecorrigeerd worden voor ondervertegenwoordiging.  

 

Wanneer de non-respons echter afwijkt van de respons op basis van een kenmerk 

waarvan het aandeel in de totale populatie of de steekproef niet bekend is, kan hier-

voor niet gecorrigeerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij slachtofferschap. Het 

is onbekend hoe groot het aandeel slachtoffers van criminaliteit in de totale steek-

proef of de totale populatie is. Hier doen we immers bij de VM juist onderzoek naar. 

Stel dat slachtoffers van criminaliteit eerder geneigd zijn om deel te nemen aan de 

VM dan personen die geen slachtoffer zijn geworden. Dat betekent dat uit de (ran-

dom) steekproef meer slachtoffers zullen responderen dan ‘toevalligerwijs’ het geval 

zou moeten zijn. Wanneer deze resultaten vervolgens gegeneraliseerd worden naar 

de totale bevolking zal er sprake zijn van een overschatting van het percentage 

slachtoffers vanwege het relatief grotere aandeel slachtoffers dat heeft meegedaan 

aan de VM. Met de VM worden schattingen gemaakt van het aantal slachtoffers van 

veelvoorkomende criminaliteit. Daarom is het van belang om te onderzoeken in 

hoeverre er sprake is van selectiviteit in de respons op basis van slachtofferschap. 

Wanneer slachtoffers eerder geneigd zijn om deel te nemen aan de VM en er dus 

een oververtegenwoordiging van slachtoffers in de responsgroep is, zal er sprake 

zijn van een overschatting van slachtofferschap op basis van de VM. Andersom, als 

slachtoffers minder geneigd zijn om deel te nemen aan de VM, zal er juist sprake 

zijn van een onderschatting van slachtofferschap in Nederland.  
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Om na te gaan of slachtoffers meer of minder responderen dan niet-slachtoffers 

wordt gebruikgemaakt van het misdrijvenbestand van de Nationale Politie (beschik-

baar gesteld door het CBS). Op basis van het misdrijvenbestand zal bekeken wor-

den of personen die aangifte en/of melding hebben gedaan van slachtofferschap 

meer of minder vaak responderen dan personen die geen aangifte of melding heb-

ben gedaan. Hierbij moet wel in gedachten worden gehouden dat er geen één-op-

éénrelatie is en er niet per definitie gezegd kan worden dat slachtoffers meer of 

minder responderen op de VM, immers niet alle slachtoffers doen aangifte of mel-

ding bij de politie.  

 

In figuur b3.1 is schematisch weergegeven hoe mogelijke selectiviteit in respons op 

basis van slachtofferschap volgens de politieregistraties wordt onderzocht. Van alle 

steekproefpersonen uit het brutosteekproefbestand van de VM wordt eerst nage-

gaan of zij als slachtoffer van een delict zijn geregistreerd bij de politie. Vervolgens 

wordt van zowel de groep personen die geregistreerd staan bij de politie als van de 

groep personen die niet geregistreerd staan bij de politie bepaald of zij gerespon-

deerd hebben op de VM. Hiermee kan in algemene zin bekeken worden of personen 

die voorafgaand aan deelname aan de VM slachtoffer zijn geworden van een delict 

en deze gemeld hebben bij de politie eerder geneigd zijn mee te werken aan de VM 

dan personen die niet geregistreerd staan bij de politie (let op, dus niet geen slacht-

offers, want niet alle slachtoffers doen melding/aangifte).  

Tevens wordt nagegaan of er bepaalde delicten zijn die van invloed zijn op het res-

ponsgedrag van de slachtoffers die aangifte bij de politie hebben gedaan. Per delict-

soort wordt van alle steekproefpersonen die van dat delict aangifte hebben gedaan 

bekeken hoeveel procent heeft gerespondeerd op de VM (zie cirkel in figuur b3.1). 

Zo kan per delictsoort nagegaan worden in hoeverre men meer of minder geneigd is 

te responderen wanneer men van een bepaald delictsoort slachtoffer is geweest.  

Deze exercitie wordt per jaargang van de VM herhaald om na te gaan of de 

resultaten stabiel zijn in de tijd. 

 

Figuur b3.1 Schematische weergave mogelijke selectiviteit 

 

 

 

 

Respons algemeen 

Ten eerste is naar de overall respons van de VM gekeken. Hiervoor zijn de netto-

bestanden van de VM 2012 t/m 2015 gekoppeld aan de brutosteekproef. Van de 

420.900 records zijn 227 records verwijderd omdat hierbij de koppelsleutel ontbrak 

om de bestanden te koppelen.  

Respons op de VM 

Aangifte in 
politieregistraties 

Brutosteekproef VM 
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De respons op de VM per jaargang varieert tussen de 36,4% en de 40,5%, waarbij 

er sinds 2013 sprake is van een afname in het responspercentage.  

 

Tabel b3.1 Responspercentage per jaargang  

Jaar Respons (%) 

2012 38,5 

2013 40,4 

2014 38,6 

2015 36,4 

Totaal 38,6 

 

Van alle personen in het brutosteekproefbestand is nagegaan of deze personen 

tevens voorkomen in het aangiftebestand van de politie. Van de brutorespondenten 

is 24,6% terug te vinden in het aangiftebestand (268.208 personen) in de periode 

2010 t/m 2015. Hierbij is nog geen onderscheid gemaakt naar wat voor soort delict 

aangegeven is194. Wel is gekeken of de steekproefpersoon in de juiste 

referentieperiode terug te vinden is in het aangiftebestand. Dat wil zeggen, is er in 

het jaar voorafgaand aan deelname aangifte gedaan bij de politie? De gehanteerde 

referentieperiode loopt van augustus voorafgaand aan het jaar van deelname tot en 

met november van het jaar van deelname (anders dan bij het CBS is gekozen om 

tot en met de maand november te kijken, omdat het veldwerk tot en met november 

loopt. Het kan zijn dat men tijdens de veldwerkperiode aangifte heeft gedaan en als 

gevolg daarvan gerespondeerd heeft op een reminder). 

 

Tabel b3.2 Responspercentage steekproefpersoon wel/niet in aangifte-

bestand 

Jaar 

Respons steekproefpersoon in 

aangiftebestand (%) 

Respons steekproefpersoon niet 

in aangiftebestand (%) 

2012 37,7 39,1 

2013 38,5 41,1 

2014 37,5 39,3 

2015 34,9 36,7 

Totaal 36,7 39,1 

 

Voor alle jaren geldt dat wanneer een persoon uit het brutosteekproefbestand 

tevens voorkomt in het aangiftebestand van de politie, dat de respons lager is dan 

wanneer een steekproefpersoon niet in het aangiftebestand van de politie voorkomt. 

Dit suggereert dat wanneer er aangifte is gedaan bij de politie (ongeacht van wat 

voor soort delict) deze personen minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan de 

VM dan wanneer er geen aangifte is gedaan van een delict bij de politie.  

In het aangiftebestand van de politie wordt geregistreerd of persoon de aangever  

is en/of het slachtoffer. Van alle slachtoffers in het bestand (4.535.420) is 94,8% 

zowel slachtoffer als aangever, 234.873 slachtoffers (5,2%) hebben niet zelf aan-

gifte gedaan. Van alle aangevers in het bestand (5.869.763) is 73,3% zowel 

aangever als slachtoffer. 1.569.216 aangevers staan niet als slachtoffer geregis-

treerd (26,7%).  

                                                
194 In eerder onderzoek is enkel specifiek gekeken naar personen die aangifte hebben gedaan van één van de vor-

men van criminaliteit die tevens bevraagd worden in de VM. In dit onderzoek wordt tevens gekeken naar aangifte 

ongeacht delictvorm. Een potentiële respondent weet namelijk voor aanvang aan het onderzoek niet naar welke 

delicten gevraagd worden in de VM. Aangifte ongeacht soort, zou dus ook mee kunnen spelen bij wel of geen 

deelname aan de VM.  
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In het brutodatabestand blijkt dat 21% van de gekoppelde records enkel aangevers 

betreft die zelf geen slachtoffer zijn geweest. Wanneer er enkel gekeken wordt naar 

de slachtoffers en degenen die enkel aangever zijn buiten beschouwing gelaten wor-

den, neemt de respons toe, deze toename is echter minimaal. Omdat er toch mini-

male verschillen zijn waar te nemen, worden personen die slechts aangever zijn van 

een aangifte en geen slachtoffer in het vervolg buiten beschouwing gelaten.  

 

Tabel b3.3 Responspercentage inclusief/exclusief aangever  

Jaar 

Respons steekproefpersoon 

inclusief enkel aangever (%) 

Respons steekproefpersoon 

exclusief enkel aangever (%) 

2012 37,7 37,9 

2013 38,5 38,8 

2014 37,5 38,1 

2015 34,9 35,1 

Totaal 36,7 37,8 

 

Personen die als slachtoffer bij een aangifte vermeld staan, ongeacht het soort delict 

dat het is geweest responderen over het algemeen minder op de VM dan personen 

die helemaal niet geregistreerd staan in het aangiftebestand van de politie, onge-

acht het soort delict waarvan zij slachtoffer zijn geweest.  

Uit eerder onderzoek, waarbij gekeken is naar selectiviteit in responsgedrag bij 

slachtofferenquêtes op basis van slachtofferschap, is gebleken dat er weinig ver- 

schil is in respons tussen personen die volgens de politieregistraties slachtoffer zijn 

geweest en personen die niet eerder slachtoffer zijn geweest. Zo blijkt uit onderzoek 

waarbij gekeken is naar de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en de politieregistra-

ties van de (toen nog) politieregio Amsterdam-Amstelland dat van de personen die 

als slachtoffer geregistreerd staan in de politieregistraties 39% heeft gerespon-

deerd. Van de personen die niet geregistreerd staan als slachtoffer, heeft 35% ge-

respondeerd (Averdijk & Elffers, 2012). Ook uit onderzoeken van het CBS naar de 

voorlopers van de VM, de Veiligheidsmonitor Rijk en de Integrale Veiligheidsmonitor, 

blijken nauwelijks verschillen te bestaan in responsgedrag tussen personen die als 

slachtoffer staan geregistreerd in de politieregistraties en personen die geen slacht-

offer zijn geweest (Reep, 2008, 2014; Reep & Schouten, 2012).  

 

Respons per delict 

Nadere analyse laat zien dat er sprake is van een verband tussen het type delict 

waarvan iemand slachtoffer is geweest en de respons. Met andere woorden maakt 

het voor het al dan niet responderen op de VM uit met wat voor soort delict men 

geregistreerd staat in de politieregistraties en dus slachtoffer van is geweest. Uit  

het onderzoek blijkt dat de relatie tussen slachtofferschap en responsgedrag sterk 

afhangt van het soort delict. Personen die volgens de politieregistraties slachtoffer 

zijn geweest van poging tot inbraak, fietsendiefstal of vernieling van de auto res-

ponderen meer dan personen die geen slachtoffer zijn geweest. Zij die slachtoffer 

zijn geweest van autodiefstal, andere voertuigen (behalve fietsen), zakkerollerij 

zonder geweld, mishandeling en/of bedreiging responderen juist minder dan per-

sonen die geen slachtoffer zijn geweest. Afhankelijk van het soort delict kan er  

dus sprake zijn van een over- of een onderschatting van slachtofferschap in de VM 

(Reep, 2014). 
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Tabel b3.4 Responspercentage steekproefpersoon in aangiftebestand per 

delict 

  Respons (%) 

Totale steekproef 39,0 

Steekproefpersoon in bestand  

Minstens 1 delict 40,1 

Poging tot inbraak 48,6 

Inbraak 42,6 

Autodiefstal (incl vracht/bestelauto) 32,9 

Diefstal uit of vanaf auto 40,7 

Diefstal andere voertuigen 30,7 

Fietsdiefstal 46,2 

Zakkenrollerij met geweld/ straatroof 38,1 

Zakkenrollerij zonder geweld 34,0 

Overige diefstal 38,6 

Vernieling aan auto 43,9 

Vernieling aan overige objecten 41,7 

Mishandeling 30,0 

Chantage/afpersing/bedreiging 31,6 

Zedenmisdrijven met of zonder geweld 35,3 

Vervalsing bankpas/giropas/cheques 33,3 

Computercriminaliteit 34,6 

Oplichting 44,7 

Diefstal met geweld 42,1 

 

 

Wederzijdse validiteit: reverse record check en forward record check 

Om te bepalen in hoeverre de gegevens uit de politiestatistieken en de VM met 

elkaar overeenkomen dan wel van elkaar afwijken (wederzijdse validiteit), worden 

twee methoden gebruikt: de reverse record check en de forward record check.  

Bij de reverse record check wordt nagegaan of incidenten die bij de politie gemeld/ 

aangegeven zijn ook daadwerkelijk worden genoemd wanneer de slachtoffers deel-

nemen aan een slachtofferenquête. Wanneer het incident tevens in de VM genoemd 

wordt, is er sprake van een match. Wanneer het incident niet genoemd wordt is er 

sprake van een mismatch en wordt dit de Reverse Record Check Discrepancy 

(RRCD) genoemd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het niet aangeven  

van een ondervonden delict in een slachtofferenquête. Zo kunnen respondenten  

het incident vergeten zijn, maar het zou ook kunnen zijn dat ze zich het incident  

als langer geleden herinneren dan de periode waarnaar gevraagd wordt. Dit wordt 

ook wel backward telescoping genoemd. Ook kan er sprake zijn van onwil en het 

incident om welke reden dan ook niet willen melden in de slachtofferenquête.  

Bij een forward record check wordt van die respondenten van de VM die hebben 

aangegeven in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van een delict en hier-

van aangifte hebben gedaan bij de politie nagegaan of deze aangifte daadwerkelijk 

terug te vinden is in de politieregistraties. Wanneer de aangifte terug te vinden is  

in de politieregistraties, dan is er sprake van een match. Wanneer de aangifte niet 

terug te vinden is, is er sprake van een mismatch, ook wel de Forward Record Check 

Discrepancy (FRCD) genoemd. Maar ook kan er bij deze methode sprake zijn van 

een derde situatie, namelijk dat de aangifte wel teruggevonden kan worden, maar 

dat deze niet in de juiste referentieperiode van het afgelopen jaar valt. Het voorval 

en de aangifte heeft langer dan een jaar geleden plaatsgevonden, de respondent 

herinnert zich per abuis dat het voorval zich in het afgelopen jaar heeft plaatsge-

vonden. Er is dan sprake van forward telescoping, het voorval wordt door de res-
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pondent recenter in de tijd geplaatst dan dat het in werkelijkheid heeft plaats-

gevonden.  

De twee methodes verschillen dus van elkaar in het uitgangspunt, of er wordt uitge-

gaan van interviews en de aangiften uit de politiestatistieken worden erbij gezocht, 

of er wordt uitgegaan van aangiften uit de politiestatistieken er wordt nagegaan of 

ze in interviews worden genoemd (Elffers & Averdijk, 2007).  

 

Figuur b3.2 Reverse record en forward record check 
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Bijlage 4 Delicten Politiestatistieken en 
Veiligheidsmonitor 

Tabel b4.1 Geregistreerde criminaliteit Politiestatistiek: type delicten en 

aantal geregistreerde delicten en verdachten in 2017 

Type delict Aantal delicten Aantal verdachten 

Misdrijven, totaal 830.780 245.005 

1 Vermogensmisdrijven 502.840 92.785 

1.1 Diefstal/verduistering en inbraak 428.280 74.595 

1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld 8.040 4.175 

1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld 420.240 70.415 

1.2 Bedrog 39.755 2.400 

1.2.1 Oplichting 37.365 1.635 

1.2.2 Flessentrekkerij 0 0 

1.2.3 Bedrog (overig) 2.390 765 

1.3 Valsheidsmisdrijf 27.350 7.550 

1.3.1 Muntmisdrijf 1.600 1.050 

1.3.2 Valsheid in zegels en merken 205 215 

1.3.3 Valsheid in geschriften 25.545 6.285 

1.4 Heling 5.165 6.690 

1.5 Afpersing en afdreiging 1.510 605 

1.6 Bankbreuk 105 75 

1.7 Witwassen 680 875 

1.8 Vermogensmisdrijf (overig) 0 0 

2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag 102.040 28.310 

2.1 Vernieling en beschadiging 81.600 12.535 

2.1.1 Vernieling aan auto 37.800 3.680 

2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw 1.135 375 

2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer 1.380 170 

2.1.4 Dierenmishandeling 0 0 

2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig) 41.280 8.305 

2.2 Openbare orde misdrijf 11.135 10.185 

2.2.1 Openlijke geweldpleging 4.450 6.345 

2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon 3.810 5.115 

2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed 645 1.230 

2.2.2 Huisvredebreuk 2.345 1.930 

2.2.3 Lokaalvredebreuk 370 315 

2.2.4 Computervredebreuk 2.300 220 

2.2.5 Discriminatie 405 170 

2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) 1.265 1.205 

2.3 Brandstichting/ontploffing 4.665 1.215 

2.4 Openbaar gezag misdrijf 4.645 4.375 

2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel 2.895 2.885 

2.4.2 Wederspannigheid 785 775 

2.4.3 Valse aangifte 365 200 

2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling 295 255 

2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) 305 260 

3 Gewelds- en seksuele misdrijven 85.120 54.435 

3.1 Mishandeling 44.790 31.545 
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Type delict Aantal delicten Aantal verdachten 

3.2 Bedreiging en stalking 27.060 15.925 

3.2.1 Bedreiging 24.220 14.640 

3.2.2 Stalking 2.840 1.285 

3.3 Seksueel misdrijf 8.240 3.085 

3.3.1 Aanranding 2.180 735 

3.3.2 Verkrachting 1.715 525 

3.3.3 Schennis der eerbaarheid 1.280 705 

3.3.4 Ontucht met minderjarige 820 350 

3.3.5 Pornografie 350 265 

3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag 520 220 

3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) 1.370 280 

3.4 Levensmisdrijf 2.995 2.845 

3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling 355 285 

3.6 Mensenhandel, mensensmokkel 690 360 

3.7 Geweldsmisdrijf (overig) 990 395 

4 Misdrijven Sr (overig) 10.530 7.135 

5 Verkeersmisdrijven 110.515 38.165 

5.1 Verlaten plaats ongeval 77.085 5.390 

5.2 Rijden onder invloed 25.390 25.065 

5.3 Rijden tijdens ontzegging 4.260 4.255 

5.4 Rijden tijdens rijverbod 75 75 

5.5 Voeren vals kenteken 655 410 

5.6 Joyriding 250 175 

5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek 330 330 

5.8 Verkeersmisdrijf (overig) 2.470 2.470 

6 Drugsmisdrijven 12.560 16.945 

6.1 Harddrugs 6.575 8.390 

6.2 Softdrugs 5.770 8.320 

6.3 Drugsmisdrijf (overig) 220 235 

7 (Vuur)wapenmisdrijven 4.740 5.370 

9 Misdrijven overige wetten 2.435 1.855 

9.1 Militair misdrijf 20 15 

9.2 Misdrijf (overig) 2.415 1.840 
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Tabel b4.2 Ondervonden criminaliteit VM: type delicten, percentage 

slachtoffers en aantal delicten per 100 inwoners 2017 

Type delict 

%  

slachtoffers 

Aantal 

slachtoffers 

Aantal 

delicten per 

100 inwoners 

Aantal 

delicten 

Slachtofferschap totaal (traditioneel) 15,2 2.140.417 26,8 3.766.629 

Geweldsdelicten totaal 2,1 298.304 3,3 458.197 

Bedreiging 1,3 187.350 2,1 299.638 

Mishandeling 0,7 97.576 1,0 137.751 

Seksuele delicten 0,1 15.153 0,2 22.241 

Vermogensdelicten totaal 10,0 1.404.808 15,1 2.125.677 

(Poging tot) inbraak 2,0 287.529 2,6 371.651 

Poging tot inbraak 1,2 175.104 1,6 231.820 

Inbraak 0,8 112.425 1,0 139.832 

Fietsdiefstal 3,3 462.122 4,7 654.804 

Autodiefstal (18+) 0,2 27.905 0,2 24.738 

Diefstal uit en vanaf de auto (18+) 1,6 230.072 2,2 313.540 

Diefstal andere voertuigen (18+) 0,5 69.775 0,7 96.207 

(Poging tot ) zakkenrollerij, beroving 1,6 218.358 1,5 203.987 

Poging tot zakkenrollerij 0,4 49.684 0,4 55.598 

Zakkenrollerij 1,0 144.809 0,9 130.116 

Poging tot beroving 0,0 2.586 0,1 7.752 

Beroving 0,0 3.161 0,1 10.521 

Overige diefstal 2,7 385.346 3,3 460.750 

Vandalismedelicten totaal 5,5 766.910 8,4 1.182.755 

Vernielingen aan voertuigen (18+) 3,6 505.017 5,5 773.717 

Overige vernielingen 1,9 261.893 2,9 409.038 

Slachtofferschap totaal (cybercrime) 11,0 1.546.344 18,6 2.609.092 

Identiteitsfraude 0,4 54.029 0,4 50.368 

Skimmen 0,1 16.488 0,1 8.190 

Phishing en pharming 0,3 37.541 0,3 42.179 

Koop- en verkoopfraude 3,9 543.137 4,6 646.708 

Koop 3,6 505.698 4,3 599.634 

Verkoop 0,2 34.760 0,3 42.236 

Hacken 4,9 688.766 7,5 1.049.106 

Computer 0,6 85.279 0,9 129.479 

Emailaccount 1,5 204.462 2,3 329.374 

Website 1,7 241.754 2,6 366.813 

Anders 1,4 197.261 2,2 309.349 

Cyberpesten 3,1 439.249 6,1 862.910 

Laster 1,0 138.196 1,9 271.018 

Chantage 0,3 35.258 1,7 235.909 

Stalken 0,8 110.196 0,5 63.730 

Bedreiging 0,6 83.722 1,2 162.999 

Anders 1,1 154.389 2,2 302.415 
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Bijlage 5 Overzicht aanvullende bronnen 
geobserveerde criminaliteit 

In tabel b5.1 wordt een overzicht gegeven van de aanvullende databronnen die 

gebruikt zijn in hoofdstuk 3. Per bron wordt aangegeven over welke type delicten 

wordt gerapporteerd. Een uitgebreide beschrijving per bron, inclusief onder andere 

de manier van dataverzameling en kwaliteit, volgt na de tabel.  

 

Tabel b5.1 Overzicht aanvullende databronnen 

Bron  Soort criminaliteit Kwaliteit 

Gezondheidsmonitor Huiselijk geweld +/- 

Monitor seksuele gezondheid Seksueel geweld en agressie + 

Monitor Sociale Veiligheid Scholen Discriminatie 

Wapenbezit 

Extremisme (religieus of anders) 

Seksuele uitbuiting 

Pesten 

Geweld  

Drugsgebruik 

Specifiek: op scholen 

+ 

MZJ Geweld 

Vermogen 

Openbare orde en vernieling 

Drugs 

Wapenbezit 

Verkeersdelicten  

Economische (fraude) delicten 

Cyberdelicten  

Gedigitaliseerde delicten 

Specifiek: daderschap van bovengenoemde delicten 

onder jongeren 

+ 

NEA Pesten 

Lichamelijk geweld  

Intimidatie 

Ongewenste seksuele aandacht  

Discriminatie 

Specifiek: werknemers 

+ 

Personeelsmonitor OV Mishandeling 

Bedreiging 

Diefstal  

Lastigvallen 

Treiteren/pesten  

Vandalisme 

Specifiek: medewerkers in het OV 

+ 

OV-klantenbarometer Bedreiging 

Diefstal  

Mishandeling/geweld 

Specifiek: In het OV 

+ 

Onderzoek RoI Rijden onder invloed + 

LIS Geweld +/- 
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Bron  Soort criminaliteit Kwaliteit 

CIS-databank Woninginbraken  

Autodiefstal 

Overige diefstal  

Brandstichting  

Verkeersmisdrijven  

Verzekeringsfraude 

?/+ 

Fraudehelpdesk Horizontale fraude +/- 

Discriminatie.nl. Discriminatie - 

CMI Identiteitsfraude ? 

LMOI Internetoplichting ?/+ 

Doodsoorzakenstatistiek Moord en doodslag + 

CoMensha Mensenhandel +/- 

NVB Fraude met internetbankieren 

Skimming/phishing 

Bankovervallen/geldautomaat  

? 

 

 

Gezondheidsmonitor 

De Gezondheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek met als doel om een zo volledig 

mogelijk overzicht van gezondheid, sociale situatie, leefstijl en preventief gedrag 

van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder te geven. De Gezondheidsmoni-

tor is een initiatief van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s), het Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Deze samenwerking heeft als doel om tot gezamenlijke landelijke 

resultaten te komen. De Gezondheidsmonitor bestaat uit een CBS-deel en een GGD-

deel. Het CBS-deel betreft de Gezondheidsenquête van het CBS. Het GGD-deel heeft 

dezelfde basis als de Gezondheidsenquête van het CBS, maar is uitgebreid met een 

aantal extra onderwerpen.  

De Gezondheidsmonitor bestaat sinds 2012 en wordt één keer in de vier jaar uit-

gevoerd. De resultaten van de Gezondheidsmonitor zijn niet te vergelijken met 

resultaten van de Gezondheidsenquête van voor 2012. De data wordt op verzoek 

beschikbaar gesteld voor onderzoeksdoeleinden door derden door het RIVM of door 

het Loket Gezondheidsmonitors (onderdeel van GGD GHOR Kennisnet).  

 

Dataverzameling 

Voor de Gezondheidsmonitor wordt de Gezondheidsenquête van het CBS samenge-

voegd met de Gezondheidsenquête van de GGD’s. De basis van beide vragenlijsten 

komt overeen. Voor het GGD-deel geldt echter dat er extra onderwerpen toege-

voegd kunnen worden. Welke vragen er toegevoegd worden en op welke volgorde, 

verschilt per GGD. Het CBS-deel wordt door het CBS uitgevoerd. De waarnemings-

methode is internet en bij non-respons telefonisch of face-to-face. Een deel van de 

vragenlijst wordt echter alleen via internet of papier aangeboden, wanneer het meer 

gevoelige onderwerpen betreft. Het GGD-deel wordt door de GGD’s zelf uitgevoerd, 

met gebruikmaking van internetvragenlijsten en schriftelijke vragenlijsten bij non-

respons. De nettosteekproef is ongeveer 400.000. 

 

Vormen van criminaliteit 

In de Gezondheidsmonitor wordt gevraagd naar huiselijk geweld.  
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Kwaliteit 

De Gezondheidsmonitor is een survey en heeft als elke survey te maken met non-

respons. Het CBS heeft een weging ontwikkeld om te corrigeren voor mogelijke 

selectieve non-respons. Snippe, Boendermaker, Mennes en Bieleman (2016) stel- 

len dat er geen reden is om aan te nemen dat mensen onterecht zullen invullen 

slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Wel bestaat de mogelijkheid dat  

de respondenten onder druk van de pleger van het geweld hun slachtofferschap 

verzwijgen. 

Vanwege de verschillen in uitvoering tussen het CBS- en het GGD-deel en de moge-

lijke verschillen tussen de GGD’s onderling, valt het niet uit te sluiten dat er wellicht 

sprake is van bureau-effecten, die van invloed kunnen zijn op de resultaten. Uit de 

evaluatie van de Gezondheidsmonitor blijkt dat er teveel verschillen zijn, waar-

schijnlijk omdat een aantal methodologische aspecten niet op elkaar afgestemd 

konden worden (Jansen-van der Vliet et al., 2015). De eerdere doelstelling om tot 

één landelijk cijfer te komen, is vooralsnog niet gerealiseerd. Vanwege verschillen in 

uitkomsten tussen CBS‐ en GGD‐respondenten heeft het CBS besloten om voor de 

trends enkel de eigen cijfers te gebruiken in plaats van de gezamenlijke cijfers. 

 

Continuïteit 

In 2016 is de Gezondheidsmonitor voor de tweede keer uitgevoerd. De intentie is 

om de Gezondheidsmonitor één keer in de vier jaar uit te voeren.  

 
Monitor seksuele gezondheid in Nederland195 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) voert Rutgers 

WPF een bevolkingsonderzoek uit om een beeld te krijgen van de seksuele gezond-

heid van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek wordt periodiek uitgevoerd met 

een wisselende frequentie (2006, 2009, 2011, 2016). Sinds 2014 wordt voor een 

aantal kernvariabelen deels gebruikgemaakt van de jaarlijkse Gezondheidsenquête 

van het CBS. Daarnaast wordt één keer in de vier jaar de Monitor seksuele ge-

zondheid door Rutgers zelf uitgevoerd. De resultaten van 2016 worden in 2017 ver-

wacht. In het laatste nu bekende jaar van de reguliere Monitor seksuele gezondheid 

bedroeg de respons 8.000.  

 

Dataverzameling  

Voor de Monitor seksuele gezondheid wordt gebruikgemaakt van een online onder-

zoekspanel dat online een vragenlijst invult met vragen naar demografie en een 

breed scala aan seksuele en reproductieve gezondheidsgerelateerde thema’s. Uit het 

onderzoekspanel wordt een aselecte steekproef getrokken. De steekproefpersonen 

ontvangen een e-mail met een uitnodiging voor een online vragenlijst. Tijdens de 

dataverzameling wordt voortdurend gecontroleerd of de representativiteit van de 

respons overeenkomt met de door het CBS geleverde informatie over de bevolkings-

samenstelling. Het betreft hier de achtergrondkenmerken leeftijd, sekse, opleidings-

niveau, etniciteit en mate van stedelijkheid. Wanneer een bepaalde groep onderver-

tegenwoordigd is, ontvangen meer personen uit desbetreffende groep een uitnodi-

ging om de vragenlijst online in te vullen.  

 
  

                                                
195 Tijdens het schrijven van dit rapport was de meest recente Monitor Seksuele Gezondheid in Nederland nog niet 

gepubliceerd. Inmiddels is deze uit, zie www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/sek-

suele-gezondheid-nederland-2017 . Er hebben verschillende veranderingen plaatsgevonden ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Voor dit rapport gaan we echter nog uit van de rapportage uit 2012. 

http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/seksuele-gezondheid-nederland-2017
http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/seksuele-gezondheid-nederland-2017
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Vormen van criminaliteit 

In de Monitor seksuele gezondheid wordt gevraagd naar seksueel grensoverschrij-

dend gedrag, zoals seksueel geweld en agressie (gedetailleerd tot het gebruikte 

pressiemiddel), maar ook niet-fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

 

Kwaliteit 

In de Monitor seksuele gezondheid wordt veel aandacht besteed aan de represen-

tativiteit van de nettorespons, zowel gedurende de dataverzameling als achteraf 

door middel van weging om zodoende uitspraken te kunnen doen die representatief 

zijn voor de gehele bevolking. Desalniettemin wordt ook door Rutgers WPF erkend 

dat het mogelijk is dat mensen met seksuele geweldservaringen minder vertegen-

woordigd zijn in panels, omdat zij vaak kampen met (psychische) gezondheids-

problemen (Haas, 2012).  

 

Continuïteit 

Er is geen reden om aan te nemen dat er afgeweken wordt van het voornemen om 

de monitor één keer in de vier jaar te blijven uitvoeren.  

 
Monitor Sociale Veiligheid in en om Scholen 

De Monitor Sociale Veiligheid in en om Scholen wordt sinds 2006 uitgevoerd in op-

dracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), tot 2016 

door het ITS (onderdeel van de Radboud Universiteit Groningen) tot 2016 en vanaf 

dat moment door Praktikon. Het doel van de Monitor is om het sociale veiligheids-

beleid, de veiligheidsmaatregelen en ervaren sociale (on)veiligheid in het voortgezet 

en primair (speciaal) onderwijs in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

onder leerlingen, leraren, ouders en leidinggevenden. Het aantal respondenten en 

aantal schoollocaties is in de afgelopen jaren toegenomen. De data is onder voor-

waarden beschikbaar voor nader onderzoek.  

 

Dataverzameling  

De Monitor Sociale Veiligheid in en om Scholen wordt met een online enquête af-

genomen. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het afnemen van de vragenlijsten, bij-

voorbeeld het klassikaal afnemen onder leerlingen. Scholen mogen hier echter naar 

eigen inzicht van afwijken. Er zijn zeven verschillende vragenlijsten, voor elke 

doelgroep één (er worden zeven verschillende doelgroepen binnen dit onderzoek 

onderscheiden). Scholen kunnen zich zelf aanmelden voor deelname aan het 

onderzoek. Het aantal deelnemende locaties is sinds de start in 2006 toegenomen 

naar 373. De totale respons in het laatste deelnamejaar 2016 bedroeg ruim 42.500 

personen (responspercentage onbekend).  

 

Vormen van criminaliteit 

De volgende vormen van criminaliteit kunnen onderscheiden worden: discriminatie, 

wapenbezit, extremisme (religieus of anders), seksuele uitbuiting, geweld. Ook 

wordt gevraagd naar pesten en drugsgebruik, deze vallen echter niet onder de 

categorie criminaliteit, zoals in rit rapport geformuleerd.  

 

Kwaliteit 

Het onderzoek kent een uitgebreide onderzoeksrapportage. Er is gekeken naar de 

representativiteit van de steekproef. Daar waar bleek dat de steekproef op onder-

delen niet representatief was en van invloed was op de resultaten is hiervoor ge-

corrigeerd met behulp van weegfactoren. Tevens is onderzoek gedaan naar de 

schaalbetrouwbaarheid van de gebruikte schalen, hieruit blijkt dat de schaalbe-
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trouwbaarheid van die schalen die betrekking hebben op criminaliteit of slachtoffer-

schap over het algemeen hoog is.  

 

Continuïteit 

Vooralsnog wordt de Monitor Sociale Veiligheid in en om Scholen gecontinueerd.  

 
Monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit 

De Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) wordt uitgevoerd door het 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) en het CBS. De 

MZJ wicht zich specifiek op jongeren, en onderzoekt in hoeverre zij zich schuldig 

hebben gemaakt aan bepaalde vormen van criminaliteit. Het onderzoek wordt sinds 

1987 uitgevoerd, vanaf 2005 is de frequentie van uitvoering één keer in de vijf jaar.  

De data wordt beheerd door het WODC.  

 

Dataverzameling 

Voor de MZJ wordt een steekproef getrokken uit de Basisadministratie Personen van 

jongeren tussen de 10 en 22 jaar oud (voorheen betrof het jongeren tussen de 10 

en 17 jaar oud) waarbij gestratificeerd wordt naar leeftijd en herkomst. Ook is er 

oversampled voor de vier grootste minderheidsgroepen en voor 12-minners.  

De enquêtes zijn face to face afgenomen, een deel van het onderzoek, daar waar 

naar delinquent gedrag wordt gevraagd, vult de jongere zelf in op de laptop die de 

enquêteur bij zich heeft.  

 

Vormen van criminaliteit 

In de MZJ kunnen jongeren aangeven of zij zich schuldig hebben gemaakt aan de 

volgende offline delicten: geweld, vermogensdelicten, openbare orde en vernieling, 

drugs, wapenbezit, verkeersdelicten, economische (fraude) delicten. Ook wordt naar 

een aantal online delicten gevraagd: cyberdelicten en gedigitaliseerde delicten.  

 

Kwaliteit 

Onderzoek naar non-respons heeft uitgewezen dat er nauwelijks sprake is van 

selectieve non-respons. De data is achteraf gewogen naar de totale populatie van 

jongeren in Nederland. De resultaten zijn zowel representatief per herkomstgroep 

als voor de Nederlandse jongeren.  

 

Continuïteit 
De MZJ wordt gecontinueerd.  
 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden  

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalig onderzoek 

onder Nederlandse werknemers en wordt uitgevoerd door TNO en CBS, in samen-

werking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). TNO en 

CBS zijn beiden verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de NEA. De 

NEA verschaft informatie voor de overheid, werkgevers, vakbonden, branchevereni-

gingen, etc. over een veelheid van onderwerpen met betrekking tot arbeid, zoals 

arbeidsomstandigheden, -inhoud, -voorwaarden, dienstverband, gezondheid en 

arbeidsongevallen. Ook wordt de NEA gebruikt voor de EU-statistiek over arbeids-

ongevallen. In 2015 hebben 46.000 personen meegedaan aan de NEA. De NEA 

wordt sinds 2003 uitgevoerd, vanaf 2005 is de uitvoeringsfrequentie jaarlijks.  

De data worden onder voorwaarden beschikbaar gesteld door het Centrum voor 

Beleidsstatistiek.  
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Dataverzameling 

Voor de NEA wordt een steekproef getrokken van werknemers van 15 tot en met  

74 jaar uit de Polisadministratie waarbij gestratificeerd is naar bedrijfstak. De Polis-

administratie bevat gegevens over alle banen van werknemers die verzekerd zijn 

voor de werknemersverzekering en voor wie loonbelasting verschuldigd is. De 

steekproefpersonen worden aangeschreven met het verzoek om online een vragen-

lijst in te vullen. Bij geen respons ontvangt een steekproefpersoon maximaal twee-

maal een reminder, met daarbij een antwoordkaart waarmee een schriftelijke vra-

genlijst aangevraagd kan worden. 

 

Vormen van criminaliteit 

De NEA levert informatie op over ervaren slachtofferschap van pesten, lichamelijk 

geweld, intimidatie, ongewenste seksuele aandacht en discriminatie van werkne-

mers (onder andere verdeeld naar sector).  

 

Kwaliteit 

In de methodologische rapportage van de NEA 2015 is uitvoerig verslag gedaan van 

de kwaliteit van de NEA. Met behulp het wegen van de kenmerken geslacht, leeftijd, 

bedrijfstak, herkomst, regio en stedelijkheidsgraad wordt gecorrigeerd voor over- of 

ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen. Ook de item non-respons is 

onderzocht, die over het algemeen laag is, en de betrouwbaarheid van de vragen. In 

2014 is een aantal zaken in de onderzoeksopzet aangepast met een trendbreuk als 

gevolg. Hierdoor zijn niet alle resultaten vanaf 2014 te vergelijken met voorgaande 

jaren (Hooftman e.a., 2016).  

 

Continuïteit 

Er zijn geen signalen dat de NEA op korte termijn afgeschaft wordt, mede omdat 

deze input geeft voor een verplichte EU-statistiek.  

 
Personeelsmonitor OV: sociale veiligheid van het personeel in stads- en 
streekvervoer 

De Personeelsmonitor OV is een grootschalig onderzoek onder rijdend en controle-

rend personeel van openbaar vervoer (stads- en streekvervoer, minus de NS) naar 

subjectieve en objectieve veiligheid en het veiligheidsbeleid van de werkgever. Het 

onderzoek is geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en 

wordt uitgevoerd door CROW/KpVV. De Personeelsmonitor OV wordt sinds 1993 

uitgevoerd, sinds 2006 is de uitvoeringsfrequentie één keer per twee jaar. De 

respons fluctueert, in het laatste jaar waarover gerapporteerd is was de respons 

ruim 5.500. De data is beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden via CROW/KpVV.  

 

Dataverzameling 

De Personeelsmonitor OV wordt afgenomen onder het personeel van alle vervoers-

bedrijven in Nederland, uitgezonderd de NS. Het rijdend en toezichthoudend per-

soneel ontvangt een schriftelijke vragenlijst. Tevens wordt de mogelijkheid geboden 

om de vragenlijst online in te vullen.  

 

Vormen van criminaliteit 

Slachtofferschap van mishandeling, bedreiging, diefstal, lastigvallen, treiteren/pes-

ten en vandalisme van medewerkers in het openbaar vervoer zijn onderwerpen die 

aan bod komen.  
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Kwaliteit 

De rapportages van de personeelsmonitor bevatten een onderzoeksverantwoording. 

Er wordt door middel van weging gecorrigeerd voor eventuele responsverschillen om 

zodoende uitspraken te kunnen doen voor landelijke personeelsaantallen. Voor de 

totale populatie wordt de steekproefomvang en representativiteit als ruimschoots 

voldoende beoordeeld. 196 

 

Continuïteit 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de Personeelsmonitor OV op korte ter-

mijn geen doorgang meer zal vinden. Het ministerie van I&M heeft een actiepakket 

sociale veiligheid in het openbaar vervoer opgesteld. Maatregelen lopen tot 2018. 

De Personeelsmonitor OV is een van de instrumenten waarmee de voortgang ge-

monitord wordt.  

 
OV-klantenbarometer 

De OV-klantenbarometer is een klanttevredenheidsonderzoek onder reizigers van 

alle openbaar vervoerders en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

I&M door CROW-KpVV. Reizigers ontvangen gedurende hun rit een schriftelijke 

enquête waarin verschillende aspecten met betrekking tot het gebruik van open- 

baar vervoer bevraagd worden. Het onderzoek wordt sinds 2001 uitgevoerd en  

vindt jaarlijks plaats. De data worden voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar 

gesteld door CROW-KpVV. In het laatste gerapporteerde jaar zijn bijna 90.000 

enquêtes afgenomen.  

 

Dataverzameling 

Er wordt een a-selecte steekproef getrokken uit het rittenbestand van de openbaar 

vervoerders (normale dienstregeling) waarbij er sprake is van een goede verdeling 

over dagdelen en dagtypen en de lijnen in een gebied. 

Enquêteurs benaderen in een geselecteerde rit alle reizigers met het verzoek om 

tijdens de rit een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de 

mening over een aantal aspecten in het openbaar vervoer en veiligheidsgevoelens in 

het openbaar vervoer 

 

Vormen van criminaliteit 

De OV-klantenbarometer verschaft informatie over bedreiging, diefstal en mishan-

deling/geweld in openbaar vervoer. Er wordt gevraagd of respondent zelf slachtoffer 

is geweest en of respondent getuige is geweest van dit soort incidenten.  

 

Kwaliteit 

In 2015 is op ruim 6.000 ritten onderzoek gedaan. Vanwege de manier waarop de 

ritten stapsgewijs geselecteerd worden, wordt ervan uitgegaan dat de geselecteerde 

ritten een afspiegeling zijn van alle ritten. Vanwege het karakter van het onderzoek 

is het lastig na te gaan of de non-respons selectief is. Hierom wordt de aanname 

gedaan dat er geen sprake is van een selectieve respons of non-respons. De uit-

komsten worden opgehoogd en gewogen naar het totaal van alle reizigers in Neder-

land (een omschrijving is beschikbaar).  

 

Continuïteit 

De continuïteit van de OV-klantenbarometer lijkt in ieder geval op korte termijn 

gewaarborgd (zie ook continuïteit Personeelsmonitor OV).  

 

                                                
196 90%-betrouwbaarheidsinterval, < 0,05. 
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Onderzoek Rijden onder Invloed  

Het onderzoek Rijden onder Invloed (ROI) wordt sinds 1999 uitgevoerd in opdracht 

van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Het onderzoek heeft als doel 

om het alcoholgebruik van bestuurders van motorvoertuigen in weekendnachten 

vast te stellen. Het onderzoek is tot en met 2011 jaarlijks uitgevoerd, sindsdien 

wordt het onderzoek één keer in de twee jaar uitgevoerd. De data is beschikbaar 

voor onderzoeksdoeleinden. 

 

Dataverzameling  

In elk van de 10 politieregio’s zijn twee metingen tijdens grootschalige alcohol-

controles in een weekendnacht uitgevoerd. Voor de vergelijkbaarheid over de tijd 

zijn de plaatsen waar de controles uitgevoerd worden van tevoren vastgesteld. De 

steekproef betreft alle bestuurders in desbetreffende nachten. Alle bestuurders op 

de locatie waar de controle werd gedaan, zijn staande gehouden en verplicht een 

ademtest te doen, die door de politie is afgenomen. Daarnaast is aan elke bestuur-

der nog een aantal aanvullende vragen gesteld door de interviewers van het onder-

zoeksbureau.  

 
Vormen van criminaliteit 
Rijden onder invloed. 

 

Kwaliteit 

De opzet van het onderzoek is sinds 1999 ongewijzigd. Wel hebben er veranderin-

gen plaatsgevonden in de manier waarop de resultaten gepresenteerd worden van-

wege de wijziging van politieregio’s naar politie-eenheden. Middels weging worden 

de resultaten vertaald naar regionale uitkomsten, landelijke uitkomsten en naar een 

gemiddelde weekendnacht.  

 

Continuïteit 

Het is niet bekend of het onderzoek gecontinueerd wordt.  

 
Letselinformatiesysteem (LIS) 

In het Letsel Informatiesysteem (LIS) wordt geregistreerd met wat voor soort letsel 

een patiënt bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht komt. Het 

LIS wordt beheerd door VeiligheidNL. Met het LIS kan de ontwikkeling van letsel en 

ongevallen in Nederland bijgehouden worden. De resultaten worden gebruikt als 

basis voor ongeval- en letselpreventie. In geselecteerde ziekenhuizen wordt van  

alle patiënten met letsel op de SEH geregistreerd wat voor soort letsel het is en de 

toedracht van het letsel. Het LIS bestaat sinds 1997. Het LIS wordt niet zondermeer 

vrijgegeven voor onderzoeksdoeleinden. Wel is het mogelijk om bij Veiligheid-NL 

een onderzoeksvraag in te dienen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.  

 

Dataverzameling 

In circa dertien ziekenhuizen (soms komt er een ziekenhuis bij, soms valt er een 

ziekenhuis af) wordt van alle personen die met letsel bij de SEH binnenkomen 

vastgelegd om wat voor soort letsel het gaat, de wijze waarop het letsel ontstond  

en de omstandigheden daarbij. Elk ziekenhuis heeft een eigen manier waarop de 

informatie voor het LIS wordt verzameld, die aansluit bij de procedures in het 

ziekenhuis zelf. Zowel bij binnenkomst als gedurende de behandeling wordt ver-

schillende informatie verzameld. De informatie wordt vervolgens geregistreerd in 

het ZIS (een ziekenhuissysteem waarin het LIS geïntegreerd is) of via stand-alone 

LIS-software. De ingevoerde gegevens worden vervolgens zonder naw-gegevens 

verzonden naar VeiligheidNL.  
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Vormen van criminaliteit 

In het LIS wordt ondervonden letsel bij slachtoffers als gevolg van geweld vastge-

legd. Omdat er ook gevraagd wordt naar relatie dader-slachtofferschap en locatie 

(indien bekend) kunnen verschillende vormen van geweld worden onderscheiden, 

zoals huiselijk geweld of geweld in horecagelegenheden.  

 

Kwaliteit 

Er wordt veel aandacht besteed aan de wijze van registreren, personen die in het 

ziekenhuis de registratie verzorgen worden hiervoor opgeleid, er is een helpdesk en 

er wordt op regelmatige basis een terugkomdag georganiseerd. Tevens worden er 

verschillende controles over de data uitgevoerd.  

Onlangs is onderzoek gedaan naar de representativiteit van het LIS. Hieruit bleek 

dat de patiëntpopulatie overeenkomt met de landelijke populatie. De steekproef van 

ziekenhuizen wijkt wel op bepaalde punten af van het landelijk beeld en de aanbe-

veling is om de steekproef met één à twee zorgvuldig geselecteerde ziekenhuizen 

uit te breiden (Panneman en Blatter, 2016).  

Het is aannemelijk dat patiënten niet altijd even open zullen vertellen over de toe-

dracht van het geweld en dat er daarom sprake is van een onderschatting.  

Er is sprake van een daling van patiënten met lichte vormen van letsel. Waarschijn-

lijk heeft dit te maken met de invoering van een eigen risico in de zorg. Deze 

patiënten gaan nu eerder naar de huisartsenpost en blijven buiten zicht van het LIS.  

 

Continuïteit 

Enerzijds wordt het LIS al heel lang op deze manier bijgehouden en lijkt zijn functie 

en meerwaarde te hebben bewezen. Anderzijds blijkt uit onderzoek naar de toe-

komstbestendigheid van het LIS (Zandvliet et al., 2015) dat er wel zeker risico’s zijn 

te benoemen die de toekomstbestendigheid bedreigen.  

 
CIS-databank 

De CIS-databank wordt beheerd door de stichting Centraal Informatie Systeem 

(CIS, een organisatie van en voor verzekeraars) en omvat gegevens die van belang 

zijn voor verzekeraars. Er worden gegevens in geregistreerd over onder andere 

claimmeldingen en onverzekerden. De CIS-databank wordt gebruikt door de ver-

zekeraars om hun processen te optimaliseren, voor risicoanalyses en als hulp bij het 

nemen van beslissingen omtrent claims en acceptatie van verzekerden. Afhankelijk 

van de type informatie worden de gegevens na vijf of acht jaar verwijderd uit het 

CIS. De CIS-databank is toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek via CIS.  

 

Dataverzameling 

Alle gegevens in het CIS worden aangeleverd door verzekeraars of hun gevolmach-

tigden volgens vastgelegde protocollen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor 

de invoering van de gegevens in CIS.  

 

Vormen van criminaliteit 

Op basis van de claimmeldingen kan informatie verschaft worden over woninginbra-

ken, autodiefstal, overige diefstal, brandstichting en verkeersmisdrijven. Ook wordt 

in het CIS informatie over verzekeringsfraude bijgehouden.  

 

Kwaliteit 

Er is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de CIS-databank. Er mag vanuit 

gegaan worden, dat de kwaliteit van de data goed is, vanwege de belangen die de 

verzekeraars hebben bij een goede databank. Voor wat betreft de vormen van cri-
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minaliteit zal er waarschijnlijk sprake zijn van een ondervertegenwoordiging, omdat 

er niet altijd een claim wordt ingediend (schade is verwaarloosbaar).  

 

Continuïteit 

De CIS-databank levert unieke informatie op voor de verzekeringsbranche. Er zijn 

geen redenen om aan te nemen dat de CIS-databank niet gecontinueerd wordt.  

 
Fraudehelpdesk 

De Fraudehelpdesk maakt onderdeel uit van de Stichting Aanpak Financieel-Econo-

mische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht 

met als doel om burgers en bedrijven te behoeden voor oplichtingspraktijken en 

weerbaarder te maken tegen fraude door men bewust te maken voor fraude en 

risico’s. Ook verwijst de Fraudehelpdesk gedupeerden door naar de juiste instanties. 

De Fraudehelpdesk richt zich op horizontale fraude (fraude gepleegd door burgers 

en bedrijven en waarvan burgers en bedrijven het slachtoffer zijn). De gegevens 

zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

Dataverzameling 

Burgers en bedrijven kunnen telefonisch of via een webformulier melding doen over 

vermoedelijke fraude of oplichting. De Fraudehelpdesk registreert deze meldingen  

in de eigen database. De meldingen worden geregistreerd onder één van de 62 ver-

schillende vormen van horizontale fraude. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

meldingen en slachtoffers van fraude. Er kan altijd een melding gedaan worden, ook 

indien de melder geen slachtoffer is geworden, maar er slechts poging is gedaan 

(bijvoorbeeld een phishing-mail ontvangen, maar hier verder niet op ingegaan). Een 

slachtoffer is een melder die daadwerkelijk financiële schade heeft geleden. Ook de 

financiële schade (het bedrag dat het slachtoffer kwijt is als gevolg van de fraude) 

wordt per vorm geregistreerd.  

 

Vormen van criminaliteit 

De Fraudehelpdesk onderscheidt 62 verschillende vormen van horizontale fraude 

onderverdeeld in ongeveer 25 hoofdcategorieën.  

Van de meldingen betreft 80% à 90% fraude via internet.  

 

Kwaliteit 

Er is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data. Onbekend is of er valse 

meldingen tussen zitten. Indien een melding toch geen fraude betreft, wordt dit 

apart gecategoriseerd. De data tot 2015 is niet vergelijkbaar met de data in de 

jaren daarna, omdat de manier van registreren en categoriseren is aangepast. Er 

kan niet gezegd worden in hoeverre er sprake is van een onder- of oververtegen-

woordiging van het aantal melders. Een toename in aantal meldingen of slachtoffers 

hoeft overigens niet perse te betekenen dat er sprake is van een daadwerkelijke 

toename van de criminaliteit, het kan ook zo zijn dat de naamsbekendheid van de 

Fraudehelpdesk toegenomen is en men beter weet waar men terecht kan met zijn of 

haar meldingen.  

 

Continuïteit 

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor het niet continueren van de Fraudehelp-

desk.  

 
Registratie discriminatie.nl 

De registratie discriminatie.nl is een verzameling van meldingen van discriminatie 

die binnenkomen bij de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Elke 
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gemeente heeft sinds 2010 verplicht een ADV (loket of aanspreekpunt). De ADV 

levert bijstand bij meldingen van discriminatie. De meldingen worden vanwege een 

wettelijke verplichting vastgelegd. Sinds 2012 rapporteert het CBS jaarlijks over 

deze meldingen op verzoek van het ministerie van BZK. Onder bepaalde voorwaar-

den kan de data gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.  

 

Dataverzameling 

ADV’s registreren en rapporteren klachten en meldingen over discriminatie op 

diverse manieren, nog niet alle ADV’s gebruiken hetzelfde registratieprogramma. 

Sommige bureaus registreren uitsluitend de ervaringen die burgers rechtstreeks bij 

hen melden (ook waargenomen discriminatie waarbij melder geen slachtoffer is). 

Anderen registreren daarnaast ook discriminatie-ervaringen en meldingen uit bij-

voorbeeld politiecijfers, (verzoeken om) oordelen van het College voor de Rechten 

van de Mens of situaties die de ADV zelf heeft gesignaleerd. 

De meldingen worden vervolgens jaarlijks bij het CBS aangeleverd, vanaf 2015 ge-

beurt dit met een digitaal standaard formulier, waarna het CBS de meldingen van 

alle gemeenten samenvoegt en hierover rapporteert.  

 

Vormen van criminaliteit 

Meldingen en klachten over discriminatie op diverse gronden, zoals ras, leeftijd, ge-

slacht, godsdienst, etc. Ook de aard en maatschappelijk terrein waar het incident 

heeft plaatsgevonden wordt vastgelegd.  

 

Kwaliteit 

De manier waarop de ADV’s de meldingen registreert is niet uniform, ook de manier 

waarop de formulieren voor het CBS worden ingevuld, is niet altijd eenduidig. Ook 

voor dit meldpunt geldt dat een eventuele stijging van meldingen niet per se hoeft 

te duiden op een daadwerkelijke stijging in discriminatie. Een stijging kan ook het 

gevolg zijn van andere factoren (bijvoorbeeld naamsbekendheid).  

 

Continuïteit 

Dit betreft een wettelijke verplichting.  

 
Centraal meldpunt identiteitsfraude en -fouten 

Het Centraal meldpunt identiteitsfraude en -fouten (CMI) is in 2010 opgericht als 

onderdeel van het ministerie van BZK. Sinds 2015 is het CMI definitief onderge-

bracht bij Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het CMI heeft als doel om 

slachtoffers van identiteitsfraude (en fouten wanneer het registratiefouten betreft) 

die in de knel komen te zitten met verschillende instanties te begeleiden bij het 

herstellen van de problemen. Daarnaast registreert het CMI alle meldingen, signa-

leert trends en vertaalt deze naar voorlichtingsmateriaal en beleidsvoorstellen. De 

data is mogelijk onder voorwaarden beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden via het 

ministerie van BZK. 

 

Dataverzameling 

Burgers kunnen via een online formulier melding doen van identiteitsfraude of van 

fouten in de registratie van persoonsgegevens. Er wordt geregistreerd met welk 

middel de identiteitsfraude heeft plaatsgevonden, wat er is gebeurd en wat de ver-

moedelijke schade is, welke acties het slachtoffer zelf heeft ondernomen en of er 

aangifte is gedaan bij de politie.  
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Vormen van criminaliteit 

Identiteitsfraude waarbij gebruik is gemaakt van identiteitsdocumenten of kopieën 

daarvan (paspoort, rijbewijs, etcetera), van openbare gegevens (NAW uit bijvoor-

beeld telefoonboek), persoonlijke gegevens (zoals DigiD, BSN), etc. In de meeste 

gevallen is er sprake van kopieën van identiteitsdocument of van een origineel 

identiteitsdocument dat misbruikt wordt. 

 

Kwaliteit 

Het is onbekend wat de kwaliteit van de registratie is.  

 

Continuïteit  

Er zijn geen aanwijzingen dat het CMI niet gecontinueerd zal worden.  

 
Landelijk meldpunt internetoplichting 

Het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) is een initiatief van de Nationale 

Politie en marktplaats.nl en houdt zich sinds 2010 bezig met aan- en verkoopfraude 

via internet. Men kan via het LMIO melding doen van aan- of verkoopfraude via 

marktplaats.nl (of soortgelijke websites), malafide webshops en sociale media. 

Daarnaast biedt het LMIO ook informatie over de betrouwbaarheid van een verkoper 

of website.  

Vanaf 2014 worden de cijfers van het LMIO geregistreerd in het politiesysteem, 

daarvoor vond de registratie buiten het politiesysteem om plaats. In die zin is het 

LMOI dus sinds 2014 gewoon onderdeel van de politiecijfers. Desondanks behande-

len we deze bron als een alternatieve bron, omdat deze pas recent deel uitmaakt 

van de politiecijfers en het voor ontwikkelingen in de afgelopen jaren wel een rele-

vante aparte bron is. De data kan beschikbaar worden gesteld voor onderzoeks-

doeleinden.  

 

Dataverzameling 

Via de website van de politie kan men via een webformulier aangifte doen van aan- 

en verkoopfraude (voorheen betrof het overigens slechts een melding, dat pas werd 

omgezet naar een aangifte als de politie een opsporingsonderzoek startte).  

 

Vorm van criminaliteit 

Internetoplichting waarbij sprake is van een online handelsplaats en de verkoper 

vervolgens de afspraken niet nakomt.  

 

Kwaliteit 

Er is geen reden om aan te nemen dat de kwaliteit van het LMIO afwijkt van de 

kwaliteit van de politiecijfers. Er is daar verder nog geen onderzoek gedaan. 

Momenteel voert het CBS onderzoek uit waarbij gekeken wordt naar de weder- 

zijdse validiteit tussen de aangifte in het LMIO en slachtoffers uit de VM.  

 

Continuïteit 

In 2015 heeft de Inspectie van Veiligheid en Justitie onderzoek verricht naar de 

doelmatigheid van het LMIO. Zij heeft aanbevolen dat het LMIO definitief gehand-

haafd en geborgd moet worden bij de Nationale Politie. JenV heeft deze aanbeveling 

overgenomen (zie beleidsreactie 627648).  

 
Doodsoorzakenstatistiek 

De doodsoorzakenstatistiek van het CBS wordt sinds 1901 bijgehouden en bestaat 

uit een registratie van alle doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland 

(ingeschreven in de Basisregistratie Personen). De registratie van de doodsoorzaken 
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heeft een wettelijke grondslag. De data is voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar 

via het CBS.  

 

Dataverzameling  

De arts die bij overlijden de overledene schouwt, vult een standaard formulier 

doodsoorzaakverklaring in. Deze verklaring wordt via de gemeente fysiek per post 

of via een beveiligde elektronische verbinding digitaal naar het CBS gestuurd. Het 

CBS verwerkt de formulieren anoniem. Voor de doodsoorzaken statistiek wordt 

slechts de onderliggende doodsoorzaak gecodeerd, dat wil zeggen die ziekte of 

gebeurtenis die uiteindelijk tot de dood leidde.  

 

Vormen van criminaliteit 

Moord en doodslag (er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen moord of 

doodslag) 

 

Kwaliteit 

Er wordt gecontroleerd door middel van vergelijkingen met de Basisregistratie 

Personen en overige statistieken op volledigheid en aannemelijkheid. Door 

digitalisering is de kwaliteit van de statistieken verbeterd. In 2013 werd aan 98,5% 

van de overledenen een doodsoorzaakverklaring gekoppeld. Van overleden 

Nederlanders in het buitenland wordt zelden een doodsoorzakenverklaring 

ontvangen. Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten, is er sprake van een 

koppeling van 99,7%.197  

 

Continuïteit 

De doodsoorzakenstatistiek betreft een wettelijke verplichting. 

 
Data van Coördinatie Mensenhandel 

De stichting Coördinatie Mensenhandel (CoMensha) is ontstaan in 1986 en zet zich 

in voor slachtoffers van mensenhandel. Eén van de kerntaken van CoMensha is het 

in beeld brengen van en rapporteren over (mogelijke) slachtoffers van mensenhan-

del in Nederland. Dit doen zij door cijfers te verzamelen over mogelijke slachtoffers 

en deze op regelmatige basis te publiceren, in opdracht van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Op basis hiervan kan de ontwikkeling in kaart gebracht wor-

den en kunnen eventuele knelpunten gesignaleerd worden. CoMensha werkt samen 

met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstanties, overheden en overige 

partners. CoMensha heeft sinds 1984 data beschikbaar. De data is onder voorwaar-

den voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar.  

 

Dataverzameling 

CoMensha krijgt van verschillende instanties aanmeldingen binnen over (vermoede-

lijke) slachtoffers van mensenhandel. De Nationale Politie en de KMar hebben een 

wettelijke meldplicht van vermoedelijke slachtoffers bij CoMensha. Voor overige 

instanties bestaat deze meldplicht niet. Overige instanties zijn onder andere 

opvanginstellingen, IND, ISZW, regiocoördinatoren en jeugdhulp. CoMensha regis-

treert alle aanmeldingen, waarbij onderverdelingen op verschillende kenmerken 

gemaakt kunnen worden.   

                                                
197 Ondanks dat de data nagenoeg volledig is, kan niet uitgesloten worden dat deze ook juist is. Uit onderzoek is 

namelijk gebleken dat er een significante daling waarneembaar is in het aantal gerechtelijke secties, met name in 

twijfelgevallen en daardoor in 2015 circa 23 strafbare feiten met dodelijk gevolg meer gemist zijn dan in 2005 

(Duijst-Heesters, Woudenberg-Van den Broek & Soerdjbalie-Maikoe, 2016). Wanneer dit soort gevallen in het 

voortraject gemist worden, kunnen deze ook niet meegenomen worden in de doodsoorzakenstatistiek.   
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Vormen van criminaliteit 

Mensenhandel uitgesplitst naar seksuele uitbuiting en overige uitbuiting. 

 

Kwaliteit 

De data van CoMensha geeft een beeld van mogelijke slachtoffers, het is niet duide-

lijk wanneer er sprake is van daadwerkelijke slachtoffers en wanneer niet. Hierover 

wordt na een melding niet teruggekoppeld aan CoMensha. Omdat niet alle instanties 

die in aanraking komen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel verplicht zijn 

hiervan melding te doen, is het beeld tevens incompleet (naast het deel van de 

slachtoffers die helemaal niet in beeld komen van enige instantie). Instanties heb-

ben niet allemaal dezelfde frequentie van aanmelding.  

In 2015 is het aantal meldingen gehalveerd, oorzaak hiervan is verminderde capa-

citeit en andere prioritering volgens de KMar. Dit lijkt ook het geval bij de Nationale 

Politie (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 

2016). Ook hier blijkt dat een verandering in de cijfers, in dit geval een daling, niet 

perse een daadwerkelijke daling van het aantal slachtoffers van Mensenhandel hoeft 

te betekenen.  

 

Continuïteit 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de continuïteit op korte termijn bedreigd 

wordt.  

 
Data van Nederlandse Vereniging van Banken 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de vertegenwoordiger van alle 

banken die actief zijn in Nederland. De NVB behartigt de belangen van de gehele 

bankensector en fungeert als verbindende factor tussen banken, politiek en stake-

holders. De NVB publiceert cijfers over diverse onderwerpen die van belang zijn 

voor de bankensector, zoals betalingsverkeer, sparen, beleggingen, maar ook met 

betrekking tot veiligheid in de factsheet Veiligheid en Fraude die jaarlijks wordt 

gepubliceerd. De data is toegankelijk voor onderzoeksdoeleinden.  

 

Dataverzameling 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontvangt van verschillende instanties 

informatie over criminele fenomenen die van belang zijn voor banken, zoals het 

Landelijke Skimming Point (tot 2014), Financial Intelligence Unit, Electronic Crimes 

Task Force. De NVB publiceert op basis van deze gegevens jaarlijkse cijfers.  

 

Vormen van criminaliteit 

Fraude met internetbankieren, skimming, bankovervallen en aanvallen op 

geldautomaten, witwassen en financieren van terrorisme.  

 

Kwaliteit 

Er is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data.  

 

Continuïteit 

Banken hebben (financieel) belang bij dit soort informatie. Het is dan ook niet te 

verwachten dat deze informatie in de toekomst niet meer verzameld zal worden. 
 



 

   

Tabel b6.1 Bron per delicttype 

Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

1 Levensdelicten Politiestatistieka Ja Nee Ja  Registratie 

  Doodsoorzakenstatistiek Nee Ja Nee Moord en doodslag Registratie 

  Elsevier moordlijst Nee Ja Nee Aantal moord en doodslag Registratie  

2  Geweldsdelicten       

2a Vermogensdelicten 

met geweld 

Politiestatistiek Ja Nee Ja  Registratie 

  VM Ja Ja  Nee Beroving met geweld; aantal delicten 

per 100 inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

  Monitor Zelfrapportage 

Jeugd (MZJ) 

Nee Nee Ja Gebruik geweld om te stelen; % daders 

onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 

2b  Seksuele delicten Politieregistratie Ja Nee Ja  Registratie 

 

 VM Ja Ja  Nee Geweld met seksuele bedoeling; aantal 

delicten per 100 inwoners en % 

slachtoffers NL bevolking 15 jaar en 

ouder 

Survey 

  Monitor seksuele 

gezondheid in Nederland 

Nee Ja Nee Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

(fysiek en niet-fysiek); % slachtoffers 

15-71 jaar 

Survey 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Nee Ja Ja Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en seksueel geweld op school; % 

schoollocaties waar incidenten seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en 

seksuele uitbuiting voorkomen; % 

personeel en leerlingen primair en 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Onvrijwillige seks; % daders onder 

jongeren 10-22 jaar 

Survey 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden 

Nee Ja Nee Te maken gehad met ongewenste 

seksuele aandacht van klanten of 

collega's; % Nederlandse werknemers 

Survey 

2c  Mishandeling Politiestatistiek Ja Nee Ja  Registratie 

  VM Ja Ja  Nee Mishandeling; aantal delicten per 100 

inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Nee Ja Ja Verbaal geweld, sociaal geweld, 

materieel geweld, lichamelijk geweld op 

school; % personeel en leerlingen 

primair en voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Slaan van een persoon; % daders 

onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 

 

 NEA Nee Ja Nee Te maken gehad met lichamelijk 

geweld door klanten of collega's; % 

Nederlandse werknemers 

Survey 

  Personeelsmonitor OV Nee Ja Nee Elke vorm van fysiek geweld; % rijdend 

en toezichthoudend personeel openbaar 

vervoer (uitzondering NS) 

Survey 

  OV-klantenbarometer Nee Ja Nee Mishandeling; % reizigers van 

openbaar vervoer 

Survey 

  Letsel Informatiesysteem 

(LIS) 

Nee Ja Nee Geweld; aantal patiënten op de 

Spoedeisende Hulp (SEH) 

Registratie 

2c1 Huiselijk geweld Gezondheidsmonitor Nee Ja Nee % 19 jr en ouder Survey 

  LIS Nee Ja Nee Letsel door (ex)partner, kind-ouder; 

aantal patiënten op de Spoedeisende 

Hulp (SEH) 

Registratie 

2d  Bedreiging/bedreigi

ng met geweld 

Politiestatistiek Ja Nee Ja  Registratie 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  VM Ja Ja  Nee Bedreiging met geweld (offline), online 

bedreiging; aantal delicten per 100 

inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Offline bedreiging (om bang te maken 

of te stelen) en online bedreiging; % 

daders onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 

  NEA Nee Ja Nee Te maken gehad met intimidatie door 

klanten of collega's; % Nederlandse 

werknemers 

Survey 

  Personeelsmonitor OV Nee Ja  Nee Dreigen met aanvallen of mishandelen; 

% rijdend en toezichthoudend 

personeel openbaar vervoer 

(uitzondering NS) 

Survey 

 

 OV-klantenbarometer Nee Ja Nee Bedreiging; % reizigers van openbaar 

vervoer 

Survey 

2e  Stalken Politiestatistiek Ja Nee Ja  Registratie 

  VM Ja Ja  Nee Online stalken; aantal delicten per 100 

inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

2f  Mensenhandel Politiestatistiek Ja Nee Ja  Registratie 

  CoMensha Nee Ja Nee Aantal vermoedelijke slachtoffers van 

mensenhandel 

Registratie/ 

meldpunt 

3 Vermogensdelicten        

3a Diefstal Politiestatistiek Ja Nee  Ja Diefstal van vervoermiddel, uit 

vervoermiddel, van dier, zakkenrollerij 

Registratie 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  VM Ja Ja Nee Fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal 

uit/vanaf auto, diefstal ander voertuig, 

(poging tot) zakkenrollerij; aantal 

delicten per 100 inwoners en % 

slachtoffers NL bevolking 15 jaar en 

ouder/voertuigdiefstal 18+ 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Diefstal uit winkel, werk of school, 

zakkenrollerij, uit auto, vanaf auto, van 

fiets of scooter; % daders onder 

jongeren 10-22 jaar 

Survey 

  Personeelsmonitor OV Nee Ja Nee Diefstal van werkmateriaal of 

persoonlijke bezittingen; % rijdend en 

toezichthoudend personeel openbaar 

vervoer (uitzondering NS) 

Survey 

 

 OV-klantenbarometer Nee Ja Nee Diefstal/bestolen; % reizigers van 

openbaar vervoer 

Survey 

  CIS-Databank Ja  Nee Nee Autodiefstal en overige diefstal; aantal 

ingediende claims van verzekerden 

Registratie  

3b Inbraak Politiestatistiek Ja Nee Ja Diefstal/inbraak woning, 

box/garage/schuur/tuinhuis, 

winkel/bedrijf/kantoor, hotel/pension, 

school, sportcomplex, defensiegebouw, 

gebouw overig, overig 

Registratie 

  VM Ja Ja Nee (Poging tot) woninginbraak; aantal 

delicten per 100 inwoners en % 

slachtoffers NL bevolking 15 jaar en 

ouder 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Inbraak; % daders onder jongeren 10-

22 jaar 

Survey 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  CIS-Databank Ja  Nee Nee Woninginbraak; aantal ingediende 

claims van verzekerden 

Registratie  

3c Fraude/bedrog Politiestatistiek Ja Nee  Ja? Bedrog Registratie 

  (Landelijk Meldpunt 

Internetoplichting) 

Ja Nee Ja Online aan- en verkoopfraude Meldpunt/registrat

ie 

Wordt sinds 2015 

opgeteld bij de 

politieregistraties 

  VM Ja Ja Nee Identiteitsfraude (phishing/skimming), 

online koop- en verkoopfraude; aantal 

delicten per 100 inwoners en % 

slachtoffers NL bevolking 15 jaar en 

ouder 

Survey 

 

 MZJ Nee Nee Ja  Online koop- en verkoopfraude; % 

daders onder jongeren 10-22 jaar / 

fraude belastingdienst, 

uitkeringsinstantie, 

verzekeringsmaatschappij; % daders 

onder jongvolwassenen 18-22 jaar 

Survey 

  Fraudehelpdesk Ja Ja Nee +/- 60 vormen van fraude; aantal 

binnengekomen meldingen van fraude 

en aantal slachtofferschappen (telt pas 

als slachtoffer als daadwerkelijk 

financiële schade is geleden). 

Meldpunt 

  Centraal Meldpunt 

Identiteitsfraude 

Ja Nee Nee Fraude met identiteitsdocumenten, 

openbare gegevens, persoonlijke 

gegevens 

Meldpunt 

  CIS-databank/CVB Ja Nee Ja Verzekeringsfraude per branche; aantal 

ontdekte fraude + personen die poging 

tot fraude hebben gepleegd 

Registratie  
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

3d Afpersing/chantage Politiestatistiek Ja Nee Ja Afpersing en afdreiging Registratie 

  VM Ja Ja Nee Online chantage; aantal delicten per 

100 inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

4 Vandalisme/verniel

ing 

Politiestatistiek Ja Nee Ja Vernieling/beschadiging aan auto, 

openbaar gebouw, middel openbaar 

vervoer, dierenmishandeling 

Registratie 

  VM Ja Ja Nee Vernieling aan voertuig en overige 

vernielingen; aantal delicten per 100 

inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

 

 MZJ Nee Nee Ja  Vernieling/beschadiging voertuig, 

woning, voertuig openbaar vervoer, 

bekladding trams/muren/bussen, iets 

anders vernield/beschadigd; % daders 

onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Nee Ja Ja Kapot maken van spullen/materieel 

geweld; % personeel en leerlingen 

primair en voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

Survey 

5 Cybercriminaliteit       

5a Cyberdelicten  Politiestatistiek Ja Nee Ja Computervredebreuk Registratie 

  VM Ja Ja Nee Hacken computer, email account, 

website of iets anders; aantal delicten 

per 100 inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  MZJ Nee Nee Ja  Inloggen op computer/website, 

wachtwoord veranderen, informatie 

veranderen; virus versturen; DDOS-

aanval uitvoeren; % daders onder 

jongeren 10-22 jaar 

Survey 

5b Gedigitaliseerde 

criminaliteitb 

VM Ja Ja  Nee Online bedreiging, identiteitsfraude 

(phishing/skimming), online koop- en 

verkoopfraude, online chantage; aantal 

delicten per 100 inwoners en % 

slachtoffers NL bevolking 15 jaar en 

ouder 

Survey 

  MZJ Nee Nee Ja  Online bedreiging, online koop- en 

verkoopfraude; % daders onder 

jongeren 10-22 jaar 

Survey 

 

  VM Ja Ja  Nee Online stalken; aantal delicten per 100 

inwoners en % slachtoffers NL 

bevolking 15 jaar en ouder 

Survey 

   (Landelijk Meldpunt 

Internetoplichting) 

Ja Ja Ja Online aan- en verkoopfraude Meldpunt/registrat

ie 

   Fraudehelpdesk Ja Ja Nee Verschillende vormen van online 

fraude; aantal binnengekomen 

meldingen van fraude en aantal 

slachtofferschappen (telt pas als 

slachtoffer als daadwerkelijk financiële 

schade is geleden).  

Meldpunt 

6 Wapendelicten Politiestatistiek Ja Ja Ja (Vuur)wapenmisdrijven Registratie 

  MZJ Nee Nee Ja  Verwonden met een wapen; in bezit 

van wapen voor zelfverdediging; % 

daders onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen  

Nee Nee Nee % schoollocaties waar incidenten zijn 

voorgekomen wegens wapenbezit van 

leerlingen; % personeel en leerlingen 

primair en voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

Survey 

  LIS Nee Ja Nee Letsel door (vuur)wapen; aantal 

patiënten op de Spoedeisende Hulp 

(SEH) 

Registratie 

7 Verkeersdelicten       

7a Rijden onder 

invloed 

Politiestatistiek Ja Nee Ja   Registratie 

  MZJ Nee Nee Ja  % daders onder jongvolwassenen 18-

22 jaar 

Survey 

 

 Onderzoek Rijden onder 

Invloed 

Nee Nee Ja % automobilisten in het weekend  

7b Verkeersmisdrijven 

overig  

Politiestatistiek Ja Ja Ja Verlaten plaats ongeval; rijden tijdens 

ontzegging/onbevoegd besturen; rijden 

tijdens rijverbod; voeren vals 

kenteken; joyriding; weigeren 

blaastest/bloedonderzoek; overig 

Registratie 

7c Verkeersovertredin

gen  

CJIB Ja Nee Ja Snelheid, parkeren/stilstaan, 

verkeerslichten, APK, WAM, handheld 

bellen, niet dragen gordel/helm, overig 

Registratie 

8 Drugsdelicten Politiestatistiek Ja Ja Ja Delicten mbt hard- en softdrugs.  Registratie 

  MZJ Nee Nee Ja  Verkopen van softdrugs, harddrugs of 

xtc/paddo's/amfetamine; % daders 

onder jongeren 10-22 jaar 

Survey 

9 Georganiseerde 

misdaad 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt  
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Nr.  Classificatie Bronnen 

Aantal 

delicten 

Slachtoffer- 

schap  

Daders/ 

verdachten 

Omschrijving delicten in bron (indien 

afwijkt van classificatie); 

scope/doelgroep (indien relevant) Soort bron 

10 Delicten tegen 

openbare orde en 

gezag 

      

10a Discriminatie Politiestatistiek Ja Ja Ja Discriminatie  Registratie 

  NEA Nee Ja Nee Discriminatie vanwege geslacht, 

huidskleur, geloof, seksuele 

geaardheid, leeftijd of anders; % 

Nederlandse werknemers 

Survey 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Nee Nee Nee % schoollocaties waar incidenten zijn 

voorgekomen gericht tegen personeel 

of leerlingen vanwege 

homoseksualiteit; incidenten tussen 

allochtone en autochtone leerlingen 

(discriminatie?) 

Survey 

  Registratie 

Discriminatie.nl 

Ja Ja Nee Discriminatie op diverse gronden (ras, 

seksuele geaardheid, leeftijd, etc) en 

aard van het incident (belediging, 

bedreiging, geweld, etc) 

Registratie 

a
 Voor de politieregistraties geldt dat de omschrijving van het delict grotendeels overeenkomt met de classificatie; informatie over (aantallen) daders/verdachten enkel beschikbaar, indien er een verdachte 

bekend is doordat deze in het vizier van de politie is gekomen (door bijvoorbeeld slachtoffer/getuige of eigen opsporing). 

b
 De bij deze classificatie genoemde bronnen en delicten zijn tevens ondergebracht bij de 'offline' versies van die delicten. In hoofdstuk 3 worden de gedigitaliseerde delicten en bijbehorende bronnen behandeld 

bij de offline versies van de delicten.  
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Tabel b7.1 Cijfers per delicttypea 

Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

1 Levensmisdrijf Politiestatistiek Aantal delicten levensmisdrijf 2.995 (2017) 

   Aantal verdachten van levensmisdrijf 2.845 (2017) 

  Doodsoorzakenstatistiek Aantal moord en doodslag 109 (2016) 

    Elsevier misdaadlijst Aantal moord en doodslag 108 (2016) 

2  Geweldsdelicten    

2a  Vermogensdelicten 

met geweld 

Politiestatistiek Aantal delicten (poging tot) diefstal en inbraak met geweld 8,040 (2017) 

   Aantal verdachten van (poging tot) diefstal en inbraak met geweld 4,175 (2017) 

  Veiligheidsmonitor (VM)
b
 Aantal delicten poging tot beroving met geweld per 100 inwoners (15 jaar en 

ouder) 

0,0 [0,0] (2017)  

   Aantal delicten beroving met geweld per 100 inwoners 0,0 [0,0] (2017) 

   Percentage slachtoffers poging tot beroving met geweld 15 jaar en ouder 0,1 [0,0] (2017) 

   Percentage slachtoffers beroving met geweld 15 jaar en ouder 0,1 [0,0] (2017) 

    Monitor Zelfrapportage 

Jeugd (MZJ) 

Percentage zelfgerapporteerde daders gebruik geweld om te stelen leeftijdsgroep 

10-22 jaar 

0,2 [0,2] (2015) → 

enkel voor groep 12-

17 jaar 

2b  Seksuele delicten Politiestatistiek Aantal delicten een seksueel misdrijf  8.240 (2017) 

   Aantal verdachten van een seksueel misdrijf  3.085 (2017) 

  VM Aantal delicten geweld met seksuele bedoeling per 100 inwoners 0,1 [0,0] (2017) 

   Percentage slachtoffers geweld met seksuele bedoeling 15 jaar en ouder 0,2 [0,1] (2017) 

  Monitor seksuele 

gezondheid in Nederland 

Percentage mannen en vrouwen van 19 jaar en ouder dat afgelopen jaar te 

maken heeft gehad met seksueel geweld  

man 1,2; vrouw 1,3 

(2011) 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Percentage slachtoffers seksueel geweld (minimaal 1 keer in de maand) 

personeel primair (speciaal) onderwijs 

0,4 (2016) 

   Percentage slachtoffers seksueel geweld (minimaal 1 keer in de maand) 

personeel voortgezet (speciaal) onderwijs 

1,7 (2016) 

   Percentage daders seksueel geweld (minimaal 1 keer in de maand) personeel 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

0 (2016) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

   Percentage slachtoffers seksueel geweld (minimaal 1 keer in de maand) 

leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 

5,9 (2016) 

   Percentage daders seksueel geweld (minimaal 1 keer in de maand) leerlingen 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

2,1 (2016) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders onvrijwillige seks 10-22 jaar geen cijfers 

beschikbaar voor 

geen enkele 

leeftijdsgroep (n<5) 

  Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden 

(NEA) 

Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen, passagiers 

oid)  

5,5 (2016) 

      Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's  

2,1 (2016) 

2c Mishandeling Politiestatistiek Aantal delicten mishandeling 44.790 (2017) 

 

  Aantal verdachten mishandeling 31.545 (2017) 

  VM Aantal delicten mishandeling per 100 inwoners 15 jaar en ouder 1,0 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers mishandeling 15 jaar en ouder 0,7 [0,1] (2017) 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen 

Percentage slachtoffers met opzet pijn doen (soms of vaker) leerlingen primair 

(speciaal) onderwijs 

9,9 (2016) 

   Percentage daders met opzet pijn doen (soms of vaker) leerlingen primair 

(speciaal) onderwijs 

3,0 (2016) 

   Percentage slachtoffers licht lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leraren primair (speciaal) onderwijs 

2,2 (2016) 

   Percentage slachtoffers licht lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leraren voortgezet (speciaal) onderwijs 

1,7 (2016) 

   Percentage daders licht lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) leraren 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

0,1 (2016) 

   Percentage slachtoffers licht lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 

9,2 (2016) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

   Percentage daders licht lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 

4,4 (2016) 

   Percentage slachtoffers grof lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leraren primair (speciaal) onderwijs 

0,4 (2016) 

   Percentage slachtoffers grof lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leraren voortgezet (speciaal) onderwijs 

0,4 (2016) 

   Percentage daders grof lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) leraren 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

0,0 (2016) 

   Percentage slachtoffers grof lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 

3,5 (2016) 

   Percentage daders grof lichamelijk geweld (minimaal 1 keer per maand) 

leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 

3,1 (2016) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen niet gewond 10-11 

jaar  

10,6 [2,8] (2015) 

 

  Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen niet gewond 12-17 

jaar  

17,7 [2,0] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen niet gewond 18-22 

jaar  

11,3 [1,8] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen wel gewond 10-11 

jaar  

4,5 [1,9] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen wel gewond 12-17 

jaar  

7,0 [1,3] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand geslagen wel gewond 18-22 

jaar  

7,1 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap iemand met wapen verwond 12-17 

jaar (overige leeftijdscategorieën n< 5) 

0,7 [0,4] (2015) 

  NEA Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen, passagiers oid)  

5,8 (2016) 

   Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's 

0,5 (2016) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

  Personeelsmonitor OV Percentage ov-personeel dat slachtoffer is geworden van bedreiging 7 (2016) 

  OV-klantenbarometer Percentage ov-reizigers dat slachtoffer is geworden van mishandeling in het 

openbaar vervoer 

1 (2016) 

    Letsel Informatiesysteem 

(LIS) 

Aantal bezoeken Spoedeisende Hulp (SEH) vanwege letsel door geweld 17,700 (2015) 

2d Bedreiging/bedreiging 

met geweld 

Politiestatistiek Aantal misdrijven bedreiging 24,220 (2017) 

   Aantal verdachten bedreiging  14,640 (2017) 

  VM Aantal delicten bedreiging (offline) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 2,1 [0,2] (2017) 

   Percentage slachtoffers bedreiging (offline) 15 jaar en ouder 1,3 [0,1] (2017) 

   Aantal delicten bedreiging (online) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 1,2 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers bedreiging met geweld (online) 15 jaar en ouder 0,6 [0,1] (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 10-11 jaar 

2,5 [1,4] (2015) 

 

  Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 12-17 jaar 

7,7 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 18-22 jaar 

5,4 [1,3] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 10-

11 jaar 

2,0 [1,3] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 12-

17 jaar 

8,4 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 18-

22 jaar 

4,9 [1,2] (2015 

  NEA Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen, passagiers oid)  

19,2 (2016) 

   Percentage dat wel eens (enkele keer, vaak, zeer vaak) te maken heeft met 

intimidatie door leidinggevenden of collega's 

11,1 (2016) 

  Personeelsmonitor OV Percentage ov-personeel dat slachtoffer is geworden van bedreiging 31 (2016) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

  OV-klantenbarometer Percentage ov-reizigers dat slachtoffer is geworden van bedreiging in het 

openbaar vervoer 

2 (2016) 

2e Stalking Politiestatistiek Aantal misdrijven stalking 2.840 (2017) 

   Aantal verdachten stalking 1.285 (2017) 

  VM Aantal delicten stalken (online) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 0,5 [0,1] (2017) 

      Percentage slachtoffers stalken met geweld (online) 15 jaar en ouder 0,8 [0,1] (2017) 

2f Mensenhandel Politiestatistiek Aantal misdrijven mensenhandel/mensensmokkel 690 (2017) 

   Aantal verdachten mensenhandel/mensensmokkel 360 (2017) 

  Comensha/Nationaal 

rapporteur mensenhandel 

(D) 

Vermoedelijke slachtoffers mensenhandel per jaar (op basis van MSE-methode) 6.274 (2016) 

  UNODC Global (D) Reports on Trafficking in Persons (op basis van MSE-methode) 5.800 (2015) 

  Cruyff, Van Dijk en Van der 

Heijden (D) 

MSE-methode verder ontwikkeld voor Nederland 6.600 (2015) 

  Global Slavery Index (D) Op basis van surveys en extrapolatiemodellen 17.500 (2016) 

  Van Dijk (D) Seksuele uitbuiting per jaar 12.000 (2015) 

   Arbeidsuitbuiting per jaar 18.000 (2015) 

3 Vermogensdelicten       

3a  Diefstal Politiestatistiek Aantal diefstallen van fiets, bromfiets/snorfiets, motor/scooter, personenauto, 

vervoermiddel overig, vaartuig, uit/vanaf personenauto, uit/vanaf vervoermiddel 

overig, uit/vanaf vaartuig, dier, zakkenrollerij, winkeldiefstal 

285,250 (2017) 

   Aantal verdachten van diefstallen van fiets, bromfiets/snorfiets, motor/scooter, 

personenauto, vervoermiddel overig, vaartuig, uit/vanaf personenauto, uit/vanaf 

vervoermiddel overig, uit/vanaf vaartuig, dier, zakkenrollerij, winkeldiefstal 

50,000 (2017) 

  VM Aantal delicten vermogensdiefstal (fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit/vanaf 

auto, diefstal andere voertuigen, (poging tot) zakkenrollerij, overige diefstal, 

inclusief inbraak) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 

15,1 [0,5] (2017) 

   Percentage slachtoffers vermogensdiefstal (fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal 

uit/vanaf auto, diefstal andere voertuigen, (poging tot) zakkenrollerij, overige 

diefstal, inclusief inbraak) 15 jaar en ouder 

10,0 [0,2] (2017) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders vermogensdelicten totaal (prijsje 

verwisselen, winkeldiefstal, stelen van school of werk, fiets/scooter gestolen, 

zakkenrollerij, iets van auto gestolen, heling, uit auto gestolen, incl inbraak) 10-

11 jaar  

8,8 [2,5] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders vermogensdelicten totaal (prijsje 

verwisselen, winkeldiefstal, stelen van school of werk, fiets/scooter gestolen, 

zakkenrollerij, iets van auto gestolen, heling, uit auto gestolen, incl inbraak) 12-

17 jaar  

15,3 [1,8] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders vermogensdelicten totaal (prijsje 

verwisselen, winkeldiefstal, stelen van school of werk, fiets/scooter gestolen, 

zakkenrollerij, iets van auto gestolen, heling, uit auto gestolen, incl inbraak) 18-

22 jaar  

21,9 [2,3] (2015) 

  Personeelsmonitor OV Percentage ov-personeel dat slachtoffer is geworden van diefstal  5 (2016) 

 

 OV-klantenbarometer Percentage ov-reizigers dat slachtoffer is geworden van diefstal in het openbaar 

vervoer 

2 (2016) 

  CIS-Databank Niet openbaar Niet openbaar 

3b  Inbraak Politiestatistiek Aantal delicten diefstal/inbraak uit woning, schuur e.d. + winkel/bedrijf, 

hotel/pension, school, sportcomplex, defensiegebouw, gebouw overig 

176,615 (2017) 

   Aantal verdachten diefstal/inbraak uit woning, schuur e.d. + winkel/bedrijf, 

hotel/pension, school, sportcomplex, defensiegebouw, gebouw overig 

24,175 (2017) 

   Aantal delicten diefstal/inbraak alleen uit woning 58,920 (2017) 

   Aantal verdachten diefstal/inbraak alleen uit woning 5,330 (2017) 

  VM Aantal delicten (poging tot) woninginbraak per 100 inwoners 2,6 [0,2] (2016) 

   Percentage slachtoffers (poging tot) woninginbraak 2,0 [0,1] (2016) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders inbraak 12-17 jaar 0,5 [0,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders inbraak 18-22 jaar 0,7 [0,5] (2015) 

  CIS-databank Aantal door verzekeraars geregistreerde schadeclaims op de inboedel- en 

opstalverzekering van particuliere woningen met (poging tot) inbraak als oorzaak 

63.922 (2016) 

3c Fraude/bedrog Politiestatistiek Aantal delicten (poging tot) bedrog 49.755 (2017) 

   Aantal verdachten (poging tot) bedrog 2.400 (2017) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

  (Landelijk Meldpunt 

Internetoplichting) 

Wordt sinds 2015 meegenomen in de politiestatistiek, zie verder hieronder  

  VM Aantal delicten identiteitsfraude (skimming/phishing) per 100 inwoners 15 jaar 

en ouder 

0,4 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers identiteitsfraude (skimming/phishing) 15 jaar en ouder 0,4 [0,1] (2017) 

   Aantal delicten koop- en verkoopfraude per 100 inwoners 15 jaar en ouder 4,6 [0,2] (2017) 

   Percentage slachtoffers koop- en verkoopfraude 15 jaar en ouder 3,9 [0,1] (2017) 

  MZJ Zelfgerapporteerde daderschap fraude belastingdienst 18-22 jaar 

(volwassendelict) 

1,1 [0,6] (2015) 

   Zelfgerapporteerde daderschap fraude uitkeringsinstantie 18-22 jaar 

(volwassendelict) 

0,5 [0,4] (2015) 

   Zelfgerapporteerde daderschap fraude verzekeringsmaatschappij 18-22 jaar 

(volwassendelict) 

1,6 [0,7] (2015) 

 

  Zelfgerapporteerde daderschap van verkoopfraude 12-17 jaar (10-11 en 18-22 

niet beschikbaar)  

0,2 [0,2] (2015) 

   Zelfgerapporteerde daderschap van aankoopfraude 12-17 jaar (10-11 niet 

beschikbaar) 

0,9 [0,5] (2015) 

   Zelfgerapporteerde daderschap van aankoopfraude 18-22 jaar (10-11 niet 

beschikbaar) 

1,2 [0,6] (2015) 

  Centraal Meldpunt 

Identiteitsfraude 

Aantal binnengekomen meldingen van identiteitsfraude 805 (2015) 

  CIS-databank /CVB (zie ook 

D) 

Aantal gevallen waarbij sprake was van verzekeringsfraude 10,000 (2016) 

    Dialogic Schatting jaarlijkse omvang van verzekeringsfraude obv nadere analyse € 100-150 miljoen (-) 

  OM (D) Aantal door politie bij OM aangegeven fraudezaken  2.865 (2016) 

  Fraudemonitor OM (D) Aantal bij de OM bekende fraudezaken aangeleverd door politie, douane, 

marechaussee (hergeclassificeerd en ontdubbeld)  

3.626 (2016) 

  CBS-data 

faillissementsfraude (D) 

Aantal frauduleuze gevallen faillissementen  1.950 (2015) 

   Aantal zekere gevallen faillissementsfraude 1.135 (2015) 

W
e
te

n
s
c
h
a
p
p
e
lijk

 O
n
d
e
rz

o
e
k
- e

n
 D

o
c
u
m

e
n
ta

tie
c
e
n
tru

m
 

C
a
h
ie

r 2
0
1
8
-2

1
b
  |  2

2
5
 



 

Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

   Omvang van onbetaald gebleven schulden van zekere frauduleuze 

faillissementen van BV’s 

€ 1,1 miljoen (2015) 

  LMIO (D) Aantal nettoaangiften online handelsfraude 27.604 (2017) 

   Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse 

(bankrekeningmethode) 

62.300 (2017) 

   Bekende omvang geleden schade online handelsfraude € 9,8 miljoen (2016) 

   Schatting omvang geleden schade online handelsfraude obv nadere analyse € 14,7 miljoen (2016) 

   Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse  158.112 - 107.947 

(2015) 

  VM (D) Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse 222.878 - 239.286 

(2015) 

  Dialogic Schatting totale financiële schade online handelsfraude obv nadere analyse € 33 miljoen (2016) 

  World Internet Statisitcs, 

https://expandedramblings.

com TrustWave , CBS (D) 

Aantal phishing mails per maand in Nederland 16 miljoen (2016) 

  ? (D) Gemiddeld aantal meldingen over phishing emails per maand (2016) 10.000 (2016) 

  Nederlandse Vereniging van 

Banken (D) 

Totale opgelopen schade in Nederland bij internetbankieren door phishing én 

malware 

€ 822.000 (2016) 

  TrendMicro, Midyear 

Security Roundup (2016) 

Schade bij bedrijven door alleen spearfishing € 50 miljoen (2017 

Q1 en Q2) 

3d Afpersing/chantage Politiestatistiek (CBS) Aantal delicten afpersing en afdreiging 1.510 (2017) 

   Aantal verdachten afpersing en afdreiging  605 (2017) 

  VM Aantal delicten online chantage per 100 inwoners 15 jaar en ouder 1,7 [0,2] (2017) 

      Percentage slachtoffers online chantage 15 jaar en ouder 0,3 [0,0] (2017) 

4 Vandalisme/vernieling Politiestatistiek Aantal delicten vernieling en beschadiging (vernieling aan auto, aan openbaar 

gebouw, middel openbaar vervoer, dierenmishandeling, overig) 

81.600 (2017) 

   Aantal verdachten vernieling en beschadiging (vernieling aan auto, aan openbaar 

gebouw, middel openbaar vervoer, dierenmishandeling, overig) 

12.535 (2017) 

  VM Aantal vandalismedelicten (vernielingen aan voertuigen/overig) per 100 inwoners 

15 jaar en ouder 

8,4 [0,3] (2017) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

   Percentage slachtoffers vandalismedelicten (vernielingen aan voertuigen/overig) 

15 jaar en ouder 

5,5 [0,2] (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders van vandalisme (voertuig 

beschadigd/vernield, woning beschadigd/vernield, bus/tram/metro/trein vernield, 

iets anders beschadigd, muren/trams/bussen beklad) 10-11 jaar 

5,6 [2,2] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders van vandalisme (voertuig 

beschadigd/vernield, woning beschadigd/vernield, bus/tram/metro/trein vernield, 

iets anders beschadigd, muren/trams/bussen beklad) 12-17 jaar 

13,8 [1,8] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders van vandalisme (voertuig 

beschadigd/vernield, woning beschadigd/vernield, bus/tram/metro/trein vernield, 

iets anders beschadigd, muren/trams/bussen beklad) 18-22 jaar 

11,9 [1,8] (2015) 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen  

Percentage slachtoffers materieel geweld (minimaal 1 keer in de maand) leraren 

primair (speciaal) onderwijs 

4,9 (2016) 

 

  Percentage slachtoffers kapot maken van spullen (soms vaak) materieel geweld 

leerlingen primair (speciaal) onderwijs 

3,5 (2016) 

   Percentage daders kapot maken van spullen (soms vaak) materieel geweld 

leerlingen primair (speciaal) onderwijs 

0,6 (2016) 

   Percentage slachtoffers materieel geweld (minimaal 1 keer in de maand) leraren 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

9,4 (2016) 

   Percentage daders materieel geweld (minimaal 1 keer in de maand) leraren 

voortgezet (speciaal) onderwijs 

0,3 (2016) 

   Percentage slachtoffers materieel geweld leerlingen voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

10,0 (2016) 

   Percentage daders materieel geweld leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs 3,3 (2016) 

5 Cybercriminaliteit    

5a Cyberdelicten Politiestatistiek Aantal delicten computervredebreuk 2.300 (2017) 

   Aantal verdachten computervredebreuk 220 (2017) 

  VM Aantal delicten hacken per 100 personen 15 jaar en ouder 7,5 [0,3] (2016) 

   Percentage slachtoffers hacken 15 jaar en ouder 4,9 [0,2] (2016) 

  MZJ  Percentage zelfgerapporteerde daders cyberdelicten 10-11 jaar 6,7 [2,2] (2015) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders cyberdelicten 12-17 jaar 16,5 [1,9] (2015) 

      Percentage zelfgerapporteerde daders cyberdelicten 18-22 jaar 21,9 [2,3] (2015) 

  Nationale 

Beheersorganisatie Internet 

Providers (NBIP) (D) 

Aantal (ddos) -aanvallen 681 (2016) 

  Fox-IT en DDoS-watch (D) Aantal (ddos)-aanvallen 25.000 (2016) 

  Kapersky (D) Aantal incidenten met ransomware per dag 9,6 (2016) 

  Symantec (D) Aantal incidenten met ransomware per dag 38,1 (2016) 

  Adaware (D) Financiële schade door gijzelingssoftware € 3,2 miljoen (2015) 

  Enisa (D) Financiële schade door gijzelingssoftware € 9 miljoen (2015) 

5b  Gedigitaliseerde 

criminaliteit 

 Zie ook bij de verschillende offline delicten voor (klassieke) delicten die online 

plaatsvinden, hieronder worden ze nogmaals weergegeven onder de noemer 

gedigitaliseerde criminaliteit 

 

 Online bedreiging VM Aantal delicten bedreiging (online) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 1,2 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers bedreiging met geweld (online) 15 jaar en ouder 0,6 [0,1] (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 10-11 jaar 

2,5 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 12-17 jaar 

7,7 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sms, e-mail, 

chatbox 18-22 jaar 

5,4 [1,3] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 10-

11 jaar 

2,0 [1,3] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 12-

17 jaar 

8,4 [1,4] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van bedreiging via sociale media 18-

22 jaar 

4,9 [1,2] (2015 

 Online stalken VM Aantal delicten stalken (online) per 100 inwoners 15 jaar en ouder 0,5 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers stalken met geweld (online) 15 jaar en ouder 0,8 [0,1] (2017) 

     

2
2
8
  |  C

a
h
ie

r 2
0
1
8
-2

1
b
 

W
e
te

n
s
c
h
a
p
p
e
lijk

 O
n
d
e
rz

o
e
k
- e

n
 D

o
c
u
m

e
n
ta

tie
c
e
n
tru

m
 



 

   

Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

 Online fraude / 

bedrog 

VM Aantal delicten identiteitsfraude (skimming/phishing) per 100 inwoners 15 jaar 

en ouder 

0,4 [0,1] (2017) 

   Percentage slachtoffers identiteitsfraude (skimming/phishing) 15 jaar en ouder 0,4 [0,1] (2017) 

   Aantal delicten koop- en verkoopfraude per 100 inwoners 15 jaar en ouder 4,6 [0,2] (2017) 

   Percentage slachtoffers koop- en verkoopfraude 15 jaar en ouder 3,9 [0,1] (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daderschap van verkoopfraude 12-17 jaar (10-11 

en 18-22 niet beschikbaar)  

0,2 [0,2] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van aankoopfraude 12-17 jaar (10-11 

niet beschikbaar) 

0,9 [0,5] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daderschap van aankoopfraude 18-22 jaar (10-11 

niet beschikbaar) 

1,2 [0,6] (2015) 

  LMIO (D) Aantal nettoaangiften online handelsfraude 27.604 (2017) 

   Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse 

(bankrekeningmethode) 

62.300 (2017) 

   Bekende omvang geleden schade online handelsfraude € 9,8 miljoen (2016) 

   Schatting omvang geleden schade online handelsfraude obv nadere analyse € 14,7 miljoen (2016) 

   Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse  158.112 - 107.947 

(2015) 

  VM (D) Schatting aantal slachtoffers online handelsfraude obv nadere analyse 222.878 - 239.286 

(2015) 

  Dialogic Schatting totale financiële schade online handelsfraude obv nadere analyse € 33 miljoen (2016) 

  World Internet Statisitcs, 

https://expandedramblings.

com TrustWave , CBS (D) 

Aantal phishing mails per maand in Nederland 16 miljoen (2016) 

  ? (D) Gemiddeld aantal meldingen over phishing emails per maand (2016) 10.000 (2016) 

  Nederlandse Vereniging van 

Banken (D) 

Totale opgelopen schade in Nederland bij internetbankieren door phishing én 

malware 

€ 822.000 (2016) 

  TrendMicro, Midyear 

Security Roundup (2016) 

Schade bij bedrijven door alleen spearfishing € 50 miljoen (2017 

Q1 en Q2) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

 Online chantage VM Aantal delicten online chantage per 100 inwoners 15 jaar en ouder 1,7 [0,2] (2017) 

    Percentage slachtoffers online chantage 15 jaar en ouder 0,3 [0,0] (2017) 

6 Wapendelicten Politiestatistiek Aantal delicten (vuur)wapenmisdrijf  4.740 (2017) 

   Aantal verdachten van (vuur)wapenmisdrijf  5.370 (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders van wapenbezit 12-17 jarigen 2,6 [0,8] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders van wapenbezit 18-22 jarigen 3,4 [1,0] (2015) 

  Monitor Sociale Veiligheid 

Scholen  

Percentage schoollocaties waar incidenten wegens wapenbezit van leerlingen 

voorkomen (volgens leraren) 

32,6 (2016) 

    LIS Aantal patiënten op de spoedeisende hulp nav opzettelijk toegebracht letsel door 

schot van een (vuur)wapen  

300 (2015) 

7 Verkeersdelicten    

7a Rijden onder invloed Politiestatistiek Aantal delicten rijden onder invloed 25.390(2017) 

   Aantal verdachten rijden onder invloed 25.065 (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders rijden onder invloed 18-22 jaar 14,1 [1,9] (2015) 

    Onderzoek Rijden onder 

Invloed 

Percentage overtreders: automobilisten in het weekend met een Bloed Alcohol 

Gehalte (BAG) van 0,5 ‰ of meer 

1,7 (2015) 

7b  Verkeersmisdrijven 

overig 

Politiestatistiek Aantal verkeersmisdrijven overig (verlaten plaats ongeval, rijden tijdens 

ontzegging, rijden tijdens rijverbod, voeren vals kenteken, joyriding, weigeren 

blaastest/bloedonderzoek, verkeersmisdrijf overig) 

85.125 (2017) 

   Aantal verdachten verkeersmisdrijven overig (verlaten plaats ongeval, rijden 

tijdens ontzegging, rijden tijdens rijverbod, voeren vals kenteken, joyriding, 

weigeren blaastest/bloedonderzoek, verkeersmisdrijf overig) 

3.100 (2017) 

7c  Verkeersovertre- 

dingen  

CJIB Aantal verkeersovertredingen waarvoor een boete is opgelegd (WAHV) 9.223.477 (2016) 

8 Drugsdelicten Politiestatistiek Aantal drugsmisdrijven  12.560 (2017) 

   Aantal verdachten drugsmisdrijven 16.945 (2017) 

  MZJ Percentage zelfgerapporteerde daders van het verkopen van drugs (softdrugs, 

xtc/amfetamine/paddo's, harddrugs) 12-17 jarigen 

2,4 [0,8] (2015) 

   Percentage zelfgerapporteerde daders van het verkopen van drugs (softdrugs, 

xtc/amfetamine/paddo's, harddrugs) 18-22 jarigen 

7,9 [1,5] (2015) 
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Nr. Classificatie Bron Omschrijving 

Meest recente 

cijfers [marge] 

(jaartal) 

 Wietteelt (onderdeel 

van Georganiseerde 

criminaliteit) 

KLPD (D) Omvangschatting wietteelt: Politiedata, documenten en interviews; cijfers van 

partners (Platform Energiediefstal, Meld Misdaad Anoniem) --> berekeningen op 

basis van pakkans, opbrengst van een plant en aantal oogsten dat jaarlijks 

haalbaar is in een kwekerij 

187 – 1.196 ton 

(2011) 

  Van der Giessen et al. (D) Meerdere rekenmodellen voor de productie en consumptie van in Nederland 

geteelde wiet 

171 - 965 ton (2012-

2013) 

9  Georganiseerde 

criminaliteit 

 Geen aparte bronnen voor, zie bij mensenhandel en wietteelt voor resultaten uit 

hoofdstuk 7 

 

10 Delicten tegen 

openbare orde en 

gezag 

Politiestatistiek Aantal misdrijven tegen openbare orde en gezag totaal (inclusief discriminatie) 11.135 (2017) 

 

  Aantal verdachten van misdrijven openbare orde en gezag totaal (incl 

discriminatie) 

10.185 (2017) 

10a Discriminatie Politiestatistiek Aantal misdrijven discriminatie 405 (2017) 

   Aantal verdachten van discriminatie 170 (2017) 

a 
In deze tabel zijn tevens de bronnen/data uit de hoofdstukken van Dialogic opgenomen (hoofdstukken 6,7 en 8). Naast bronnen in de klassieke zin betreffen het tevens schattingen op basis van eigen 

analyses of onderzoek van derden. Gegevens van Dialogic worden aangeduid met een (D).
 

b 
In bijlage 4 worden voor de VM de percentages slachtoffers, het aantal delicten per 100 inwoners en het aantal slachtoffers en delicten totaal (op basis van het bevolkingsaantal) weergegeven. 
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Bijlage 8 DDos 
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Bijlage 9 Fraude via phishing 
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Bijlage 10 Fraude via pharming 
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Bijlage 11 Gijzelingssoftware 
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