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Samenvatting onderzoek naar toegenomen 

mobiliteit en veranderingen in criminaliteit 

1. Aanleiding, onderzoeksvragen en benadering 

Aanleiding 

Het werk van de politie is oneindig, de sterkte van de politie is echter beperkt. Daarom moet 

deze sterkte zorgvuldig over de eenheden worden verdeeld. De huidige verdeling van sterkte 

over eenheden is gebaseerd op een verdeelsleutel die is vastgelegd in het zogeheten Besluit 

verdeling sterkte en middelen politie. De laatste herijking vond plaats tussen 2010 en 2012. 

  

Verschillende betrokkenen bij de politie, zoals regioburgemeesters, vragen zich af wat de 

invloed is van een aantal nieuwe fenomenen op de sterkteverdeling. Is er anno 2019 

aanleiding om de verdeling aan te passen?  

 

In 2018 is door Haagsma Advies een quickscan uitgevoerd om na te gaan welke actuele 

thema’s mogelijk van invloed zijn op de benodigde sterkte. Er zijn toen 29 mogelijk relevante 

thema’s verkend. Voor 27 van deze thema’s bleek er geen aanleiding om de verdeling te 

herzien. Voor twee thema’s kon hierover in de quickscan nog geen uitspraak worden gedaan: 

‒ Toegenomen mobiliteit; de geografische grenzen vervagen en de bevolking is mobieler.  

‒ Veranderingen in criminaliteit; criminelen hebben nieuwe activiteiten en werkwijzen. 

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) gevraagd om vervolgonderzoek naar deze verschijnselen. Het 

WODC heeft vervolgens Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

Onderzoeksvragen 

Het WODC heeft de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:  

 

In hoeverre en hoe is er in het HBVS van de politie voldoende rekening gehouden met de 

problematiek die ‘toegenomen mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’ vanaf 

ongeveer 2010/2012 met zich meebrengen? 

 

Deze probleemstelling heeft het WODC vertaald in zes centrale onderzoeksvragen. 
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1. Hoe ziet een nadere uitwerking van de thema’s toegenomen mobiliteit en veranderingen 

in criminaliteit eruit in het kader van politiesterkte en het HBVS? 

2. Met welke indicatoren kunnen de twee thema’s gemeten worden om zo de impact op het 

politiewerk vast te kunnen stellen? 

3. Wat is het gevolg van toegenomen mobiliteit vanaf 2010/2012 op politiewerk? In hoeverre 

is dit gevolg blijvend en in hoeverre differentieert dit tussen de eenheden of is het gevolg 

voor alle eenheden soortgelijk? 

4. Wat is het gevolg van veranderingen in criminaliteit vanaf 2010/2012 voor het politiewerk? 

In hoeverre is dit gevolg blijvend en differentieert dit tussen de eenheden of is het effect 

voor alle eenheden soortgelijk? 

5. Waar het bij de vragen 3 en 4 gaat om blijvende gevolgen, in hoeverre zijn de 

kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria van het HBVS dekkend daarvoor? 

6. Indien het bij de vragen 3 en 4 gaat om incidentele veranderingen, worden de gevolgen 

vooralsnog in voldoende mate ondervangen door bestaande flankerende maatregelen? 

In het onderzoek is geïnventariseerd welke verschijnselen onder de thema’s ‘toegenomen 

mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’ vallen. Beide thema’s zijn namelijk te breed om 

op zichzelf te onderzoeken. Ons uitgangspunt was dat deze verschijnselen voldoende 

concreet moesten zijn om herkenbaar te zijn, maar voldoende algemeen om meetbaar te zijn.  

2. Onderzoeksaanpak 

Stappen 

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd. De figuur hieronder geeft deze fasen schematisch 

weer (de stappen van dit onderzoek in blauw).1  

1. Inventarisatie 

Voor de inventarisatie zijn interviews gehouden en is een literatuuronderzoek gedaan. Met 

deze combinatie van methoden hebben we een ‘longlist’ van verschijnselen opgesteld die 

mogelijk relevant waren voor nadere analyse en beoordeling. Om op de longlist te komen, 

moest het verschijnsel naar voren komen in interviews of documenten. 

 

Voor de verschijnselen op deze longlist zijn we vervolgens nagegaan of deze in aanmerking 

kwamen voor nader onderzoek. Ons doel was bepalen of de verschijnselen op de longlist 

passen in de scope van dit onderzoek. Bij deze beoordeling hanteerden we vier criteria:  

- Het verschijnsel is niet apart geanalyseerd in het vooronderzoek.  

- Het verschijnsel is een maatschappelijke ontwikkeling.2  

- Het verschijnsel is concreet, afgebakend en meetbaar.  

- Het verschijnsel is wederzijds uitsluitend met andere verschijnselen op de lijst. 

 

1  In de praktijk waren deze stappen niet altijd volgordelijk op elkaar. Zo zijn sommige interviews met experts zowel gebruikt 
als input voor de inventarisatie (stap 1) als voor het verzamelen van meer gedetailleerde informatie (stap 2).  

2  Met ‘maatschappelijk’ bedoelen we alle ontwikkelingen die zich in de maatschappij afspelen (in tegenstelling tot intern bij 
de politie of haar ketenpartners), dus ook technologische, demografische ontwikkelingen of werkwijzen van criminelen.  
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2. Dataverzameling 

Verschijnselen die voldeden aan de bovenstaande vier criteria, kwamen op een ‘shortlist’ van 

verschijnselen waar nadere data over is verzameld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt 

van: 

- Literatuurstudie 

- Interviews met experts vanuit de verschillende betrokken disciplines 

- Gegevensverzameling. 

3. Beoordelingskader analyse en beoordeling 

In de laatste stap zijn (met behulp van de andere gegevens) voor elk verschijnsel drie blokken 

analyses uitgevoerd. Zo beoordelen we een verschijnsel op de volgende drie vragen:  

- Zijn er voldoende data beschikbaar om het effect te kwantificeren? 

- Is het effect voldoende groot om aanpassing noodzakelijk te maken?  

- Is het verschijnsel voldoende technisch geschikt voor verwerking in een verdeelmodel?  

 

De beoordeling gebeurt dus aan de hand van het volgende stroomschema:  

 

Van ‘voldoende’ aanleiding voor mogelijke aanpassing van de huidige verdeling is sprake als 

alle bovenstaande analysevragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord. Er is ook sprake van 

‘voldoende’ aanleiding als er een gedeeltelijk beeld uit kwantitatieve data is én het 

kwalitatieve beeld uit interviews in dezelfde richting wijst. Dit laatste is een onderbouwd 

expertoordeel van de onderzoekers. 
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3. Antwoorden op onderzoeksvragen en conclusies 

Antwoorden op de onderzoeksvragen 

 

1. Hoe ziet een nadere uitwerking van de thema’s toegenomen mobiliteit en veranderingen 

in criminaliteit eruit in het kader van politiesterkte en het HBVS?  

 

Onze analyse heeft acht nader te onderzoeken verschijnselen van het thema veranderingen 

in criminaliteit geïdentificeerd:  

- Drugsproductie, import en export 

- Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 

- Toename van geweld in de onderwereld 

- Gedigitaliseerde criminaliteit 

- Cybercriminaliteit 

- Mensensmokkel 

- Contraterrorisme 

- Mobiel banditisme 

 

Onze analyse laat drie relevante verschijnselen van het thema toegenomen mobiliteit zien:  

- Toerisme 

- Forenzen 

- Internationalisering van criminaliteit 

 

Het fenomeen ‘ondermijning’ is ook vaak genoemd, maar is niet als verschijnsel 

meegenomen omdat het geen op zichzelf meetbaar begrip is. Ondermijning is een 

containerbegrip waar verschillende verschijnselen onder vallen. Drugsproductie, OMG’s en 

toename van geweld in de onderwereld zijn verschijnselen die onder de noemer 

‘ondermijning’ vallen. 

 

2. Met welke indicatoren kunnen de twee thema’s gemeten worden om zo de impact op het 

politiewerk vast te kunnen stellen? 

 

De impact van de twee thema’s op het politiewerk wordt enerzijds bepaald door het aantal 

keer dat een verschijnsel voorkomt (de Q) en anderzijds de tijd die het betreffende 

verschijnsel per keer vervolgens kost (de P).  

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er op dit moment nog geen goede data beschikbaar 

zijn om de P-component te kwantificeren. Er zijn bijvoorbeeld nog geen actuele gegevens 

hoeveel politiewerk een misdrijf van een bepaald type met zich meebrengt. De Q-component 

van veel verschijnselen is wel deels te kwantificeren.  

 

Er zijn dus geen perfecte data om de exacte impact op het politiewerk van de verschijnselen 

voor alle eenheden vast te stellen. Bij sommige verschijnselen zijn er wel voldoende data om 

te bepalen of er aanleiding is om de bestaande sterkteverdeling te herzien, zeker in 

combinatie met de kwalitatieve uitkomsten van interviews.  

 

3. Wat is het gevolg van toegenomen mobiliteit vanaf 2010/2012 op politiewerk? In hoeverre 

is dit gevolg blijvend en in hoeverre differentieert dit tussen de eenheden of is het gevolg 

voor alle eenheden soortgelijk? 
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Voor het antwoord op deze vraag hebben we het onderzoekskader toegepast op de drie 

verschijnselen van dit thema. Op basis van deze analyses hebben we de verschijnselen 

beoordeeld op de drie blokken analysevragen:  

- Zijn er voldoende data beschikbaar om het effect te kwantificeren? 

- Is het effect voldoende groot om aanpassing noodzakelijk te maken?  

- Is het verschijnsel voldoende technisch geschikt voor verwerking in een verdeelmodel?  

 

De volgende tabel geeft de beoordelingen weer. 

 

Verschijnsel Voldoende data? Voldoende effect? Technisch geschikt?  

Toerisme Voldoende Voldoende Voldoende 

Forenzen Voldoende Onvoldoende Onvoldoende 

Internationalisering criminaliteit Onvoldoende Onvoldoende Onbekend 

 

4. Wat is het gevolg van veranderingen in criminaliteit vanaf 2010/2012 voor het politiewerk? 

In hoeverre is dit gevolg blijvend en differentieert dit tussen de eenheden of is het effect 

voor alle eenheden soortgelijk? 

 

Voor het antwoord op deze vraag hebben we het onderzoekskader toegepast op alle acht 

verschijnselen. De volgende tabel geeft de beoordelingen weer. 

 

Verschijnsel Voldoende data? Voldoende effect? Technisch geschikt?  

Drugsproductie, import en export Onvoldoende Onbekend Voldoende 

Outlaw Motorcycle Gangs Onvoldoende Onbekend Onvoldoende 

Toename geweld in onderwereld Onvoldoende Onbekend Onvoldoende 

Gedigitaliseerde criminaliteit Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 

Cybercriminaliteit Voldoende Onbekend Voldoende 

Mensensmokkel Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 

Contraterrorisme Onvoldoende Onbekend Voldoende 

Mobiel banditisme Onvoldoende Onbekend Onvoldoende 

 

5. Waar het bij de vragen 3 en 4 gaat om blijvende gevolgen, in hoeverre zijn de bestaande 

kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria van het HBVS dekkend daarvoor? 

 

Deze vraag is nog niet volledig te beantwoorden. Voor de meeste verschijnselen geldt dat er 

geen aanleiding is om de bestaande sterkteverdeling te herzien, voor drie verschijnselen kan 

er nu geen uitspraak worden gedaan en voor één verschijnsel (toerisme) is er wel aanleiding 

om de sterkteverdeling te herzien. Het verschijnsel toerisme is niet als zodanig terug te 

vinden in de omgevingskenmerken van het HBVS. Voor de drie verschijnselen waarover nu 

nog geen uitspraak kan worden gedaan, is niet bekeken of de criteria van HBVS dekkend zijn. 

 

6. Indien het bij de vragen 3 en 4 gaat om incidentele veranderingen, worden de gevolgen 

vooralsnog in voldoende mate ondervangen door bestaande flankerende maatregelen? 

 

In de stap van longlist naar shortlist zijn verschijnselen waarbij sprake is van een incidentele 

verandering al afgevallen. De elf resterende verschijnselen die zijn geïdentificeerd als 

(relevant) onderdeel van de twee thema’s zijn daarom geen van alle aan te merken als 
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incidentiele veranderingen. Sommige van de verschijnselen (zoals bijvoorbeeld 

mensensmokkel) kennen echter wel pieken en dalen in het werkaanbod. 

Conclusies 

De centrale onderzoeksvraag is: 

In hoeverre en hoe is er in het HBVS van de politie voldoende rekening gehouden met de 

problematiek die ‘toegenomen mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’ vanaf 

ongeveer 2010/2012 met zich meebrengen? 

 

In het onderzoek bleek het lastig om (de impact van) de gedetailleerde verschijnselen goed in 

beeld te brengen. Dit betekent echter niet dat een kwantitatieve onderbouwing als basis voor 

de verdeling van sterkte niet mogelijk is. 

 

Het onderzoek liet zien dat de meeste van bovenstaande verschijnselen (nu) geen aanleiding 

geven om de bestaande sterkteverdeling te herzien. Vier verschijnselen vallen echter op:  

- Het verschijnsel toerisme geeft mogelijk aanleiding geven om de bestaande 

sterkteverdeling te herzien. Dan moet er wel kwantitatieve data komen die aangeeft 

hoeveel politiewerk toeristen precies met zich meebrengen, maar uit kwalitatieve 

interviews blijkt dat dat de praktijk van het politiewerk kan beïnvloeden. 

- Voor het verschijnsel drugsproductie, import en export is nu geen uitspraak te doen. Bij 

dit verschijnsel past mogelijk eerder een andere manier om met het capaciteitsvraagstuk 

om te gaan dan het aanpassen van de sterkteverdeling, bijvoorbeeld via een flexibel 

volume waarmee snel op uiteenlopende verschijnselen ingespeeld kan worden. 

- Ook voor het verschijnsel cybercriminaliteit is nu geen uitspraak te doen of de 

sterkteverdeling herzien moet worden. Een dieptestudie zou kunnen nagaan hoe 

cybercriminaliteit (toch) in de sterkteverdeling is mee te nemen of dat andere 

maatregelen of instrumenten hier geschikter voor zijn. 

- Voor het verschijnsel contraterrorisme is nu geen uitspraak te doen. Er zijn geen 

uniforme cijfers, maar het beeld uit de interviews is dat het om veel (en steeds meer) 

politiewerk gaat dat de verschillende regio’s verschillend raakt. Een dieptestudie zou 

kunnen nagaan hoe dit (toch) in de sterkteverdeling is mee te nemen of dat andere 

maatregelen of instrumenten hier geschikter voor zijn.  

Bevindingen bij het concretiseren en analyseren van de beide thema’s 

Bij de beantwoording van de deelvragen blijkt het complex om gefundeerde uitspraken te 

doen over de ontwikkeling van het werkaanbod van de uitgewerkte thema’s (Q) en het effect 

daarvan voor de werk van de politie (P). Verschillende factoren bemoeilijken de analyse:  

- Mate van detaillering: In dit onderzoek is zo gedetailleerd naar een aantal verschijnselen 

gekeken dat er imperfecties in registratie en data naar boven komen. Sommige data 

worden niet zo specifiek verzameld en andere data worden pas sinds relatief korte tijd op 

een bepaalde manier geclassificeerd.  

- Relatief nieuwe verschijnselen: Een aantal van de onderzochte verschijnselen is relatief 

nieuw of heeft in de afgelopen jaren meer aandacht gekregen van de politie en haar 

partners. Dat betekent dat zowel de wijze waarop de verschijnselen geregistreerd worden 

als de gehanteerde werkwijze (bepalend voor de tijdsbesteding) nog in ontwikkeling zijn. 

Voor die nieuwere verschijnselen zijn er nog nauwelijks objectiveerbare data. 

- Haalzaken versus brengzaken: Een deel van de criminaliteitsverschijnselen betreft 

zogenaamde haalzaken; werk dat alleen zichtbaar wordt doordat de politie zich proactief 

een informatiepositie verschaft. Daarmee ontbreekt een objectieve grondslag voor de te 

verzamelen gegevens. Deze objectivering kan vaak worden bereikt door het schonen en 

wegen van het werkaanbod, maar het is de vraag of de inspanning die daarmee gemoeid 

is zinvol is op dit gedetailleerde niveau. 


