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Samenvatting 

2 

Het beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau heeft behoefte aan gegevens over • 

(ontwikkelingen in) criminaliteit, slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en pre-
ventiegedrag. Een belangrijke gegevensbron is de Politiemonitor Bevolldng (PMB), 
die sinds 1993 elke twee jaar wordt uitgevoerd. De PMB is een landelijke telefoni-
sche enquete onder de bevolking van 15 jaar en ouder, met ruim 75000 respondenten 
in 1999. Om de PMB te realiseren wordt een steekproef uit het telefoonbestand van 
KPN Telecom getrokken. Bij de steekproeftrekking wordt rekening gehouden met 
de 25 politieregio's van Nederland. Per regio worden minimaal 1000 personen 
geenqueteerd, maar de regio's zijn vrij om meer enquetes te leveren. In dit rapport 
wordt de PMB methodologisch gedvalueerd op basis van de monitoren 1993, 1995, 
1997 en 1999. Hierbij komen met name aan de orde (1) de representativiteit van de 
PMB, (2) de trends in criminaliteit volgens de PMB en (3) het interpreteren van (de 
validiteit van) deze trends in het licht van andere registratiesystemen. 
De evaluatie van de representativiteit vindt plaats aan de hand van tien geselecteerde 
enquetevragen. De antwoorden op deze vragen blijken substantieel af te hangen van 
de achtergrondkenmerken regio, leeftijd, geslacht, opleiding, arbeidsstatus, huishou-
densvorm en huisbezit. In de steekproef van de PMB bestaat een oververtegenwoor-
diging van hoger opgeleiden, mensen met betaald werk, eenpersoonshuishoudens, 
huizenbezitters en autochtonen. Om hiervoor te corrigeren kunnen deze 
groepen voor het bepalen van landelijke cijfers minder zwaar worden meegewogen 
dan de andere groepen. Weging naar etniciteit is echter problematisch, omdat de 
allochtonen die meedoen aan de enquOte niet representatief zijn voor deze groep, 
met name wat betreft opleiding en arbeidsstatus. In de aanbevelingen aan het eind 
van dit rapport wordt specifiek aandacht besteed aan het monitoren van criminaliteit, 
slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en preventiegedrag bij allochtonen. 
Door de manier van steekproeftrekking blijven huishoudens zonder telefoon en 
huishoudens met geheime nununers buiten beeld. Er wordt aannemelijk gemaakt dat 
dit de uitkomsten kan vertekenen. Specifieke aanbevelingen gaan in op nader onder-
zoek om de mogelijke vertekening in kaart te brengen en op het gebruik van alterna-
tieven voor het bestand waaruit de steekproef wordt getrokken. 
Bij de evaluatie van tijdtrends staan dezelfde tien enquetevragen centraal als bij de 
evaluatie van de representativiteit. Centraal staat de interpretatie van de jaargemid-
delden die momenteel in de PMB worden gerapporteerd. Trends in jaargemiddelden 
kunnen worden veroorzaakt door verschuiving in de populatiesamenstelling, door 

• een verandering van mening of attitude of door beide. In het rapport wordt een 
trendanalyse gepresenteerd waarin voor verschuiving in populatiesamenstelling 
wordt gecorrigeerd. Deze trends kunnen worden geInterpreteerd als verandering in 
mening of attitude van de respondenten. Specifieke aanbevelingen gaan in op de 
signalering van dit soort trends. 
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In de evaluatie van de validiteit van de trends in het licht van andere registratiesys-
temen wordt de PMB vergeleken met de relevante gedeelten van het Periodiek 
Onderzoek Leefsituatie (POLS) en de voorganger van deze gedeelten, de Enquete 
Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV). Ook wordt der PMB vergeleken met de 
International Crime Victimisation Survey (ICSV) en de Politieregistratie (PR). 
Cijfers uit de verschillende enquetes over dezelfde delicten blijken sterk te verschil-
len. Voor geconstateerde verschillen met de PMB moet de oorzaak vaak gezocht 
worden in de bestanden waaruit de steekproef getrokken wordt (openbare telefoon-
nummers, alle telefoonnummers, gemeentelijke basisadministratie, postafgiftepun-
tenbestand) en de exacte volgorde en formulering van vraagstellingen en antwoord-
categorieen. Tijdtrends waren voor de onderzochte delicten in geen van de enquetes 
duidelijk aanwezig; in die zin zijn de vergelijlcingen die binnen een enquete worden 
uitgevoerd consistent over de enqates heen. Specifieke aanbevelingen gaan in op 
onderzoek naar het effect van vraagstelling en volgorde van vragen op de beant-
woording, op de multipliciteit van gegevensbronnen en op vergelijkingen binnen 
gegevensbronnen. 
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1 Inleiding 

Beleidsmakers op lokaal, regionaal en landelijk niveau hebben behoefte aan gege-
yens over (ontwikkelingen in) criminaliteit, slachtofferschap, onveiligheidsgevoe-
lens en preventiegedrag. Om deze gegevens te verzamelen wordt sinds 1993 elke 
twee jaar de Politiemonitor Bevolking (PMB) uitgevoerd. Dit is een landelijke 
telefonische enquete onder de bevolking van 15 jaar en ouder, met zo'n 75000 
respondenten in 1999. Voorbeelden van enquetevragen zijn: 

• Bent uzelf of is iemand uit uw naaste omgeving ooit wel eens slachtoffer 
geweest van bedreiging of mishandeling? 

• Voelt u zich wel eens onveilig? 
• Hoe vaak ziet u de politie door de straat komen waar u woont? 

De uitkomsten van de PMB worden in de praktijk op vele manieren gebruikt. 
Beleidsmatig zijn de gegevens en de trends die zij in beeld brengen van belang voor 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, maar ook 
voor regionaal en lokaal bestuur, voor de politie en voor het openbaar rninisterie. • 

Om de PMB te realiseren wordt een steekproef uit het telefoonbestand van KPN 
Telecom getrokken. Bij de steekproeftrekking wordt rekening gehouden met de 
25 politieregio's van Nederland. Per regio worden minimaal 1000 personen 
geenqueteerd, maar de regio's zijn vrij om meer enquetes te leveren. De desbetref-
fende regio's zijn bereid om hier extra kosten voor te betalen, omdat de resultaten 
een meer gedetailleerd beeld van de eigen situatie leveren. 
De gehanteerde steekproefmethode kan leiden tot oververtegenwoordiging van 
bepaalde regio's. Bij het berekenen van landelijke cijfers vindt er een correctie 
plaats door middel van weegfactoren die worden afgeleid uit het aantal bewoners per 
regionaal gebied, opgesplitst naar leeftijd en geslacht. 

Naast de antwoorden op de vragen over criminaliteit, slachtofferschap, onveilig-
heidsgevoelens en preventiegedrag zijn ook achtergrondkenmerken van de respon-
denten als geslacht, leeftijd, etniciteit, bron inkomen, woningbezit en autobezit 
geregistreerd. Hiermee kan worden nagegaan of er een samenhang is tussen de 
beantwoording van een bepaalde vraag en de categorie van een bepaald achter-
grondkenmerk waar de ondervraagde toe behoort. 
Per regio wordt voor oververtegenwoordiging ten aanzien van geslacht, leeftijd of 
geografische eenheid door weging gecorrigeerd. 
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De PMB is niet het enige instrument om (ontwiklcelingen in) criminaliteit, 
slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en preventiegedrag te meten. 
Drie alternatieve informatiebronnen zijn: 
1. De Enquete Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV) van het CBS, nu 

opgenomen in het Periodiek Onderzoek Leefsituatie (POLS). 
2. De Politieregistratie (PR). 
3. De Internationale Slachtofferenqate (ICSV; International Crime Victims 

Survey). 

De manier waarop de steekproef tot stand komt, de hantering van wegingsfactoren, 
de herhaling van de enquete over de jaren en de aanwezigheid van andere infonna-
tiebronnen brachten het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) (Startnotitie WODC-onderzoek 99.113) van het Ministerie van Justitie 
ertoe om het project `Secundaire Analyses PMB' te formuleren met als doe!: 

Het op basis van de monitoren 1993, 1995, 1997 en 1999 onderzoeken van (1) de 
representativiteit van de PMB en (2) de trends in criminaliteit volgens de PMB en 
het interpreteren van (de validiteit van) deze trends in het licht van andere 
Registratiesystemen. 

Het WODC heeft het onderzoeksinstituut TNO TPD aangewezen om het project uit 
te voeren. De volgende personen van het genoemde instituut waren bij de uitvoering 
van het onderzoek betrokken: 
• drs. E.D. Schoen, senior statisticus; 
• ir. P.R. Defize, senior statisticus; 
• drs.ing. M. Bakker, junior statisticus. 

Tevens stelde het WODC een commissie in om het onderzoek te begeleiden. 
Deze conunissie bestond uit: 
• drs. I.A.L. Stoop, voorzitter (Sociaal en Cultureel Planbureau); 
• mr. A.A.M. van Breugel, projectbegeleider (Ministerie van Justitie); 
• dr. F.P. van Tulder (Ministerie van Justitie); 
• drs. A.W.M. Eijken (Ministerie van Justitie); 
• drs. C.C. Schreuder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties); 
• drs. C.M.O.A. Kempkens (CBS). 

Dit rapport geeft een verslag van het onderzoek Secundaire Analyses PMB zoals 
uitgevoerd door TNO TPD. In het resterende deel van deze Inleiding wordt een 
overzicht van de komende hoofdstukken gegeven. 
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Representativiteit 
In hoofdstuk 2 wordt de representativiteit van de PMB behandeld. We hebben al 
gezien dat in de Politiemonitor een oververtegenwoordiging van bepaalde regio's 
bestaat. Volgens PMB Landelijke Rapportage (1999) is er ook een oververtegen-
woordiging van bepaalde leeftijdscategorieen. Deze verschilt per geslacht van de 
respondenten. Voor het samenstellen van de landelijke cijfers wordt voor oververte-
genwoordiging gecorrigeerd met behulp van weegfactoren. Het doel van de toepas-
sing van de weegfactoren is om te garanderen dat de personensteekproef representa-
tief is voor de populatie die hij vertegenwoordigt. In paragraaf 2.1 geven we een 
toelichting op het gebruik van weegfactoren. 

In het algemeen is het toepassen van weegfactoren ten aanzien van een respondent-
kenmerk gewenst als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 
1. een kenmerk discrimineert, 
2. de verhouding over de klassen in de enquete komt niet overeen met de verhou-

ding in de bevolking, 
3. de groepen die ontstaan door combinatie van de klassen van alle kenmerken 

waarnaar wordt gewogen moeten homogeen zijn in deelname aan de enquete; 
er moeten dus binnen de groepen geen subgroepen te onderscheiden zijn die 
duidelijk meer of minder deelnemen. 

Gezien de tweede voorwaarde en de momenteel toegepaste weging is het van belang 
om na te gaan of het antwoord op de enquetevragen inderdaad verschilt naar regio, 
leeftijd en geslacht. Ook is het van belang om na te gaan of andere achtergrondken-
merken als etniciteit, woningbezit, arbeidssituatie en huishoudensvorm discrimine-
ren. 

In paragraaf 2.2 wordt voor tien vragen ('doelvariabelen') van de PMB nagegaan in 
hoeverre het antwoord afhangt van de achtergrondkenmerken ('hoofdeffecten') en in 
hoeverre de afhankelijkheid van een zeker kenmerk nog door een ander kenmerk 
wordt beInvloed ('interacties'). Bovendien wordt nagegaan in hoeverre voor deze 
kenmerken de aantalverhoudingen in de steekproef overeenkomen met die in de 
bevolking. Waar de verhoudingen niet overeenkomen kan worden overwogen om 
een weging toe te passen. 

Paragraaf 2.3 gaat in op de manier van steekproeftreldcing van de PMB en de moge-
lijke vertekening die optreedt doordat respondenten niet bereikt worden of weigeren 
deel te nemen. Hierbij wordt nagegaan wat literatuur over recente surveys in Neder-
land ons kan leren over de steekproeftreldcing van de PMB. 
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Jaartrends 
Momenteel zijn de resultaten bekend van PMB 1993, 1995, 1997 en 1999. De ge-
bruikte vragen zijn nagenoeg dezelfde gebleven. Hierdoor is het mogelijk om na te 
gaan of de beantwoording van de vragen door de jaren heen constant is gebleven. 
Daarbij treedt het probleem op dat de gerapporteerde jaargemiddelden gewogen zijn 
naar de populatiesamenstelling van het desbetreffende jaar. In paragraaf 3.1 zullen 
we beargumenteren dat deze correctie meerdere interpretaties van de jaartrend 
toelaat. In paragraaf 3.1 geven we als alternatief een modelmatige correctie en 
behandelen we wat we daar precies aan hebben. 

Voor de tien vragen die in hoofdstuk 2 centraal staan wordt in paragraaf 3.2 nage-
gaan in hoeverre er een jaartrend is voor het desbetreffende antwoord en of de 
jaartrend wellicht afhangt van achtergrondkenmerken. 

In paragraaf 3.3 wordt bediscussieerd hoe belangrijk jaartrends zijn vergeleken met 
verschillen tussen categorieen van achtergrondkenmerken. 

Andere enquetes en registratiesystemen 
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan in hoeverre voor de vragen uit de Politiemonitor 
overeenkomstige vragen te vinden zijn in ERV/POLS, ICSV en PR. Voor vragen die 
inderdaad overeenkomen wordt nagegaan of de jaartrends en absolute cijfers verge-
lijkbaar zijn (paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3 voor respectievelijk ERV, ICSV en PR). 
Hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een korte discussie (paragraaf 4.4) en een over-
zicht van vergelijkbare vraagstellingen in PMB en ERV/POLS (paragraaf 4.5). 

Aanbevelingen 
Het slothoofdstuk bevat aanbevelingen voor de PMB 2001, opgesteld op grond van 
de conclusies van de hoofdstukken 2-4. 
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2 Representativiteit 

2.1 Weegfactoren 

De PMB is een steekproefonderzoek. Dat wil zeggen dat men op basis van een 
steekproef een uitspraak wil doen over een (veel) grotere groep personen, de popu-
latie. In de PMB gaat het om in Nederland wonende personen van 15 jaar of ouder. 
In 1999 bestond de steekproef uit 77539 personen. 
Het spreekt vanzelf dat een steekproef `representatier moet zijn voor de populatie 
waarover men een uitspraak wil doen. Maar wat is dat, `representatief ? Meestal 
wordt hiermee bedoeld, dat de verhoudingen ten aanzien van een aantal belangrijk 
geachte achtergrondkenmerken in de steekproef overeen moeten komen met de 
verhouding in de populatie. Waarom dat belangrijk is willen we met een voorbeeld 
verduidelijken. Stel dat de populatie voor 49% uit vrouwen en voor 51% uit mannen 
bestaat. Stel verder dat er in een steekproef van 100 personen 66 vrouwen en 34 
mannen zijn opgenomen. Stel tenslotte dat men wil weten hoeveel procent van de 
populatie het haar in een paardenstaart draagt. Deze haardracht komt tegenwoordig 
zowel bij vrouwen als bij mannen voor, maar waarschijnlijk niet in gelijke verhou-
dingen. 
Het percentage paardenstaartdragers in de steekproef stemt vermoedelijk niet over-
een met dat percentage in de populatie. Dat zit hem in het feit dat de aantalverhou-
ding van mannen en vrouwen in de steekproef niet overeenstemt met de verhouding 
in de populatie. 

Ben methode om achteraf een correctie aan te brengen voor niet overeenstemmende 
aantalverhoudingen is de toepassing van weging. In het bovenstaande voorbeeld 
kunnen we dat doen door aan vrouwen in de steekproef het gewicht 49/66 mee te 
geven en aan mannen 51/34. Het komt erop neer dat de mannen in de steekproef 
zwaarder meetellen, omdat ze ondervertegenwoordigd zijn. Dit komt tot uiting in 
een gewicht groter dan 1. Voor vrouwen is dat net omgekeerd: zij zijn oververte-
genwoordigd en lcrijgen daardoor een gewicht kleiner dan 1. 

9 

Het is ook mogelijk om weging toe te passen voor meerdere kenmerken tegelijk. Dit 
is natuurlijk ingewikkelder dan weging naar een kenmerk, maar het principe blijft 
gelijk: door weging worden aantalverhoudingen in de steekproef in overeenstem-
ming gebracht met aantalverhoudingen in de populatie. We zien ervan af om in 
detail in te gaan op de precieze techniek. Voor achtergrondinformatie verwijzen we 
naar Nieuwenbroek (1999). 

Ook in de PMB wordt weging toegepast (PMB, 1999). Achteraf wordt de steekproef 
in overeensternming gebracht met de populatieverdeling voor geslacht, leeftijd en 
regionaal gebied (een regionaal gebied kan een gemeente of een deel van een ge-
meente zijn). 
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Om precies te zijn: per regionaal gebied worden tien groepen gedefinieerd door 5 
leeftijdsklassen met de beide geslachten te combineren. De steekproefverdeling voor 
die 10 groepen wordt in overeenstemming gebracht met de populatieverdeling in het 
desbetreffende regionaal gebied. 

Toepassing van weging in surveyonderzoek is een heel gebruikelijke techniek. Zo 
werd in de ERV gewogen met de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, 
huishoudensituatie en mate van stedelijIcheid (Huys, 1997). Het is telkens weer de 
vraag welke achtergrondkenmerken voor de weging gebruikt moeten worden. In het 
algemeen is het toepassen van weegfactoren ten aanzien van een respondentkenmerk 
gewenst als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 

1. een kenmerk discrimineert; 
2. de verhouding over de klassen in de enquete komt niet overeen met de verhou-

ding in de bevolking; 
3. de groepen die ontstaan door combinatie van de klassen van alle kenmerken 

waarnaar wordt gewogen moeten homogeen zijn in deelname aan de enquete; 
er moeten dus binnen de groepen geen subgroepen te onderscheiden zijn die 
duidelijk meer of minder deelnemen. 

• Gezien de tweede voorwaarde en de momenteel toegepaste weging is van belang om 
na te gaan of het antwoord op de enquetevragen verschilt naar regio, leeftijd en 
geslacht. Ook is het van belang om na te gaan of er andere achtergrondkenmerken 
zijn die discrimineren. 
In paragraaf 2.2 wordt voor tien vragen van de PMB nagegaan in hoeverre het 
antwoord afhangt van de achtergrondkenmerken ('hoofdeffecten') en in hoeverre de 
afhankelijkheid van een zeker kenmerk nog door een ander kenmerk wordt ban-
vloed ('interacties'). Bovendien wordt nagegaan in hoeverre voor deze kenmerken 
de aantalverhoudingen in de steekproef overeenkomen met die in de bevolldng. 
Waar de verhoudingen niet overeenkomen dient een weging te worden overwogen. 

2.2 Afbankelijkbeid tussen acbtergrondkenmerken en doelvariabelen 
in PMB 1999 

Om de discussie over weegfactoren concreet te maken is voor 10 doelvariabelen 
nagegaan of er statistisch aantoonbare verbanden zijn met achtergrondkenmerken. 
De doelvariabelen worden gegeven in Tabel 1. 



nr. 	doelvariabelen 	 vraagnr. 	tabelnr. 	populatie 	niveau  

1 	verloedering: overlast door jongeren 	1.1i 	 1.17 	15 jaar 	11%  

2 	onveiligheidsgevoelens, wel eens 	 3.1 	 2.1 	15 jaar 	30%  

3 	beleving van onveiligheid 	 3.1-3.3 	 2.8 	15 jaar 	3 1) 	. 
4 	(poging tot) inbraak 	 4.5+4.6 	3.3 	woningen 	7% 

5 	meldingsbereidheid (poging tot) inbraak 	4.35 	 4.3 	slachtoffers 	59%  

6 	fietsdiefstal 	 4.7 	 3.8 	fietsen 	 6%  

7 	portemonnee-diefstal met geweld 	 4.11 	 3.10 	?_ 15 jaar 	0.3%  

8 	bedreiging 	 4.15 	 , 3.11 	_ .. 15 jaar 	5%  

9 	mishandeling 	 4.16 	 3.12 	?_ 15 jaar 	1%  

10 	aangiftebereidheid geweldsdelicten 	4.23, 4.30, 4.34 	4.11 	slachtoffers 	18% 
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Tabel 1. Geselecteerde doelvariabelen voor nadere evaluatie. 

1)  score op een schaal tussen 0 en 10 

In Tabel 1 is de formulering van de doelvariabele gebruikt zoals ook gehanteerd in 
het Tabellenrapport PMB 1999. Het vraagnummer betreft de nummering van de 
enquetevraag zoals gegeven in de landelijke rapportage PMB 1999. Het tabelnum-
mer verwijst naar de tabellen in het Tabellenrapport PMB 1999. Uit datzelfde rap-
port hebben we het landelijk (gewogen) gemiddelde gereproduceerd in de kolom 
`Niveau'. Tenslotte geven we in de kolom `Populatie' de populatie waarover men 
voor de respectieve doelvariabelen een uitspraak wil doen. 

11 

Bij de selectie van de doelvariabelen is ervoor gezorgd om ook een schaalscore mee 
te nemen (beleving van onveiligheid), omdat deze scores wellicht een beeld te zien 
geven dat afwijkt van percentages. De overige doelvariabelen zo zijn zo gekozen, 
dat er variatie is in de populaties waarover een uitspraak gedaan moet worden en in 
het niveau van de doelvariabelen. Zo worden er niet alleen uitspraken over alle 
personen in Nederland van 15 jaar of ouder gedaan, maar ook over alle woningen, 
alle fietsen, alle slachtoffers van een (poging tot) inbraak en alle slachtoffers van 
geweldsdelicten. Het niveau varieert van 0.3% tot 59%. Het idee hierachter is dat de 
verschillende populaties en niveaus wellicht verschillen in achtergrondkenmerken 
die nog aantoonbaar met de doelvariabele samenhangen. 

Uit de gegevens van de Politiemonitor 99 zijn een achttal achtergrondkenmerken 
geformuleerd. Van deze kenmerken is nagegaan of zij voorspellende waarde hebben 
voor het antwoord op de geselecteerde vragen. 



TNO-rapport 

FSP-RPT-000032 

Het gaat hier om de volgende kenmerken: 
1. regio: de 25 politieregio's, 
2. geslacht: man, vrouw, 
3. leeftijd: 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65 en ouder (een streepje betekent 'tot en 

met'), 
4. opleiding: lager (lager onderwijs, lager beroepsonderwijs), middelbaar (MAVO, 

middelbaar beroepsonderwijs, HAVO,VW0), hoger (HBO, WO); 
5. betaald werk: ja, nee; 
6. aantal personen: eenpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden; 
7. herkomst: autochtoon, allochtoon; 
8. huisbezit: koophuis, huurhuis. 

Het spreekt vanzelf dat de kenmerken 3 tot en met 8 ook veel gedetailleerder opge-
splitst hadden kunnen worden. Voor vraag 3 sluiten we aan bij de opsplitsing die 
ook in het Tabellenrapport is gehanteerd. De vragen 4 tot en met 8 hebben we elk tot 
een beperkt aantal categorieen gereduceerd, omdat dit ons in staat stelt de gegevens-
set terug te brengen van zo'n 77000 waarnemingen naar de 12000 mogelijke combi-
naties van de categorieen van de acht achtergrondkenmerken. 

Om verbanden te leggen tussen achtergrondkenmerken en doelvariabelen is de 
volgende procedure uitgevoerd. In de eerste plaats is nagegaan of uit de gegevens 
die ons ter beschikking zijn gesteld de tabellen uit het Tabellenrapport PMB 1999 
gereconstrueerd konden worden. Dit was in grote lijnen het geval. Detailcommen-
taar wordt gegeven in Appendix 1. 

In de tweede stap van de procedure zijn de oorspronkelijke categorieen van de 
achtergrondkenmerken gereduceerd tot de hierboven genoemde categorieen. 
Vervolgens zijn voor de personen waar elk kenmerk voor bekend is (dit zijn er 
76761) tabellen gemaakt geclassificeerd naar de acht achtergrondkenmerken. Deze 
tabellen bevatten de steekproeftotalen en de aantallen personen waarop die totalen 
betrekking hebben. Vervolgens is voor elk van de 10 doelvariabelen afzonderlijk 
met behulp van een statistische procedure gekeken naar achtergrondkenmerken die 
aantoonbaar samenhangen met de doelvariabele. Hierbij is geen gebruik gemaakt 
van weegfactoren, omdat nou juist onderzocht wordt of er zonder die weegfactoren 
verbanden in de gegevens zijn te ontdekken die het gebruik van weegfactoren zou-
den wettigen. Tenslotte is bij de achtergrondkenmerken, waarvoor inderdaad een 
aantoonbare samenhang met de doelvariabele is gevonden, nagegaan of hun effect 
nog afhangt van andere achtergrondvariabelen. 

Appendix 2 gaat in vaktermen in op de gevolgde procedure. In Tabel 2 geven we 
een overzicht van de gevonden hoofdeffecten en interacties. 

12 
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Tabel 2. Overzicht van invloedrijke achtergrondkenmerken per geselecteerde doelvariabele 
in PMB 1999.1)  

regio 

geslacht 

leeftijd 

opleiding 

betaald werk 

aantal personen 

herkomst 

huisbezit 

tp) 
.c 
a) .0) 

a) 

'5) 
. 1T.)  

.c .u) 

✓ v 	v o 	v 	v ol 	 v 

✓ v o 	v o 	v 	 v 	 v 

✓ v o 	v 	v ' 	v ol-o4 	v 	v 

✓ v 	v 	v 	v o2 	 v 

✓ v 	v 	v 	 v 	 v 

v 	v 	v 	v o3 	 v 

V 	 v 

✓ v 	v 	v 	v o4 	 v 

1)  Kenmericen die statistisch van belang zijn worden met een v weergegeven; kenmerken waartussen 
een interactie bestaat worden met o, 01, 02, 03 of 04 weergegeven. 

De tabel bevat het symbool v voor achtergrondkenmerken die significant samenhan-
gen met de doelvariabele. In de tabel is te zien dat voor de meldingbereidheid van 
(poging tot) inbraak en de portemonneediefstal geen achtergrondkenmerken zijn 
gevonden die samenhangen met deze doelvariabelen. Dat wil zeggen dat we voor 
deze variabelen geen weging hoeven uit te voeren. Het schaadt echter ook niet om te 
wegen, omdat de te wegen percentages niet van elkaar verschillen. 

Indien achter de v nog een o staat vermeld, dan is er sprake van een interactie met 
een ander achtergrondkenmerk. Zo zien we voor de onveiligheidsgevoelens zowel 
bij geslacht als bij leeftijd een o staan. Dit duidt aan dat er een interactie tussen 
geslacht en leeftijd is. Voor beleving onveiligheid is er een aantoonbare interactie 
tussen regio en geslacht. Voor fietsdiefstal zijn er vier interacties, genummerd 
o I — o4. In alle 4 is leeftijd betrokken. Er is een interactie leeftijd x regio, leeftijd x 
opleiding, leeftijd x aantal personen en leeftijd x huisbezit. 
Met de interacties geslacht x leeftijd en regio x geslacht wordt in de PMB al reke-
ning gehouden: de weegfactoren zorgen ervoor dat voor elk regionaal gebied de 
steekproefverhouding in de tabel geslacht x leeftijd overeenkomt met de verhouding 
in de populatie. 
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verloedering: 	onveiligheids- 	beleving 	(poging tot) 	fietsdiefstal 	bedreiging 	aangiftebereidheid 
overlast 	gevoelens: 	onveiligheid 	inbraak 	 geweldsdelicten 
jongeren 	wel eens _ 	 - lager 	 10.9 	 25.5 	2.9 	4.8 	 2.9 	 - 

opleiding 	 middelbaar 	 11.8 	 29.5 	3.1 	6.4 	 4.5 	 - 
hoger 	 11.2 	 35.4, 	3.2 	7.6 	 5.3 	 - _  

betaald werk 	ja 	 11.0 	 29.4 	3.0 	6.5 	6.2 	4.4 	 - 
nee 	 11.6 	 30.6 	3.1 	5.9 	5.1 	3.8 	 -  

aantal personen 	een 	 - 	 31.5 	3.1 	6.6 	 4.6 	 - 
meer 	 - 	 28.6 , 	3.0 	5.8 	 3.6 	 -  
autochtoon 	 - 	 - 	3.0 	 - 	4.4 	 - 	 13.3 herkomst allochtoon 	 - 	 - 	3.1 	 - 	7.1 	 - 	 18.1 , 

huisbezit 	 koop 	 8.9 	 27.8 	2.9 	5.9 	 3.4 	 17.7 
huur 	 14.3 	 32.3 	3.3 	6.4 	 4.9 	 14.6 

	

aantal personen 	 opleiding 	 huisbezit  
leeftijd 	 •een 	meer 	lager 	middelbaar 	hoger 	koop 	huur  
15-24 	 21.9 	10.7 	12.7 	15.2 	19.0 	13.3 	17.9 
25-34 	 8.3 	4.4 	5.1 	 5.6 	7.8 	4.1 	8.9 
35-49 	 6.3 	5.4 	5.6 	 5.9 	5.9 	4.6 	7.3 
50-64 	 4.1 	4.6 	3.1 	 4.7 	5.6 	3.8 	5.0 
65 en ouder 	2.4 	2.0 	2.0 	 2.3 	2.3 	1.8 	2.7 
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Voor sommige doelvariabelen moeten we er echter bij het gebruik van een landelijk 
cijfer rekening mee houden, dat er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, en 
dat deze verschillen bovendien afhangen van leeftijd (onveiligheidsgevoelens) of 
regio (onveiligheidbeleving). In Tabel 3 geven we een overzicht van de diverse 
interacties met leeftijd voor de doelvariabele fietsdiefstal. In elke tabel staat het 
gemiddeld aantal diefstallen per 100 fietsen, gecorrigeerd voor factoren en interac-
ties die niet in de tabel staan. 

Tabel 3. Interacties van achtergrondkenmerken by het aantal fietsdiefstallen per 100 fietsen 
in PMB 1999. 

We zien hier forse interacties tussen leeftijd en andere factoren. Het komt crop neer 
dat onder hoog opgeleide jongeren van 15-24 in een eenpersoonshuishouden met een 
huurhuis veel slachtoffers van fietsendiefstal zijn. 
Het lijkt ons praktisch ondoenlijk om een weging toe te passen die corrigeert voor zo 
veel interacties. We bevelen aan dat in een vroeg stadium naast een landelijk cijfer 
ook belangrijke interacties worden gepresenteerd. 

Om een gevoel te krijgen voor de diverse effecten die een rol spelen, geven we in 
Tabel 4 voor de doelvariabelen waarvoor een significant verband met achtergrond-
kenmerken is aangetoond gemiddelde percentages voor opleiding, betaald werk, 
aantal personen, herkomst en huisbezit. Om ruimte te sparen geven we de tabellen 
voor regio, geslacht en leeftijd niet; voor deze kenmerken wordt immers in de PMB 
al een weging toegepast. 

Tabel 4. Relatie tussen achtergrondkenmerken en doelvariabelen in PMB 1999 1) • 

Getallen zijn steekproefpercentages ten aanzien van een achtergrondkenmerk, gecorrigeerd voor 

overige achtergrondkenmerken, voor zo ver deze statistische significant van invloed zijn. 
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Van de factoren en interacties die statistische van belang hebben wij per achter-
grondkenmerk de verhouding van het grootste tot het kleinste cijfer bepaald. Zo 
blijkt het percentage respondenten die `ja.' antwoorden op verloedering bij huurders 
1.6 maal groter te zijn dan bij huiseigenaren. 
De genoemde verhoudingen zijn ook bepaald voor de niet weergegeven tabellen 
voor regio, leeftijd en geslacht. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5, waarbij 
de getalsverhoudingen van 1.5 en groter met vet zijn weergegeven. 

Tabel 5. Verhoudingen tussen grootste en kleinste getal in de tabellen met gemiddelden voor 
significante effecten van achtergrondkenmerken op doelvariabelen in PMB 1999. 

regio 

geslacht 

leeftijd 

opleiding 

betaald werk 

aantal personen 

herkomst 

huisbezit 

co 
-c 
-o 
a) 

2.0 	2.0 	2.1 2) 	2.5 

1.1 	2.21) 	2.1 2) 	1.1 

1.9 	2.21) 	1.1 	1.6 

1.1 	1.4 	1.1 	1.6 

1.1 	1.1 	1.0 	1.1 

1.1 	1.0 	1.1 

1.0 

1.6 	1.2 	1.1 	1.1 

cr, 
.a) 
-13 

37.6 

	

2.1 	 3.6 

1.1 	 2.3 	 1.3 

	

8.4 	13.6 	2.2 

1.8 

1.2 

1.3 

3) 

9.5 

1.2 

11.0 

1.6 

9.9 

.0 
cr) 

1) beide getallen uit interactietabel geslacht x leeftijd 

2) beide getallen uit interactietabel regio x geslacht 

interacties tussen leeftijd enerzijds en regio, aantal personen, opleiding en huisbezit anderzijds; 

getallen zijn afkomstig uit de desbetreffende interactietabellen 

1.4 

1.4 	 1.2 

Alle achtergrondkenmerken hebben wel op de een of andere vraag een significante 
invloed. Voor regio, geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, aantal personen en 
huisbezit vinden we die invloed ook relevant (zie de vetgedrukte getallen in de 
tabel). Tenslotte is de invloed van betaald werk in de selectie van vragen die wij 
onderzochten niet erg groot. 

Voor regio, leeftijd en geslacht werd in de Landelijke Rapportage al vastgesteld dat 
de aantalverhoudingen voor deze kenmerken in de steekproef niet overeenkomen 
met die in de populatie. Dat is dan ook de reden dat voor deze kenmerken een we-
ging wordt toegepast. In Tabel 6 gaan we voor de overige achtergrondkenmerken na 
hoe het met de aantalverhoudingen zit. 

a) 

76 
co 

To 

a) 

o n
ve

ili
gh

e i
ds

g
ev

oe
le

ns
  

m
el

di
ng

be
re

id
he

id
 p

.t.
i.  

be
le

v i
ng

  o
nv

e
ili

gh
e i

d 

(p
og

in
g  

to
t)  

in
br

aa
k 

aa
ng

ift
eb

er
ei

d h
ei

d 

po
rt

em
o

nn
ed

ie
fs

ta
l 



achtergrondkenmerken 	categorie 	 steekproef 	 populatie 

opleiding 	 lager 	 21.4 (13.8) 	 28.6 (64.2) 
middelbaar 	 48.2 (48.7) 	 49.9 (23.3) 
hoger 	 30.3 (37.5) 	 21.5 (12.5)  

betaald werk 	 ja 	 59.2 (57.1) 	 49.0 (44) 
nee 	 40.8 (42.9) 	 51.0 (56)  

aantal personen 	een 	 37.4 (42.1) 	 32.9 
meer 	 62.6 (57.9) 	 67.1  

herkomst 	 autochtoon 	 97.1 	 88.1 
• 	 allochtoon 	 2.9 	 11.9  
huisbezit 	 koop 	 56.6 (35.1) 	 50.8 

huur 	 43.5 (64.9) 	 49.2 
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Hiertoe maken we gebruik van het Statistisch Jaarboek 2000 van het CBS. De tabel 
geeft de aantalverhoudingen weer als percentages. We hebben de steekproefgege-
yens gewogen met de weegfactoren zoals die ook in de PMB worden gebruikt. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de percentages voor allochtonen. Voor oplei-
ding en betaalde arbeid vermelden wij ook populatiegegevens voor deze bevol-
kingsgroep. Deze zijn afkomstig uit Tesser et al. (1999; opleiding) en CBS (1999; 
betaald werk). Hierbij zijn de gegevens over opleiding gemiddelde percentages van 
mannen en vrouwen uit diverse groepen allochtonen (Tabel 3.1 uit Tesser et al., 
1999); dit is een versimpeling van de werkelijkheid omdat niet gewogen is naar 
geslacht en land van herkomst. 
De steekproefgegevens voor allochtonen zijn gewogen naar leeftijd, geslacht en 
regionaal gebied. 

Tabel 6. Vergelijking tussen steAproefsamenstelling, gewogen naar leeftijd, geslacht en 
regionaal gebied, en populatiesamenstelling ten aanzien van diverse achtergrond-
kenmerken in FMB 1999° 

1) Getallen tussen haakjes: percentages voor allochtonen 

We concluderen dat in de steekproef een oververtegenwoordiging van hoger opge-
leiden, mensen met betaald werk, eenpersoonshuishoudens, autochtonen en huizen-
bezitters bevat. We bevelen aan om het weegmodel voor de PMB uit te breiden met 
weegfactoren voor opleiding, arbeidsstatus, type huishouden en huisbezit. We mer-
ken hierbij op dat het effect van arbeidsstatus bij de onderzochte 10 vragen niet 
groot, maar wel aantoonbaar was. 

We bevelen ook aan tot een nadere bezinning over de rol van allochtonen in de 
PMB. Zonder meer wegen naar etniciteit brengt ons inziens een vertekend beeld tot 
stand. Lager opgeleide allochtonen zijn in de PMB sterk ondervertegenwoordigd. 
Dit is ook het geval met allochtonen zonder betaald werk. We concluderen dat de 
allochtonen in de steekproef er ten aanzien van deze kenmerken anders uit zien dan 
de allochtonen uit de populatie. Juist voor deze kenmerken zou de gesignaleerde 
oververtegenwoordiging met weging gecorrigeerd kunnen worden. 
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Het vermoeden lijkt ons echter gerechtvaardigd dat lager opgeleide werkloze 
allochtonen anders op de vragen zullen antwoorden dan lager opgeleide werkloze 
autochtonen. Om deze redenen zou een weegmodel met een interactie herkornst-
opleiding overwogen moeten worden. Nagegaan moet echter worden of zo'n weeg-
model werkelijk soelaas biedt; wellicht zijn er binnen de groep lager opgeleide 
allochtonen subgroepen te onderscheiden waarvan de ene subgroep meer aan de 
PMB deelneemt dan de andere. 
Dat een taalbarriere een substantiele rol kan spelen wordt ondersteund door Vousten 
(1999). Deze onderzoeker ondervond in 13.2% van een netto steekproef van tele-
foonnumrners (inclusief geheime nurnmers) een onoverkomelijke taalbarriere. 
De onduidelijkheid van de positie van allochtonen in de PMB 99 wordt nog ver-
sterkt doordat een relatief groot deel van deze groep een geheim telefoonnummer 
heeft (Vousten 1999; zie ook de volgende paragraaf). We concluderen dat momen-
teel de rol van allochtonen in de PMB 99 problematisch is. Een oplossing zou kun-
nen zijn om allochtonen geheel weg te laten uit de rapportage en aan te sluiten bij 
bestaande surveys onder allochtonen. Wij noemen in dit verband de survey Sociale 
Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (zie ook Tesser et al. 1999). Dit zal 
minder voeten in de aarde hebben dan het opzetten van een speciale PMB voor 
allochtonen. We bevelen aan om de mogelijkheden tot aansluiting bij de SPVA te 
onderzoeken. 

2.3 Netto steekproef en non -respons 

De Politiemonitor Bevolking (PMB) maakt gebruik van een steekproef om uitspra-
ken te doen over de Nederlandse populatie van 15 jaar en ouder. Het collectief van 
personen van wie uiteindelijk gegevens beschikbaar komen duiden we aan met de 
term `netto steekproef . Net als bij alle andere steekproefonderzoeken kunnen we de 
manier waarop deze tot stand komt in drie fases indelen. Ten eerste moet het steek-
proefkader worden vastgesteld. Dit is een geschikt databestand waaruit de steekproef 
(met elektronische hulpmiddelen) kan worden getrolcken. De tweede fase is de 
eigenlijke trekking. In deze fase kan men een aselecte trekking uitvoeren binnen het 
hele bestand. Ook kan men het hele bestand opsplitsen in een aantal stuklcen, de 
zogenoemde strata. Zo wordt in de PMB `politieregio' als een stratum gehanteerd. 
Aselecte trekkingen worden dan per stratum afzonderlijk uitgevoerd. Zo kan men 
garanderen dat er uit elk stratum voldoende infonnatie wordt verzameld. Denk hier 
aan de minimaal 1000 enquetes per regio. 

Aan het eind van de tweede fase is er een 'brut° steekproef tot stand gekomen. 
Deze moet in de derde fase omgezet worden in een netto steekproef: er moet infor-
matie verlcregen worden van de getrokken steekproefelementen. We zullen deze fase 
aanduiden met de term `responsfase'. We kunnen in deze fase te maken lcrijgen met 
niet gerealiseerde enquetes, de zogenoemde non-respons. 
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Deze kan worden veroorzaakt doordat personen of huishoudens niet bereikt worden 
of omdat deelname aan het onderzoek geweigerd wordt of door afwezigheid van de 
persoon die men wil enqueteren. 

Hieronder zullen we elk van de drie fasen nader bespreken. We besluiten met een 
aantal concrete aanbevelingen voor de realisatie van de netto steekproef. 

Steekproefkader 
Voor de PMB (PMB Landelijke Rapportage 1999, P.  92) wordt de steekproef ge-
trokken uit een elektronisch databestand uit het telefoonregister van ICPN Telecom. 
Als er contact tot stand komt wordt naar de eerstjarige persoon van 15 jaar of ouder 
gevraagd. 
Door de manier van steekproeftrekken worden huishoudens zonder telefoon, huis-
houdens met een geheim telefoonnununer en huishoudens waarin uitsluitend een 
mobiele telefoon aanwezig is uitgesloten. Wij verwachten dat in deze huishoudens 
een andere attitude tegenover politie, onveiligheidbeleving en slachtofferschap 
bestaat dan in huishoudens met een telefoonnununer dat in het telefoonregister van 
ICPN Telecom voorkomt. Deze verwachting baseren we op Beukenhorst (1999), 
Vousten (1999) en 'common sense'. Beukenhorst (1999) behandelt een experiment 
dat uitgevoerd is in het kader van het Woningbehoefte Onderzoek (WBO). In Den 
Haag bleek dat bij 61% van de personensteekproef een telefoonnummer kon worden 
gevonden. Deze zijn telefonisch benaderd met het verzoek deel te nemen aan een 
telefonische enquete (CAT!). De overige 39% is benaderd via een persoonlijk afge-
nomen enquete (CAPI). De deelnemers aan de CATI waren voor 44% huiseigenaren 
en voor 56% huurders; bij de CAPI waren er 36% huiseigenaren en 64% huurders. 
De auteur concludeert dat de CATI respons niet lijkt op de via CAPI benaderde 
mensen zonder bekend telefoonnummer of zonder telefoonaansluiting. 

Een schakel in de argumentatie die ons inziens nog ontbreekt betreft het verschil 
tussen via CAPI benaderde mensen met een bekend telefoonnummer en via CAPI 
benaderde mensen zonder bekend telefoonnummer. In het vervolg gaan we er echter 
vanuit dat het ontbreken van een bekend telefoonnummer - en niet de benadering via 
CAPI - de factor is die de verschillen bepaalt. 

Vousten (1999) behandelt een CATI experiment in Rotterdam. En van zijn bevin-
dingen is dat onder mensen met een geheim telefoonnurruner zich significant meer 
allochtonen, verhuisgeneigden, huurders en ontvangers van individuele huursubsidie 
bevinden. 

Wij informeerden bij de afdeling mediavoorlichting van KPN Telecom naar het 
landelijk percentage van de telefoonnummers dat geheim is. Helaas wilde men deze 
infonnatie niet vrijgeven. Uit de onderzoeken die we in de vorige alinea aanhaalden 
blijkt dat in Den Haag 39% en in Rotterdam 47% van de personen uit een steekproef 
niet van een telefoonnununer kan worden voorzien. Het landelijk percentage zou 
25% bedragen. Wij concluderen dan ook dat het hier niet om een marginaal ver-
schijnsel gaat. 
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Op dit punt willen we nog de mogelijkheid onder de aandacht brengen dat degenen 
buiten het gehanteerde steekproefkader in doelvariabelen niet noodzakelijk ver-
schillen van degenen die binnen dat kader vallen. In de eerste plaats merken we 
hierover op, dat dit voor wat de PMB betreft niet bekend is. In de tweede plaats 
weten we uit de hierboven genoemde onderzoeken dat er verschillen in achtergrond-
kenmerken zijn. Uit onze eigen analyses weten we dat die bovendien samenhangen 
met verschillen in doelvariabelen voor de PMB. Het is dan ook retel om te ver-
wachten dat we een ander beeld krijgen als we ook de mensen zonder telefoonnum-
mer of met een geheim nummer in het onderzoek zouden betreklcen. 

Men zou kunnen proberen om achteraf de steekproef te corrigeren voor onderverte-
genwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen. Dit zou men bijvoorbeeld kunnen 
doen door de allochtonen die medewerking aan de PMB verlenen zwaarder mee te 
wegen dan de autochtonen. Helaas wordt het probleem hier niet mee opgelost. Het 
punt is namelijk dat de personen die we in deze enquete niet terugzien anders kunnen 
antwoorden; in het WBO gebeurt dat ook. Dat lossen we niet op door dan maar de 
personen die we wel zien zwaarder of minder zwaar te laten wegen. We vinden dan 
ook dat er op zijn minst een onderzoek zou moeten komen om de verschillen tussen 
degenen met een bekend telefoonnummer en die zonder bekend nummer in kaart te 
brengen. 

Alternatieve steekproefitaders 
In onze evaluatie zijn we de volgende steekproefkaders voor survey-onderzoek in 
Nederland tegengekomen: 

1. Het telefoonbestand van KPN Telecom (PMB); 

2. (Een subkader van) het postafgiftepuntenbestand van PTT Post (Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek; Enquete Rechtsbescherming en Veiligheid; 
enquetes van enquetebureaus); 

3. Random Digit Dialling (Internationale Slachtofferenquete; Vousten, 1999); 

4. De Gemeentelijke Basisadministratie (POLS; Beukenhorst, 1999; Nationaal 
Kiezersonderzoek 1998). 

We bespraken reeds dat het telefoonbestand van KPN Telecom ons geen toegang 
verschaft tot mensen met geheime nununers, mensen zonder telefoon of mensen met 
uitsluitend een mobiel nummer. Dit nadeel kleeft niet aan het gebruik van het be-
stand van postafgiftepunten van de M. Dit bestand wordt al door veel surveys 
gebruikt en bestrijIct de hele populatie. Ben punt van aandacht is nog hoe men res-
pons krijgt van huishoudens zonder openbaar op te vragen telefoonnummer, ook al 
benaderen we deze huishoudens niet via het telefoonbestand van KPN Telecom. Dit 
nadeel speelt ook bij Random Digit Dialling en het gebruik van de Gemeentelijke 
Basisadministratie als steekproefkader. 
Random Digit Dialing (RDD) is een altematief waarvoor niet direct een groot data-
bestand hoeft te worden gebruikt is het zogenoemde. Hierbij wordt een random 
steekproef uit mogelijke telefoonnummers getrokken. 
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Deze steekproef moet nog wel gezuiverd worden van faxnummers, niet bestaande 
nummers (!), afgesloten nummers en bedrijfsnurruners (inclusief doorkiesnummers). 
We merken op, dat ook bij RDD problemen spelen met betrekking tot geheime 
nurnmers. Het is denkbaar dat in de responsfase mensen met een geheim nummer 
anders benaderd moeten worden dan mensen met een openbaar nurnmer. 

Alle drie tot nu toe besproken systemen leiden in feite tot steekproeven van huis-
houdens. Voor vragen op persoonsniveau kan men uit een geselecteerd huishouden 
volgens nader te specificeren regels een persoon selecteren. Een meer rechtstreekse 
manier om personen te benaderen is via de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). 
Hier zijn meer dan 99% van de personen die in Nederland woonachtig zijn in opge-
nomen, compleet met het juiste adres. De GBA wordt echter op gemeentelijk niveau 
onderhouden. Er zijn in Nederland twee instanties die de gemeentelijke gegevens 
samenvoegen tot een landelijk bestand. Dit zijn de Belastingdienst en het CBS. 
Beide instanties hebben hiertoe een overeenkomst met de gemeenten. Mutaties in de 
regionale bestanden worden op gezette tijden naar de genoemde instanties toege-
stuurd en verwerkt om het bestand up-to-date te houden. 

Wij onderzochten de praktische mogelijkheden voor de PMB om daadwerkelijk een 
steekproef uit de GBA te kunnen trekken. Allereerst willen we echter eerst enige 
bevindingen en aanbevelingen van de commissie Kordes (1997) citeren. Deze com-
missie adviseerde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over 
'Privacy-wetgeving en het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijke en 
statistische doeleinden'. 

'Het gebruik van de GBA voor het benaderen van mensen voor medewerking aan onderzoek kent in de 

prakijk probkmen. De decentrale opzet van de GBA impliceert voor regionale en landelijke verstrek-

kingen vanuit vele verschillende gemeenten (GBA-houders) met verschillende technische mogelijkhe-

den onder soms uiteenlopende (privacy)voorwaarden. Er zijn gemeenten die een verzoek van onderzoe-

kers om verstrekking van adressen eerst schriftelijk voorleggen aan de ingeschrevenen. Als de ge-

meente het verzoek van de onderzoeker overbrengt krijgt deze post onbedoeld een 	gemeen- 

telijk tintje en dat is gezien de verschillende verantwoordelijkheden voor gemeente noch onderzoeker 

een goede zaak. 	Ook komen er uit de onderzoekswereld klachten over GBA-houders die 

verzoeken van onderzoekers ook weigeren op grond van een toets van het (doel van het) onderzoek self 

In dat geval is sprake van een oneigenlijke uitleg van het 'informed consent' waarop de geregistreerde 

persoonlijk recht heeft. De genoemde belemmeringen zijn momenteel van zodanige aard dat de GBA 

als steekproefkader voor landelijk en regionaal onderzoek door professionele onderzoekers, het CBS 

met directe toegcmg tot de GBA uitgezonderd, nauwelijks wordt gebruikt.' 

'De commissie is van oordeel dat het gebruik van steekproeven van algemene communicatiegegevens 

of selecties op basis van 'algemene persoonsgegevens' (naam-, geboorte-, status- en adresgegevens) 

uit de Gemeentelijke Basisadministratie bij professionele onderzoeksinstellingen werkend onder her 

door de commissie voorgestelde formele regime, zodanig met waarborgen is omgeven dat er geen 

sprake kan zijn van onevenredige schade voor de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene. 
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Gezien de methodologische onmisbaarheid van de GBA als steekproefkader voor regionale en landelij-

ke populaties, gezien de monopoliepositie van de houders van de GBA en gezien de bekostiging van de 

GBA uit de algemene middelen is naar het oordeel van de commissie in het geval van professionele 

onderzoeksinstellingen een verdere toetsing ongewenst Een verstrekkingsregime vergelijkbaar met dat 

waaronder het CBS de beschikking krijgt over een steekproefkader voor onderzoek lijkt een goede 

oplossing.' 

Het advies van de commissie heeft geleid tot een leidraad van de Sociaal Weten-
schappelijke Raad over 'Praktische omgangsvormen met betrelcicing tot persoonsge-
gevens'. De SWR heeft haar advies begin 1999 uitgebracht. In het advies wordt 
echter geen verdere uitwerking gegeven aan terbeschikkingstelling van de GBA als 
steekproefkader voor professionele onderzoeksinstellingen. 

Wij informeerden bij het CBS en de Belastingdienst naar de mogelijkheden om de 
GBA voor derden open te stellen. 

CBS 
Het CBS kent een 'Werk voor Derden'-regeling. In deze regeling is onder andere 
vastgelegd dat het !outer leveren van steekproefgegevens uitgesloten is. Het CBS 
staat er wel voor open om samen te werken met andere instellingen, zeker als het 
onderwerp tot haar kerntaken (zoals veiligheid) behoort. De regeling houdt onder 
andere in dat: 
• bij levering van bestanden geheimhoudingsregels in acht worden genomen ter 

voorkoming van onthulling van individuele persoonsgegevens 
• samenwerking ook voor het CBS een statistisch eindproduct dient op te leveren 
• resultaten in principe voor iedereen beschikbaar dienen te komen. 

Het CBS heeft in het verleden op dergelijke wijze samengewerkt en hiervoor de 
GBA als steekproeflcader gebruikt. 

Belastingdienst 
De Belastingdienst onderhoudt op vergelijkbare wijze een bestand op basis van de 
GBA als het CBS (het B(eheer)V(an)R(elaties-systeem). De Belastingdienst heeft de 
policy om aan niemand persoonsgegevens te verstrekken, al wordt hier wel eens om 
gevraagd (o.a. door pensioenfondsen). Onze contactpersoon (de heer Pannekoek van 
de Directie Ondernemingen Noord) sloot echter niet 100% uit dat een verzoek in alle 
gevallen zal worden afgewezen. Hierover beslist de directeur generaal van de Belas-
tingdienst van het Ministerie van Financien. 
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Conclusies met betrekking tot steekproefkader 
Wij zagen dat met het huidige steekproefkader huishoudens zonder telefoonaanslui-
ting, huishoudens met een geheim nummer en huishoudens met uitsluitend een 
mobiel nummer niet worden bereikt. Het vermoeden bestaat dat het aantal huishou-
dens van het genoemde type in de toekornst zal groeien. Bovendien bestaat het 
vermoeden dat deze huishoudens een andere attitude hebben ten aanzien van onvei-
ligheidsbeleving. Om na te gaan of de genoemde vermoedens inderdaad waar zijn is 
nader onderzoek nodig. Wij bevelen aan om dit onderzoek uit te voeren. 
Een aantreklcelijke mogelijkheid is om parallel aan de PMB een aanvullend onder-
zoek te doen met een ander steekproefkader. Het meest interessant is echter of 
degene die met het alternatieve kader wel bereikt worden ook anders op de vragen 
van de PMB antwoorden. Hiertoe bevelen we een stratificatie aan naar het al dan 
niet voorkomen van een telefoonnummer in het bestand waar ook de PMB uit put. 
Anno 2000 is het verlcrijgen van een steekproef uit de GBA voor vele instellingen 
nog steeds een moeilijke zaak is, maar er zijn wel ontwikkelingen en adviezen die 
hier wat aan kunnen veranderen. Gezien het advies van de commissie Kordes, ge-
zien de ervaring van het CBS met werken voor derden en gezien het onderzoekster-
rein van de PMB lijkt ons een doorbraak haalbaar. Daarvoor zal echter nog interde-
partementaal overleg op hoog politiek en ambtelijk niveau noodzakelijk zijn. Ook 
zal een aanvullend onderzoek naar de kostenaspecten uitgevoerd moeten worden om 
een budgettaire haalbaarheid na te gaan. 
Het gebruik van het postafgiftebestand voor de PMB is een alternatief dat een min-
der intensieve overlegstructuur vergt en daardoor eenvoudiger geImplementeerd kan 
worden. Als inderdaad blijkt dat huishoudens van het hierboven genoemde type een 
andere attitude hebben ten aanzien van onveiligheidsbeleving, dan is het gewenst om 
snel op een alternatief steekproefkader over te gaan. 

Trekking bruto steekproef 
In de PMB zullen huishoudens met meerdere telefoonnurruners vaker in de steek-
proef terechtkomen dan huishoudens met e,en nummer. Verder hebben mensen uit 
een groot huishouden minder kans om in de steekproef terecht te komen dan mensen 
uit een klein huishouden. Dat laatste zal ook het geval zijn bij trekkingen uit het 
postafgiftebestand (ERV; AVO). In de ERV werd hiervoor gecompenseerd door bij 
meerpersoonshuishoudens te proberen om minstens twee personen te enqueteren. 

We kunnen corrigeren voor de grotere trekkingskans voor mensen in een klein 
huishouden door weegfactoren toe te passen. Met deze techniek wegen mensen in 
eenpersoonshuishoudens minder zwaar dan mensen in een meerpersoonshuishouden. 
In de PMB wordt momenteel al gewogen om de steekproefverdeling naar leeftijd, 
geslacht en regionaal niveau overeen te laten komen met de populatieverdeling. 

Omdat het type huishouden inderdaad van invloed is op de beantwoording van een 
aantal vragen (zie 2.2) vinden wij het zinvol om te wegen naar deze factoren. We 
merken op dat dit ook in de ERV werd gedaan. 
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Wat de huishoudens met meerdere telefoonnununers betreft: als dit inderdaad tele-
foonnummers zijn die in het bestand van KPN Telecom voorkomen, is hier een 
probleem. We verwachten echter, dat een huishouden in verreweg de meeste geval-
len hoogstens een aansluiting voor telefoongesprekken in de gids zal vermelden. 
Wel bespeuren we een toenemende tendens om de vaste telefoon af te schaffen en 
over te gaan tot uitsluitend mobiel telefoneren. Deze tendens zal kwantitatief beter 
onderbouwd moeten worden. We suggereren om hiervoor POLS te gebruiken. 

Responsfase 
De huishoudens uit de bruto steekproef van de PMB worden in de responsfase 
telefonisch benaderd. Hierbij wordt gevraagd naar de eerstjarige persoon van 15 jaar 
of ouder. We hebben gezien dat we daarbij te maken krijgen met personen die niet 
bereikt kunnen worden en met weigeraars. We gaan eerst in op de niet bereikte 
personen. Het betreft bier personen die na 3 contactpogingen niet bereikt waren. Van 
de bruto steekproef voor de monitoren 1993, 1995, 1997 en 1999 is respectievelijk 
in 72%, 66%, 68% en 71% van de huishoudens de juiste persoon benaderd. In de 
Non Respons Analyse voor de PMB 1999 (Van Dijk et al., 1999) wordt de onbe-
reikbaarheid niet verder onderzocht. Voor het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) 
1993/1994 en 1998/1999 zijn tot maximaal 15 bezoeken afgelegd om de steekproef-
personen te bereiken en/of aanvankelijke weigeraars te overreden alsnog mee te 
doen (Beukenhorst, 1999). Hierdoor kunnen we onder andere vergelijken of perso-
nen die binnen drie contactpogingen bereikt zijn (zonder herbenadering van weige-
raars) verschillen van personen die pas na de 3 e  poging bereikt zijn. Beukenhorst 
(1999) concludeert dat er geen wezenlijke verschillen zijn. 

Beukenhorst (1999) behandelt ook een experiment in Den Haag, waarin een CATI 
non-respons schriftelijk wordt herbenaderd (het betreft hier zowel onbereikten als 
weigeraars). Deze lijken sterk op de CAT! respondenten. Beukenhorst (1999) merkt 
op dat een verhoogde inspanning voor CATI respons de resultaten niet zal verande-
ren. 

Voor het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) beschrijven Burhen-
ne en Van der Leest (1997) een uitgebreid non-respons onderzoek. Dit was met 
name gericht om de effecten na te gaan van een meer intensieve contactstrategie in 
1995 ten opzichte van AVO 1991. Net  als bij het WBO kan men het effect nagaan 
van de toevoeging van enquetes die na meer dan 3 contactpogingen tot stand zijn 
gekomen. De huishoudens waarvoor het contact na meer dan 3 pogingen tot stand 
was gekomen verschilden in achtergrondkenmerken en doelvariabelen van de huis-
houdens die binnen 3 contactpogingen waren benaderd. Echter, als men de doel-
variabelen weegt met behulp van de achtergrondkenmerken dan blijft er - op een 
enkele uitzondering na - van een verschil niets meer over. 

Voor de PMB verwachten we op grond van de WBO en AVO resultaten geen verte-
kening door een slechte bereikbaarheid van huishoudens uit de bruto steekproef. 
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Als er contact is gelegd, kan de respondent weigeren aan de enquete deel te nemen. 
Het gaat hier om 37%, 34%, 44% en 47% van de personen die benaderd zijn in 
1993, 1995, 1997 en 1999. Het is van belang om na te gaan of de personen die je 
dan nog overhoudt een ander beeld te zien geven dan de weigeraars. Voor de PMB 
1999 gaan Van Dijk et al. (1999) op deze vraag in. Van 6500 weigeraars is het 
geslacht opgetekend en wordt gevraagd naar de leeftijd. Er zijn ten aanzien van deze 
achtergrondkenmerken enige verschillen geconstateerd tussen weigeraars en respon-
denten (veel oudere vrouwen weigeren). Dit gegeven wordt door de auteurs gerelati-
veerd door te wijzen op het feit dat veel weigeraars zelfs hun leeftijd niet willen 
noemen. Hierdoor kan de `weigering van veel oudere vrouwen' op meerdere manie-
ren worden ge'interpreteerd. 

Van Dijk et al. (1999) toont aan, dat de regionale verdeling van weigeraars ten 
aanzien van geslacht en leeftijd constant is. Hierdoor is het aannemelijk dat de 
regio's onderling vergelijkbaar blijven ten aanzien van deze kenmerken. 

Twee procent van de non-respondenten geeft aan dat ze niet mee willen doen aan 
juist dit onderzoek. De verdeling van de diverse redenen om niet aan het onderzoek 
mee te werken laat geen wezenlijke verschillen tussen geografische eenheden zien. 
Dit impliceert dat er slechts een beperkte mate van selectieve non-respons is, en dat 
de selectiviteit de vergelijking tussen geografische eenheden niet scheeftrekt. 

We merken op, dat het non-respons onderzoek van Van Dijk et al. (1999) over 
personen gaat die in de steekproef uit het telefoonbestand voorkomen. De auteurs 
concluderen onder andere, dat er geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van 
een selectieve non-respons waardoor bepaalde groepen buiten beschouwing blijven. 
Mede hierom zou het niet noodzakelijk zijn de methode van dataverzameling, de 
gegevensverwerking of de analyse in de toekomst aan te passen. Wij zijn het niet 
met de laatstgenoemde conclusie eens, omdat het gehanteerde steekproefkader 
problematisch is. 

Aarts en Van der Kolk (1999) voerden een non-respons onderzoek uit bij degenen 
die weigerden deel te nemen aan een telefonisch onderzoek over politieke interesse. 
De bruto steekproef omvatte 3000 telefoonnununers. Overgehaalde weigeraars 
waren lager opgeleid dan personen die bereid waren tot een uitgebreid persoonlijk 
enquete. Aarts en Van der Kolk (1999) bespreken karakteristieken van non-
respondenten voor het Nationaal Kiezersonderzoek uit 1998. 

Het gaat hier om een persoonlijk af te nemen enquete, met een aantal kenmerken die 
al van tevoren bekend waren. De non-respondenten zijn helaas niet opgesplitst naar 
weigeraars en niet bereikte personen. Er bleek een verschil tussen respondenten en 
non-respondenten te zijn wat betreft mate van stedelijkheid en welstand van de 
buurt. 

Het hierboven genoemde onderzoek is ons inziens ook voor de PMB relevant. Voor 
het opleidingsniveau en de mate van stedelijIdieid kunnen we corrigeren door een 
weging uit te voeren. Een correctie voor de welstand van de buurt lijkt ons proble-
matisch, omdat het begrip `welstand' een samengestelde indicator is op grond van 
opleiding en inkomen. 



TNO-rapport 

FSP-RPT-000032 	 25 

Responsfase voor alternatieve steekproefIcaders 
In een vervolgstap van een GBA steekproef of een steekproef uit het postafgifte-
puntenbestand kunnen bij de geselecteerde personen of huishoudens telefoonnum-
mers worden gezocht. Dit zou eventueel uitbesteed kunnen worden bij ICPN Tele-
com. We kunnen hierbij kiezen voor een persoonlijke benadering met een telefoni-
sche benadering voor degenen die niet bereikt zijn of een telefonische benadering 
met een persoonlijke benadering voor degenen die geen bekend telefoonnummer 
hebben. 
Hier komt ook een kostenaspect bij lcijken: een telefonische benadering zal goedko-
per zijn dan een persoonlijke benadering. Wij bevelen aan dit kostenaspect nader in 
kaart te brengen. 
Vooruitlopend op een onderzoek naar verschil in attitude tussen huishoudens met 
een telefoonnummer uit het telefoonbestand van ICPN Telecom en huishoudens 
zonder zo'n nummer, denken wij dat er niet aan te ontkomen valt om als onderdeel 
van de PMB persoonlijke interviews op te nemen. Om de benadering zo veel moge-
lijk gelijk te houden, kan men alle personen uit de bruto steekproef van tevoren 
informeren en alleen degenen die niet reageren persoonlijk benaderen. 
Voor een RDD steekproef kunnen adressen worden gezocht. Als er geen aches bij 
een telefoonnununer wordt gevonden, dan hebben we waarschijnlijk met een huis-
houden met geheim telefoonnummer te doen. Het is denkbaar dat deze zijn of haar 
medewerking zal weigeren, maar dat niet zou doen als hij of zij persoonlijk zou 
worden benaderd. En dat kan hier niet. We geven daarom de voorkeur aan een GBA 
steekproef of een steekproef uit het postafgiftepuntenbestand, waarbij degenen 
zonder bekend telefoonnummer apart worden benaderd. 



TNO-rapport 

FSP-RPT-000032 	 26 

3 Jaartrends 

3.1 Correctie voor verschuiving in steekproefsamenstelling of 
populatiesamenstelling 

Voor de bestudering van jaartrends hanteren we dezelfde tien doelvariabelen die in 
het vorige hoofdstuk centraal stonden. De achtergrondkenmerken van de Politiemo-
nitoren 93-97 zijn gecategoriseerd op eenzelfde manier als dat met de PMB 99 
gedaan is (zie hoofdstuk 2). Vervolgens zijn de gereduceerde gegevens voor alle 
jaren in een bestand ondergebracht. In dit bestand kunnen tijdtrends worden bestu-
deerd. Hierbij is het van belang om na te gaan welke correcties er op de gegevens 
worden toegepast. In dit verband zijn twee soorten van correctie relevant: 

1. Correctie met weegfactoren voor elk jaar afzonderlijk; 
2. Modelmatige correctie voor verschillen in steekproefsamenstellingen van de 

diverse jaren. 

De correctie met weegfactoren voor elk jaar afzonderlijk corrigeert idealiter voor 
discrepanties tussen steekproefsamenstelling en populatiesamenstelling in een 
bepaald jaar. Voor de PMB vindt zo'n correctie plaats voor regionaal gebied, leeftijd 
en geslacht. 
Door het hanteren van weegfactoren kunnen eventuele trends in jaarcijfers niet meer 
eenduidig verklaard worden. Het is mogelijk dat de populatie in samenstelling 
verandert en dat daardoor over de hele populatie een trend zichtbaar wordt. Het is 
ook mogelijk dat mensen inderdaad een andere mening hebben gekregen en de 
enquetevragen daardoor anders zijn gaan beantwoorden. Zelfs is het mogelijk dat de 
steekproefverdeling voor achtergrondkenmerken waarnaar (ten onrechte) niet is 
gewogen in de loop van de jaren is veranderd en dat daardoor er een trend zichtbaar ,  

lijkt te zijn. Tenslotte is het mogelijk dat genoemde oorzaken elkaar opheffen en er 
dientengevolge geen trend zichtbaar is. 

De modelmatige coffectie voor verschillen in steekproefsamenstelling van de 
diverse jaren vertaalt de gegevens naar een gemeenschappelijke populatie die 
dezelfde samenstelling heeft als de gerealiseerde steekproef over de jaren heen. 
Trends die uit de getallen komen die op deze manier zijn gecorrigeerd tonen aan dat 
mensen uit een bepaalde groep in de loop der jaren anders zijn gaan antwoorden. 

Wij denken dat beide soorten correcties relevante informatie leveren. De correctie 
met weegfactoren geeft een totaalbeeld over de Nederlandse bevolking, waarbij er 
wel naar alle relevante achtergrondkenmerken moet worden gewogen. 
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De trend kan men beschouwen als de som van verschuiving in populatiesamenstel-
ling en een verschuiving in de beantwoording van vragen. De modelmatige correctie 
geeft uitsluitend een beeld van de verschuiving in de beantwoording van vragen. 

3.2 Gecorrigeerde versus ongecorrigeerde jaartrends 

Om na te gaan of we het nu over grote verschillen tussen ongecorrigeerde en gecor-
rigeerde cijfers hebben, belcijken we Tabel 7 voor alle 10 enquetevragen de gewogen 
jaartrends uit het Tabellenrapport PMB 99, de ongecorrigeerde jaartrend en de 
modelmatig gecorrigeerde trend. Tevens onderzoeken we of de modelmatig gecorri-
geerde trend afhangt van de achtergrondkenmerken. Voor de gehanteerde methode 
verwijzen we naar Appendix 2. 
Voor die kenmerken waarbij de (modelmatig gecorrigeerde) trend afhangt van de 
achtergrondkenmerken wordt de trend verder opgesplitst en in tabellen vermeld. 



Correctie 

	

Ongecorrigeerd 	Modelmatig 	Weging 

verloedering: 	 1993 	 9.1 	8.5 	 9.1 
overlast jongeren 	 1995 	 10.1 	9.9 	10.2 

1997 	 11.2 	11.2 	11.9 
1999 	 10.9 	11.8 	 11.6  

onveiligheidsgevoelens: 	 1993 	 30.1 	28.7 	29.2 
wel eens 	 1995 	 28.8 	28.3 	29.0 

1997 	 28.6 	28.6 	29.5 

1999 	 28.6 	30.4 	 30.8  

beleving onveiligheid 	 1993 	 3.1 	3.0 	 2.9 

1995 	 3.0 	3.0 	 2.9 

1997 	 3.0 	3.1 	 3.0 

1999 	 3.0 	3.1 	 3.0  

(poging tot) inbraak 	 1993 	 7.6 	7.1 	 7.8 

1995 	 8.2 	8.2 	 8.9 

1997 	 7.0 	7.0 	 7.7 

1999 	 5.9 	6.3 	 6.7  

meldingbereidheid (poging 	1993 	 57.7 	 - 	58.4 

tot) inbraak 	 1995 	 56.9 	 - 	61.7 

1997 	 56.1 	 - 	60.2 

• 1999 	 55.3 	 - 	 59.4  

fietsdiefstal 	 1993 	 6.2 	5.8 	 7.3 

1995 	 6.2 	6.3 	 7.6 

1997 	 5.9 	5.9 	 6.6 

1999 	 5.3 	 5.7 	 6.4  

portemonneediefstal 	 1993 	 0.4 	 - 	 0.5 

met geweld 	 1995 	• 	0.4 	 - 	 0.4 

1997 	 0.3 	 - 	 0.3 

1999 	 0.3 	 - 	 0.3  

bedreiging 	 1993 	 3.5 	3.3 	 4.4 

1995 	 3.7 	3.6 	 4.7 

• 1997 	 3.8 	3.9 	 4.9 

1999 	 4.0 	4.3 	 5.7  

mishandeling 	 1993 	• 	 0.6 	0.6 	• 	 0.9 

1995 	 0.6 	0.6 	 0.8 

• 1997 	 0.6 	0.7 	 1.0 

1999 	 0.7 	0.7 	 1.1  

aangiftebereidheid gewelds- 	• 	 1993 	 17.7 	17.1 	16.8 

delicten 	 1995 	 18.4 	18.3 	• 	18.5 

1997 	• 	17.2 	17.2 	16.3 

1999 	 16.0 	16.6 	17.7 
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Tabel 7. Gewogen, ongecorrigeerde en modelmatig gecorrigeerde jaartrends 
voor PMB 93-94. 



	

leeftijd 	 jaar  

1993 	 1995 	 1997 	 1999  

	

15-24 	 28.1 	 27.8 	 30.3 	 33.5  

	

25-34 	 26.9 	 25.8 	 26.7 	 28.0  

	

35-49 	 27.7 	 28.3 	 28.5 	 28.7  

	

50-64 	 28.6 	 29.8 	 28.7 	 29.0  

	

65 	 30.0 	 32.4 	 29.5 	 30.9 

	

leeftijd 	 jaar  

1993 	 1995 	 1997 	 1999  

	

15-24 	 10.7 	 12.1 	 17.1 	 15.4  

	

25-34 	 8.8 	 9.9 	 11.6 	 12.1  

	

35-49 	 8.4 	 9.8 	 11.3 	 11.4  

	

50-64 	 8.4 	 9.5 	 10.5 	 10.7  

	

65 	 5.9 	 7.2 	 8.3 	 8.1 
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Verloedering: overlast jongeren 
Ongecorrigeerd zien we een stijging met 2.1% gevolgd door een lichte daling; na 
modelmatige correctie zien we een homogene stijging met 3.3%. De trend is hier dus 
geprononceerder. Bij de gewogen trend zien we voor 1997 een beduidend hoger 
percentage. 

De modelmatig gecorrigeerde trend is niet voor elke leeftijdsgroep hetzelfde. Bij 
jongeren stijgt het percentage van 1993 tot en met 1997 om dan licht te dalen; bij de 
overige groepen vlakt de stijging af, maar is er niet een daling: 

De regio's verschillen in trend. Dit hebben we niet in tabelvorm weergegeven van-
wege het grote aantal combinaties van regio en jaar. Het maximale verschil tussen 
de jaren ligt tussen de 1.7% (Amsterdam-Amstelland) en 7.3% (Zuid Holland Zuid). 
Sommige regio's hebben een stijgende trend en andere weer een dalende. Voor deze 
vraag is het dus zinvol om de antwoorden per regio te bekijken. Dat kan echter 
alleen na correctie. 

Onveiligheidsgevoelens: wel eens 
De trend heeft na modelmatige correctie een andere gedaante dan ongecorrigeerd, al 
is de trend niet extreem. De gewogen jaartrend geeft een zelfde beeld te zien als de 
modelmatig gecorrigeerde trend, maar ligt jets hoger. 
Er zijn trendverschillen per regio. Het maximale verschil tussen de jaren ligt tussen 
de 1.5% (Friesland) en 9.2% (Hollands Midden). Ook per leeftijdcategorie zien we 
een verschil in (modelmatig gecorrigeerde) trend: 

We zien dat de onveiligheidsgevoelens bij respondenten tussen 15 en 24 jaar stijgen, 
terwijl ze voor de andere groepen grofweg constant zijn. 



geslacht 	 jaar  

1993 	 1995 	 1997 	 1999  

man 	21.0 	 22.1 	 21.6 	 23.0  

vrouw 	36.8 	 36.5 	 37.1 	 38.1 
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In Tabel 3.21 van het Tabellenrapport PMB 1999 wordt een nadere analyse van de 
onveiligheidsgevoelens getoond met het oog op jongeren. In die tabel wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 15-18 jarigen, 19-24 jarigen en hen die 25 jaar of ouder 
zijn. Onze analyse ondersteunt de gegevens van de genoemde tabel uit het Tabellen-
rapport. 

Tenslotte is er nog een bescheiden verschil tussen de trend bij mannen en die bij 
vrouwen: 

We concluderen dat correctie zinvol is, omdat hierdoor verschillen in trends tussen 
leeftijdcategorieen zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

Beleving onveiligheid 
De trend keert na correctie om. De verschillen zijn echter marginaal. 

De statistische analyse leverde ook op dat de gecorrigeerde trend afhangt van ge-
slacht en leeftijd. Het zijn echter wederom marginale verschillen. Daarom laten wij 
de desbetreffende tabellen achterwege. Gezien de marginale verschillen is voor deze 
vraag een correctie voor achtergrondkenmerken minder zinvol. 

(poging tot) Inbraak 
De daling vanaf 1995 is voor de niet gecorrigeerde trend 2.3% en voor de modelma-
tig gecorrigeerde trend 1.9%. Voor de gewogen jaartrend is de daling 2.2%. Wij 
vinden deze verschillen niet erg relevant. 

Meldingbereidheid 6,oging tot) inbraak 
Er is een homogene daling van meldingbereidheid. Bij deze vraag spelen de achter-
grondkenmerken geen rol van betekenis. Daarom is het niet nodig om modelmatig 
voor deze kenmerken te corrigeren. De gewogen jaartrend laat een ander beeld zien 
dan de ongecorrigeerde trend. Dit kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat de 
kenmerken die invloed hebben zijn opgespoord in de gegevens van 1999. Als in dat 
jaar er geen invloedrijke kenmerken waren en in de andere jaren wel, dan zien we 
dat niet in deze analyse terug. 

Fietsdiefsta/ 
De correctie geeft bier een ander beeld van de trends. De modelmatig gecorrigeerde 
trend hangt af van regio. Maximale jaarverschillen voor de regio's liggen tussen 
0.4% en 3.2 %. We bevelen hier de correctie aan. 
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Portemonneediefstal met geweld 
Een geringe daling van 0.4% in 1993 tot 0.3% in 1999. Eerder bleek al, dat invloed 
van achtergrondkenmerken niet aantoonbaar zijn. 

Bedreiging 
Er een stijging met 0.5% ongecorrigeerd en (ruim) 1% na correctie. Een gecorri-
geerde trend is hier extremer dan een niet gecorrigeerde trend. Er is geen invloed 
van achtergrondkenmerken op de trend. 

Mishandeling 
Zowel ongecorrigeerd als na modelmatige correctie een stijging met 0.1%. De 
modelmatige correctie laat een ander beeld zien dan de gewogen trend. 

Aangiftebereidheid geweldsdelicten 
In alle drie de varianten zien we schonunelingen in de aangiftebereidheid. Wij 
kunnen in geen van de varianten een lijn ontdeldcen. 

3.3 Discussie 
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De gewogen jaargemiddelden liggen vaak hoger dan de modelmatig gecorrigeerde 
jaargemiddelden. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de datareductie die wij 
toepasten: de gegevens voor elk jaar werden in een eerste stap teruggebracht tot 
12000 categorieen van achtergrondkenmerken. Uitschieters hebben op deze manier 
minder invloed op het resultaat. 
Voor de vragen 1, 2, 3 en 6 zijn de tijdtrends afhankelijk van een aantal achter-
grondkenmerken. We hebben gezien dat de verschillen voor de vragen 1, 2 en 6 
voldoende substantieel zijn om de correctie aan te bevelen. Voor vraag 3 zijn de 
verschillen te klein om praktisch relevant te zijn. 
We proberen nu zowel voor de vragen waarbij de tijdtrends van achtergrondkenmer-
ken afhangen als voor de vragen waarvoor dit niet het geval is een oordeel over de 
relevantie van de trends te geven. Hiertoe vullen we in Tabel 7 de overzichtstabel 
voor de resultaten van 1999 (Tabel 5) aan met resultaten uit de trendanalyses. De 
tabel geeft de verhouding van het grootste tot het kleinste cijfer weer uit de achter-
liggende tabellen. Zo betekent het getal 2.3 voor jaarverschillen bij `verloedering', 
dat de verhouding grootste jaarpercentage voor een regio: kleinste jaarpercentage 
voor diezelfde regio maximaal 2.3 bedraagt. Getalverhoudingen groter dan 1.5 zijn 
vet gedrukt. 
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Tabel 8. 

regio 

geslacht 

leeftijd 

opleiding 

betaald werk 

aantal personen 

herkomst 

huisbezit 

jaarverschillen 

Verhoudingen tussen grootste en kleinste getal in de tabellen met 
gemiddelden voor PMB 1999 en modelmatig gecorrigeerde jaartrends 
voor PMB 1993-1999. 

.c 
a) 
G) 

a) 

To.  
ci) 
a) 

o) 	o) 	:o 
c 	c 	IT) 

"Ei) 	11 	.c 
..a72 	13  C 

73=  
"c3 	co a) 	_c 	a) 
.0 	.co 	.0 

a) E a C 

2.0 	2.0 	2.1 2) 	2.5 	 37.6 	2.1 	 3.6 

1.1 	2.211 	2.1 2) 	1.1 	 1.1 	 2.3 	 1.3 

1.9 	2.2' ) 	1.1 	1.6 	 3) 	 8.4 	13.6 	2.2 

1.1 	1.4 	1.1 	1.6 	 9.5 	 1.8 

1.1 	1.1 	1.0 	1.1 	 1.2 	 1.2 

1.1 	1.0 	1.1 	 11.0 	1.3 

1.0 	 1.6 	 1.4 

1.6 	1.2 	1.1 	1.1 	 9.9 	 1.4 	 1.2 

2.e 	1.34 	1.0 	1.3 	1.0 	1.8' 	1.3 	1.3 	1.2 	1.3 

1)  beide getallen uit interactietabel geslacht x leeftijd 

2  ) beide getallen uit interactietabel regio x geslacht 

interacties tussen leeftijd enerzijds en regio, aantal personen, opleiding en huisbezit anderzijds; 

getallen zijn afkomstig uit de desbetreffende interactietabellen 

4)  maximale verhouding uit de jaar x regio tabel 

Ca 
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Met de bovenstaande tabel willen we de jaarverschillen in het perspectief van ander-
soortige verschillen plaatsen. We zien voor verloedering en fietsdiefstal jaarhoudin-
gen groter dan 1.5. Voor verloedering is de maximale verhouding in dezelfde orde 
van grootte als de verschillen tussen de meest invloedrijke achtergrondkenmerken. 
Voor de overige vragen zijn de jaarverschillen minder substantieel dan de verschil-
len tussen de categorieen van de achtergrondkenmerken. Het is echter aan beleids-
makers om een oordeel over relevantie te vellen. 
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4 Andere enquetes en registratiesystemen 

Naast de PMB zijn er andere enquetes en registratiesystemen over slachtofferschap 
en onveiligheidsbeleving in Nederland. De volgende enquetes en het volgende 
registratiesysteem hebben wij vergeleken met de PMB. 

• ERV (Enquate Rechtsbescherming en Veiligheid), vanaf 1997 onderdeel van 
POLS (Permanent Onderzoek Leefsituatie). 

• De International Crime Victims Survey (ICVS). 
• De Politieregistratie (PR). 

Over de vergelijkbaarheid van de enquetes (met name tussen de PMB en 
ERV/POLS) wordt vrij uitgebreid gerapporteerd in de publicatie Criminaliteit en 
Rechtshandhaving van het CBS en het WODC (1999). De belangrijkste verschillen 
die worden geconstateerd zijn: 
• steekproefopzet, 
• steekproefomvang, 
• aard en definitie van de onderzochte delicten/aspecten. 

4.1 Vergelijking met ERV/POLS 

Een belangrijke overeenkomst is dat beide enquetes onderzoek doen naar burgers 
van 15 jaar of ouder. Een andere overeenkomst is dat de PMB en ERV/POLS een 
aantal jaren niet of nauwelijks van opzet zijn veranderd, waardoor het mogelijk is 
om trends te bestuderen. 

Bij de vergelijking tussen de PMB en ERV/POLS hebben wij ons beperkt tot een 
aantal min of meer identieke aspecten die in beide enquetes wordt gemeten: 

• onveiligheidsgevoelens, 
• inbraak, 
• fietsdiefstal, 
• autodiefstal, 
• diefstal uit auto, 
• mishandeling, 
• bedreiging, 
• geweld, 
• doorrijden na ongeval, 
• meldings- en aangiftebereidheid geweld en fietsdiefstal. 



PMB 	 93, 95, 97, 99  
ERV/POLS 	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
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De vragen die in beide enquetes over bovengenoemde onderwerpen worden gesteld 
zijn niet exact dezelfde. In de loop van dit hoofdstuk worden hiervan enige voor-
beelden gegeven. Aan het einde van het hoofdstuk is een appendix met de volledige 
vraagstellingen uit beide enquetes opgenomen. 

Door de resultaten van beide enquetes bij elkaar te brengen kan worden bekeken of 
gepubliceerde percentages overeenkomen qua niveau en of eventuele trends zich 
vergelijkbaar gedragen. 

De volgende jaartallen zijn meegenomen: 

In de publicaties van het CBS wordt ervoor gewaarschuwd dat ten gevolge van de 
opname van de ERV in POLS vanaf 1997, er bij een vergelijking tussen cijfers uit 
1997/1998 en jaren daarvoor de nodige voorzichtigheid moet worden betracht. Een 
van de redenen is volgens het CBS de volgende. De vragen over rechtsbescherming 
en veiligheid in POLS zijn onderdeel van een veel bredere enquete. Uit onderzoek 
blijkt dat indien mensen benaderd worden om mee te werken aan een enquete over 
een specifiek onderwerp er een bias (onzuiverheid) kan ontstaan. Zo blijken mensen 
die zich ongezond voelen eerder geneigd te zijn om aan een enquete over gezond-
heid deel te nemen dan mensen die zich gezond voelen. Jets dergelijks zou ook 
gelden voor mensen die last hebben van onveiligheidsgevoelens en/of criminaliteit. 

In de PMB worden de vragen gesteld over 'de afgelopen 12 maanden'. 
In ERV/POLS worden de vragen gesteld over 'de afgelopen 5 jaar'. Indien dat het 
geval is wordt er vastgesteld in welk jaar (vorig jaar of huidig jaar) en in welke 
maand iemand slachtoffer is geweest. De geenqueteerde wordt als het ware geholpen 
bij het opfrissen van het geheugen (telescoping). Aan de hand van de maand en het 
jaar waarin de respondent geenqueteerd is en de maand en het jaar waarin het delict 
heeft plaatsgevonden wordt achteraf berekend of het delict in de afgelopen 12 
maanden heeft plaatsgevonden. 

Onveiligheidsgevoelens 
Bang om 's avonds open te doen als er wordt gebeld 



TNO-rapport 

FSP-RPT-000032 

Mijdt onveilige plekken in de buurt 
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Aanpassing uitgaansgedrag 

ERV/POLS en de PMB vertonen duidelijk verschillen in niveau voor de geschetste 
onveiligheidsgevoelens. In beide enquetes is een licht dalende trend over onveilig-
heidsgevoelens waar te nemen. Ben logische verklaring voor verschillen in niveau 
lijkt te liggen in het feit dat in de enquetes (nuance)verschillen in vraagstelling en 
aanzienlijke verschillen in antwoordcategorieen bestaan. Ook worden bij 
ERV/POLS antwoordcategorieen samengenomen alvorens een percentage wordt 
berekend. Bijvoorbeeld in de PMB wordt voor het aspect 'angst bij open doen' het 
percentage personen genomen dat lcomt vaak voor' heeft genoemd, terwijI bij 
ERV/POLS de antwoordcategorieen 'cloet alleen open voor bekende', `doet alleen 
open bij vertrouwde indruk', `doet niet open' en `anders' worden samengenomen. 
Een ander verschil treedt op bij het aspect `mijdt onveilige plelcken in de buurt': Bij 
ERV/POLS wordt expliciet "s nachts' toegevoegd en bij de PMB gebeurt dit niet. 

Inbraak in woning 
(PMB: % woningen 
ERV/POLS: % burgers) 
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Fietsdiefstal 
(PMB: % fietsen 
ERV/POLS: %burgers) 

Autodiefstal 
(PMB: % auto's 
ERV/POLS:% burgers) 

Diefstal uit auto 
(PMB: % auto's 
ERV/POLS: %burgers) 
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De vragen over Inbraak in Woning, Fietsdiefstal, Autodiefstal en Diefstal uit auto 
leveren in de PMB beduidend hogere percentages op dan in ERV/POLS. Ben moge-
lijke verklaring is dat in de PMB de schattingen per woning/fietsbezit/autobezit 
worden gegeven terwijl in de door ons gebruikte bron (Schreuders e.a., 1999) de 
ERV/POLS-percentages per burger zijn berekend. Uit navraag bij het CBS blijkt dat 
er ook gegevens zijn over inbraak naar huishoudens (de percentages zijn dan tienden 
hoger), fietsdiefstal naar fietsbezitters (de percentages liggen dan ongeveer 1% 
hoger), autodiefstal naar autobezitters (de percentages zijn dan tienden hoger) en 
diefstal uit auto's'naar autobezitters (de percentages verdubbelen ongeveer). Alleen 
voor autodiefstal ldopt de verklaring dus enigszins (de percentages van de PMB 
blijven echter hoger). 
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De vraagstelling verschilt verder voor wat betreft de tijdsbepaling, bijvoorbeeld voor 
autodiefstal: PMB: 'Is uw auto de laatste 12 maanden wel eens gestolen?' en 
ERV/POLS: 'Is uw huidige auto of een vorige auto de laatste 5 jaar wel eens gesto-
len?'. Bij een bevestigend antwoord in het laatste geval wordt doorgevraagd om vast 
te stellen of dit in de afgelopen 12 maanden is geweest. 

Mishandeling 
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Bedreiging 

Voor mishandeling liggen de percentages bij de PMB lager dan ERV/POLS terwijl 
voor bedreiging dit juist andersom het geval is. Mogelijk komt dit door een verschil 
in vraagstelling over beide delicten. Voor mishandeling luiden de vragen als volgt 
(met doorvragen in ERV/POLS voor de juiste tijdsbepaling): 
• PMB: 'Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van 

mishandeling'. 
• ERV/POLS: Ileeft iemand u de laatste 5 jaar ooit wel eens aangevallen of 

mishandeld door u te slaan of te schoppen of door een pistool, een mes, een stuk 
hout, een schaar of jets anders tegen u te gebruiken?'. 

Voor bedreiging luiden de vragen als volgt: 
• PMB: 'Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met lichamelijk 

geweld?'. 
• ERV/POLS: Ileeft iemand u de laatste 5 jaar ooit wel eens bedreigd met slaan, 

schoppen, een pistool, een mes of jets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen 
of mishandeld?'. 

Wij constateerden ook een verschil in de volgorde van de vragen: in de PMB wordt 
eerst de vraag over bedreiging gesteld en daarna de vraag over mishandeling terwijl 
in ERV/POLS de volgorde juist andersom is. Al met al vinden wij de verschillen in 
vraagstelling en volgorde toch geen overtuigende reden voor de geconstateerde 
verschillen. Om de invloed van volgorde echt wetenschappelijk vast te stellen zou 
een experiment in een cognitief laboratorium moeten plaatsvinden. 
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Geweld 

MI IONE 
=If MIMI 
••II; = MINIM MI 

MIMI, 
_moon mit_ Nommi 

Voor geweld komen de percentages overeen. 

Doorrijden na ongeval 

Doonij den na een ongeval ligt bij de PMB een factor 2 hoger dan bij ERV/POLS. 
Beide enquetes vertonen nauwelijks een trend. 

Meldingsbereidheid geweld 
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Aangifiebereidheid geweld 

De percentages Meldingsbereidheid Geweld en Aangiftebereidheid Geweld stem-
men voor beide enquetes overeen. Beide enquetes vertonen nauwelijks een trend. 
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Meldingsbereidheid fietsdiefstal 

Aangiftebereidheid fietsdiefstal 
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Voor Fietsdiefstal ligt de Meldingsbereidheid en Aangiftebereidheid bij de PKB 
hoger dan bij ERV/POLS. Beide enquetes vertonen nauwelijks een trend. 

Resumerend kan worden gesteld dat tussen beide enquetes flinke niveauverschillen 
kunnen optreden bij vergelijkbare vragen. De verklaring hiervoor moet worden 
gezocht in verschillen in vraagstelling, verschillen in wijze van berekening, ver-
schillen in definities van delicten, verschillen in steelcproeflcader, verschillen in 
tijdsbepaling (wel of niet de afgelopen 12 maanden) en verschillen in de volgorde 
van vragen. 

De PMB en de ERV/POLS laten voor de onderzochte vragen nauwelijks trends zien. 
Alleen voor onveiligheidsgevoelens vertonen beide enquetes een (zeer) licht dalende 
trend. 

4.2 Vergelijking met de ICVS 

De ICVS (International Crime Victim Survey; Mayhew and Van Dijk, 1997) is drie 
keer gehouden, nl. in 1989, 1992 en 1996. Hij is gehouden in 14 landen, waaronder 
Nederland. Wij constateerden voor de ICSV een sterk overeen komende opzet met 
de PMB met dien verstande dat voor de ICSV telefoonnummers via random dialling 
werden gedraaid. De vragenlijst van de ICVS lijkt sterk op die van de PMB. Ook 
wordt een (achteraf) weging toegepast naar geslacht, leeftijd en regio. 



delict 	 PMB-1995 ICVS-1996  
autodiefstal 	 1.1 	0.4  
diefstal uit auto 	 10.2 	5.4  

fietsdiefstal 	 7.6 	9.5  
inbraak 	 3.7 	2.6  

poging tot inbraak 	 5.9 	3.3 
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Wij vergeleken de ICVS-enquete uit 1996/1997 met de PMB uit 1995. De steek-
proefgrootte van de ICVS was 2000. In de Tabel 9 staat een vergelijlcing tussen de 
ICVS en de PMB voor een aantal delicten: 

Tabel 9. Vergelijking tussen ICSV en PMB voor 5 delicten. 

De standaardisatie die in de ICSV is toegepast om de cijfers in deze tabel te verkrij-
gen was door ons niet ondubbelzinnig uit de publicatie van Mayhew en Van Dijk te 
achterhalen. Vermoedelijk is het resp. autobezitter, fietsbezitter en huishouden en is 
het delict 1 of rneer keer in een jaar opgetreden. In het rapport worden ook percenta-
ges met andere standaardisaties vermeld. Dit leidt niet tot noemenswaardige ver- 
schillen, met uitzondering van fietsdiefstal waarbij hogere percentages voorkomen, 
nl. 14% kans op fietsdiefstal voor een fietsbezitter! Een dergelijk delict overkomt 
een fietsbezitter nogal eens meer dan 1 keer per jaar. 

De verschillen tussen de PMB-1995 en ICVS-1996 zijn fors en zeker statistisch 
significant. Ben direct voor de hand liggende oorzaak kunnen wij niet aanwijzen. 

In de ICSV-rapportage wordt vrij uitvoerig aandacht besteed aan de representativi-
teit en de gevolgen van non-response van telefonisch opgezette enquetes. Er wordt 
ook veel verwezen naar eerder uitgevoerde onderzoeken. Uit de resultaten van deze 
onderzoeken concluderen Mayhew en Van Dijk: 'clat er geen reden is om te denken 
dat de resultaten onzuiver zijn ten gevolge van het telefonisch interviewen'. De 
auteurs melden verder terecht dat de nadruk meer moet liggen op vergelijkingen (in 
de tijd en tussen landen) dan op absolute percentages. Aan het punt van geheime 
telefoonnummers wordt geen aandacht besteed, mogelijk omdat het Random Dial-
ling principe is toegepast. Terecht wordt geconstateerd dat om een intemationale 
slachtofferenquete van de grond te lcrijgen, een niet te grote barriere (financieel, 
universele uitvoerbaarheid) kan worden opgelegd. 

4.3 Vergelijking met de Politieregistratie 

Ben open deur is dat gegevens uit de politieregistratie een onderschatting zijn van 
het werkelijk gepleegde aantal delicten (Dark Number Effect). Door echter gegevens 
over incidenties van delicten en aangiftebereidheid te combineren kunnen wel 
schattingen worden verlcregen van aantallen geregistreerde delicten bij de politie. 



1995 	1996 	1997 	1998 	1999  

PMB 	 3922 	 3564 	 3302  

ERV/POLS 	1584 	1428 	1824 	1800  

Politieregistratie 	1280 	 1214 	1119 
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Deze schattingen kunnen vervolgens worden vergeleken met de werkelijke aantallen 
(uit de politieregistratie). Een dergelijke oefening hebben wij uitgevoerd voor de 
case lietsdiefstal' voor het jaar 1997. 

Uit de ERV/POLS: 4.8% fiets gestolen, aangiftebereidheid: 38%. Per 100,000 
inwoners (van 15 jaar of ouder) zouden er dus 100,000*.048*.38=1824 fietsdief-
stallen geregistreerd moeten zijn. Op basis van de Politiemonitor 1997 komen wij tot 
een aantal van (18/15)*100,000*.066*.45=3564 geregistreerde fietsdiefstallen (in 
deze berekening is gebruik gemaakt van de schatting van 18 miljoen fietsen in 
Nederland op 15 miljoen personen). In de politiestatistiek wordt gemeld voor 1997: 
1214 geregistreerde fietsdiefstallen per 100,000 inwoners (van 12-79 jaar). Dit is 
beduidend lager! Mogelijk is hier sprake van een 'Reversed Dark Number Effect'. 

Berekende aantallen volgens de 3 bronnen wijken dus beduidend af qua niveau. Om 
na te gaan of er wellicht consistente trends volgens de 3 bronnen zijn, is Tabel 10 
gernaakt waarin voor de jaren waarover gegevens beschikbaar zijn, de betreffende 
aantallen zijn uitgerekend. Volgens de Politieregistratie is er een consistent dalend 
trend in geregistreerde fietsdiefstallen poer 100,000 inwoners vanaf 1995. Voor de 
PMB geldt dat ook, voor ERV/POLS niet (toename vanaf 1997). Oorzaak voor 
ERV/POLS is mogelijk de gewijzigde opzet vanaf 1997. 

Tabe110. Aantal geregistreerde fietsdiefstallen per 100,000 inwoners berekend 
volgens 3 bronnen. 

Voor andere delicten zijn tot op zekere hoogte ook dergelijke berekeningen mogelijk 
(na flunk wat puzzelwerk), waarbij verschillen in definities, vraagstelling, onder-
zoekspopulatie en steekproefpopulatie echter in sterke mate bijdragen tot extra 
onzekerheden en meer slagen om de arm. 

4.4 Discussie 

Het opsporen van vergelijkbare cijfers uit verschillende enquetes en registratie-
systemen over dezelfde delicten vergt diepgaand speurwerk in de diverse publicaties 
en brondocumenten. Voor geconstateerde verschillen vallen soms plausibele verkla-
ringen te vinden, maar in sonunige gevallen ontstaat toch het gevoel dat de belang-
rijkste oorzaken gezocht moeten worden in de steelcproefopzet en de exacte formule-
ringen van de vraagstellingen. Ook de verschillen in respons (deze is voor de PMB 
in 1999 gezakt tot onder de 50%) en benadering van de respondenten zouden een 
oorzaak kunnen zijn. 



Onveiligheidsgevoelens: Bang om 's avonds open te doen als er wordt gebeld  
PMB: Komt het wel eens voor dat u 's avonds of 's nachts niet open doet omdat u het niet veilig 
vindt? 
Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit? 
-Vaak 
-Sorts 
-(Bijna) nooit 
-Weet niet/wil niet zeggen  
ERV/POLS: Stelt u zich voor dat u 's avonds alleen thuis bent en rond 22.00 uur wordt er onverwacht 
aangebeld. Wat zou u doen? 
-1k doe gewoon open 
-Ik doe alleen open als het iemand is die ik ken 
-Ik doe alleen open als degene die belt een betrouwbare indruk maakt 
-Ik doe niet open 
-Anders 
-Weigert/weet niet  
Onveiligheidsgevoelens: Mijdt onveilige plekken in de buurt  
PMB: Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig 
vindt? 
Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit? 
-Vaak 
-Soms 
-(Bijna) nooit 
-Weet niet/wil niet zeggen  
De exacte vraagstelling hebben wij niet kunnen vinden in POLS REM (1977) of POLS REP (1977). In 
Huys (1997) staat vermeld dat wordt gevraagd 'of er in de wijk of buurt enge plekken zijn waar de 
respondent 's avonds liever niet alleen zou komen'. 
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Er blijft dan ook een grote onzekerheid over de exacte betekenis en betrouwbaarheid 
van de berekende percentages voor alle enquetes. Zeker voor beleidsmakers is het 
dan ook uiterst moeilijk om uit 'management summaries' van de diverse enquetes de 
juiste conclusies te trekken. Overigens is onze constatering uit regionale media dat 
gemeenten de gegevens uit de PMB veelal vergelijkenderwijs (in de tijd en regio-
naal) analyseren. Verschillen in niveau zijn dan minder belangrijk. 

Tot slot het volgende. De besprekingen van dit hoofdstuk in de Begeleidingscom-
missie deed de voorzitter in haar samenvatting verzuchten 'we moeten er maar mee 
leven'. Deze conclusie moet door ons helaas worden onderschreven. 



Onveiligheidsgevoelens: Aanpassing uitgaansgedrag  
PMB: Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveile pleldcen te vennijden? 
Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit? 
-Vaak 
-Soms 
-(Bijna) nooit 
-Weet niet/wil niet zeggen  
ERV/POLS: Heeft u in de afgelopen jaren uw uitgaanspatroon gewijzigd speciaal om te voorkomen 
dat u slachtoffer wordt van een misdrijf? 
-1k ga daarom minder vaak uit 
-Ik kom niet meer op bepaalde plaatsen 
-1k ga 's avonds nooit meer alleen weg 
-1k ga 's avonds niet meer uit 
-Nee 

, -Weigert / weet niet  
Inbraak in woning  
PMB: Is er in de afgelopen 12 maanden wel een iets gestolen uit uw woning? Zo ja, hoe vaak?  
ERV/POLS: Is er de afgelopen 5 jaar wel eens bij u ingebroken of is er wel eens iemand uw huis 
binnengedrongen?  
Fietsdiefstal  
PMB: Is uw huishouden in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van fietsdiefstal? Het gaat 
hierbij om alle fietsen in uw huishouden. Zo ja, hoe vaak?  
ERV/POLS: Is de laatste 5 jaar wel eens een fiets van u gestolen? Ik bedoel fietsen waar u de hoofd-
gebruiker van bent of was.  
Autodiefstal  
PMB: Is uw auto/ zijn een of meerdere auto's in de afgelopen 12 maanden wel eens gestolen? We 
bedoelen ALLE auto's samen. Zo ja, hoe vaak?  
ERV/POLS: Is uw huidige auto of een vorige auto van u de laatste 5 jaar wel eens gestolen?  
Diefstal uit auto  
PMB: Is er de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen UIT uw auto/ 6-en van de auto's. We 
bedoelen ALLE auto's samen. Zo ja, hoe vaak?  
ERV/POLS: Is er de laatste 5 jaar wel eens jets uit een auto van u gestolen, bijvoorbeeld de accu, een 
autoradio, cassettebandjes, een jas, een tas, of andere spullen van u of iemand anders?  
Mishandeling  
PMB: Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van mishandeling? Zo ja, 
hoe vaak?  
ERV/POLS: Heeft iemand u in de laatste 5 jaar ooit wel eens aangevallen of mishandeld door u te 
slaan of te schoppen of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen u te 
gebruiken?'. 	 . 
Bedreiging  
PMB: 'Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met lichamelijk geweld? Zo ja, hoe 
vaak?  
ERV/POLS: Heeft iemand u de laatste 5 jaar ooit wel eens bedreigd met slaan, schoppen, een pistool, 
een mes of iets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen of mishandeld? 
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Geweld  
PMB: Hiervoor worden de vragen betrekking hebbende op `diefstal portemonnee met geweld', `drei-
ging lichamelijk geweld', `mishandeling' of andere vorm van slachtofferschap tezamen genomen.  
ERV/POLS: Bij slachtoffers van misdrijven wordt doorgevraagd en worden de volgende vragen 
gesteld ten aan zien van geweld: 
Is er toen geweld tegen personen gebruikt? 
-Ja 
-Nee 
-Weigert / weet niet 
Tegen wie is er toen geweld gebruikt? 
-0.P. (=respondent) 
-Ander(e) lid/leden huishouden 
-Iemand anders, geen lid huishouden 
-Weigert/ weet niet 
(meerdere antwoorden mogelijk)  
Doorrijden na ongeval  
PMB: Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens een aanrijding gehad, waarbij de ander doorreed?  
ERV/POLS: Bent u in de afgelopen 5 jaar wel eens aangereden door een auto, bromfiets of ander 
vervoerrniddel, waarbij de tegenpartij is doorgereden zonder zich bekend te maken?  
Meldingsbereidheid geweld  
PMB: Heeft u dit voorval aangegeven bij de politie?  
ERV/POLS: Heeft u zelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld of is het door de politie 
zelf ontdekt?  
Aangiftebereidheid geweld  
PMB: Heeft u van deze aangifte een aangiftekaart of een proces-verbaal ondertekend?  
ERV/POLS: Heeft u (of degene die het heeft gemeld) een document getekend, zoals een aangiftefor- 
mulier, aangiftekaart of een procesverbaal?  
Meldingsbereidheid fietsdiefstal  
PMB: Heeft u dit voorval aangegeven bij de politie?  
ERV/POLS: Heeft u zelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld of is het door de politie 
zelf ontdekt?  
Aangiftebereidheid fietsdiefstal 	

S. 

PMB: Heeft u van deze aangifte een aangiftekaart of een proces-verbaal ondertekend?  
ERV/POLS: Heeft u (of degene die het heeft gemeld) een document getekend, zoals een aangiftefor- 
mulier, aangiftekaart of een procesverbaal? 
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Op basis van de bevindingen die we in de voorgaande hoofdstukken hebben vastge-
legd formuleren we hieronder onze aanbevelingen voor toekomstige versies van de 
PMB. 

5.1 Representativiteit 

1. Pas voor landelijke en regionale cijfers een weging toe naar leeftijd, geslacht, 
regio, opleiding, arbeidsstatus, type huishouden en woningbezit. 

2. Besteed in de rapportage meer aandacht aan relaties tussen achtergrondkenmer-
ken en een aantal kernvragen, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een afzon-
derlijk deelrapport. 

3. Rapporteer in de PMB specifiek over autochtonen. Ga voor allochtonen de 
mogelijkheid na om bij bestaande surveys aan te sluiten die specifiek op alloch-
tonen zijn gericht. 

4. Voer onderzoek uit om verschillen tussen mensen met een telefoonnurruner in 
een openbaar bestand en mensen zonder zo'n nummer in kaart te brengen. Dit 
zou uitgevoerd kunnen worden middels een parallelonderzoek met de reguliere 
PMB. 

5. Verken via het onder (4) genoemde parallelonderzoek de mogelijkheden om 
over te gaan op het GBA of het Postafgiftepuntenbestand van PTT Post als 
steekproefkader. Voor het GBA zouden gemeenten kunnen worden gezocht die 
bereid zijn hun deel van het GBA ter beschikking te stellen voor specifiek dit 
onderzoek. 

6. Verrijk de steekproef voor het parallelonderzoek met telefoonnummers. Stratifi-
ceer naar het al dan niet voorkomen van een telefoonnummer in het bestand 
waar ook de PMB uit put. 

7. Benader de personen uit de steekproef voor het parallelonderzoek volgens 
verschillende protocollen. Hierbij moet gedacht worden aan het al dan niet stu-
ren van een introductiebrief en al dan niet telefonisch benaderen van de perso-
nen waarvan een telefoonnununer te achterhalen valt. 

8. Maak het genoemde parallelonderzoek zo groot dat verschillen die van praktisch 
belang zijn ook inderdaad aangetoond kunnen worden. 
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5.2 Jaartrends 

1. Beoordeel of de jaartrends van achtergrondkenmerken afhangen. 
2. Beoordeel de praktische relevantie van jaartrends door verschillen (verhoudin-

gen) tussen jaren te vergelijken met verhoudingen tussen categorieen van ach-
tergrondkenmerken. 

3. Hecht meer belang aan trends met een continu dalend of stijgend verloop dan 
aan trends waarbij wisselend een stijging of daling van het desbetreffende jaar-
gemiddelde te zien is. 

5.3 Andere enquetes en registratiesystemen 

1. Gebruik ander enquetes niet om de absolute cijfers met die van de PMB te 
vergelijken. 

2. Gebruik de diverse enquetes om vergelijldngen tussen categorieen van achter-
grondkenmerken te trekken binnen dezelfde enquete. 

3. Streef in de toekomst naar slechts een enquete per onderwerp van beleid. 
4. Probeer de invloed van volgorde en formuleringen van vragen te karakteriseren 

met experimenten in een cognitief laboratorium. 

Delft, 12 juli 2000 
SCEJURS 

TNO TPD 

Drs. E.D. Schoen 

Ir. P.R. Defize 
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Appendix A 

Reconstructie Tabellenrapport uit ruwe gegevens 

Al 

De dataset PMB 99 bevat 820 kolonunen en 77539 cases. De kolonunen worden ook 
wel aangeduid met variabelen. Er zijn aparte kolomnummeringen en 
variabelennununeringen, die niet overeenkomen. Wij gebruiken in het vervolg de 
kolomnummering. Een samenvatting volgt. 

• 1: respondentnummer 
• 2-6: regio / quotagebied / district / basisteam / gemeentenummer 
• 7,8: weegfactoren 
• 9-43: screeningvragen (Sectie 0) en achtergrondkenmerken (Sectie7) 
• 44-58: politieel functioneren (Sectie 2) 
• 59-65: onveiligheidsgevoelens (Sectie 3) 
• 66-69: slachtofferschap 
• 70-72: achtergrondvragen voorvallen 
• 73-87: 15 voorvallen 

88: aantal soorten voorvallen 
• 89: totaal aantal voorvallen 
• 90-131: aangiftegedrag I fietsdiefstal 
• 132-173: aangiftegedrag II autodiefstal 
• 174-215: aangiftegedrag ifi diefstal uit auto 
• 216-257: aangiftegedrag IV vernieling aan auto 
• 258-299: aangiftegedrag V beroving met geweld 
• 300-341: aangiftegedrag VI beroving zonder geweld 
• 342-345: aangiftegedrag VII poging tot inbraak 
• 446-349: aangiftegedrag VIII diefstal uit woning 
• 350-391: aangiftegedrag IX andere vorm van diefstal 
• 392-433: aangiftegedrag X ander vorm van beschadiging 
• 434-475: aangiftegedrag XI bedreiging met lichamelijk geweld 
• 476-517: aangiftegedrag XII slachtoffer van mishandeling 
• 518-559: aangiftegedrag XBI aanrijding met doorrijden 
• 560-601: aangiftegedrag XIV aanrijding zonder doorrijden 
• 602-643: aangiftegedrag XV slachtoffer ander misdrijf 
• 644-727: details laatste voorval 
• 728-761: politiecontacten (Sectie 5) 
• 762-770: preventie woning (Sectie 6) 
• 771-820: toegevoegde indicatoren + filters 

Er zijn 15 voorvallen waarvan het aangiftegedrag nader in kaart is gebracht. De 
voorvalsoorten VII en VIII hebben elk 4 vervolgvragen waarmee aantal voorvallen, 
melding, aangifte en aantal voorvallen in eigen wijk zijn vastgelegd. 
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De overige hebben daamaast nog 2 identieke blokken van 19 vragen waannee het 
aangiftegedrag van voorvallen die niet in de woonplaats plaatsvonden worden 
vastgelegd. Elk blok heeft vragen over plaats van voorval, aantal malen slachtoffer, 
context en aangiftegedrag bij de politie. Voor de plaats van aangifte wordt 
onderscheid gemaakt tussen voorvalplaats, eigen woonplaats of elders. De 
genoemde blokken zijn niet op voorvalsoorten VII en VIII van toepassing, omdat de 
laatstgenoemde soorten over inbraak in de eigen woning gaan. 

Uit de gegevens hebben wij de getallen uit het Tabellenrapport PMB 99 proberen te 
reconstrueren. Hiertoe was intensief contact nodig met Intomart. Dit bureau heeft 
ons bereidwillig terzijde gestaan. We geven een kort overzicht over de individuele 
vragen. 

Tabel 1.17 Verloedering: overlast jongeren 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio, 
Var0039 : viii "Overlast van groepen jongeren", 
Var0007 personen-weegfactor; 

percentage per regio = I resp.in.regio=i 
y Ivu0039=1(vaak) * Var0007 

Var0007 
resp.in .regio=i 

Deze tabel konden wij probleernloos reproduceren. 

Tabel 2.1 Onveiligheidsgevoelens: wel eens 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio 
Var0065 : "v12_0 Voelt zich wel eens onveilig", 
Var0007 : personen-weegfactor; 

percentage per regio = 

* Var0007) 
( 	

I .1  var 0065=1(jo) 
resp.in .regio=i 

Var0007 
resp.in .regio=i 

Deze tabel konden wij probleemloos reproduceren. 
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Tabel 2.8 Be/eying van onveiligheid 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio 
Var0007 : personen-weegfactor 
Var0018 : v14_9 Aantal personen jonger dan 15 jaar 
Var0065 : v120 Voelt u zich wel eens onveilig 
Var0066 : v12_1 Voelt zich vaak, soms of zelden onveilig 
Var0067 : v12_2 a Bepaalde plekken mijden omdat ze onveilig zijn 
Var0068 : v12_2 b 's Avonds / 's nachts niet opendoen want onveilig 
Var0069 : v12_2 c Waardevolle spullen thuis laten tegen roof buiten 
Var0070 : v12_2 d Omrijden/omplopen om onveilige pleklcen te vermijden 
Var0071 : v12_2 e Kinderen ergens niet laten gaan wegens onveilig 

Eerst worden scores voor onveiligheidsgevoel en vennijdingsgedrag per respondent 
berekend: 

berekening score gevoel van onveiligheid 

/not(var0066>0) --> score onveilig = 0 

/var0066=1(vaak) -----> score onveilig = 4 

/var0066=2(soms) 	score onveilig = 3 
= 4 

vai.0066=3(zelden) -> score onveilig = 2 

Ivar0066=4(weetniet / wil .) -> score onveilig = 2 

/var0065=2(neen) --> score onveilig =1 

berekening vennijdingsgedrag 1 mijdt plekken in woonplaats = 

1
.1 „„,0067 .0  -*score vermijdl = 0 

/,,„,„ =,( ,„7, ) ---) score vermijdl = 3 

ivai.0067.2(so.) -, score vermijdl= 2 

iv„,0067=30,00„) --) score vermijdl = .1 1=  2  

var 0067 =4( weetniet 1 wil..) 

berekening vennijdingsgedrag 2 niet open doen 's nachts = 
/m03684 ---,score vermijd2 =0 

I „„006,,( „„,„) ---, score vermijd2= 3 

iver0068=2(soms) -, score vermijd2 = 2 

/„.,00684(n00„) ----)score vermijd2 =1  

var0368.4( wean/ell wil..) 	

2  =2 	

. 
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berekening vermijdingsgedrag 3 waardevolle spullen 
1-->score vermijd3= 0 

thuis= I v  ar0069=1(vaak) --* score vermijd3 =3 

1„..0069.2(soms) --->score vermijd3= 2 

/„„,„69.3(n.,„)  -4 score vermijd3 = 1 

1  var0069=4(weetnlet I WI ..) ---- score vermijd3 = 2 

berekening vermijdingsgedrag 4 onrijden omlopen = I.
1

Ivar00704 --) score vermijd4= 0 

I  var0070=1(vaak) -4 score vermijd4 = 3 

I var0070.2(stn.) ---- score vermijd4= 2 

0070 3(  „) -*score vermijd4 =1 ver 	= noo 

varC070=4( weetniet 1 wil..)-- score vermijd4= 2 

berekening vermijdingsgedrag 5 lcinderen niet laten gaan = 

.1
/,..007 ,„) ---> score vermijd5 = 0 

ivarocrn=10.0 -* score vermijd5 = 3 

Ivar0071=2(sonts) ----) score vermijd5 = 2 

/ 	-4 score vermijd5 = 1 1  var007 1=3(nooir ) 

var007 1=4( Preemie I WI.). - score > score vermijd5 = 2 

Als respondent var0018 >0 (dus kinderen onder de 15) dan wordt de score voor 
een respondent : 

(onveilig + vermijdl+ vermijd2+ vermijd3+ vermijd4 + vermijd5)— 
score ond15 = 	  

14/ 
/10 

Als respondent not (var0018 > 0 ) (dus geen kinderen onder de 15) dan wordt de 
score voor een respondent: 

(oveilig + vermijdl+ vermijd2 + vermijd3+ vermijd4)— 4 
score bov15 = 

12/ 
/10 

k4 

De score per regio wordt flu: 

E(4ar0018>0 * var 0007 * score ond15 + 4„, (vai.0018>0) * var0007 * score bov15) 
resp.in .regio=i 

E var 0007 
resp.in.rego=i 

Dit is een score die waarden tussen 0 en 10 kan aannemen. Wij waren niet in staat 
om vanuit de informatie in de landelijke Rapportage de tabel te reproduceren. 
Uiteindelijk konden we dat met aanvullende condities wél doen. 
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De tabel uit het rapport komt tot stand door van de som van een aantal scores een 
getal af te trekken dat afhangt van het aantal beantwoorde vragen (in de 
bovenstaande formule is dat getal gefixeerd op 5 voor mensen met kinderen beneden 
de 15 en 4 voor degenen zonder kinderen beneden de 15). Vervolgens wordt 
vermenigvuldigd met 10/14 (voor de ouders van kinderen onder de 15 jaar) of 10/12 
(voor anderen). Hiermee konden we de tabel volledig reproduceren. We vinden het 
echter correcter om ook de vermenigvuldigingsfactoren aan te passen aan het aantal 
beantwoorde vragen. De tabel die zo tot stand komt wijkt voor 7 regio's 0.1 punt af 
van de tabel uit het rapport. We praten dus over kleine verschillen. De verdere 
analyses zijn met onze eigen berekeningsmethodiek gedaan. 

Tabel 3.3 (Poging tot) inbraak 

De gebruikte variabelen zijn: 
var0002 : Regio 
var0008 : huishoud-weegfactor 
var0086 : v10x07 Inbraak in woning zonder iets gestolen 
var0087 : v10x08 Inbraak in woning waarbij jets gestolen 

percentage (poging tot) inbraak per regio 

E var 0008 * Ivar 0086>0 or var 0087 >0 
1 00*  resp.in .regio=i 

E var0008 
resp.in .regio=i 

Deze tabel konden wij probleemloos reproduceren op het percentage voor Friesland 
na (wij: 5.0%, tabel 3.3: 4.9%). Dat bleek bij navraag te liggen aan een verandering 
van de weegfactoren voor Friesland na het verschijnen van het tabellenrapport. 

Tabel 4.3 Meldingbereidheid (poging tot) inbraak 

De gebruikte variabelen zijn: 
var0002 : Regio 
var0008 : huishoud-weegfactor 
var0355 : aantal voorvallen die plaats vonden in uw woonplaats 
var0356 : aantal voorvallen die RP. heeft aangegeven bij de politie 
var0359 : aantal voorvallen die plaats vonden in uw woonplaats 
var0360 : aantal voorvallen die RP. heeft aangegeven bij de politie 

percentage meldingsbereidheid inbraak in regio =100* 
var 0356 + var  0360  E var 0008 

resp.in.rego=i 	var 0355 + var 0359  

E var 0008* / var 0355+ var 0359 ) )43  
rwsp.in.regio=i 
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Ook hier wijkt `ons' percentage voor Friesland jets af. Wij: 49.8%; tabel 4.3: 49.4%. 

Tabel 3.8 Fietsdiefstal 

De gebruikte variabelen zijn: 
var0002 : Regio 
var0008 : huishoud-weegfactor 
var0079 : v10_d aantal fietsen laatste jaar tegelijk ter beschikking 
var0080 : v10x01 diefstal van fiets 

E var 0008 * var0080 
het aantal voorvallen per 100 fietsen per regio : 

resp.in.regio=i 

Tabel 3.10 Portemonneediefstal met geweld 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio, 
Var0084 : " v10x05 beroving met geweld", 
Var0007 : personen-weegfactor 

• (/var0084>0 * Var0007) 

percentage per regio = resiLinregi°=i 	  E Var0007 
resp.in.regio=i 

Deze tabel konden we probleemloos reproduceren. 

E var0008* var0079 
resp.in .regio=i 

A.6 

De getallen die wij lcrijgen zijn voor Groningen, Friesland, en Haaglanden niet in 
overeenstenuning met tabel 3.8. Wij; 10.8, 6.0, 8.3; tabel 3.8: 10.3, 5.7, 8.2. We 
konden de tabel volledig reproduceren na uitsluiting van cases met 16 of meer 
gestolen fietsen. De tabel betrekt het aantal gestolen fietsen op het aantal fietsen dat 
het huishouden TEGELIJK ter beschikking had. Als bijzonderheid merken we op, 
dat voor 416 personen het aantal fietsen dat het huishouden TEGELIJK ter 
beschilcking had minder was dan het aantal gestolen fietsen. Dat is logisch ook zeer 
we! mogelijk. We vragen ons echter af of de tabel de gestolen fietsen niet zou 
moeten betrekken op het totaal aantal fietsen wat in een huishouden is omgegaan. 

Voor de verdere analyse hebben we ons beperlct tot de gevallen waarbij het aantal 
gestolen fietsen kleiner dan of gelijk was aan het aantal beschikbare fietsen. 
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Tabel 3.11 Bedreiging 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio 
Var0090 : "v10x11 Bedreiging met lichamelijk geweld", 
Var0007 : personen-weegfactor 

Percentage per regio = 

Percentage per regio = 

E (I 0090>0 * Var0007) 
resp.in .rego=i 

Var0007 
resp.in .regio=i 

Voor Friesland staat in het tabellenrapport 5.5%, terwijl wij 5.6% berekenden. 

Tabel 3.12 Mishandeling 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio 
Var0091 : "v10x12 Slachtoffer van mishandeling" 
Var0007 : Personen-weegfactor 

(ivar 0091>o  * Var0007) 
resp.in .regio=i 

E Var0007 
resp.in .regio=i 

Deze tabel konden we probleemloos reproduceren. 



TNO-rapport 

Appendix A 

FSP-RPT-000032 	 0 	 A.8 

Tabel 4.11 Aangifiebereidheid geweldsdelicten 

De gebruikte variabelen zijn: 
Var0002 : Regio 
Var0007 : Personen-Weegfactor 
Var0269 : Aantal voorvallen die plaatsvonden in uw woonplaats 
Var0271 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0275 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 
Var0288 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0290 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0292 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0294 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 
Var0307 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0309 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0311 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0449 : Aantal voorvallen die plaatsvonden in uw woonplaats 
Var0451 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0455 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 
Var0468 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0470 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0472 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0474 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 

• Var0487 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0489 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0491 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0492 : Aantal voorvallen die plaatsvonden in uw woonplaats 
Var0494 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0498 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 
Var0511 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0513 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0515 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0517 : Hoe vaak bent u in genoemde plaats slachtoffer geworden 
Var0530 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0532 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 
Var0534 : Aantal aangiftekaarten of proces-verbalen ondertekend 

Percentage per regio =100* 

Var0007 
respin.regio=i 

aantalgeweldsdelicten 
aantalondertekendeprocessenverbaal 

Voor de berekening worden de missings op 0 gezet. 

EVar0007 * (1( aantalgeweldsdelic1en)>0) 

respin.regio=i 
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De tabel die wij opstelden wijkt voor 4 regio's jets af van die uit het tabellenrapport: 

regio 	 % uit tabellenrapport 	% uit onze tabellering 

Friesland 	 17.5 	 17.2 

Gelderland Z 	 17.2 	 17.4 

Zaanstreek-Waterl and 	14.3 	 14.7 

Flevoland 	 21.0 	 21.2 

Omdat het hier om een secundaire analyse gaat, hebben we geen prioriteit gegeven 
aan het exact achterhalen van de genoemde verschillen; we baseren de verdere 
analyses op onze eigen tabellering en stellen vast dat deze een geringe afwijlcing 
vertoont met de tabellering uit het tabellenrapport. 



nr. 	doelvariabelen 	 antwoordcategorie 	populatie  

1 	verloedering: overlast door jongeren 	komt vaak voor 	 15 jaar  

2 	onveiligheidsgevoelens, wel eens 	wel eens 	 15 jaar  

3 	beleving van onveiligheid 	 samenstelling 	 ?.. 15 jaar  

4 	(poging tot) inbraak 	 of een inbraak of een 	won ingen 
poging daartoe of beide  

5 	meldingsbereidheid (poging tot) inbraak 	aantal meldingen 	slachtoffers  

6 	fietsdiefstal 	 aantal gestolen fietsen 	fietsen  

7 	portemonnee-diefstal met geweld 	1 of meer 	 15 jaar  

8 	bedreiging 	 1 of meer 	 .. 15 jaar  

9 	mishandeling 	 1 of meer 	 ?. 15 jaar  

10 	aangiftebereidheid geweldsdelicten 	samenstelling 	 slachtoffers 
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Appendix B Statistische modelbouw 

Analyses PMB 99. De volgende doelvariabelen zijn aan een nadere analyse 
onderworpen. 

B.1 

Allereerst is een elektronische tabel gemaakt met 12000 cellen. Dit zijn de 
combinaties van de antwoordcategorieen van de volgende achtergrondkenmerken: 
1. regio: de 25 politieregio's, 
2. geslacht: man, vrouw, 
3. leeftijd: 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65 en ouder (een streepje betekent 'tot en 

met'), 
4. opleiding: lager (lager onderwijs, lager beroepsonderwijs), middelbaar 

(MAVO, middelbaar beroepsonderwijs, HAVO,VW0), hoger (HBO, WO), 
5. betaald werk: ja, nee, 
6. aantal personen: eenpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden, 
7. herkomst: autochtoon, allochtoon, 
8. huisbezit: koophuis, huurhuis. 

Per cel van de tabel zijn per doelvariabele de volgende grootheden bepaald. Voor de 
vragen 1 en 2: totaal aantal personen met het desbetreffende antwoord en totaal 
aantal personen met een antwoord; vraag 3: gerniddelde score en aantal personen 
waarop dit gemiddelde is gebaseerd; vraag 4: totaal aantal huishoudens dat ten 
minste 1 maal getroffen is door een poging tot inbraak of een diefstal uit woning en 
het totaal aantal huishoudens dat op beide samenstellende vragen (poging tot inbraak 
en inbraak uit woning) heeft geantwoord (ook voor de getroffen huishoudens geldt 
dat op beide vragen geantwoord moet zijn); vraag 5: totaal aantal meldingen van 
degenen die op beide samenstellende vragen hebben geantwoord en totaal aantal 
(pogingen tot) inbraak; vraag 6: totaal aantal gestolen fietsen en totaal aantal tegelijk 
ter beschilddng staande fietsen; vraag 7, 8 en 9: totaal aantal slachtoffers en totaal 
aantal personen die op de desbetreffende vraag heeft geantwoord; vraag 10: totaal 
aantal ondertekende aangiften geweldsdelicten en totaal aantal geweldsdelicten. 
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De gegevens zijn gemodelleerd met een gegeneraliseerd lineair model met een 
binomiale respons en een logit link functie. Een uitzondering hierop vormt vraag 3; 
deze vraag wordt hieronder apart besproken. McCullagh and Nelder (1989) gaan 
gedetailleerd in op gegeneraliserde lineaire modellen. We volstaan daarom met een 
korte uitleg. Deze is bedoeld voor de methodologisch ganteresseerde lezer. 

De respons voor de respectieve doelvariabelen is steeds het eerstgenoemde totaal in 
de vorige alinea. Het totaal aantal binomiale trials is het totaal dat als tweede 
genoemd staat. Zo kunnen er 34 van de 49 personen uit een bepaalde cel van de 
tabel `komt vaak voor' antwoorden op de vraag over overlast door jongeren. Hierbij 
komt 34 overeen met de `successen' en 49 met het aantal trials. 
Het gaat erom een model te maken van de kans op een `positieve' respons (ja 
antwoorden, getroffen zijn door (poging tot) inbraak, melding van (poging tot) 
inbraak, fietsdiefstal, slachtofferschap, aangiftebereidheid) als functie van de 
achtergrondkenmerken. Een van de mogelijke modellen is dat met alleen de 
hoofdeffecten van regio, geslacht en leeftijd. Zo'n model ziet er als volgt uit: 

logit 	= log (lriik/(1-Itiik)) 	+ {regio }; + {geslacht } j  + {leeftijd } k  

Hierbij is itii k  de kans op een positieve respons voor een persoon uit regio i, van 
geslacht j en uit leeftijdgroep k. De logit functie verbindt die kans met een 
uitdrukking die lineair is in de achtergrondkenmerken. Dat is handig, omdat de kans 
zelf dan altijd een grootheid is die tussen de 0 en de 1 ligt. 

In deze formule zijn de grootheden tussen lcrulhaken getallen die afhangen van resp. 
de regio, het geslacht en de leeftijd. Uit de formule blijkt, dat de bijdrage van regio 
niet afhangt van die van geslacht en leeftijd. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor 
de bijdragen van geslacht en leeftijd. 

Per doelvariabele wordt als volgt een model bepaald dat de gegevens adequaat 
beschrijft. De modellering bestaat uit twee fasen, die we met `hoofdeffectenfase' en 
interactiefase' zullen aanduiden. De hoofdeffectenfase begint met het uitproberen 
van 8 modellen waarbij de kans op een positieve respons wordt gemodelleeerd als 
een functie van een enkel achtergrondkenmerk. De aannemelijkheid van elk van 
deze modellen wordt vergeleken met de aannemelijkheid van een zogenoemd 
nulmodel. In een nulmodel wordt de kans op een positieve respons met een 
constante gemodelleerd die niet afhangt van de achtergrondkenmerken. 

De aannemelijkheid van de 8 modellen met een enkele term erin kan met een 
zogenoemde likelihood ratio toets worden vergeleken met die van het nul model. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule van een binomiale kansverdeling. 
Het achtergrondkenmerk dat de aannemelijkheid het sterlcst doet stijgen wordt 
definitief in het beschrij vend model opgenomen, maar alleen als de stijging in 
aannemelijkheid statistisch significant is 
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Na de eerste stap herhaalt zich de procedure voor modellen die naast de term uit de 
eerste stap nog een extra term hebben. Ook hier wordt via likelihood ratio toetsen 
bepaald welke extra term de aannemelijkheid van het model het sterkst doet stijgen; 
die term wordt dan in het model opgenomen. 
De hoofdeffectenfase eindigt als er geen termen meer zijn die de aannemelijkheid 
statistisch significant doen stijgen. 

In de interactiefase worden van de achtergrondkenmerken die uit de 
hoofdeffectenfase naar voren komen alle mogelijke interacties tussen twee 
achtergrondkenmerken uitgeprobeerd. Dit gebeurt op een zelfde manier als in de 
hoofdeffectenfase. De procedure eindigt als er geen significante verbetering in 
aannemelijheid gerealiseerd kan worden. 

De manier van modelbouw staat bekend als 'forward selection' (zie Draper and 
Smith, 1998). De modelleringstechniek komt overeen met logistische regressie, al 
wordt deze term gewoonlijk gereserveerd voor situaties waarin de 
achtergrondkenmerken op een continue schaal liggen en daarmee maar een 
binomiale trial per geval hebben. 

Voor het model dat aan het eind van de modelbouwprocedure tot stand is gekomen 
worden de modeltermen als volgt statistisch beoordeeld. De interacties uit het model 
(als ze erin zitten) worden beurtelings uit het model verwijderd en er weer in gestopt 
(de overige termen blijven erin). Voor de tweetallen van modellen worden 
likelihood ratio toetsen uitgevoerd. De toetsingsgrootheid is verwant met de F 
waarde voor gewone lineaire regressie en zal in het volgende overzicht als zodanig 
worden gerapporteerd. Bij de F waarde hoort een P waarde die aangeeft hoe klein de 
toevalskans is dat een extremer resultaat dan dit kan worden bereikt. 

De hoofdeffecten die corresponderen met een significante interactie worden niet 
verder beoordeeld. limners, een interactie duidt er al op dat die hoofdeffecten een rol 
spelen. De hoofdeffecten waarvoor geen corresponderend interactie in het model zit 
worden beoordeeld door modellen met en zonder dat hoofdeffect (en met de overige 
effecten) te vergelijken. 

Afwijkende procedure bij vraag 3. Vraag 3 is een samenstelling uit allerlei 
afzonderlijke vragen. Het is plausibel dat zo'n samenstelling bij benadering een 
normale kansverdeling volgt. Wel moeten we rekening houden met het aantal 
waarnemingen waarop een gemiddelde is gebaseerd. Deze geven we in de analyse 
mee als gewichten. Een gemiddelde dat op 100 waarnerningen gebaseerd is telt in 
deze procedure zwaarder mee dan een gemiddelde dat op 10 waarnemingen 
gebaseerd is. 
De bovenstaande overwegingen leidden ertoe dat we voor vraag 3 gebruik hebben 
gemaakt van een gegeneraliseerd lineair model met een normale respons, een 
identiteitslink en gewichten. Ofwel van gewogen lineaire regressie. Op dit gegeven 
na is de modelbouwprocedure voor vraag 3 identiek aan die voor de overige vragen. 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	P waarde  

regio 	 24 	 12.5 	 < 0.001  

geslacht 	 1 	 14.8 	 <0.001  

leeftijd 	 4 	 54.3 	 <0.001  

opleiding 	 2 	 5.02 	 0.007  

betaald werk 	 1 	 5.64 	 0.018  

aantal personen 	- 	 - 	 -  

herkomst 	 - 	 - 	 -  

huisbezit 	 1 	 474 	 < 0.001 
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Procedure voor tijdtrends. Om tijdtrens te analyseren maakten we gebruik van 
dezelfde soort modelleringstechnieken als hierboven staan beschreven. Modellering 
vond plaats op de dataset die ontstaat als we de 4 monitoijaren samenvoegen. De 
factor `jaar' wordt hierbij als een negende achtergrondkenmerk meegenomen, maar 
wel met een aparte status. We voerden de volgende analyses uit. 

A. Aanalyse van jaarverschillen zonder correctie voor verschillen in 
achtergrondkenmerken; 

B. Analyse van jaarverschillen na correctie achtergrondkenmerken die uit de PMB 
99 als belangrijk naar voren kwamen (inclusief eventuele interacties); 

C. Analyse van eventuele verschillen in trend voor de diverse categorieen van 
achtergrondkenmerken. 

Voor de ongecorrigeerde jaarverschillen stelden we modellen op waarbij de logit 
van de succeskans lineair van jaar afhangt en modellen waarbij er buiten deze 
verschillen om nog extra jaarverschillen zijn. Deze modellen werden door likelihood 
ratio toetsen met elkaar vergeleken. 
De analyse van jaarverschillen na correctie vond plaats door een model met de 
termen die bij de analyse van PMB 99 gevonden zijn toe te passen op de data van 
93-99. Dit model wordt vergeleken met een model met als extra term `jaar'. Ook 
hier worden de jaarverschillen opgesplitst in een lineair stuk en een niet-lineair stuk. 
Tenslotte wordt de interacties van elk van de relevante achtergrondkenmerken met 
jaar uitgeprobeerd met forward selection. 

In de overzichten hieronder zijn de modelbouwresultaten zonder verder commentaar 
weergegeven. Impliciet bevatten de overzichten de modelformules voor de diverse 
analyses, omdat alleen die effecten zijn opgenomen die uit de modelbouwprocedure 
als statistisch significant naar voren kwamen. 

Tabel 1.17: verloedering: overlast jongeren 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	 P waarde  
Regio 	 24 	 41 	 < 0.001  
Geslacht 	 * 	 *  
Leeftijd 	 * 	 * 	 *  

Opleiding 	 2 	 191 	 <0.001  
betaald werk 	 1 	 8.60 	 0.003  
aantal personen 	1 	 36.6 	 <0.001  
Herkomst 	 - 	 - 	 -  

Huisbezit 	 1 	 143 	 <0.001  
geslacht x leeftijd 	4 	 14.8 	 <0.001 

tijdtrend 	 df 	F 	 P 
PMB 93-99  
ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	25.4 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	6.68 	 0.035  

na correctie 	homogene trend 	 1 	44.1 	 <0.001  
verder jaarverschil 	2 	16.3 	 <0.001  

afhankelijkheid 	regio 	 72 	7.11 	 <0.001  

leeftijd 	 12 	8.13 	 <0.001  

geslacht 	 3 	3.63 	 0.012 

tijdtrends 	 df 	F 	 P 
PMB 93-99  
ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	130 	 <0.001  

• verder jaarverschil 	2 	25.1 	 <0.001  
na correctie 	homogene trend 	 1 	367 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	11.0 	 <0.001  
afhankelijkheid 	regio 	 72 	5.39 	 <0.001  

leeftijd 	 12 	3.43 	 <0.001 
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Tabel 2.1: onveiligheidsgevoelens: wel eens 

*: de desbetreffende factor is bij een interactie betrokken 



PMB 99 	 Df 	 F waarde 	 P waarde  

Regio 	 * 	 *  

Geslacht 	 * 	 * 	 *  

Leeftijd 	 4 	 33.1 	 <0.001  

opleiding 	 2 	 112 	 <0.001  

betaald werk 	 1 	 45.4 	 <0.001  

aantal personen 	1 	 29.0 	 <0.001  

herkomst 	 1 	 6.20 	 0.013  

huisbezit 	 1 	 283 	 <0.001  

regio x geslacht 	24 	 6.16 	 <0.001 

PMB 99 	 df 	 F waarde 	 P waarde  

regio 	 24 	 13.8 	 <0.001  

geslacht 	 1 	 8.23 	 0.004  

leeftijd 	 4 	 14.9 	 <0.001  

opleiding 	 , 2 	 53.8 	 <0.001  

_  betaald werk 	 1 	 7.67 	 0.006  

aantal personen 	1 	 9.81 	 0.002  

herkomst 	 - 	 - 	 -  

huisbezit 	 1 	 7.11 	 0.008 	 . 

tijdtrend 	 df 	F 	 P 
PMB 93-99  

ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	70.6 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	14.2 	 <0.001  

na correctie 	homogene trend 	 1 	72.2 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	8.08 	 <0.001  

afhankelijkheid 	regio 	 72 	7.46 	 <0.001  

leeftijd 	 12 	6.79 	 <0.001  

geslacht 	 3 	5.77 	 <0.001 

tijdtrend 	 df 	F 	 P 
PMB 93-99  

ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	261 	 <0.001  

, 	 verder jaarverschil 	2 	57.1 	 <0.001  

na correctie 	homogene trend 	 1 	70.24 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	57.49 	 <0.001  

afhankelijkheid 	- 	 - 	 - 
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Tabel 2.8: beleving onveiligheid 

*: de desbetreffende factor is bij een interactie betrokken 

Tabel 3.3: (poging tot) inbraak 

B.6 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	P waarde  

Regio 	 * 	 * 	 *  

Geslacht 	 I 	 12.7 	 <0.001  

Leeftijd 	 * 	 * 	 *  

Opleiding 	 * 	 *  

Betaald werk 	 1 	 67.5 	 <0.001  

Aantal personen 	 * 	 * 	 *  

Herkomst 	 1 	 85.2 	 <0.001  

Huisbezit 	 * 	 * 	 *  

Regio x leeftijd 	 96 	 2.76 	 <0.001 

Leeftijd x # personen 	4 	 27.7 	 <p.001 

Leeftijd x opleiding 	 8 	 10.2 	 <0.001 

Leeftijd x huisbezit 	 4 	 17.0 	 <0.001 

Tijdtrend 	 df 	F 	P 

PMB 93-99  
Ongecorrigeerd 	homogene trend 	1 	147 	<0.001  

verder jaarverschil 	2 	12.7 	<0.001  

Na correctie 	homogene trend 	1 	11.0 	<0.001  

verder jaarverschil 	2 	22.1 	<0.001  

Afhankelijkheid 	regio 	 72 	4.26 	<0.001  

betaald werk 	 3 	4.91 	0.002  

geslacht 	 3 	3.82 	0.009 

tijdtrend 	 df 	F 

PMB 93-99  
homogene trend 	 1 	7.45 	 0.006  

verder jaarverschil 	2 	1.46 	 >0.1 
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Tabel 4.3: meldingbereidheid (poging tot) inbraak 

Het antwoord op deze vraag wordt niet door een van de achtergrondkenmerken 
beInvloed. 

Tabel 3.8: fietsdiefstal 

*: de desbetreffende factor is bij een interactie betrokken 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	P waarde  

regio 	 24 	 4.42 	 <0.001  

geslacht 	 1 	 560 	 <0.001  

leeftijd 	 4 	 217 	 <0.001  

opleiding 	 2 	 62.3 	 <0.001  

betaald werk 	 1 	 9.02 	 0.003  

aantal personen 	 1 	 29.4 	 <0.001  

herkomst  

huisbezit 	 1 	 104 	 <0.001 

tijdtrend 	 df 	F 	 P 

PMB 93-99  

ongecorrigeerd 	homogene trend 	1 	35.5 	 <0.001  

verder jaarverschil• 	1 	1.24 	 > 0.5  

na correctie 	homogene trend 	1 	93.77 	<0.001  

verder jaarverschil 	2 	1.33 	 > 0.5  

afhankelijkheid 	- 	 - 	- 	 - 

tijdtrend PMB 93-99 	df 	F 	 P  

homogene trend 	 1 	17.37 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	0.73 	 > 0.5 
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Tabel 3.10: portemonneediefstal met geweld 

Het antwoord op deze vraag wordt niet door een van de achtergrondkenmerken 
beInvloed. 

Tabel 3.11: bedreiging 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	 P waarde  

Regio  
Geslacht  
Leeftijd 4 95.4 <0.001  
Opleiding  
betaald werk  
aantal personen  
Herkomst  
Huisbezit 

tijdtrend 	 df 	F 	 P 

PMB 93-99  
ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	6.51 	 0.01  

verder jaarverschil 	2 	3.43 	 0.032  

na correctie 	homogene trend 	 1 	15.72 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	2.23 	 0.11  

afhankelijkheid 	 - 	- 	 - 
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Tabel 3.12: mishandeling 

B.9 



PMB 99 	 df 	 F waarde 	 P waarde  

regio 	 24 	 6.94 	 <0.001  

geslacht 	 1 	 31.0 	 <0.001  

leeftijd 	 4 	 24.7 	 <0.001  

opleiding  

betaald werk  

aantal personen  

herkomst 	 1 	 4.78 	 0.029  

huisbezit 	 I 	 15.9 	 <0.001 

tijdtrend 	 df 	F 
PMB 93-99  

ongecorrigeerd 	homogene trend 	 1 	261 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	57.1 	 <0.001  

na correctie 	homogene trend 	 1 	45.5 	 <0.001  

verder jaarverschil 	2 	53.1 	 <0.001  

afhankelijkheid 	- 	 - 	- 	 - 
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Tabel 4.11 aangiftebereidheid geweldsdelicten 

B.10 
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