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samenvatting   

Het doel van het onderzoek is het leveren van informatie over criminaliteit, onveiligheid, 
preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie. Door de in de tijd 
herhaalde, gestandaardiseerde afname en het grote aantal interviews (ruim 88.000 in 2001) is het 
mogelijk vergelijkingen in de tijd te maken alsmede vergelijkingen tussen landelijke en regionale 
uitkomsten of tussen regio' s onderling. In de regio' s die gebruik gemaakt hebben van de 
opstapmogelijkheid zijn zelfs vergelijkingen op lager niveau mogelijk. 

Uit de monitor komt naar voren dat het veiligheidsniveau in Nederland in de afgelopen jaren op 
meerdere aspecten is verbeterd. Net als in het verleden zijn er grote regionale verschillen in de 
onderzochte verschijnselen en in de ontwikkelingen van die verschijnselen.  
Enkele belangrijke landelijke resultaten zijn: 

• Bij de buurtproblemen is sprake van een afname van de mate waarin vermogensdelicten en 
'dreiging' als een buurtprobleem worden ervaren. De mate waarin verloedering als 
buurtprobleem wordt ervaren is stabiel gebleven, maar sommige aspecten hiervan 
(bijvoorbeeld overlast door groepen jongeren en rommel op straat) zijn toegenomen.  

• In de meeste regio' s zijn tussen 1999 en 2001 de onveiligheidsgevoelens licht afgenomen, 
wat opvallend is gezien de gestage stijging tussen 1995 en 1999 van het aantal mensen dat 
zich wel eens onveilig voelt.  

• De meeste vormen van vermijdingsgedrag (gedragsaanpassing vanwege vermeende 
onveiligheid) komen minder vaak voor dan in 1999. Uitzondering hierop is de stijging in het 
aantal ouders met jonge kinderen dat hun kinderen vaak niet toestaat bepaalde plaatsen te 
bezoeken vanwege de vermeende onveiligheid.  

• Het aantal slachtoffers van (poging tot) inbraak en fietsdiefstal is in vergelijking tot 1999 
afgenomen, het aantal slachtoffers van autocriminaliteit en bedreiging met geweld is stabiel.  

• De meldings - en aangiftebereidheid zijn gedaald ten opzichte van 1999.  
• Het aantal keren dat bij het opnemen van een aangifte een preventie-advies is vertrekt door 

de politie is ten opzichte van 1999 gedaald. Die daling is vooral terug te vinden bij fietsdiefstal 
en autocriminaliteit.  

• Ruim een derde van de Nederlanders heeft in 2001 contact gehad met de politie, dat is 
minder dan in voorgaande jaren. Tweederde van de betreffende personen is tevreden over 
het contact met de politie.  

• In 2001 is men iets minder tevreden over de beschikbaarheid, de zichtbaarheid en het 
functioneren van de politie dan in 1999.  

Sinds 1993 is er een toename in genomen maatregelen voor inbraakpreventie. Deze stijgende lijn is in 
2001 doorgezet. 

 


