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VOORWOORD 
Dit rapport bevat de resultaten van een vergelijkend 
onderzoek onder de bevolking van de gemeente Utrecht 
naar de omvang van de (kleine) criminaliteit en daarmee 
verondersteld verbonden aspecten - zoals gevoelens van on-
veiligheid. en oordeel over de taken en het optreden van 
de politie. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling daze vergelijking 
te beschouwen als onderdeel van een evaluatie van nieuwe 
ontwikkelingen in werkwijze en organisatie van het 
Utrechtse politiekorps. 
In een latere fase is daze expliciete evaluatie om in het 
rapport nader genoemde redenen vervallen. Daarmee is de 
nadruk van het onderzoek vooral komen te liggen op een 
beschrijving van een ontwikkeling, zonder dat er een 
verbinding wordt gelegd met de binnen het Utrechtse 
korps in gang gazette veranderingen. Dat neemt niet wag 
dat aan de korpsleiding en aan de voor de politie verant-
woordelijke gezagdragers -burgemeester en hoofdofficier 
van justitie- de ruimte wordt gelaten voor het leggen 
van dergelijke verbindingslijnen. Voor zover in het rap-
port op basis van de onderzoekresultaten suggesties voor 
een bepaalde aanpak of beleidsaanbevelingen,worden gage-
van, zijn daze voor de verantwoordelijkheid van de 

, auteur. 
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1 INLEIDING 

A1gemeen 
Het politiekorps van de gemeente Utrecht is rond 
1975-1976 gestart met eon project organisatie-ont-
wikkeling. 
Centrale vraagstelling daarbij was of en op welke wijze 
de politie haar functie en teak zou moeten aanpassen aan 
de veranderingen die zich in de maatschappij hadden 
voorgedaan, on welke implicaties dit vervolgens zou 
moeten hebben voor de organisatie van het korps. 
Onder begeleiding van de Nederlandse Or:ganisatie Kring 
(NOK) zijn binnen het korps discussienota's opgesteld en 
is or- eon inspraakprocedure gevolgd om elle laden van het 
korps in de gelegenheid to stellen hun mening to geven 
over de aard van de voorgestelde veranderingen en, in eon 
later stadium, over-  de concrete stappen die zouden 
moeten worden genomen ten aanzien van de reorganisatie 
van functies on taken binnen het korps. Dit alias heeft 
begin 1980 geresulteerd in het beleidsplan 1980-1982 van 
het Utrechtse korps. 
Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar eon uitwerking 
van denkbeelden uit het rapport "Politie in Verandering" 
van de Projectgroep Organisatiestructuren (1977). In dit 

• rapport staat de noodzaak van een grotere integratie van 
de politie in de maatschappij voorop. Dit zou dan moeten 
gebeuren volgens het model van teampolicing. Volgens dit 
model zijn gedecentraliseerde (binnen eon geografisch 
afgebakend gabled) wijkpolitieteams zoveel mogelijk met 
de totale, generale politietaak belast. 
Reeds in het stadium dat men zich binnen het Utrechtse 
korps nog orienteerde op de uiteindelijke richting waar-
in men zou gaan, zijn door het WODC contacten met het 
korps gelegd. Daze contacten vonden plaats in het kader 
van de experimenten criminaliteitsbestrijding die op dat 
moment door het WODC warden voorbereid en opgezet. Voor 
eon opzet van daze experimenten wordt verwezen naar de 

onderzoekopzet (1). Eon evaluatie van het teampolicing-
model zou een onderdeel kunnen vormen van deze 
experimenten. Toen dan ook het lokale driehoeksoverleg 
van burgemeester, hoofdofficier van justitie en 
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korpschef eind 1978 in principe besloot tot het model van 
teampolicing heeft het WODC aangeboden de externe eve-
luatie ervan to verzorgen via bevolkingsenqAtes. Onder 
de externe evaluatie wordt verstaan: het nagaan van de 
effecten van teampolicing op de omvang van de criminali-
keit, de gevoelens van onveiligheid van de bevolking en 
het oordeel van de bevolking over het optreden en de 
werkwijze van de politie (zie oak de anderzoekopzet). 
Het politiekorps zou zelf zorg dragen voor de interne 
evaluatie. 
Binnen eon experimenteel onderzoekdesign past een meting 
OP eon aantal criteria, %/claret en na afloop van het expe-
riment. In dat verband is begin 1979, kort na het princi-
pebesluit tot teampolicing, een bevolkingsenquate 
gehouden. 
In de verdere besluitvorming binnen het korps is men in 
1980 teruggekomen van de principebeslissing tot gedecen-
traliseerde wijkteams. Een weerslag hiervan is to vinden 
in het beleidsplan 1980-1982. Gekozen is voor minder in-
grijpende veranderingen, zonder volledige decentralise-
tie. Hierdoor verloren de Utrechtse veranderingen 
binnen de experimentenserie criminaliteitsbestrijding 

. een belangrijk deel van hun relevantie. In overleg met 
politie en justitie is than besloten het evaluatie-on-
derzoek van het WODC voorlopig skit te zetten. In latere 
contacten in 1981 tussen het Utrechtse korps en het WODC, 
toen eon deel van de veranderingen volgens het beleids-
plan was ingevuld, word van do zijde van het korps de 
wens geuit tot eon herhaling van eon bevolkingsenquate. 
Oak al zou het niet mogelijk zijn cm nauwgezet to kunnen 
vaststellen wat de effecten waren van het veranderde po-
litie-optreden, wilde men toch enig zicht hebben hoe de 
situatie ervoor stand ten aanzien van de twee jaar dear-
voor onderzochte aspecten. Daarop is in 1981 nogmaals 
eon bevalkingsenquete gehouden, met financial° steun van 
het Utrechtse politiekorps. 

1.2 De veranderingen 
In het beleidsplan 1980-1982 wordt de richting van de 
veranderingen omschreven als: 

• integratie in de samenleving door verkleining van de 
schaal van de taakuitvoering; 

• probleem- en mensgericht werken met eon binding naar 
de wijk; decentralisatie van verantwoordelijkheden; 

• interne democratisering door moor beleidsdeelneming 
%/anal de basis van de organisatie; 

• terugbrengen van het aantal hierarchische niveaus in 
het korps. 



Doze veranderingen zullen volgens het beleidsplan leiden 
tot eon verbreding van de basisfunctie van de politie. 
Door zoveel mogelijk activiteiten to laten verrichten 
door die politiemensen op wie de bevolking het meest eon 
beroep doet en met wie ze het meest in contact komt, nl. 
de leden van de surveillancedienst, kan doze integratie 
worden bereikt. Uitgangspunt in het beleidsplan is dat 
allidn die activiteiten buiten de basispolitiefunctie 
blijven die specialistische kennis vereisen of de "ge-
wone" gang van zaken binnen de basispolitiefunctie 
ernstig verstoren. 
Om eon beeld to geven van de inhoud van de basispolitie-
functie volgt een korte opsomming van de activiteiten 
binnen-de basispolitiedienst, ontleend aan het beleids-
plan: 

1. behandeling van meldingen van incidenten en van ver-
zoeken om acute hulpverlening; 

2. preventief en/of repressief toezicht ter voorkoming 
en/of bestrijding van: 

allerlei vormen van overlast en hinder; 

verkeersonveiligheid en slechte doorstroming van 
het verkeer; 

• zich voor preventief toezicht lenende vormen van 
criminaliteit; 

3. dienstverlening en bemiddeling; 

4. verwerving van informatie; 

5. behandeling van kleine criminaliteit (diefstal, in-
braak, belediging, eenvoudige mishandeling, ver-
nieling ed.); 

6. activiteiten in het kader van de beheersing van het 
verkeer on het leefbaar houden van de wijken; 

7. signalerende functie ten aanzien van hulpverlening 
en verrichten van 'eerste hulp' (goon serviceverle-
fling). 

Met name de punten 5, 6 on 7 geven de nieuwe inhoud aan de 
taak van de surveillancedienst. Eon goede v6rvulling er-
van vereist, zo stelt het beleidsplan, organisatorische 
aanpassingen. Genoemd worden: 

• decentralisatie van de verantwoordelijkheid naar de 
chef van het afdelingsbureau; 
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• effectieve verdeling van de mankracht van de sur-
veillancedienst; 

• zo min mogelijk administratief work door executieve 
men son; 

• flexibele dienstroosters; 

• vergroting van mankracht door reducering van specie-
listische diensten; 

• uitbreiding van het aantal wijkagenten. 

In de jaren 1980-1981 zijn doze veranderingen in fasen in 
working getreden. Per 1 januari 1982 is het aantal wijk-
agenten stork uitgebreid, waarmee eon start is gemaakt 
met eon van de laatste onderdelen ter realisering van het 
beleidsplan. 

1.3 Het onderzeek 
De verbreding van de basispo1itiefunctie brengt niet al-
teen voor de surveillancedienst veranderingen met zich 
moo, maar oak voor de andere diensten en afdelingen bin-
non het korps. 
Ook is het zo dat de verbreding van de basispolitiefunc-
tie niet alleen tot doel heeft eon betere bestrijding van 
de criminaliteit to bewerkstelligen zoals de doe!-
stalling van de WODC-experimenten criminaliteits-
bestrijding luidde. Artikel 28 van de Politiewet geeft 
daarnaast als taak van de -politie (en dus als aspect van 
de basispolitiefunctie)'de handhaving en bevordering van 
orde, rust on veiligheid Cook met betrekking tot het ver-
keer) en de Cmaatschappelijke) hulpverlening. De WODC-
onderzoeken onder de bevolking, gehouden vanuit de 
invalshoek van de criminaliteitsbestrijding, evalueren 
dus slechts een deel van de veranderingen binnen het 
korps; nl. de effecten op het niveau van de criminali-
teit in de gemeente en op de gevoelens van veiligheid. 
Daarnaast is gekeken near het oordeel van de bevolking 
over het optreden van de Utrechtse politie, omdat dit eon 
belangrijk aspect ken zijn met het oog op de integratie 
van de politie in de maatschappij. De effecten van de 
veranderingen op de interne organisatie of op de werkbe-
leving en motivatie van de betrokken politiefunctiona-
rissen zijn niet onderzocht, evenmin als de effecten van 
de veranderingen op de wijze waarop de ordehandhaving en 
hulpverlening warden verricht. 
De resultaten van het onderzoek die in de volgende para-
grafen worden besproken dienen dus vanuit de achtergrond 
van de experimenten criminaliteitsbestrijding to warden 
bezien. Voor het overige wordt verwezen near het jaarver-
slag 1981 van de gemeentepolitie Utrecht (2). 



2 DE RESULTATEN VAN HET .  ONDERMEK 

2.1 Inleiding 
Zowel in 1979 als in 1981 is in de maanden januari en fe-
bruari eon onderzoek gehouden onder eon representatieve 
steekproef van de bevolking van Utrecht van 16 jaar en 
ouder. In mondelinge interviews (uitgevoerd door het 
HIPO to Amsterdam) zijn als criteria voor de externe eva-
luatie de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

1. is men het afgelopen jaar het slachtoffer geweest van 
een of moor van de tien delicten die opgenomen zijn 
in de WODC-slachtofferenquates? Heeft men aangifte 
gedaan bij de politie? En wat vond men van het op- . 
treden van de politie toen men aangifte kwam doen? 

2. voelt men zich onveilig in huis of in de buurt waar 
men woont? En denkt men or wel eons aan zelf het 
slachtoffer te worden van eon of ander misdrijf? 

3- neemt men gewoonlijk bepaalde maatregelen om to 
voorkomen dat men het slachtoffer wordt van eon of 
ander misdrijf? En had men, toen men het slachtoffer 
was geworden, doze preventiemaatregelen getroffen? 

4. wat vindt men de belangrijkste taken van de politie 
on hoe vindt men dat de Utrechtse politie doze taken 
vervult? 

5. is men in de afgelopen tijd in contact geweest met de 
politie? Wat was de aanleiding tot dit contact on wat 
vond men van het optreden van de politie? 

6. wat zijn belangrijke problemen binnen de gemeente of 
specifiek binnen de eigen woonwijk of buurt waaraan 
de politie meer aandacht zou moeten besteden? 

7. wat heeft men gemerkt van de veranderingen die zich 
in het optreden van de Utrechtse politie hebben voor-
gedaan? (Vragen hierover zijn alleen in de tweede 

A 
enquete gesteld). 
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be onderzoekresultaten met botrekking tot elk van daze 
criteria komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

2.2 Omvang van de criminaliteit 
Voor het vaststellen van de omvang en de ontwikkeling van 
de criminaliteit is gekozen voor de zgn. 
slachtofferenquate. Daarbij wordt aan een steekproef 
van de bevolking gevraagd of men het slachtoffer is se-
weest van een of andere vorm van misdeed. 
De politiestatistieken geven -zo is van verschillende 
zijden gebleken- over het algemeen geen betrouwbaar 
beeld van de omvang an de ontwikkeling van de criminali-
teit (3). Zo bevatten ze slechts die delicten die ter 
kennis gekomen zijn van de politie. Registratie berust 
bovendien veelal op opgemaakte processen-verbaal, ter-
wijl van allerlei zaken die wel aangegeven zijn, geen 
proces-verbaal wordt opgemaakt. 
Ook van de ontwikkeling van de criminaliteit geven de po-
litiestatistieken geen betrouwbaar beeld. Niet bekend is 
of de bereidheid om een delict waarvan men het slachtof-
fer is geworden aan de politie to melden, in do loop der 
jaren gelijk is gebleven. 
be slachtofferenquates omvatten niet het gehele scale 
van criminaliteit; aan-de doorsnee burger wordt gevraagd 
of hij/zij het slachtoffer is geworden van voor hem/haar 
van toepassing zijnde delicttypen. Bedrijven en 
middenstanders vallen by. buiten de enquete. De omvang 
van onder andere winkeldiefstal/-inbraak, bankoverval, 
drugshandel, economische en milieudelicten kan dus door 
daze slachtofferenquetes niet worden aangegeven. Van de 
delicttypen (brom)fietsendiefstal, diefstal van/tilt 
auto, inbraak thuis, zakkenrollerij, sexuele misdrijven 
buitenshuis, bedreiging op straat en vernieling van ei-
gendom mag worden aangenomen dat de slachtofferenquetes 
een betrouwbaar beeld geven. 
Tabel 1 bevat de percentages personen van 16 jaar en ou-
der die in in jaar (respectievelijk 1978 en 1980) het 
slachtoffer zijn geworden van e'en of meer van 10 
delicttypen. Ter vergelijking zijn de gegevens voor de 
drie grootste steden (Amsterdam, Rotterdam-en Den Haag) 
opgenomen (afkomstig uit de landelijke 
slachtofferenquates van het WODC). 

Uit daze tabel blijkt dat over het totaal genomen de cri-
minaliteit met betrekking tot daze 10 delicten in Utrecht 
is gedaald. Bij enkele delicten is een significante da-
ling te zien (diefstal uit personenauto en vernieling). 
Andere delicttypen vertonen een stable! beeld (autodief-
stal, handtastelijkheden, doorrijden na aanrijding), of 
geven geen significante verschillen (de overige vijf 
delicten). Vergeleken met 



Tabel 1:  
Percentage personen van 16 jaar an ouder dot in li;;.n jaar het slachtoffer is van eon 

of moor van 10 delicten 

Utrecht 	A'dam/R'dam/Den Haag 

1978 	1980 	1978 	1980 

- opzettelijke vernieling van eigendom 	15.1 	10.2* 	8.8 	12.9 

- doorrijden no aanrijding 	 1.5 	1.3 	1.5 	2.3 

- fietsendiefstal 	 12.0 	10.7 	12.9 	17.8 

- bromfietsendiefstal 	 3.7 	2.1 	9.5 	16.3 

- bedreiging/mishandeling op straat 	 5.7 	5.1 	4.7 	7.1 

- zakkenrollerij/diefstal van portemonnaie 	5.2 	4.4 	4.9 	4.0 

- diefstal uit personenauto 	 6.6 	3.3* 	5.2 	7.8 

- handtastelijkheden op street met sexuele 
bedoelingen 	3.1 	3.3 	2.8 	1.4 

- inbraak thuis (particulieren) 	 2.4 	3.1 	1.9 	2.3 

- diefstal van personenauto 	 0.6 	0.4 	0.8 	0.8 

*) verschillen zijn significant voor X 2  op 5% (toetsing is alleen met betrek- 

king.tot Utrecht uitgevoerd). 
_ 

het bee1d voor.Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tezamen 
scoort Utrecht vooral gunstiger ten aanzien van ver-
nieling, (brom)fietsendiefstal, bedreiging op straat en 

.diefstal uit auto. En dit geldt ook voor de landelijke 
cijfers voor deze-  delicten. De landelijke stijging die 
zich tussen 1978 en 1980 heeft voorgedaan, geldt niet 
voor Utrecht. 
Het bovenstaande, voor Utrecht gunstige, beeld wordt be-
vestigd in het percentage personen dat het slachtoffer is 
geworden over alle 10 delicten tezamen, dus zonder onder-
scheid naar delicttype; tabel 2. 

Tabel 2: 
Percentage personen van 16 jaar en ouder dat in een 
jaar het slachtoffer is geworden van een delict. 

Utrecht 	Mdam/R'dam/D.Haag 
1978 	1980 	1978 	1980 

slachtoffer van e'en 
of meer delicten 	32.7% 27.4% 	27.6% 	31.1% 

In tegenstelling tot de significante stijging van het 
percentage slachtoffers in de drie grootste steden is er 
in Utrecht tussen 1978 en 1980 een significante daling 
opgetreden. Zoals uit tabel 1 is gebleken is deze daling 
vooral een gevolg van de daling van vernieling, diefstal 
uit auto; ook van bedreiging op straat en diefstal van 
portemonnaie. 

Ook 	het 	onderscheid 	naar 	agressieve- 	en 
vermogensdelicten bevestigt dat in Utrecht ten opzichte 
van twee jaar geleden de criminaliteit is gedaald, in 
tegenstelling tot de ontwikkeling in de drie grootste 
steden; tabel 3. 
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label 3:  
Percentage personen van 16 jaar en ouder dat in e'en 
jaar het slachtoffer is geworden van een vermogens-
of een agressief delict 

Utrecht 	A'dam/R'dam/D.Haag 
1978 	1980 	1978 	1980 

agressief delict 	21.5% 16.0% 	17.7% 	23.7% 
vermogensdelict 17.8% 16.5% 	16.6% 	21.3% 

Voor Utrecht is de dating in het percentage slachtoffers 
van een agressief delict significant en sterker dan de 
(niet-significante) daling bij vermogensdelicten. Dit 
hangt semen met het fait dat vernieling is aangemerkt als 
een agressief delict. 
Wederom is het beeld voor Utrecht gunstiger dan het beeld 
voor de drie grootste steden, wear sprake is van een sig-
nificante stijging zowel voor agressieve alt voor 
vermogensdelicten. 

Samengevat blijkt dat de criminaliteit, zoals deze wordt 
gemeten in de slachtofferenquates, in Utrecht lijkt te 
zijn afgenomen in tegenstelling tot de landelijke 
stijging en de stijging in andere grate steden 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag). 

2.3 Aangiftebereidheid 
Landelijke slachtofferenquates hebben uitgewezen dat 
slechts een klein deel van de misdrijven ter kennis komt 
van de politie en vervolgens wordt vastgelegd in de poli-
tie-administratie of de criminele statistiek van het 
CBS. Diet alleen am de opsporingskansen van een gepleegd 
misdrijf te verhogen maar ook am een beter beeld te 
krijgen van de omvang van de criminaliteit wordt er zeker 
ook door de politie belang aan gehecht dot men het ge-
pleegda misdrijf meldt. Een toename van deze 
aangiftebereidheid betekent evenwel een stijeing van het 
aantal bij de politie geregistreerde misdrijven en dear-
mee een grotere werklast voor de politie. Dit maakt 
vervolgens een gefundeerde prioriteitstelling des te 
noodzakelijker. 

In Utrecht is in beide enqu8tes aan de respondenten ge-
vraagd of men in het geval dat men het slachtoffer was 
geworden van een misdrijf, dit aan de politie had gemeld. 
label 4 geeft de resultaten. 



Tabel 4: 
Percentage slachtoffers dat het delict aan de politie 
heeft gemeld; Utrecht. 

1978 	1980 

-opzettelijke vernieling 
van eigendom 	 16% 	 18% 

-doorrijden na aanrijding 	25% 	 18% 
-fietsendiefstal 	 59% 	 51% 
-bromfietsdiefstal* 	 75% 	100% 
-bedreiging/mishandeling 
op straat 	 17% 	 16% 

-zakkenrollerij/diefstal 
van portemonnaie 	 52% 	 59% 

-diefstal uit personenauto 	57% 	 58% 
-handtastelijkheden op straat 
met sexuele bedoelingen 	 7% 	 19% 
-inbraak thuis (particulieren) 	87% 	 837. 
-diefstaL van personenauto* 	67% 	100% 

m) gepercenteerd op een gering aantal slachtoffers, zie 
tabel 1. 

Deze tabel bevestigt dat per delicttype het percentage 
meldingen aan de politie sterk uiteenloopt. Voor agres-
sieve delicten is het percentage veelal aanzienlijk la-
ger dan voor vermogensdelicten. Bij een aantal delicten 
is het percentage meldingen in 1978 en 1980 vrijwel het-
zelfde; by. bij vernieling en inbraak. Bij andere 
delicten is eon stijging van de aangiftebereidheid to 
zien, vooral bij handtastelijkheden, 
bedreiging/mishandeling op straat, zakkenrollerij en 
diefstal uit auto. 
Alleen bij doorrijden na aanrijding en fietsendiefstal 
is eon (niet-significante) daling in percentage opge-
treden. Over de tien delicten tezamen is de aangiftebe-
reidheid tussen 1978 en 1980 lets gestegen, van 43% naar 
46%. Uitgesplitst naar agressieve en vermogensdelicten 
is er bij de agressieve delicten eon geringe stijging to 
zien en bij vermogensdelicten een geringe daling (tabel 
5). Doze daling is vooral gelegen in de daling van de 
aangiftebereidheid bij fietsendiefstal. 
Haar de wijze waarop men aangifte heeft gedaan, blijkt 
dat inbraak, vernieling en bedreiging in eerste instan-
tie vooral telefonisch worden gemeld. Voor diefstal van 
fiets, diefstal uit auto en diefstal van portemonnaie 
gaat men vaker direct naar het politiebureau, zonder 
eerst een telefonische melding. 
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label 5:  
Percentage slachtoffers dat het delict aan politie 
heeft gemeld:van eon vermogens- of agressief delict 

1978 	1980 

vermogensdelict 
agressief delict 

64% 	 62% 
18% 	 21% 

De aangiftebereidheid zou kunnen samenhangen met de aard 
of ernst van het strafbare felt. Om dear enig inzicht in 
to krijgen is in het onderzoek gevraagd naar redenen of 
motieven on goon aangifte to doen bij de politie. Het 
aantal personen dat per delicttype zegt goon aangifte ge-
daan to hebben is nogal goring. Daardoor wordt het 
moeilijker verschuivingen in de redenen van 
niet-aangifte vast to Mellon. De gegevens lijken niet to 
wijzen op eon verschuiving. Us redenen warden in af-
nemende volgorde genoemd: .  het is zinloos, het haalt 
niets uit, or is eon geringe schade, de dader is onbekend 
en men heeft het zelf opgelost. Het blijkt bovendien dat 
per delicttype steeds ongeveer dezelfde motieven eon rol 
spelen om goon aangifte to doen. De frequentie waarmee 
de redenen warden genoemd is alleen lets verschillend. 
Bij diefstal van de fiets geeft men vaak als reden dat 
het zinloos is of dat het toch maar on eon oude fiats 
ging. Bij diefstal uit de auto is het de geringe waarde 
van het gestolene of omdat men niet meer weet wear het is 
gebeurd. Bij mishandeling/bedreiging wordt naast het 
volgens het slachtoffer onbetekenende van het voorval 
het feit genoemd dat aangifte doen toch niet uithaalt: 
zinloos, niet de moeite, onbelangrijk, dader onbekend, 
politie doet toch niets. Alleen bij handtastelijkheden 
met sexuele bedoelingen is de volgorde in de redenen en-
ders: men vond het felt niet ernstig genoeg of heeft men 
het zelf opgelost. 
Oat de geringe schade van het gestolene eon rd l speelt 
blijkt in het bijzonder bij diefstal uit de auto. Bij de 
personen die daarvan bij de politie seen aangifte hebben 
gedaan ligt het gemiddelde bedrag van het gestolene lager 
dan bij de personen die wel aangifte hebben gedaan. En 
dit zelfde geldt voor dielstal van de portemonnaie. 
Eon andere reden kan zijn het ontbreken van lichamelijk 
letsel van het slachtoffer. Bij bedreiging, mishandeling 
on handtastelijkheden was slechts in eon enkel geval 
sprake van licht letsel, on dan meestal zodanig van aard 
dat goon hulp van eon arts nodig was. De aantallen waarom 
het gaat zijn goring, hetgeen eon vergelijking tussen 
1978 en 1980 bemoeilijkt. Ondanks doze beperkte verge-
lijkingsmogelijkheid was or in 1980 vaker sprake van 



lichamelijk letsel. Daaruit zou men kunnen afleiden dat 
letsel eon rol heeft gespeeld in de toename van de aan-
giftebereidheid. Andere redenen om goon aangifte to doen 
zijn het ontbreken van bewijzen on de geringe schade, 
vooral bij personen die als voetganger of als fietser ge-
troffen worden door een aanrijding waarbij de dader 
doorrijdt. 
Bij vernielingen speelt de soort van vernieling een rol 
in het doen van aangifte. Bij krassen e.d. op de auto (in 
het onderzoek jets minder dan eon kwart van alle ver-
nielingen) doet men relatief weinig aangifte (14%). Wan-
near het gaat om vernieling van auto-onderdelen 
(spiegel, antenna, ruit; on ongeveer elinderde van alle 
vernielingen uitmakend) doet men relatief vaker aangifte 
(267.). Dit geldt nog starker bij vernieling van ramen of 
deuren aan het woonhuis (67%). Vernielingen aan fiets of 
bromfiets Cook en derde van alle vernielingen) worden 
daarentegen in maar heel weinig gevallen bij de politie 
gemeld (5%). Made in samenhang met de ernst van de scha-
de speelt het feit of men tegen de schade van de 
vernieling is verzekerd, eon geringe rol. Mensen die zijn 
verzekerd, doen lots vaker aangifte dan mensen die niet 

. zijn verzekerd. 

Samengevat is de bereidheid van de bevolking am aangifte 
te doen van eon strafbaar felt waarvan men het slachtof-
fer is geworden in de periode van 1978 tot 1980 jets toe-
genomen bij agressieve delicten zoals handtastelijkheden 
en bedreiging of mishandeling en bij vermogensdelicten 
zoals diefstal uit auto en zakkenrollerij. Bij ,  fietsen-
diefstal is er sprake van eon (geringe) daling in de 
aangifttbereidheid. De beslissing om al dan niet aan-
gifte to doen wordt vooral genomen op grond van de aard 
van de schade en de inschatting van het slachtoffer dat 
aangifte doen nut heeft on dat de politie or jets aan 
zal/kan doen. Er zijn geringe aanwijzingen dat de (in 
1980) jots toegenomen aangiftebereidheid bij zakken-
rollerij wordt verklaard door eon grotere schade, doch 
daar doorheen speelt de inflatie van het geld. Bij be-
dreiging/mishandeling lijkt letsel eon rol 
te spelen in de toegenomen aangiftebereidheid. 
De resultaten uit paragraaf 2.2 in het bovenstaande be-
trekkend blijkt uit het onderzoek dat de werkelijke cri-
minaliteit in 1980 ten opzichte van 1978 is gedaald, doch 
dat de ernst van eon aantal delicttypen lijkt toegenomen 
en dat aan de Utrechtse politie om die radon vaker 
ernstigere vormen van misdrijven zijn gemeld .. Enige 
voorzichtigheid ten aanzien van deze conclusie is ge-
boden vanwege de geringe aantallen slachtoffers die per 
delicttype aangifte hebben gedaan. 
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2.4 Tevredenheid over de politie bij de aangifte 
Aan de personen die bij de politie aangifte deden van een 
strafbaar felt waarvan ze het slachtoffer waren 
geworden, is gevraagd of ze tevreden waren over de wijze 
waarop de politie hun aangifte in behandeling had 
genomen. 
Er blijkt vrijwel .geen verschil to zijn tussen beide 
enquates. Zowel in 1978 als in 1980 was 63% van de per-
sonen (zeer) tevreden over het politie-optreden bij de 
aangifte. Slechts eon klein gedeelte was (zeer) ontevre-
den: 27% in 1978 en 24% in 1980. 
Als redenen waarom men ontevreden was over het 
politie-optreden blijken in afnemende volgorda genoemd 
te worden: 

• de politie heeft nietsaan de zaak gedaan; 

• de politie nam de zaak niet serious op; 

• de politie heeft de spullen/het gestolene niet 
teruggevonden; 

• de politie was onvriendelijk/incorrect; 

• de politie gaf onvoldoende informatie betreffende 
het terugvinden van het gestolene; 

• de politie heeft de dader niet gevonden. 

Naar delicttype loopt de radon van ontevredenheid over de 
politie wat uiteen. Degenen die ontevreden zijn, baseren 
dit bij vermogensdelicten vooral op het feit dat de poll-
tie niets deed, de zaak niet serious leek to nemen on ook 
onvoldoende informatie gaf. Bij fietsendiefstal en in-
braak heerste tevens de verwachting dat het gestolene zou 
worden teruggevonden. Bij handtastelijkheden vond men 
vooral dat de politie de zaak niet serieus had genomen. 
En bij de overige agressieve delicten (bedreiging, ver-
nieling) had men verwacht dat de politie jots aan de zaak 
zou doen. 
Alhoewel de overgrote meerderheid tevreden is over de 
wijze van behandeling van de aangifte door de politie, 
geven de redenen tot ontevredenheid tevens aan dat de po- 
litie nog moor duidelijkheid kan scheppen naar het 
slachtoffer toe. Aan de ene kant moot nog moor warden 
aangegeven dat men waarschijnlijk niets aan de zaak kan 

dat de kans on het gestolene terug to vinden klein 
is evenals de kans on de dader to pakken. Aan de andere 
kant meet ook meer aandacht aan de aangifte worden be- 
steed; men moot het slachtoffer de indruk geven dat de 
politie zijn aangifte serious neemt en hem zo nodig aan- 
vullende informatie geven over wat hij kan doen. In 
buitenlands onderzoek is gebleken dat het felt dat de po- 



• litie duidelijk aan het slachtoffer kenbaar maakt of er 
opsporingskansen zijn of niet, zeer wordt gewaardeerd en 
dat men dan ook gemakkelijker accepteert dat de zaak niet 
wordt opgehelderd. Alleen het besteden van wat aandacht 
aan het slachtoffer had al een gunstig effect. De gage-
vans voor Utrecht lijken in dezelfde richting te wijzen. 

2.5 Gmvoelens van veilighmid bij dm bmvolking 
Behalve de omvang van de criminaliteit, afgemeten aan de 
kens am het slachtoffer te worden van een delict, is het 
gevoel van onveiligheid eveneens een belangrijk crite-
rium. Is daarin in de loop van de afgelopen paar jaar een 
verschil opgetreden en zo ja, in welke richting? 
Gevraagd is aan de respondenten of men wel eens aan de 
mogelijkheid dacht het slachtoffer te kunnen worden van 
een of andere vorm van misdaad; tabel 6. 

Tabel 6: 
Denken aan de mogelijkheid van slachtofferschap; 
percentages. 

1979* 	1981 

nee, nooit 	 45% 	36% 
zelden 	 23% 	13% 
soms 	 22% 	31% 
regelmatig 	 7% 	12% 
vaak 	 3% 	8% 

X2  = 84,10; df ='4; p<.0001 

Ten opzichte van twee jaar geleden denken relatief meer 
mensen er vooral soms tot regelmatig aan wel eens het 
slachtoffer te zullen worden. 
Veal genoemde typen misdrijven waaraan men dan denkt 
zijn: _ 	 _ 

1979 	1981 

aanranding 	 24% 	33% 
beroving op street 	 50% 	40% 
inbraak 	 11% 	28% 
mishandeling 	 26% 	28% 

* In de rest van dit hoofdstuk worden de jaargetallen 
1979 en 1931 gehanteerd; dit omdat in daze jaren de 

A 
enquetes zijn gehouden en dus meningen en opvattingen 
zijn gemeten. Het goat evenwel am enquates als waarin de 
slachtofferpercentages en de aangiftebereidheid zijn ge-
meten. Voor daze twee aspecten ward gevraagd naar het 
voorafgaande jaar, dus 1978 an 1980. 
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In de Boort delicten waaraan men veelal denkt is wel 
enige overeenkomst, alhoewel schommelingen bestaan in de 
relatieve frequentie waarmee doze delicten worden ge-
noemd. 
Gevraagd is ook near de aanleiding cm eraan to denken. 
Vaak is dat den iets dat men via de media heeft vernomen 
(krant, radio, tv). Daarnaast gaf men aan dat het zo ter 
sprake was gekomen of dat men er aan dacht wanneer men 
alleen was. 
Op de vraag of men vond dot de kans on het slachtoffer to 
worden was veranderd ten opzichte van ca. twee jeer ge-
leden blijkt dat daarin geen verschil is ongetreden: ta-
bel 7. 

label 7:  
Kans het slachtoffer to warden ten opzichte van 
2 jeer geleden; percentages 

1979 	1981 

kans is toegenomen 	 55% 	56% 
kens is gelijk gebleven 	42% 	42% 
kens is afgenomen 	 3% 	2% 

Naast de vraag of men or wel eons aan dacht het slachtof-
fer to worden, waren er nog twee andere vragen die be-
trekking hadden OP gevaelens van (0 n ) velligheld- 
In 1979 zei 15% wel eens bang te zijn als men 's avonds 
alleen thuis was, in 1981 was dit 16%. 
In 1979 zei 40% dat or in de eigen buurt of wijk plekken 
of straten waren wear men 's avonds liever niet alleen 
kwam, in 1981 was dit significant hoger, nl. 46% (X 2  = 
10,93; df = 1; p<.001). 
Tevens was or een vraag near het gedrag dat men zou ver-
tonen, nl. de reactie wanneer men 's avonds laat alleen 
thuis zou zijn en or onverwachts zou worden aangebeld; 
tabel 8. Daarin blijken zich (vrijwel) geen verschillen 
voor to doen. 



Tabel 8: 
Stel dat er 's avonds laat wordt aangebeld, wat zou u 
doen; percentages 

1979 	1981 

ik doe gewoon open 

ik doe pas open als ik weet of 
gezien heb dat het iemand is die 	24% 	25% 
ik ken 

ik doe pas open els ik heb kunnen zien 
of horen dat degene die aanbelt een 
vertrouwde indruk maakt 	 19% 	17% 

ik doe niet open 

48% 	45% 

9% 	13% 

X2  = 4.20; df = 3; n.s. 

Uit het voorgaande blijkt dat op , een aantal punten de ge-
voelens van onveiligheid significant lijken te zijn toe-
genomen. Men denkt er vaker aan het slachtoffer te warden 
en men voelt zich 's avonds op straat niet veilig. 
Wanneer-de gegevens uit de enquate van 1979 en 1981 voor 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tezamen warden genomen 
en warden vergeleken met de gegevens voor Utrecht, dan 
blijkt ook in Aisterdam, Rotterdam en Den Haag sprake te 
zijn van een stijging van de gevoelens van onveiligheid, 
ongeveer even groat als de stijging in Utrecht. Wel is 
het zo dat zowel in 1979 als in 1981 Utrecht op enkele 
onderdelen ongunstiger scoort. In Utrecht denken rela-
tief meer mensen er wel eens aan het slachtoffer- te 
warden en zijn relatief meer merisen bang 's avonds alleen 
thuis. Daarentegen doen in Utrecht relatief meer mensen 
gewoon de deur open wanneer er 's avonds laat wordt aan-
gebeld. 
Met betrekking tot de gevoelens van onveiligheid is het 
beeld voor Utrecht niet ongunstiger of gunstiger dan in 
de andere grote steden terwij1 in paragraaf 2.2 reeds is 
aangegeven dat het beeld met betrekking tot de omvang van 
de criminaliteit wel gunstiger is. 

Ondanks een mogelijk grotere perceptie van de kans cm het 
slachtoffer te warden en een toename van gevoelens van 
onveiligheid in de eigen buurt lijkt dit weinig cense-
quenties te hebben voor de beleving van de woonomgeving. 
Slechts een klein deel (17%) is het eens met de uitspraak 
"als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt 
verhuizen"; een groat deel (68%) is het helemaal niet 
eens met deze uitspraak. 
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Redenen on to willen verhuizen zijn in afnemende 
volgorde: 
- verpaupering van de buurt; 
- overlast van verkeer, geluid; 
- saaie buurt, me or nooit thuis gevoeld; 
- to kleine woonruimte. 

2.6 Preventiebereidheid 
De mate waarin de bevolking maatregelen neemt om to voor-
komen dat men het slachtoffer wordt van eon of andere 
vorm van criminaliteit kan een rol spelen in de omvang 
van de criminaliteit. 
Da Utrechtse politie heeft in de periode 1973-1980 niet 
systematisch gewerkt aan eon verhoging van de preventie-
bereidheid van de bevolking. Eon enkele keer is or in de 
plaatselijke pars een artikel over preventie verschenen. 
Daarnaast is er binnen het politiekorps eon afdeling 
voorlichting en voorkoming misdrijven die informatie 
geeft over te nemen preventiemaatregelen. Door doze af-
deling zijn echter goon grootscheepse activiteiten 
opgezet. Wel is or de landelijke voorlichtingscampagne 

. geweest. 
/nteressant is dan ook am na to gaan hoe de preventiebe-
reidheid zich tussen 1979 en 1981 heeft ontwikkeld. 
Gekeken is daarbij near de preventie tegen diefstal van 
fiats of bromfiets, van of uit de auto en preventie tegen 
inbraak. Voor elk van doze delicten worden de resultaten 
weergegeven in tabel 9. 

lilt doze gegevens blijkt dat de preventiebereidheid van 
de Utrechtse bevolking is toegenomen; bij fietsendief-
stal en diefstal uit de auto wat minder dan bij diefstal 
van bromfiets of auto of bij inbraak. De toename van de 
preventiebereidheid tegen inbraak betreft vooral de 'ge-
wone' situatie. Het grotere aantal maatregelen dat men in 
1981 treft ten opzichte van 1979 resulteert niet tevens 
in eon toename van extra maatregelen wanneer men langdu-
rig afwezig is, by. tijdens vakanties (zoals brievenbus 
laten leegmaken, schakelklok on lamp aan en uit te laten 
gaan, buren of kennissen het huis eon bewoond aanzien 
laten geven). De groep personen die zegt noch gewoonlijk 
noch tijdens vakantie preventieve maatregelen to nemen 
bedraagt ca. 13%. 
Naar de soort preventiemaatregelen die men zegt ge-
woonlijk to treffen zijn enkele -zij het geen grote-
verschillen to constateren tussen 1979 en 1931. Bij hots 
en bromfiets wordt vaker naast het gewone slot eon kabel-
of kettingslot gebruikt. Bij de auto haalt men wat vaker 
de contactsleutel eruit en wordt de auto wat vaker op be-
waakte parkeerterreinen(garages) geplaatst. Ter voorko-
ming van inbraak is vaker eon extra slot of eon extra 
begrendeling aangebracht. 



Tabel 9: 

Delicttype en preventiebereidheid; percentages 

preventie fietsendiefstal 
geen maatregel 

1 maatregel 

2 maatregelen of meer 

preventie bromfietsendiefstal 
geen maatregel 

1 maatregel 

2 maatregelen of meter 

preventie diefstal uit auto 
geen maatregel 

1 maatregel 

2 maatregelen of meer 

preventie autodiefstal 
geen maatregel 

1 maatregel 

2 maatregelen of metar 

preventie inbraak 
geen maatregelen 

1 maatregel 

2 maatregelen of meer 

extra preventie inbraak tildens  
vakantie  
geen extra maatregelen 

1 extra maatregel 

2 extra maatregelen of meer 

1979 	1981 

	

1.1% 	2.8% 

	

58.5% 	51.1% 

	

40.4% 	46.1% 

60.6% 
38.4% 

2.4% 
46.1% 
51.4% 

2.3% 
28.1% 
69.4% 

12.8% 
48.3% 
38.9% 

16.2% 
56.6% 
27.2% 

42.8% 
57.2% 

1.4% 
45.9% 
52.7% 

0.4% 
17.3% 
82.3% 

9.2% 
40.9% 
49.9% 

16.4% 
56.1% 
28.5% 

In het geval dat men daadwerkelijk het slachtoffer was 

geworden van diefstal van filets, bromfiets, uit/van auto 

of van inbraak, is or in eon aantal gevallen wellicht 

sprake van nonchalance of onzorgvuldigheid, in eon aan-

tal andere gevallen daarentegen ook niet. 

-In geval van fietsendiefstal stond de fiets vaak op 

fietsslot en/of kettingslot; on datzelfde geldt voor de 

bromfiets. Bij diefstal uit de auto was in eon aantal ge-

vallen de auto good afgesloten, doch oak eon enkele keer 

niet. Het afsluiten van eon auto lijkt eon weinig 

adequate maatregel, gezien de frequentie waarmee ruit, 

raam, dour of slot werden geforceerd. 

Bij inbraak was sprake van onzorgvuldigheid door het niet 

afsluiten van eon dour of raam. Daarnaast was eon aantal 

keer de dour geforceerd of on ruit ingeslagen. 
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Het voargaande samenvattend kan warden geconstateerd dat 
de preventiebereidheid van de Utrechtse bevolking ter 
voorkoming van diefstal of inbraak is toegenomen; voor 
fietsendiefstal en diefstal uit de auto wet minder dan 
voor de andere delicten. 
Nagegaan is of daarmee oak de kens am het slachtoffer to 
warden is afgenomen door to kijken naar de samenhang tus-
sen het aantal preventiemaatregelen dat men gewoonlijk 
neemt on het feit of men daadwerkelijk het slachtoffer 
was geworden. Dan blijkt or goon duidelijke samenhang to 
bestaan. Personen die gewoonlijk veel preventiemaatre-
gelen nemen lopen evenveel kens als personen die 
gewoonlijk weinig of goon preventiemaatregelen nemen. 
Bij diefstal uit de personenauto blijkt dat personen die 
gewoonlijk veel preventiemaatregelen nemen, eon (niet 
significante) geringere kens lopen, terwijl voor dief-
stal van de auto het omgekeerde geldt. 
Personen bij wie wel eons is ingebroken treffen ge-
woonlijk moor maatregelen dan personen bij wie nog nooit 
is ingebroken. Doch aan de andere kant zijn or ander de 
laatstgenoemden oak relatief moor die helemaal goer: 
maatregelen nemen. 
Over het geheel genomen komt or seen duidelijk beeld near 
voren. Bovendien is niet aan to geven wat oorzaak is en 
wat gevolg: neemt men moor maatregelen omdat er is inge-
broken of is or niet ingebroken omdat men veel maatre-
gelen neemt. Dat het nemen van preventiemaatregelen de 
kans op slachtofferschap niet behoeft to verkleinen is 
voor eon deel oak to wijten aan de persoon zelf. Bij 
diefstal uit auto en inbraak is or bij eon aantai per-
sonen sprake van nalatigheid; bij (brom)fietsendiefstal 
is dat minder het gavel. 

2.7 Prioriteiten in het politie-optreden 
Het beeld dat de bevolking heeft van de taken van de po-
litie ken van invloed zijn op de mate waarin men eon be-
roep doet op de politie. Van zes hoofdtaken-(die goon 
volledig beeld van het work van de politie geven, doch 
wel bepaalde hoofdaccenten daarin) is aan de bevolking 
gevraagd of men het typisch work voor de politie vend, of 
men dacht dat de politie vaak not doze taak bezig was, en 
of men dacht dat de politie doze taak good vervulde. 
Tabel 10 geeft de resultaten. 

Uit tabel 10 blijkt dat de bevolking drie hoofdtaken toe-
kent aan de politie, to weten ordehandhaving, handhaving 
van de verkeersveiligheid on bestrijding van de crimina-
liteit. Daarin is in de loop van de tijd goon wijziging 
ontstaan evenmin als in de frequentie waarmee de 
Utrechtse politie daarmee bezig is of de wijze waarop zij 
doze taken vervult. 



De taakuitoefening van de politie; percentages 

teak van do 
Politie 
1979 	1981 

vaak of regelma-
tig or men bezig 
1979 1981 

goade uitoe-
fening 
1979 	1981 

1. de orda handhaven, zowel in het 
algemeen als bij allerlei gebeur- 
tenissen 	 81% 	77% 	89% 	89% 	56% 	60% 

2. handhaven van de verkeersveilig-
heid by. het optreden bij gevaar-
lijke verkeerssituaties, behande- 	91% 	90% 	93% 	92% 	73% 	69% 

len van varkeersovertredingen, 
controle op verkeersvoorschriften, 
controle op technische stoat van 
auto 

3. de criminaliteitsbestrijding, 
het ophelderen van misdrijven, 
opsporen van verdachte personen, 	93% 	92X 	93% 	92% 	53% 	51% 
van gestolen goederen 

tj. het verlenen van hulp, by. bij 
brand, ongeluk, verlies van 	 68% 	55% 3) 88% 	89% ' 	79% 	70% 4 

sleutels; het geven van informatie 

5. hulpverlening els bemiddelaar, 
by. bij burenruzie, problemcn 	 35X 	33% 	69% 	78% 3) 	53% 	58% 

in hat gezin 

6. bestrijding van criminaliteit 
door het geven van voorlichting 	2) 	65% 	'2) 	69% 	 2) 	57% 

over het voork6men van strafbare 
feitcn, by. van diefstal, inbraak 
of vernieling 

1) weet niet en ontbrekende antwoorden zijn buiten de berakening gelaten. 
2) de:to task was in de eerste enquete niet opgenomen; ecn vergelijking ontbreekt derhalve. 

3) significant verschil op 5% nivnau volgans chi-kwadraat. 

Wel scoort de politie in de bestrijding van de criminali-
teit minder good dan in de handhaving van orde en ver-
keersveiligheid. Assistentie en dienstverlening bij 
allerlei gevallen die niet betrekking hebben op bemid-
deling of "crisisinterventien -de vierde taak- wordt 
minder dan de eerste drie taken . gezien als eon politie-
taak. Bovendien is dit in de tweede enquate nog wat 
gedaald in vergelijking^,tot twee jaar terug. Ook het oor-
deel over de wijze waarop de politie de assistentietaak 
vervult, is wat minder positief geworden. 
Bemiddeling en crisisinterventie vindt de bevolking aan-
merkelijk minder eon taak van de politie. Wel is de.poli-
tie or in toenemende mate moo bezig volgens de bevolking. 

De bovenstaande Z25 taken zijn nogal breed en bovendien 
niet onderling tegen elkaar afgewogen. 
Op eon andere manier is dan ook in het onderzoek -zij 
het alleen in de tweede enquate- de prioriteit bepaald 
die de bevolking toekent aan de werkzaamheden van de po-
litie. Daarbij zijn 16 deeltaken onderscheiden. Het 
spreekt vanzelf dat goon weerspiegeling van het totale 
politiewerk vormen. Geprobeerd is die taken eruit to 
lichten die voor de bevolking redelijk zichtbaar zijn. 
De resultaten staan in tabel 11. 
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'label 11:  
Hot work van de politie omvat een groot °ante' taken. Aan welke 
de Utrechtse politie-veel aandacht bosteden, percentages 

taken meet 

Percentages 

1. bestrijding van agressie op street. zoals beroving. 	 78% 
Peweldpleging. mishandeling, agressief optredan van jeugdgroepen 

2. bestrijding von moor& doodslag. aanranding 	 742 
3. control° op het rijdan ander invload van alcohol 	 682 
4. bestrijding von vernielingen. vandalism° 	 592 
5. bostrijding van inbraken 	 482 
6. drugsbestrijding Chandel. gebruik/ 	 472 
7. bestrijding van zakkenrollerij, diefstal uit garderobes. diefstal 

uit woningen en auto's 	 44% 
8. controla OP de naleving van verkeersvoorschriften. verkeersregals 	44% 
9. bestrijding van overvallen op by. banken. postkantoren 	 , 	432 

10. controle op de technische stoat waarin auto's verkeren, dug op de 
stoat van onderhoud 	 41% 

11. handhaving van do openbare orde bij optochten. demonstraties. 
optredon van actiegroepen 	 362 
optreden on bemiddelan bij burenruzies, klachten over geluidshin-
der. gezinsmoeilijkheden 	 352 

13. controle op en bestrijding van koppelbazen. fraude-zaken. oplichting 33% 
14. voorlichting geven over maatregalen die men ken nemen am to veer- 

komen dat men slachtoffer wordt van de eon of anderq misdaad 	 32% 
15. control° OP milieu-. bodem-. water- on luchtverontrainiging 	 26% 
16. oplossen van de parkeerproblemen 	 26% 

Uit tabel 11 blijkt dat de bevolking aan de bestrijding 
van de criminaliteit, en vooral van agressieve vormen van 
(straat-)criminaliteit, eon hoge prioriteit toekent. Be-
strijding van vernieling en vandalisme scoort eveneens 
tamelijk hoog evenals de control° op het rijden onder in-
vloed. Een tussenpositie neemt aan de one kant de 
handhaving van de verkeersveiligheid in (controle ver-
keersregels, technische staat van voertuigen), en aan de 
andere kant de bestrijding van vermogenscriminaliteit, 
mode in relatie tot drugshandel en -gebruik. 
Tamelijk laag scoren de ordehandhaving, de bemiddeling, 
de bestrijding van minder in het oog vallende of in de 
media aandacht krijgende delicten als fraude, oplichting 
en milieumisdrijven en het aanpakken van de parkeerpro-
blematiek in de stad. Dit laatste scoort wellicht laag 
vanuit eon besef van de geringe kans op eon oplossing van 
het probleem. 
In grote lijn komt het beeld uit tabel 11 overeen met ta-
bel 10, zij het dat de criminaliteitsbestrijding vooral 
wordt betrokken op agressieve vormen van straatcrimina-
liteit an perceptie van veiligheid op straat. 



2.8 Contact(en) met de Utrechtse politie 
Aan de respondenten is in beide enque'tes gevraagd of ze 
de afgelopen twee jaar op eon of andere manier contact 
hebben gehad met de Utrechtse politie; wat dan de aan-
leiding was geweest, hoe het verder was afgelopen en wat 
men vond van het optreden van delpolitie. Contacten in 
verband met het doen van aangifte van eon delict waarvan 
men het slachtoffer was geworden zijn hierbij 
inbegrepen. 
Ter vergelijking worden de resultaten uit beide enquetes 
naast elkaar geplaatst. 
Zowel in 1979 als in 1981 had 39% van de geenquateerden 
in de voorgaande twee jaar contact gehad met de politie 
in Utrecht. 
Tabel 12 geefteen overzicht van de aanleiding tot con-
tact. Daarbij is eon onderscheid gemaakt tussen contact 
waarbij het initiatief uitging van de politie en contact 
waarbij het initiatief uitging van de geenqueteerde zelf 
of van eon ander (goon politie). 

Tabel 12: 
Contacten met de Utrechtse politie in 1979 en 1981; percentages 

1979 	1981 

INITIATIEF'BUnGER 
- informatie gevraagd (weg, instantio. gebouw) 
- maiden van brand, ongeluk, vermissing v. 

persoon/dier 
- verzoek on te komen vanwege probleem met 

buren. gezin 
- indienen van een klacht 
- aangifte van geweldsmisdrijf 
- aangifte van vermogensmisdrijf 
- bekeuring betalen 
- informatie verschaffen 
- anders/geen antwoord 

	

2.2% 	2.2% 

	

20.1% 	19.4% 

	

3.1% 	4.8% 

	

5.5% 	4.1% 

	

2.1% 	3.5% 

	

16.5% 	21.0% 

	

1.1% 	. 1.0% 

	

3.9% 	8.3% 

	

2.4% 	5.7% 

INITIATIEF BURGER 
- verkeerscontrole (technische stoat v. auto. 

PaPieren 	 5.9% 	5.4% 
- verkeersongeluk. annrijding 	 1.7% 	1.3% 
- kleine verkeersovertreding (rood licht. zonder 

Licht, te hard) 	 25.7% 	14.6% 

- control° bijzondere wetten 	 . 0.3% 
- ondeugdelijke lading, control() kofferruimte 	0.7% 	0.3% 

- bericht overbrongen, inlichtingen inwinnen 	 0.3% 

- vanwege eon geweldsmisdrijf 	 5.1% 	2.5% 
- vanwegn eon vermogensmisdrijf 	 0.8% 	1.3% 

- anders/geen antwoord 	 1.5% 	4.2% 

In grote lijn zijn or in de contacten tussen politie en 
bevolking in de tussenliggende twee jaar enkele ver-
schillen opgetreden. 
In 1979 vormden de verkeerscontacten (verkeerscontrole, 
verkeersovertreding, ondeugdelijke lading, verkeersonge- 
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luk) tezamen 33.6%; in 1981 is dit aanzienlijk lager, nl. 
21.6%. 
Contacten in verband met misdrijven (aangifte, bezoek 
van politie in verband met misdrijven) scoorden in 1979 
tezamen 20.9% tegenover 27.1% in 1981,een vrij grate 
toename derhalve. 
Contacten vanwega het madden van een brand, ongeluk, ver-
loren voorwerpen of vermiste personen zijn vrij 
constant; 20.17. in 1979 en 19.4% in 1981. En ditzelfde 
geldt voor contacten vanwege sociale problemen (indienen 
van klacht, verzoek te komen bij problemen): 3.6% in 1979 
en 8.9% in 1981. 

Nagegaan is of de bevolking tevreden was over het op-
treden van de politie bij deze contacten; en of daarin 
verschillen waren tussen 1979 en 1981. label 13 bevat de 
resultaten van enkele tamelijk vaak voorkomende con-
tacten. 

Tahnl 13:  
Tovredenheid over de politiecont acten; percentages 

	

melden van brand. ongeluk. vermissing 1979 	17% 	 14% 	 69% 

	

1981 	22% 	 237. 	 55% 

vorgoek to komen bij problemen 	 1979 	25X 	 - 	 75% 

1981 	20% 	 7X 	 73% 

' 
indienen van klaeht 	 1979 	38% 	 8% 	. 	54X 

1981 	15% 	 8% 	 77% 

aangifte goweldsdelict 	 1979 	23% 	 27% 	 50% 

1981 	55% 	 9% 	 36% 

aangifte vermogonsdelict 	 1979 	267. 	 137. 	 61% 

1981 	187. 	 11% 	 71% 

informatio verstrekken 	 1979 	17% 	 11% 	 72% 

1981 	27% 	 87. 	 65% 

verkeerscontrole 

kleine verkeersovertreding 

inlichtingen door politica, 
bericht overbrongen 

ontevredon 	noch tevr. tevreden 
noch onto- 
yr.:Klan 

1979 	8% 	 5% 	 87% 

1981 	18% 	 82% 

1979 	16% 	 13% 	 70% 

1981 	20% 	 9% 	. 	72X 

1979 	21% 	 16% 	 63% 

1981 	13% 	 13% 	 75% 

Totaai 1979 	20% 	 13% 	 67% 

1981 	18% 	 13% 	 68% 

In beide enquites was ca. tweederde tevreden over het op-
treden van de politie. In elke enquete afzonderlijk en 
ook tussen de enquetes onderling lopen de scores per 
soort contact nogal uiteen. De aantallen waarop de per-
centages zijn berekend zijn nogal laag waardoor percen-
tageverschillen voorzichtig moeten warden bekeken. Over 
contacten op het gebied van het verkeer is men meer te 
spreken dan over contacten bij aangifte van een 
geweldsdelict. 



In vergelijking tot 1979 is men in 1981 meer tevreden 
over het optreden van de politie bij het indienen van eon 
klacht, bij het doen van aangifte van eon vermogensdelict 
on bij het verstrekken van inlichtingen door de politie. 
Minder tevreden is men in 1981 bij het maiden van brand, 
ongeluk of vermissing, bij het doen van aangifte van eon 
geweldsdelict on bij het verstrekken,  van informatie door 
de burger aan de politie. 

2.9 Punten van aandacht voor de politie 
In paragraaf 2.7 is reeds ingegaan op de vraag naar de 
inhoud van de politietaak zoals daze volgens de bevolking 
zou moeten zijn, en op de vraag naar de prioriteiten die 
daarin zouden moeten worden aangebracht. 
Eon andere manier om eon beeld to krijgen van de ver-
wachtingen van de bevolking ten aanzien van het 
politie-optreden is to vragen naar belangrijke problemen 
binnen de gemeente of binnen de eigen wijk of buurt waar-
aan de po1itie meer zou moeten doen. 
De antwoorden op daze vraag komen in doze paragraaf can 
de orde. Eon vergelijking tussen de beide bevolkingsen-
quates biedt daarbij de mogelijkheid vast to stellen of 
er verschuivingen zijn opgetreden in de omvang en/of de 
aard van de problemen. 

a. problemon binnan do gemeente 
In 1979 noemde 90% van de ondervraagden ien of moor pro-
blemen in de gemeente. In 1981 was dit percentage gedaald 
tot 59. 
Tabel 14 geeft eon overzidht van de meest genoemde pro-
blemen (> 4%). 

Tabel 14: 
Problemen binnen de gemeente waaraan de politie meer aan-
dacht zou moeten besteden; percentages 

1979 1931 

vernielzucht/vandalisme 	 32% 	46% 
overlast opgeschoten jeugd 	 26% 	21% 
onveiligheid 	 26% 	19% 
verkeersoverlast (w.o. to hard rijden, 
op trottoir, onder invloed, geen 
voorrang ver1enen) 	 18% 	20% 
foutief parkeren van voertuigen 	 8% 	4% 
diefstal 	 10% 	11% 
drugshandel 	 8% 	22% 
inbraak 	 5% 	11% 
zakkenrollerij 	 5% 	7• 
Hoog Catharijne (criminaliteit, 
overlast) 	 6% 	21% 
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Enkele andere problemen die werden genoemd -zij het re-
latief minder vaak- waren de "drukten rondom de bars in 
het centrum van de stad, de prostitutie, de 
geluidshinder, de burengeruchten en het gebrek aan 
speelmogelijkheden e.d. voor de kinderen. 
Uit tabel 14 blijkt dat or verschuivingen zijn opgetreden 
in de mate waarin bepaalde problemen door de ander-
vraagden werden genoemd. Alhoewel aan de one kant blijkt 
dat in de tweede enquate, in 1981, eon geringer deel van 
de bevolking problemen noemt, blijkt aan de andere kant 
toch ook dat specifieke problemen veal vaker naar voren 
worden gebracht. Dit hangt semen met het felt dat die 
mensen die in 1981 problemen noemen, vaker moor dan eon 
probleem vermelden dan in 1979. In 1981 noemt bijna de 
helft (46%) van de bevolking vernieling als eon belang-
rijk probleem tegenover ongeveer eenderde (32%) in 1979. 
Bij Hoeg Catharijne en bij drugshandel is eveneens eon 
sterke stijging in percentage to zien: van minder dan 10% 
tot bijna 25% van de bevolking. Relatief gezien is de 
stijging bij inbraak stork, nl. eon verdubbeling, doch 
absoluut betreft het in 1981 maar jets moor dan 10% van 
de bevolking. 
Eon daling in percentage is opgetreden bij de onvei-
ligheid in de gemeente en het foutief parkeren van voer-
tuigen. 

b. broblemen in de buurt 
Ook voor de problemen in de buurt waarin men woont, geldt 
dat in 1979 een hoger percentage van de bevolking eon of 
meer belangrijke problemen noemt don in 1981. Bijna twee-
derde (622) noemt in 1979 eon of moor problemen tegenover 
eenvijfde (20%) in 1981. label 15 bevat de meest voor-
komende problemen. 

label 15:  
problemen binnen de wijk of buurt waaraan de politie moor 
aandacht zou moeten besteden; percentages 

1979 	1981 

vernielzucht/vandalisme 
overlast opgeschoten jeugd 
onveiligheid 
verkeersoverlast 
foutief parkeren van voertuigen 
diefstal 
inbraak 
geluidsoverlast, burengerucht 	. 

	

20% 	21% 

	

11% 	11% 

	

8% 	7% 

	

14% 	12% 

	

7% 	3% 

	

4% 	4% 	. 

	

4% 	4% 	. 
3% ." 	7% 



Wanneer de problemen in de gemeente worden vergeleken met 
de problemen in de wijk, valt het op dat met betrekking 
tot de wijk niet alleen een geringer deel van de be-
volking een of meer problemen naar voren brengt, maar ook 
dat sommige probleemgebieden in de wijk of buurt vrijwel 
niet voorkomen. Dit geldt by. voor drugshandel, zakken-
rollerij, prostitutie, de hinder van de bars en (dat ligt 
voor de hand) de overlast en criminaliteit in Hoog 
Catharijne. Deze problemen warden door de bevolking spe-
cifiek met het centrum van de stad in verband gebracht. 
Oak hier blijkt dat -gezien het feit dat het totale per-
centage van de bevolking dat cn of meer problemen noemt 
in 1981 aanzienlijk lager ligt dan in 1979- die 
respondenten die in 1981 een probleem aangeven veel vaker 
meer problemen hebben vermeld. Haar de aard van de pro-
blemen doen zich vrijwel geen verschuivingen voor. 
Vandalisme is zowel in 1979 als in 1981 voor ongeveer 
eenvijfde van de bevolking eon belangrijk probleem in de 
eigen wijk. De overige problemen lopen eveneens nauwe-
lijks uiteen, doch warden door eon geringer deel van de 
bevolking vermeld. 

Uit de inventarisatie van belangrijke problemen in de ge-
meente en in de eigen wijk waaraan de politie moor aan-
dacht zou moeten besteden, komen enkele hoofdproblemen 
naar voren: 

• vernieling, vandalisme; 

• overlast van opgeschoten jeugd (die o.a. kan uit-
monden in vandalisme); 

• gevoel van onveiligheid; 
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drugsproblematiek, met name drugshandel; 

• kleine criminaliteit (diefstal, inbraak, zakken-
rollerij: 

• verkeersproblematiek (overlast, foutief parkeren. 

Daarbij wordt Hoog Catharijne veal genoemd als gabled 
wear doze problematiek zich manifesteert (by. °Pee-
schoten jeugd, drugshandel, criminaliteit, onveilig-
held). 
De vraag bij daze problemen is in hoeverre het aandragen 
van oplossingen op het werkterrein van de politie ligt. 
Een aantal ervan biedt de mogelijkheid van eon 
repressieve aanpak zoals het verbaliseren van allerlei 
verkeersovertredingen en het verbaliseren en arresteren 
van daders van een delict. Andere problemen vragen eon 
preventieve aanpak, en dan niet alleen preventiesurveil-
lance of verkeerscontroles, maar veeleer ook zg. 
sociopreventie. In daze opvatting staat het perspectief 
van sociale controle centraal. 
Aanhangers van doze aanpak pleiten voor maatregelen ter 
voorkoming van criminaliteit coals o.a. verbetering 
van de bebouwde omgeving in de buurt, voorzieningen voor 
jongeren, verbetering van openbare dienstverlening en 
bevordering van sociale integratie. Hierbij wordt oak 
aan de bevolking zelf eon rd l toegekend door o.a. te 
trachten onderlinge informele sociale controle to her-
stellen en cog te hebben voor het gebetiren in de eigen 
woonomgeving. De politie kan . naast eon signalerende 
een stimulerende functie hebben door het ontwikkelen en 
op gang brengen van daze vorm van preventie. Zij zal daar 
echter de hulp van derden ongetwijfeld bij nodig hebben. 

2.10 De veranderingen in het politie -optreden 
Het Utrechts politiekorps heeft enkele jaren terug via de 
pars kenbaar gemaakt moor to willen gaan doen aan de be-
strijding van de kleinere vormen van criminaliteit. Op 
verschillende manieren is daaraan vorm gegeven. Zo heeft 
de surveillancedienst recherche-activiteiten in haar ta-
kenpakket gekregen, als onderdeel van het beleidsplan 
1980-1982 en o.a. na ervaringen die daarmee zijn opgedaan 
in het zg. inbraakproject (4). Daarnaast wordt binnen 
de afdeling recherche gestreefd naar eon beter manage-
ment van werkaanbod en recherche-informatie, o.a. met 
gebruik van computerfaciliteiten. Men is overgegaan tot 
moor surveillance to voet, ook in de minder centraal 
liggende wijken. En het aantal wijkagenten is (per 1 ja-
nuari 1982) uitgebreid. 
Wat is hiervan nu zichtbaar geworden aan de bevolking? 
Heeft de bevolking gemerkt dat de politie meer aandacht 



is gaan geven aan•de criminaliteitsbestrijding? En ziet 
men de politie weer vaker te voet dan in de auto? 
Om met het laatste te beginnen: zowel in 1979 als in 1981 
ziet men de politie in de eigen straat of buurt meestal 
per auto langskomen. (De percentages tellen op tot moor 
dan 100%, omdat men moor dan een antwoord kon geven); ta-
bel 16. 

label 16:  Wijze waarop de politie langskomt in de 
straat/buurt; percentages 

1979 	1981 

in politie-auto 	 98% 	88% 

op motor 	 2% 	3% 

op fiets 	 3% 	7% 

lopend 	 2% 	6% 

Wel is dit percentage significant gedaald en ziet een 
groter deel van de bevolking de politie in 1981 vaker per 
fiets of lopend in de eigen buurt dan enige jaren daar-
voor, ook al zijn de percentages nog niet hoog. 
De vraag, alleen in de tweede enquate gesteld, of dit was 
veranderd in vergelijking met eon jaar of wat geleden 
beantwoordt 46% bevestigend; 30% ziet geen verandering 
en 24% kan dit niet aangeven. De soort verandering die 
men heeft gemerkt, varieert nogal: de manier is veranderd 
(sommigen meenden dat het vaker to voet of per fiets was 
doch anderen noemden oak vaker de auto); ook is de fre-
quentie veranderd, (men dacht dat het toegenomen was doch 
ook afgenomen). Over het geheel genomen valt het saldo 
positief uit ten aanzien van de frequentie van 
langskOmen. 

Dat de Utrechtse politie moor is gaan doen aan de be-
strijding van nogal veelvuldig voorkomende kleinere. 
vormen van criminaliteit was niet iedereen gebleken. 
Bijna een derde (30%) wist er niets over to zeggen; ruim 
eon kwart (29%) was van mening dat de politie er inder-
daad neer aan deed, ook ruim een kwart (27%) vond dat dit 
gelijk was gebleven; en de rest (14%) vond dat de politie 
or minder aan deed. 
Degenen die meenden dat de politie meer deed aan de be-
strijding van criminaliteit hadden dit voor het moron-
deal uit de krant; anderen vonden dat de politie moor 
surveilleerde, meer aandacht aan allerlei dingen be-
steedde en bij verzoeken om assistentie e.d. sneller ter 
plekke was. 
Degenen die zeiden dat or niets  was veranderd of dat het 
juist was afgenomen,  noemden de toename van de criminali-
teit als indicator, het feit dat de politie aan'allerlei 
dingen niets deed; en oak word eon aantal malen de ander- 
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bezetting van de politie en het ontbreken van voldoende 
bevoegdheden genoemd. 
De vraag of men vindt dat de Utrechtse politie er in ver-
gelijking met ca. 2 jaar geleden ook in slaagt am die 
kleine criminaliteit beter aan to pakken, weet wederom 
ongeveer eenderde niet to beantwoorden (30%). Oak eon 
derde vindt dat dit gelijk is gebleven (34%); volgens 14% 
slaagt de politie or beter, en volgens 22% slechter in am 
doze criminaliteit to bestrijden. Het positieve oordeel 
is vooral gebaseerd op informatie uit de pen; en het ne-
gatieve oordeel op de geconstateerde toename van de 
criminaliteit en de indruk dat de politie er niets aan 
doet (omdat men dat niet ziet). 
De kennis over het optreden van de politie en het oordeel 
daarover blijken vooral to warden bepaald door de media, 
de pers. Daaruit ontleent men bovendien zijn ludruk over 
hoe het is gesteld met de omvang van de criminaliteit in 
vergelijking met vorige jaren. Vanuit doze achtergrond 
moge het duidelijk zijn dat voor de politie een goede re-
latie met de plaatselijke pen belangrijk is am aan de 
bevolking to laten zien dat de politie zich (serieus) 
wijdt aan de bestrijding van de criminaliteit en haar ook 
te.informeren over de behaalde resultaten. Naast eon mo-
gelijk preventieve working die hiervan kan uitgaan, zal 
het in elk geval oak kunnen bijdragen aan eon verhoging 
van gevoelens van veiligheid bij de bevolking. In eon at-
waging van de bestrijding van de kleine criminaliteit 
tegenover het behandelen van de parkeerproblematiek of 
het bieden van hulp bij allerlei kleine dingen (sleutels, 
verloren voorwerpen) geeft de bevolking eon zeer 
duidelijke voorkeur aan criminaliteitsbestrijding 
(74%) met als voornaamste redenen dat dit veel belangrij-
ker is, eon gevoel van veiligheid geeft en dot daarvoor 
in feite de politie is. 

Over de bekendheid met de wijkagent zijn in het onderzoek 
ook enkele vragen gesteld. 
Bijna eon derde (29%) wist niet of or in de eigen buurt 
of wijk eon wijkagent was; ruim eon kwart (28%) meende 
dat or inderdaad eon wijkagent was en de overigen (43%) 
dachten dat or goon was. Slechts een klein deel (20%) van 
degenen die wisten dat or eon wijkagent was had per-
soonlijk wel eons met hem contact gehad. 
Over het bestaan van wijkagenten in het algemeen was men 
(zeer) positief (78%). Genoemd warden vooral het voor-
deel van het persoonlijke contact, de drempelverlagende 
working die van hem uitgaat alsook de opvoedkundige 
waarde die persoonlijke contacten of door hem ondernomen 
activiteiten hebben. 
Van eon tweetal situaties is gevraagd of men daarbij de 
hulp van de politie en in het bijzonder van de wijkagent 
zou inroepen. 



De eerste situatie was problemen met de buren (gezinspro-
blemen werden als to vertrouwelijk beschouwd am daarnaar 
to vrager): 44% zegt helemaal goon hulp van de politie in 
to roepen, 28% roept de hulp in van de wijkagent, 12% wel 
van de politie, doch niet van de wijkagent en 16% weet 
doze vraag niet to beantwoorden omdat het to veel afhangt 
van andere factoren. Redenen om noch de hulp van de 
wijkagent noch van de politie in te roepen zijn voor 
driekwart dat men dit probleem zelf wil oplossen en hulp 
van de politie niet'nodig is. Minder vaak wordt genoemd 
dat men niet precies weet wie de wijkagent is en waar hij 
to bereiken is en dat het to persoonlijk wordt wanneer de 
wijkagent erin wordt betrokken. 
De tweede situatie was het zien van het aanrichten van 
vernielingen. Dan zegt slechts 10% niet de politie te 
waarschuwen; 427. zegt de wijkagent to waarschuwen, 37% 
niet de wijkagent, doch wel de politie; en 117. stelt het 
afhankelijk van andere factoren. Dat ongeveer de helft 
van de mensen die wel de politie willen waarschuwen, dan 
niet de wijkagent inschakelt vindt, afgaande op de ant-
woorden, vooral zijn oorzaak in het niet geinformeerd 
zijn wie dat is en waar hij to bereiken is. Hier lijkt 
dus nog eon taak voor de Utrechtse politie to liggen. 
Het belang van de herkenbaarheid van de wijkagent komt 
oak tot uiting in het feit dat de mensen (63%) or' de 
voorkeur aan geven dot de wijkagent in uniform gekleed 
gaat en niet in burger; 20% geeft de voorkeur aan 
burgerkledij en 177. heeft geen voorkeur. 
Los van eon concrete situatie is de bevolking oak ge-
vraagd of men vergeleken met 2 .; 3 jaar geleden, wanneer 
dat nodig zou zijn, sneller eon beroep op de politie zou 
doen of niet. Uit de antwoorden blijkt dat daarin weinig 
is veranderd; tweederde (63%) zegt dat dit hetzelfde is 
gebleven, bijna eenvijfde (19%) zegt dat men sneller naar 
de polikie zou goon, 87. minder snel en 10% kan daarop 
goon antwoord geven. 
Het voorgaande samenvattende blijkt dat: 

• de bevolking heeft gemerkt dat de politie in Utrecht 
moor to voet on per fiets is gaan surveilleren; 

• ruim eon kwart (28%) heeft gemerkt dat de politie 
moor aandacht is gaan besteden eon de bestrijding van 
de kleine criminaliteit, voornamelijk via de pers; 

• slechts 14% vindt dat de politie daarin ook betere 
resultaten behaalt, wederom vooral via persinforma-
tie. Het negatieve oordeel ten aanzien van de be- 4  
haalde resultaten wordt vooral gebaseerd op het feit 
dot de criminaliteit -voor zover men weet- blijft 
toenemen; 
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• driekwart van de bevolking de bestrijding van de 
kleine criminaliteit belangrijker vindt dan parkeer-
problemen of assistentieverlening bij allerlei 
kleine dingen; 

• bijna eenderde (29%) weet dat er eon wijkagent is in 
de eigen buurt of wijk; 

• de overgrote meerderheid (787.) positief staat tegen-
over wijkagenten vanwege de persoonlijke contacten, 
de drempelverlagende working en de opvoedkundige 
waarde; 

• in situaties waarin men de politie zou waarschuwen de 
wijkagent in zekere zin buiten beschouwing blijft; 
men weet niet wie het is en waar hij to bereiken is; 

• de herkenbaarheid van de wijkagent zeer belangrijk 
is, o.a. door het dragon van eon uniform; 

• de neiging am de hulp van de politie in to roepen 
veer tweederde gelijk is gebleven ten opzichte van 
enkele jaren geleden doch dat or ook eon grow° is die 
sneller eon beroep op de politie zou doen. 

flat ruim eon kwart van de respondenten de grotere aan-
dacht van de politie voor de bestrijding van de kleine 
criminaliteit heeft gemerkt, is op zich genomen seen 
slecht resultaat. Andere onderzoeken waarin veel na-
drukkelijker deze aandacht zichtbaar is geweest en be-
kend is gemaakt, geven scores van 30 40%. De invloed 
van de pers daarbij kwam oak in die onderzoeken stork 
naar voren. Wat dat betreft lijkt eon conclusie gewettigd 
dat de politie moor van dit middel gebruik zou moeten 
durven to maken om enigszins uit haar relatieve isolement 
te komen en aan de bevolking to laten zien wat de resul-
taten zijn die warden behaald op eon aantal terreinen; 
niet alleen in de bestrijding van de criminaliteit doch 
zo mogelijk oak op het terrain van de openbare orde het 
verkeer en de assistentie- en hulpverlening. De be-
volking weet to weinig wat de politie allemaal doet en 
met welke resultaten. Het °ordeal wordt dan gauw geba-
seerd op gebrekkige en/of gekleurde informatie. 

2.11 Enkele eamenhangen 
Voor de gegevens uit de tweede enquate is nagegaan of 
personen die zeiden dat ze hadden gemerkt dat de politie 
de laatste tijd moor is gaan doen aan de bestrijding van 
kleine criminaliteit en/of personen die vonden dat de po-
litie de laatste tijd betere resultaten boekt in de be-
strijding hiervan, verschilden van anderen ten aanzien 
van: 



1. slachtofferschap; 

2. gevoelens van onveiligheid; 

3. preventiebereidheid; 

4. oordeel over de wijze van taakuitoefening door de po- ,  

litie; 

5. oordeel over het politie-optreden bij contacten. 

De analyses tonen aan dat: 

1. Personen die slachtoffer zijn geweest van eon delict 
' vinden dat de politie minder is gaan doen aan de 

kleine criminaliteit en/of het minder good is gaan 
doen. Personen die goon slachtoffer zijn geweest 
oordelen hierover gunstiger. 

2. Personen die er vaak aan denken slachtoffer to kunnen 
worden 	scoren gunstiger over het gewijzigde 
politie-optreden on de effecten ervan dan personen 
die or niet of weinig aan denken. Aan de andere kant 
zijn eerstgenoemde personen minder bang 's avonds 
alleen in huis of op straat. 

3. Personen die gunstig oordelen over het gewijzigde 
politie-optreden in termen van zichtbaarheid en ef-
fecten, nemen moor preventiemaatregelen ten aanzien 
van diefstal en inbraak dan personen die ongunstiger 
oordelen of or goon mening over hebben. 

4. Personen die gunstiger oordelen over het gewijzigde 
politie-optreden vinden dat de politie hoger scoort 
met betrekking tot de ordchandhaving, de handhaving 
van de verkeersveiligheid, de criminaliteits-
bestrijding, de assistentie, de bemiddeling on de 
preventievoorlichting. 

5. Personen die tevredan zijn over de wijze waarop de 
politie eon zaak waarbij men in contact was geweest 
met de politie heeft afgehandeld, scoren gunstiger 
over het gewijzigde politie-optreden in het be-
strijden van de kleine criminaliteit. 

Uit doze gegevens kan men concluderen dat zowel eon posi-
tieve indruk vanwege eigen concrete ervaringen als eon 
positief oordeel over de politie in algemene termen 
samengaat met de indruk dat de politic moor on met moor 
succes werkt aan de bestrijding van de kleine criminali-
teit. Dit laatste hangt eveneens samen met de mate 
waarin men allerlei preventiemaatregelen treft. Met be-
trekking tot slachtofferschap is or juist eon omgekeerde 
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relatie; slachtoffers oordelen negatiever. En ten aan-
zien van subjectieve gevoelens van onveiligheid is het 
beeld dat uit de analyses near voren komts niet consis-
tent. Mensen die er wet van gemerkt hebben zijn minder 
bang; doch aan de andere kant zijn het oak die mensen die 
er relatief vaak can denken het slachtoffer te kunnen 
warden. 
Het bovenstaande ken niet meer zijn den het signaleren 
van samenhangen. Oorzaak en gevolg zijn niet van elkaar 
to onderscheidon; evenmin als de mogelijkheid dat eller-
lei andere intermedierende factoren een verklaring kun-
nen vormen voor de gevonden samenhangen (mate van 
interesse in politiezaken, lokale gedrienteerdheid, het 
lezen van lokale kranten/tijdschriften). 



3 GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT 

Schema 

3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is de omvang van de crimina-
liteit in de gemeente Utrecht uitgedrukt in het percenta-
ge inwoners van 16 jaar en ouder dat slachtoffer is 
geworden van ein of moor van tien delicten zoals deze 
zijn opgenomen in de WODC-slachtofferenquates. Daarbij 
is reeds melding gemaakt van de statistieken die - het . CBS 
maandelijk bijhoudt van de bij de politie bekend geworden 
delicten, uitgesplitst naar eon groot aantal 
categorieen. Eveneens is aangegeven dat deze statis-
tieken goon volledig beeld §even van de omvang van de 
criminaliteit door het optreden van eon aantal filters. 
Van Dijk en Steinmetz (3) onderscheiden drie filters; zie 
schema. 

filter 1 	filter 2 	filter' 3 

gepleegde 
delicten 

wel 
gemeld 

niet 
gemeld 

wel op 	wel naar 
schrift7CBS 

niet naar 
CBS 

niet op 
schrift 

In hun onderzoek laten zij zien dat ongeveer de helft van 
alle delicten waarvan individuen het slachtoffer worden 
ter kennis worden gebracht van de politie (filter 1). 
Vervolgens wordt maar jets minder dan tweederde van de 
aangiften vastgelegd in eon proces-verbaal dat door de 
aangever is ondertekend, (filter 2). Deze twee filters 
leiden ertoe dat slechts eon kwart tot eenderde van de 
delicten (uit de enqu'ete) in de CBS-statistieken zijn 
terug to vinden. Om eon indruk to krijgen van de omvang .  
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van de derde filter hebben Van Dijk en Steinmetz een ver- 
gelijking 	gemaakt 	tussen 	de 	cijfers 	uit 	de 
CBS-statistieken en schattingen van het aantal 
processen-verbaal op basis van de gegevens uit de 
slachtofferenquate. Dan blijkt dat de CBS-statistieken 
ongeveer 65% vormt van het geschatte aantal processen-
verbaal. In de derde filter leidt dus ongeveer 35% van 
de schriftelijk vastgelegde aangiften niet tot eon bij 
het CBS geregistreerd proces-verbaal. Uiteindelijk telt 
slechts ongeveer eenvijfde deal van de in de enquate op-
genomen delicten mee in de politiestatistieken van het 
CBS. 
Desondanks warden de politiestatistieken vrij algemeen 
gehanteerd. De gegevens van de CBS-statistieken warden 
vaak aangevoerd am to laten zien dat de criminaliteit nog 
steeds maar blijft toenemen. Voorts dienen daze statis-
tieken als graadmeter voor de werkdruk van de politie, 
voor het stellen van wensen met betrekking tot de sterkte 
van de politie en voor het aantonen van de effectiviteit 
van het politie-optreden in het ophelderen van mis-
drijven. 
In dit kader zal in dit hoofdstuk warden nagegaan of or 
ook in Utrecht eon bepaalde relatie kan warden gelegd 
tussen de criminaliteit uit de slachtofferenquates en de 
in de CBS-statistieken vermelde criminaliteit. 
Hierbij dient to warden vet-meld dat de CBS-statistieken 
van het Utrechtse korps goon volledige weergave behoeven 
te geven van alle ter kennis gekomen strafbare feiten. 
Volgens mededelingen van de politie hieromtrent wordt 
niet van elke aangifti/melding eon proces-verbaal °pee-
maakt, doch wordt wel elke melding in de eigen interne 
administratie geregistreerd. Daze bevat dus een com-
pleter beeld dan de CBS-statistieken, die binnen de 
richtlijnen van het CBS warden opgesteld. 
Aangezien elk politiekorps eon dergelijke eigen admi-
nistratie zal hebben, opgesteld op basis van mogelijk 
stork uiteenlopende bronnen, en alleen de 
CBS-statistieken naar buiten toe zichtbaar zijn en in-
formatie bieden over de omvang van de criminaliteit, zul-
len de CBS-statistieken warden gehanteerd als zijnde te 
bij de politie geregistreerde criminaliteit. 

3.2 Geregistreerde en werkelijke criminaliteit 
Een vergelijking tussen de geregistreerde criminaliteit 
en de criminaliteit volgens de slachtofferenquate that 
zien hoe groat de werking van de hiervoor genoemde drie 
filters is. Hoeveel van de geplengde delicten komen uit-
eindelijk terecht in de CBS-statistieken? 



20.0001 

1 0.0001 

1978 	1979 	1980 	1981 

wetboek 
strafrecht 

eenvoudige diefstal 

diefstal dmv. 
braak 

vernieling 

Grafiek 1: ter kennis gekomen misdrijven wetboek van 
strafrecht,gemeentepolitie Utrecht,I978-1981 

Grafiek 1 geeft een beeld van de ontwikkeling van de ge-
registreerde criminaliteit in de gemeente Utrecht over 
de jaren 1978-1981. Uit deze grafiek blijkt dat de gere-
gistreerde criminaliteit Wv5 na een stark° toename tus-
Sen 1978 en 1980 in 1981 weer een dalende lijn vertoont. 
En ditzelfde geldt voor de omvang van eenvoudige 
diefstal. Voor vernieling is eveneens in 1981 een daling 
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to zien, doch dear was de stijging in de voorgaande jaren 
geringer. In tegenstelling tot het totaalbeeld WyS is het 
aantal diefstal1en door middel van braak ook in 1931 
blijven toenemen. 
Voor de jaren 1978 en 1980 is geprobeerd of or globaal 
gezien eon overeenkomst is tussen de slachtofferpercen-
tages en de CBS-statistieken. Bij doze vergelijking 
wordt verondersteld dat de invloed van slachtoffers, 
niet woonachtig in Utrecht, op de in Utrecht geregis-
treerde criminaliteit in beide jaren even groat is. Voor 
enkele delicttypen is eon vergelijking mogelijk, nl. 
wear de omschrijving van het delict overeenkomt met eon 
van de categorieen delicten uit de CBS-statistiek. Dit 
was mogelijk voor de delicttypen fietsendiefstal, 
bromfietsdiefstal, diefstal uit auto, vernieling van ei-
gendom, bedreiging op street, handtastelijkheden met 
sexuele bedoelingen op streak on inbraak bij particu-
lieren. Op grond van de slachtofferpercentages zijn 
schattingen gemaakt met eon onder- en eon bovengrens. 
Correctiefactoren daarbij zijn ontleend aan Van Dijk on 
Steinmetz (3). label 17 bevat de resultaten. De laatste 
kolom geeft de verhouding tussen de gemiddelde schatting 
van de criminaliteit volgens de slachtofferpercentages 
en de geregistreerde criminaliteit. 

Omvang van de door het CBS gerogistreerde criminalitnit in de gemeente 
Utrecht in do jaren 1978 en 1980 an de goschatte omvang van de eriminoliteit 
op basis van do slachtofforenquate (met correctiefaetoren) 

politiestatistiek slachtoffer- 	CBS-rn- 
• enquat e gistratie 

schatting van de crimi-
naliteit op basis van 
slachtofferpercentagos 
ondergrens bovengrens 

diefstal, vorduistering fietson- 	1978 
van het rijwiel 	 diefstal 	1980 

diefstal, verduistering 
van. joyriding met 
bromfiets (art. 37) 

diefstal, verduistaring 
van, joyriding mot de 
auto (art. 37) 

vernioling (art. 350- 
354) 

mishandeling (ort.300- 
306.141. 
285) 

sexuele misdrijven 
(art. 242.246.243.249) 

inbraak (art. 311.5) 

bromfiet- 
sendief- 	1978 
stal 	1980 

diefstal 	1978 
van auto 	1980 

vernioling 
van eigen- 1979 
don 	1980 

bodrei- 
ging op 	1978 
street 	1980 

handtaste-
lijkheid 	1978 
OP street 1980 

inbrank 
bij parti- 1978 
culieren 	1980 

4067 	16.303 
4832 	15.785 

624 	 708 	 850 
532 	 314 	 416 

413 	 239 
479 	 158 

1317 	20.567 
2162 	13.872 

300 	9.614 
334 	8.612 

177 	5.761 
210 	6.155 

1365 	2.179 
1796 	2.844 

16.973 
16.451 

333 
236 

21.305 
14.492 

10.144 
9.116 

6.179 
6.591 

2.413 
3.142 

Totaal van 7 dolicten 	 1978 	8263 	56.249 	 57.359 
1980 	10395 48.561 	 49.623 



Uit deze tabel blijkt dat de ontwikkeling van de geregis-
treerde criminaliteit eon tegengesteld beeld vertoont 
met dat van de schattingen van de criminaliteit op basis 
van de slachtofferpercentages. Is er (met uitzondering 
van bromfietsdiefstal) bij de overige delicten sprake 
van eon stijging van de criminaliteit volgens de 
CBS-statistieken, de schattingen van de criminaliteit op 
basis van de slachtofferpercentages geven met uitzon-
dering van handtastelijkheden op straat met sexuele 
bedoelingen en inbraak bij particulieren eon daling to 
zien tussen 1978 on 1980. Alleen bij doze laatste twee 
delicten is or dus sprake van eon overeenkomstige ontwik-
keling. 
Wat opvalt in de tabel is dat de schattingen voor 
bromfietsdiefstal en diefstal van auto aanzienlijk lager 
uitvallen dan de geregistreerde aantallen. Wellicht 
spelen de geringe aantallen waarom het gaat -ook in de 
schattingen- hierbij eon rol. 
Over het totaal van de zeven delicten blijkt dat de poli- 
tiestatistieken ongeveer eenvijfde (1980) tot eenzevende 
(1978) van de (geschatte) gepleegde delicten omvatten. _ 
Voor de afzonderlijke delicten loopt doze verhouding 
stork uiteen. Van iedere tien inbraken bij particulieren 
zijn or volgens de schatting zes terug to vinden in de 
politiestatistiek. Voor fietsendiefstal is dit eon op de 
drie'a vier. Veel ongunstiger ligt dit voor bedreiging en 
handtastelijkheden met sexuele bedoelingen; slechts drie 
a vier op de honderd. Recenter -en dit geldt ook voor de 
afzonderlijke delicten- is de verhouding gunstiger dan 
langer geleden; dit zou erop kunnen wijzen dat de filter-
werkingen kleiner zijn geworden. In hoofdstuk 2 is reeds 
aangegeven dat de bereidheid am bij de politie aangifte 
to doen (filter 1) tussen 1978 en 1980 iets is toegenomen 
(van 43% naar 46%), alhoewel het nog maar steeds ongeveer 
de helft van de delicten betreft. Andere verklaringen 
voor de gunstiger verhouding kunnen zijn dat moor aan-
giften door de politie op papier zijn gezet (filter 2) of 
aan het CBS zijn gemeld (filter 3). Het onderzoek bevat 
daarvoor goon gegevens. Alleen in de eerste 

A 

slachtofferenquete is gevraagd of men, bij aangifte van 
het delict, eon proces-verbaal had ondertekend. Derhalve 
is alleen over 1978 eon beeld to geven van de tweede en 
derde filter, doch niet van eventuele veranderingen 
daarin. De volgende paragraaf geeft de resultaten. 

3.3 Processzn-verbaal: geschat en 	CES-statistiek 
Aan de personen die bij de politie aangifte hebben gedaan 
van eon delict, is gevraagd of zij daarbij eon proces-
verbaal hadden ondertekend. 
Tabel 18 bevat de percentages van de delicten die volgens 
de enqu6tegegevens over 1978 in eon proces-verbaal 
werden vastgelegd, berekend op het aantal meldingen/aan-
giften (de eerste kolom) on op het aantal slachtoffers 
(de tweede kolom). 
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'rebel 18: 

Percentage moldingen van delicten alsmede geolande delicten die 
in 1978 door de Oolitic in eon oroces-verbaal porde(' vastgelegd. 

X maldingen 
vastgalegd in 

o.v.'s bore-
kond OP °ante/ 
slachtoffars 

Fietsendiefstal 	 79,4 	 46.7 

Bromfietsendiefstal 	 (no12) 	 (n=4) 

Diefstal uit de auto 	 82,9 	 46.0 

Autodiufstal 	 (n= 6) 	 (n=6) 

2akkenrollerij/diefstal 
portemonnaie 54,9 

inbraak thuis (partial...Herr) 	88,1 

Aanrijding buiten schuld 
doorrijam van clavier 	 (n= 7) 

Vernieling van eigendom 	 50,0 

27,2 

75,5 

Handtastelijkheden met sex. 

bedoelingen OP street 	 (n= 3) 	 1.7 

illdreiging op strait 	 (n=18) 	 10,5 

10.0 

8.2 

Iota)] 71,0, 	 26.0 

Doze tabel laat zien dot voor wat betreft de delicten .die 
in de slachtofferenquete zijn opgenomen ca. 70% van de 
aangiften in eon proces-verbaal is vastgelegd. (Dit ligt 
lets gunstiger dan het landelijk percentage van 60 
65%). Voor Utrecht bevat filter 2 dus ca. 30% van de 
aangiften. 	Omgerekend naar het aantal gepleegde 
delicten c.q. het aantal slachtoffers komt dit erop neer 
dat ongeveer eon kwart is vastgelegd in wan 
proces-verbaal. 

Op basis van de ondertekenpercentages kunnen (evenals 
bij de schatting van de werkelijke omvang van de crimina-
liteit rekening houdende met bepaalde correctiefactoren) 
schattingen warden gemaakt van de geregistreerde cri-
minaliteit. Door daze to vergelijken met de 
CBS-statistieken kan eon 'geoid warden verkregen van de 
omvang van filter 3. label 19 bevat de resultaten over 
1978. 
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Tabel  19:  
Eon vergclijking tussen de omvang van de door het CBS geregistreerde criminaliteit voor Utrecht over 1978 en 
de geschatte omvang van de geregistreerde criminaliteit op basis van de s1achtofferenqu4te. 

Politiestatistiek slachtoffer- 	CBS- 	 schatting van de geregis- 	de verhouding tussen 
studio 	 registratie 	trearde .criminaliteit op 	de eneueteschattiag on 

. basis van de ondertekenings 	de cijfers van de • 
Percentages van de slacht- 	politieregistratie 
offers 

onder- 	boven- gcmiddeldn 
grens grans v.d. ondor 

en boven-
grans 

diefstal, verduistering 	fietsendiefstal 
van het rijwiel 

vernieling 
(art. 350-354) 

4067 	6844 	7298 	7071 	 1.7 

diefstal, verduistering 	bromfietsdiefstal 	624 	521 	655 	588 . 	0.9 
van, en joy-riding met 
de bromfiets (art. 37) 

diefstal, verduistering 	diefstal van auto 	413 	239 	333 	286 	 0.7 
van en joy-riding met 
de auto (art. 37) 

vernieling of be- 	1317 	1605 	1829 	1717 	 1.3 
schadiging van 
eigendommen 	 . 

mishandeling (art. 300- 	bedreiging of eon- 	300 	865 	1043 	954 	 3.2. 
306, 141, 285) 	 gevallen op street 

sexuele misdrijven 	handtastelijkheden 
(art. 242, 243, 246, 	met sexuele be- 
248 en 249) 	 doelingen op street 	177 	95 	129 	102 	 0.6 

inbroak (art. 311.5) 	inbraak bij parti- 	1365 	1361 	1571 	1466 	 1.1 
culieren 

Tntaal van 7 delicten 8263 	11883 12480 	12184 	 1.5 

Uit deze tabel blijkt dat over het totaal van de zeven 
A 

delicten 	de 	enqueteschatting 	van 	het 	aantal 
processen-verbaal ongeveer anderhalf maal zo hoog is als 
dat van de CBS-statistieken. Dit is ook het landelijke 
beeld (3). In tegenstelling tot het landelijke totaal-
beeld zijn de verhoudingscijfers voor de afzonderlijke 
delicten niet overal gelijk. Uitzonderingen zijn in-
braak, fietsendiefstal en vernieling, waar het 
verhoudingscijfer wel overeenkomt. Voor bedreiging op 
straat is het verhoudingscijfer voor Utrecht veel hoger 
dan landelijk. Voor de overige delicten is dit voor 
Utrecht %/eel lager. 
De hogere schatting van het aantal processen-verbaal op 
basis van de enquete is een algemeen gegeven, ook in bui-
tenlandse onderzoeken. Een verklaring daarvoor is reeds 
op pagina 36 gegeven; een andere veronderstelling is 
dat de politie niet alle processen-verbaal van aangifte 
als "ter kennis gekomen delicten" beschouwt, by. wanneer 
het om een niet-vervolgbaar delict gaat of om een ondui-
delijk of onvoldoende ernstig delict. Oak kan het zijn 



dat de door het CBS gehanteerde criteria voor het in-
vullen van de statistieken niet uniform worden 
gehanteerd. Zie oak Van Dijk en Steinmetz (3). 

3.4 Samtrivatting 
Bovenstaande vergelijkingen hebben aangegeven dat van de 
gepleegde delicten slechts eon gering percentage 
zichtbaar is in de CBS-statistieken. Het beeld voor 
Utrecht wijkt daarin nauwelijks af van het landelijke 
beeld; iets minder dan eenvijfde van de gepleegde 
delicten Cult de enquete) is opgenomen in de 
CBS-registratie. 
Schematisch weergegeven voor 1978: 

100% 

gepleegde 
delicten 

43% 

filter 1 

26% 

filter 2 

--:=  

bij politie prates- 
gemeld 	verbaal 

onderte- 
kend 

18% 

filter 3 

menu& 

LN 
in CBS-
statistiek 
vastgelegd 

De toename van de volgens de CBS-statistieken geregis -
treerde criminaliteit tussen 1978 en 1980 wordt daarbij 
voor eon deel verklaard door eon toename van de 
werkelijke criminaliteit (inbraak, handtastelijkheden 
met sexuele bedoelingen). door eon ander deel zijn ver-
klaringen to vinden in eon lets grotere 
aangiftebereidheid en wellicht ook (doch daarvoor zijn 
geen vergelijkende gegevens) in eon toename van het aan-
tal processen-verbaal dat wordt opgemaakt en in eon 
toename van het aantal delicten dat als zodanig aan het 
CBS wordt opgegeven. 
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 

4.1 Algemeen 
Gedurende de jaren 1980-1982 is het politiekorps van de 
gemeente Utrecht gestart met de concrete invulling van 
het door haar opgestelde en in het driehoeksoverleg van 
burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommis-
saris van politie goedgekeurde be1eidsplan 1980-1982. 
Aan het opstellen en concretiseren van dit. beleidsplan is 
eon jarenlange interne voorbereiding en discussie voor-
afgegaan, mode met begeleiding van de Nederlandse 
Organisatie Kring (NOK), over de richting waarin het po-
litiekorps zich wilde ontwikkelen. Van de aanvankelijke 
plannen om over to gaan tot gedecentraliseerde wijkteams 
(teampolicing) en waartoe in het driehoeksoverleg eind 
1978 in principe was besloten, moest in eon volgende fase 
worden afgezien niet alleen vanwege te grate interne 
weerstanden, doch oak vanwege de veronderstelde daaraan 
verbonden nadelen en problemen. Het beleidsplan bevat de 
uitwerking van de gedachte am to komen tot eon verbreding 
van de basispolitiefunctie, van die onderdelen van het 
politiewerk die door de agent in de surveillancedienst 
moeten kunnen worden gedaan. 
In de tijd dat men nog streefde naar wijkteams heeft het 
WODC aangeboden am binnen het kader van het landelijke 
project experimenten criminaliteitsbestrijding de ox-
tome evaluatie van het werken met wijkteams to ver-
richten. Onder de externe evaluatie word verstaan: het 
nagaan van de effecten van de wijkteams op de omvang van 
de criminaliteit, de gevoelens van onveiligheid van de 
bevolking en het oordeel van de bevolking over het poli-
tie-optreden; dit aan de hand van steekproefonderzoek 
onder de bevolking. Om dergelijke effecten to kunnen 
vaststellen was het noodzakelijk dat voorafgaande aan de 
start van de wijkteams over doze aspecten gegevens bekend 
waren, teneinde doze to kunnen vergelijken met gegevens, 
verzameld nadat de wijkteams eon bepaalde periode hadden 
gedraaid. In 1979 is daarom eon onderzoek onder de 
Utrechtse bevolking gehouden. 
Het terugkomen op het besluit tot wijkteams was voor het 
WODC, na overleg met het lokale driehoeksoverleg, reden 
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om verder af to zien van hat evaluatie-onderzoek. In 1981 
is op verzoek en mat financiele steun van het Utrechtse 
politiekorps alsnog een tweede onderzoek onder de be-
volking gehouden omdat men van de zijde van het korps een 
beeld wilde hebben van de situatie op dat moment. (Beide 
enquates zijn uitgevoerd door het NIRO to Amsterdam). De 
oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek, nl. het 
meten van de effecten op de criminaliteit van bepaalde 
methoden van werken door de politie (objectief en subjec-
tief) en op het oordeel van de bevolking over de politie 
is daarbij terzijde geschoven. 
Het onderzoek geeft de resultaten voor eon aantal as-
pecten zoals doze in 1979 on in 1981 zijn gemeten, zonder 
dot eon verbinding tussen mogelijke verschillen in doze 
resultaten wordt gelegd met bepaalde 
politie-activiteiten. 

4.2 De resultaten 
In het onderzoek zijn de onderstaande onderwerpen aan de 
orde geweest: 

1. het slachtofferschap van een of moor van de delicten 
die zijn opgenomen in de WODC-slachtofferenquate; 

2. de bereidheid om aangifte to dean van het delict 
waarvan men het slachtoffer is geworden; 

3. het oordeel over de wijze waarop de politie de aan-
gifte in behandeling heeft genomen; 

4. de gevoelens van onveiligheid in huis en op street; 

5. de kans op slachtofferschap die men denkt te hebben; 

6. de mate waarin men eraan denkt het slachtoffer te 
kunnen warden; 

7. de mate waarin men maatregelen treft om to voorkomen 
dat men het slachtoffer wordt van eon delict; 

8. het oordeel over de inhoud van de politietaak; 

9. het oordeel over de wijze van taakuitoefening door de 
poll tie; 

10. het oordeel over het optreden van de politie in het 
geval men zelf contact heeft gehad met de politie; 

11. belangrijke problemen binnen de gemeente waaraan de 
politie meer aandacht zou moeten besteden; 
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12. de bekendheid van de bevolking met de veranderingen 
in het politie-optreden als invulling van het 
beleidsplan; 

13. het oordeel van de bevolking over het veranderde po-
litie-optreden en/of over effecten ervan. 

Wat is er nu gebleken uit het onderzoek? 

1. De omvang van de criminaliteit 
Het percentage inwoners van de gemeente Utrecht dat 
in 1980 het slachtoffer is geworden, is voor eon aan-
tal delicten significant lager dan in 1978 (ver-
nieling, diefstal uit personenauto). Voor andere 
delicten is er wel eon daling in percentage, maar do-
ze is niet significant (autodiefstal, handtastelijk-
heden, doorrijden na aanrijding), of blijft het 
percentage vrijwel gelijk (zakkenrollerij, (brom)- 
fietsendiefstal, inbraak, bedreiging op straat). 
Over alle tien delicten tezamen is or in Utrecht voor 
1980 sprake van eon significante daling ten opzichte 
van 1978. - 
Bij eon vergelijking van de resultaten voor Utrecht 
met die voor Amsterdam + Rotterdam + Den Haag (ont-
leend aan de landelijke slachtofferenquate) wordt 
het gunstige beeld voor Utrecht nog scherper tegen-
over de signtficante stijging in doze drie steden. 

2. De aangiftebereidheid 
Doze blijkt in de tweede enqu;te nauwelijks hoger to 
zijn dan in de eerste enquate; een stijging van 43% 
naar 46%. 
Verschillende factoren blijken eon rol to spelen om 
goon aangifte to doen van het delict waarvan men het 
slachtoffer is geworden; men vindt het zinloos, het .  
haalt niets uit, de schade is goring, de dader is on-- 
bekend of men heeft het zelf opgelost. Per delict 
zijn enkele verschillen in de relatieve frequentie 
waarmee doze redenen.worden genoemd. Voorts kan (met 
enige voorzichtigheid vanwege het geringe aantal 
personen op wie het betrekking heeft) worden gecon-
stateerd dat de jets grotere aangiftebereidheid in 
de tweede enquete samenhangt met eon grotere finan-
ciele schade (by. bij zakkenrollerij en vernieling 
van auto-onderdelen) en met het toebrengen van li-
chamelijk letsel (bij bedreiging en mishandeling op 
straat). 

3. Tevredenheid over de politic bij dm aangifte 
De mate waarin men tevreden was over de wijze waarop 
de politie de aangifte had opgenomen en in behan-
deling had genomen is in beide enquates gelijk geble-
ven ca. tweederde van de aangevers. Belangrijke 
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redenen tot ontevredenheid zijn in beide enquetes 
gelijkluidend: de politie heeft or niets aan gedaan, 
nam de zaak niet sorieus op, heeft de spullen en/of 
de dader niet gevonden, was onvriendelijk of gaf on-
voldoende informatie over wat men verder kon doen. 

4. Gevoelens van onveiligheid in huis en op straat 
Thuis voelde men zich in 1981 niet meer of minder on-
veilig dan in 1979. Wet trad or eon verschil op ten 
aanzien van het gevoel van onveiligheid 's avonds op 
street; in 1981 voelde men zich onveiliger dan in 
1979. 

5. De kans op slachtofferschap 
Daarin ziet men ten opzichte van twee jaar daarvoor 
geen verschil; in 1979 zei 55% dat de kens is toege-
nomen; in 1981 is dit 56%. Slechts eon goring percen-
tage zei dat de kans is afgenomen (3% in 1979 en 2% 
in 1981). 

6. Denken het slachtaffer to kunnen warden 
Gevraagd is of men or wet eons aan dacht het slacht-
offer te kunnen warden. Dan blijkt dat in 1981 eon 
significant groter percentage van de bevolking daar-
aan soms, regelmatig of vaak dacht dan in 1979. In-
break en aanranding zijn delicten die vaker worden 
genoemd. De media (krant, radio en tv) vormen vaak de 
aanleiding on eraan te denken. 

7. De preventiebereidheid 
Veer de delicten (brom)fietsendiefstal, diefstal win 
en uit auto en inbraak is aan de respondenten ge-
vraagd welke maatregelen men gewoonlijk treft on to 
voorkomen dat men het slachtoffer wordt. 
Uit het onderzoek blijkt dat voor elk van deze 
delicten de preventiebereidheid is toegenomen tussen 
1979 en 1981. Men is veelal meer dan 66'n maatregel 
gaan treffen. 
Dat daarmee de kans om het slachtoffer te worden nog 
niet behoeft te zijn afgenomen blijkt uit het feit 
dat oak bij personen die gewoonlijk veel preventie-
maatregelen treffen, in de waning is ingebroken of 
iets uit de auto is gestolen. Onzorgvuldigheid en na-
latigheid spelen daarbij een rot alsmede het feit dat 
or tgewoon' eon ruit wordt vernield on binnen to ko-
men. 

8. Het earthy.' over do inhoud van dm palitietaak 
Op tweeerlei wijze is aan de bevolking gevraagd wat 
men belangrijke aspecten van de politietaak vindt. 
Van zes hoofdtaken is gevraagd of doze typisch tot 
het work van do politie behoren. Doze hoofdtaken 
waren: handhaving van de (openbare) orde, hand- 



having van de verkeersveiligheid, bestrijding van de 
criminaliteit, assistentie- en dienstverlening, be-
middeling of hulpverlening en preventievoorlichting. 
hit het onderzoek blijkt dat de bevolking van de po-
litietaak een tamelijk constant beeld heeft. In bei-
de enquetes scoren de handhaving van de 
verkeersveiligheid en van de openbare orde en de be-
strijding van de criminaliteit erg hoog. Daarnaast 
heeft de assistentie in de tweede enquate een hogere 
score gekregen; en dit geldt in nog sterkere mate 
voor de bemiddelende, hulpverlenende taak. Bij daze 
twee taken is dus een verandering in het beeld van de 
politietaak opgetreden. 
Een tweede methode om de bevolking een oordeel te 
laten geven over de inhoud van de politietaak was hen 
een lijst van 16 taken voor te leggen an te vragen 
welke taken men het belangrijkste vond. Daze methode 
is alleen in de tweede enquate gehanteerd. In grate 
lijn geeft het eenzelfde beeld als hierboven reeds is 
geschetst; hoge scores voor de criminaliteitsbe-
strijding en de handhaving van de 
verkeersveiligheid. 	Prioriteit in de criminali- 
teitsbestrijding krijgen daarbij vooral de 
agressieve vormen van straatcriminaliteit (die ook 
doorwerken in het gevoel van onveiligheid op 
straat), vernieling en vandalisme. Vermogensmis-
drijven staan op een tweede plaata. Laag in de 
criminaliteitsbestrijding scoren minder in het aog 
vallende, de aandacht krijgende of op de individuele 
burger betrekking hebbende misdrijven zoals fraude, 
oplichting en milieumisdrijven. Ten aanzien van de 
verkeersveiligheid warden vooral de controle op het 
rijden onder invloed, de controle op de naleving van 
de verkeersregels en de controle op de technische 
staat van het voertuig genoemd. 
Opvallend is de loge score voor ordehandhaving en be-
middeling of hulpverlening. 

9. Het corded over dm wijze van taakuitoefening 
Van de hierboven reeds genoemde zes hoofdtaken is aan 
de bevolking gevraagd wat zij vinden van de wijze 
waarop de politie daze took vervult. De handhaving 
van de verkeersveiligheid en de assistentie en 
dienstverlening scoren wat lager dan de overige ta-
ken, die elkaar onderling weinig ontlopen. 	Ook 
tussen beide enquates doen zich nauwelijks ver-
schillen voor, met uitzondering van de assistentie-
verlening wear het oordeel in de tweede enquete wat 
minder positief is geworden. 

10. Het cortical over de politic bij feitelijke contacten 
Het percentage van de bevolking dot over een periode 
van twee jaar met de politie in contact is geweest, 
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is in beide enquetes gelijk (39%). De aanleiding tot 
contact ligt veelal op het terrein van het verkeer 
(controle, overtreding, ongeluk). Contacten in ver-
band met eon misdrijf komen minder vaak voor an dit-
zelfde geldt voor contacten vanwege de melding van 
brand, ongeluk, vermiste voorwerpen of personen. Erg 
laag scoren contacten in verband met sociale pro-
blemen. 
Net beeld dot uit de feitelijke contacten naar voren 
komt, wijkt niet at van de onderzoekgegevens op de 
vraag naar de frequentie waarmee men denkt dat de po-
litie met de zes onderscheiden hoofdtaken bezig is 
(par. 2.7). Bemiddeling en hulpverlening scoort 
daarbij minder hoog dan criminaliteitsbestrijding en 
handhaving van do verkeersveiligheid. 
Wanneer de resultaten uit beide enquates met elkaar 
warden vergeleken, scoren de contacten voor het doen 
van eon aangifte in de tweede enquete hoger dan in de 
eerste (in samenhang met eon hogere aangiftebe-
reidheid?). 
Net oordeel over het optreden van de politie bij het 
feitelijke contact was in beide enquetes gelijk; 
tweederde was tevreden. Uitgesplitst near de aan-
leiding tot contact waren or in elke enquate en tus-
sen de beide enquates enkele verschillen. Tevredener 
is men over het optreden van de politic bij het in-
dienen van eon klacht, het melden van een 
vermogensdelict en bij het verstrekken van informa-
tie door de politie. Minder to spreken over het 
optreden van de politie is men bij het melden van 
brand, ongeluk of vermissing, bij het melden van een 
geweldsdelict en bij het verstrekken van informatie 
door de burger aan de politie. 

11. Belangrijko probleman binnen dogammmnte 
De vraag naar belangrijke problemen binnen de ge-
meente of binnen de eigen wijk waaraan de politic 
meer aandacht zou moeten besteden, gee-ft in beide 
enquites eon gelijksoortig beeld, zij het dat de per-
centages waarmee een aantal van doze problemen wordt 
genoemd in de tweede enquate hoger zijn. Vooral geldt 
dit ten aanzien van vernielzucht/vandalisme, drugs-
handel, criminaliteit en ()veriest in Hoog Catharijne 
en inbraak. 
In grote lijn zijn belangrijke problemen: 
- vernieling, vandalisme 
- overlast van opgeschoten jeugd 
- gevoel van onveiligheid 
- drugshandel 
- kleine criminaliteit (diefstal, inbraak, zakkenrol-

lerij). 
- verkeersproblematiek (overlast, foutief parkeren). 



12. Bekendheid met de veranderingen in het politie-op-
treden 
De veranderingen in het optreden van de Utrechtse po-
litie hebben zich onder andere gemanifesteerd in eon 
toename van voetsurveillance (niet alleen in het 
centrum van de stad maar ook in de buitenwijken), in 
eon grotere aandacht voor de bestrijding van de 
kleine criminaliteit. En geleidelijk zal (vooral 
vanaf 1 januari 1982) het aantal wijkagenten worden 
uitgebreid. 
Wat heeft de bevolking hiervan gemerkt? Gegevens 
hierover zijn afkomstig uit de tweede enquate. 
De verandering in de wijze van surveillance lijkt in 
elk geval to zijn opgemerkt. In 1981 noemde eon gra-
ter percentage van de respondenten fiets- of voet-
surveillance in plaats van autosurveillance als 
manier waarop de politie meestal in de eigen buurt of 
wijk langskwam. 
De grotere aandacht van de politie voor de be-
strijding van kleine criminaliteit is slechts aan 
ruim eon kwart van de respondenten gebleken; de ove-
rigen wisten het.niet, of meenden dat het gelijk ge-
bleven of zelfs minder was geworden. Voor zover men 
het wist had men dit voor het merendeel uit de krant 
vernomen alsook uit de toename van de surveillance. 
Degenen die zeiden dat de politie evenveel of zelfs 
minder aandacht was gaan geven aan de kleine crimina-
liteit,noemden onder andere als argument de toename 
van de criminaliteit. 
De bekendheid met de wijkagent (een onderdeel van de 
veranderingen dat eigenlijk pas met ingang van 1982 
ruimer in working is getreden) is evenmin erg groat. 
Bijna eenderde van de respondenten wist niet of or in 
de eigen wijk eon wijkagent was; ongeveer de helft 
dacht dat or goon wijkagent was en iets moor dan eon 
kwart meende dat or wel een was. Slechts eon kleine 
groep zei persoonlijk wel eens contact gehad to 
hebben met de wijkagent. 

13. Oordeel over het veranderde politie-optreden en/of 
effecten ervan 
De vraag of de politie erin is geslaagd de kleine 
criminaliteit beter aan to pakken weet slechts eon 
goring percentage (14%) positief to beantwoorden. 
Eenderde weet het niet on eenderde meent dat het ge-
lijk is gebleven; volgens bijna eon kwart slaagt de 
politie or juist minder in. Het positi-eve oordeel is 
vooral gebaseerd op informatie uit de pers, het nega-
tieve oordeel op de toename van de criminaliteit en 
de indruk die men heeft dat de politie or niets aan 
doet. 
Degenen die op de hoogte waren van het bestaan van 
wijkagenten oordeelden daarover voor het overgrote 
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deel positief; vanwege het persoonlijke contact, de 
drempelverlagende working an de opvoedkundige waarde 
die van de activiteiten van de wijkagent (mogelijk) 
uitgaat. 
Van eon tweetal hvpothetische situaties is gevraagd 
of men de hulp van de politie en meer specifiek de 
hulp van de wijkagent zou inroepen. Bij problemen met 
de buren zou ongeveer de helft geen politie erin be-
trekken. Wanneer men dat wel zou doen is dit aan-
merkelijk vaker de wijkagent den de "gewone" 
politie. Bij het zien van het aanrichten van ver-
nielingen zou een goring percentage or geen politie 
bij halen. Wanneer men dat wel zou doen is het ook in 
daze situatie vaker de wijkagent dan de "gewonen po-
litie; de verschillen zijn echter aanzienlijk 
geringer. 
Het gewijzigde politie-optreden lijkt niet to hebben 
geleid tot een toename van de neiging van de be-
volking om, wanneer dat nodig zou zijn, een berocp to 
doen op de politie. Tweederde van de respondenten 
zegt dat dit vergeleken met eon paar jeer daarvoor 
hetzelfde is gebleven. 

Samengevat gee -ft het onderstaande overzicht weer op 
welke aspecten het onderzoek verschillen heeft aange-
toond tussen de beide enquetes, waartussen eon periode 
ligt van twee jeer, van 1979 tot 1981. 

verandering 
in 1981 

t.o.v. 1979m) 

-omvang criminaliteit 	 - 
-aangiftebereidheid 	 (+7 
-tevredenheid bij aangifte 	 0 
-gevoel van veiligheid in huis 	 0 
-gevoel van veiligheid op straat 	 - 
-kens op slachtofferschap 	 0 
-denken aan slachtofferschap 
-Preventiebereidheid 
-inhoud v. politietaak 
-oordeel over politietaak 	 0 
-oordeel bij feitelijke contacten 	 0 
-belangrijke problemen 

- lagere score 
0 gelijke score 
+ hogere score 



4.3 Conclusies 
Uit het overzicht in de voorgaande paragraaf kan warden 
geconcludeerd dat over het geheel genomen de resultaten 
positief uitvallen. Aandacht in negatieve zin verdienen 
de toename van de gevoelens van onveiligheid op street, 
van het aantal inwoners dat or wel eons aan denkt het 
slachtoffer to worden on van het aantal inwoners dat be-
paalde, voor hen belangrijke problemen noemt. Ten aan-
zien van de eerste twee punten is het van belang de 
invloed van de media hierop nogmaals to memoreren, hot--
goon overigens niet wegneemt dat het geen realiteit zou 
zijn. Ten aanzien van belangrijke problemen die de be-
volking naar voren heeft gebracht is reeds opgemerkt dat 
de oplossing van doze problemen voor eon deel buiten de 
mogelijkheden van de politie zullen liggen of waarbij de 
politie met andere instanties in contact zal moeten tre-
den om oplossingen aan to dragon. Positieve resultaten 
zijn bereikt bij de omvang van de criminaliteit (volgens 
de enquete),de aangiftebereldheid en het oordeel over de 
inhoud van de politietaak. Goon verschil is opgetreden 
bij de perceptie van de grootte van de kans op slachtof-
ferschap en bij het oordeel over het optreden van de 
politie. 
De 	zichtbaarheid 	van 	de veranderingen 	in het 
politie-optreden is nog niet zo groot, evenmin als de ef-
fecten van dit veranderde optreden. De vraag hierbij is 
of men daar veel en met eon zekere regelmaat via de media 
op moot attenderen. De media zijn nl. ook hier weer eon 
belangrijke schakel tussen politie on bevolking. Eon al-
ternatief is de weg van de geleidelijkheid, nl. via de 
personen die in contact zijn geweest met de politie en 
uit eigen ervaringen jets gemerkt hebben van veranderin-
gen ten goede in het politie-optreden. 

Puntsgewijs ter afsluiting enkele suggesties die uit de 
onderzoekresultaten near voren komen: 

• duidelijkheid aan het slachtoffer over de kans van 
opheldering van het delict; 

• aan het slachtoffer laten merken dat men de aangifte 
serieus neemt; 

• informatie aan het slachtoffer over wat hem verder to 
doen staat; 

• waar 	mogelijk 	aanzetten 	geven 	tot 	eon 
sociopreventieve aanpak van de criminaliteit; 

• eon goede relatie opbouwen met de plaatselijke pers 
teneinde eon schakel to hebben near de bevolking cm 
informatie to geven over werkwijze on resultaten; 
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• bekendheid geven aan het beotaan van wijkagenten; 

• goede herkenbaarheid en bereikbaarheid van de wijk-
agenten. 



NOT EN 

(1) Een uitvoerige toelichting op deze experimenten wordt 
gegeven in het WODC-rapport "Experimenten Opsporings- en 
Verbaliseringsbeleid: achtergrond, doelstellingen en op-
zet van de experimenten, een nadere uitwerking". 
's-Gravenhage, WODC, Ministerie van Justitie, 1980. 

(2) Gemeentepolitie Utrecht, Jaarverslag 1981. 

(3) Onderzoek heeft aangetoond dat er op een aantal momenten 
• filters .  optreden waardoor slechts een deal van de 

werkelijk gepleegde criminaliteit wordt opgenomen in de 
criminaliteitsstatistieken zoals in de CBS-statistiek. 

• Maandstatistiek politie, justitie en brandweer: 
Fiinaut, C.J.C.F.,  De selectiviteit van het justitiele 
politie-optreden (thesis). 
Leuven, Katholieke Universiteit, School voor Criminolo-
gic!, 1971. 

Fiselier, J.P.C.,  Slachtoffers van delicten. Een onder-
zoek naar verborgen criminaliteit. 
Utrecht, Ars Aequi Libri, 1978. 

Diik, J.J.M. van  en C.H.D. Steinmetz, De WODC-slachtof-
ferenqu8tes 1974-1979. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980. 

(4) 	Huijten-Edelbroek, E.G.M.  en J.B. ter Horst, Projectma- 
tig rechercheren. Een evaluatie van de resultaten met be-
trekking tot criminaliteitsbestrijding volgens het model 
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