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BIJLAGE I 

Enq.: OMHING: 	Enq.: VRAAG ELK DER VOLGENDE DINGEN. 

1.  
KERKELIJKE GEZINDTE 
van de vrouw is: 

(Ihdien geen vrouvv in dit 
gezin, den van de man.) 

2.  
GEZINSGROOTTE: 
dat is het dental personen 
dat 4 of meer dagen per 
week in deze huishouding 
in de kost is. 

3.  
LEE FTIJD van de thuis 
wonende kinderen. 

4.  
BURGER LUKE STAAT 
van het gezinshoofd is: 

5.  
In welk jaar bent U voor 
het eerst getrouwd? 

(Eng.: Een antwoord!) 

6.  
LEE FTIJD VROUVVELIJK 
GEZI NSHOOF D: 

• 	7. 
LEEFTIJD MANNELIJK 
GEZINSHOOFD: 

HVL 	1977 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

030 
0 	Alleenstaande vrouw 
1 	Alleenstaande man 
2 	2 personen 
3 	3 personen 

4 	4 personen 
5 	5 personen 
6 	6 personen 

7 
8 
9 

.4) 

1 
2 
3 
4 

(Z SP) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

9nt- 3  

8 
9 
0 

-1- 
HOOFIDVRAGENLIJST 

8. 
Enq.: LEES OP: Wilt U nu toonblad 14, VAK A, "BEROEPEN" 

(toonboekje VAR IA) even bekijken? 

Tot welke beroepsgroep van deze lijst behoort de kostwinner in dit gezin? 
Rooms-Katholiek 
Nederlands Hervormd 
Gereformeerd 

Overige kerkelijke gezindte 
Geen kerkelijke gezindte 
Geen antwoord 

7 personen 
8 personen 
9 en meet personen 

Kinderen jonger dan 1 jaar--) /11 
Kinderen van 1 jaar 
Kinderen van 2 en 3 jaar......0 //s 
Kinderen van 4 en 5 jaar —.4 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar-# 
Kinderen van 13 t/m 14 jaar4//6 
Meisjes van 15 t/m 19  

Jongens van 15 t/m 19 jaw-4/4P 
Meisjes van 20 jaar en ouder.4 
Jongens van 20 jaar en ouder4 i. 

Enq.: LEES OP: 

Ongehuwd 
Gehuwd 
Weduwe / weduwnaar 
Gescheiden 

1977 
1976 
1975 
1974 
1971 t/m 1973 
1966 t/rn 1970 
1961 t/m 1965 
1955 t/m .1960 
1945 t/m 1954 
Va.& 1945 

1 	t/m 24 jaar 
2 	25 t/m 29 jaar 
3 	30 t/m 34 jaar 
4 	35t/m39jaar 

5 	40 t/m 44 jaar 

6 	45 t/m 49 jaar 
7 	50 t/m 54 jaar 

55 t/m 59 jaar 
60 t/m 64 jaar 
65 jaar en ouder 

1 	t/m 24 jaar 
2 	25 t/m 29 jaar 
3 	30 t/m 34 jaar 
4 	35 t/m 39 jaar 

5 	40 t/m 44 jaar 
6 	45 t/in 49 jaar 
7 	50 t/m 54 jaar 

8 	55 t/m 59 jaw 
9 	60 t/m 64 jaar 
0 	65 jaar en ouder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

1? 	I 

9. kiJ 

Gepensioneerd (niet het vroegere beroep verrnelden) 
Geen beroep 
Zelfstandige boer en tuincler 
Zelfstandigen, directeuren met meer dan 9 man personeel 
Zelfstandigen, directeuren met minder dan 10 man personeel 
Vrije beroepen, doktoren, advocaten, notarissen, enz. 
Employe(e)s met universiteit, hogeschool, hoger beroeps- 

onderwijs 
Employe(e)s met middelbaar onderwijs en ULO, MULO, 

MAVO, wel of niet met voortgezet vakonderwijs 
Employe(e); met lager onderwijs, wel of niet met 

voortgezet onderwijs 
Arbeiders met vakopleiding 
Arbeiders en landarbeiders met uitsluitend lager onderwijs 

Eng.. LEES OP: Wilt U nu toonblad 13, VAK A, "INKOMEN" 
(toonboekje VAR IA) even bekijken? 

Het gaat nu am het totale 
bruto gezinsinkomen, dus 
eventuele bijverdiensten 
inbegrepen, voordat belas-
tingen, sociale lasten, e.d. 
eraf getrokken zijn. Uw 
antwoord blijft strikt geheim: 
we hebben het alleen nodig 
am na to gaan of we in alle 
lagen der bevolking komen. 
Wilt U eons op dit blad 
kijken bij welk cijfer het 
totale gezinsinkomen staat? 

(Enq.: Omring kode.) 

12. 
WELSTAND / SOCIALE 
KLASSE: 
Eno.: Zie kaart "Welstand / 

Sociale klasse", in 
welke klasse U dit 
gezin moot indelen. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
0 

11 
12 

1.4 

Omring kode. 

10. 
(Indien geen antwoord bij de vorige vraag:) 

Als U het niet precies weet, kunt (.1 het dan zo goed mogelijk schatten? 
Daar zou U ons weer enorm mee helpen. Wilt U nog even op dit bled 
kijken? Welk inkomen schat U? Bij welk cijfer? 

Eng.: Omring in bovenstaande kolom bij vraag 9 het kodecijfer dat 
ondervraagde noemt. 

11. 
Enq.: LEES OP: Wilt U nu toonblad 14, VAK B, "OPLEIDING" 

(toonboekje VARIA) even bekijken? 

Zoudt U aan de hand van dit lijstje "OPLEIDING" kunnen zeggen vvat de 
hoogst genoten schoolopleiding van de kostwinner is? 
(Oak, indien niet voltooid.) 
Noemt U maar het cuter dat ervoor staat. 

Alleen lager onderwijs 
Lager onderwijs + VGLO en/of LAVO 
Lager onderwijs + vakonderwijs op dag- of avondschool 

(LIS, huishoudschool, LEAO) 
Voortgezet algemeen onderwijs IMIULO, 3-jarige HBS, MAVO 
IMIULO, 3-jarige HBS, MAVO + (vak)onderwijs op dag- of 

avondschool (diploma boekhouden, MEAO, UTS) 
5-jarige HBS, Gymnasium, MMS, Lyceum, HAVO, Atheneum 
5-jarige HBS, Gymnasium, enz. + voortgezet onderwijs op 

dag- of avondschool (MBA, MTS) 
Hoger beroepsonderwijs, als HTS, HEAO, Sociale of 

Pedagogische Akademie, kunstonderwijs, zeevaartschool, 
kweekschool, SPD, GA-I 

MO-akten, Accountancy, Beroeps Officiersopleiding, 
GA-II, GF, ed. 

Universiteit of Hogeschool 

1 	AB 
2 	Cl 
3 	C2 
4 	D1 
5 	D2 



Kolom 

125 

143 

Inhoud 

Urbanisatiegraad 

Distrikten 

Levensfase 

kode 1 = 
kode 2 . 
kode 3 = 
kode 4 = 
kode 5 = 
kode 6 . 
kode 7 = 

kode 8 = 

kode 9 = 
kode 0 = 

kode 11 = 

kode 12 = 

-2- 

NIPO het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het - Marktonderzoek 	blad 

kode 1 = Al ) 50% 	landb. 
kode 2 = A2 40-50% 	landb. 
kode 3 = A3 30-40% 	landb. 
kode 4 = A4 20-30% 	landb. 

kode 5 = B1 < 5. 000  mw. 
kode 6 = B2 5.000-30.000 mw. 
kode 7 = B3 forensengemeenten 

kode 8 = Cl 2.000-10.000 mw. 
kode 9 = 02 10.000-30.000 mw. 
kode 0 = C3 30.000-50.000 mw. 
kode x = 04 50.000-100.000 mw. 
kode y = 05 > 10.000 mw. 

130 	 kode 1 = 3 grote steden 
kode 2 = rest westen 
,kode 3 = noord 
kode 4 = oost 
kode 5 = zuid 

131 	 kode 6 = Amsterdam + aggl. (A) 
kode 7 = Rotterdam + aggl. (R) 
kode 8 = Den Haag + aggl. (H) 

alleenstaand; jonger dan 65 jaar 
alleenstaand; 65 jaar en ouder 
overige gezinnen zonder kinderen; 
overige gezinnen zonder kinderen; 
overige gezinnen zonder kinderen; 
gezinnen met uitsluitend kinderen 
gezinnen met kinderen van 0 tot 5 
35 jaar 
gezinnen met kinderen van 0 tot 5 
35 jaar 
gezinnen met uitsluitend kinderen 
gezinnen met uitsluitend kinderen 
en van 15 jaar of ouder 
gezinnen met uitsluitend kinderen 
jonger dan 55 jaar 
gezinnen met uitsluitend kinderen 
55 jaar en ouder 

(A-groep = platte-
landsgemeenten) 

(B-groep = verstede-
lijkte plattelands-
gemeenten) 

(C-groep = stedelijke 
gemeenten) 

jonger dan 35 jaar 
35-55 jaar. 
55 jaar en ouder 
tot en met 5 jaar 
jaar en ouder; onder 

jaar en ouder; boven 

van 6 tot 14 jaar 
van 6 tot 14 jaar 

van 15 jaar of ouder 

van 15 jaar of ouder 



Kolom 	 Inhoud 

144 

146 

-3- 
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Inkomensklassen Brirto ogezinsinkonien _per ,j_aar • 

kode 1 = minder dan f 9.000 1 = 
kode 2 = f 9.000 2  = f 12.000 9 = 
kode 3 =f 12.000 1 .; - f 15.000,. 
kode 4 = f 15.000 ,= -  f 18.000 1 = 

kode 5 = f 18.000 1 = - f 21.000 1 = 
kode 6 ,f 21.000 1 = - f 24.000,= 
kode 7 = f 24.000,= - f 27.000,= 
kode 8 = f 27.000,, - f 30.000,= 

kode 9 =f 30.000,= - f 33.000,= 
kode 0 = f 33.000 1 = - f 39.000,= 
kode 11 = f 39.000 1 = - f 45.000,= 

.kode 12 = f 45.000,= en meer 

Blank = geen opgave 

Welstand/sociale klasse 

A.B 1: Directeuren van grote ondernemingen, grote 
middenstanders, arisen, advokaten, notarissen, 
staffunktionarissen, grote boeren, hoge ambte-
naren en off icieren, alle akademisch gevormden. 
Meestal vrij luxe woonomgeving. 

Cl 	2: Directeuren van kleinere ondernemingen, middel- 
grote middenstanders, ambtenaren en kantoor- 
personeel in hogere posities, onderwijzers, 
boeren met een behoorlijk bedrijf. 
Doorgaans verbliivend in vrij luxe woonwijken. 

C2 	3: Eigenaren van kleine bedriften, de kleinere 
middenstanders, ambtenaren en kantoorpersoneel 
in middenposities. 
De woning is doorgaans gelegen in een redelijk 
"gegoede" woonwijk. 

D1 	4: Geschoolde arbeiders, zeer kleine zelfstandigen, 
lagere ambtenaren en lager technisch of admini-
stratief personeel. 
De woning bevindt zich in de regel in een (betere) 
arbeiderswijk. 

D2 	5: Ongeschoolde arbeiders, losse werklieden en zij 
die van een zeer klein pensioen moeten rondkomen. 
De woning bevindt zich in de regel in de wat 
armere wijken van de stad of het dorp, soms zelfs 
in een uitgesproken achterbuurt. 
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Kolom 	Inhoud 

147- 150 

147 	Provincie: 

Gemeentenummer: dit bestaat uit bestaat uit 
provincienummer (in 147), gemeente-
groottenummer (in 148) en twee nummers 
(149-150) ter onderscheiding binnen  
gemeentegrootte en provincie. 

kode 1 = Groningen 
kode 2 = Friesland 
kode 3 . Drente 
kode 4 = Overijssel 
kode 5 . Gelderland 
kode 6 . Utrecht 
kode 7 = Noord—Holland 
kode 8 . Zuid—Holland 
kode 9 . Zeeland 
kode11 = Noord—Brabant (kode x) 
kode 12= Limburg (kode y) 

148 	Gemeentegrootte: 

kode 1 = Amsterdam — Rotterdam — Den Haag 
kode 2 = 100.000 — 400.000 inwoners 
kode 3 . 50.000 — 100.000 inwoners 
kode 4 = 20.000 — 50.000 inwoners 
kode 5 = 10.000 — 20.000 inwoners 
kode 6 . 	5.000 — 10.000 inwoners 
kode 7 . minder dan 5.000 inwoners 



F - 687 wk. 1 t/m 6 

la. 
Stel de volgende vragen 
aan de jongste aanwezige 
MAN van 18 jaar of 
ouder. 

(Indien geen man ondervraagd 
kan worden:) 

1b.  
Enq.: Stel de volgende vragen 

aan de jongste aanwezige 
VROUW van 18 jaar of 
ouder. 

ALLEN. 

1c.  
Mag ik nu even Uw leeftijd 
noteren? 

2. 
Is ooit Uw eigen fiets wel 
eens gestolen? Dus niet 
de fiets van een ander gezins-
lid, maar Uw eigen fiets. 
(Indien WEL:) 
Wanneer zoal? 
Dit jaar, 1977? Vorig jaar 
(1976) en/of daarvoor? 

3. 
Is de laatste keer dat Uw 
fiets gestloen werd, deze 
diefstal aan de politie ge-
meld? 

4. 
(Indien niet gemeldl 

Hoezo, Waarom is dat toen 
niet gemeld? 
(Enq.: die laatste keerl ) 

F - 687/1 wk. 1 t/m6 	1977- 1 

0 
(11) 

1 

2 

3 

4 

(12) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

(13) 

1 

2 

3 
4 
5 

(14) 

1 

2 

(15) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

0 

( 16 )1 

le ponskaart 

Man ondervraagd (doorgaan 
near vraag 1c) 

Goon man ondervraagd (doorgaan 
met vreig 1b.) 

Vrouw ondervraagd 

Goon vrouw.ondervraagd 

t/m 24 jaar 
25 t/m 29 jaar 
30 t/m 34 jaar 

35 t/m 39 jaar 
40 t/m 44 jaar 
45 t/m 49 jaar 

50 t/m 54 jaar 
55 t/m 64 jaar 
65 jaar en ouder 

Rijdt/heeft geen 
flets 

Nooit gestolen 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

(Enq.: Indien NIET gemeld,nu doorgaan naar vraag 8) 

doorgaan 
near 

meg 8 

Ja, wel gemeeld ÷(doorgaan near 
vraeg 5  I 

Nee, niet gemeld 

ENQ.: NIET HELPENI 

Was oude fiets 
Zinloos (je krijgt hem toch nietteru 
Terug gevonden 

Fiets stond niet op slot 
Framenummer onbekend 
Politie doet toch niets 

Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (meter) 

-5- 

5. 
(lndien WEL gemeld:) 

Is ben ook eon aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(L.91 	die laatste keerl ) 

6. 
Nu even speciaal over vorig  
jaar, dus over 1976. 
Hoe vaak word vorig jaar, dus 
in 1976, Uw fiets gestolen? 
Als de zonet besproken leatste 
keer in 1976 viel, dan die keer 
ook meetellen I 

7. 
Hoeveel van die fietsendief-
stallen in 1976 zijn aan de 
politie gemeld? 

ALLEN. 

8. 
Is ooit Uw eigen bromfiets 
wel eons gestolen? Dus niet 
de bromfiets van een ander 
gezinslid, maar Uw eigen 
bromfiets. 
(Indien WEL:) 

Wanneer zoal? 
Dit jeer. 1977? Vorig jeer 
(1976) en/of daerv66r? 

9. 
Is de laatste keer dat Uw 
bromfiets gestolen werd, 
deze diefstal aan de politie 
gemeld? 

10. 
(Indien NIET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet gemeld? 
(Encl.: die laatste keerl) 

1 
2 
3 

(17) 

0 

1 
2 
3 
4 
5 

(18) 

0 

1 
2 
3 
4 

5 

(19) 

1 

2 

3 
4 
5 

(20) 

1 

2 

(21) 

1 
2 

3 

4 

(22) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

Vorig jaar (1976): 

Nul maal in 1976 ± Idoorgaan 
near vraag 8) 

Een maal 
Twee maal 
Drie maal 
Vier maal 
Vijf maal of vaker 

Goon enkele 

Ein 
Twee 
Drie 
Vier of moor 

Weet niet meer 

Indien NIET gemeld, nu door near vraag 12) 

Rijdt/heeft geen 7  doorgaan 
bromfiets 	 near 

Nooit gestolen 	vraag 17  

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

Ja, wel gemeld 	(doorgaan near 
wasp 11 ) 

Nee, niet gemeld 

ENQ.: NIET HELPENI  

Teruggevonden, direkt weer terech 
Helot niets( je krijgt hem toch niet 

terug) 
Helot niets 	doet toch niets; 

Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (mew) 

ZIE OMMEZIJDE 

9 6 
6 8 7 

10 



11. 
(Indien WEL gemeld:) 

Is toes) ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend?  

(Eno.: die laatste  keer! I 

12. 

Is bij die laatste bromfiets-
diefstal de bromfiets terug-
gevonden? 
(Zu ja:) 

Was hij tuen beschadigd of 
niet? 

Enq.: Aileen over die laatste 

keer! 
13. 
(Indien BESCHADIGD:) 

Hoeveel bedroeg die schade 
(die laatste keer)? 

14. 
Was die laatste keer  Uw brom-
fiets tegen diefstal verzekerd? 

15. 
Nu even speciaal over vorig  
jaar, dus over 1976. 
Hoe vaak  werd vorio jaar, dus 
in 1976, Uw bromfiets ge-
stolen? 
Als de onet besproken 
laatste keer in 1976 viel, 
dan die keer ook rneetellen! 

16. 
Hoeveel van die bromfiets-
diefstallen in 1976 iijrr aan 

de politic gerneld ? 

ALLEN. 

17. 
Bezit U zelf of bezit Uw 

echtgeno(o)t(e) een personen-
auto? 

18. 
(Indien INEL personen-
autol 

Is er we) eens iets uit Uw 
auto gestolen? 
(Indien VVEL:) 
Wanneer zoal? Dit jaar (1977)? 
Vorig jaar (1976) en/of daar-
voOr? 

F 687/2 	wk. 1 t/m 6 1977 - 1 

1 
2 
3 

(23) 

1 

2 

3 

(24) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 

(25) 

1 

2 

(26) 

0 

1 

2 
3 
4 
5 

(27) 

Geen enkele 
1 	Een 

2 	Twee 
3 	Drie 
4 	Vier of nicer 
5 I VVeet Met meer 

(28) 

1 

2 

(29) 

1 

2 
3 
4 

(30) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 

VVeet niet meer 

Nee, NIET teruggevonden 
(doorgaan met vraag 14) 

ONbeschadigd teruggevonden 
(doorgaan met vreag 14) 

BESCHADIGD teruggevonden 

Minder dan f. 10,--
1. 	10,-- tot f. 	25,-- 
f. 25,-- tot f. 50,-- 
f. 50,-- tot f. 75,.- 
f. 75,-- tot f. 100.-- 

f. 100,-- tot f. 150,-- 
f. 150,-- tot f. 250.-- 
t. 250,-- tot f. 
Meer clan f. 500,-- 

Weet niet 

Ja, we) verzekerd 

Nee, Met verzekerd 

Vorig jaar (1976): 

Nul maal in 1976 	Idoorgaan naar 
vraag 17 

Een meal 
Twee rnaal 
Drie Ina& 
Vier maal 

Vilf maal of vaker 

Ja 
Nee, 	(doorgaan near vreag 36) 

Nee, nooit lets uit auto gestolen 
(doorgaan naar vraag 27) 

Ja, dit jaar (1977) 
vorig jaar ( 1976) 

Jo, daarvoor 

-6- 

19. 
Is de laatste keer dat er iets 
uit Uw auto werd gestolen, 
dit aan de politie gemeld? 

20. 

(Indien NIET gemeldl 
Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat men niet gemeld? 
(Enq.: die laatste keer!  I 

21. 
(Indien WEL gemeld:) 

Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend?  

(Eno.: die laatstP  keer! ) 

22. 
Was die laatste keer dat er 
lets uit Uw auto gestolen 
werd, de auto afgesloten? 

23. 
En wat was op het moment 
van de diefstal de waarde 
van hetgeen gestolen werd? 
Niet de aanschafwaarde maar 
de waarde op het moment 
van de diefstal! 
(Eno.: alleen over de laatste 

keer! 

24. 
Is de auto bij die laatste keer 
dat er lets uit gestolen werd 
ook beschadigd of vernield? 
(Indien VVEL:) 

Voor welk totaal bedrag is 
er men beschadigd of ver-
nield? 

25. 
Nu even speciaal over vorig  

jaar, dus over 1976. 
Hoe vaak  werd vorig jaar, dus 
in 1976, iets uit Uw auto ge-
stolen? Als de zonet besprok 
laatste keer in 1976 viel, dan 
die keer ook meetellen! 

26. 
Hoeveel van de keren in 1976 
zijn aan de politie gemeld? 

1 

2 

(31) 

1 
2 
3 
4 

0 

(32) 

en 

1 
2 
3 

(33) 

1 

2 

(34) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

1 

(35) 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

(36) 

0 

1 
2 
3 
4 
5 

(37) 

(38) 

Ja, wel gemeld 	Idoorgaan near 
vraag 21 I 

Nee, niet gemeld 

ENO.: NIET HELPEN! 

Had weinig waarde 

Helot niet 
Auto niet afgesloten 
Ander antwoord, nl.: • 

Weet niet (meer) 

Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 22) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

Ja, wel afgesloten 
Nee, niet afgesloten 

Niets; geen waarde 

Minder dan f. 100,-- 
f. 100,-- tot f. 250,-- 
f. 250,-- tot f. 500,-- 
f. 500,-- tot f. 1000,-- 
Meer dan f. 1.000,-- 

Weet niet 

Nee, niets beschadigd/vernield 

WEL, nI.: 

Minder dan f. 50,-- 
f. 50,-- tot f. 	100,-- 
f. 100,-- tot f. 	250,-- 
f. 250,-- tot f. 500,--
1. 500,-- tot f. 1.000,-- 
Meer dan f. 1.000,-- 

Weet niet 

Vorig jaar (1976): 

Nul maal in 1976 	Idoorgaan naar 
vraag 27 I 

Een maal 
Twee maal 
Drie maal 
Vier maal 
Vijf maal of vaker 

0 	Geen enkele 
1 	Een 
2 	Twee 
3 • One 
4 	Vier of meer 

5 	I Weet niet meer 



ALLEN.  

27. 
Is Uw auto wel eens gestolen? 
(Indien WEL:) 

Wanneer zoal? 
Dit jaar (1977)? Vorig jaar 
(1976) en/of daarvoor? 

28. 
Is de laatste keer dat Uw 
auto gestolen werd, deze 
diefstal aan de politie 
gemeld? 

29. 
(lndien NIET gemeld:) 
Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet gemeld? 
(Enq.: die laatste keerl 

(Eno.: Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 31) 

30. 
(Indien WEL gemeld:) 

Is toen ook eon aangifte-

formulier of proces-verbaal 

ondertekend? 

(Enq.: die laatste keer! 

31. 

Is bij die laatste au todiefstal 

de auto teruggevonden? 

(Zo ja;) 

Was hii toen beschadigd of 

vernield? 

(Enq.: alleen over die laatste 

keer! 

32. 

(Indien beschadigd:) 

Hoeveel bedroeg de schade 

(die laatste keer! )? 

33. 

Was die laatste keer  Uw 
auto tegen diefstal verze-
kerd? 

1 

2 

3 

4 

(39) 

1 

(40) 

1 

2 
3 

4 
5 

(41) 

1 

2 

3 

(42) 

1 

2 

3 

(43) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

(44) 

1 
2 

(45) 
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Nooit gestolen 	(doorgeen near 
vraag 36) 

Ja. dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

Ja, wel gemeld 	Idoorgaan near 
vraag 30  I 

Nee, niet gemeld 

ENQ.: NIET HELPEN  

Met dader geregeld; tegenpartij 
bekende 

Dader was niet te achterhalen 
Schade was klein, niet de moeite 

waard 
Via verzekering geregeld 
Ander antwoord, nI.: 

VVeet niet (meer) 

Ja, wel ondertekend 

Nee, niet ondertekend 

VVeet niet meer 

Nee, NI ET teruggevonden 	(door- 
gaan met vraag 33) 

ONbeschadigd teruggevonden 

(doorgaan met vraag 33) 
BESCHADIGD teruggevonden 

Minder dan f. 50,-- 
f. 	50,-- tot f. 	100,-- 
f. 	100,-- tot f. 	250,-- 
f. 	250,-- tot f. 	500,-- 
f. 500,-- tot f. 1.000,-- 
f. 1.000,-- tot f. 2.000,-- 
Meer dan f. 2.000,-- 

Weet niet 

Ja, wel verzekerd 
Nee, niet verzekerd 

-7- 

34. 
Nu even speciaal over vorig  
jaar, dus over 1976. 
Hoe vaak werd vorig jaw, 
dus in 1976, Uw auto ge-
stolen? Als de zonet bespro-
ken laatste keer in 1976 viel, 
dan die keer ook meetellenl 

35. 
Hoeveel van die autodiefstal-
len in 1976 zijn aan de politie 
gemeld? 

ALLEN. 

36. 
Is Uw portemonnaie of 
portefeuille wel eens uit 
Uw zak of tas gestolen? 
(Indien WEL:) 
Wanneer zoal? 
Dit jaar (1977)? Vorig jaar 
(1976) en/of daarvoor? 

37. 
Is de laatste keer dat Uw 
portemonnaie of porte-
feuille gestolen werd, deze 
diefstal aan de politie ge-
meld? 

38. 
(Indien NIET gemeld:) 

Hoezo? VVaarom of waardoor 
is dat toen niet gerneld? 
(Eno.: die laatste keer! 

39. 
(Indien WEL gemeld:) 
Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(EL-s.: die laatste keerl  

0 

1 
2 
3 
4 
5 

(46) 

1 
2 
3 
4 

5 

(47) 

0 

1 
2 
3 

(48) 

1 

2 

(49) 

1 
2 

3 

4 
5 

0 

(50) 

1 
2 
3 

(51) 

Vorig jaar (1976): 

Nul maal in 1976 + (doorgaan 
near vraag 36) 

Eon maal 
Twee maal 
One maal 
Vier maal 
Vijf maal of vaker 

Geen enkele 
Een 
Twee 
Drie 
Vier of meer 

Weet niet meer 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

Nee, niet gemeld 

ENQ.: NIET HELPEN 

Weet niet meer 

Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 40) 

Nee, nooit gestolen 	Idoorgean 
near vraag 43) 

Ja, wel gemeld 	Idoorgaan near 
vraag 39 ) 

Helot niet (niet te achterhalen) 
Niet de moeite waard (geringe 

waarde) 
Gestolen tijdens drukte (cafe, 

carnaval, markt / 

Op school, op het werk 
Ander antwoord, nl.: 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
1Neet niet meer 

ZIE OMMEZIJDE 



40.  

Hoeveel geld zat er in die 

portemonnaie of porte-

feuille, die laatste keer 

dat dit gebeurde? 

41.  

Nu even speciaal over vorig 

jaar, dus over 1976. - 

Hoe vaak werd vorig jaar, dos 

in 1976, Uw porternonnaie of 

portefeuille uit Uvv tas of zak 

gestulen? Als de zonet be-

sproken laatste keer in 1976 

viel, dan die keer ook mee-

tellen! 

42.  

Hoeveel van die keren in 1976 

zijn aan de politie gemeld? 

ALLEN. 

43.  

Is er bij U thuis wel eens inge-

broken? 

(Indien VVEL:) 

Wanneer zoal? Dit jaar, 1977? 

Vorig jaar (1976) en/of daar-

voor? 

44a.  

Wail,- is de laatste keer dat er 

bij U thuis werd ingebroken 

precies ingebroken? Was dit 

in het vvoonhuis, in een schuur, 

garage, buitenhuis of tweede 

woning of in een bedrijfs-

ruimtelwinkell? 

VVaar precies? 

44b.  
Is de laatste keer  dat er bij 
U werd ingebroken, deze 
inbraak aan de politie ge-
meld? 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 

(52) 

0 

1 
2 
3 
4 
5 

(53) 

0 

1 
2 
3 
4 
5 

(54) 

1 

2 
3 
4 

(55) 

1 

2 

(51) 
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Niets; geen geld 

Minder dan f. 10,-- 

f. 	10,-- tot f. 	25,-- 

t. 	25,-- tot f. 	50,-- 

f. 50,-- tot f. 	100,- 

f. 100,-- tot f. 	250,-- 

f. 250,-- tot f. 	500,-- 

f. 500,-- tot f. 1.000,-- 

Meer clan f. 1.000,-- 

Weet niet 

Vorig jaar (1976): 

Nul rnaal in 1976 	(doorgaan naar 
vraag 43 I 

Een rnaal 

Twee rnaal 

Drie maal 

Vier rnaal 

Vijf maal of vaker 

Geen en kele 

Een 

Twee 

Drie 

Vier of nicer 

Weet niet meer 

Nee, nooir ingebroken 	(doorgaan 
naar vraag 53) 

JiJ, du laar (1977) 

Ja, vorig jdar (1976) 

Ja, daarvoar 

1 	I.Noonhuis 

2 	Schuin 

3 	Garage 

4 	Buirenhuis / 2e vvoning 

5 	Beth gtsruirnte /winkel/ kantoor e d. 

6 	Ander antvvoord, nl.: 

0 	Weet niet (ineer) 

(56) 

Ja, we! gerneld 	(doorgaan naar 
vraag 46 I 

Nee, niet gemeld 

-8- 

45.  
(Indien NIET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet gemeld? 
(Eno.: die laatste keerl) 

(Eno.: Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 47) 

46.  
(Indien VVEL gemeld:) 

Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend?  
(Enq.: die laatste keen) 

47.  
Wat was op het moment 
van die laatste inbraak de 
totale waarde van hetgeen 
gestolen werd? 
lk bedoel NIET de aan-
schafwaarde toen U het 
kocht of kreeg, maar de 
waarde op het moment van 
de diefstal! 

48.  
Is er bij die laatste inbraak 

iets beschadigd of vernield 
om in huis te komen? 

49.  
Was U ten tijde van die 
laatste inbraak  tegen 
inbraak verzekerd of niet? 

50.  
(Indien WEL verzekerth) 

Hebt U de waarde van 
hetgeen werd gestolen en/of 
vernield of beschadigd 
geheel of gedeeltelijk 
vergoed gekregen? 

51.  
Nu even speciaal over vorig 
jaar, dus over 1976. - 
Hoe vaak  werd er vorig jaar 
bier thuis ingebroken? 
Als de zonet besproken 
laatste keer in 1976 viel, 
dan die keer ook meetellenl 

1 

2 

3 

4 

0 

(58) 

1 

2 
3 

(59) 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
0 

11 

19 

(60) 

1 

2 

(61) 

1 
2 

(62) 

1 
2 
3 

(63) 

0 

1 
2 
3 

(64) 

Enq.: NIET HELPEN! 

Niet de rnoeite waard (geringe 

waarde) 

Dc dader was bekende 

Heeft geen zin (niet te 

achterhalen) 

Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (meer) 

Ja, we! ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

Niets; er werd niets gestolen 
Minder dan f. 100,-- 

1. 100,-- tot f. 250,-
f. 250,-- tot f. 500,-- 
t. 500,-- tot f. 1.000,-- 

f. 1.000,-- tot f. 2.500,-- 
f. 2.500,-- tot t. 5.000,-- 
f. 5.000,-- tot f. 10.000,-- 

f. 10.000,-- tot f. 15.000,-- 
f. 15.000,-- tot f. 25.000,-- 
f. 25.000,-- tot f. 50,000,-
Meer dan f. 50.000,-- 

Ja, we! beschadigd/vernield 
Nee, niets beschadigcl/vernield 

Ja, we! verzekerd 
Nee, niet verzekerd (doorgaan 

naar vraag 51) 

Ja, geheel vergoed 
Ja, gedeeltelijk vergoed 
Nee, niet vergoed 

Vorig jaar (1976): 

Nul meal in 1976 (doorgaan 
naar vraag 53) 

Uri maal 
Twee maal 
One maal of vaker 



52. 
Hoeveel van die inbraken 

in 1976 zijn aan de politie 

gemeld? 

ALLEN 

53. 
Is men buiten, b.v. op 
street bij U wel eens hand-
tastelijk geworden met 
sexuele bedoelingen? 
(lndien WEL:) 
Wanneer zoal? Dit jaar 
(1977)? Vorig jaar (1976) 
en/of daarvoor? 

54. 

Is de laatste keer dat U 
zoiets meemaakte, dit 
voorval bij de politie 
gemeld? 

55. 
(Indien NIET gemeld:) 

,Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet aan de 
politie gemeld? 
(Eng.: die laatste keer!) 

56. 
(lndien WEL gemeldl 

Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(Eng.: die laatste keen!) 

57. 
Door hoeveel personen bent 
U toen, die laatste keer  
lastig gevallen? 

58. 
Was of waren dat mannen 
of vrouwen? 

59. 
Gebeurde dat toen (die 
laatste keer) bij daglicht of 
ná zonsondergang? 

1 
2 
3 
4 

(65) 

1 

2 
3 
4 

(66) 

1 

2 

(67) 

1 
2 
3 
4 

0 

(68) 

Geen enkele 

Uri 
Twee 
One 
VVeet niet meer 

Nee, nooit (doorgaan naar 
vraag 63) 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

(Eng.: Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 57) 

1 
2 
3 

(69) 

1 
2 
3 
4 
5 

(70) 

1 
2 

(71) 

1 
2 

(72) 
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Ja, wel gemeld (doorgaan naar 
vraag 56) 

Nee, niet gemeld 

Eng.: NIET HELPEN! 

Niet ernstig genoeg; zelf opgelost 
Haalt niets uit 
Durfde niet 
Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (rneer) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

Edn persoon 
Twee personen 
One personen 
Vier personen of meer 
Weet niet 

Man, mannen 
Vrouw, vrouwen 

Bij daglicht 
Na zonsondergang 

9- 
60. 
Is er toen (die laatste keer) 
den of ander wapen gebruikt? 
Wat voor soort wapen? 

61. 
Hebt U toen (die laatste keer) 
letsel opgelopen? 
Wat voor letsel was dat? 

62. 
Nu even speciaal over vorig 
jaar, dus over 1976. - 
Hoe vaak bent U vorig jaar, 
dus in 1976, buiten lastig 
gevallen met handtastelijk-
heden en oneerbare bedoe-
lingen? Als de zonet bespro-
ken laatste keer in 1976 	. 
viel, dan die keer ook 
meetellen! 

ALLEN 

63. 
Bent U buiten, b.v. op 
straat ooit wel eens op 
andere wijze bedreigd of 
aangevallen? Dus afgezien 
van de zonet bedoelde 
handtastelijkheden. 
(Indien WEL:) 
Wanneer /cm!? Dit jaar 

(1977)? Vorig jaar (1976) 
en/of daarvtior? 

64. 
(Indien WEL voorgekomen:) 

Hoe vaak gebeurde dit vorig 
jaar, dus in 1976? 	- 

65. 
Is de laatste keer dat U 
zoiets meemaakte, dit 
voorval .  bij de politie gemeld? 

66. 
(lndien NIET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet aan de 
politie gemeld? 
(Eng.: die laatste keer)) 

(Eng.: Indien NIET gemeld, 
nu doorgaan naar vraag 68) 

0 

1 

2 
3 
4 

(73) 

1 
2 

3 

4 

(74) 

1 

2 
3 

(75) 

1 

2 
3 
4 

(76) 

0 
1 

2 
3 

(77)1 

1 

2 

(78) 

1 

2 
3 
4 

0 

(79) 

Geen wapen 

Pistool 
Mes, stiletto, dolk 
Boksbeugel 
Ander wapen 

Geen enkel 
Licht letsel, waarbij geen arts or 

eerste hulp 
Licht letsel, waarbij ednmalige 

medische hulp 
Letsel, waarbij meerdere malen 

medisch behandeld en/of 
ziekenhuis 

Vorig jaar (1976): 

Nul maal 
Edn maal 
Twee maal 
Drie maal of vaker 

Nee, niet voorgekomen , (door-
gaan naar vraag 73) 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 

g Ja, daarvoor 

Nul maal 
Een maal 

Twee maal 
Drie maal of vaker 

Ja, we! gemeld (doorgaan met 
vraag 67) 

Nee, niet gemeld 

Eng.: NIET HELPEN! 

Was met de moeite, zelf opgelost 
Haalt niets uit 
Durfde niet 
Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (mer) 

ZIE OMMEZIJDE 



67. 
(Indian WEL gemeld:) 

Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(Eno.: die laatste keerl) 

68. 
Door hoeveel personen bent 
U ben, die laatste keer, 
bedreigd of aangevallen? 

69. 
Was dat of waren dat 
mannen of vrouwen? 

70. 
Gebeurde dat toen (die 
laatste keer) bij daglicht 
of ná zonsondergang? 

71. 
Is er toen (die laatste keer) 
een of ander vvapen 
gebruikt? Wat voor soort 
wapen? 

72. 
Hebt U men (die laatste 
keer) letsel opgelopen? 
Wat voor letsel was dat? 
Hoe ernstig was dat? 

ALLEN 

73. 
Bent U zelf, terwijI U liep 
of reed wel eens buiten Uw 
schuld aangereden door een 
bromfiets, auto of ander 
motorvoertuig? 
(Indien VVEL:) 
Wanneer zoal? Dit jaar. 
(1977)? Vorig jaar (1976) 
en/of daarvitior? 

74. 
(Indien WEL voorgekomen:) 

Hoe vaak gebeurde dit 
vorig jaar, dus in 1976? 

F .687/6 	wk. 1 t/m 6 	1977 - 1 

1 
2 
3 

(80) 

(11) 

1 
2 
3 
4 
5 

(12) 

1 
2 

(13) 

1 
2 

(14) 

2 
3 
4 

(15) 

1 
2 

3 

4 

5 

(16) 

0 

1 
2 
3 

(17) 

2 
3 

(18) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

2e ponskaart 

Uri persoon 
Twee personen 
One personen 
Vier personen of meer 
Weet niet 

Man, mannen 
Vrouw, vrouwen 

Bij daglicht 
Na zonsondergang 

Geen wapen 
Pistool 
Mes, stiletto, dolk 
Boksheugel 
Ander wapen 

Geen letsel 
Licht letsel, waarbij geen arts of 

eerste hulp 
Licht letsel, waarbij eerimalige  

medische hulp 
Letsel, waarbij meermalen 

medische hulp 
Ziekenhuisopname 

Nee, nooit (doorgaan naar 
vraag 85) 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

Nul maal 
Een maal 
Twee maal 
Drie maal of vaker 

-10- 

75. 
Nu over de laatste keer dat 
U buiten Uw schuld werd 
aangereden. Is dat toen 
aan de politie gemeld? 

76. 
(Indian MET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet aan de 
politic gemeld? 
(Encl.: die laatste keen!) 

77. 
(Indien WEL gemeld .:) 

Is toen ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(Encl.: die laatste keen) 

78. 
Was U toen, die laatste keer, 
dat het U overkwam, zelf 
voetganger of reed U in een 
auto, op een fiets, brom-
fiets of nog anders? 

79. 
Hebt U toen, die laatste keer, 
daarbij letsel opgelopen? 
(Zo ja:) 
Hoe ernstig was dat letsel? 

80. 
Hebben anderen dan U zelf 
daarbij letsel opgelopen? 
Degene die de aanrijding 
veroorzaakte niet meetellenl 
(Zo ja:) 
Hoe ernstig was dat letsel?  

1 

2 

(19) 

1 
2 
3 
4 
5 

0 

(20) 

NIET HELPENI 

Onderling geregeld 
Schade gering, niet nodig 
Via verzekering, geregeld 
Dader niet te achterhalen 
Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (meer) 

Indien NIET gemeld, nu doorgaan naar vraag 78) 

1 	
Ja, wel ondertekend 

2 	Nee, niet ondertekend 
3 	Weet niet meer 

(21) 

Ja, wel gemeld (doorgaan naar 
vraag 77) 

Nee niet gemeld 

1 	Voetganger 
2 	In auto 
3 	Op fiets 

4 	Op bromfiets 
5 	Op motorfiets, scooter 
6 	Anders 

(22) 

1 
2 

3 

4 

5 

(23) 

1 
2 

3 

4 

5 

(24) 

(Eng.: Antwoordmogelijkheden 
voorlezen!) 

Geen lets& 
Licht letsel, waarbij geen arts of 

eerste hulp (EHBO) 
Licht letsel, waarbij eenmalige 

medische hulp 
Letsel, waarbij meermalen 

medisch behandeld 
Ziekenhuisopname 

(Eng.: Antwoordmogelijkheden 
voorlezen!) 

Geen lets& 
Licht letsel, waarbij geen arts of 

eerste hulp (EHBO) 
Licht letsel, waarbij eenmalige 

medische hulp 
Letsel, waarbij meermalen 

medisch behandeld 
Ziekenhuisopname 



81.  
Hoeveel bedroeg Uw eigen  
schade (die laatste keer)? 

Dus inclusief b.v. schade 
aan voertuig, kleding, 
lichamelijk letsel en 
eventuele andere schade-
posten1 

82.  
Is toen, die laatste keer, 
degene die de aanrijding 
veroorzaakte, doorgereden 
zonder zich bekend te 
maken? 

83.  
(Indien "Reed door"') 

Is dit doorrijden van de 
veroorzaker aan de politie 
gemeld? 

84.  
(Indien NIET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat wen niet aan de 
politie gemeld? 
(Enq.: die laatste keen) 

ALLEN 

85.  
Zijn or ooit eigendommen 
van U moedwillig bescha-
digd of vernield ZONDER 
dat de dader de bedoeling 
had iets te stolen? 
(lndien WEL:) 
Wanneer zoal? Dit jaar 
(1977)? Vorig jaar (1976) 
en/of daarvoor? 

86.  
(Indien WEL voorgekomen:) 

Hoe vaak gebeurde dit 
vorig jaar, dus in 1976? 

87.  
Nu over de laatste keer  dat 
dit voorkwam, dus onge-
acht het jaar. Is dat toen 
aan de politie gemeld? 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

0 

(25) 

1 

2 

(26) 

1 
2 
3 

(27) 

1 
2 
3 

4 

0 

(28) 

1 

2 
3 
4 

(29) 

0 
1 
2 
3 
4 

(30) 

1 

2 

(31) 
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Geen schade 
Minder dan f. 50.-- 
f. 	50,-- tot f. 	100,-- 
f. 	100,-- tot f. 	250.-- 

f. 250,-- tot f. 500,-- 
f. 500,-- tot f. 1.000,-- 
f. 1.000,-- tot f. 2.500,--
Moor dan f. 2.500,-- 

Weet niet 

Ja, veroorzaker reed door zonder 
zich bekend to maken 

Nee, veroorzaker maakte zich wel 
bekend (doorgaan near 
vraag 85) 

Ja, wel gemeld 
Nee, niet gemeld 
Weet niet 

Enq.: NIET HELPENI 

We hadden goon bewijzen 
Schade was klein 
Geen erg in gehad; niet aan 

gedacht 
Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (mer) 

Nee, nooit voorgekomen + (door-
gaan near volgend onderwerp) 

Ja, dit jaar (1977) 
Ja, vorig jaar (1976) 
Ja, daarvoor 

Vorig jaar (1976:) 

Nul maal 
Een maal 
Twee meal 
One maal 
Vier maal of vaker 

Ja, we! gemeld (doorgaan near 
vraag 89)  

Nee, niet gemeld 

11- 

88.  
(Indien NIET gemeld:) 

Hoezo? Waarom of waardoor 
is dat toen niet aan de 
politie gemeld? 
(Enq.: die laatste keerl) 

89.  
(Indien WEL gemeld:) 

Is men ook een aangifte-
formulier of proces-verbaal 
ondertekend? 
(Enq.: die laatste keen) 

90.  
Welke eigendommen zijn 
de laatste keer beschadigd 
of vernield? 

91.  
Hoe groat was, die laatste 
keer, de aangerichte schade? 
Hoeveel gulden ongeveer? 

92.  
Was U toen, die laatste keer, 
verzekerd tegen doze schade 
of niet? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 

(32) 

Enq.: NIET HELPENI 

Niet de moeite, onbelangrijk 
Dader onbekend 
Zinloos 
Politie doet niets 
Onderling geregeld 
Ander antwoord, nl.: 

Weet niet (moor) 

(Enq.: Indien NIET gemeld, nu doorgaan near vraag 90) 

1 
2 
3 

(33) 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

(34) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

(35) 

1 
2 

(36) 

Ja, wel ondertekend 
Nee, niet ondertekend 
Weet niet meer 

Auto 
Auto-onderdelen / auto-

accessoires 
Tuinbeplanting 
Caravan 
Ramen van woonhuis 

Deur(en) van woonhuis 
lets enders, nl.: 

Minder dan f. 25,-- 
f. 	25,-- tot f. 	50,-- 
f. 	50,-- tot f. 	100,-- 

f. 	100,-- tot f. 	250,-- 
f. 	250,-- tot f. 	500,-- 
f. 	500,-- tot f. 1.000,-- 

f. 1.000,-- tot f. 3.000,-- 
Meer dan f. 3.000,-- 
Weet niet (meer) 

Ja, wel verzekerd 
Nee, niet verzekerd 
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Percenteerbases van de slachtofferpercentages in de jaren 1973 t/m 1976 

1976 	1975 	1974 	1973 

aanrijding buiten schuld 	 10347 	4756 	3196 	3196 
door motorvoertuig 

beschadiging van eigendom 	 10347 	10112 	 - 	 - 

fietsendiefstal 	 8799 	8304 	2794 	2927 

bromfietsdiefstal 	 1608 	 739 	516 	516 

zakkenrollerij 	 10347 	4756 	3196 	3196 

diefstal uit personenauto 	 6211 	3086 	2031 	2031 

bedreiging/mishandeling op 
straat 	 10347 	10112 

handtastelijkheden op straat 	 10347 	10112 
met sexuele bedoelingen 

inbraak bij particulieren 	 10347 	10112 	3155 	3289 

diefstal van personenauto 	 6211 	3086 	2031 	2031 



Fietsen- 	bromfiets 	diefstal 	autodief- 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	alnrij- 	vernie- 	totaal ,  
diefstal 	diefstal 	uit auto 	stal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 	(excl.aan- 

heden 	straat 	 rijding) 

M 	 5,6 	5,5 	3,4 	0,8 	3,1 	1,3 	0,8 	3,5 	10,1 	7,3 	19,0 
N=4350 	N=794 	N=3220 	N=3220 	N=5112 	N=5112 	N=5112 	N=5112 	N=5112 	N=5112 	N=5112 

V 	 4,9 	2,0 	2,7 	0,3 	2,9 	1,0 	1,5 	1,2 	4,1 	4,1 	14,3 
N=4450 	N=814 	N=2991 	N=2991 	N=5236 	N=5236 	N=5236 	N=5236 	N=5236 	N=5236 	N=5236 

Bijlage 111.1 	Percentages personen, naar geslacht, die in 1976 en/of 1977 slachtoffer waren. 



Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtaste bedrei- 	aanrij- 	vernie- 	totaal _ 
diefstal 	diefstal 	uit 	iefstal 	rollerij 	thuis 	lijkheid 	ging oP 	ding 	ling 	(excl.aan- 

auto 	 rijding) 
straat 

10,0 	9,0 	4,8 	 0,6 	3,4 	1,6 	3,7 	6,3 	10,3 	8,5 	28,2 

t/m 24 jaar N= 	1536 	N= 268 	N= 944 	N= 944 	N= 1724 	N= 	1724 	N= 1724 	N= 1724 	N= 1724 	N= 1724 	N= 	1724 

25 	t/m 29 	jaar 	
6,7 	6,8 	3,4 	 0,3 	3,6 	0,9 	1,8 	2,4 	8,5 	5,9 	18,4 

= 	1199 	N= 206 	N= 966 	N= 966 	N= 	1323 	N= 	1323 	N= 	1323 	N= 	1323 	N= 	1323 	N= 	1323 	N= 	1323 

30 t/m 34 jaar 	
4,6 	0,6 	2,5 	 0,9 	3,3 	1,0 	0,9 	1,7 	6,8 	6,5 	17,9 

= 	902 	N= 	157 	N= 827 	N= 827 	N= 	1012 	N=1012 	N= 	1012 	N= 	1012 	N= 	1012 	N= 	1012 	N= 	1012 

5,6 	2,9 	3,9 	 0,9 	3,9 	1,4 	0,8 	1,4 	9,1 	6,5 	18,5 	i 
35 t/m 39 jaar 	 1-, 

= 	810 	N= 139 	N= 648 	N= 648 	N= 	892 	N= 892 	N= 	892 	N= 	892 	N= 	892 	N= 	892 	N= 	892 --- 
1 

40 	t/m 44 jaar 	
4,8 	4,6 	2,4 	 0,6 	4,4 	1,1 	0,5 	1,3 	8,0 	4,3 	14,7 

= 	715 	N= 131 	N= 638 	N= 638 	N= 	842 	N= 842 	N= 	842 	N= 	842 	N= 	842 	N= 	842 	N= 	842 

45 	t/m 49 jaar 	
4,8 	0,8 	3,3 	 0,7 	2,6 	1,1 	0,4 	2,0 	5,9 	7,4 	17,4 

= 	711 	N= 	128 	N= 598 	N= 598 	N= 	821 	N= 821 	N= 	821 	N= 	821 	N= 	821 	N= 	821 	N= 	821 

50 	t/m 54 	jaar 	
4,0 	2,4 	2,1 	 0,0 	2,0 	1,1 	0,4 	1,1 	6,1 	6,1 	13,4 

= 	702 	N= 125 	N=533 	N=533 	N= 	805 	N=805 	N= 	805 	N= 	805 	N= 	805 	N= 	805 	N= 	805 

	

2,8 	2,4 	 1,9 	 0,0 	2,8 	1,2 	0,2 	1,0 	5,4 	3,7 	11,3 
55 t/m 64 jaar = 	1113 	N= 209 	N= 740 	N= 740 	N= 1344 	N=1344 	N= 1344 	N= 1344 	N= 	1344 	N= 1344 	N= 	1344 

	

1,6 	0,8 	 1,3 	 0,3 	1,6 	0,8 	0,2 	1,1 	3,4 	2,5 	7,2 
65 jaar en 

N= 	1113 	N= 246 	N= 316 	N= 316 	N= 	1585 	N=1585 	N= 	1585 	N= 	1585 	N= 	1585 	N= 	1585 	N= 	1585 
ouder 

Bijlage 111.2 Percentages personen, naar leeftijd, die in 1976 en/of 1977 slachtoffer waren 



bedrei- 	aanrij- 	 totaal Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak handtaste- 	 vernie- 
diefstal 	diefstal 	uit auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	lijkheden 	

ging op 	ding 
ling 	(excl.aan- 

	

straat 	 rijding) 
	 -- 	 
directeuren, 	6,8 	3,1 	 6,0 	0,8 	3,7 	3,1 	1,5 	2,8 	8,7 	8,7 	24,1 

vrije beroepen 	N= 545 	N= 96 	N= 515 	N= 515 	N= 618 	N= 618 	N= 618 	N= 618 	N= 618 	N= 618 	N= 618 
academici 

middenstanders 

	

3,2 	2,0 	 1,8 	0,3 	5,0 	0,7 	0,9 	2,4 	9,2 	5,8 	17,2 
hogere em- 	N= 856 	N= 151 	N= 726 	N= 972 	N= 972 	N= 972 	N= 972 	N= 972 	N= 972 	N= 972 	N= 972 ployees, 
onderwi zers 	 

kleine midden- 
standers, 	em- 	5,4 	2,7 	 2,2 	0,3 	3,5 	1,3 	1,1 	1,9 	8,5 	6,3 	17,5 
ployees in mid-N= 1995 	N= 365 	N= 1608 	N= 1608 	N= 2348 	N= 2348 	N= 2348 	N= 2348 	N= 2348 	N= 2348 	N= 2348 
denposities 
geschoo se ar- 
Beiders, 	lager 	5,3 	4,5 	 3,3 	0,7 	2,5 	0,9 	1,2 	2,7 	6,2 	5,3 	15,7 
technisch of 	N= 4289 	N= 780 	N= 2804 	N= 2804 	N= 5019 	N= 5019 	N= 5019 	N= 5019 	N= 5019 	N= 5019 	N= 5019 administratief 
personeel  

ongeschoolde 	5,9 	4,2 	 2,7 	0,5 	2,3 	0,9 	1,3 	1,6 	5,6 	4,4 	14,8 
arbeiders 	N= 1115 	N= 216 	N= 558 	N= 558 	N= 1391 	N= 1391 	N= 1391 	N= 1391 	N= 1391 	N= 1391 	N= 1391 

Bijlage 111.3 Percentages personen, naar sociale klasse die in 1976 en/of 1977 slachtoffer waren 

1-1  
Ui 



Fietsen- 	bromfiets 	diefstal 	autodief- 	zakken- 	inbraak handtas- 	bedrei- 	aanrij 	vernie- 	totaal 

diefstal 	diefstal 	uit auto 	stal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 	(excl. aan- 
heden 	straat 	 ri'din)  

A'dam, 	R'dam, 	10,3 	1,5 	6,0 	 1,9 	7,2 	1,2 	2,0 	3,9 	7,4 	8,4 	26,6 
Den Haag 	 N=1220 	N=264 	N=9I9 	N=919 	N=I699 	N=1699 	N=1699 	N=1699 	N=1699 	N=1699 	N=1699  

	

100.000-  400.000 	6,7 	6,4 	3,2 	 0,4 	3,4 	2,3 	1,7 	3,1 	7,7 	7,1 	20,8 
N=1255 	N=233 	N=839 	N=839 	N=1500 	N=1500 	N=1500 	N=1500 	N=1500 	N=1500 	N=1500  

	

50.000- 100.000 	6,3 	7,5 	2,4 	 0,2 	2,6 	1,3 	0,9 	2,0 	8,0 	5,6 	17,3 
N=1297 	N=227 	N=841 	N=841 	N=1458 	N=1458 	N=1458 	N=1458 	N=1458 	N=1458 	N=1458  

	

20.000- 50.000 	4,2 	3,1 	 2,2 	 0,1 	2,1 	0,9 	1,1 	2,3 	7,5 	5,5 	15,0 
N=2032 	N=359 	N=1449 	N=1449 	N=2309 	N=2309 	N=2309 	N=2309 	N=2309 	N=2309 	N=2309 

	

10.000- 20.000 	3,2 	3,1 	 2,9 	 0,4 	1,8 	0,7 	0,6 	1,4 	.6,4 	3,8 	11,0 
N=1465 	N=259 	N=1068 	N=1068 	N=1668 	N=I6C8 	N=1668 	N=1668 	N=1668 	N=1668 	N=16AR  

5.000- 	10.000 	2;7 	2,3 	 1,6 	 0,4 	1,4 	0,9 	0,6 	1,7 	6,3 	4,1 	11,4 
N=w23 	N=175 	N=741 	N=741 	N=1129 	N=1129 	N=1129 	N=1129 	N=1129 	N=1129 	N=j129  

	

5.000 	1,8 	1,1 	 2,8 	 0,3 	0,7 	0,5 	0,2 	0,7 	4,3 	2,7 	7,5 
N=489 	N=91 	N=353 	N=353 	N=585 	N=585 	N= 585 	N=585 	N=585 	N=585 	N=585 

 	. 	 _ 

Bijlage 111.4 Percentages personen, naar gemeentegrootte, die in 1976 en/of 1977 slachtoffer waren 

Ch 
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Enkelvoudige correlatiecoefficienten tussen slachtofferschap in 1976 en/of 1977 en enige 

verklarende variabelen. 

geslacht 	leeftijd sociale 	gemeente- 
klasse 	grootte 

aanrijding buiten schuld (N=10347) 
door motorvoertuig 	 0,1172 	0,0807 	0,04606 	0,0272 

beschadiging van eigendom(N=10347) 	 0,0691 	0,0715 	0,0369 	0,0707 

fietsendiefstal (N=8800) 	 0,0143 	0,10733 	-0,0079 	0,1074 

bromfietsdiefstal (N=4721) 	 0,0430 	0,0462 	-0,0167 	0,0337 

zakkenrollerij (N=10347) 	 0,0037 	0,0347 	0,0406 	0,1011 

diefstal uit personenauto (N=6211) 	 0,0197 	0,0471 	0,0169 	0,0571 

bedreiging/mishandeling op straat(N=10347) 0,0761 	0,0920 	0,0054 	0,0565 

handtastelijkheden op straat met 
sexuele bedoelingen (N=10347) 	 -0,0326 	0,0998 	-0,0033 	0,0486 

inbraak bij particulieren(N=10347) 	 0,0118 	0,0120 	0,0323 	0,0327 

diefstal van personenauto (N=6211) 	 0,0327 	0,0224 	-0,0079 	0,0505 

0,0637 xx  

x d.w.z. slachtoffer van een of meer van bovenstaande delicten. 

xx significantieniveau 0,0000 

xx 	xx 	xx 
0,1598 	0,0491 	0,1479 



bedrei- 
Fietsen- 	bromfiets- 	&iefstal 	autodief- 	zakken 	inbraak 	handtaste- 	ging op 	aanrij- 	vernie- 
diefstal 	diefstal 	uit auto 	stal 	rollerij 	thuis 	lijkheden 	straat 	ding 	ling 

_ 	  

M 	73,3 	88,6 	61,1 	100,0 	48,4 	71,9 	25,0 	23,2 	50,9 	24,5 

N = 243 	N = 44 	N = 108 	N = 24 	N = 157 	N = 64 	N = 40 	N = 177 	N = 517 	N = 372 

, 	 - 

	

62,7 	81,3 	66,3 	75,0 	48,4 	86,8 	29,5 	25,8 	41,4 	23,5 

N = 220 	N = 16 	N = 80 	N = 8 	N = 153 	N = 53 	N = 78 	N = 62 	N = 215 	N = 213 
I 

Bijlage IV.1 Aangiftepercentages naar geslacht van de slachtoffers in 1976 en/of 1977. 

03 



Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	aanrij- 	ver- 
diefstal 	diefstal 	uit auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	nie- 

heden 	straat 	 ling 

1  

t/m 24 jaar 	 62,1 	84,0 	71,1 	71,4 	47,4 	88,5 	26,6 	25,7 	41,6 	25,2  
N = 153 	N = 25 	N = 45 	N = 7 	N = 51 	N = 26 	N = 64 	N = 109 	N = 178 N = 147 

_ 	  

25 	t/m 29 jaar 	 78,8 	92,3 	66,7 	100,0 	55,3 	50,0 	25,0 	21,9 	47.3 	24,1 
N = 80 	N = 13 	N = 33 	N = 3 	N = 4/ 	N = 12 	N = 24 	N = 32 	N = 112 N = 79  

. 	 I 	  

30 t/m 34 jaar 	 43,9 , 	100,0 	60,0 	100,0 	63,6 	60,0 	40,0 	27,8 	53,6 	24,2 N = 41 	N = 1 	N = 20 	N = 7 	N = 33 	N = 10 	N = 10 	N = 18 	N = 69 	N = 66 

35 t/m 39 jaar 	 73,3 	100,0 	80,0 	100,0 	34 , 3 	33 , 3 	42,9 	16,7 	53,7 	19,0 
N = 45 	N = 4 	N = 25 	N = 6 	N = 35 	N = 13 	N = 7 	N = 12 	N = 82 	N = 58 

40 t/m 44 jaar 	 70,6 	100,0 	73,3 	100,0 	48,6 	55,5 	50,0 	9,1 	55 , 9 	32,4 
N = 34 	N = 6 	N = 15 	N = 4 	N = 37 	N = 9 	N = 4 	N = 11 	N = 58 	N  = 37  

	 _ 

45 t/m 49 jaar 	 70,6 	100,0 	50,0 	80,0 	42,9 	66,7 	33,3 	12,5 	42,9 	
18,0 

N = 34 	N = 1 	N = 20 	N = 5 	N = 21 	N = 9 	N = 3 	N = 16 	N = 49 	
N = 61 

50 t/m 54 jaar 	 85,7 	66,7 	45,5 	 43,8 	88,9 	33,3 	33,3 	46,0 	22,4 
N = 28 	N = 3 	N = 11 	 N = 16 	N = 9 	N = 3 	N.= 9 	N = 50 	N  = 49  

4 	 , 	  
55 t/m 64 jaar 	 71,0 	80,0 	46,2 	 57,9 	87,5 	0,0 	15,4 	54,2 	

22,0 

N = 31 	N = 5 	N = 13 	
_ 	

N = 38 	N = 16 	N = 2 	N = 13 	
N = 72 	N = 50 

65 jaar en ouder 	72,2 	66,7 	0,0 	100,0 	32,0 	92,3 	0,0 	33,3 	44,4 	35,0  N = 54 	N = 40 
N = 18 	N = 3 	N = 4 	N = 1 	N = 25 	N = 13 	N = 3 	N = 18 

Bijlage I1.2 Aangiftepercentages naar leeftijd van de slachtoffers in 1976 en/of 1977 



, 
fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	aanrij- 	vernie- 
diefstal 	diefstal 	uit auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 

heden 	straat 

	

- 	- 	 - 

direkteuren,vrije be- 	67,6 	100,0 	59,4 	100,0 	56,5 	80,0 	66,7 	17,6 	46,3 	14,8 

:oepen, academici 	N = 37 	N = 3 	N = 32 	N = 4 	N = 23 	N = 20 	N = 9 	N = 17 	N = 54 	N = 54• 

	 , 

middenstanders, hogere 	77,8 	100,0 	42,9 	50,0 	36,7 	85,7 	44,4 	9,1 	48,3 	44,6 

employees,onderwijzers 	N = 27 	N = 3 	N = 14 	N = 2 	N = 49 	N = 7 	N = 9 	N = 22 	N = 89 	N = 56 

kleine middenstanders, 	76,6 	 80,0 	72,2 	100,0 	54,3 	81,3 	33,3 	27,3 	43,2 	21,6 

employees in midden- 	N = 107 	N = 10 	N = 36 	N = 4 	N = 81 	N = 32 	N = 24 	N = 44 	N = 199 	N = 148 

posities 

	

, 	  

geschoolde arbeiders, 	62,8 	 88,6 	66,3 	89,5 	45,6 	80,9 	20,7 	24,1 	48,7 	24,0 

lager technisch of ad- 	N = 226 	N = 35 	N = 92 	N = 19 	N = 125 	N = 47 	N = 58 	N = 133 	N = 312 	N = 267 

ministratief personeel

• 

	

70,0 	 80,0 	46,7 	100,0 	56,3 	58,3 	33,3 	36,4 	57,7 	21,0 
ongeschoolde arbeiders 

	

N = 66 	N = 10 	N = 15 	N = 3 	N = 32 	N = 12 	N = 18 	N = 22 	N = 78 	N = 62 

Bijlage IV.3 Aangiftepercentages naar sociale klasse van de slachtoffers in 1976 en/of 1977 



	

Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	aanrij- 	vernie- 

	

diefstal 	diefstal 	uit auto 	dief- 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 
stal 	 heden 	straat 

A'dam,R'dam,Den Haag 	61,1 	100,0 	73,2 	100,0 	45,1 	85,0 	25,7 	19,7 	60,3 	16,1 

	

N = 126 	N = 4 	N = 56 	N = 17 	N = 122 	N = 20 	N = 35 	N = 66 	N = 126 	N = 143 

4. 	  

100.000 -400.000 	 69,0 	75,0 	63,0 	100,0 	45,1 	76,5 	30,8 	17,8 	43,5 	20,6 

	

N = 84 	N = 16 	N = 27 	•N•= 3 	N = 51 	N = 34 	N = 26 	N = 45 	N = 115 	N = 107 

	 , 

50.000 - <100.000 	 71,6 	82,4 	80,0 	66,7 	50,0 	65,0 	42,9 	44,8 	39,7 	30,5 

	

N = 81 	N = 17 	N = 20 	N = 3 	N = 38 	N = 20 	N = 14 	N = 29 	N = 116 	N = 82 

20.000 -(00.000 	 74,4 	100,0 	40,6 	100,0 	57,1 	81,0 	19,2 	25,0 	51,4 	22,0 

	

N = 86 	N = 11 	N = 32 	N = 1 	N = 49 	N = 21 	N = 26 	N = 52 	N = 173 	N = 127 

10.000 - <20 . 000 	 80,9 	87,5 	58,1 	100,0 	45,2 	90,0 	60,0 	28,0 	44,3 	23,4 

	

N = 47 	N = 8 	N = 31 	N = 4 	N = 31 	N = 10 	N = 10 	N = 25 	N = 106 	N = 64 

	

5.000 - <10.000 	 57,1 	100,0 	75,0 	33,3 	75,0 	90,0 	0,0 	21,1 	45,1 	43,5 

	

N = 28 	N = 4 	N = 12 	N = 3 	N = 16 	N = 10 	N = 7 	N = 19 	N = 71 	N = 46 

	 , 

	

<5.000 	 50,0 	100,0 	55,6 	100,0 	25,0 	33,3 	0,0 	0,0 	48,0 	56,3 

	

N = 10 	N = 1 	N = 9 	N =1 	N= 4 	N= 3 	N= 1 	N = 4 	N = 25 	N = 16 

, 

Bijlage IV.4 AangiftepercenLa -,;cs naar grootte van woongemeente van de slachtoffers in 1976 en/of 1977. 



BIJLAGE IV. 5  
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Enkelvoudige correlatiecoefficienten tussen aangiftegedrag van slachtoffers in 1976 en/of 

1977 en enige verklarende variabelen. 

geslacht 	leeftijd sociale 	gemeente- 
klasse 	grootte 

aanrijding buiten schuld 	0,0866 	-0,0361 	-0,0485 	0,0553 
door motorvoertuig(N=732) 

beschadiging van eigendom(N=586) 0,0106 	-0 0092 1 	 0,0258 	-0,1620 

fietsendiefstal (N=463) 	 0,1107 	-0 , 0888   

	

 0,0477 	-0,0505 

bromfietsdiefstal (N=60) 	0O736 	0,0994 	 0,0754 	-0,1350 i 

zakkenrollerij (N =310) 	 0,0015 	0,0494 	-0,0189 	-0,0783 

diefstal uit personenauto(N=187)-0,0524 	0,2125 	-0,0289 	0,1341 

bedreiging/mishandeling 
op straat (N=239) 	 -0,0309 	0,0116 	-0,1095 	-0,0243 

handtastelijkheden op straat 
met sexuele bedoeling(N=119) 	-0,0505 	-0,0081 	 0,0902 	-0,0039 

inbraak bij particulieren(N=117)-0,1868 	-0,1102 	 0,1089 	0,0100 

diefstal van personenauto(N=32) 0,4929 	-0 ) 1514 	-0,0202 	0,3787 

totaal, excl. aanrijding(N1718)-0,0379 	-0,0184 	 0,0098 	-0,0331 



multipele 	 enkelvoudige 	standaard 
N=53 	 correlatie- 	verandering 	correlatie- 	partiele 

coefficient in R
2 	 coefficient 	regressie 

R 	 coefficient 

verzekerd 	 0,27906 	0 , 07787 	01 27906 	01 13852  

bromfiets terug- 
gevonden 	 0,32518 	0 , 10574 ) 	 -0) 27364 	-0,27077 

gemeentegrootte 	0,38397 	0,14743 	-0,13495 	-0,26357 

geslacht 	 0 1 39213 	0,15377 	0,07363 	0,06999 

leeftijd 	 0,39511 	0 ; 15611 	0,09937 	0,07011 

sociale klasse 	0 3 39677 	0 , 15743 ) 	 0 3 07541 	-0,03992 

, 	 , 

multipele 	 enkelvoudige 	standaard 
N.463 	 correlatie- 	ver9dering 	correlatie- 	partiele 

coefficient 	in R 	 coefficient 	regressie 
R 	 coefficient 

geslacht 	 0,11065 	0 , 01224  0,11065 	0,12306 

 -0,09239 leeftijd 	 0 ) 14572 	0,00899 	-0 Y  08880 

sociale klasse 	03 15679 	0; 00335 	0,04771 	0.06248 

gemeentegrootte 	0,16606 	0 , 00299 	-0 , 05046   	 -0, 05495 

Bijlage IV (6-15) 
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6. Resultaten van de stapsgewijze regressie analyse bij het delict fietsendiefstal ; 

afhankelijke variabele is het aangiftegedrag. 

7. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict bromfietsdiefstal; 

afhankelijke variabele is het aangiftegedrag 



multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N.166 	 correlatie 	 correlatie 	partiele 

coefficient 	
in 	

coefficient 	regressie 
R 	 R2 	 coefficient 

waarde gesto- 	0 1 35927 	 0 , 12908 3 	 --0,35927 	-0,32016 
,lene 

leeftijd 	0,37700 	 001305 1 	 0,21250 	0.12061 

gemeentegrootte 	0,39561 	 0,01437 	0 , 13406 1 	 0;12352 

sociale klasse 	0,39931 	 0 ; 00294 	-0,02890 	-0,05555 

geslacht 	0,40076 	 0,00116 	-0 05236 1 	 -0,03422 

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N=29 	 correlatie correlatie 	partiele i 

coeffici 	
n

ent 	 coefficient 	regressie 
R 	 R2 	 coefficient 

	 ., 

geslacht 	0 04929 J 	 0,24297 	0 49292 7 	 0,45696 

gemeentegrootte 	0,56250 	 0 1 07344 	0,37873 	0 1 19934 

sociale klasse 	0,56529 	 0,00314 	-0,02024 	-0,09697 

verzekerd 	0,56870 	 0,00388 	-0 5 16757 	-0,07432 

leeftijd 	0 3 57237 	 0) 00419 	-0,15143 	-0)  08222 

-24- 

8.Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict diefstal uit 

personenauto; afhankelijke variabele is het aangiftegedrag. 

9. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict diefstal 

van personenauto; afhankelijke variabele is het aangiftegedrag. 



	

multipele 	 standaard verandering 	enkelvoudige correlatie 	 partiele N = 106 	 in 	 correlatie coefficient 	 regressie 
R 	 R

2 	 coefficient 
coefficient 

waarde gestolene 	0,35964 	0,12934 	 -0,35964 	-0,35850 

geslacht 	 0,40912 	0,03803 	 -0,18682 	-0,17678 

huis beschadigd 	0,43413 	0,02109 	 0,15724 	 0,17142 

leeftijd 	 0,44580 	0,01027 	 -0,11019 	-0,12389 

sociale klasse 	0,45793 	0,01096 	 0,10892 	 0,12062 

verzekerd 	 0,45911 	0,00108 	 0,12112 	-0,03613 

gemeentegrootte 	0,45949 	0,00034 	 0,00997 	-0,01965 

, 

	

multipele 	 standaard verandering 	enkelvoudige 
correlatie 	 partiele in 	 correlatie N = 255 	coefficient 	 regressie 

R 	 R
2 	 coefficient 

coefficient 

waarde gestolene 	0,21251 	0,04516 	-0,21251 	-0,22487 

gemeentegrootte 	0,22410 	0,00506 	-0,07831 	-0,06489 

leeftijd 	 0,23017 	0,00276 	 0,04939 	 0,04987 

geslacht 	 0,23395 	0,00176 	 0,00151 	-0,04366 

sociale klasse 	0,23445 	0,00023 	-0,01891 	 0,01579 

_ 

10. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict zakkenrollerij; 

afhankelijke variabele is het aangiftegedrag 

11. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict inbraak thuis; 

afhankelijke variabele is het aangiftegedrag 

-25- 



	

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N = 104 	 correlatie 	in 	correlatie 	partiele 

coefficient
R
2 	coefficient 	regressie- 

R 	 coefficient 

- 	  

letsel 	 0,29241 	0,08550 	- 0,29241 	- 0,29240 

sociale klasse 	 0,32478 	0,01998 	 0,09023 	0,13975 

wapengebruik 	 0,33765 	0,00852 	- 0,17804 	- 0,08735 

aantal personen 	 0,34626 	0,00588 	- 0,12847 	- 0,06801 

leeftijd 	 0,34959 	0,00232 	- 0,00811 	0,04551 

geslacht 	 0,35129 	0,00119 	- 0,05051 	- 0,03294 

gemeentegrootte 	 0,35181 	0,00037 	- 0,00392 	- 0,02005 

	

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N = 215 	 correlatie 	in 	correlatie 	partiele 

coefficient
R
2 	coefficient 	regressie- 

R 	 coefficient 

letsel 	 0,45568 	0,20764 	- 0,45568 	- 0,49716 

geslacht 	 0,47337 	0,01644 	- 0,03092 	- 0,13219 

sociale klasse 	 0,49007 	0,01609 	- 0,10952 	- 0,11958 

leeftijd 	 0,49188 	0,00178 	 0,01160 	- 0,05185 

gemeentegrootte 	 0,49341 	0,00150 	- 0,02427 	- 0,04130 

aantal personen 	 0,49421 	0,00079 	- 0,03834 	- 0,03029 

wapengebruik 	 0,49472 	0,00051 	- 0,02352 	0,02306 

1 

12. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict handtaste-

lijkheden ; afhankelijke variabele is het aangiftegedrag. 

13. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict bedreiging 

op straat ; afhankelijke variabele is het aangiftegedrag. 



, 

nultipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N = 672 	correlatie 	 in 	correlatie7 	partiele 

coefficient coefficient 	regressie- R
2 

R 	 coefficient 

schade 	 0,46907 	. 	0,22003 	-0,46907 	-0,48350 

letsel 	 0,48656 	0,01671 	-0,11602 	.-0,11410 

gemeentegrootte 	0,49467 	0,00797 	 0,05529 	 0,09502 

sociale klasse 	0,49888 	0,00418 	-0,04848 , 	 -0,06046 

geslacht 	 0,49937 	0,00049 	 0,08655 	 0,02494 

doorrijden veroor- 
zaker 	 0,49960 	0,00023 	-0,06848 	 0,01580 

leeftijd 	 0,49977 	0,00017 	-0,03613 	-0,01313 

standaard multipele 	verandering 	enkelvoudige 
N = 506 	correlatie- 	 in 	 correlatie- 	partiele 

coefficient 	
R
2 	 coefficient 	regressie- 

R 	 coefficient 

schade 	 0,30876 	 0,09533 	 -0,30876 	-0,31097 

gemeentegrootte 	0,35177 	 0,02841 	 -0,16199 	-0,16639 

sociale klasse 	0,35250 	 0,00051 	 0,02582 	0,02181 

leeftijd 	 0,35279 	 0,00021 	 -0,00923 	0,01577 

verzekerd 	 0,35307 	 0,00020 	 0,08805 	0,01445 

-27 - 

14. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het 'delict aanrijding; 

.afhankelijke variabele is het aangiftegedrag 	 • 

15, Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict vernieling; 

afhankelijke variabele is het aangiftegedrag 



	

Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtaste- 	bedrei- 	aanrij - 	vernie- 

	

diefstal 	diefstal 	auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	lijkheden 	gingen 	ding 	ling 
op 
straat 

_..., 	 , 

M 	 72,8 	84,6 	81,5 	50,0 	72,4 	69,7 	70,0 	29,3 	58,2 	40,7 

	

N = 162 	N = 39 	N = 65 	N = 24 	N = 76 	N = 46 	N = 10 	N = 41 	N = 263 	N = 91 

V 	 61,3 	61,5 	60,4 	80,0 	45,3 	67,4 	56,5 	18,9 	57,3 	31,4 

	

N = 119 	N = 13 	N = 53 	N = 5 	N = 75 	N = 46 	N = 23 	N = 16 	N = 89 	N = 51 

,  

Bijiage V.1 	Ondertekeningspercentages naar geslacht van de slachtoffers in 1976 en/of 1977. 

NJ 
CO 



_ 

Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	aanrij- 	vernie 

diefstal 	diefstal 	uit auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 

	

heden 	straat 

t/m 24 jaar 	 69,3 	85,0 1 	75,0 	40,0 	44,4 	79,2 	72,2 	21,4 	70,3 	43,2 

	

N=88 	N=20. 	N=32. 	N= 5 	N=27 	N=.24 	N=18 	N=28 	N=74 	N=37 

, 25 t/m 29 jaar 	78,8 	75,0 	63,6 	100,0 	76,9 	80,0 	50,0 	14,3 	55,8 	26,3 

	

.N=52 	N=12 	N=22 	N= 3 	N=26 	N= 5 	N=6 	N=7 	N=53 	N=19 

30 t/m 34 jaar 	43,8 	100,0 	66,7 	42,9 	52,4 	83,3 	25,0 	20,0 	52,8 	56,3 

	

N=16 	N=1 	N=12 	N=7 	N=21 	N=6 	N=4 	N=5 	N=36 	N=16 

35 t/m 39 jaar 	71,9 	66,7 	85,0 	16,7 	69,2 	45,5 	66,7 	50,0 	63,6 	18,2 

	

.N=32 	N=3 	N=20 	N= 6 	N=13 	N=11 	N=3 	N=2 	N=44 	N=11 
,  

40 t/m 44 jaar 	77,8 	83,3 	45,5 	75,0 	44,4 	66,7 	50,0 	0,0 , 	 52,6 	25,0 

	

N=18 	N=6 	N=11 	N=4 	N=18 	N=6 	N=2 	N=1 	N=38 	N=12 

45 t/m 49 jaar 	61,9 	100,0 	80,0 	100,0 	66,7 	83,3 	100,0 	50,0 	60,0 	45,5 

	

N=21 	N=1 	N=10 	N=4 	N=9 	N=6 	N=1 	N=2 	N=20 	N=11 

_ 	  
50 t/m 54 jaar 	54,5 	50,0 	60,0 	 71,4 	62,5 	50,0 	25,0 	68,2 	27,3 

	

N=22 	N=2 	N=5 	
_ 	

N=7 	N=8 	N=2 	N=4 	N=22 	N=11 

55 t/m 64 jaar 	71,4 	100,0 	85,7 	 66,7 	71,4 	 50,0 	51,3 	54,5 

	

N=21 	N=4 	N=7 	
_ 	

N=21 	N=14 	
_ 	

N=2 	N=39 	N=11 

65 jaar en ouder 	54,5 	0,0 	 100,0 	50,0 	50,0 	 33,3 	36,0 	28,6 

	

N=11 	N=2 	
_ 	

N=1 	N=8 	N=12 	
- 	N=6 	N=25 	N=14 

Bijlage V.2 Ondertekeningspercentages naar leeftijd van de slachtoffers in 1976 en/of 1977. 



- 	 Fietsen- 	bromfiets- 	diefstal 	auto- 	zakken- 	inbraak 	handtas- 	bedrei- 	aanrij- 	vernie- 
diefstal 	diefstal 	uit auto 	diefstal 	rollerij 	thuis 	telijk- 	ging op 	ding 	ling 

	

heden 	straat 

directeuren, vrije be- 	78,3 	66,7 	83,3 	100,0 	42,9 	86,7 	33,3 , 	 33,3 	68,0 	44,4 
roepen, academici 	 N=23 	N=3 	N=18 	N=4 	N=14 	N=15 	N=3 	N= 3 	N=25 	N=9 

, 	  
middenstanders, hogere 	73,7 	100,0 	16,7 	0,0 	35,3 	66,7 	25,0 	66,7 	46,5 	37,5 
employees, onderwijzers 	N= 19 	N= 3 	N= 6 	N= 1 	N= 17 	N= 6 	N= 4 	N= 3 	N= 43 	N= 24 

• 	  
kleine middenstanders, 	68,6 	75,0 	80,8 	100,0 	59,1 	56,0 	44,4 	 9,1 	60,9 	1 	40,6 
employees in midden- 	N= 70 	N= 8 	N= 26 	N= 4 	N= 44 	N= 25 	N= 9 	N= 11 	N= 87 	N= 32 
posities 

- 	  
geschoolde arbeiders, 	66,4 	83,9 	75,4 	38,9 	64,9 	75,7 	91,7 	21,9 	60,5 	39,1 
lager technisch of ad- 	N= 128 	N= 31 	N= 61 	N= 18 	N= 57 	N= 37 	N= 12 	N= 32 	N= 152 	N= 64 
ministratief personeel 

ongeschoolde arbeiders 	63,4 	57,1 	42,9 	50,0 	77,8 	42,9 	66,7 	37,5 	48,9 	23,1 

	

N=41 	N=7 	N=7 	N=4 	N=18 	N=7 	N=6 	N=8 	N=45 	N=13 

Bijlage: V.3 Ondertekeningspercentages naar sociale klasse van de slachtoffers in 1976 en/of 1977. 



- 	 . 	. 	. 

A'dam, 	R'dam, Den Haag 	 81,8 	100,0 	82,9 	52,9 	69,1 	100,0 	77,8 	0,0 
N = 66 	N = 4 	N = 41 	N = 17 	N = 55 	N = 17 	N = 9 	N = 13 

	

100.000 -<400.000 	 70,6 	83,3 	70,6 	66,7 	56,5 	69,2 	50,0 	33,3 
N = 51 	N = 12 	N = 17 	N = 3 	N =23 	N = 26 	N = 8 	/I = 9 

50.000 	- <100.000 	 61,1 	78,6 	56,3 	0,0 	47,4 	23,1 	66,7 	23,1 
N = 54 	N = 14 	N = 16 	N = 2 	N = 19 	N = 13 	N = 6 	N = 13 

. 	 , 

	

20.000 - 	<50.000 	 61,8 	70,0 	84,6 	0,0 	70,4 	68,8 	60,0 	53,8 
N = 55 	N = 10 	N = 13 	N = 1 	N = 27 	N = 16 	N = 5 	N = 13 

- 	  

	

10.000 - 	<20.000 	 64,7 	100,0 	66,7 	75,0 	35,7 	88,9 	50,0 	28,6 
N = 34 	N = 7 	N = 18 	N = 4 	N = 14 	N = 9 	N = 6 	N = 7 

_ 	 .. 	 , 

	

5.000 - 	<10.000 	 56,3 	25,0 	55,6 	100,0 	33,3 	66,7 	- 	0,0 
N = 16 	N = 4 	N = 9 	N = 1 	N = 12 	N = 9 	 N = 4 

_ 	 _ 

	

<5.000 	 66,7 	100,0 	50,0 	100,0 	100,0 	0,0 	_ 	_ 

	

N = 3 	N= 1 	N = 6 	N =1 	N=1 	N= 1 

e. 

Bijlage V.4 Onaertekeningspercentages naar grootte van woongemeente van de slachtoffers in 1976 en/of 1977 

Fietsen- 
diefstal 

bromfietsi diefstal 
diefstal I uit auto 

auto-
diefstal 

zakken-
rollerij 

inbraak 
thuis 

handtas-
telijk-
heden 

bedrei-
ging op 
straat 

aan- 
rij- 
ding 

56,6 
N = 76 

56,9 
N = 51 

58,7 
N = 46 

56,2 
N = 89 

60,9 
N = 46 

64,5 
N = 31 

53,8 
N = 13 

vernie-
ling 

69,6 
N = 23 

36,4 
N = 22 

20,0 
N = 25 

42,9 
N = 28 

26,7 
N = 15 

35,0 
N = 20 

11,1 
N = 9 
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Enkelvoudige correlatiecoefficienten tussen ondertekeningsgedrag van slachtoffers 

in 1976 en/of 1977 en enige verklarende variabelen 

geslacht 	leeftijd 

aanrijding buiten schuld 
door motorvoertuig(N=352) 	0,0074 	0,1150 r 	 0,0257 1 2 	-07 0237 

beschadiging van eigendom(N=142) 0,0973 	0 ) 0236 	0,0551 	0,2232 

fietsendiefstal (N=280) 	0,1300 	0,0801 1 	 0,0839 	0,1487 

bromfietsdiefstal(N=52) 	 0,2473 	0,0984 	0,1125 	0,2094 

zakkenrollerij (N=150) 	 0 2788 I 	 -0,0292 	-0,2303 	0,1658 

diefstal uit personenauto(N=119) 0,2312 	-0,0309 	0,0488 	0,1680 

bedreiging/mishandeling op 
straat (N=57) 	 0 ; 0817 	-0,1140 	0,0415 	-0,2074 

handtastelijkheden op straat 
met sexuele bedoelingen(N=34) 	0,1402 	0,0887 	-0) 3507 	0,1793 

inbraak bij particulieren(N=92) 0,0216 	0,1543 	0,1455 	0 1 1460 

diefstal van personenauto(N=29) -0,2304 	-0,2747 	0,3875 	-0,1875 

totaal, excl.aanrijding(N=782) -0,0948 	0,0362 

sociale 	gemeente- 
klasse 	grootte 

0,0694 	0,1414 



standaard multipele 	verandering 	enkelvoudige 
partiele correlatie- 	in 	 correlatie- N = 48 	 regressie- coefficient coefficient R

2 	
coefficient R 

bromfiets terug- 
gevonden 	 0,36543 	0,13354 	 -0,36543 	 -0,23646 

geslacht 	 0,42360 	0,04590 	 0,24729 	 0,20799 

verzekerd 	 0,45226 	0,02510 	 0,31929 , 	 0,22844 

leeftijd 	 0,46184 	0,00875 	 0,09835 	 -0,18668 

sociale klasse 	0,47386 	0.01125 	 0,11245 	 0,14705 

gemeentegrootte 	0,48621 	0,01186 	 0,20943 	 0,13104 

standaard multipele 	verandering 	enkelvoudige 
partiele N = 280 	correlatie- 	in 	 correlatie- 

coefficient 	
R
2 	 coefficient 	regressie- 

coefficient R 

gemeentegrootte 	0,14873 	0,02212 	0,14873 	 0,15007 

geslacht 	 0,20919 	0,02164 	0,12999 	 0,15199 

sociale klasse 	0,22461 	0,00669 	0,08389 	 0,08250 

leeftijd 	 0,23094 	0,00288 	0,08012 	 0.05410 

Bijlage V (6-15) 

-33- 

6. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict fietsendiefstal; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen. 

7. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict bromfietsdiefstal; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen. 



_ 

standaard 

	

multipele 	verandering 	enkelvoudige partiele 
correlatie- 	in 	 correlatie- 

N = 107 	 regressie- 
coefficient R

2 	 coefficient coefficient 
R 

geslacht 	 0,23118 	0,05344 	 0,23118 	 0,22523 

gemeentegrootte 	0,28224 	0,02621 	 0,16803 	 0,16284 

waarde gestolene 	0,32404 	0,02534 , 	 -0,15085 	 -0,17189 

leeftijd 	 0,32755 	0,00229 	-0,03091 	 -0,04967 

sociale klasse 	0,32771 	0.00010 	 0,04883 	 0,01017 

N= 28 

sociale klasse 

geslacht 

gemeentegrootte 

verzekerd 

leeftijd 

multicele 
correlatie-
coefficient 

0,38747 

0,47689 

0,49977 

0,54982 

0,58428 

-34- 

8. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict diefstal 

uit personenauto; afhankelijke variabele is het ondertekenen. . 

9, Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict diefstal van 

personenauto;afhankelijke variabele is het ondertekenen. 

verandering 
in 

R
2 

0,15013 

0,07730 

0,02235 

0,05253 

0,03908 

enkelvoudige 
correlatie-
coefficient 

0,.38747 

-0,23039 

-0,18747 

-0,20506 

-0,27466 

standaard 
partiele 
regressie-
coefficient 

0,27771 

-0,19788 

-0,37252 

-0,25608 

-0,23973 



, 

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 

N = 89 	correlatie- 	 in 	 correlatie- 	partiele 
coefficient

R
2 	 coefficient-' 	regressie- 

coefficient 

waarde gestolene 	0,32802 	 0,10760 	 -0,32802 	 -0,26022 

verzekerd 	 0,39360 	 0,04732 	 0,26713 	 0,18085 

huis beschadigd 	0,42248 	 0,02357 	 0,19910 	 0,16339 

sociale klasse 	0,43855 	 0,01384 	 0,14550 	 0,11847 

leeftijd 	 0,44825 	 0,00860 	 0,15431 	 0,07339 

gemeentegrootte 	0,45289 	 0,00418 	 0,14601 	 0,06997 

geslacht 	 0,45302 	 0,00012 	 0,02156 	 0,01150 

standaard multipele 	verandering 	enkelvoudige 
partiele N = 144 	correlatie- 	 in 	 correlatie- 

coefficint 	 coe efficient 	
regressie- 

R
2 	

coefficient R 
- 	  

geslacht 	 0,27883 	 0,07774 	0,27883 	 0,19492 

sociale klasse 	0,33332 	 0,03336 	-0,23030 	 -0,15140 

gemeentegrootte 	0,35821 	 0,01721 	0,16577 	 0,14397 

waarde gestolene 	0,38193 	 0,01755 	-0,22527 	 -0,14591 

leeftijd 	 0,38328 	 0,00103 	-0,02920 	 -0,03250 

-35- 

10. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict zakkenrollerij; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen 

Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict inbraak thuis; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen. 



	

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 

N = 56 	
correlatie 	 in 	correlatie 	partiele 
coefficient R

2 	coefficient 	regressie- 
R 	 coefficient 

. 	 . 

wapengebruik 	 0,36234 	0,13129 	- 0,36234 	- 0,35534 

aantal personen 	0,43755 	0,06016 	- 0,26574 	- 0,37079 

leeftijd 	 0,49999 	0,05854 	- 0,11395 	- 0,21597 

gemeentegrootte 	0,54108 	0,04278 	- 0,20735 	- 0,20602 

sociale klasse 	0,54419 	0,00337 	0,04149 	0,07140 

letsel 	 0,54482 	0,00068 	- 0,02222 	0,03390 

_ 

, 

	

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N = 32 	 correlatie- 	 in 	correlatie 	partiele 

coefficient R
2 	coefficient 	regressie- 

R 	 coefficient 

sociale klasse 	0,35073 	0,12301 	- 0,35073 	- 0,35060 

gemeentegrootte 	0,49102 	0,11809 	0,17928 	0,39209 

geslacht 	 0,55144 	0,06299 	0,14021 	0,23907 

aantal personen 	0,57562 	0,02725 	0,26425 	0,20044 

letsel 	 0,58872 	0,01525 	- 0,32227 	- 0,21258 

leeftijd 	 0,60387 	0,01807 	0,08868 	0,17100 

wapengebruik 	 0,60411 	0,00029 	- 0,08898 	- 0,01713 

-36- 

12. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict handtaste-

lijkheden ; afhankelijke variabele is het ondertekenen. 

13. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict bedreiging 

op straat; afhankelijke variabele is het ondertekenen. 



multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 
N = 330 	correlatie- 	 in 	 correlatie- 	partiele 

coefficient
R
2 	 coefficient 	regressie- 

coefficient 

schade 	 0,11934 	13,01424 	-0,11934 	 -0,10927 

leeftijd 	 0,16156 	0,01186 	 0,11499 	 0,11606 

doorrijden ver- 
oorzaker 	 0,17112 	0,00318 	-0,05892 	 -0,05738 

letsel 	 0,17329 	0,00075 	-0,00318 	 -0,02793 

sociale klasse 	0,17386 	0,00020 	 0,02569 	 0,01358 

geslacht 	 0,17398 	0,00004 	 0,00740 	 -0,00718 

gemeentegrootte 	0,17412 	0,00005 	-0,02374 	 -0,00697 

_ 	  

multipele 	verandering 	enkelvoudige 	standaard 

N = 129 	correlatie- 	 in 	 correlatie- 	partiele 
coefficient 	

R
2 	 coefficient 	regressie- 

coefficient 

	 - 
schade 	 0,36037 	 0,12987 	-0,36037 	 -0,31460 

gemeentegrootte 	0,38939 	 0,02176 	 0,22323 	 0,14992 

leeftijd 	 0,40194 	 0,00993 	 0,02362 	 0,09957 

verzekerd 	 0,41433 	 0,01012 	 0,20050 	 0,10807 

sociale klasse 	0,42116 	 0,00570 	 0,05508 	 0,07356 

geslacht 	 0,42569 	 0,00383 	 0,09727 	 0,06474 

- 

-37- 

14. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict aanrijding; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen. 

15. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict vernieling; 

afhankelijke variabele is het ondertekenen. 
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