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1. INLEIDING 

1 

De cijfers van de politiestatistiek zijn geen betrouwbare graadmeter 

voor de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. Niet alle delicten 

die worden gepleegd, komen ter kennis van de politie. Dit geldt 

in het bijzonder voor de delicten die doorgaans via aangif ten van de 

slachtoffers bij de politie bekend worden. De politie kan slechts raden 

welk deel van de gepleegde delicten wordt aangegeven en welk deel 

"verborgen"blijft. Hierdoor kan de politie bij een toeneming van het 

aantal meldingen van een bepaald type delicten nooit met zekerheid 

concluderen dat er meer van dergelijke delicten zijn gepleegd. Het is 

immers ook mogelijk dat het aantal gepleegde delicten (by. bromfiets-

diefstallen) constant is gebleven maar dat een groter percentage van 

de slachtoffers (by. op instigatie van de assurantiebedrijven) hiervan 

aangifte heeft gedaan. De stijging van het aantal bromfietsdiefstallen 

in de politiestatistiek weerspiegelt dan niet een reele stijging van 

dit delict maar slechts een stijging van het zogenaamde "aangiftepercen-

tage". Andersom kan een afnemende bereidheid van het publiek om bepaalde 

delicten bij de politie aan te geven, ertoe leiden dat de politiesta-

tistiek voor zulke delicten een daling vertoont, terwijl er in feite 

een stijging heeft plaatsgevonden. 

Door middel van enqu'etes onder de bevolking waarin wordt gevraagd of 

men het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van bepaalde delicts-

typen kan inzicht worden verkregen in de werkelijke omvang van de 

bewuste vormen van criminaliteit. Ook de delicten, die niet bij de 

politie zijn gemeld komen bij zo'n enqu'ete immers aan het licht. Aan 

de geenqu'eteerden kan bovendien worden gevraagd of zij de delicten die 

zij aan de enqu'eteur opgeven ook aan de politie hebben gemeld ( en 

zo nee, waarom niet). 

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Minis-

terie van Justitie heeft reeds enige keren slachtofferenque'tes laten 

uitvoeren onder een representatieve steekproef van de Nederlandse 

bevolking. In het WODC-rapport "Geregistreerde en niet-geregistreer-

de criminaliteit"  van dr. W. Buikhuisen dat vorig jaar gepubliceerd 

werd, zijn reeds uitkomsten van deze enqu'etes besproken. 
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Met behulp van deze uitkomsten werd uiteengezet welke correcties zouden 

moeten worden toegepast op de cijfers van de politiestatistiek om 

tot een meer betrouwbare schatting te komen van de criminaliteit. 

De slachtofferenqugte werd hier dus gepresenteerd als een (nood-

zakelijke) aanvulling op de officiele statistieken. 

Voor dit tweede WODC-rapport over de slachtofferenqugtes hebben 

wij een jets ander uitgangspunt gekozen. In het rapport zullen wij 

proberen aan te tonen dat slachtofferenqugtes gegevens verschaffen 

over de mate waarin de bevolking last ondervindt van de criminali- 

teit, over de aangiftebereidheid van het publiek en over het verba-

liseringsbeleid van de politie, die niet op andere wijze kunnen wor-

den verkregen. Deze gegevens zullen verder niet worden vergeleken of 

gecombineerd met de cijfers uit de politiestatistiek. Aan een ver-

gelijking en/of integratie van de enqugtegegevens met de politiele 

gegevens kan waarschijnlijk met meer vrucht worden gewerkt wanneer 

enqugtegegevens over nog meer jaren beschikbaar zijn. 

Een slachtofferenqugte verschaft primair inzicht in het percentage 

van de ondervraagden dat slachtoffer is geweest van gen of meer de-

licten. Op basis van dit percentage kan een schatting worden gemaakt 

van de werkelijke omvang van bepaalde vormen van criminaliteit. Daar-

naast is het percentage op zichzelf interessant.Het geeft immers de 

statistische kans die de gemiddelde Nederlander (jaarlijks) heeft om 

slachtoffer van een bepaald delict te worden. Een slachtofferenqugte 

verschaft daardoor op een zeer directe wijze informatie over de crimi-

naliteitsbelasting van de burgerij. Door middel van subanalyses kan 

dan zonder veel moeite worden vastgesteld hoe groot de slachtoffer-

percentages annex slachtofferkansen van de verschillende bevolkings-

groepen zijn (by. de kans van jonge vrouwen om op straat te worden 

lastig gevallen of de kans van oudere mensen om het slachtoffer te 

worden van zakkenrollerij). 

De slachtofferenqugtes bieden daarnaast de mogelijkheid om aan de 

slachtoffers die geen aangifte hebben gedaan te vragen waarom zij 

hiervan hebben afgezien. Door middel van subanalyses kan verder vast-

gesteld worden welke bevolkingsgroepen in het bijzonder de neiging 

hebben een aangifte achterwege te laten. Tenslotte kan een dergelijke 
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enqu'ete inzicht verschaffen in het verbaliseringsbeleid van de po-

litie. In de laatste enque'te is namelijk aan de slachtoffers die we1 

aangifte hadden gedaan, de vraag gesteld of zij bij die gelegenheid 

een aangifteformulier of proces-verbaal hebben ondertekend. 

De antwoorden op deze vragen kunnen duidelijk maken door welke cri-

teria de politie zich laat leiden bij de beslissing om van dergelijke 

aangif ten al dan niet een proces-verbaal op te maken. 

De structuur van het rauort  

In het tweede hoofdstuk zal eerst een nadere toelichting worden ge-

geven over de opzet en uitvoering van slachtofferenque'tes in het alge-

meen en de WODC-enqu'etes in het bijzonder. In het derde hoofdstuk 

komen dan vervolgens de landelijke slachtofferpercentages aan de orde 

die de verschillende delictstypen sinds 1973 te zien hebben gegeven. 

Daarbij zal apart aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van 

de slachtofferpercentages in de drie grote steden. Verder zal nader 

worden ingegaan op de aard en/of ernst van de opgegeven delicten. 

In het vierde hoofdstuk komen de slachtofferpercentages van enkele 

relevante bevolkingsgroepen aan de orde. Nagegaan zal worden welke 

bevolkingsgroepen het meest "misdaadgevoelig" zijn. Het vijfde hoofd-

stuk is gewijd aan het aangiftegedrag van de slachtoffers. Nadat de 

meldingspercentages van de verschillende delictstypen zijn besproken, 

zal worden bekeken welke factoren het al dan niet aangeven van een 

delict bij de pcilitie bepalen. 

Het zesde hoofdstuk behandelt de vraag hoe vaak de aangiften van de 

verschillende typen delicten door de politie in een proces-verbaal 

worden neergelegd. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar mogelijke 

verschillen in dit opzicht tussen de politiekorpsen in de verschil-

lende delen van het land. Tevens zal worden nagegaan of de politie 

wellicht geneigd is om van de aangiften van bepaalde bevolkings-

groepen eerder een proces-verbaal op te maken dan van andere bevokings-

groepen. Het rapport eindigt met een samenvatting van de resultaten 

en een korte beschouwing over wat men de criminaliteitsbelasting van 

de Nederlandse bevolking zou kunnen noemen. 
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II OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

1. Methodologische 2roblemen bii slachtofferengu'etes. 

Een slachtofferstudie als de onderhavige heeft ten doel vast te stel-

len welk percentage van de bevolking van een stad of een land in een 

bepaalde periode slachtoffer is geweest van bepaalde delictstypen. Bij 

de verwezenlijking van dit doel doen zich een aantal methodologische 

problemen voor die op verschillende manieren kunnen worden aangepakt. 

Het belangrijkste probleem dat zich bij de opzet van een slachtoffer-

studie voordoet, heeft te maken met het herinneringsvermogen van de 

geenqu'eteerden. Sommige ondervraagden zullen bepaalde delicten waarvan 

zij het slachtoffer zijn geworden geheel zijn vergeten. 

Anderen zullen zich niet meer kunnen herinneren hoe lang geleden het 

bewuste incident heeft plaatsgevonden. 
xx 	 XXX Proefonderzoeken in de Verenigde Staten 

x
, Nederland 	en Duitsland 

 

hebben uitgewezen dat slachtofferenqu'etes in principe betrouwbare re-

sultaten kunnen opleveren. De betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden 

bleek het grootst te zijn wanneer de enque'te aan de volgende voorwaar-

den voldeed: 

- de vragen moeten worden gesteld door middel van mondelinge interviews 

- de geenqu'eteerde moet alleen worden gevraagd naar de delicten die 

hemzelf/haarzelf zijn overkomen (en niet tevens naar de delicten 

waarvan zijn of haar huisgenoten bet slachtoffer zijn geworden). 

- de periode waarover wordt gevraagd moet bestaan uit de afgelopen zes 

of twaalf maanden. 

x A.G.Turner, Methodological issues in the development of the natio-
nal crime survey panel: partial findings, L.E.A.A., december 1972. 

xx J.P.S.Fiselier, Preliminary report on a victim survey, in: 
J.J.M. van Dijk,en J.P.S.Fiselier, Studies in victimology, paper 
crim.inst. K.U. te Nijmegen, 1974. 

xxx E. Stephan, Die Stuttgarter Opferbefragung, B.K.A. Forschungs-
reihe, 1976. 
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In de Verenigde Staten is uiteindelijk gekozen voor de methode waarbij 

aan dezelfde groep burgers meerdere keren een mondeling interview wordt 

afgenomen (de zogenaamde panelmethode). Op die manier kan worden vast-

gesteld of de slachtofferpercentages van exact dezelfde steekproef 

de tweede keer hoger of lager liggen. Deze methode heeft als nadeel 

dat de burgers naar aanleiding van de eerste enqu'dte hun gedrag op 

voor de tweede enqu'ete essentiele punten kunnen veranderen. Zo zouden 

burgers bij wie de eerste keer is geinformeerd waarom zij van een be-

paald delict geen aangifte hebben gedaan kunnen besluiten om in toe-

komstige gevallen wel aangifte bij de politie te doen. De uitkomsten 

van de tweede enque'te zouden beinvloed kunnen zijn door een effect 

van de eerste enqu'ete. 

Door het WODC is bij de opzet van de enqu'ete op de volgende wijze re-

kening gehouden met de drie hierboven geformuleerde voorwaarden: zo 

is besloten de slachtofferenqu'etes te laten uitvoeren als onderdeel 

van de zogenaamde omnibus-enqu'ete van het NIPO. Dit heeft als conse-

quentie dat de vragen naar de ervaringen met bepaalde delictstypen 

vergezeld gaan van vragen van in hoofdzaak huishoudelijke aard. Aan-

gezien ook de slachtoffervragen een feitelijk karakter hebben, en in 

het algemeen weinig delicaat zijn,lijkt dit geen groot bezwaar. De 

samenwerking met het NIPO heeft als voordeel dat voor relatief weinig 

geld mondelinge interviews kunnen worden afgenomen aan een grote re-

presentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar 

en ouder. 

In de NIPO-enqu'ete wordt aan de geenqu'eteerde eerst gevraagd of hij/zij 

ooit het slachtoffer is geweest van een bepaald delictstype. Bij een 

bevestigend antwoord wordt gevraagd of dit in het jaar van de enqu'ete 

is gebeurd of in het jaar daarvoor. 

De slachtofferpercentages werden steeds berekend op basis van de ant-

woorden op deze vraag. Daarnaast werden de'geenqu'eteerden in de gele-

genheid gesteld delicten op te geven die langer geleden waren gepleegd. 

Een ideale situatie zou zijn dat de enqu'ete reeds de eerste dagen van 

januari zou kunnen worden gehouden. Immers de geenqu'eteerde kan dan 

worden gevraagd naar wat hem is overkomen in het zojuist afgelopen ka-

lenderjaar. Technisch is dit voor zo'n omvangrijke enqu'ete onuitvoer-

baar. Zo werd de slachtofferenqu'ete over 1976 uitgevoerd in de eerste 



2. De inhoud van het vragenschema 

weken van 1977. Dit heeft als consequentie dat gecorrigeerd moet wor-

den voor de neiging van sommige geenquateerden, x  delicten op te ge-

ven als zijnde gebeurd in 1977 terwijl het in werkelijkheid in 1976 

plaatsvond. De slachtofferpercentages voor 1976 werden dan ook bere-

kend door het totaal aantal opgegeven delicten voor 1976 en 1977 te 

delen door 1,06. 

De eerdere enquates zijn niet in januari afgenomen. Om praktische re-

denen zijn zowel enqu 	 xx 	 xx ates in het voorjaar 	als in het najaar 	uit- 

gevoerd. De omrekening van de voorjaarsenquate-resultaten naar percen-

tages op jaarbasis gebeurde op overeenkomstige wijze als die van de 

1977 enquate (nl. delen door 1,25, 1,23 en 1,38 bij respectievelijk 

1974, 1975 en 1976). De resultaten van de najaarsenquates werden omge-

rekend naar het jaar waarin ze gehouden werden. Hiertoe werd vermenig-

vuldigd met 1,28 en 1,30 bij respectievelijk 1974 en 1975. 

De geringe juridische scholing van de gemiddelde Nederlander beperkt 

de keuze van de delicten waarnaar in een slachtofferstudie kan worden 

gevraagd. Hiervoor komen in feite alleen delicten in aanmerking die 

algemeen bekend zijn en waarvan de omschrijving weinig ruimte laat 

voor misverstanden. In de enquate die in januari 1977 werd gehouden, 

zijn uiteindelijk tien delictstypen opgenomen (zie bijlage I). Hiertoe 

behoren allereerst de delicten fietsendiefstal, bromfietsdiefstal xxx , 

autodiefstal X" , diefstal uit auto, inbraak en zakkenrollerij 

(diefstal portefeuille uit zak of tas). 

x Voor literatuur hierover zie voetnoot op blz. 4 

xx In de voorjaarsenquate van 1974 en 1975 werd gevraagd naar de delic-
ten fietsendiefstal, inbraak en bedreiging. In 1976 werden naast 
deze delicten ook gevraagd naar handtastelijkheden en vernieling. De 
najaarsenquates van 1974 en 1975 betrof vragen aangaande de delicten 
zakkenrollerij, diefstal uit auto, diefstal van auto, bromfietsdief-
stal en aanrijding. 

xxx De individuele burger zal geen verschil maken tussen auto- en brom-
fietsdiefstal (art. 310 W.v.Str.) en joy-riding (art. 37 W.V.W.). De 
uitkomsten van deze enquates moeten dan ook gezien worden als de som 
van deze twee delicten. 
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Daarnaast zijn opgenomen de agressiedelicten bedreiging of geweld-

pleging op straat, handtastelijkheden met sexuele bedoelingen op 

straat en vernieling. De in de enquete gegeven omschrijvingen van 

deze agressiedelicten kunnen op meerdere manieren worden opgevat. 

Door middel van vervolgvragen over de ernst van het gebeurde 

(bijvoorbeeld over de ernst van het letsel) kan echter toch een 

goed beeld worden verkregen van de delicten waarvan de geenqueteer-

den slachtoffer zijn geweest. 

De tiende delictsvraag in de WODC-enquete heeft betrekking op aan-

rijdingen door motorrijtuigen waarvan de geenqueteerde buiten 

zijn schuld slachtoffer is geworden. Dit soort ongelukken hoeft op 

zichzelf geen strafbaar feit op te leveren. Een niet gering gedeel-

te ervan is echter te wijten aan roekeloosheid van de automobilist 

wat wel strafbaar is (o.a. art.25 W.V.W). In een slachtofferenquete mag 

een vraag naar de verkeersslachtoffers daarom ons inziens niet ont-

breken. In gen van de vervolgvragen wordt bovendien geinformeerd of 

de veroorzaker van het ongeluk zich bekend heeft gemaakt. Het door-

rijden na een ongeval is, zoals bekend, in Nederland een misdrijf 

(art. 30 W.V.W.). 

Om vast te stellen hoe groot het percentage mensen is dat in een be-

paald jaar slachtoffer is geweest van een zeker delict zouden eigen-

lijk alle potentiele slachtoffers hierover moeten worden ondervraagd. 

Het lijdt geen twijfel dat deze procedure in de praktijk onuitvoer-

baar is. Om deze reden wordt dan ook altijd volstaan met een steek-

proef uit de populatie potentiele slachtoffers. Het onderzoek naar 

de slachtofferpercentages beperkt zich dan tot bestudering van zo'n 

steekproef. De steekproef is een middel om via generalisaties in-

zicht in de populatie te verkrijgen. Deze werkwijze brengt met zich 

mede dat het inzicht slechts in termen van waarschijnlijkheid kan 

worden verkregen. 

Ter illustratie: wordt in een enkelvoudige aselecte steekproef van 

10.000 mensen een slachtofferpercentage van 2% gevonden, dan is er 

een kans van 95% dat het werkelijke percentage ligt binnen het inter-

val (1,7% - 2,3%). 
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Het samenstellen van de steekproef en het houden van de interviews 

is door het WODC opgedragen aan het NIPO. Dit instituut ontleent 

haar basisbestand van 150.000 adressen aan het bestand van de 

Dienst Omroep Bijdrage. 

Iedere week wordt een aselekte naar de woningvoorraad per gemeente 

gestratificeerde trekking gedaan van startadressen, waarna per start-

adres door middel van de random walkmethode een drietal adressen voor 

de interviews worden gekozen. Binnen de gemeenten met meer dan 

100.000 inwoners Nandt nog een extra stratificatie naar het aantal 

woningen per woonwijk plaats. 

De aldus ontstane steekproef is dan niet meer enkelvoudig, doch meer-

traps. Voor de betrouwbaarheid heeft dit als gevolg dat het 95% 

betrouwbaarheidsgebied van het ten voorbeeld genoemde percentage nu 
) 

(1,6% - 2,4%) geworden is. x xx)  

De interviews worden afgenomen aan de jongste aanwezige man van 18 jaar 

of ouder. Kan geen man ondervraagd worden dan moeten de vragen aan de 

jongste aanwezige vrouw van 18 jaar of ouder worden gesteld. De popula-

tie potentiele slachtoffers is dus op deze wijze beperkt tot personen 

van 18 jaar en ouder. 

De gevolgde methode blijkt in de praktijk een steekproef op te leveren 

die naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte een doorsnede is van de 

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Kleine afwijkingen zijn in 

dit onderzoek gladgestreken via herweging naar deze drie criteria. 

x) H.R. Knol, 	Het toepassen van statistiek voor enkelvoudig ase- 
lecte steekproeven, terwijl de steekproef niet enkelvoudig ase-
lect is - Mens en Maatschappij, 51e jrg., nr. 2, 1976. 

xx) C. Cozijn, Enkele kanttekeningen bij het artikel van Knol. 
Mens en Maatschappij, 52e jrg., nr. 1, 1977. 

• 
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III. OMVANG EN ONTWIKKELING VAN DE CRIMINALITEIT SINDS 1973  

. De landeliike slachtofferpercentages 

De kernuitkomsten van de enqu'etes hebben betrekking op het percentage 

van de bevolking dat in de verschillende jaren slachtoffer is geweest 

van de tien delictstypen. Aangezien de enqugte in januari 1977 voor de 

derde keer is herhaald, zijn thans slachtofferpercentages beschikbaar 

van vier verschillende jaren (1973, 1974, 1975 en 1976). De slachtoffer-

percentages voor de delicten (brom-)fietsdiefstal, autodiefstal en 

diefstal uit de auto zijn berekend op basis van het aantal bezitters van 

dergelijke voertuigen. In tabel 1 zijn de thans beschikbare slachtoffer-

percentages weergegeven. 

Tabel 1 Percentages slachtoffers in de jaren 1973 t/m 1976, gerang-

schikt naar het percentage van 1976 

1976 	1975 	1974 	1973 

aanrijding buiten schuld 	 7,0 	4,4 	3 	 3 
door motorvoertuig 

beschadiging van eigendom 	 5,7 	4,8 	- 	 - 

fietsendiefstal 	 5,2 	4,3 	3,0 	4 

bromfietsdiefstal 	 3,7 	6,0 	10 	 7 

zakkenrollerij 	 3,0 	1,7 	1 	 1 

diefstal uit personenauto 	 2,9 	1,6 	2 	 2 

bedreiging/mishandeling op straat 	2,3 	1,4 

handtastelijkheden op straat met 	1,2 	1,0 
seksuele bedoelingen 

inbraak bij particulieren 	 1,1 	1,1 	0,7 	0,9 

diefstal van personenauto 	 0,5 	0,4 	0,5 

■■■ 
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Bij de interpretatie van tabel 1 moet worden bedacht dat het hier zoals 

in paragraaf 11.3 is toegelicht, om steekproefschattingen gaat. 

Het aantal ondervraagden in de enquates over '75 en '76 is echter der- 

mate groot (namelijk 10.000) dat de schattingen nog slechts een vrij geringe 

onbetrouwbaarheidsmarge hebben. De kans dat de voor deze jaren gevonden 

percentages met meer dan 0,4 afwij ken van het percentage dat zou zijn ge-

vonden wanneer alle Nederlanders waren ondervraagd, is kleiner dan 5%. 31)  

Uit tabel 1 blijkt dat zes van de tien delictstypen in 1976 aanzienlijk 

hogere slachtofferpercentages te zien hebben gegeven dan in 1975. Het 

gaat hier om de delicten aanrijding buiten schuld, beschadiging van 

eigendom (vernieling), fietsendiefstal, zakkenrollerij, diefstal uit 

personenauto, en bedreiging/mishandeling op straat. Deze vormen van 

criminaliteit zijn in 1976 dus duidelijk toegenomen ten opzichte van 

1975. De vraag of deze toename het begin vormt van een stijgende trend 

kan thans uiteraard nog niet worden beantwoord. De toename in 1976 ten 

opzichte van het vrij stabiele niveau van de jaren '75, '74 en '73 is 

echter onmiskenbaar. 

De stijging van het aantal gepleegde delicten heeft zich niet over de 

gehele linie voltrokken. Een min of meer stabiel beeld vertonen de 

delictstypen "inbraak in particuliere woning" en "handtastelijkheden 

op straat". Een duidelijke daling tenslotte vertoont de categorie "brom-

fietsdiefstal". Deze daling heeft zich reeds in 1975 ingezet en hangt 

waarschijnlijk samen met de invoering van de verplichte valhelm in 

februari 1975. 

Uit tabel 1 kan worden afgelezen welk percentage van de Nederlanders van 

18 jaar en ouder in 1976 het slachtoffer is geworden van een of meer van 

de tien genoemde delictstypen afzonderlijk. Voor de vraag naar de crimi-

naliteitsbelasting van de Nederlandse bevolking is het echter ook van 

belang te weten welk percentage van de Nederlanders in 1976 het slacht-

offer is geworden van geen der genoemde delicten, welk percentage van 

gen, en welk percentage van meer dan een. Wanneer wij de aanrijdingen 

door automobilisten buiten beschouwing laten, blijkt 14% van de bevolking 

in 1976 het slachtoffer van een der negen delicten te zijn geworden. Nog 

eens 2,5% blijkt van meer dan een delictstype het slachtoffer te zijn 

geworden. In totaal is dus een op elke zes Nederlanders in 1976 het 

slachtoffer geworden van een van deze vormen van criminaliteit. 

x)In bijlage II hebben wij de percenteerbases van de in tabel 1 weer-
gegeven percentages opgenomen. Met behulp hiervan kunnen de respec-
tievelijke onbetrouwbaarheidsmarges worden berekend. 
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2. De slachtofferpercentages in Amsterdam l  Rotterdam en Den Haag 

In hoofdstuk vier zal de vraag aan de orde komen, hoe de last van de 

criminaliteit over de verschillende bevolkingsgroepen is verdeeld. Voor-

uitlopend op deze uiteenzetting willen wij hier reeds aandacht besteden 

aan de slachtofferpercentages onder de bevolking van Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag. In tabel 2 hebben wij voor vijf delicten de slachtoffer-

percentages van deze drie steden geplaatst naast de percentages van de 

rest van Nederland. De percentages slachtoffer van het delict fietsendiefstal 

en van het delict diefstal uit de auto zijn ook hier berekend op basis van de 

geenqu'eteerde bezitters van dergelijke vervoermiddelen. 

Tabel 2. Het percentage inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en 

de rest van Nederland dat in 1976 slachtoffer is geweest van een 

delict (per delictstype) 

fietsendiefstal 	11,8 	7,8 	9,8 	 4,6 

diefstal uit auto 	8,5 	3,6 	5,0 	 2,5 

zakkenrollerij 	10,0 	5,6 	5,5 	 2,9 

bedreiging 	 5,6 	1,9 	4,7 	 2,1 

vernieling 	 11,7 	6,9 	7,3 	 5,4 

aantal ondervraagden 708 

A'dam 	R'dam Den Haag 	rest van Nederland 

622 	602 	 8415 

Uit tabel 2 blijkt dat er statistisch significante verschillen bestaan 

tussen de slachtofferpercentages in de drie grote steden enerzijds en de 

slachtofferpercentages in de rest van Nederland anderzijds. De stedelijke 

slachtofferpercentages voor deze delictstypen liggen ongeveer twee keer 

zo hoog als elders in Nederland.' )  Hoewel in de drie grote steden slechts 

ongeveer 15% van de bevolking woont, wordt hier 30% van deze delicten 

gepleegd. Onder de grote steden neemt Amsterdam in dit opzicht nog een 

bijzondere plaats in. De slachtofferpercentages liggen in deze stad nog 

aanzienlijk hoger dan in Den Haag en Rotterdam. Rotterdam 

lijkt zelfs wat de omvang van de bedreiging betreft welhaast een provin-

ciaals karakter . te hebben. 

x) Ook de andere vijf delictstypen vertonen over het algemeen hogere 
slachtofferpercentages in de grote steden, maar deze verschillen 
zijn minder groot 
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Apart voor Amsterdam hebben wij nog eens gekeken welk percentage van de 

inwoners in 1976 het slachtoffer is geworden van e'en of meer van de negen 

in de enquete opgenamen delictstypen. Dit percentage Keel( •hier 26 te zijr 

(landelijk 16,67). Zes procent yap de Amsterdammers blijkt in 1976 met 

meer dan 'gen vorm van criminaliteit te zijn geconfronteerd:van deze 

"dubbele slachtoffers" werd dus bijvoorbeeld zowel een fiets gestolen 

als een portefeuille. 	 - 

In het bovenstaande hebben wij voor 1976 de lokale slachtofferpercen-

tages van de drie grote steden vergeleken met de landelijke percentages. 

Daarnaast is het interessant te weten of de plaatselijke criminaliteit 

dezelfde ontwikkeling vertoont als de landelijke criminaliteit. 

Om hiervan een indruk te krijgen hebben wij de ondervraagden ingedeeld 

in vi3f verschillende groepen op basis van de grootte van hun woon-

plaats. Vervolgens hebben wij de slachtofferpercentages van deze zeven 

groepen uit 1976 geplaatst naast de percentages van deze groepen uit 

1975. Het resultaat van deze vergelijking is voor een drietal delicten 

opgenomen in tabel 3. 

Tabel 3 Percentage slachtoffers 1975 en 1976 naar gemeentegrootte in procenten van het 
aantal ondervraagden per categorie. 

fietsendiefstal 

A'dam/R'dam/ 	18,6 10,1 + 1,5 
Den Haag 

Landelijk 	 4,3 	5,2 + 0,9 

vernieling 	 bedreiging/mishandeling 
op straat 

1975 1976 verschil 1975 1976 verschil 1975 1976 toename 

4,9 	8,6 + 3,7 	1,8 4,2 + 2,4 

	

100.000 - 400.000 	7,2 	6,6 - 0,6 	6,3 	7,3 + 1,0 	2,4 3,1 + 0,7 

	

50.000 -‹00.000 	4,4 	6,3 + 1,9 	5,0 	5,6 + 0,6 	1,2 1,9 + 0,7 

	

20.000 -(50.000 	3,9 	4,2 + 0,3 	4,9 	5,5 + 0,6 	1,3 2,2 + 0,9 

	

10.000 -<20.000 	2,5 	3,1 + 0,6 	4,3 	3,7 - 0,6 	0,9 1,4 + 0,5 

5.000 	-00.000 	2,0 	2,9 + 0,9 	4,1 	4,3 + 0,2 	1,5 1,7 + 0,2 

(5.000 	 1,7 	2,1 + 0,4 	3,6 	2,9 - 0,7 	0,9 0,7 - 0,2 

4,8 	5,7 + 0,9 	1,4 2,3 + 0,9 
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Uit tabel 3 blijkt dat de delictstypen fietsendiefstal, vernieling en 

bedreiging/mishandeling op straat niet in alle delen van het land dezelfde 

ontwikkeling vertonen
x)

. De stijgingen zijn veruit het grootste in de drie 

grote steden. De "grote drie" hebben in 1976 ten opzichte van 1975 zelfs 

een verdubbeling meegemaakt van het aantal gevallen van bedreiging/mis-

handeling. In de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners lijkt deze vorm 

van criminaliteit echter op ongeveer hetzelfde niveau te zijn gebleven. 

3. De aard van de oEgegeven delicten 

De meeste in de enqate opgenomen delicten vertonen een aanzienlijke va-

riatie qua ernst. Bij de opgegeven gevallen van vernieling kan by. het 

schadebedrag sterk uiteenlopen. Bij bedreiging en/of mishandeling kan de 

ernst van het opgelopen letsel verschillen.Wat is nu de gemiddelde ernst 

van de misdrijven waarmee de bevolking jaarlijks op vrij grote schaal 

wordt geconfronteerd? 

Het antwoord op deze vraag zullen wij proberen te geven door de enqu'ete-

gegevens over de tien verschillende delictstypen nader te bekijken. 

a. Fietsendiefstal (slachtofferpercentage 5,2%) 
Bij het delict fietsendiefstal is het vooral van belang te weten of 

de slachtoffers hun fiets nog hebben teruggevonden. Dit blijkt zelden 

het geval te zijn. Slechts ongeveer een op elke tien gestolen fietsen 

komt weer terecht. Daarnaast geldt voor 12% van degenen wier fiets in 

1976 werd gestolen, dat dit in datzelfde jaar minstens nog een keer ge-

beurde.Dit betekent dat in 1976 0,7% van de Nederlandse fietsenbezitters 

heeft meegemaakt dat zijn/haar fiets meer dan gen keer werd gestolen. 

b. Bromfietsdiefstal  (slachtofferpercentage 3,6%) 

Van de gestolen bromfietsen werd ruim de helft teruggevonden. In de 

meeste gevallen waren deze teruggevonden bromfietsen beschadigd (het 

schadebedrag lag rond de f. I00,-).Van de bromfietsen die niet terecht 

kwamen, werd ongeveer de helft door de verzekering vergoed. 

c. Diefstal uit particuliere auto's (slachtofferpercentage 2,9%) 

De waarde van de uit auto's gestolen goederen lag rond de f. 150,-. De 

schade aan de auto zelf was in de meeste gevallen gering. 30% van deze 

diefstallen werd gepleegd uit auto's die niet waren afgesloten. 

x) Om technische redenen konden slechts van 5 delictstypen de lokale slacht-
offerpercentages van 1975 worden berekend. De percentages handtastelijk-
heden-met-sexuele-bedoelingen vertonen ongeveer hetzelfde, gedifferenti-
eerde beeld als de drie in de tabel opgenomen delicten. Het delict inbraak 
bleek bij geen van de zeven groepen een stijging van enige betekenis te 
vertonen. 
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d. Autodiefstal (slachtofferpercentage 0,5%) 

Van de gestolen auto's werd 90% weer teruggevonden. x)  In ongeveer 

de helft van deze gevallen had de auto een beschadiging opgelopen 

(met een gemiddelde schade van ongeveer f. 250,-). De helft van de 

autobezitters was tegen diefstal verzekerd. 

e. Zakkenrollerii (slachtofferpercentage 1,1%) 

In de in 1976 gestolen portefeuilles zat gemiddeld ongeveer f. 75,- 

(in 9% van de gevallen meer dan f. 250,-). 

f. Inbraak (slachtofferpercentage 1,1%) 

Van de opgegeven inbraken was 63% gepleegd in het woonhuis en 19% in 

een schuur of garage. Bij een derde gedeelte van de opgegeven inbraken 

lag de waarde van de gestolen goederen boven de f. 1.000,-. 

Ruim de helft van de slachtoffers was tegen inbraak verzekerd. Van 

de verzekerden was op het moment van de enquete 75% geheel of ge-

deeltelijk schadeloos gesteld. 

g. Handtasteliikheden (slachtofferpercentage 1,2%) 

De handtastelijkheden met sexuele bedoelingen worden meestal door 

egn - persoon gepleegd (78%) en na zonsondergang (60%). Van de 447 

geenqueteerden die opgaven dat hen wel eens jets dergelijks was over-

komen, hadden er 13 de gen of andere vorm van medische hulp nodig gehad 

(± 3%). 

h. Bedreiaina/mishandelina op straat (slachtofferpercentage 2,3%) 

De bedreiging/mishandeling op straat wordt meestal door meer dan een 

dader gepleegd (75%). Het gaat hier dus om een typisch groepsdelict. 

Ruim zestig procent van de bedreigingen vond plaats na zonsondergang. 

In 18% van de gevallen werd door de daders een wapen gebruikt. 

Zeven procent van de slachtoffers gaf te kennen dat hij of zij een of 

meerdere keren medische hulp nodig had gehad. Ziekenhuisopname was in 

geen enkel geval nodig geweest. Het onderzoek over 1975 gaf hetzelfde 

percentage gewonden onder de slachtoffers te zien. Het lijkt er dus op 

x) Zie hiervoor ook het WODC-rapport "Autodiefstal" van J. Junger-Tas 
(maart 1976). 
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dat de agressie-op-straat qua ernstgraad in 1976 eenzelfde 

karakter heeft gehad als in 1975. 

i. Aanriiding buiten schuld  (slachtofferpercentage 7%) 

Van de 703 ondervraagden die in 1976 als verkeersdeelnemer ggn of meer-

dere keren waren aangereden door een motorrijtuig was 7% aangereden 

als voetganger, 37% als (brom-)fietser en 46% als automobilist. Van 

de slachtoffers had 18% ggn of meerdere keren medische hulp nodig 

terwijl daarnaast nog 4% in een ziekenhuis was opgenomen. In 55% van de 

gevallen had het ongeluk een schade veroorzaakt van meer dan f. 250,-. 

Van de veroorzakers van de aanrijdingen was 13% doorgereden zonder 

zich bekend te maken. 

j. Vernieling  (slachtofferpercentage 5,7%) 

Ruim 1% van de volwassen Nederlanders werd in 1976 meer dan ggn 

keer met een geval van vernieling geconfronteerd. Het beschadigde 

eigendom bestond in ruim de helft van alle opgegeven gevallen uit 

een auto (of onderdelen van een auto) en in 14% uit een (brom-)fiets 

Acht procent van de vernielingen betrof tuinbeplanting. Het gemiddelde 

schadebedrag lag beneden de f. 100,-. 

Eenderde van de schadegevallen werd door een verzekering gedekt. 

Uit het hier gegeven overzicht van het soort delicten waarvan de 

geenqueteerden in 1976 het slachtoffer waren geworden, blijkt 

allereerst dat deze delicten gemiddeld minder ernstig zijn dan de 

delicten die in de politiestatistiek verschijnen N) . 

Uit het overzicht over de agressiedelicten (handtastelijkheden en bedrei-

ging/mishandeling op straat) blijkt verder dat het risico van de gemiddelde 

Nederlander om slachtoffer van een in medisch opzicht ernstig geweld-

misdrijf te worden nog steeds heel klein is. 

De Nederlandse burger heeft voor wat zijn fysieke integriteit betreft 

meer te vrezen van roekeloze of incapabele automobilisten dan van kwaad-

willende (jeugd-)delinquenten. De financiele schade die de opgegeven 

delicten veroorzaken is gemiddeld genomen evenmin zodanig groot dat zij 

de economische positie van het slachtoffer aantast.Bij de beoordeling 

van de criminaliteifsbelasting van de Nederlandse bevolking kan ook 

worden gekeken naar de uitkomsten van de slachtofferenquetes die in 

Door het WODC zijn onlargsverschillende onderzoeken uitgevoerd naar 
de straftoemeting waarbij analyses zijn uitgevoerd op de processen-
verbaal voor delicten als mishandeling, vernieling en inbraak. Uit de 
resultaten van deze analyses blijkt dat het letsel en/of de financiele 
schade van geverbaliseerde delicten ernstiger is dan van de bij de 
enquete opgegeven delicten. Voor een vergelijking tussen de ernst van de 
geverbaliseerde misdrijven en de niet-gemelde misdrijven zie men ook de 
hoofdstukken V en VI van dit rapport. 
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andere landen zijn uitgevoerd. Deze wijzen vrijwel zonder uitzondering 

uit dat de Nederlandse percentages lager liggenx) . 

Met bovenstaande opmerkingen over de feitelijke toestand van de crimina-

liteit in Nederland is nog niets gezegd over de psychologische effecten 

die de in het onderzoek betrokken vormen van criminaliteit op de Neder-

landse bevolking zouden kunnen hebben. 

Op deze subjectieve kant van de criminaliteitsbelasting zal in het slot-

hoofdstuk nog nader worden ingegaan. 

x) Slachtofferpercentages voor agressieve delicten van een groot aantal 
westerse landen zijn te vinden in het OESO-rapport "Data Sources 
for Social Indications of Victimization suffered by Individuals, 
Paris '76. Zie ook E. Stephan. Die Stuttgarter Offerbetragung, 
B.K.A. 1976 en het Amerikaanse rapport Criminal Victimization in  
the United States, V.S. Dep. of Justice, May 1976. 
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In het vorige hoofdstuk hebben wij reeds gezien dat de inwoners van de 

grote steden, met name van Amsterdam, vaker het slachtoffer van bepaalde 

delictstypen worden dan de inwoners van dorpen. 

In dit hoofdstuk zullen wij nagaan of behalve de gemeentegrootte ook 

andere sociografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en sociale 

klasse een samenhang met de slachtofferpercentages vertonen. 

Om na te gaan of dergelijke samenhangen bestaan kunnen de slachtoffer-

percentages voor de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar vergele-

ken worden. Hierbij kan allereerst worden gekeken naar de slachtofferper-

centages van de negen delictstypen gezamenlijk. 

Zo blijkt dan bijvoorbeeld dat van de inwoners van de grootste drie ste-

den in 1976 26,6% het slachtoffer van gán der negen delicten is geworden, 

terwijl dit percentage voor de inwoners van dorpen met minder dan 5000 

inwoners slechts 7,5 is. Het percentage van de inwoners van de kleinere 

steden ligt hier tussenin. Ook wanneer wij de verschillende delictsvor-

men gezamenlijk bekijken, blijkt er dus een verband te bestaan tussen de 

grootte van de woonplaats van de ondervraagde en zijn/haar kans om slacht-

offer te worden. 

Een vergelijking tussen de slachtofferpercentages van de negen delicten 

gezamenlijk voor de verschillende leeftijdsgroepen brengt soortgelijke 

verschillen aan het licht. Van de allerjongsten (424 jaar) is 28,2% 

slachtoffer geweest, van de wat ouderen (tussen de 35 en 45 jaar) 16,7% 

en van de 65+ers 7,2%. Uit deze cijfers blijkt dat de kans om het slacht-

offer van gen van deze delicten te worden, kleiner wordt naarmate men 

ouder is. 

Ook de slachtofferpercentages naar geslacht vertonen een verschil. Het 

mannelijke slachtofferpercentage is 19,0, tegen 14,3 bij de vrouwen. 

Tenslotte zouden ook de slachtofferpercentages van de verschillende 

sociale milieus nog verschillend kunnen zijn. Dit blijkt ten dele 

inderdaad het geval te zijn. Van de burgers die tot de hoogste sociale 
xx 

klasse 	behoren was 24,1% in 1976 het slachtoffer van een misdrijf. 

x Een overzicht van de hier onder te noemen percentages is opgenomen 
in bijlage III. 

xx Voor de indelingscriteria van de variabele sociale klasse zie men de 
in bijlage I opgenomen vragenlijst. 
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Voor de lagere sociale klassen liggen deze percentages iets lager. 

Van de burgers die tot de laagste sociale klasse behoren, was 14,8% 

slachtoffer geweest. 

Bij de interpretatie van de hiergenoemde verschillen qua criminali-

teitsrisico tussen de verschillende bevolkingsgroepen doen zich een 

aantal complicaties voor. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

hogere slachtofferpercentages onder de inwoners van de grote steden 

mede een gevolg zijn van de relatief lage, gemiddelde leeftijd van 

deze bevolkingsgroep. Om te weten te komen of het wonen in de grote 

stad op zichzelf - dat wil zeggen los van de factoren geslacht, leef-

tijd en sociale klasse - een hoger criminaliteitsrisico met zich mee 

brengt, kan men de slachtofferpercentages van jonge mannen uit de 

laagste sociale klasse die in de grote stad wonen, vergelijken met 

de percentages van dezelfde groep in de provincie. 

Met andere woorden men kan proberen zo zuiver mogelijke vergelijkin-

gen te maken. Ook bij dergelijke zuivere vergelijkingen blijft echter 

nog onduidelijk welke van de vier factoren nu het sterkst risicover-

hogend werkt. 

Zogenaamde multivariate analysetechnieken maken het mogelijk om zowel 

zuivere verbanden te onderzoeken als vast te stellen welke factoren 

nu de sterkste samenhang met de slachtofferpercentages vertonen. Bij 

een zogenaamde stapsgewijze regressieanalyse wordt eerst de variabele 

uitgekozen die de sterkste samenhang met de slachtofferpercentages 

vertoont. Vervolgens wordt de invloed van deze variabele uitgescha-

keld, waarna op dezelfde wijze bij de tweede stap een volgende varia-

bele wordt geselecteerd, enz. In tabel 4 hebben wij weergegeven in 

welke volgorde de vier variabelen het sterkst risicoverhogend werken. x  

x Het feit dat de totaal verklaarde variantie bij deze analyse 
bijzonder laag blijft, hangt samen met het feit dat de crite-
riumvariabele dichotoom is en een zeer scheve verdeling vertoont. 
Bij een verdeling van 85/15 op een dichotome variabele is de 
maximale waarde van de correlatiecoefficient niet 1 maar .70 
(J.C.Nunnaly-Psychometrics Theory, p.133). 
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Tabel 4. Sociografische kenmerken die het risico om slachtoffer van  

een misdrijf te worden verhogen; uitkomsten van een staps-

gewijze regressie-analyse op de variabele "wel of niet" in  

1976 slachtoffer geweest van gen of meer van de negen de-

lictstypen. 

N= 10347 

leeftijd 

gemeentegrootte 

geslacht 

sociale klasse 

multipele 
correlatie 
coefficient 

0,15980 

0,21772 

0,22422 

0,22665 

verandering 
in 

R
2 

0,0255 

0,02186 

0,00288 

0,00109 

enkelvoudige standaard 
correlatie 	partiele 
coefficient 	regressie 

coefficient 

0,15980 

0,14794 

0,06365 

0,04906 

0,15418 

0,14647 

0,05398 

0,03319 

Uit tabel 4 blijkt dat leeftijd de belangrijkste, risicoverhogende factor 

is: jonge mensen hebben een hogere slachtofferkans dan oudere mensen. 

De op een na belangrijkste risicofactor is de grootte van de gemeente: 

hoe groter de gemeente, des te groter de slachtofferkans. De derde 

risicofactor is het geslacht: mannen lopen, afgezien van hun leeftijd 

of woonplaats, een jets grotere kans om slachtoffer te worden dan vrouwen. 

Tenslotte blijkt ook de factor sociale klasse nog een rol te spelen: 

leden van hogere klassen worden jets vaker het slachtoffer van een delict. 

Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet worden bedacht dat de ver-

banden tussen de sociografische kenmerken van slachtofferpercentages 

per delictstype verschillend kunnen liggen. Mannen hebben een jets hoger 

.slachtofferpercentage voor de negen delicten gezamenlijk maar voor het 

delict handtastelijkheden met sexuele bedoelingen ligt dit omgekeerd. 

Het inzicht in de criminaliteitsrisico's van de verschillende bevolkings-

groepen kan dus nog worden vergroot wanneer naar de slachtofferpercenta-

ges per delictstype wordt gekeken. In bijlage III hebben wij tabellen 

opgenomen, waarin per delictstype het percentage slachtoffers van de ver-

schillende gemeentegroepen, leeftijdscategorieen, sociale klassen en ge-

slachten is weergegeven. Ook hierin zijn de percentages slachtoffers van 

de delicten (brom-)fietsdiefstal, autodiefstal en diefstal uit •de auto 

berekend op basis van de aantallen bezitters onder de betreffende 

bevolkingsgroepen van dergelijke vervoermiddelen. 
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Uit de in bijlage III opgenomen tabellen blijkt dat de factor leef-

tijd in volgorde van afnemende belangrijkheid vooral een rol speelt 

bij de delicten aanrijding, fietsendiefstal, handtastelijkheden en 

bedreiging 
x . Bij delicten als inbraak en zakkenrollerij speelt de 

leeftijd geen enkele rol. 

De factor gemeentegrootte speelt het sterkst bij de delicten fietsen-

diefstal, zakkenrollerij en vernieling. Deze delicten zou men typisch 

grote-stadsdelicten kunnen noemen. Het percentage slachtoffers van in-

braken en aanrijdingen daarentegen is in de grotere gemeenten nauwelijks 

groter dan in de procincieplaatsen. 

Mannen lopen vooral een groter risico dan vrouwen om op straat te wor-

den aangevallen of bedreigd, terwijl vrouwen eerder last hebben van 

handtastelijkheden met sexuele bedoelingen. Wat dit laatste delict be-

treft moet het in feite zelfs opmerkelijk worden genoemd dat nog 30% 

van de slachtoffers mannen waren. Uit de antwoorden op de vervolgvraag 

naar het geslacht van de dader blijkt dat het hierbij niet gaat om vrou-

welijke prostituges, maar om mannen die andere mannen lastig vallen met 

sexuele bedoelingen xx . Opvallend groot tenslotte is ook het verschil qua 

aantallen auto-ongelukken tussen de geslachtenA)e kans om door een motor-

voertuig te worden aangereden is voor mannen twee keer zo groot als voor 

vrouwen. 

De factor sociale klasse is, zoals wij hiervoor hebben gezien, slechts 

zwak gecorreleerd met het slachtofferschap van de negen delicten teza-

men. De verbanden zijn nog het duidelijkst bij de delicten inbraak en 

zakkenrollerij. Burgers die tot de hoogste sociale klasse behoren, hebben 

een drie keerzo grote kans dat bij hen zal worden ingebroken als de andere 

x De correlatiecoefficient tussen de soclografischevariabelen en de 
slachtoffervariabele zijn zelden hoger dan .10, zoals uit de tabel-
len in bijlage III kan worden afgelezen. Voor deze coefficienten 
geldt echter dat zij tengevolge van de extreem scheve verdelingen 
op dichotome criteriumvariabelen niet hoger kunnen worden dan .40. 

xx Er is geen reden om aan te nemen dat de mannelijke ondervraagden, 
die een dergelijk incident opgeven, de interviewvraag niet hebben 
begrepen. De slachtofferenqugte die drs. J.P.S.Fiselier van de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen in 1974 heeft uitgevoerd,geeft 
namelijk een soortgelijke uitkomst. 
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burgers. In het algemeen is het opvallend dat juist de leden van de 

hoogste sociale klasse (onder andere directeuren van grote onderne-

mingen, grote middenstanders en alle academisch gevormden) een rela-

tief hoog slachtofferpercentage vertonen voor de vermogensdelicten. 

Tussen de overige vier sociale klassen onderling bestaan op dit punt 

nauwelijks nog verschillen. Het slachtofferschap voor de agressiede-

licten "bedreiging" en "handtastelijkheden" blijkt in het geheel niet 

milieugebonden te zijn. 

Uit het gegeven dat leeftijd, gemeentegrootte en geslacht de belang-

rijkste risicoverhogende factoren zijn, kan logischerwijze worden af-

geleid dat de bevolkingsgroep met de hoogste slachtofferpercentages 

wordt gevormd door de jongemannen beneden de 25 jaar die in de grote 

steden wonen. De desbetreffende subanalyses wijzen uit dat dit in-

derdaad het geval is. Van deze groep ondervraagden (N= 141) was bij-

voorbeeld 17% in 1976 op straat aangevallen of bedreigd, terwijl het 

landelijke slachtofferpercentage 2,3 was. 

Tijdens de analyse van de uitkomsten werd echter duidelijk dat er nog 

een bevolkingsgroep is die eveneens extreem hoge slachtofferpercentages 

vertoont. Deze bevolkingsgroep bestaat uit de jongeren beneden de 25 

jaar met een bruto inkomen beneden de f. 9.000,--. Van de 77 onder-

vraagden met deze kenmerken was 26% in 1976 slachtoffer geweest van 

een fietsendiefstal (landelijk 5,3%), 15% was aangerand (landelijk 

1.2%) 17% was bedreigd (landelijk 2,3%), terwijl 21% slachtoffer van 

een vernielingsdelict was geweest (landelijk 5,7%). Deze bevolkings-

groep bestaat behalve uit enkele werkloze schoolverlaters, geheel uit 

studenten. De gevonden percentages vormen derhalve een aanwijzing dat 

behalve de adolescenten in de grote steden vooral de studenten (en 

studentes) een relatief grote kans lopen het slachtoffer van een 

(agressie4 delict te worden. 
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V. HET DOEN VAN AANGIFTE BIJ DE POLITIE  

Reeds lang was bekend dat niet alle delicten door de slachtoffers of hun 

familieleden bij de politie worden gemeld. De omvang van deze "verborgen 

criminaliteit" kon echter slechts worden geschat. In tabel 5 is per de-

lichtstype weergegeven welk gedeelte van de delicten waarvan de onder-

vraagden in 1976 het slachtoffer zijn geworden bij de politie is gemeld. 

Tevens zijn in deze tabel de vergelijkbare meldingspercentages opgenomen 

van de delicten waarvan de ondervraagden voor 1976 het slachtoffer zijn 

geworden. 

Tabel 5. Meldingspercentages van de slachtoffers 1976/1977, gerangschikt 

naar het slachtofferpercentage van 1976. 

aantal 	hiervan aantal 	hiervan 
delicten gemeld 	delicten 	gemeld 
in 76/77 	% 	voor 1976 	% 

aanrij ding buiten 
schuld door motor- 	766 	49,4 	2007 	55,7 
voertuig 

beschadiging van 	 628 	24,1 	490 	31,9 
eigendom 

fietsendiefstal 	 486 	68,1 	1588 	69,2 

bromfietsdiefstal 	 63 	85,5 	407 	92,9 

zakkenrollerij 	 325 	54,4 	670 	59,7 

diefstal uit perso- 	192 	63,6 	308 	61,0 
nenauto 

bedreiging/mishan- 	254 	24,5 	453 	26,9 
deling op straat 

handtastelijkheden 	128 	24,5 	342 	33,6 
met sexuele bedoe- 
lingen 

inbraak bij parti- 	117 	80,7 	293 	86,7 
culieren 

diefstal van per- 	 32 	96,7 	107 	90,5 
sonenauto 
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Uit tabel 5 blijkt allereerst dat het percentage gemelde delicten per de-

lictstype aanzienlijk verschilt. De meer ernstige vermogensdelicten worden 

vaker aangegeven dan de agressiedelicten. Slachtofferstudies in andere 

landen hebben soortgelijke uitkomsten opgeleverdx) . De meldingspercentages 

van de delicten die voor 1976 zijn gepleegd, liggen ongeveer op hetzelfde 

niveau als de percentages van 1976. Dit leidt tot de veronderstelling dat 

de aangifte bereidheid van de bevolking over een langere periode bezien 

betrekkelijk stabiel is. Toekomstige slachtofferstudies zullen moeten uit-

wijzen of de aangiftebereidheid wellicht per jaar fluctuaties vertoont. 

Het felt dat meldingspercentages van 1976 slechts weinig lager waren dan 

de percentages van de voorgaande jaren te zamen betekent uiteraard niet 

dat forse dalingen (of stijgingen) in de toekomst uitgesloten zijn. 

2. De motieven om seen aansifte te doen 

Aan de slachtoffers die opgaven geen aangifte te hebben gedaan, werd de 

vraag gesteld waarom zij dit hadden nagelaten. Het ging hier om een zoge-

naamde "open vraag", dat wil zeggen dat aan de geenqueteerden geen vaste 

antwoordcategorieen werden voorgehouden. De antwoorden die werden gegeven, 

waren daarom per delictstype nogal verschillend. Het bleek echter toch 

mogelijk om binnen de gegeven antwoorden een viertal hoofdcategorieen te 

onderscheiden. 

De eerste categorie bevat antwoorden als "niet ernstig genoeg", "niet de 

moeite waard","(brom)fiets al teruggevonden","onderling - geregeld","niet nodig" 

en "dader was bekende l: De slachtoffers geven onzes•idziens met dergelijke 

antwoorden te kennen dat zij het gebeurde zelf niet strafwaardig achten. 

Met andere woorden zij zijn van oordeel dat het hier niet om een echt 

misdrijf gaat. 

De tweede categorie bevat antwoorden als "heeft geen zin","wist frame-

nummer niet", "gebeurde op de kermis","haalt niets uit" en "je krijgt 

hem toch niet terug". De slachtoffers die zulke antwoorden geven, hebben 

geen aangifte gedaan omdat zij menen bij een aangifte geen belang te hebben. 

x)
E. Stephan, Die Stuttgarten Opferbefragung, B.K.A., Forschungsreihe,1976. 
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De kans dat de politie het gestolene en/of de dader kan achterhalen achten 

zij zo klein dat zij zich de moeite van een aangifte liever besparen. 

De derde categorie antwoorden bestaat uit een verwijt of beschuldiging 

aan het adres van de politie. De meest voorkomende opmerking binnen deze 

categorie •uidt: "de politie doet toch niets". De slachtoffers die zo'n 

antwoord geven, zijn van mening dat een aangifte zelden of nooit tot de 

opsporing van buit of dader leidt en zij beschouwen dit bovendien als een 

duidelijke tekortkoming van de politie. 

De vierde categorie antwoorden wordt gevormd door de opmerking "ik durfde 

niet". Dit antwoord kan duiden op angst voor represailles van de zijde 

van het slachtoffer. Het kan echter ook betekenen dat het bewuste slacht-

offer drempelvrees had om een delict op het politiebureau te gaan melden. 

Bij de bespreking van de verdeling van de antwoorden over deze vier cate-

gorieen per delictstype komen wij nog op deze dubbele interpretatiemoge-

lijkheid van het antwoord "durfde niet" terug. 

In tabel 6 hebben wij per delictstype weergegeven welke percentages van 

de antwoorden tot de vier besproken categorieen behoorden. Aangezien 

het aantal niet-gemelde gevallen van bromfietsdiefstal, autodiefstal en 

inbraak zeer klein was, werden deze delicten buiten beschouwing gelaten. 

Tabel 6. Verdeling van de antwoorden op de vraag waarom geen aangifte 

werd gedaan 

fietsen- diefstal zakken- handtaste- bedrei- vernie-
diefstal uit auto rollerij lijkheden ging 	ling 

niet nodig 	52% 	34% 	36% 	55% 	65% 	35% 

zinloos 	32% 	47% 	44% 	18% 	21% 	46% 

politie doet 	5% 	- 	- 	 - 	- 	9% 
toch niets 

durfde niet 	- 	- 	- 	10% 	4% •■■ 

anders/ 	10% 	19% 	20% 	16% 	10% 	10% 
weet niet 

100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	100% 
N=172 	N=73 	N=396 	N=97 	N=185 	N=520 
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Uit tabel 6 blijkt dat de opgegeven motieven om geen aangifte te doen per 

delictstype niet sterk uitegnlopen. Bij de niet- melders van de delicten 

fietsendiefstal,handtastelijkheden en bedreiging overheerst de opvatting dat het 

gebeurde niet ernstig genoeg was voor een aangifte
x)

. Van de slachtoffers 

van diefstal uit auto, zakkenrollerij en vernieling noemde een op de drie 

dit motief. Dit gedeelte van deverborgen criminaliteit wordt door de 

slachtoffers in feite niet als criminaliteit ervaren. 

De niet-melders van de delicten diefstal uit auto, zakkenrollerij en ver-

nieling noemen vaker als motief dat een aangifte toch niets uithaalt. 

Openlijke verwijten aan het adres van de politie vormen echter een uitzon-

deringxx)  

Opmerkelijk groot is tenslotte het percentage slachtoffers van handtastelijk-

heden met sexuele bedoelingen dat opgaf dat zij het gebeurde niet bij de 

politic hebben durven melden. Aangezien de handtastelijkheden op straat 

meestal door vreemden worden gepleegd, lijkt het niet aannemelijk dat 

de slachtoffers bang zijn geweest voor represailles van de dader. Het lijkt 

aannemelijker dat zij hebben afgezien van een aangifte omdat zij vreesden 

op het politiebureau op een vervelende manier te zullen worden behandeld. 

3. Welke slachtoffers doen - aeen aanaifte? 

In de vorige paragraaf hebben wij de motieven besproken die de niet-melders 

hebben genoemd voor hun besluit om geen aangifte te doen. Deze factoren 

die het wel of niet doen van een aangifte bepalen, kunnen echter ook op een 

meer indirecte wijze worden bestudeerd. Zo kan allereerst worden gekeken 

welk soort delicten niet of juist wel wordt aangegeven. Het ligt bijvoor-

beeld voor de hand dat de meer ernstige delicten -bijvoorbeeld delicten 

die veel schade hebben veroorzaakt- eerder zullen worden aangegeven. Ver-

volgens kan worden nagegaan of het al dan niet doen van aangifte wellicht 

samenhangt met bepaalde kenmerken van de slachtoffers. 

x)
Ook aan de 508 geenqueteerden waarvan voor- 1976 ooit een fiets was gesto-
len, werd in voorkomende gevallen gevraagd waarom men geen aangifte had 
gedaan. Onder de antwoorden beyond zich een verrassende categoric: 7% 
van de slachtoffers antwoordde namelijk "het was in de oorlog". 

xx) 
Op basis van de uitkomsten van de enquete in 1975 werden de antwoorden ge-
precodeerd. Bij de meeste delicten kwam het antwoord "de politie doet toch 
niets" in 1975 bijna niet voor. Daarom werd dit antwoord niet overal als 
speciale code opgenomen. In de volgende enquetes zal deze code alsnog worden 
toegevoegd. 



Aangezien de delictstypen in geheel verschillende opzichten variaties qua 

ernst vertonen - bij de agressiedelicten varieert het letsel terwijl bij 

de vermogensdelicten het schadebedrag varieert - moet in eerste instantie 

per delictstype afzonderlijk worden gekeken met welke kenmerken van de 

delicten en/of de slachtoffers de beslissing om wel of niet aangifte te 

doen, samenhangt. Ook deze analyses hebben wij uitgevoerd met behulp van 

stapsgewijze regressie-analyses. Dit betekent dat eerst bepaald is welk 

kenmerk van de delicten of de slachtoffers de sterkste samenhang met de 

meldingsbeslissing vertoont. Daarna is gekeken welk ander kenmerk van de 

delicten of slachtoffers onder constanthouding van het als eerste gekozen 

kenmerk, de sterkste samenhang met de meldingsbeslissing vertoont, en zo 

verder. De analyse werd gestopt als Oen der volgende kenmerken meer dan 

17 van de variantie in de meldingsbeslissing kon verklaren. Hieronder zul-

len wij bij wijze van voorbeeld de uitkomsten bespreken van de analyses 

van het meldingsgedrag bij de delictstypen inbraak en bedreiging, (de re-

sultaten van de andere analyses zijn opgenomen in bijlage IV). 

Tabel 7. De samenhang tussen kenmerken van het delict en het slachtoffer 

enerzijds en de meldingsbeslissing anderzijds bij het delict in-

braak; uitkomsten van een stapsgewijze regressie-analyse. 

N = 106 
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multipele verande- enkelvou- 	standaard 
correlatie ring in dig corre- 	partiele 
coefficient 	 latie 	regressie 

R2 	coefficient coefficient 

waarde van het gestolene 	0,35964 	0,12934 	- 0,35964 	- .0,35850 

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

beschadiging 	 0,43413 	0,02109 	0,15724 	0,17142 

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

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

Uit tabel 7 blijkt dat de waarde van het gestolene de belangrijkste be-

palende factor is van de beslissing om wel of niet aangifte te doen. 

De geconstateerde samenhang kan worden geillustreerd met het percentage 

meldingen bij de inbraken waarbij de waarde van de gestolen goederen 

hoger dan f 1.000,- was. 
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Van deze inbraken werd 100% bij de politie gemeld (N=86) x)
. Van de inbraken 

waarbij de gestolen goederen minder dan f 100,- waard waren, werd 72% bij 

de politie gemeld (N=63)x) . 

Behalve de waarde van het gestolene blijkt ook de aanwezigheid van schade 

een rol te spelen bij de meldingsbeslissing: wanneer er reele schade is, 

wordt jets eerder aangifte gedaan. Van de slachtofferkenmerken blijkt het 

geslacht de meeste invloed te hebben op de meldingsbeslissing. Vrouwelijke 

slachtoffers zijn jets eerder genegen om van een inbraak aangifte te doen 

dan mannelijke slachtoffers. Heel zwakke relaties blijken er verder nog 

te bestaan tussen de meldingsbeslissing en de factoren leeftijd en sociale 

klasse. Oudere slachtoffers en slachtoffers uit de hogere sociale klassen 

doen jets eerder aangifte. De verklaring voor deze laatste relatie moet 

waarschijnlijk deels worden gezocht in het grotere percentage slachtoffers 

uit de hogere klasse dat tegen inbraak is verzekerd (tussen de variabele 

"sociale klasse" en de variabele "verzekerd" bestaat een correlatie van 

R=+0,33).Uit tabel 8 blijkt impliciet dat de gemeentegrotte niet van in-

vloed is op de aangifte van inbraken: in de grote steden wordt hiervan even 

vaak aangifte gedaan als elders 

Tabel 8. De samenhang tussen kenmerken van het delict en het slachtoffer 

enerzijds en de meldingsbeslissing anderzijds bij het delict be-

dreiging:  uitkomsten van een stapsgewijze regressie-analyse. 

N = 215 
multipele 	verande- 	enkelvoudi- 	standaard 
correlatie 	ring in 	ge correlatie partiele 
coefficient 	 coefficient 	regressie 

R 	 R 2 	 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 

Uit tabel 8 blijkt dat bij het delict bedreiging het doen van aangifte voor-

al afhankelijk is van de ernst van het letsel. Ook hier spreken de percen-

tages meldingen bij de onderscheidene categorieen slachtoffers duidelijke taal 

x)Deze percentages hebben betrekking op de laatste inbraak waarvan de 
geenqueteerden het slachtoffer zijn geweest. Hieronder vallen dus ook 
de inbraken die voor 1976 zijn gepleegd. 
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Van de slachtoffers die in het geheel geen letsel opliepen, gaf 23% het ge-

beurde bij de politie aan (N=462). 

Van de 42 slachtoffers die medische hulp nodig hadden gehad, deden er 32 

aangifte (76%). Vrouwen blijken een geval van bedreiging eerder een aan-

gifte waard te achten dan mannen. Hoewel zij in verhouding met de mannen 

minder vaak letsel hebben opgelopen, doen zij toch vaker aangifte x) . Op-

merkelijk is verder dat de slachtoffers uit de hogere klasse vaker gegn 

aangifte blijken te hebben gedaan. Deze laatste bevinding is niet gemak-

kelijk te interpreteren, omdat de tolerantie voor fysiek geweld juist 

in de hogere sociale milieus geacht wordt het kleinst te zijn xx) . 

De uitkomsten van deze analyses van de meldingsbeslissing bij de delicten 

inbraak en bedreiging geven een goed beeld van de factoren die in het alge-

meen de beslissing om een delict wel of niet bij de politie te melden, be-

palen. Ook bij de andere delictstypen blijkt de ernst van het delict steeds 

de belangrijkste bepalende factor te zijn. Voor de minder ernstige delic-

ten loopt men minder snel naar de politiexxx)  

Bij het delict diefstal_uit auto bijvoorbeeld is de standaard partiele 

regressiecoefficient tussen de variabele "waarde gestolen goederen" en de 

meldingsbeslissing - 0,33. Bij het delict vernieling vertoont de variabele 

"schadebedrag" een correlatie met de meldingsbeslissing van - 0,31. Nog 

duidelijker is de relatie tussen ernst en aangifte bij de aanrijdingen. 

Tussen de variabele "eigen schade" en de meldingsbeslissing bestaat hier 

een standaard partiele regressiecoefficient van - 0,48, terwijl de variabe-

le "ernst letsel" een standaard partiele regressiecoefficient van - 0,11 

vertoont. 

x) 

xx) 

De enkelvoudige correlatie coefficient tussen de variabele geslacht 
en de meldingsbeslissing is slechts - 0.03. Wanneer er wordt gecon- 
troleerd voor de factor letsel wordt de partiele correlatie - 0.13. 

Het hogere meldingspercentage van de lagere sociale milieus kan niet 
een gevolg zijn van een hogere gemiddelde ernstgraad qua letsel. Deze 
variabele is bij de analyse immers juist constant gehouden. Ook de 
scores op de variabelen "wel of geen wapen" en "aantal daders" van 
de verschillende sociale klassen laten nauwelijks verschillen zien. 
Wellicht echter zijn er andere ernstvariaties in het spel, die in dit 
onderzoek niet zijn gemeten. 

xxx) Het ligt voor de hand dat de slachtoffers van de minder ernstige delic- 
ten die geen aangif ten bij de politie hebben gedaan, hiervan hebben 
afgezien omdat zij het gebeurde daarvoor niet ernstig genoeg vonden. 
Van de 71 niet-melders van een geval van zakkenrollerij by. waarbij min- 
der dan f 10,- werd gestolen,gaf 80% al's motief "niet nodig" op. 
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De relaties tussen de sociografische kenmerken van de slachtoffers en de 

meldingsbeslissing zijn over het algemeen zwak. Deze relaties lopen boven-

dien bij de verschillende delictstypen niet in dezelfde richting x) . Vrou-

wen zijn in het algemeen dus niet meer geneigd dan mannen om een delict 

bij de politie te melden. Ook binnen de verschillende leeftijdsgroepen 

en de verschillende sociale milieus is de aangiftebereidheid ongeveer 

even groot. Dit geldt eveneens voor de inwoners van kleinere of grotere 

gemeenten. 

Bij de bespreking van de slachtofferpercentages van de verschillende be-

volkingsgroepen in hoofdstuk III hebben wij gezien dat jonge mensen, 

mannen, inwoners van grote steden en vertegenwoordigers van de hoogste 

sociale klasse in het algemeen hogere slachtofferpercentages vertonen. 

Men zou kunnen veronderstellen dat juist bij dergelijke risicogroepen 

de aangiftebereidheid relatief laag zal zijn. Ten eerste zou immers 

onder zulke groepen een zekere gewenning kunnen optreden voor bepaalde 

typen van criminaliteit. Ten tweede lijkt het aannemelijk dat juist 

binnen deze groepen relatief veel personen zullen voorkomen die reeds 

eerder zonder resultaat aangifte van een delict hebben gedaan. Het feit 

echter dat de aangiftebereidheid nauwelijks enige samenhang vertoont 

met de verschillende sociografische kenmerken, maakt duidelijk dat de 

veronderstelde processen van gewenning of vervreemding zich (nog) niet 

op grote schaal voordoen. 

Toch bestaan er op kleinere schaal wel aanwijzingen voor een negatieve 

samenhang tussen de slachtofferpercentages en de meldingspercentages. 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat van de Amsterdamse slachtoffers van fietsen-

diefstal slechts 49% aangifte bij de politie had gedaan, terwijl dit 

percentage elders in Nederland 72xx) is. Ook de delicten zakkenrollerij 

en vernieling vertonen in Amsterdam opvallend lage aangiftepercentages; 

respectievelijk 42 en 6 tegenover in de rest van Nederland respectieve-

lijk 59 en 28x) . 

x) 
Een analyse van de relaties tussen de vier, hier besproken sociogra- 
fische kenmerken van de slachtoffers en de meldingsbeslissingen bij 
de negen delictstypen (excl. aanrijding)te zamen wees uit dat geen 
van deze relaties een correlatie-coefficient vertoont van boven de 
0,03. 

xx)
Deze percentages hebben betrekking op het laatste geval van fietsen-
diPfstal ,zakkenrollerij en vernieling waarvan de ondervraagden slacht-
offer zijn geweest. Bij de Amsterdamse ondervraagden waren er respec-
tievelijk 245, 119 en 90 slachtoffers. Bij de studenten 41, 15 en 19. 
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De lezer zal zich wellicht herinneren dat voor deze delicten de slachtoffer-

percentages in 1976 in Amsterdam ruim twee keer zo hoog lagen, als de lan-

delijke slachtofferpercentages. 

Een andere bevolkingsgroep met uitzonderlijk hoge slachtofferpercentages 

voor de delicten fietsendiefstal, zakkenrollerij en vernieling waren de 

studenten. Liggen nu ook bij deze groep de aangiftepercentages voor de 

delictstypen uitzonderlijk laag? Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

De aangiftepercentages voor de delicten fietsendiefstal, zakkenrollerij 

en vernieling zijn bij de studenten respectievelijk 40 , 20 en 0 . 

Deze percentages liggen dus nog iets lager dan in Amsterdam. 

Hoewel op landelijke schaal de hoge slachtofferpercentages van bepaalde 

bevOlkingsgroepen niet blijken samen te gaan met lage aangiftepercentages, 

vertonen twee lokale bevolkingsgroepen met extreem hoge slachtoffer-

percentages opvallend lage meldingspercentages. Deze uitkomst leidt tot 

de veronderstelling dat de bereidheid delicten bij de politie te melden, 

afneemt wanneer de slachtofferpercentages een bepaalde kritische boven-

grens overschrijden. 

De antwoorden op de enquetevraag -  naar de motieven om geen aangifte te 

doen, wijzen erop dat deze afnemende aangiftebereidheid vooral een gevolg 

is van verlies aan vertrouwen in de politie. Van de Amsterdamse slachtof-

fers van een fietsendiefstal die geen aangifte hadden gedaan, gaf 56% 

als reden op "haalt toch niets uit" of "politie doet toch niets". Van de 

niet-melders uit andere gemeenten gaf slechts 31% een dergelijk antwoord x) . 

Van de Amsterdamse slachtoffers van zakkenrollerij en vernieling die geen 

aangifte hadden gedaan noemde respectievelijk 95% en 45% als motief 

"haalt niets uit" of "politie doet toch niets". Elders waren deze percen-

tages van deze delictstypen 25 en 34 xx) . 

Ook de studenten die van de drie genoemde delictstypen geen aangifte 

hadden gedaan, gaven relatief vaak als reden op dat een aangifte toch 

niets uithaalt. 

x) 
Van de 123 Amsterdamse niet-melders van een fietsendiefstal antwoord- 
den er 55 "je krijgt hem toch niet terug" en 14 "de politie doet toch 
niets". Van de 479 overige niet-melders gaven respectievelijk 132 en 
18 deze antwoorden. Van de 25 studenten waren dit 9 en 4. 

xx) 
Van de 66 Amsterdamse niet-melders van zakkenrollerij 39, van de 
overige 310 niet-melders 79 en van de 12 studenten 6. Van de 84 Am-
sterdamse niet-melders van vernieling 38, van de overige 615 niet-
melders 207 en van de 19 studenten 12. 
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Het blijkt dus dat juist de bevolkingsgroepen die het vaakst slachtoffers 

worden van deze delicten, het minste vertrouwen hebben in de opsporings-

capaciteit van de politie. 
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VI. HET VERBALISERINGSBELEID VAN DE POLITIE 

Volgens art. 163 van het Wetboek van Strafvordering zijn opsporings-

ambtenaren verplicht. van elk Aangegeven misdrijf een proces-verbaal 

.op.te maken'dat Vervolgens door de aangever moet worden ondertekend. 

Het spreekt vanzelf dat de politie geen procesverbaal behoeft op te 

maken wanneer de aangifte een gebeurtenis betreft die geen strafbaar 

feit oplevert. Het is echter'in brede kring bekend dat ook bij de 

aangifte van reele deiicten het opmaken van een proces-verbaal geen 

automatisme is. Bij het opmaken van de processen-verbaal van aangifte 

worden door de politie opportuniteitscriteria gehanteerd: van delic-

ten die minder ernstig lijken, wordt geen proces-verbaal opgemaakt. 

Wanneer een proces-verbaal achterwege blijft, worden uiteraard ook 

geen opsporingsactiviteiten ontplooid. 

Op lokaal niveau zijn in Nederland wel studies gemaakt van het verba-

liseringsbeleid van de politie m. Verder heeft het WODC ooit een simu-

latie-experiment uitgevoerd waarbij politiefunctionarissen een reeks 

aangif ten moesten afhandelen ":Landelijke gegevens over de praktijk 

van het zogenaamde "politie-sepot" ontbreken echter nog geheel. 

Een slachtofferenqugte biedt de mogelijkheid om op een indirecte ma- 

flier gegevens te verzamelen over het verbaliseringsbeleid van de politie. 

Aan de slachtoffers die een delict bij de politie hebben gemeld, kan 

immers worden gevraagd of zij naar aanleiding daarvan een aangifte-

formulier of proces-verbaal hebben ondertekend. In tabel 9 hebben wij 

nog eens weergegeven welk gedeelte van de slachtoffers aangifte bij de 

politie heeft gedaan. Daarnaast hebben wij het percentage vermeld van 

de slachtoffers die uiteindelijk een proces-verbaal hebben ondertekend. 

x C. Fijnaut, De selectiviteit van het Justitigle Politie-optreden, 
doctoraalscriptie K.V. te Leuven, 1971. 

xx W. Buikhuisen en J.J.M. van Dijk, Verbaliseringsbeleid Misdrijven, 
WODC-rapport, november 1975. 
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Tabel 9. Percentage van de opgegeven delicten dat bij de politie 
werd gemeld, respectievelijk waarvoor een proces-verbaal 
werd ondertekend (enqueste 1977) 

aantal 

slachtoffers 

gemeld 

perc. 

p.v. 
ondertekend 

perc. 

fietsendiefstal 	 486 	 68,1 	 46,4 

bromfietsdiefstal 	 63 	 85,5 	 73,6 

diefstal uit auto 	 192 	 63,6 	 49,8 

autodiefstal 	 32 	 96,7 	 80,6 

zakkenrollerij 	 325 	 54,4 	 30,6 

inbraak 	 117 	 80,7 	 59,7 

handtastelijkheden 	128 	 27,8 	 19,2 

bedreiging 	 254 	 24,5 	 6,9 

aanrijding 	 766 	 49,4 	 29,8 

vernieling 	 628 	 24,1 	 10,3 

Uit tabel 9 blijkt dat lang niet alle slachtoffers die een delict 

bij de politie aangeven ook een proces-verbaal ondertekenen
x . 

Deze onderzoekuitkomst vormt een duidelijke aanwijzing dat de 

politie bij het opmaken van een proces-verbaal selectief te werk 

gaat. Theoretisch bestaat er een mogelijkheid dat de aangiften die 

niet in een proces-verbaal werden neergelegd, betrekking hadden op 

incidenten die geen strafbaar feit opleverden. Gezien het ondubbel-

zinnige karakter van de meeste in de enqu'ete betrokken delicten 

lijkt deze alternatieve interpretatieweinig aannemelijk. Wanneer 

bijv.een slachtoffer van (brom-)fietsendiefstal de moeite neemt 

om naar het politiebureau te komen voor een aangifte, mag rede-

lijkerwijze worden aangenomen dat zijn (brom-)fiets ook inderdaad 

gestolen is .Niet de vraag of de Nederlandse politie een selec-

tief verbaliseringsbeleid voert, is dus aan de orde, maar de 

vraag welke criteria zij daarbij hanteert7 

x De + 107 geenqu'eteerden die zich niet konden herinneren of zij een 
proces-verbaal hadden ondertekend, werden verdeeld over de 
categorieen wel-en niet-ondertekenaars naar evenredigheid van de 
desbetreffende percentages in deze categorieen. 

xx Een deel van de meldingen wordt waarschijnlijk telefonisch 
gedaan.Wanneer de melders niet uit zichzelf op het bureau komen, 
wordt door de politie doorgaans geen proces-verbaal opgemaakt. 
Hoe groot het percentage telefonischemeldingen is, zal in de vol-
gende enqu'ete worden onderzocht. 



Om inzicht te krijgen in de bewuste en/of onbewuste criteria achter 

het verbaliseringsbeleid van de politie hebben wij per delictstype 

gekeken met welke kenmerken van de delicten de verbaliseringsbeslis-

sing samenhangt. Om tevens na te gaan of de politie de aangif ten van 

bepaalde bevolkingsgroepen wellicht meer of minder serieus neemt dan 

van andere groepen hebben wij ook enkele sociografische kenmerken 

van de slachtoffers in de analyse betrokken. In de analyses werden 

uitsluitend de slachtoffers betrokken die opgaven wel of niet een 

proces-verbaal te hebben ondertekend. De categorie die zich het onder-

tekenen niet meer kon herinneren werd geheel buiten beschouwing gela-

ten. 

In bijlage V hebben wij de uitkomsten van de analyses weergegeven. 

Hier zullen wij achtereenvolgens de regressieanalyses bespreken van 

de verbaliseringsbeslissing ten aanzien van de delicten diefstal uit de 

auto, zakkenrollerij en vernieling. 

Tabel 10. De samenhang tussen kenmerken van het delict en het slacht-
offer enerzijds en de verbaliseringsbeslissing anderzijds  
bij het delict diefstal-uit-de auto; uitkomsten van een  
stapsgewijze regressieanalyse.  

N= 107 

geslacht 

gemeentegrootte 

waarde van het 
gestolene 

multipele 
correlatie 
coefficient 

0,23118 

0,28224 

0,32404 
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verandering 
in 

R
2 

0,05344 

0,02621 

0,02534 

enkelvoudige 
correlatie 
coefficient 

0,23118 

0,16803 

-0,15085 

standaard 
partible 
regressie 
coefficient 

0,22523 

0,16284 

-0,17189 

Uit tabel 10 blijkt dat van de aangiften van vrouwelijke slachtoffers 

minder vaak een proces-verbaal wordt opgemaakt dan van de aangiften van 

mannelijke slachtoffers. In percentages uitgedrukt, leidt 60% van de 

aangiften door vrouwen tot een proces-verbaal tegen 81% van de aangiften 

door mannen. Uit de standaard partiele regressie coefficient van 

0,23 blijkt dat dit verschil niet verklaard wordt door een verschil in 

ernst tussen de door mannen en vrouwen aangegeven diefstallen:het gemid-

delde bedrag van de gestolen goederen was ongeveer even groot. 

Uit tabel 10 blijkt tevens dat de korpsen gemeentepolitie in de grotere 

steden niet minder vaak maar juist vaker een proces-verbaal van dit soort 



N= 144 

geslacht 

sociale klasse 

gemeentegrootte 

hoogte gestolen 
bedrag 

multipele 
correlatie 
coefficient 

0,27883 

0,33332 

0,35821 

0,38193 
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aangif ten opmaken. Deze uitkomst is enigszins in strijd met de 

verwachting, omdat juist van de grotere korpsen vaak wordt beweerd 

dat zij de stroom aangif ten niet kunnen verwerken en daarom selec-

tief verbaliseren. 

Tabel 11. De samenhang tussen kenmerken van het delict en het slacht-
offer enerzijds en de verbaliseringsbeslissing anderzijds  
bij het delict zakkenrollerij; uitkoms ten van een stapsge-
wijze regressieanalyse  

verandering 
in 

R
2 

0,07774 

0,03336 

0,01721 

0,01755 

enkelvoudige standaard 
correlatie 	partiele 
coefficient 	regressie 

coefficient 

0,27883 

-0,23030 

0,16577 

-0,22527 

0,19492 

-0,15140 

0,14397 

-0,14591 

Uit tabel 11 blijkt dat ook in geval van zakkenrollerij de aangif ten door 

vrouwen vaak minder serieus worden genomen. Van de 75 aangif ten door 

vrouwen werden er 34 in een proces-verbaal vastgelegd, terwijl van de 

76 aangif ten door mannen 55 aanleiding gaven tot het opmaken van een 

proces-verbaal. Dit verschil is deels een gevolg van het feit dat de 

vrouwen gemiddeld diefstallen van kleinere geldbedragen opgeven (ge-

slacht tegen hoogte gestolen bedrag R=-0,27). 

Ook wanneer men dit verschil statistisch uitschakelt blijft het percen-

tage ondertekende processen-verbaal voor vrouwen onverklaarbaar laag. 

De standaard partiele regressie coefficient tussen de variabele ge-

slacht en de verbaliseringsbeslissing is 	0,19, hetgeen betekent dat 

ook wanneer de aangif ten van vrouwen en mannen qua sociale klasse, 

gemeentegrootte en gestolen bedrag vergelijkbaar worden gemaakt er een 

verband bestaat tussen het geslacht van de aangever en de verbaliserings-

beslissing. 

Uit tabel 11 blijkt verder dat aangiften van zakkenrollerij van personen 

die tot de lagere sociale milieus behoren, vaker in een proces-verbaal 

worden vastgelegd. Ook het delict zakkenrollerij blijkt door de politie-

korpsen in de grotere steden eerder te worden geverbaliseerd dan door 

de politiekorpsen in de provincie. 



Tabel 12. De samenhang tussen kenmerken van het delict en het slacht-
offer enerzijds en de verbaliseringsbeslissing anderzijds  
bij het delict vernieling; uitkomsten van een stapsgewijze  
regressie-analyse  

N= 133 

schadebedrag 

gemeentegrootte 

leeftijd 

verzekerd tegen 
vernielingen 
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•multipele 
correlatie 
coefficient 

0,36037 

0,38939 

0,40194 

0,41433 

verandering enkelvoudige 
in 	correlatie 

R
2 	coefficient 

0,12987 

0,02176 

0,00993 

0,01012 

-0,36037 

0,22323 

0,02362 

0,20050 

x Deze aantallen hebben betrekking op de laatste vernieling waarvan de 
ondervraagden het slachtoffer zijn geweest. 

standaard 
partiele 
regressie 
coefficient 

-0,31460 

0,14992 

0,09957 

0,10807 

De beslissing om wel of niet een proces-verbaal op te maken wordt bij 

het delict vernieling vooral bepaald door de hoogte van het schade- .  

bedrag. Van de 55 aangif ten van vernieling waarbij het schadebedrag klei-

ner was dan f. 50,-- werd slechts in 10 gevallen een proces-verbaal opge- 
x 

maakt 	(18%). Van de aangif ten van vernielingen voor een bedrag van mi- 

nimaal f. 250,-- werd ruim de helft in een proces-verbaal vastgelegd (50%). 

Uit de hier besproken analyses van het verbaliseringsbeleid ten aanzien 

van de delicten diefstal uit de auto, zakkenrollerij en vernieling blijkt 

dat de ernst van de opgegeven delicten een belangrijke rol speelt bij de 

beslissing om wel of niet een proces-verbaal op te maken. Ook bij de 

meeste andere delictstypen bleek de verbaliseringsbeslissing samen te 

hangen met de ernst van de delicten. De uitgevoerde analyses en de verba-

liseringsbeslissingen leiden dus tot de conclusie dat de politie de nei-

ging heeft aangif ten van minder ernstige delicten voor kennisgeving aan 

te nemen. 

Uit de hier besproken analyses blijkt ook dat de politie in de kleinere 

steden minder snel overgaat tot het opmaken van een proces-verbaal dan de 

politie in de grotere steden. De beslissing om wel of niet te verbalise-

ren bleek verder mede te worden bepaald door de sociografische kenmerken 

van degene die die aangifte doet: een aangifte van een geval van dief-

stal uit de auto, of zakkenrollerij bleek vaker tot een proces-verbaal 

te leiden wanneer de aangever een man was. 
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Om na te kunnen gaan of de politie in het algemeen de sociografische 

kenmerken van de aangever laat meespelen bij de beslissing om wel of 

niet een proces-verbaal op te maken, hebben wij tenslotte nog eens 

gekeken naar de samenhangen tussen de verschillende sociografische 

kenmerken en de verbaliseringsbeslissing bij de negen delictstypen 

tezamen. In deze over-all-analyse kon, anders dan bij de hierboven 

besproken analyses per delictstype geen rekening worden gehouden met 

de ernstgraad van de verschillende delicten. Deze laatste analyse 

dient er dan ookIniet toe om vast te stellen of bij de verbaliseringsbe-

slissing wordt gelet op de sociografische status van de aangever. 

Dat dit gebeurt blijkt duidelijk genoeg uit de analyses per delicts-

type. De over-all-analyse dient er zoals gezegd toe om na te gaan of 

bepaalde demografische kenmerken van de aangevers in het algemeen de 

verbaliseringsbeslissing in een bepaalde richting beinvloeden. 

Tabel 13. Het verband tussen de grootte van de woongemeente, het ge-
slacht, de leeftijd en de sociale status van de aangever  
enerzijds en de verbaliseringsbeslissing anderzijds bij  
negen delictstypen tezamen (uitkomsten van een stapsgewijze  
regressie-analyse) 

N= 782 

gemeentegrootte 

geslacht 

sociale klasse 

leeftijd 

multipele 
correlatie 
coefficient 

0,14142 

0,17147 

0,18614 

- 0,18748 

verandering 
in 

R
2 

0,02000 

0,00940 

0,00525 

0,00050 

enkelvoudige standaard 
correlatie 	partiele 
coefficient 	regressie 

coefficient 

0,14142 

0,09476 

0,06943 

0,03616 

0,14001 

0,09998 

0,07289 

0,02249 

Uit tabel 13 blijkt dat de politiefunctionarissen in de kleinere steden 

in het algemeen een aangifte van een delict minder snel in een proces-

verbaal vastleggen dan hun collega's in de grotere steden. Dit gegeven 

heeft als consequentie dat de hoge slachtofferpercentages die de grote 

steden in vergelijking met de kleinere gemeented vertonen, versterkt 

in de politiestatistiek tot uitdrukking zullen komen.Van het relatief 

groot aantal delicten dat in de grotere gemeenten wordt gepleegd (en 

gemeld) wordt immers ook nog eens een relatief groot gedeelte door de 

politie geregistreerd. 
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De bevinding dat juist door de politie in de kleinere gemeenten - en 

die ressorteert in hoofdzaak onder het korps Rijkspolitie - een selec-

tief verbaliseringsbeleid wordt gevoerd, kan opmerkelijk worden ge-

noemd. De gangbare mening is immers dat juist de recherche-afdelingen 

van de grote gemeentelijke korpsen tengevolge van hun relatief grote 

werklast een terughoudend verbaliseringsbeleid zouden voeren. Ook het 

eerder genoemde simulatie-experiment van het WODC heeft destijds aan-

wijzingen in die richting opgeleverd 
x. Deze mening lijkt nu echter te 

moeten worden herzien. Het korps Gemeentepolitie van Amsterdam ver-

toont weliswaar een jets lager verbaliseringspercentage voor het delict 

fietsendiefstal dan de rest van Nederland, maar verder blijkt over de 

hele linie dat juist de grotere korpsen hogere verbaliseringspercenta -

ges vertonen. 

Het hier besproken onderzoekresultaat is bij uitstek een resultaat dat 

om een nader onderzoek vraagt. Binnen het kader van het door het WODC 

uit te voeren onderzoek naar het opsporingsbeleid van de politie xx  zal 

met name de veronderstelling moeten worden getoetst dat de politie in 

kleinere gemeenten door een grotere bekendheid met de plaatselijke be-

volking vaker een proces-verbaal kan voorkomen door als bemiddelaar 

op te treden. Deze laatste veronderstelling is mede gebaseerd op de 

uitkomsten van een observatie-onderzoek naar het werk van de politie- 
xxx,  surveillance 	bij twee stedelijke korpsen en twee landgroepen van 

het korps Rijkspolitie. 

Uit tabel 13 blijkt ook dat bepaalde sociografische kenmerken van de 

slachtoffer-aangevers in het algemeen de verbaliseringsbeslissing van 

de politie in een bepaalde richting beinvloeden. Vooral het geslacht 

van de aangever lijkt een factor van betekenis te zijn. 

x C. Cozijn, J.J.M. van Dijk, V.Veldheer, Verbaliseringsgedrag: 
Informatie en Beslissing, Basisrapport Verbaliseringsbeleid 
Misdrijven, deel II, WODC, 1976. 

xx Zie Justitiele Verkenningen nr. 7, 1976. 

xxx J.Junger-Tas en A.van der Zee-Nefkens, Een observatie-onderzoek 
naar het werk van de politie-surveillance, WODC-rapport,najaar 1977. 
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De politie lijkt eerder geneigd te zijn de aangifte van een man in 

een proces-verbaal vast te leggen dan de aangifte van een vrouw. Denk-

baar is ook dat mannelijke slachtoffers vaker aandringen op het opma-

ken van een proces-verbaal dan vrouwelijke slachtoffers. Hoe deze gecon-

stateerde verschillen precies tot stand komen zal nog nader moeten wor-

den onderzocht. 

Inmiddels lijkt het gewenst dat de politie zich beraadt op de mogelijke 

ongewenste aspecten van het gevoerde verbaliseringsbeleid. Het voeren 

van een verbaliseringsbeleid brengt automatisch het gevaar met zich mee 

dat naast zakelijke criteria, zoals de ernst van het delict, ook subjec-

tieve en dus ongewenste criteria gehanteerd worden. De hier gepresen-

teerde uitkomsten maken duidelijk dat dit gevaar niet denkbeeldig is. 
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VII. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

Alvorens wij zullen proberen op grond van de hierboven besproken 

resultateh enkele algemene-  conclusies te formuleren, lijkt het zin-

vol die uitkomsten eerst in het kort samen te vatten. 

Sinds 1974 zijn er door het WODC 	jaarlijks enquetes gehouden 

waarbij aan een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevol-

king werd gevraagd of men het afgelopen jaar slachtoffer van bepaalde 

delictstypen is geweest. Uit een vergelijking tussen de uitkomsten 

van de enquete over 1975 en de enquete over 1976 blijkt dat voor zes 

van de tien opgenomen delictstypen het percentage slachtoffers in 

1976 aanzienlijk hoger lag dan in 1975. Het betreft hier de delicts-

typen fietsendiefstal (percentage slachtoffers onder de fietsenbe- 

zitters in 1976: 5,2%),diefstal uit personenauto (percentage slacht-

offers onder de autobezitters in 1976: 2,9%), zakkenrollerij (percen- 

tage slachtoffers in 1976: 3,0%), aanrijding door automobilist (per-

centage slachtoffers in 1976: 7,0%), bedreiging op straat (percentage 

slachtoffers in 1976: 2,3%)en vernieling (percentage slachtoffers 

in 1976: 5,7%).De percentages slachtoffers voor de delictstypen 

autodiefstal (percentage slachtoffers onder de autobezitters in 1976: 

0,5%), inbraak bij particulieren (percentage slachtoffers in 1976: 1,1%) 

en handtastelijkheden (percentage slachtoffers in 1976:1,2%) lagen in 1976 

op hetzelfde niveau als in 1975. De omvang van deze vormen van crimi-

naliteit is in 1976 dus niet gestegen. Een duidelijke daling tenslotte 

vertoonde het slachtofferpercentage voor het delict bromfietsdiefstal  

(het slachtofferpercentage onder de bromfietsbezitters was in 1975 6,0 

en in 1976 3,6). 

De door de geenqueteerden opgegeven delicten hadden gemiddeld een 

minder ernstig karakter dan de delicten die in de politiestatistiek 

worden geregistreerd. Bij de vermogensdelicten ging het meestal om 

vrij kleine bedragen, terwijl bij het delictstype "bedreiging op straat" 

slechts in een minderheid van de gevallen letsel was opgelopen. 

Het slachtofferschap van aanrijdingen zonder eigen schuld had zowel 

in medisch als in economisch opzicht het ernstigste karakter. 
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Het percentage slachtoffers van de verschillende delictstypen is niet 

onder alle bevolkingsgroepen even groot. Jonge mensen, mannen en in-

woners van de grote steden lopen in het algemeen een groter risico 

om slachtoffer van een misdrijf te worden dan respectievelijk de 

oudere mannen, vrouwen en inwoners van kleinere gemeenten. De crimi-

naliteit blijkt in de grote steden in 1976 ook veel sterker te zijn 

gestegen dan elders. De kans op een inbraak is voor mensen uit het 

hoogste sociale milieu (fabrieksdirecteuren e.d.) drie keer zo groot 

als voor andere Nederlanders. De hoogste slachtofferpercentages werden 

aangetroffen bij Amsterdammers - met name bij Amsterdamse adolescenten - 

en bij studenten van universiteiten, e.d.. 

Van de door de geenqueteerden opgegeven delicten was ongeveer 50% 

bij de politie gemeld. De aangiftepercentages lagen aanzienlijk hoger 

bij de ernstigere vermogensdelicten als autodiefstal, bramfietsdiefstal 

en inbraak (+ 80%) dan bij de agressiedelicten als bedreiging op straat, 

handtastelijkheden, en vernieling (+ 25%). 

Als motief voor het achterwege laten van een aangifte gaf + 40% van de 

niet-melders op dat zij het gebeurde niet ernstig genoeg vonden voor 

een aangifte. Eveneens 40% noemde als reden dat een aangifte niets 

uithaalt. Een kleiner percentage gaf als reden op dat "de politie 

toch niets doet". Van degenen die een geval van handtastelijkheden niet bij 

de politie hadden gemeld, antwoordde 10% dat zij geen aangifte hadden 

durven doen. 

De beslissing om wel of geen aangifte te doen, blijkt in de eerste 

plaats afhankelijk te zijn van de ernst van het delict.Kleinere diefstallen 

en vernielingen worden meestal niet gemeld. De bereidheid om delicten 

bij de politie te melden, is onder de verschillende bevolkingsgroepen 

ongeveer even groot. Jonge mensen, vrouwen of grote-stadbewoners 

zijn niet meer of minder geneigd aangifte te doen dan andere Neder-

landers. De neiging om aangifte te doen bleek wel kleiner te zijn 

bij Amsterdammers en studenten. Juist twee bevolkingsgroepen met extreem 

hoge slachtofferpercentages vertonen dus relatief lage meldingspercen-

tages. 
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Van de slachtoffers die aangifte bij de politie hadden gedaan bleek 

ongeveer tweederde een proces-verbaal te hebben ondertekend. Van ruim 

dertig procent van de aangiften wordt door de politie dus geen proces-

verbaal opgemaakt. De beslissing van de politie om wel of geen proces-

verbaal op te maken wordt, evenals de beslissing van het slachtoffer 

om wel of geen aangifte te doen, in de eerste plaats bepaald door 

de ernst van het delict. Voor de kleinere vermogensdelicten en agressie-

delicten wordt minder vaak een proces-verbaal uitgeschreven. De politie 

in de grotere steden bleek, in strijd met de verwachting, niet 

terughoudender te zijn met het opmaken van een proces-verbaal dan 

de politie in de kleinere steden. Juist de politie in de kleinere 

gemeenten blijkt relatief vaak af te zien van het opmaken van een 

proces-verbaal. Vermoedelijk speelt hierbij een rol dat de politie 

op het platteland over meer mogelijkheden beschikt om langs niet-

strafrechtelijke weg voor een oplossing te zorgen. Uit de analyses 

bleek tenslotte nog dat de aangiften van vrouwen minder vaak in een 

proces-verbaal werden vastgelegd dan vergelijkbare aangiften van mannen. 

Uit de hier gepresenteerde onderzoekuitkomsten blijkt dat er veel 

meer delicten worden gepleegd dan uit de politiestatistiek blijkt. 

De criminaliteitsbelasting van de Nederlandse bevolking is dus groter 

dan men op grond van de cijfers uit de politiestatistiek zou aannemen. 

Deze belasting blijkt bovendien in 1976 ten opzichte van de voorgaande 

jaren nog aanzienlijk te zijn toegenomen. Vooral in de grote steden 

wordt een groot deel van de volwassen bevolking jaarlijks met de 

gen of andere vorm van criminaliteit geconfronteerd. 

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat de delicten waarvan de 

gemiddelde Nederlander het slachtoffer wordt, meestal in medisch 

en/of economisch opzicht niet bijzonder ernstig zijn. De kans dat 

men tengevolge van een misdrijf enig fysiek letsel zal oplopen is in 

Nederland zeer klein (kleiner dan 1%). De kans op ernstige verwondingen 

is nog vele malen kleiner. 

De omstandigheid dat de delicten waarvan de gemiddelde Nederlandse 

burger het slachtoffer wordt over het algemeen weinig schokkend zijn, 

verklaart waarom in een eerder WODC-onderzoek geen relatie werd ge-

vonden tussen de eigen ervaringen met crimineel gedrag en de mate 
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waarin men zich persoonlijk bedreigd voelt door de criminaliteit x) . 

De gevoelens van onveiligheid of bedreiging, die bij een deel van 

de bevolking leven, worden waarschijnlijk in belangrijkere mate bepaald 

door de massamedia (dat wil zeggen door geweldfilms op de televisie 

en door 6ensationele politieverslagen in de kranten) dan door de 

concrete ervaringen die men zelf met crimineel gedrag heeft. Ook in 

Duitsland is men op grond van onderzoekresultaten tot deze conclusie 

gekomenxx) . 

Het feit dat de meer extreme gevoelens en gedachten over criminali-

teit en criminaliteitsbestrijding los staan van de persoonlijke er-

varingen die men met criminaliteit heeft, betekent niet dat zulke 

ervaringen in het geheel geen sporen nalaten. Wellicht zullen de 

meeste burgers vrij laconiek reageren op het eerste delict waarmee 

zij in hun leven worden geconfronteerd. Het is echter de vraag of dit 

zo blijft, wanneer men zoals bij het huidige criminaliteitsniveau 

geen uitzondering is, binnen een termijn van enkele jaren voor de 

tweede, derde of vierde keer het slachtoffer van een delict wordt. 

Het lijkt aannemelijk dat althans een deel van de "dubbele" slacht-

offers zich allengs wat wantrouwender tegenover zijn of haar anonieme 

medeburgers zal gaan opstellen. De diefstal van een portemonnaie 

of vernieling van een autospiegel betekent voor de meeste slachtoffers 

geen catastrofe. Dergelijke delicten zullen echter veelal wel als 

een bij uitstek onvriendelijke, zo niet vijandige daad worden ervaren. 

Bij de beoordeling van de maatschappelijke gevolgen van de criminali-

teit moet met dit soort onderhuidse neveneffecten rekening worden ge-

houden. 

x) C. Cozijn en J.J.M. van Dijk, Onrustgevoelens in Nederland, WODC-
rapport, juli 1976 

xx)
E. Stephan, Die Stuttgarter Opferbefragung, B.K.A.-Forschungsreihe, 
1976 
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