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VOORWOORD

Het doen van een onderzoek naar een aantal aspecten van

de criminaliteit op de Nederlandse Antillen heeft voor

een onderzoeker uit Nederland extra dimensies; niet al-

leen inhoudelijk, maar ook praktisch stuit men op on-

bekende of onverwachte zaken tijdens de voorbereidingen

en de uitvoering van een dergelijk project.

Het was dan ook voor mij als onderzoeker ondoenlijk ge-
weest het werk te verrichten zonder een aantal personen
die er mede voor gezorgd hebben dat het onderzoekproject
uiteindelijk tot een goed einde is gebracht. Het zou wat
ver voeren ze allen persoonlijk te bedanken.
Toch wil ik noemen de leden van de onderzoekcommissie op
de Nederlandse Antillen, de enqueteurs en enquêtrices
die met veel inzet aan het onderzoek hebben meegewerkt,
de contactpersonen op Aruba, Bonaire en Sint Maarten die
voor de coordinatie aldaar zorg hebben gedragen, de
codeurs die de vragenlijsten hebben verwerkt entenslot-
te uiteraard alle Antillianen die als geënquéteerden.aan
het onderzoek hebben meegedaan.
Veel dank komt toe aan drs. Hans van Leusden voor alle
tijd en energie die hij gestoken heeft in de voorbe-
reidingen en uitvoering van het onderzoek. Ook wil ik be-
danken mevrouw Els Rademaker die een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan de organisatie en de super-
visie van de codeerwerkzaamheden. Beiden noem ik in het
bijzonder omdat zij, naast hun activiteiten voor het
project, ook hebben bijgedragen aan een aangenaam ver-
blijf op Curacao.
Blijven nog de WODC-medewerkers die dank toekomt.
Paul Linckens, onderzoekassistent, voor de verwerking en
analyse van het onderzoekmateriaal.
Toortie Reckers,' Peggy Harper en Hannah Smits voor de

uitstekende verzorging van grote hoeveelheden typewerk

en hun bijdrage aan de definitieve vormgeving van het

rapport.

Tot slot Marisca Brouwers voor het vertaalwerk.

Hans Spickenheuer
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In het voorjaar van 1981 achtte de toenmalige Minister
van Justitie van de Nederlandse Antillen, mr. H.S.
Cross, het wenselijk een onderzoek in te stellen naar het
achterwege blijven van aangiften van strafbare feiten.
De indruk bestond dat, in vergelijking met het verleden,
steeds minder mensen een misdrijf bij de politie melden.
Het ging er dan ook in eerste instantie om te onderzoeken
waarom slachtoffers de politie niet in kennis stellen
van een misdrijf.
Naast de bereidheid van het publiek om aangifte te doen
zou eveneens in het onderzoek de houding van het publiek
in het algemeen tegenover politie en justitie betrokken
dienen te worden.
De Minister besloot een commissie in te stellen die als
taak kreeg het onderzoek uit te voeren.
In de commissie hadden de volgende personen zitting:

drs. R.R. van Brest,

drs. J.M.G. van Leusden,

drs. S.N. Tecla,

drs. L.B. van der Veen,

R.M. Candelaria, inspecteur van politie, tevens secreta-
ris van de commissie.

Omdat het de Minister bekend was dat op het terrein van
de criminaliteit en de politie in Nederland onderzoek
was verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Do-
cumentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie
in Den Haag, verzocht hij zijn Nederlandse collega om
ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek op de
Antillen.
Aan dit verzoek werd tegemoet gekomen door een onder-
zoeker van het WODC voor de duur van het onderzoek aan de
Antilliaanse commissie ter beschikking te stellen.
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Voorbereiding, uitvoering en rapportage van het onder-
zoek zijn in nauwe samenwerking tussen de commissie en de
onderzoeker tot stand gekomen.
De commissie is verantwoordelijk voor het instellen van
het onderzoek; de onderzoeker is verantwoordelijk voor
de eindversie van het rapport.

1.2 Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het onderzoek is op-
gezet. Achtereenvolgens wordt aangegeven wat de pro-
bleemstelling van het onderzoek is, welke onderzoekme-
thode gebruikt is, op welke manier het veldwerk is
voorbereid en uitgevoerd, en in hoeverre het onderzoek
als representatief voor de Antilliaanse situatie gezien
mag worden.
In de volgende hoofdstukken volgt de beschrijving van de
resultaten van het onderzoek. Allereerst wordt in hoofd-
stuk 3 een beeld geschetst van de Nederlandse Antillen
als geheel, waarbij de thema's zoals die zijn aangegeven
in paragraaf 2.1 successievelijk behandeld worden.
In hoofdstuk 4 wordt de situatie op Curacao, Aruba,
Bonaire en Sint Maarten met elkaar vergeleken.
Hoofdstuk 5 tenslotte bevat een samenvatting van de re-
sultaten en vervolgens enkele conclusies.
Ter afsluiting van het rapport wordt ook een samen-
vatting in het Papiamento en het Engels gegeven.
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1 Probleemstelling van het onderzoek
Onderzoek naar het achterwege blijven van aangiften van
strafbare feiten hangt nauw samen met onderzoek naar de
omvang van criminaliteit.
Tot op de dag van vandaag wordt onderzoek naar de cri-

minaliteit in de meeste landen gebaseerd op cijfermate-

riaal dat bij de politie en justitie verzameld wordt en

vervolgens in de statistieken opgenomen. Deze statis-

tieken geven evenwel geen getrouwe afspiegeling van de

werkelijkheid: strafbare feiten die niet gemeld worden

bij en niet geregistreerd worden door de politie blijven

immers buiten beeld.

Om zicht te krijgen op de omvang van de werkelijke cri-
minaliteit worden in een aantal landen zoals de Ver-
enigde Staten, Canada en Nederland bevolkingsonderzoeken
uitgevoerd die ook onder de naam slachtofferenquêtes be-
kend zijn'. In dit type onderzoek wordt aan een represen-
tatieve steekproef van de bevolking gevraagd of men
slachtoffer is geweest van een aantal met name genoemde
misdrijven en of men dat misdrijf gemeld heeft bij de po-
litie. Aan degenen die een misdrijf bij de politie
gemeld hebben wordt gevraagd of zij een proces-verbaal
van aangifte of een verklaring hebben ondertekend.
Daarnaast wordt aan de niet-melders gevraagd waarom ze
geen aangifte hebben gedaan bij de politie.
De slachtofferenquêtes geven in de eerste plaats een
vrij nauwkeurig beeld van de omvang van de
criminaliteit. De resultaten van de onderzoeken die tot
nu toe werden uitgevoerd brachten aan het licht dat er
aanzienlijke verschillen bestaan tussen de omvang van de
werkelijke criminaliteit en de geregistreerde criminali-
teit. Uit deze onderzoeken bleek niet alleen het publiek
als zeef te fungeren omdat sommigen wel en anderen geen
aangifte doen, ook de politie zelf heeft de mogelijkheid

1zie onder meer: Dijk, J.J.M. van, en C.H.D. Steinmetz,
De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979, Den Haag, Staats-
uitgeverij, 1979.
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tot selectie: sommige aangiftes worden officieel op pa-

pier gezet, andere niet.

Uit de onderzoeken kwam ook naar voren dat het feit of
men wel of geen aangifte doet van een misdrijf nogal eens
samenhangt met het vertrouwen dat men heeft in de werk-
wijze van de politie.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat de hoofd-

vraag van het onderzoek naar het achterwege blijven van

aangiften op de Nederlandse Antillen pas dan beantwoord

ken worden als eerst de omvang van de werkelijke crimina-

liteit is vastgesteld. Vervolgens kan dan worden inge-

gaan op de vraag naar het aangiftegedrag van

slachtoffers: wie doet aangifte en wie niet en wat zijn

de motieven om het niet te doen. Dit laatste element

sluit voor een deel aan bij de tweede hoofdvraag van het

onderzoek naar de houding van het publiek in het algemeen

tegenover de politie.

Tot nu toe is het begrip werkelijke criminaliteit gehan-
teerd. De indruk zou gewekt kunnen worden dat door middel
van een bevolkingsonderzoek ook inderdaad alle vormen
van criminaliteit aan het licht komen. Dit is niet het
geval.
In de eerste plaats vloeit uit de vraagstelling voort dat
individuele personen het slachtoffer moeten zijn geweest
van een misdrijf. Indien het om misdrijven gaat waarbij
ondernemingen, instellingen of instanties slachtoffer
worden bv. bij oplichting, fraude, diefstal etc., vallen
zij buiten het raam van dit onderzoek. Als er helemaal
geen sprake is van slachtoffers, zoals bij bepaalde
verkeersmisdrijven of bv. bij drughandel, of wanneer
slachtoffers niet meer te achterhalen zijn, zoals toe-
risten, kan op deze criminaliteitsomvang met behulp van
bevolkingsonderzoek in elk geval geen zicht verkregen
worden.
In de derde plaats worden bepaalde soorten misdrijven,
waarbij wel. sprake is van schade aan individuele per-
sonen om verschillende redenen niet in dit soort van
onderzoek opgenomen. Dat zijn dan over het algemeen
vormen van zware geweldscriminaliteit zoals (poging tot)
moord, doodslag en verkrachting.
Toch moet, ondanks de aangegeven restricties opgemerkt
worden dat de criminaliteit waar het in dit onderzoek om
gaat ongeveer 90% van de totale criminaliteit waarbij
personen slachtoffer worden, omvat. Over het algemeen
gaat het dan niet om de zeer ernstige misdrijven, maar om
de wat lichtere vormen van criminaliteit, die in ver-
houding het meest frequent voorkomen en waarvan de
doorsnee burger het meest last van heeft.

Uit de slachtofferenqu®tes, maar ook uit ander onderzoek
dat door het WODC is uitgevoerd, is gebleken dat crimina-
liteit een onderwerp is dat de bevolking nogal bezig-



houdt. Angst- en onrustgevoelens vormen als het ware een

subjectieve maat voor het criminaliteitsniveau, naast de

objectieve maat die gebaseerd is op feitelijk slachtof-

ferschap. Om te bezien in welke mate deze angst- en on-

rustgevoelens bij de bevolking op de Nederlandse

Antillen een rol spelen, is daartoe een aantal vragen op-

genomen.

Tenslotte zijn, als uitbreiding van het thema houding

van publiek tegenover politie, vragen opgenomen over de

contacten met de politie, taken van de politie, zicht-

baarheid van de politie en klachten over de politie.

Samengevat valt de"probleemstelling van het onderzoek in
de volgende 11 hoofdvragen uiteen:

1. hoe groot is de omvang van de criminaliteit afgemeten
aan de volgende 9 misdrijven:

a. inbraak bij particulieren

b. joyriding

c. diefstal uit de auto

d. beroving op straat

e. diefstal van andere eigendommen (bv. uit tuin,
van de porch, op het werk, op school, etc.)

f. vernieling of beschadiging van eigendommen

g. aanval/mishandeling buitenshuis

h. doorrijden na ongeval

i. overige misdrijven (bv. laster, belediging, aan-
randing, mishandeling binnenshuis etc.).

2. hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de po-
litie

3. wat zijn de motieven van slachtoffers om geen aan-
gifte te doen

4. hoeveel slachtoffers ondertekenen een proces-verbaal
van aangifte of een verklaring

5. wat vinden slachtoffers/aangevers van de wijze waar-
op hun zaak door de politie behandeld is

6. hoe groot is de bereidheid om in de toekomst aangifte
te doen bij de politie in geval van slachtofferschap



7. in welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en
onrustgevoelens met betrekking tot criminaliteit

8. wat voor soort contacten heeft het publiek met de po-
litie en wat zijn de ervaringen daarbij

9. wat ziet de bevolking als de belangrijkste taken van
de politie

10. hoe is het gesteld met de zichtbaarheid van politie
in eigen buurt of straat

11. heeft men ooit een klacht ingediend tegen de politie
en hoe is deze afgehandeld.

2.2 Methode van onderzoek
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven noodzaakt een
studie naar de omvang van de werkelijke criminaliteit en
het aangiftegedrag van slachtoffers tot een bevolkings-
onderzoek. Het is gebruikelijk in gedragswetenschap-
pelijk onderzoek te kiezen voor een methode waarbij niet
de hele populatie (i.c. de bevolking) hoeft te worden
onderzocht, maar slechts een deel daarvan: een zoge-
naamde steekproef.
Voorwaarde is wel -ten behoeve van representatieve uit-
komsten- te zorgen voor een steekproef die een goede af-
spiegeling vormt van de bevolking als geheel maar ook per
eiland. In dit geval moest de. steekproef representatief
zijn voor de bevolking van vier van de zes eilanden:
Curacao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten. De andere twee
eilanden, Sint Eustatius en Saba, zijn niet in het onder-
zoek betrokken in verband met het kleine aantal inwoners.
Gegevens van het bevolkingsregister per 1 januari 1980
moesten een waarborg bieden voor representativiteit van
de steekproef naar tenminste twee criteria: geslacht en
leeftijdsopbouw van de bevolking. Een beperking was in
een eerder stadium al vastgelegd: alléén Antillianen van
16, jaar en ouder zouden aan het onderzoek deelnemen.
Naast de criteria geslacht en leeftijdsopbouw waren te-
vens gegevens aanwezig over het werkende en niet-werken-
de deel van de bevolking (schattingen op basis van de
uitkomsten van de proefcensus 1980). Hoewel dit derde
criterium van minder belang was voor de representativi-
teit van het onderzoek-, is het toch meegenomen in het
samenstellen van de steekproef.

Op basis van schattingen die voorafgaand aan het onder-
zoek gedaan werden en waarbij rekening werd gehouden met
mogelijke aantallen slachtoffers per type misdrijf, is
besloten tot het trekken van een relatief grote steek-
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proef van ongeveer 2.500 personen. De steekproef is
daardoor iets groter dan één procent van de populatie.
Omdat de bewoners van de Nederlandse Antillen bij de be-
volkingsbureaus geregistreerd zijn per adres, werd het
adressenbestand van deze bureaus (bijgewerkt met de
laatste gegevens van de volkstelling van 1980) als
ingang genomen voor het trekken van de steekproef. Omdat
het adressenbestand per eiland gerangschikt was naar
teldistrict, werd een representatieve spreiding van
adressen over een eiland gewaarborgd.
Vooraf rekening houdend met weigeringen, onbereikbare
personen, uitval e.d. was de adressensteekproef groter
dan het benodigde aantal interviews. In totaal werden
ongeveer 3.200 adressen uit het bestand getrokken.
Indien het aantal adressen niet toereikend zou zijn,
zouden vervangingsadressen genomen worden die zo dicht
mogelijk bij (naast) de steekproefadressen lagen.
In verband'met dubbeltellingen (zoals bv. bij inbraken),
mocht. per adres slechts één proefpersoon geinterviewd
worden.

Voor de interviews is gebruik gemaakt van vragenlijsten
die voor het grootste deel voorgestructureerde antwoord-
categorieën bevatten. De, enquêtes werden mondeling in
het Papiamento, het Nederlands of het Engels afgenomen.,
Tot slot,dient nog vermeld te worden dat'het onderzoek
overwegend beschrijvend van aard is.
Bij de analyse van het onderzoekmateriaal zijn zo nu en
dan statistische toetsen uitgevoerd (chi-kwadraat
toets). Bekeken is dan of verschillen die gevonden worden
tussen twee of meer subgroepen in de steekproef op toeval
berusten of dat het werkelijke verschillen zijn. In dat
laatste geval is er sprake van significante verschillen.
De p-waarde (probability) die bij significante ver-
schillen gegeven wordt, geeft de kans op toeval aan;
P<.05 wil zèggen dat de kans op toeval kleiner dan 5 op
100 is. Zoals te doen gebruikelijk in sociaal-weten-
schappelijk onderzoek is vijf procent toeval als
grenswaarde aangehouden.

2.3 Voorbereiding en uitvoering van het veldwerk
De 87 enquêteurs en enquêtrices die aan het onderzoek
meewerkten hadden allemaal interviewervaring opgedaan
bij de volkstelling van 1981. Zij kregen in groepsverband
uitleg over inhoud en opzet van het onderzoek en tevens
instructie over het afnemen van de vragenlijsten. Omdat
er een paar.dagen verliep tussen de instructiebijeen-
komsten en de start van de enquêteperiode, werd hen de
mogelijkheid geboden de vragenlijst als proef in eigen
kring af te nemen. Later, bij de uitreiking van de lijst
met steekproefadressen, konden zij nog aanvullende in-
formatie krijgen.
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Voorafgaand- aan de start van het veldwerk werd de be-
volking ingelicht over het feit. dat het onderzoek op
handen was. Dit gebeurde door middel van
televisie-uitzendingen, radioboodschappen en adverten-
ties in de dagbladen. De bevolking werd daarin ook opge-
roepen medewerking aan het onderzoek te verlenen.
Het veldwerk heeft drie weken in beslag genomen, gestart
werd op 15 juni en gestopt op 4 juli 1981.

2.4 Representativiteit van het onderzoek
Aangezien de enquêteurs uit een ruime hoeveelheid (re-

serve-)adressen konden putten, is het moeilijk na te gaan

hoe hoog de respons op het onderzoek is geweest. Wel kan

wat worden gezegd over-het aantal weigeringen, hoewel ook

daarover geen exacte gegevens bekend zijn. Bij navraag

onder de enquêteurs bleek het aantal personen dat wei-

gerde aan het onderzoek mee te werken zeer gering: 2 è3

procent van het aantal benaderde personen.

Sint Maarten maakt hierop een uitzondering. Het is moge-
lijk dat de publiciteitscampagne hieraan gedeeltelijk
debet is. Op Sint Maarten is, in tegenstelling tot de an-
dere eilanden, de bevolking in een laat stadium en minder
intensief geinformeerd over het onderzoek.
Van het streefgetal van ongeveer 2.500 interviews zijn er
ruim 2.200 gerealiseerd, dat wil zeggen bijna 90%. Het
zou mogelijk geweest zijn 2.500 interviews te realiseren
indien het veldwerk nog enige tijd langer had geduurd.
Gezien de beperkte tijd die voor het onderzoek beschik-
baart was is daarvan afgezien. Dit heeft tot resultaat
gehad dat het aantal gerealiseerde enquêtes op Aruba en
Sint Maarten kleiner is dan op de andere ei landen.
Van de 2.200 enquêtes bleek er achteraf een aantal niet
bruikbaar voor de analyse. Na aftrek van deze interviews
blijven er tenslotte 2.1.66 bruikbare over, als volgt ver-
deeld over de vier ei landen:

streefgetal
(a)

gerealiseerd b in y
(b) van a

Curarao 1600 1461 91
Aruba 650 504 78
Bonaire 100 97 97
Sint Maarten 150 104 69

Totaal 2500 2166 87

Wat betreft de representativiteit kunnen de volgende op-
merkingen gemaakt worden.
Gegevens uit de bevolkingsregisters van Curagao en Aruba

zijn uitgangspunt geweest voor een representatieve ver-
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deling van de steekproef naar geslacht en leeftijd. Zoals
uit tabel 1 van de bijlage mag blijken is het gelukt in
het onderzoek een juiste representatie naar sexe te ver-
krijgen. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsopbouw van de
Antilliaanse bevolking (zie tabel 2 van de bijlage). On-
danks het feit dat op Aruba in verhouding wat minder
interviews gerealiseerd zijn, zijn zowel sexe als leef-
tijdsopbouw in de steekproef goed gerepresenteerd. Voor
Sint Maarten geldt dat de jongeren tot 25 jaar waar-
schijnlijk sterk ondervertegenwoordigd zijn.
Het derde criterium, het werkende en niet-werkende deel
van de bevolking, is op het eerste gezicht wat minder
goed gerepresenteerd: de werkenden zijn in het onderzoek
enigszins ondervertegenwoordigd (zie tabel 3 van de bij-
lage). Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de verdeling
tussen actieven en niet-actieven in de beroepsbevolking
gebaseerd is op schattingen die gemaakt zijn op, basis van
de proefcensus van 1980. Het belang van representatie op
dit criterium is bovendien ondergeschikt aan een goede
representatie naar leeftijd en geslacht en de afwijking
zal op de resultaten dan ook nauwelijks van invloed zijn.
Tenslotte zij nogmaals vermeld dat de geografische
spreiding van de steekproeven over de afzonderlijke ei-
landen is gewaarborgd door de methode van steekproef-
trekking uit het adressenbestand van het bevolkingsre-
gister. Bij dit register waren de adressen gerangschikt
naar teldistrict.
Samengevat kan geconcludeerd worden dat, gezien het ge-
ringe aantal weigeringen en de criteria die gehanteerd
zijn, bij het trekken en samenstellen van de steekproef,
de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor
de bevolking van de Nederlandse Antillen.
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3 DE RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

3.1 Omvang van de criminaliteit
Uit het cijfermateriaal blijkt dat 730 personen van 16
jaar of ouder ooit het slachtoffer zijn geweest van ten-
minste één van de negen misdrijven die in het onderzoek
aan de orde zi jnl .
Dat wil zeggen dat eenderde van de Antilliaanse bevolking
ervaring heeft als slachtoffer van een misdrijf en twee-
derde geen ervaring heeft.

Tabel 1: Antillianen van 16 jaar of ouder die ooit
slachtoffer zijn geweest van één of meer van de vermelde
delicten (N=2166) N)

absoluut
.aantal

%

inbraak 326 15,1
joyriding 32 3,1 **)
diefstal uit de auto 176 16,9 *N)
diefstal andere eigendommen 158 7,3
beroving op straat 51 2,4
aanval/mishandeling buitenshuis 30 1,4
beschadiging/vernieling eigen-

dommen- 151 7,0
doorrijden na ongeval 71 3,3

N = grootte van de steekproef
*M) gepercenteerd op aantal autobezitters (H=1042)

De tabel laat zien dat twee misdrijven relatief hoog
scoren: inbraken en diefstal uit de auto. Ruim 1 op de 7
Antillianen geeft aan dat er in het verleden ooit wel

1 Sommige personen zijn het slachtoffer geweest van meer

dan een misdrijf. Bij de berekening van het totale

slachtofferpercentage worden zij slechts eenmaal meege-

teld. De 'overige misdrijven' zijn ook bij de berekening

opgenomen.
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eens bij hem of haar is ingebroken. Aangezien per huis-
houden slechts één persoon geinterviewd mocht worden,
kan dit cijfer zonder bezwaar geprojecteerd worden op het
aantal huishoudens op de- Nederlandse' Antillen.
Opvallend is ook dat ongeveer 1 op de 6 autobezitters

meldt dat er ooit uit zijn of haar auto iets is gestolen.

Een middengroep wordt gevormd door twee van de acht mis-

drijven: diefstal van andere eigendommen en bescha-

diging of vernieling van eigendommen. Voor beide geldt

dat 1 op de 14 Antillianen daarvan ooit het slachtoffer

is geweest.

Relatief laag scoren de volgende misdrijven: joyriding,
beroving op straat, mishandeling of aanval buitenshuis
en doorrijden na een ongeval.

Het zal duidelijk zijn dat hierboven beschreven is in
hoeverre men ooit slachtoffer werd van een van de ge-
noemde delicten. Interessanter is het om te bekijken hoe
groot de kans is van een gemiddelde Antilliaanse burger
om in een periode van één jaar slachtoffer te worden van
een of meer delicten. In de enquête is dan ook gevraagd
wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf. Daarbij
kon ook aangegeven worden of men slachtoffer was geweest
van andere misdrijven die nog niet eerder aan de orde
waren: de 'overige misdrijven'.
De kans om slachtoffer te worden van één of meer delicten
in de periode juli 1980 t/m juni 1981 (een kalenderjaar)
was 17%, dat wil zeggen dat ongeveer 1 op de zes
Antillianen in een jaar tijd de kans loopt slachtoffer te
worden van één of meer van de negen genoemde misdrijven.
Voor vrouwen ligt dit percentage lager dan voor mannen:
15,1 tegenover 19,31. Dit betekent dat 1 op 6 á 7 vrouwen
de kans loopt gedurende een jaar slachtoffer te worden,
terwijl de verhouding bij de mannen bijna 1 op 5 is.
Het grootste risico loopt men in de leeftijdsklasse tus-
sen 25 en 39 jaar, daaronder en daarboven is het risico
lager: 19,4% tegenover 15,5 en 16,12.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.01
significant voor chi-kwadraat: p<.05
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Tabel 2: Percentage Antillianen van 16 jaar of ouder dat
slachtoffer is geweest van één of meér van de vermelde
delicten in de periode juli 1980 t/m juli 1981 (een ka-
lenderjaar)1

inbraak 6,2
joyriding 1,0
diefstal uit de auto 8,3
diefstal andere eigendommen 3,4
beroving op straat 0,8
aanval/mishandeling buitenshuis 0,5
beschadiging/vernieling eigendommen 2,6
doorrijden na ongeval 0,8
overige misdrijven 1,9

De tabel laat zien dat da kans om slachtoffer te worden
van een diefstal uit de auto het grootst is. Een op de
twaalf autobezitters loopt die kans gedurende een jaar.
Ook is de kans om slachtoffer van een inbraak te worden
groot: ruim 6% van de Antilliaanse burgers loopt die kans'
in een jaar tijd. Relatief laag is de kans op andere ver-
mogensmisdrijven of op een geweldsmisdrijf. Wel moet nog
opgemerkt worden dat de kans op een vermogensmisdrijf
aanzienlijk groter is dan de kans op een geweldsmidrijf.

3.1.1 De misdrijven: aard en bijzondere omstandigheden
Al diegenen die zeiden dat zij ooit slachtoffer waren ge-
weest van een van de genoemde misdrijven werd een aantal
vervolgvragen voorgelegd die een beter beeld moesten ge-
ven van bijzondere omstandigheden en de ernst van het
misdrijf. Indien men vaker dan één keer slachtoffer was
geweest van eenzelfde soort misdrijf, werd alleen ge-
vraagd naar de meest recente ervaring.
Zo werd de vraag gesteld naar de toedracht van het mis-
drijf en naar factoren die het misdrijf bemoeilijkt of
vergemakkelijkt hadden. Ook kwamen aan de orde de omvang
van de financiële schade, eventueel lichamelijk letsel,
of men tegen de schade was verzekerd en dergelijke. Ui-
teraard werd ook telkens de vraag gesteld of men het
misdrijf bij de politie had gemeld en naar de tevre-
denheid over datgene wat de politie had gedaan. Dit
laatste wordt in de volgende paragrafen besproken; in de-
ze sub-paragraaf wordt alleen ingegaan op bijzonderheden
bij de afzonderlijke misdrijven.
Achtereenvolgens zullen de negen misdrijven worden, be-
handeld, waarbij nogmaals de slachtofferkans binnen de

1 zie voetnoot bij tabel 5 van de bijlage
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periode van een jaar wordt vermeld, alsmede het percenta-
ge van de bevolking dat ooit het slachtoffer werd. Daar-
na gaan wij over tot de beschrijving van de
bijzonderheden waarbij allen die ooit slachtoffer werden
zijn betrokken.
In de tekst zullen regelmatig percentages genoemd
worden. De kritische lezer zal opmerken dat niet alle
percentages tot 100 sommeren. In dat geval is het meestal
zo dat een klein aantal ondervraagden een ander antwoord
gaf, dat niet in de meest voorkomende categorieën viel.

a. Inbraak
Slachtofferkans in een jaar: 6,2%; ooit slachtoffer:
15,1%.

Aan allen die ooit slachtoffer waren van een inbraak,
326 personen in totaal, werd een aantal vragen gesteld
over de omstandigheden waaronder de inbraak plaats-
vond.
Allereerst moet vermeld worden dat bij 62% van de
slachtoffers eenmaal werd ingebroken en bij de ove-
rigen vaker.
In de meeste gevallen werd er in het woonhuis inge-
broken (84X) en op het moment dat de inbraak plaats-
vond was ruim eenderde van de bewoners zelf aanwezig.
Meer dan de helft van de inbraken vond 's avonds en 's
nachts plaats (53X), maar ook overdag wordt er nogal
eens ingebroken (44X). Tijdens langdurige afwezig-
heid, zoals in weekends of bij vakanties wordt er
relatief weinig ingebroken.
Aan de slachtoffers werd ook gevraagd hoe men was
binnengekomen. Driekwart van de inbrekers had zich
met geweld de toegang verschaft, waarbij zij de vol-
gende methoden nogal eens hanteerden: de deur
geforceerd, raam of deur uit het scharnier, shutters
geforceerd, ruit ingeslagen of ingedrukt. In 16% van
de gevallen werd do dief niet gehinderd door afge-
sloten ramen of deuren.
Ongeveer 75X van de slachtoffers kon aangeven hoeveel
financiële schade er was geleden. Die financiële
schade variëerde van NA. f. 6,- tot NA. f. 20.000,-.
De gemiddelde schade bedroeg ongeveer NA. f. 1.700,-.
Bij de helft van de slachtoffers was de schade niet
meer dan NA. f. 500,-, bij de overigen lag de schade
hoger.
Driekwart van degenen die financiële schade hadden
was niet verzekerd. De belangrijkste reden dat men
niet tegen de inbraak was verzekerd, was dat men er
niet aan gedacht had zich te verzekeren. Bovendien
voelde men zich zeker van de eigen omgeving. Een an-
dere, maar wat minder belangrijke reden was dat men
geen geld had om zich te verzekeren. Tenslotte was er
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ook nog een aantal mensen die zeiden weliswaar te zijn
verzekerd, maar dat de verzekering deze specifieke
schade niet dekte.

b. Jovridine
Slachtofferkans in een jaar: 1,0%; ooit slachtoffer:
3,1%.

In totaal waren 32 autobezitters ooit slachtoffer ge-
weest van joyriding, twee van hen vaker dan een keer.
Ruim eenderde van de slachtoffers zei dat de auto niet
was afgesloten toen hij werd gestolen. De overige
waren wel afgesloten. De meeste auto's (66%) werden op
de openbare weg of op een parkeerterrein gestolen,
terwijl eenderde van de gestolen voertuigen op het ei-
gen terrein of in de garage stond.
Zeven slachtoffers hadden geen financiële schade, 9

wisten het niet meer en de overige 16 konden het be-

drag nog noemen.

De financiële schade variëerde, van NA. f. 20,- tot
NA. f. 7.000,-. De helft van de schadebedragen was
niet hoger dan NA. f. 500,-, de overige lagen erboven.
Het gemiddelde schadebedrag was ruim NA. f. 1.400,-.
Zes slachtoffers die het schadebedrag nog wisten,
waren tegen de schade verzekerd, 10 niet.
De 10 niet-verzekerden gaven een grote verschei-
denheid van redenen daarvoor aan.

c. Diefstal uit de auto
Slachtofferkans in een jaar: 8,3X; ooit slachtoffer:
16,9%.

Bij de autobezitters was 176 maal ooit iets uit de au-
to gestolen. Bij 80% van de slachtoffers was dat een
keer gebeurd, bij de anderen vaker.
Ook hier bleek weer dat de auto nogal eens niet was

afgesloten, in ruim 40% van de gevallen. Meestal werd

er wat uit de auto gestolen als die op de openbare weg

of op een parkeerterrein stond. Toch gebeurde het bij

ongeveer eenvijfde van de slachtoffers zelfs als de

auto op het eigen terrein of in de garage geparkeerd

stond.

De meeste slachtoffers wisten nog hoeveel schade zij
hadden gehad.
De schade bij de diefstallen uit de auto variëerde van
NA. f. 2,- tot ruim NA. f. 4.900,-. De helft van de
schadebedragen was NA. f. 200,-, of minder. Het ge-
middelde schadebedrag was ongeveer NA. f. 350,-.Meer
dan driékwart van de slachtoffers met financiële
schade was niet verzekerd.

15



Evenals bij de inbraken was de belangrijkste reden die
men gaf waarom men niet verzekerd was dat men er niet
bij stilgestaan had zich hiertegen te verzekeren. Een
andere belangrijke reden was ook hier dat de verze-
kering deze schade nu juist niet dekte.

d. Diefstal andere eigendommen
Slachtofferkans in een jaar: 3,4X; ooit slachtoffer:
7,3%.

158 personen maakten. melding van het feit dat zij ooit
het slachtoffer waren geweest van diefstal van andere
eigendommen. Eenderde van de slachtoffers was dat
vaker dan eens overkomen. Het gaat hier onder meer om
diefstal van allerlei eigendommen uit de tuin, van de
porch, op school, op het werk, in bars enz.
Ongeveer driekwart wist zich het precieze schadebe-
drag nog te herinneren.
De schade bij deze diefstallen varieerde, voorzover
bekend, van NA. f. 1,- tot NA. f. 5.000,-. De helft
van de slachtoffers had niet meer dan NA. f. 200,-
schade, terwijl het gemiddelde bedrag op ruim NA. f.
480,- lag.
Bijna 90% van de slachtoffers met een bekend schadebe-
drag was niet verzekerd. Ook hier had men er vaak niet
bij stilgestaan zich ertegen te verzekeren.

e. Beroving op straat
Slachtofferkans in een jaar.: 0,8%; ooit slachtoffer:
2,4X.

In de steekproef zaten 51 personen die ooit op straat
waren beroofd; 41 van hen waren eenmaal beroofd en de
andere 10 tweemaal of vaker.
Slechts drie van de 51 waren met een wapen bedreigd.
De schade bij de beroving liep uiteen van NA. f. 5,-
tot NA. f. 6.000,-. De helft van de slachtoffers werd
niet meer dan NA. f. 100,- afhandig gemaakt, voor de
andere helft lag het schadebedrag hoger. Gemiddeld
bedroeg de financiële schade ruim NA. f. 450,-.
Aangezien men zich niet tegen dit type misdrijf ken

verzekeren zijn hierover geen vervolgvragen opgeno-

men.

f. Aanval/mishandeling buitenshuis
Slachtofferkans in een jaar: 0,5%; ooit slachtoffer:
1,4%.

Van de 30 slachtoffers die ooit buitenshuis waren aan-
gevallen of mishandeld waren er 6 bij wie dat vaker
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dan eenmaal was gebeurd. Straatruzies en vechtpar-
tijen zijn door de ondervraagden hoogstwaarschijnlijk
niet als een aanval of mishandeling opgevat.
Negen van de 30 slachtoffers waren lichamelijk gewond
(30X) en zeven van hen hadden als gevolg daarvan een
arts moeten bezoeken.
Bij drie slachtoffers werden ook persoonlijke eigen-
dommen beschadigd.
Slechts twee slachtoffers gaven aan dat zij financië-
le schade hadden geleden door hetgeen hen was over-
komen.

g. Beschadiging/vernieling eigendommen
Slachtofferkans in een jaar: 2,6%; ooit slachtoffer:
79.0%.

Er waren 151 personen van wie ooit eigendommen waren
beschadigd of vernield. 70% van hen had het eenmaal
meegemaakt, bij de rest was het vaker voorgekomen.
In bijna de helft van de gevallen ging het om ver-
nielingen of beschadiging van de auto, maar ook rela-
tief vaak kwam het voor dat vernielingen aan de woning
waren toegebracht. Ook werden vernielingen aan tuinen
en tuinmeubilair gemeld. De financiële schade vari-
eerde van.NA. f. 10,- tot NA. f. 10.000,-. Nagenoeg de
helft van de schadeposten bleef beneden de NA. f.
200,-. Het gemiddelde bedrag was ruim NA. f. 590,-.
Ook bij dit misdrijf verviel de vraag naar eventuele
verzekeringen.

h. Doorrijden na ongeval
Slachtofferkans in een jaar: 0,8%; ooit slachtoffer:
3,3%.

Van alle in het onderzoek betrokken personen meldden
er 71 dat zij ooit als slachtoffer bij een ongeval be-
trokken waren waarna de andere partij was
doorgereden. Tien procent van hen was dat zelfs vaker
dan een keer overkomen.
In de meeste gevallen ging het om aanrijdingen van
twee auto's maar ook voetgangers werden aangereden,
een enkele keer een fietser of motorrijder.
Bijna een kwart van de slachtoffers had lichamelijk
letsel opgelopen en van hen moesten de meesten naar
aanleiding daarvan naar een dokter.
Van bijna 70% van de slachtoffers waren ook eigen-
dommen. beschadigd..
Ruim 60% noemde een exact bedrag. De financiële schade
variëerde, voor zover bekend, van NA. f. 5,- tot NA.
f. 14.000,-. De helft van de schadebedragen was niet
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hoger dan NA. f. 250,-, terwijl het gemiddelde bedrag
op NA. f. 770,- lag.
Van de 45 slachtoffers met een bekend schadebedrag was
bijna de helft niet verzekerd; sterk uiteenlopende
redenen werden daarvoor gegeven.

1. Overige misdrijven
Slachtofferkans in een jaar: 1,9%; ooit slachtoffer:
onbekend.

Tot slot van de serie over eigen ervaringen met cri-
minaliteit werd aan alle personen gevraagd of men in
het afgelopen jaar nog slachtoffer was geweest van een
misdrijf dat nog niet in de enquête aan de orde was
geweest. Het ging er hier dus niet om of dat ooit wel
eens gebeurd was, maar uitsluitend in het afgelopen
jaar: juli 1980 t/m juni 1981.
41 personen gaven aan dat zij in het afgelopen jaar
van een ander misdrijf slachtoffer waren geweest.
Van die 41. slachtoffers waren er 13 die zeiden

belasterd of beledigd te zijn -(32Z). De overigen

meldden een scala van andere misdrijven zoals aan

randingen, mishandeling binnenshuis, oplichting,.

fraude e.d. Omdat er een dermate grote variatie van

delicten mogelijk was, zijn geen vervolgvragen over

schade en verzekering gesteld.

3.2 Heidingen van misdrijven bij de politie
Van groot belang voor?het onderzoek is inzicht te krijgen
in de verhouding tussen de-feitelijke criminaliteit die
voorkomt en de geregistreerde criminaliteit. Deze ver-
houding kan gedeeltelijk afgeleid worden uit het zoge-
naamde 'meldingspercentage'. Hiertoe wordt aan de
geënquêteerde slachtoffers gevraagd of zij het misdrijf
bij de politie gemeld hebben.
Het zogenaamde meldingspercentage geeft niet alleen voor
een deel zicht, op de verhouding tussen feitelijke en ge-
registreerde criminaliteit, maar zou ook als aanwijzing
kunnen dienen voor het vertrouwen van de bevolking in de
politie als wetshandhaver in het algemeen of als be-
strijder van criminaliteit in het bijzonder. Na het
aangeven van de meldingspercentages voor de ver-
schillende delicten, wordt nader ingegaan op de motieven
van slachtoffers om een misdrijf niet bij de politie te
melden.

3.2.1 De meldingspercentages
De meldingspercentages zijn berekend op alle personen
die .ooit slachtoffer werden van een misdrijf.
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Tabel 3: Aantal delicten dat bij de politie is gemeld
door personen die ooit slachtoffer werden

aantal aantal
slacht- mei-
offers dingen

abs. abs. %

inbraak 326 240 73,6
joyriding 32 22 68,8
diefstal uit de auto 176 60 34,1
diefstal andere eigendommen 158 41 26,0
beroving op straat 51 23 45,1
aanval/mishandeling buitenshuis 30 16 53,3
beschadiging/vernieling eigend. 151 61 40,4
doorrijden na ongeval 71 43 60,6

totaal misdrijven 995 506 50,9

Uit de tabel blijkt dat er nogal wat verschillen zijn in
meldingspercentage per delict. Over het geheel gezien
wordt ongeveer de helft van de misdrijven wel en de an-
dere helft niet bij de politie gemeld. Wat dat betreft
zijn er ook geen verschillen tussen enerzijds de catego-
rie vermogensmisdrijven en anderzijds de categorie
geweldsmisdrijvenl.
Het is opvallend dat voor geen van de misdrijven een zeer
hoog meldingspercentage gevonden wordt; het hoogst
scoort inbraken, maar ook daarvan wordt ongeveer een
kwart niet -bij de politie gemeld, terwijl het toch een
van de meer ernstige vermogensdelicten is. Relatief hoog
scoren ook nog joyriding en doorrijden na ongeval met
respectievelijk 69 en 61Y..
Tot de middenmoot behoren berovingen op straat en mishan-
deling buitenshuis; hiervan wordt ongeveer de helft bij
de politie gemeld.
Relatief laag tot zeer laag zijn de meldingspercentages
voor vernieling van eigendommen, diefstal- uit de auto en
diefstal van andere eigendommen. Bij deze misdrijven
blijft ongeveer 60 tot 75% onbekend voor de politie.

3.2.2 De ondertekeningspercentage_s
Niet alleen de meldingspercentages geven een idee over de
verhouding feitelijke en geregistreerde criminaliteit..
Aan de slachtoffers die een misdrijf wel meldden bij de
politie werd gevraagd of zij uiteindelijk nog iets (een

1 de meldingspercentages verschillen niet voor
chi-kwadraat.
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proces-verbaal of verklaring) hadden ondertekend. Veelal
was dit niet het geval. Ongeveer eenderde van degenen die
een misdrijf hadden gemeld bij de politie zeiden ook nog
iets (een verklaring) ondertekend te hebben. De onderte-
keningspercentages zijn ook niet hoger als alleen die-
genen bekeken worden die in het laatste jaar een misdrijf
gemeld hebben.
Het aantal ondertekende verklaringen geeft een indicatie
van dat deel van de criminaliteit dat bij benadering door
de politie officieel op papier wordt vastgelegd. Dit aan-
deel van de criminaliteit zal dan ook met grote waar-
schijnlijkheid in de statistieken verschijnen. Het is
niet mogelijk om uitspraken te doen over het deel van de
meldingen dat niet op papier wordt vastgelegd. Wellicht
worden zij in de statistieken opgenomen, maar zekerheid
hierover is er niet.

3.3 Motieven om geen aangifte te doen bij de politie
Aan alle niet-melders werd gevraagd waarom het misdrijf
waarvan men slachtoffer was geworden niet bij de politie
was gemeld'.
De motieven die door de niet-melders gegeven werden zijn
in de volgende vier hoofdcategorieën onderverdeeld:
- niet nodig,
dat wil zeggen het was niet ernstig genoeg, niet de moei-

te waard, de schade was niet groot, enz.

Het lijkt er bij deze antwoorden op dat de moeite van het
doen van een aangifte niet in verhouding staat tot de
schade die het slachtoffer geleden heeft.
- het is zinloos/onoplosbaar,
dat wil zeggen het heeft geen zin, het helpt toch niet,

de politie kan er toch niets aan doen, je krijgt het toch

nooit terug enz.

Deze slachtoffers menen zelf weinig belang te hebben bij
een melding van het misdrijf in verband met de ophel-
deringskans. Dit wordt evenwel niet rechtstreeks aan de
politie verweten.
- negatief ten aanzien van de politie,
dat wil zeggen, de politie doet er toch niets aan, er is
geen vertrouwen in de politie.
De slachtoffers die dit soort van antwoorden geven zijn
van mening dat een aangifte toch niet tot resultaten
leidt en zien dat dan vooral als een tekortkoming van de
politie. Het wordt de politie direct verweten.
- andere redenen,
dat wil zeggen alle mogelijke motieven om geen aangifte

te doen die niet onder de eerste drie te rangschikken

zijn.

' alle misdrijven zijn hier opgenomen., behalve de 'ove-
rige misdrijven', omdat het daarbij gaat om een grote
verscheidenheid van strafbare feiten.
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Tabel 4: Motieven om geen aangifte bij de politie te
doen, in procenten

inbraak
joyriding
diefstal uit de auto
diefstal andere

eigendommen
beroving op straat
mishandeling buitens-

huis
vernieling eigendommen
doorrijden na ongeval

totaal misdrijven

niet zin- neg. en-

nodig loos/

onop-

losbaar

tav.

poli-

tie

ders

41 31 23 5
67 - - 33,
58 26 7 9

53 27 7 13
42 54 - 4

50 7 7 36
59 28 5 8
61 27 4 8

53 28 9 10

Opvallend hoog is over het algemeen het percentage
niet-melders dat aangeeft het niet nodig te vinden een
misdrijf bij de politie te melden.
Van alle niet-melders zegt ruim 50% dat het niet ernstig
genoeg was, niet de moeite waard of dat de schade gering
was. Met name op dit laatste willen wij aan het eind van
deze paragraaf wat nader ingaan.

Naast de ene helft van de niet-melders die zei het niet
nodig te vinden het misdrijf bij de politie te melden is
er nog de andere helft die andere motieven heeft de poli-
tie niet te informeren. Ruim een kwart van de
niet-melders doet uitspraken in de trand van: er is nu
eenmaal niets aan te doen. Uit hun antwoorden blijkt een
wat moedeloze, defaitistische houding wat betreft de op-
lossingskansen van het misdrijf. Met name bij de
slachtoffers van berovingen op straat is deze groep rela-
tief groot, bij de mishandelingen buitenshuis klein.

Duidelijk negatief ten aanzien van de werkwijze van de
politie is ongeveer 10% van de niet-melders. Veelal komen
de uitspraken erop neer dat de politie toch niets doet,
of dat men geen enkel vertrouwen in de politie heeft. De
negatieve opmerkingen in de richting van de politie komen
nogal eens voor bij de niet-melders van inbraken: men
zegt geen melding bij de politie te hebben gedaan omdat
de politie er (te) weinig aan doet.

Tien procent van de niet-melders tenslotte geeft nog an-
dere redenen. Daaronder vallen opmerkingen als: ik ben
bang een flater te slaan, ik ben bang om aangifte te doen
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en dergelijke. Joyriding en mishandeling zijn de twee
misdrijven waarbij andere antwoorden relatief vaak gege-
ven worden. Het gaat in beide gevallen om een gering
aantal personen, maar het valt wel op dat het motief bang
om aangifte te doen, nogal eens genoemd wordt door
slachtoffers van mishandeling. Het is waarschijnlijk dat
dit duidt op angst voor represailles van de kant van de
dader.

Zoals al eerder gezegd,-bleken nogal wat slachtoffer het
niet nodig te vinden de politie te informeren. Hierop
willen wij nog wat verder ingaan.
Bekeken is of er een verband bestaat tussen de hoogte van
de financiële schade en het meldingsgedrag van de
slachtoffers.
Voor de`hoogte van de schade is als scheidingscriterium
de mediaan van de schadebedragen genomen. Deze mediaan
geeft aan dat de helft van de slachtoffers een schade
hadden die beneden (<) dit bedrag ligt en de andere helft
een schade die ermee gelijk, of erboven ligt (^k) .

Tabel 5: Meldingspercentages en hoogte van de financiële
schade (NA.f.)

schade- meldings- schade- meldings-
bedrag percentage bedrag percentage

<f.500,- >f.500,-

inbraak 67 82 **

joyriding 57 89

<f.250,- a4.250,-
doorrijden
na ongeval 42 71 *

<f.200,- ^f.200,-
diefstal
uit de
auto 24 47 **
diefstal
and.eigend. 18 42 **

besch./vern. 27 59 **

<f.100,- >f.100,-
ber.op
straat 25 74 ***

De verschillen in meldingspercentages zijn signifi-
cant voor chi-kwadraat: * p<.05

** p<.01
*** p<.001
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Uit de tabel blijkt dat het meldingsgedrag voor de meeste
misdrijven samenhangt met de hoogte van de schade; lage
financiële schade gaat samen met een lager meldingsper-
centage, hoge schade met. hogere meldingspercentages.
Alleen bij joyriding is het verschil statistisch niet
significant.
In verband met de financiële schade moet tenslotte ook
nog vermeld worden dat verzekerde slachtoffers eerder
geneigd zijn een misdrijf bij de politie te melden dan
niet-verzekerden.

3.4 Activiteiten van de politie en tevredenheid van de
slachtoffers
Bij alle delicten, behalve de overige misdrijven, is aan
de slachtoffers die het misdrijf gemeld hebben gevraagd
hoe zij het gemeld hebben, hoe de politie daarop rea-
geerde, of zij de politie aanwijzingen konden geven en of
zij later nog navraag bij de politie gedaan hebben of
door haar benaderd zijn. Ter afsluiting is dan nog de
vraag gesteld of de slachtoffers tevreden waren over dat-
gene wat de politie had gedaan.

3:4.1 Activiteiten van slachtoffers/melders en politie
Omdat zich bij inbraken, althans voor het oog van het
slachtoffer, meer politie-activiteiten afspelen in ver-
gelijking met andere misdrijven, zijn een aantal extra
vervolgvragen gesteld. De belangrijkste daarbij was ui-
teraard of de politie ook sporenonderzoek gedaan heeft,
ofwel de zaak op de plaats van de inbraak heeft gecheckt.
In de meeste gevallen had de politie tegen de melders ge-
zegd langs te zullen komen; of de inbraak nu telefonisch
of aan de wacht werd gemeld, 90% van de aangevers kreeg
te horen dat de politie zou komen. Dit gebeurde opeen
enkele uitzondering na dan ook. Uiteindelijk bleek de po-
litie van alle meldingen die zij binnenkreeg ook bij ruim
80% thuis de zaak te hebben gecheckt. De overige aange-
vers zeiden meestal dat de politie helemaal niets had
gedaan of hooguit een lijst had opgemaakt van vermiste
goederen of een rapport had geschreven.
Bij de andere misdrijven ging men vaak zelf direct naar
de politie (56%), of men belde de politie (40%). Interes-
sant is het dat van de laatste groep -de telefonische
melders- slechts 28% naar de wacht moest komen, dat wil
zeggen dat er voor de anderen eigenlijk niet eens de mo-
gelijkheid werd geboden om een verklaring te onderteke-
nen.
Vervolgens werd de vraag gesteld of de slachtoffers de
politie aanwijzingen hadden kunnen geven, hetzij over de
dader, hetzij andere aanwijzingen.
Van de ruim 500 slachtoffers die de politie hadden bena-
derd, zei bijna de helft dat zij de politie aanwijzingen
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had kunnen geven, 40% over de eventuele dader(s) en bijna
10% andere aanwijzingen. .
Gevraagd naar latere contacten met de politie in verband -
met het gemelde misdrijf zei ruim een kwart van de
slachtoffers dat men later de politie nog een of meer ma-
len had benaderd, terwijl ongeveer 7% later nog door de
politie zelf was benaderd. Ruim tweederde had dus zelf
geen initiatief meer genomen om informatie te krijgen of
later nog wat van de politie gehoord.

3.4.2 Tevredenheid van de slachtoffers
Van alle slachtoffers die een misdrijf bij de politie
hadden gemeld was 35% tevreden over de activiteiten van
de politie, 10% was noch tevreden, noch ontevreden en
ruim de helft was ontevreden over de inspanningen van de
politie.
De belangrijkste redenen waarom men tevreden was waren
dat de politie haar best had gedaan, dat de zaak snel op-
gelost/opgehelderd was en dat de politie snel had gere-
ageerd. Minder frequent, maar toch nog het vermelden
waard is de tevredenheid over de behandeling en de afhan-
deling als geheel.
Ontevreden was men met name over het feit dat de politie
niets of geen enkele moeite had gedaan. Bovendien zeiden
nogal wat slachtoffers dat de politie wist wie de dader
was, maar desondanks niets deed. Een andere belangrijke
reden voor ontevredenheid bij de slachtoffers was dat men
nooit meer wat gehoord had van de politie. Tot slot was
een groot aantal slachtoffers ontevreden omdat de zaak
niet was opgehelderd.

3.5 Aangiftebereidheid in de toekomst
Alle geenquêteerden, zowel degenen die ooit slachtoffer
van een misdrijf waren geweest als ook degenen die geen
ervaring als slachtoffer hadden, werd gevraagd of zij,
als zij (weer) slachtoffer zouden worden, aangifte
zouden doen bij de politie. Deze vraag werd bij ieder
misdrijf opnieuw gesteld. 88% was er absoluut zeker van
dat zij de politie zouden informeren wanneer zij slacht-
offer van een misdrijf zouden worden. De anderen
twijfelden of waren er zeker van dat zij de politie niet
op de hoogte zouden stellen.
Van belang voor het onderzoek was natuurlijk de vraag of
er verschillen zijn tussen enerzijds de groep die geen
ervaring als slachtoffer met de politie had en anderzijds
de groep die uit ervaring kon spreken. Van de laatste
slachtoffers is eveneens bekeken of hun tevredenheid
over de politie-activiteiten een rol speelt bij hun even-
tuele toekomstige gedrag als slachtoffer.
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Tabel 6: Overzicht van aangiftegedrag bij toekomstig

slachtofferschap (zeker wel de politie waarschuwen) naar

ervaring als slachtoffer en tevredenheid over

politie-activiteiten, in procenten

waarschuwt zeker de politie

geen ervaring
als slachtoffer

ervaring als slachtoffer

89 83

tevredenheid over pol.act.

tevr. neutr. ontevr.

97 91 73

Uit de tabel blijkt in de eerste plaats dat het wel dege-
lijk uitmaakt of men ervaring als slachtoffer heeft of
niet. Van de mensen die geen ervaring hebben zegt 89% ze-
ker in de toekomst de politie te waarschuwen, terwijl zij
die uit ervaring spreken daar wat minder zeker van zijn:
83% waarschuwt de politie in de toekomst zekert .
Belangrijker is echter het verschil binnen de groep die
ervaring met de politie heeft. Van degenen die tevreden
waren over de politie waarschuwt 97% de politie in de
toekomst, van de groep die ontevreden was slechts 73%1.
Bij dit laatste moet dan nog opgemerkt worden dat, zoals
in paragraaf 3.4.2 beschreven is, ruim de helft die het
misdrijf in het verleden bij de politie meldde, ontevre-
den was over de politie-activiteiten.

Nadat gevraagd is naar de aangiftebereidheid in de toe-
komst werd de respondenten de vraag voorgelegd waarom men
de politie zou waarschuwen en waarom niet.
De twee belangrijkste redenen die men gaf waarom men wel
contact op zou nemen met de politie waren ten eerste 'de
dader moet gepakt en bestraft worden' en als tweede
noemde men 'ik kan zelf niets doen, maar ik hoop dat de
politie kan helpen, de politie moet de zaak proberen op
te lossen'.
Twee andere redenen die vaak genoemd werden waren 'de po-
litie is de bevoegde instantie' en 'het is het enige wat
je kunt doen'.
Tot slot werden nogal eens genoemd 'je moet de politie op
de hoogte stellen' en 'er is een kans dat de dader gepakt
wordt en de goederen terugkomen'.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001.
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De belangrijkste redenen waarom men geen contact met de
politie zou 'opnemen waren: 'de politie doet er toch niets
aan, ik heb geen vertrouwen in de politie', 'ik neem zelf
wel maatregelen, los het zelf wel op'. 'het heeft geen
zin, het helpt toch niet'-, 'het is de moeite niet'. Met
name de eerste twee redenen werden relatief vaak genoemd;
uit de eerste spreekt een negatieve houding ten aanzien
van de politie, uit de tweede een nogal gevaarlijke ten-
dens het recht in eigen hand te nemen. Het gaat hierbij
evenwel om een vrij kleine groep personen.

3.6 Angst- en onrustgevoelens in verband met criminaliteit
Zoals al eerder is aangegeven kan men het criminaliteits-
niveau niet alleen afmeten aan een objectieve maat,
namelijk de omvang van de feitelijke criminaliteit, maar
ook aan een meer subjectieve maat: het gevoel van onvei-
ligheid bij de burgerij en het risico dat men denkt te
lopen slachtoffer van een misdrijf te worden.
In het onderzoek zijn dan ook vragen gesteld die.een
beeld moeten geven van angst- en onrustgevoelens bij de
bevolking in verband met criminaliteit.
Om een indruk te krijgen van de mate waarin criminaliteit

de bevolking bezighoudt is in de eerste plaats gevraagd

of men in de afgelopen dagen voorafgaand aan het onder-

zoek met iemand over dit onderwerp gesproken had en welke

soorten van misdrijven daarbij dan wel besproken waren.

Ongeveer een kwart van de geënquêteerden had in de afge-

lopen dagen inderdaad nog over het onderwerp criminali-

teit gesproken. Mannen hadden meer over misdaad

gesproken dan vrouwenl. Op de vraag over welke specifieke

misdrijven dat gesprek ging werden de volgende antwoor-

den gegeven.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001.
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Tabel 7: Misdrijven waarover de afgelopen dagen gespro-
ken werd (N=2166.)

absoluut %

inbraak 313 14,5
beroving op straat 186 8,6
aanranding, verkrachting 139 6,4
doodslag, moord 103 4,8
vernieling 96 4,4
zakkenrollerij 85 3,9
mishandeling op straat 84 3,9
mishandeling binnenshuis 72 3,3
diefstal uit de auto 63 2,9
joyriding 62 2,9
diefstal van vervoermiddel 47 2,2
misdrijven door ondernemers 46 2,1
diefstal van vee 45 2,1
laster, belediging 41 1,9
verduistering, oplichting 31 1,4
kaping, gijzeling 27 1,2
overige soorten misdrijven 70 3,2

In gesprekken over criminaliteit zijn inbraken het al-

lerbelangrijkste thema. Daarnaast vormt een groep van

ernstige tot zeer ernstige geweldsdelicten een belang-

rijk gespreksonderwerp. Over berovingen op straat, aan-

randingen/verkrachtingen en moord of doodslag wordt op

de Nederlandse Antillen nogal vaak gesproken.

Belangrijke aanleidingen om over het onderwerp crimina-
liteit te praten waren artikelen in kranten of
weekbladen, radio-uitzendingen en iets wat anderen ver-
telden. Minder belangrijke aanleidingen waren t.v.-pro-
gramma's of iets wat in de buurt gebeurde of wat men zelf
had meegemaakt.

Een tweede criterium voor gevoelens van angst en onvei-
ligheid is de mate waarin men denkt zelf slachtoffer te
worden van een misdrijf.
Omwille hiervan is aan de respondenten gevraagd hoe vaal(
men eraan denkt zelf slachtoffer van een misdrijf te
worden en aan welke misdrijven dan speciaal gedacht
wordt. Vervolgens is gevraagd hoe groot men die kans acht
en of men denkt dat de kans groter of kleiner geworden is
vergeleken met het jaar daarvoor.
Tot slot zijn, als derde criterium, vragen gesteld naar
veiligheidsgevoelens in eigen huis, in de buurt en elders
op het eiland.
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Tabel 8: Hoe vaak denkt u aan de mogelijkheid zelf het
slachtoffer te worden van een misdrijf (N=2166)

absoluut %

nooit 909 42,0
zelden 201 9,3
soms 625 28,9
regelmatig 246 11,4
vaak 134 6,2
weet niet 51 2,3

Uit de tabel blijkt dat ongeveer 18% van de bevolking re-
gelmatig tot vaak denkt aan de mogelijkheid zelf slacht-
offer van een misdrijf te worden. Meer dan de helft van
de bevolking denkt er evenwel zelden of nooit aan en de
rest denkt soms aan de mogelijkheid.
Vrouwen denken vaker aan de mogelijkheid slachtoffer te
worden dan manneni.

De soorten misdrijven waaraan men denkt zijn in de vol-
gende tabel gerangschikt.

Tabel 9: Misdrijven waarvan men denkt zelf slachtoffer
te kunnen worden (N=2166)

absoluut %

inbraak 519 24,0
beroving op straat 371 17,1
aanranding, verkrachting 296 13,7
mishandeling op straat 218 10,1
zakkenrollerij 193 8,9
mishandeling binnenshuis 145 6,7
doodslag, moord 124 5,7
joyriding 104 4,8
diefstal uit de auto 99 4,6
laster, belediging 95 4,4
vernieling 92 4,2
diefstal van vervoermiddel 78 3,6
kaping, gijzeling 34 1,6_
diefstal van vee 25 1,2
misdrijven door ondernemers 23 1,1
verduistering, oplichting 20 0,9
overige soorten misdrijven 42 1,9
geen misdrijf in het bijzonder 72 3,3

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001.
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Een parallel met datgene wat tabel 7 liet zien is duide-
lijk: inbraken scoren zeer hoog bij de angst- en onrust-
gevoelens van de bevolking, maar ook geweldsdelicten
zoals berovingen op straat en aanrandingen/verkrach-
ti'ngen bepalen voor een belangrijk deel de onrust op het
terrein van de criminaliteit.

Hoe groot nu schat men de kans zelf het slachtoffer van
een misdrijf te worden? Deze vraag werd aan de
respondenten voorgelegd en als volgt beantwoord:

Tabel 10: Schatting van de kans zelf slachtoffer van een
misdrijf te worden (N=2166)

(zeer) groot

tamelijk groot

tamelijk gering

(zeer) gering

weet niet

absoluut %

587 27,1
238 11,0
242 11,2
925 42,7
174 8,0

Meer dan een kwart van de ondervraagden schat de kans om
slachtoffer van een misdrijf te worden groot tot zeer
groot. Ruim 10% zegt dat de kans tamelijk groot is en de
rest acht de kans gering (54X) of heeft geen idee (8X).
Vrouwen schatten dat de kans groter is dan mannen en ook
ouderen-achten de kans groter dan jongeren1.
Als deze kans vergeleken wordt met een jaar geleden, dan

zegt ruim de helft van de bevolking dat de kans groter is

geworden, bijna 40% meent dat de kans gelijk is gebleven,

en een gering percentage vindt dat de kans in verge-

lijking met het voorgaande jaar kleiner is geworden.

Vrouwen denken eerder dat de kans groter is geworden dan

mannen, hetzelfde geldt voor de ouderen in vergelijking

met jongeren2.

Ter afsluiting van de angst- en onrustgevoelens werden
nog enkele vragen gesteld. De eerste vraag was:
Bent' u wel eens bang als u alleen thuis bent?
Deze vraag werd door bijna 29% van de geënqu@teerden be-
vestigend beantwoord. Ruim 70% van hen was vooral 's
avonds en 's nachts bang, maar bijna 20% voelde zich
zelfs de hele dag door thuis alleen niet veilig. Vrouwen
blijken veel banger te zijn dan mannen. als zij alleen
thuis zijn. Er is geen verband tussen leeftijd en de
angst om alleen thuis te zijn.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001
t significant voor chi-kwadraat: p<.05 en p<.001.
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De volgende vraag richtte zich op de veiligheidsgevoé-
lens in de eigen buurt. Slechts 10% van de ondervraagden
voelt zich onveilig in de eigen buurt, de meerderheid
voelt zich veilig tot zeer veilig. Bij de vrouwen ligt
het percentage dat zich daar onveilig voelt hoger dan bij
de mannen; er is geen verband tussen leeftijd en
(on)vei1igheidsgevoelens in dé ei gen buurt.
Over het algemeen voelt men zich in de eigen buurt net zo
veilig als een jaar geleden, bijna 20% voelt zich nu on-
veiliger. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat er
in de eigen buurt plekken of straten aanwijsbaar zijn
waar men 's avonds liever niet alleen komt, maar een
meerderheid kan in de buurt geen onveilige plekken of
straten noemen.
Anders is het met het idee over onveiligheid op de rest
van het eiland. Bijna de helft van de ondervraagden weet
plekken, straten of buurten te noemen waar men 's avonds
liever niet alleen komt. Vrouwen en personen tussen de 16
en 24 jaar zijn degenen die zowel voor de eigen buurt als
voor de rest van het eiland het vaakst plaatsen weten te
noemen waar zij 's avonds liever niet alleen komen.

Om de angst- en onrustgevoelens in hun algemeenheid te

kunnen bekijken is, aan de hand van de negen afzon-

derlijke vragen over dit onderwerp een totaalscore ge-

maakt. Vervolgens is een indeling gemaakt in vier

groepen. De eerste groep zonder enige vorm van angst en

onrust, de tweede met geringe, de derde met (tamelijk)

sterke en tenslotte de vierde met zeer sterke onrustge-

voelens. Wanneer de Antilliaanse bevolking in deze

groepen wordt verdeeld dan ziet men het volgende.

Tabel 11: Mate van angst en onrust met betrekking tot
criminaliteit (N=2166)

absoluut

geen 305 14,1
gering/matig 1050 48,5
(tamelijk) sterk 661 30,5

-zeer sterk 150 6,9

Er blijken bij meer dan eenderde van de bevolking, sterke
tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens in verband met
criminaliteit te leven. Bij vrouwen liggen de onrustge-
voelens hoger dan bij de mannen: 44% tegenover 30% ver-
toont sterke onrustgevoelensl. Er is geen verband tussen
de mate van angst- of onrust en de leeftijd van de onder-
vraagden.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001
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Belangrijk is de constatering dat er een nauwe samenhang
is tussen slachtofferervaring en angst voor criminali-
teit. Personen die ervaring hebben als slachtoffer ver-
tonen veel sterkere angst- en onrustgevoelens dan
personen die die ervaring niet hebben".

3.7 Contacten met de politie en ervaringen van het publiek
De bevolking kan op verschillende manieren in contact ko-
men met de politie, onder meer door het doen van een aan-
gifte of het melden van een misdrijf. Deze contacten zijn
uitvoerig in het voorgaande beschreven.
Zeer vaak is er contact tussen politie en burgers in ver-
band met het verkeer, zoals bij controles, overtredingen
en ongevallen. Over het algemeen zijn dat ook de meest
voorkomende contacten.
Andere contacten die veelvuldig tussen burgers en poli-
tie voorkomen hebben een grotendeels administratief ka-
rakter, men komt voor aanvraag of afgifte van een
rijbewijs, vergunningen en dergelijke, of men heeft met
de politie te maken bij de immigratie.
Ook in verband met rij-examens zijn er nogal wat con-

tacten. De overige contacten, onder meer als verdachte

van een misdrijf of getuige worden hier ingedeeld onder

de rubriek 'andere contacten'; zij komen in verhouding

weinig voor.

Aan- alle personen die op de een of andere manier met de
politie in aanraking waren geweest werd gevraagd hoe men
de laatste keer door de politie behandeld was. Achtereen-
volgens werd gevraagd of de politie al dan niet correct,
autoritair, behulpzaam of agressief was geweest.
Ruim 10% van degenen die contact met de politie gehad had
vond de houding van de politie niet correct. De meesten
vonden het gedrag van de politie correct tot zeer
correct. Personen die contact hadden gehad als slachtof-
fer/melder of in het verkeer waren minder over de cor-
rectheid bij het optreden te spreken dan wanneer het ging
om administratieve contacten of bij het afnemen van rij-
examens.
Ruim 60% vond de houding van de politie niet autoritair,
de overige respondenten spraken van een (tamelijk)
autoritaire houding van de politie bij het laatste con-
tact. Het meest autoritair vond men de politie bij con-
tacten in het verkeer; bijna de helft sprak van een
autoritaire houding van de politie.
In de meeste gevallen vond men dat de politie behulpzaam
was geweest bij het laatste contact (85Z). Personen die
een verkeerscontact hadden gehad waren relatief het

" significant voor chi-kwadraat: p<.001
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minst tevreden over de behulpzaamheid.
Een grote meerderheid (90%) vond de. houding van de poli-

tie niet agressief. Volgens de geënquêteerden vertoont

de politie ook weer bij verkeerscontacten relatief ge-

zien het meest agressieve gedrag.

Over het geheel gesproken waren de meeste respondenten
tevreden over de afhandeling door de politie: 75% gaf aan
dat de politie de zaak bevredigend had afgehandeld. An-
derzijds was een kwart minder tevreden of zelfs zeer on-
tevreden over de totale afhandeling.
De meeste ontevredenen werden gevonden in de groep die
als slachtoffer/melder het laatst contact met de politie
hebben gehad: bijna de helft is niet te spreken over de
totale afhandeling. Ook naar aanleiding van verkeerscon-
tacten wordt nogal eens gesproken over een onbevre-
digende afhandeling; ruim eenvijfde is niet tevreden.
Over het algemeen meer bevredigend zijn de contacten ge-
weest waarbij het ging om zaken van administratieve aard
of om rij-examens.

3.8 Taken van de politie
Aan alle geënquêteerden werd gevraagd naar de taken van

de politie. Negen taken werden hen voorgelegd, te weten:

criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving, verkeersvei-

ligheid, hulpverlening bij brand en ziekenvervoer, be-

middeling bij ruzies en dergelijke, voorlichting over

preventieve maatregelen, afgifte van vergunningen en

rijbewijzen, afnemen van rij-examens en tenslotte immi-

gratie.

Gevraagd werd deze taken, aan de hand van kaartjes waarop
ze vermeld waren, te rangschikken in volgorde van belang-
rijkheid. Eerst werd een rangschikking gevraagd naar hoe
men dacht dat de politie haar tijd en aandacht besteedt,
vervolgens wat de burger wenst als volgorde.van belang-
rijkheid, dus hoe men vindt dat de politie haar tijd en
aandacht zou moeten besteden. De taken van de politie
kregen vervolgens elk een rangcijfer (een 1 voor de be-
langrijkste een 9 voor de minst belangrijke taak).
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Tabel 1,2: Mening over feitelijke én gewenste tijdsbe-
steding van de politie

gemiddelde score en

rangnummer van

politietaken

feitelijk gewenst

verkeersveiligheid 3,8 (1) 3,9 (2)
criminaliteitsbestrijding 4,0 (2) 2,6 (1)
hulpverlening 4,3 (3) 4,0 '(3)
ordehandhaving 4,5 (4) 4,1 (4)
bemiddeling 5,0 (5) 5,0 (6)
afnemen rij-examens 5,7 (6) 6,9 (9)
afgifte vergunningen etc. 5,8 (7) 6,9 (8)
voorlichting 6,1 (8) 4,9 (5)
immigratie 6,1 (9) 6,8 (7)

In de eerste plaats valt het op dat er bij de bevolking
nogal verschillend gedacht wordt over de feitelijke uit-
voering van het politiewerk. De rangorde die ieder indi-
vidu toekent aan de 9 taken van de politie variëert
nogal. Dit heeft ook invloed op de gemiddelde cijfers die
dan relatief dicht bij elkaar liggen, variërend van 3,8
tot 6. De eerste kolom van tabel 12 geeft dit aan.
Men zou dan ook tot de conclusie kunnen komen dat het
beeld van de werkzaamheden van de politie (de tijd en
aandacht die zij aan haar taken besteedt) bij het publiek
nogal onduidelijk is.
Met de nodige voorzichtigheid kan evenwel gezegd worden
dat de bevolking het idee heeft dat de politie haar tijd
en aandacht in de eerste plaats besteedt aan handhaving
van de verkeersveiligheid, gevolgd door criminaliteits-
bestrijding, hulpverlening en ordehandhaving.
Duidelijker is de bevolking wanneer haar gevraagd wordt
naar de gewenste tijd en aandacht: criminaliteitsbe-
strijding heeft een hogere prioriteit dan de andere poli-
tietaken. Handhaving van de verkeersveiligheid wordt
gezien als tweede taak gevolgd door hulpverlening en or-
dehandhaving.

3.9 Zichtbaarheid van de politie
Op de vraag hoe vaak men de politie in eigen buurt of

straat voorbij. ziet komen werden de volgende antwoorden

gegeven:
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Tabel 13: Hoe vaak ziet men de politie voorbijkomen in
eigen buurt (N=2166)

nooit
lx per maand of minder
lx per 2/3 weken
lx per week
2/3x per week
4/5x per week
lx per dag
meer dan lx per dag
weet niet

absoluut %

233 10,8
346 16,0
105 4,8
219 10,1
256 11,8

81 3,7
200 9,2
392 18,1
334 15,4

Opmerkelijk is in de eerste plaats dat ruim 15% van de
bevolking geen idee heeft hoe vaak de politie in eigen
buurt of straat langskomt. Tien procent ziet nooit poli-
tie in de eigen buurt en dertig procent ziet de politie
niet vaker dan eenmaal per week. Ruim een kwart ziet de
politie minstens eenmaal per dag langskomen.
Het lijkt er dan ook op dat de ene helft van de bevolking
de politie nogal frequent (een maal per week of vaker) in
de buurt ziet langskomen en de andere helft niet of nau-
welijks.

3.10 Klachten over de politie
Van alle 2166 respondenten hadden er 63 ooit (officieel)
hun beklag gedaan over de politie (2,9%).
Aan de klagers werd gevraagd wat de inhoud van hun klacht
was geweest; 13 klachten waren vaag en onduidelijk de
overige 50 klachten konden als volgt worden ingedeeld:

Tabel 14: Inhoud van (officiële) klachten over de poli-
tie

absoluut aantal

onbeschoft, grof optreden 14
bedreiging, mishandeling 13
algehele manier van optreden 8
ten onrechte proces-verbaal 7
eigendommen afgenomen 4
geen reactie na melding 4

De meeste klagers hadden hun klacht mondeling geuit, ruim
de helft bij de politie zelf, zoals bij de postcomman-
dant, de brigadecommandant, de (hoofd)commissaris.
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Vier personen hadden geklaagd bij de officier van
justitie of bij de gezaghebber (het bestuur). Een enkele
klacht was elders terechtgekomen.
Ruim tweederde van de klagers was later gehoord naar aan-
leiding van de klacht, de overigen werden nooit gehoord.
Eenderde van de klagers vond dat de klacht ook resultaten
had opgeleverd, tweederde was minder tevreden omdat de
klacht geen resultaat had gehad.

3.11 Positieve en negatieve opmerkingen over de politie
Als afsluiting van dit hoofdstuk worden opmerkingen die
door de bevolking werden gemaakt over de politie bespro-
ken.
Ruim tweederde van de ondervraagden had geen aanvullende
opmerkingen over de politie, noch over de werkwijze, noch
over de manier van optreden. De overigen wilden nog wel
wat kwijt.
In de eerste plaats de positieve opmerkingen. 6% van de
geënquêteerden gaf blijk van een positieve mening over de
politie.
De opmerkingen kwamen erop neer dat men vond dat de poli-
tie haar werk goed deed, alles deed wat mogelijk was en
dat men zelf goede ervaringen had.
De negatieve opmerkingen die door 28% van de geënquêteer-
den geuit werden hebben een wat breder scala.
Veelvuldig werd de opmerking gehoord dat de politie haar
werk beter moet doen, er moet actiever, sneller en effi-
ciënter worden gewerkt. Ook wordt getwijfeld aan de seri-
eusheid waarmee de politie haar taken uitoefent. Ge-
vraagd wordt om betere bestrijding van de criminaliteit,
betere informatie aan het publiek, meer zichtbaarheid
door surveillance in de wijken of buurten.
Belangrijk zijn ook de opmerkingen over de manier van op-
treden. Nogal eens wordt gezegd dat de manier van op-
treden onbeschoft is, tactloos, stoer en agressief. Met
name geldt dit commentaar voor de jonge agenten. Ver-
wacht wordt van de politie een menselijker manier van"om-
gaan met het publiek en vooral meer respect.
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4 DE RESULTATEN VAN CURACAO, ARUBA, BONAIRE EN SINT
MAARTEN

In dit hoofdstuk zal in het kort worden ingegaan op de
belangrijkste resultaten van de afzonderlijke eilanden.
In grote lijnen worden ook hier de thema's behandeld die
in hoofdstuk 3 aan de orde kwamen.
De resultaten worden aangevuld met een beschrijving van
gegevens die specifiek zijn voor de vier eilanden. In de
enquête is bij het onderwerp angst- en onrust met be-
trekking tot criminaliteit gevraagd naar straten of
buurten op het eiland waar men 's nachts liever niet al-
leen komt. Daarbij werd ook gevraagd naar de redenen
waarom.
Van de mogelijkheid tot toetsing van gevonden ver-
schillen zal met de nodige voorzichtigheid gebruik ge-
maakt worden. Opmerkelijke verschillen zullen niet in de
beschrijving ontbreken, maar een voorbehoud moet gemaakt
worden als het gaat om verschillen tussen de grotere ei-
landen (Curagao en Aruba) en de twee kleinere (Bonaire en
Sint Maarten). Voor de laatste twee eilanden geldt dat de
steekproeven verhoudingsgewijs klein zijn, hetgeen na-
dere analyses op het onderzoekmateriaal bemoeilijkt.
Dit hoofdstuk bevat in de tekst weinig gedetailleerde ta-
bellen. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen.

4.1 Omvang van de criminaliteit

Tabel 15: Percentage Antillianen van 16 jaar of ouder.
dat ooit slachtoffer is geweest van één of meer mis-
drijven, per eiland

Curagao Aruba Bonaire Sint totaal
Maarten

(N=1461) (N=504) (N=97) (N=104) (N=2166)

37,4 25,0 21,6 32,6 33,6

Het deel van de bevolking dat ooit slachtoffer is geweest
van een misdrijf ligt op Curagao aanzienlijk hoger dan op
Aruba en Bonai rel . Het lijkt erop dat ook op Sint Maarten
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meer personen ooit slachtoffer werden dan op Aruba en
Bonaire, de gevonden verschillen zijn echter niet signi-
ficant en kunnen dus op toeval berusten. Dit heeft, zoals
ook al in de inleiding van dit hoofdstuk werd gezegd, te
maken met de kleine aantallen in het onderzoek voor Sint
Maarten. (Tabel 4 van de bijlage geeft een overzicht per
delict).

De kans om in een jaar tijd slachtoffer te worden van een

of meer misdrijven wordt in de volgende tabel per eiland

gegeven.

Tabel 16: Percentage Antillianen van 16 jaar of ouder
dat slachtoffer is geweest van één of meer misdrijven in
de periode juli 1980 t/m juni 1981

Curagao Aruba Bonaire Sint
Maarten

totaal

(N=1461) (N=504) (N=97) (N=104) (N=2166)

18,8 13,1 10,3 18,3 17,0

De slachtofferkans op Curagao ligt hoger dan de slachtof-
ferkans op Aruba en Bonaire2. Weliswaar laat de tabel
zien dat de slachtofferkans op Sint Maarten bijna net zo
hoog is als op Curagao, er is statistisch gezien geen
verschil met Aruba en Bonaire.
Wanneer de slachtofferkans voor alle delicten afzon-
derlijk bekeken wordt, dan zien we in analogie met het
voorgaande. het volgende beeld: op Curacao liggen de
slachtofferkansen voor de meeste delicten wat hoger dan
op de andere eilanden-3.
Voor alle eilanden geldt dat, zoals dat ook voor de
Antillen als geheel gold, over het algemeen de kans op
diefstal uit de auto het grootst is, gevolgd door de kans
op een inbraak. De kans om slachtoffer te worden van an-
dere vermogensdelicten of van de verschillende
geweldsdelicten zijn over het algemeen klein. (Tabel 5
van de bijlage geeft een totaaloverzicht).

4.2 Heldings- en ondertekeningspercentages
Tussen de. meldingspercentages op de verschillende ei-
landen is nauwelijks enig verschil. Van alle delicten

1 significant voor chi-kwadraat: respectievelijk p<.001
en p<.01
2 significant voor chi-kwadraat: respectievelijk p<.01
en p<.05
s statistische toetsen zijn niet uitgevoerd vanwege de
kleine aantallen slachtoffers.
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wordt op de vier eilanden ongeveer de helft wel bij de
politie gemeld en de andere helft niet.
De hoogste meldingspercentages worden gevonden bij de
inbraken.
In paragraaf 3.2.2 werd beschreven dat ongeveer eenderde
van de slachtoffers die een misdrijf bij de politie
hadden gemeld, ook nog een verklaring hadden
ondertekend. Voorzover nagegaan kan worden zijn er geen
verschillen tussen de'eilanden.
(Tabel 6 van de bijlage geeft een overzicht van de

meldingspercentages, tabel 7 van de ondertekeningsper-

centages).

4.3 Hotieven om geen aangifte te doen bij de politie
In paragraaf 3.3 bleek het belangrijkste' motief om geen
aangifte te doen dat men het niet nodig vond, de schade
is te gering, het is niet de moeite waard. Ongeveer de
helft van de niet aangevers hanteerde dit argument.
Als tweede reden werd nogal eens genoemd dat het zinloos
was of het misdrijf toch onoplosbaar zou zijn en als
derde reden dat men geen vertrouwen in de politie had.

Tabel 16: Motieven om geen aangifte bij de politie te
doen, per eiland, in procenten

Curagao Aruba Bo-
naire

Sint totaal
Maarten

niet nodig 50 68 59 47 53
zinloos/onopl. 30 14 33 42 28
neg./tav.pol. 10 4 - 11 9
anders 10 14 8 - 10

Vergelijkt men Curagao en Sint Maarten met de andere ei-
landen, dan 'blijken de argumenten 'zinloos, onoplosbaar
en geen vertrouwen in de politie' daar vaker genoemd te
worden. Op Aruba en Bonaire wordt 'niet nodig' als reden
om geen aangifte te doen vaker gegevens. Dit resultaat
hoeft geen verwondering te wekken, aangezien de schade-
bedragen in doorsnee op Aruba en Bonaire aanzienlijk
lager liggen dan op de twee andere eilanden. Zo ligt bv.
de gemiddelde financiële schade bij inbraken. op Curagao
en Sint Maarten rond NA. f. 1.600,-, op Aruba NA. f.
1.000,-, en op Bonaire NA. f. 200,-.

1 significant voor chi-kwadraat: p<.05
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4.4 Tevredenheid van de slachtoffers/melders
Ruim de helft van de slachtoffers. die aangifte bij de po-

litie hadden gedaan, bleek ontevreden te zijn over de in-

spanningen van de politie.

Wanneer de tevredenheid of ontevredenheid van de slacht-
offers per eiland bekeken wordt, dan lijken de Arubaanse
slachtoffers wat positiever over de politie-activiteiten
te oordelen dan de slachtoffers van de andere eilanden,
maar statistisch gezien is er geen verschil. (Zie tabel 9
van de bijlage).

4.5 Aangiftebereidheid in de toekomst
Slechts twaalf procent van alle ondervraagden betwijfelt
of zij de politie zullen waarschuwen als hen een misdrijf
in de toekomst overkomt. Aangetoond is ook dat het wel
degelijk uitmaakt of men al eerder ervaring als slachtof-
fer met de politie heeft gehad of niet. Bovendien zijn
zij die tevreden waren eerder bereid een volgende keer de
politie weer te waarschuwen dan degenen die ontevreden
waren.
Bekijkt men de aangiftebereidheid per eiland dan zijn er
onderling weinig opmerkelijke verschillen. Bonaire geeft
een wat afwijkend beeld, in die zin dat de aangiftebe-
reidheid van degenen met eerdere ervaringen lager ligt
dan op de andere eilanden. Nogmaals moet er op gewezen
worden dat de kleine aantallen hier een vertekening kun-
nen geven. (Een overzicht van de aangiftebereidheid
wordt gegeven in tabel 10 en 11 van de bijlage).

4.6 Angst- en onrustgevoelens in verband met criminaliteit

Tabel 17: Mate van angst en onrust met betrekking tot
criminaliteit, Per eiland, in procenten

Curacao Aruba Bo- Sint Totaal
naire Maarten

geen 10,7 18,3 23,7 32,6 14,1
gering/matig 46,6 52,8 56,7 45,2 48,5
(tam.) sterk 34,1 26,1 15,5 16,4 30,5
zeer sterk 8,6 2,8 4,1 5,8 6,9

De tabel geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. In
de eerste plaats de vaststelling dat op Curacao de on-
rustgevoelens bij de bewoners sterker zijn dan op de an-
dere eilanden'. Op Curagao heeft meer dan 40% van de
bevolking sterke tot zeer sterke onrustgevoelens,

1 significant voor chi-kwadraat: p<.001.
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slechts 11% zegt deze gevoelens niet te kennen. Op Aruba
zijn de onrustgevoelens wat minder sterk; het meest gun-
stige beeld geeft Sint Maarten (meer dan 30% toont geen
enkele vrees voor criminaliteit), maar er is statistisch
gezien geen verschil met Bonaire wat betreft de onrust-
gevoelens , wel met Aruba _en met Curacao'.
Bekijken wij de misdrijven waarvan men denkt zelf slacht-
offer te kunnen worden en ook de misdrijven waarover nog-
al eens wordt gesproken dan blijkt er een beperkt aantal
vaak aan de orde te zijn.
Voor Curagao zijn dat in de eerste plaats de inbraken, op
flinke afstand gevolgd door beroving op straat, aan-
randing en verkrachting en ook, maar in wat mindere mate,
mishandelingen op straat en zakkenrollerij.
Op Aruba zijn het dezelfde misdrijven, zij het dat in-
braken een wat minder belangrijke plaats bij de onrustge-
voelens innemen dan op Curarao. Berovingen op straat zijn
hier een belangrijker thema.
Ook op Bonaire is inbraak verreweg het belangrijkste
onderwerp; onrust wordt hier ook gekoppeld aan aan-
randingen, verkrachtingen en beroving op straat.
De twee belangrijkste misdrijven in het licht van angst-
en onrustgevoelens op Sint Maarten zijn inbraken en be-
rovingen op straat. Voorts staan ook de aanrandingen,
verkrachtingen hoog genoteerd.

Aan de ge@nqu@teerden is gevraagd of zij zich in hun ei-
gen buurt veilig voelen. Over het algemeen bleek dat in
redelijke mate het geval te zijn.
Op Curagao voelt men zich minder veilig in de eigen buurt
dan op de andere eilanden, men voelt zich hier ook wat
minder veilig dan een jaar geleden. Op Sint Maarten heeft
vrijwel iedereen het idee dat het in de eigen omgeving
nog net zo veilig is als een jaar voordien.
Vervolgens is de vraag gesteld of men in de eigen buurt
plekken of straten kan noemen waar men 's avonds liever
niet alleen komt. De informatie die deze vraag heeft op-
geleverd is dermate specifiek buurtgericht dat het wei-
nig zin heeft hier nader op in te gaan. Wel kan opgemerkt
worden dat er geen buurten aanwijsbaar zijn waar de bewo-
ners zich zelf uitermate onveilig voelen.

Anders is het gesteld met de beantwoording op de vraag of
men elders op het eiland onveilige straten of buurten kan
noemen.
Bijna de helft van de Antilliaanse bevolking noemde in-
derdaad een of meer onveilige plekken op de *rest van het
eiland waar men 's avonds liever niet alleen zou komen.
Op Curacao noemde 54% van de bewoners onveilige buurten
op het eiland. Voor Aruba ligt dit percentage op 42 en

1 significant voor chi-kwadraat: p<.01.
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op Bonaire en Sint Maarten kent ongeveer 25X onveilige
plekken buiten de eigen buurt.

Wat betreft de onveilige plekken op Curagao steekt
Marchena met kop en schouders boven de rest uit. Van de
ruim 1200 maal dat een onveilige buurt met name genoemd
werd was dat zeker 400 keer Marchena.
Een -tweede buurt die. zeer vaak genoemd werd is Scharloo.
Ook nog tamelijk vaak werden als onveilig genoemd
Otrabanda, Hanchi Punda en Pietermaai.
De redenen waarom men zich in die buurten niet veilig
voelt en die daardoor het liefst ontweken worden zijn
voor Marchena met name druggebruik, vechtpartijen, vuur-
wapengebruik, berovingen, vaak genoemd in combinatie met
het soort mensen dat er woont.
Ook Scharloo wordt nogal eens in verband gebracht met
druggebruik en berovingen.
Otrabanda wordt door velen als onveilig beschouwd in ver-

band met rondhangende jongelui die anderen op een

onbeschofte wijze lastig vallen. Hetzelfde geldt voor

Hanchi Punda. In combinatie met de overlast van jongeren

wordt ook weer druggebruik als reden voor onveiligheid

genoemd. Hanchi Punda wordt ook nogal eens aangewezen als

buurt waar men bang moet zijn voor berovingen op straat,

vooral in de smalle donkere straatjes voelt men zich niet

op zijn gemak.

Voor Pietermaai gelden als redenen voor onveiligheidsge-
voelens vooral vecht- en schietpartijen en druggebruik.

Op Aruba wordt een buurt vaak genoemd bij de vraag
waar men 's avonds liever niet alleen zou komen. Een
meerderheid van de Arubanen die onveilige buurten ook
weet aan te wijzen noemt dan San Nicolas en meer in het
bijzonder de Village. Als redenen noemt men dronkaards,
druggebruikers, onbeschofte jongelui en berovingen.

Op Bonaire werden relatief vaak de buurten Rincon,
Antriol en Noord Salinja als onveilig bestempeld. Voor de
eerste buurt geldt dat men het er onveilig vindt omdat
het er donker is, voor Antriol en Noord Salinja dat er
problemen zijn in verband met dronkaards en jeugd. Ook de
omgeving van bepaalde bars en discotheken worden nogal
eens als onveilig beschouwd.

De bewoners van Sint Maarten tenslotte noemen the French
Side relatief vaak als onveilig deel van het eiland om
velerlei redenen.

Wat opvalt bij nadere bestudering van de redenen die bij
de vraag naar onveilige plekken gegeven worden, is dat
men vaak niet spreekt uit eigen ervaring, maar men heeft
er veel over gehoord of gelezen.
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4.7 Contacten met de politie en ervaringen van het publiek
Op Curagao en Aruba spelen zich verhoudingsgewijs de
meeste contacten tussen burgers en politie af in verband
met het verkeer zoals bij controles, ongevallen en over-
tredingen. Op Bonaire zijn het voornamelijk contacten in
de administratieve sfeer, zoals bij aanvraag en afgifte
van vergunningen en dergelijke. Op Sint Maarten zijn
aangiftes en meldingen de belangrijkste reden voor con-
tact tussen bewoners van het eiland en de politie, maar
ook verkeerscontacten komen nogal eens voor.
Wat betreft de houding die de politie aanneemt bij con-
tacten met de bevolking zijn er geen opmerkelijke ver-
schillen tussen de eilanden.
In het algemeen vond men de politie bij het laatste con-
tact correct. Autoritair vindt men de politie met name op
Sint Maarten, maar ook de bewoners van Curagao vinden dat
de politie nogal eens een autoritaire houding aanneemt.
De meeste respondenten vonden de politie bij het laatste
contact behulpzaam; op alle eilanden was dat het geval.
Er was volgens de burgers die uit ervaring konden spreken
ook slechts in geringe mate sprake van agressief gedrag
van de politie.
Over het geheel beschouwd was driekwart tevreden over de
afhandeling door de politie, op Curagao en Bonaire waren
wat meer mensen niet tevreden dan op Aruba en Sint
Maarten.

4.8 Taken van de politie
De bevolking op de vier eilanden heeft geen duidelijk
idee over hoe de politie haar tijd en aandacht verdeelt
over de verschillende taken die zij uit moet voeren. Toch
wordt op Curagao, Aruba en Bonaire de handhaving van de
verkeersveiligheid gezien als een activiteit waaraan de
politie in haar werk prioriteit stelt. Criminaliteits-
bestrijding, ordehandhaving en hulpverlening zijn
achtereenvolgens de taken waarvan men denkt dat zij rela-
tief veel aandacht en tijd van de politie opeisen.
Op Sint Maarten is het idee over de activiteiten van de
politie wat anders: de cijfers geven de indruk dat de be-
volking denkt dat in de eerste plaats criminaliteits-
bestrijding aandacht krijgt, vervolgens ordehandhaving,
verkeersveiligheid en hulpverlening.
De bewoners van Curagao, Aruba en Bonaire kennen zelf een
hogere prioriteit toe aan de criminaliteitsbestrijding;
men vindt dat de politie daaraan meer tijd en aandacht
zou moeten besteden. Verkeersveiligheid krijgt in ieder
geval bij de bevolking een lagere prioriteit dan crimina-
liteitsbestrijding.
Op Sint Maarten ligt de situatie enigszins anders. Men
heeft hier ook niet een uitgesproken idee over hoe de po-
litie haar prioriteiten zou moeten stellen. Criminali-
teitsbestrijding springt er in elk geval niet uit als
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eerste zoals op de andere eilanden. De politie zou vol-
gens de bewoners van Sint Maarten ongeveer evenveel
aandacht moeten besteden aan verkeersveiligheid, orde-
handhaving en de bestrijding van criminaliteit.
(Zie voor een overzicht de tabellen 11 en 12 van de bij-
lage).

4.9 Zichtbaarheid van de politie
Het zal duidelijk zijn dat de zichtbaarheid van de poli-
tie voor de bevolking sterk samenhangt met de grootte van
het eiland en bevolkingsconcentraties op de eilanden.
Het blijkt dan ook dat op de kleinere eilanden de bewo-
ners de politie wat frequenter in eigen buurt of straat
zien langskomen. Op Bonaire en Sint Maarten ziet ruim 40Z
de politie ongeveer een maal per dag of zelfs vaker
langskomen, op Aruba is dat ruim 35Z van de bevolking en
op Curagao ongeveer 30%. Op Curagao ziet ongeveer een-
vijfde van de bevolking de politie niet of nauwelijks,
dat wil zeggen (minder dan) een maal in de maand in de
eigen buurt of helemaal nooit.

4.10 Klachten over de politie
Zoals in paragraaf 3.10 is beschreven hadden 63
Antillianen ooit officieel hun beklag gedaan over de po-
litie.
Van die.63 klachten tegen de politie waren 43 op Curagao
ingediend, 10 op Aruba en 10 op Bonaire. Het is niet mo-
gelijk conclusies te trekken met betrekking tot de inhoud
van de klachten per eiland.
Op,Sint Maarten had geen van de geënquêteerden een klacht
tegen de politie ingediend.
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1 Samenvatting

Inleiding
In 1981 werd op verzoek van de Minister van Justitie van
de Nederlandse Antillen, een onderzoek gedaan naar het
achterwege blijven van aangiften van strafbare feiten.
De indruk bestond dat, in vergelijking met het verleden
steeds minder mensen een misdrijf bij de politie melden.
Het ging er dan ook om na te gaan waarom slachtoffers de
politie niet in kennis stellen van een misdrijf. Daar-
naast werd het wenselijk geacht de algemene houding van
de bevolking tegenover de politie in het onderzoek te be-
trekken.
Een representatieve steekproef (van 2166 personen) uit

de bevolking van Curagao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten

is in een mondelinge enquête naar de volgende onderwerpen

gevraagd:

1. in hoeverre is men ooit, en in het bijzonder in het
laatste jaar, slachtoffer geweest van een van de vol-
gende misdrijven:

a. inbraak bij particulieren

b. joyriding

c. diefstal uit de auto

d. beroving op straat

e. diefstal van andere eigendommen

f. vernieling of beschadiging van eigendommen

g. aanval/mishandeling buitenshuis

h. doorrijden na aanrijding

i. overige misdrijven
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2. hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de po-
litie,

3. wat zijn de motieven van slachtoffers om geen aan-
gifte te doen,

4. hoeveel slachtoffers ondertekenen een proces-verbaal
van aangifte of verklaring,

5. wat vinden slachtoffers/aangevers van de wijze waar-
op hun zaak door de politie behandeld is,

6. hoe groot is de aangiftebereidheid in de toekomst,
als men (weer) slachtoffer wordt,

7. hoe groot zijn de angstgevoelens bij de bevolking met
betrekking tot criminaliteit,

8. welke contacten heeft men in het verleden met de po-
litie gehad en wat zijn de ervaringen,

9. wat ziet men als de belangrijkste taken van de poli-
tie,

10. hoe is het gesteld met de zichtbaarheid van de poli-
tie in eigen buurt,

11. heeft men ooit een officiele klacht tegen de politie
ingediend en hoe is die afgehandeld?

De resultaten
Van alle Antillianen die in het onderzoek zijn betrokken

was 33% ooit het slachtoffer geweest van de misdrijven

die hier aan de orde zijn. Op Curagao ligt dit percentage

veel hoger dan op Aruba en Bonaire. Sint Maarten neemt

een tussenpositie in.

De slachtofferkans in één jaar voor een gemiddelde
Antilliaanse burger is 17%, dat wil zeggen dat 1 op de 6
Antillianen in een jaar tijd-de kans loopt slachtoffer
van een misdrijf te worden. Deze slachtofferkans is voor
vrouwen kleiner dan voor mannen en voor personen in de
leeftijd tussen 25 en 39 hoger dan voor anderen.
De kans om in een jaar tijd slachtoffer te worden is op
Curagao groter dan op Aruba en Bonaire; de situatie op
Sint Maarten is weliswaar niet geheel, maar toch het best
vergelijkbaar met Curagao. Ook per delict is de kans op
Curacao vrijwel altijd het grootst.
Het risico om slachtoffer te worden van een vermogensde-
lict is veel groter dan het risico om bij een geweldsmis-
drijf betrokken te raken. Binnen de vermogensmisdrijven
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is de kans op een inbraak of een diefstal uit de auto het

grootst.

Ongeveer de helft van alle slachtoffers meldt een mis-
drijf bij de politie.
De meldingspercentages verschillen nogál per soort-mis-
drijf, maar zijn nooit hoger dan 75%. Dit laatste percen-
tage wordt gevonden bij slachtoffers van een inbraak. Er
is over het geheel geen verschil in meldingsgedrag tussen
slachtoffers van vermogensmisdrijven enerzijds en ge-
weldsmisdrijven anderzijds. Er zijn geen verschillen
tussen de eilanden.

Een van de belangrijkste motieven om een misdrijf niet
bij de politie te melden is, dat het slachtoffer het niet
nodig, niet ernstig genoeg 'vindt. De helft van de
niet-melders geeft deze reden. Er is een sterk verband
tussen het meldingsgedrag en de hoogte van de financiële
schade: bij relatief geringe schade doet men minder vaak
aangifte dan wanneer de schade groot is. Ook als het wel
mogelijk is zich tegen schade te verzekeren, zijn veel
Antillianen niet verzekerd tegen de financiële gevolgen
van een misdrijf. Een groot deel van hen heeft er ni et
aan gedacht zich te verzekeren.
Een tweede belangrijke reden om de politie niet te infor-
meren is het idee dat het allemaal toch niets uithaalt:
het heeft geen zin, de politie kan toch niets doen, het
helpt niets. Het noodlot heeft toegeslagen en een grote
mate van defaitisme kenmerkt deze groep: ruim een kwart
van de niet-melders.
Tien procent meldt een misdrijf niet omdat men geen ver-
trouwen in de politie heeft. Deze groep is relatief groot
bij de slachtoffers van een inbraak.
Op Curacao en Sint Maarten worden beide laatste motieven
('zinloos', 'geen vertrouwen in de politie') ver-
houdingsgewijs vaker gehoord dan op de andere eilanden.
Op Aruba en Bonaire vindt men het vaker 'niet nodig' de
politie te waarschuwen. Op deze twee eilanden is de fi-
nanciële schade vaak ook lager dan op Curagao en Sint
Maarten.

Van alle slachtoffers die een misdrijf bij de politie ge-
meld hebben heeft uiteindelijk eenderde een proces-ver-
baal van aangifte of verklaring ondertekend. Er was geen
verschil tussen de eilanden.

Veertig procent van de aangevers/melders zei dat men de

politie aanwijzingen had gegeven over de (mogelijke)

dader.

De helft van degenen die bij de politie hadden gemeld dat
zij slachtoffer van een misdrijf waren geweest, was onte-
vreden over de inspanningen van de politie. Eenderde was
tevreden. Men was met name ontevreden over de geringe
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moeite die de politie had gedaan en ook over het feit dat
men nooit meer wat van de politie had gehoord. Ook hier
is geen verschil tussen de eilanden.

Op de vraag wat men zal doen als men in de toekomst

(weer) slachtoffer van een misdrijf wordt, antwoordt

bijna 90% dat men de politie dan zeker zal waarschuwen.

De a angiftebereidheid is het grootst bij degenen die er-

varing hadden als slachtoffer en tevreden waren over de

inspanningen van de politie. Minder gauw geneigd om weer

aangifte te doen zijn de slachtoffers die ontevreden

waren over de politie.

De grootste groep, degenen die geen ervaring hadden, noch
als slachtoffer, noch als melder bij de politie, was ove-
rigens sterk geneigd in ieder geval de politie in de toe-
komst te waarschuwen.

De belangrijkste motieven om in de toekomst (weer) aan-
gifte te doen zijn: de dader moet gepakt en bestraft
worden. Men hoopt op hulp van de politie. Geen aangifte
wil men (meer) doen omdat het idee er is dat de politie
toch niets onderneemt.

Bij meer dan eenderde van de bevolking blijken sterke tot

zeer sterke angst- en onrustgevoelens in verband met cri-

minaliteit aanwezig te zijn. Bij vrouwen liggen de on-

rustgevoelens hoger dan bij mannen, ouderen zijn niet

uigesproken. angstiger of onrustiger dan jongeren. Een

eerdere ervaring als slachtoffer speelt wel degelijk een

rol bij de onrustgevoelens: degenen die eerder slachtof-

fer zijn geweest zijn meer bevreesd voor criminaliteit

.dan degenen die een dergelijke ervaring niet hebben. Op

Curagao zijn de angst- en onrustgevoelens groter dan op

de andere eilanden. De thema's die de bevolking in dit

verband vooral bezighouden zijn: inbraken, berovingen

op straat, aanrandingen/verkrachtingen en mishandelingen

op straat.

Buurten waarvan de bevolking vindt dat zij zo onveilig
zijn dat men er 's avonds liever niet alleen komt zijn op
Curagao: Marchena, Scharloo, Otrabanda, Hanchi Punda en
Petermaai; op Aruba: San Nicolas (de Village); op
Bonaire: Rincon, Antriol en Noord Salinja en tenslotte op
Sint Maarten the French Side.
Naar het zich laat aanzien zijn onveiligheidsgevoelens

niet alleen terug te voeren op eigen ervaringen, maar ook

op wat men zoal hoort en leest, met name in de kranten.

Bij de contacten met de politie vindt 40% van de be-
volking dat er nogal eens sprake is van een autoritaire
houding van de kant van de politie. Vooral bij verkeers-
contacten wordt die houding regelmatig zo ervaren. Op
Sint Maarten en Curacao vindt men de politie in ver-
houding het meest autoritair.
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Overigens zegt men dat de politie over het algemeen wel
correct, behulpzaam en niet agressief optrad tijdens een
contact.

De bevolking van de Nederlandse Antillen lijkt weinig
zicht te hebben op de prioriteiten die de politie stelt
bij de uitvoering van haar taken. Men heeft het idee dat
de politie zich in eerste instantie bezighoudt met de
verkeersveiligheid.
De bevolking zelf kent een hogere prioriteit toe aan de
bestrijding van de criminaliteit.

Ongeveer de helft van de bevolking ziet de politie fre-
quent in eigen buurt of straat. De andere helft ziet de
politie nauwelijks of niet in de eigen buurt. Op de klei-
nere eilanden ziet men de politie vaker in de eigen buurt
langskomen dan op de grotere.

Gering was het aantal officiële klachten dat ooit tegen
de politie werd ingediend: 2,9% van alle ondervraagden
had een dergelijke klacht ingediend. Tweederde van de
klagers' was niet tevreden over de afhandeling van de
klacht omdat zij geen resultaat had opgeleverd.

Tweederde van de bevolking had geen speciale opmerkingen

over de politie. Zes procent heeft in het algemeen een

uitgesproken positieve mening over de politie: de poli-

tie doet haar werk goed. Meer dan een kwart heeft een ne-

gatief oordeel.,De politie is niet actief genoeg, moet

sneller en efficienter werken en de zaken serieuzer aan-

pakken. Betere bestrijding van de criminaliteit en meer

informatie aan het publiek wordt gevraagd.

Wat betreft het optreden van de politie wordt nogal eens
gezegd dat vooral de jongere agenten tactloos, stoer en
agressief zijn. De bevolking verwacht van de politie meer
menselijkheid en meer respect.

5.2 Conclusies
De algemene conclusies die op grond van de resultaten van

dit onderzoek getrokken kunnen worden vallen in de vol-

gende vier componenten uiteen.

1. De omvang van de criminaliteit en de angst- en onrust-
gevoelens bij de bevolking

Geconstateerd is dat 17% van alle Antillianen van 16 jaar
of ouder de kans loopt in dén jaar slachtoffer van een
misdrijf te worden. Deze kans ligt veel hoger voor vermo-
gensmisdrijven dan voor geweldsmisdrijven. Groot is
daarbij de kans op inbraak of een diefstal uit de auto.
Vergeleken met de andere eilanden is de criminaliteit op
Curagao over het algemeen hoog. Sint Maarten is een
'goede' tweede.
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De vraag die gesteld kan worden is of de omvang van de
criminaliteit op de Nederlandse Antillen nu klein of
groot moet worden genoemd. Het is niet eenvoudig hierover
een uitspraak te doen. Op welke wijze en met welk land
zou men de situatie moeten vergelijken?
Omdat het onderzoek op Nederlandse leest is geschoeid,
wordt getracht een voorzichtige vergelijking met de si-
tuatie aldaar te maken. Voorzichtigheid is geboden om-
dat het hier gaat om twee samenlevingen di•e in feite
slecht vergelijkbaar zijn op een groot aantal aspecten,
waaronder de criminaliteit. Hogere of lagere criminali-
teitscijfers zeggen dan ook niet zoveel, maar moeten meer
gezien worden als illustratie. Helaas zijn er tot op dit
moment geen gegevens bekend van samenlevingen beter
vergelijkbaar met de Nederlandse Antillen.
Aan de hand van cijfermateriaal uit de slachtofferen-
qu@tes die in Nederland jaarlijks worden uitgevoerd zal
een globale vergelijking gemaakt worden. Globaal, omdat
de misdrijven die in Nederland in de enquêtes aan de orde
komen niet geheel in overeenstemming zijn met de mis-
drijven in dit onderzoek. Zo wordt in Nederland specifiek
gevraagd naar diefstal van fiets en bromfiets, veelvoor-
komende misdrijven.
Voor zover een vergelijking wel mogelijk is, is er weinig
verschil in de totale slachtofferkansen tussen Nederland
en de Nederlandse Antillenl. (Een vergelijking is moge-
lijk voor 7 misdrijven: inbraken, diefstal uit de auto,
diefstal van auto,c.q. joyriding, beroving op straat, be-
schadiging van eigendommen, aanval/mishandeling op
straat, doorrijden na ongeval). Wel is er een zeer groot
verschil in de soorten misdrijven. De kans op een inbraak
is op de Nederlandse Antillen 4 à 5 maal zo groot als in
Nederland, de kans op een diefstal uit de auto 3 maal zo
groot. Daar staat tegenover dat de kans op beschadiging
of vernieling van eigendommen in Nederland vier maal zo
groot is en de kansen op andere geweldsdelicten ook veel
groter zijn dan op de Nederlandse Antillen.

Ruim eenderde van de bevolking heeft sterke onrustgevoe-
lens in verband met criminaliteit en Curagao scoort in
verhouding hoog. Deze gevoelens hebben in de eerste
plaats te maken met angst voor inbraken, hetgeen niet
verwonderlijk is gezien het aantal inbraken op de Neder-
landse Antillen. Door het grote aantal-inbraken heeft
ook een groot deel van de bevolking ervaring met dit mis-
drijf. Anderzijds hebben de onrustgevoelens vooral te
maken met geweldsmisdrijven, zoals berovingen, aan-
randingen/verkrachtingen en mishandelingen op straat.
Dit staat in contrast met hetgeen feitelijk gebeurt:

1 Slachtoffercijfers 1980, bron Centraal Bureau voor de
Statistiek, Voorburg.
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geweldsmidrijven komen relatief weinig voor in de
Antilliaanse samenleving. Begrijpelijker wordt het wel-
licht wanneer men informatiebronnen zoals krante- en
radioberichten hierbij in aanmerking neemt. Het is zeer
wel mogelijk dat zij bijdragen tot de vrees voor
dergelijke misdrijven. De verschillen met Nederland
zijn, wat betreft de mate van angst voor criminaliteit,
niet erg groot. In Nederland i.s er nauwelijks een samen-
hang tussen ervaring als slachtoffer en onrustgevoelens,
op de Antillen is die relatie wel aanwezig.

2. De verhouding werkelijke en geregistreerde criminali-
teit

Een van de hoofdvragen van het onderzoek was waarom
meldingen van strafbare feiten achterwege blijven. Daar-
toe is in dit onderzoek het aangifte- en meldingsgedrag
van slachtoffers van deze feiten onderzocht.
Gebleken is dat ongeveer de helft van alle strafbare
feiten waarvan personen slachtoffer worden wel bij de po-
litie worden gemeld en de andere helft niet. Tevens heeft
het onderzoek aangetoond dat ongeveer eenderde van de-
genen die de politie informeren ook nog een verklaring
ondertekent.
Gecombineerd betekenen beide resultaten dat hooguit 50%

van de totale criminaliteit bekend wordt bij de politie

maar dat het registratiebeleid van de politie nogal wat

te wensen overlaat: ruim tweederde van de aangiften of

meldingen worden hoogst waarschijnlijk niet officieel op

papier vastgelegd.

In Nederland is de situatie wat betreft de meldingsper-
centages vergelijkbaar; wel is het zo dat daar ongeveer
65C van de meldingen resulteren in een schriftelijke ver-
klaring.

3. De motieven om geen aangifte te doen bij de politie
Het belangrijkste motief om geen aangifte te doen van een
strafbaar feit is dat men het niet de moeite waard vindt.
In aansluiting hierop dient dan ook de nauwe samenhang
met de hoogte van de financiële schade nogmaals vermeld
te worden.
Meer dan eenderde van de niet-melders heeft het idee dat
het zinloos is om aangifte te doen of heeft geen ver-
trouwen in de politie: de ophelderingskansen zijn
gering, de politie kan niets doen of doet niets.
Deze antwoorden wijzen erop dat er nogal wat twijfels bij
de bevolking bestaan over de wijze waarop de politie haar
taken als handhaver van de wet in het algemeen en als be-
strijder van de criminaliteit in het bijzonder vervult.
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Het lijkt erop, gezien de resultaten van het onderzoek,
dat de meeste Antillianen wel bereid zijn de politie in
de toekomst te waarschuwen. Dit gegeven staat echter in
contrast met datgene wat in de werkelijkheid gebeurt. Een
mogelijke verklaring hiervoor is, dat als men iemand
vraagt naar aangiftegedrag in de toekomst, het
potentiële slachtoffer denkt aan de meest ernstige vorm
van een misdrijf en daarom zegt de politie te
waarschuwen. Veelal blijkt in de praktijk dat het mis-
drijf niet al te ernstig en de schade gering is, de
politie wordt daarom dan ook vaak niet geinformeerd.
Met het oog op het meldings- en aangiftegedrag in de toe-
komst moet ook nog opgemerkt worden dat de bereidheid om
aangifte te doen, bij gelijkblijvende inspanningen van
de politie, waarschijnlijk zal. afnemen. Ontevreden
slachtoffers bleken nl. minder snel geneigd te zijn een
volgende keer de politie weer te waarschuwen.

4. Politie en publiek
De mening van het publiek over de politie wordt voor een
aanzienlijk deel bepaald door contacten in het verkeer of
door contacten die men heeft als slachtoffer van een mis-
drijf.
Nogal wat slachtoffers die aangifte bij de politie deden
waren ontevreden over de inspanningen van de politie: er
was te weinig gedaan en men had nooit meer wat gehoord.
Wat dat betreft zou het zinvol zijn als de politie meer
naar buiten trad en goede informatie gaf aan het publiek.
Dit zou dan tevens bijdragen- tot een juiste beeldvorming
van de politie; de bevolking blijkt nl. weinig idee te
hebben over de prioriteiten die de politie stelt bij de
uitvoering van haar taken.
De Antillianen zijn van mening dat meer tijd en aandacht
besteed zou moeten worden aan de criminaliteits-
bestrijding, men twijfelt nogal eens aan de inzet van de
politie op dit terrein.
Daarnaast denkt meer dan een kwart van de bevolking in
negatieve zin over de politie: zij zouden actiever kunnen
zijn, sneller moeten reageren als dat nodig is, meer fre-
quent in de buurten surveilleren en meer informatie aan-
het publiek moeten geven.
De houding van de politie zou ook voor verbetering
vatbaar zijn; ondanks het feit dat het optreden van de
politie tot weinig aanmerkingen aanleiding geeft, wordt
zij nogal eens als autoritair ervaren, zeker bij con-
tacten in het verkeer. Minder stoer en agressief gedrag
en meer tact en respect zou de Antillianen, met name op
Curagao en Sint Maarten, zeer welkom zijn.
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RESUHEN 1 KONKLUSHON

1 Hotibu di e investigashon
Nesesidat pa investigg e motibunan pakiko diferente
persona no ta duna keho na polis di un delito.
Investigashon di e faktor aki ta sumamente fwerte
relashoná.ku intensidat di kriminalidat. Pa harga un mihó
bi sta di e forma di kriminalidat nos a disidi di tene un
inkwesta bou di poblashon di Antiyas Hulandes. Esaki no
ke mèn ku pa via di e inkwesta aki por hana un bista di
tur sorto di kriminalidat.
Nos a limitg nos mes na 9 tipo di krimen.
Tambe e atitut die poblashon contra di polis a wbrdu
konsiderá.

2 E resultadonan
Dit tur Antiyano ku tabata envolvi den e investigashon
33% a yega di bira viktima di e delitonan menshoná.
Na Karsow a parti die poblashon ku a eksperenshá un
delito komo viktima ta mas haltu ku na Aruba i Boneiru.
St. Maarten ta tuma un posishon mediano.

E chèns pa un Antiyano bira viktima ta 17%, es desir ku

di kada 6 Antiyano 1 tin chèns pa bira v(ktima di un

delito den un aíia di tempu. E chèns aki ta mas chiki pa

hende muhé i pa persona entre 25 i 39 effe e ta mas grandi

ku pa otro persona.

E riesgo pa bira viktima di un delito ku intenshon pa

tuma poseso iligitimo di propiedat di otro (vermogens-

delict) ta hopi mas grandi ku e riesgo di ser envolvi den

un delito ku intenshon di violensha (geweldsmisdrijf).

Di e delitonan konserni ku propiedat e chëns di un kibra
drenta bf ladroni sha for di outo ta mas grandi .

Mas o menos mitar di e viktimanan ta duna keho di un
delito na polis'.
E persentahe di hende ku ta duna keho ta diferenshg pa
tipo di krimen, pero nunka tabata mas haltu ku 75%. E
persentahe aki por hana den viktimanan di un kibra
drenta. En total no tin diferenshá entre dunamentu di
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keho entre vfktimanan di delito konserni ku propiedat i
delito konserni. ku violensha. No tin diferensha entre e
islanan.

Tin un gran relashon entre hecho ku un persona ta duna
keho i konsekwensha di e dano material.
Si e dano material ta relativo tiki no sa duna tantu keho
kompará ku si e dano material ta relativo grandi.
Tombe si tin posibilidat di sera un siguro kontra di dano

hopi Antiyano no ta sigurá kontra e konsekwenshanan

finansiero di un delito. Un gran porti di nan nunka a

pensa di sera un siguro.

Un di e motibunan mos importante pa no duna keho di un
delito na polis ta pasobra e viktima no ta hana ta nodi,
no te hana e krimen basta serio. Mitar di esunnan ku no a
duna keho a duna.e motibu aki i esey ta kwadra ku lokwal-a
wórdu bisá tokante di dunamentu di keho i dano material.
Un otro motibu importante pa no informá polis ta e idaa
ku tbg no ta bal la pena; ta mala swèrte: opinion di mas
ku 1/4 di e personanan ku no a duna keho.
Dies prosiento no ta duna.keho di un krimen pasobra nan
no tin konfiansa den polis. E grupo aki ta relativo
grandi pa viktima di un kibra drenta.
Na Karsow i St. Maarten bo ta tende e motibunan manera
"inutil", "deskonfiansa den polis" relativo mos tantu ku
na e otro islanan.

Di tur vfktimanan di un krimen ku a duna keho na polis un
terser parti a firma un deklarashon af proses-verbal di
dunamentu di keho. Dos terser parti di esunnan ku a
informá polis no a firma nada. No tabata tin diferensha
entre islanan.

Kwarenta prosiento di esunnan ku a duna keho a bisa ku
nan a duna polis indikashon tokante e (posibel) kulpabel.

Un terser parti di esnan ku a duna keho na polis ku nan a
bira viktima di unc krimen tabata kontentu ku e esfwerso-
nan di polis. Sinkwenta prosiento no tabata satisfecho.
Nan no tabata satisfecho ku e esfwerso ku polis a hasi pa
nan i tampoko ku e echo ku nunka mos nan ta tende algu di
pol is. tokante die kaso.

Kasi 90% a kontesta ku si nan bira viktima (atrobe) di un
krimen nan lo avisá polis.
E motibunan prinsipal ta: e kulpabel mester wi)rdu kohd 1
hana kastigu.

Mas ku un terser porti die poblashon ta sinti miedu óf
masha miedu en relashon ku kriminalidat. Persona ku si
tin ekspersiensha ku krimen tin mos miedu ku esnan sin.
E tópikonan relashoná ku kriminalidat ta: kibra drenta,
roba riba kaya, abuso sekswal, abuso ffsiko riba kaya.
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Tin algun bario na KBrsow, Aruba, Boneiru i St. Maarten
di kwal ta wórdu bisá ku nan tin mal nbmber relashoná ku
kriminalidat. Ta parse ku e miedu en general ta debí
tantu na eksperiensha propio ku na lokwal ta wardu bi si i
lesá, por ehèmpel den korant.

Den kontakto ku polis e poblashon ta keha di atitudo
outoritario di polis. Spehal den asunto di tráfiko.
Por bisa kupolis en general ta traha korekto, servishal

i no agresivo.

Poblashon ta parse di no tin mashá idea dit tarea i
aktividatnan di polis. Pa poblashon polis mester pone mas
énfasis na kombati kriminalidat na lugá di asuntu di
tráfiko.

E kantidat di keho ofishal kontra di polis: 2,9% di tur
esunnan ku a wardu entrevistá a yega di duna un siertu
keho..
Dos terser parti di esnan ku a keha no tabata satisfecho
ku e manera ku nan a trata e keho pasobra nan no tabata
tin resultado.

Seis prosiento die poblashon tin en general un bon impre-
shon di polis. Mas ku un kwartu parti tin mal' impreshon.
Te wórdu bisá ku speshal a polisnan yin ta sin takto, yen
di buya i agresivo. Poblashon ta spera di polis di ta mas
humano i tin mas rbspbt.

KONKLUSHON

1. Tokante e kantidat di delitonen i eiedu dje poblashon:
17% di tur Antiyano di 16 ana bf may6 tin chéns di
bira viktima di un krimen den un a'na di tempu.
E miedu menshoná na promé lugá ta relashoná ku e
kantidat di kiebro na Antigas. Krimen ku intenshon di
violensha ta' sosodé relativo tiki den sosiedat
Antiyano.

2. Relashon entre kriminalidat ku te sosodé i ku te wórdu
reg'istre:
Polis ta hana sa pa mas tantu 50% di e total die
kriminalidat, pero basé riba e total di deklarashon
firma e persentahe te hopi mas abou pasobia no tur
keho ta wardu registrá.
Por bi sa ku si polis keda traha di e manera aki e
kantidat di hendé ku lo duna keho di un delito lo
baha. Esunnan ku no tabata satisfecho probabel no ta
duna keho tan fasil un otro bis.

3. E mot i bunan pa no duns keho na polis:
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Esun mas importante ta ku no ta bal la pena di duna
.keho. "Chèns pa e kano wardu aklará no ta grandi",
"polis no ta hasi nada 5f no por hasi nada". E
kontestanan ta duna indikashon ku poblashon tin su
duda funkshon di polis den su totalidat.

4. Polis i publiko:
Basta vi 0 ktima ku a duna keho na polis no tabata
satisfecho ku esfwerso di polis. Hen ta duda ku polis
ta trata di kombati kriminalidat di un manera serio..
Mas ku un kwartu parti dje poblashon ta pensa negativo
di polis; polis mester ta mas aktivo, reakshoná mas
lihd, mester duna publiko mas informashon i patruyá
man frekwente den barionen. Atitut di polis mester
kambia mas. Menos buya i atitut agresivo i mas takto i
respét te lokwal Antiyano lo preferá.

56



SUMMARY

1 Introduction
In 1981 the Minister of Justice of the Dutch-Antilles re-
quested a survey to be carried out to find out why the
notification rates for crimes were so low. He had the
impression that the number of people willing to report
crimes to the police had diminished over the last few
years. It also seemed desirable to include en investi-
gation on the general attitude of the population towards
the police.
A representative sample of the population of Curacao,
Aruba, Bonaire and Sint Maarten hes been interviewed on
the following subjecte:

1. to what extent they ever, and particularly during the

last twelve months, have been a victim of the follow-

ing crimes:

a. burglary from private houses

b. joyriding

c. theft from a car

d. streetrobbery

e. theft of other property

f. damage to property

g. assault/manhandling outdoors

h. hit-and-run accidents

i. other crimes

2. how mans v i ct i ms not i fy the police

3. what are the victim's motives not to report a crime
to the police
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4. how mant' victims sign a written statement

5. what do victims think of the actions taken bv the po-
lice

6. would they inform the police in future if they ware
victimized (again)

7. are there anyfeelings of fear of crime amongst the

population

8. 'have there been prev í ous contacts wi th the police and
if sop what are the experiences

9. which of the tasks of the police are considered to be
the most important

10. to what extent police surveillance is being noticed
in the neighbourhood

11. has ányone ever filed a complaint against the police
and if so, how was this complaint settled?

2 The results
Of all Dutch Antilleans concerned in this survey 33% had
ever been a victim of one or more of the crimes
mentioned. Curagao has the highest crime rate, followed
by Sint Maarten. On Aruba and Bonaire the crime rates are
comparatively low.

In twelve months, one out of 6 Antilleans has a chance to
become a victim of crime. Again the highest risk is on
Curagao. Sint Maarten's situation is almost comparable;
Aruba and Bonaire show the lowest risks.
The risk is not evenly spread amongst the population:
women do run a lower risk than men and the chance of be-
coming a victim is highest in the ages between 25 and 39.
On the Dutch-Antilles the risk of a property crime is al-
most four times as high as the risk to become a victim of
a violent crime. Property crimes consist mostly of bur-
glary from private houses and theft from cars.

Of all victims involved, about 50% notified the police.
The notification rates differ per sort of crime, but nev-
er exeed 75% (burgiary). There is no difference in no-
tification rates between property crimes and violent
crimes and there ere no differences between the islands.

The decision whether or not to notify the police proves
to depend in the first place on the perception of the se-
riousness of the offence; accordingly there is a strong
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relation between notifying the police and the financial
loss suffered. Many of the Antilleans are not insured
against financial losser resulting from crime. One of the
most important reasons is that they did not think about
it.
Secondly, the decision not to notify the police depends
on the opinion of the ability of the police to detect and
clear up crimes. At least a quarter of those who do not
notify the police regard it as being useless: 'the police
can't do anything', 'it doesn't help at all'.
About ten percent do not notify the police because of en
explicit mistrust in the activities of the police.

Those who had notified the police of a crime were asked
whether they had signed a written statement or not. One
third of them had dons so. No difference was found be-
tween the Islands.

Fourty percent of those who notified the police stated
that they had given the police indications about the
(possible) offender.

50% of those.who reported a crime to the police ware not
sat i sfi ed wi th the act i ons the police had undertaken; one
third of them was sati sfi ed.
As particularly dissatisfying the little trouble the•po-
l i ce had taken and the fact that one never haard anything
about results of police investigation ware mentioned. No
difference was found between the Islands concerning the
satisfaction of the victims.

All those involved in the survey, victims as well as
non-victims ware asked what they would do if they ware
victimized (again). Almost 90% was sure to inform the po-
lice in that case. Those who did not have any experience,
neither as a victim, nor as en informer, showed a graat
willingness to inform the police in the future. Victims
who had notified the police before and ware satisfied
with their activities ware most inclined to go and report
again. The least inclined ware those who informed the po-
lice and ware dissatisfied with the actions the police
had undertaken then.

The most' important reason to inform the police in future,
is that the offender must be caught and punished, and
secondly people hope the police will be able to solve the
crime. Those who are not willing to inform the police
think the police are not going to do anything anyway.

More than one third of the population showed a strong or
very strong fear of crime. Women are more fearfull than
men. Elderly people show no stronger feelings of fear
than the younger. Those who have been victimized before
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have stronger feelings of fear than those who have never
been victimized. The people of Curagao are more afraid
than the i nhabi tants of the other i slands.
Fear of crime is highly concentrated on a few subjects:
burglary, strentrobbery, assaultaiid rape, and finally
manhandling outdoors.
Neighbourhoods which are said to be unsafe, especially in
the evenings are on Curagao: Ma'rchena, Scharloo, Otra-
bende, Hanchi Punda and Pietermaai.
On Aruba: San Nicolas, in particular the Village; on Bo-
naire: Rincon, Antriol and Noord Salinja and finally on
Sint Maarten: The French Side.
It seems that feelings of fear spring from one's own ex-

periences as well as from hearsay and reading, especially

in the newspapers.

Contacts with the police are often critisized by the pub-
lic as being authoritarian, especially in traffic-sit-
uations. The inhabitants of Sint Maarten and Curacao
express this opinion the strongest.
On the other hand the behaviour of the police being in

contact witti the public is said to be correct, helpful

and non-aggressive.

The Dutch Antilleans appear to have little knowledge of
the priorities in police duties. They think that the po-
lice is first of all concerned with traffic-security.
They themselves give a higher priority to crime control.

About half the population frequently notices the police
in their own neighbourhood or street. The other half
hardly sees any or no police in their own surroundings.
On the smaller islands the police is noticed more often
than on the larger ones.

The total amount of official complaints against the po-
lice was not very high; only 2.9% of those who were in-
terviewed ever complainted officially. Two third of them
were not satisfied about the settlement of the complaint,
because it had had no effect.

Six percent of the Antilleans hes a rather positive opin-
ion of the police: they do their work very well. More
than a quarter of them hes a negative opinion: the police
should be more active, react faster, work more efficient-
ly' and take cases more seriously. The public asks for
more crime control and more information. About police
behaviour, more particular about that of young consta-
bles, it is aften said to be quite tactless, sturdy and
aggressive. The police are expected to be more human and
more respectful.
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BIJLAGEN

Tabel
1. Steekproefverdeling naar sexe
2. Steekproefverdeling naar leeftijdsklasse
3. Steekproefverdeling naar werkenden/niet werkenden
4. Percentage Antillianen dat ooit slachtoffer werd,

per delict en per eiland
5. Slachtofferkans in de periode juli 1980 tot en met

juni 1981, per delict en per eiland in procenten
6. Meldingspercentage van slachtoffers, per delict

en per eiland
7. Percentage ondertekende verklaringen van aangevers/

melders per delict en per eiland
8a. Motieven van slachtoffers om misdrijven niet te

melden, per delict, in procenten
8b. Motieven van slachtoffers om misdrijven niet te

melden, per eiland, in procenten
9. Beoordeling door aangevers/melders van de in-

spanning van de politie, per eiland, in procenten

10. Aangiftebereidheid in de toekomst per delict,

naar geen/wel eerdere ervaring als aangever/
melder van een (soortgelijk) delict, in procenten

11. Verwachte prioriteiten van negen politietaken,
per eiland, gemiddelde score en rangnummer

12. Gewenste prioriteiten van negen politietaken,
per eiland, gemiddelde score en rangnummer
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Tabel 1: Steekproefverdeling naar sexe

bevolking
per

steekproef 1-1-1980

abs. % %

man 1012 46,7 47,8
vrouw 1154 53,3 52,2

totaal 2166 100 100

Tabel 2: Steekproefverdeling naar leeftijdsklasse

bevolking
per

steekproef 1-1-1980k

abs. X' %

16-19 353 16,3 16,4
20-24 304 14,0 14,7
25-29 263 12,2 12,6
30-34 255 11,8 11,1
35-39 197 9,1 8,9
40-44 166 7,7 7,9
45-49 145 6,7 6,7
50-54 122 5,6 5,2
55-59 89 4,1 4,2
60-64 86 4,0 3,6
65-69 69 3,2 3,2
70+ 114 5,3 5,5
onbekend 3 - -

totaal 2166 100 100

*) De verdeling van de bevolking van 16 jaar en ouder
naar sexe en leeftijd is berekend met behulp van opgaven
uit het bevolkingsregister en heeft betrekking op het to-
taal van Curarao en Aruba. Van de eilanden Bonaire en St.
Maarten was geen splitsing naar geslacht en leeftijd voo-
rhanden.
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Tabel 3: Steekproefverdeling naar werkenden/niet-wer-
kenden

bevolking
per

steekproef 1-7-1980)(

abs. x X

werkend 1053 48,6 53,2
niet-werkend 1113 51,4 46,8

totaal 2166 100 100

)() De verdeling van de bevolking van 16 jaar en ouder is
berekend met behulp van uitkomsten van de proefcensus
1980 en heeft betrekking op het totaal van Curagao'en
Aruba. Van de eilanden Bonaire en Sint Maarten was geen
verdeling voorhanden.

Tabel 4: Percentage Antillianen dat ooit slachtoffer
werd, per delict en per eiland

Cura- Aruba Bo- Sint to-
4ao naire Maarten taal

inbraak 18,3 8,1 5,-2 12,5 15,1
joyriding 3,6 2,4 3,3 - 3,1
diefstal uit auto 18,4 12,2 6,7 22,7 16,9
diefst. v. andere

eigendommen 7,4 5,6 11,3 8,7 7,3
beroving op straat 2,8 1,8 1,0 - 2,4
aanv./mish. bui-

tenshuis 1,6 0,8 2,1 - 1,4
vern./besch.van

eigendommen 8,4 4,8 2,1 1,9 7,0
doorrijden na aan-

rijding 3,4 3,4 2,1 2,9 3,3
overige misdr. 2,1 1,2 1,0 2,9 1,9

een of meer del. 37,4 25,0 21,6 32,7 33,6
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Tabel 5: Slachtofferkans in de periode juli 1980 tot en
met juni 1981, per delict en per eiland, in procenten

Cura- Aruba Bo- Sint to-
qao naire Maarten taal

inbraak 7,3 3,6 3,1 5,8 6,2
joyriding 1,2 0,8 - - 1,0
diefstal uit auto 9,1 7,1 3,3 7,6 8,3
diefst. v. andere

eigendommen 3,4 2,6 5,2 5,8 3,4
beroving op straat 1,0 0,4 1,0 - 0,8
aanv./mish. bui-

tenshuis 0,5 0,4 1,0 - 0,5
vern./besch.van

eigendommen 3,1 2,2 - - 2,6
doorrijden na aan-

rijding 0,8 1,0 - - 0,8
overige misdr. 2,1 1,2 1,0 2,9 1,9

een of meer del. 18,8 13,1 10,3 18,3 17,0

N.B. Bij de interpretatie van de slachto.fferpercentages
dient met het volgende rekening gehouden te worden.
De percentages in dit rapport gelden voor de steek-
proef. Wil men een schatting maken voor de totale
populatie (alle Antillianen van 16 jaar of ouder),
dan moet men de standaardfout in aanmerking nemen.

De standaard-fout = 1.96 x . Met behulp van
de standaardfout kunnen de gegevens uit de steek-
proef gegeneraliseerd worden naar de populatie.
Neemt men bv. het slachtofferpercentage in de
steekproef voor inbraak (6,2%), dan kan met 95% zek-
erheid gezegd worden dat het inbraakpercentage voor
de de bevolking op de Nederlandse Antillen ligt tus-
sen 5,2% en 7,2%. Een tweede voorbeeld: voor
aanval/mishandeling buitenshuis (0,5%), ligt het
slachtofferpercentage bij de bevolking met 95% zek-
erheid tussen 0,2% en 0,8%.
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Tabel 6: Meldingspercentage van slachtoffers, per del-

i ct en per eiland H

Cura- Aruba Bo- Sint to-
cao naire Maarten taal

inbraak 75 75 80 54 74
joyriding 68 83 - - 69
diefstal uit auto 34 29 - 50 34
diefst. v. andere

eigendommen 21 39 56 22 26
beroving op straat 46 44 - - 45
aanv./mish. bui-

tenshuis 63 - - - 53
vern./besch.van

eigendommen 40 46 - - 40
doorrijden na aan-

rijding 63 56 - - 61
overige misdr. 35 75 - - 41

totaal 51 52 44 47 51

M) Bij minder dan 5 slachtoffers is geen meldingsper-
centage berekend.

Tabel 7: Percentage ondertekende verklaringen van aan-
gevers/melders, per delict en per eiland

Cura--Aruba Bo- Sint to-
gao naire Maarten taal

inbraak 31 26 - 20 30
joyriding 75 40 - - 67
diefstal uit auto 42 50 - 43 43
diefst. v. andere

eigendommen 33 46 - - 33
beroving op straat 41 - - - 37
aanv./mish. bui-

tenshuis 36 - - - 33
vern./besch.van

eigendommen 21 40 - - 24
doorrijden na aan-

rijding 25 17 - - 22

totaal **) 34 33 - 29 33

m) Bij minder dan 5 meldingen is geen ondertekeningsper-
centage berekend.
**) Exclusief de 'overige misdrijven'; hiervan zijn de
percentages onbekend.
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Tabel 8a: Motieven van slachtoffers om misdrijven niet
te melden, per delict, in procenten.

niet zinloos neg.tav. anders
nodig onoplosb. politie

inbraak 41 31 23 5
joyriding 67 0 0 33
diefstal uit auto 58 26 7 9
dief st. v. andere

eigendommen 53 27 7 11
beroving op-straat 42 54 0 4
aanv./mish. bui-

tenshuis 50 7 7 29
vern./besch.van

eigendommen 59 28 5 5
doorrijden na aan-

rijding 61 27 4 8

totaal *) 53 28 9 8

*) Exclusief de 'overige misdrijven'; hiervan zijn geen
motieven bekend.

Tabel 8b: Motieven van slachtoffers om misdrijven niet
te melden, per eiland, in procenten

niet zinloos neg.tav. anders
nodig onoplosb. politie

Curagao 50 30 10 10
Aruba 68 14 4 14
Bonaire 59 33 0 8
Sint Maarten 47 42 11 0

totaal 53 28 9 10

Tabel 9: Beoordeling door aangevers/melders van de in-

spanning van de politie, per eiland, in procenten .

Curagao Aruba Bonaire St.Maarten totaal

tevreden 33 43 36 33 35
neutraal 10 12 0 6 10
ontevreden 57 45 64 61 55

totaal 100 100 100 100 100
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Tabel 10: Aangiftebereidheid in de toekomst per delict,

naar geen/wel ervaring van een (soortgelijk) delict, in

procenten

geen er- wel er-
varing*) vering

tevr. neutr. ontevr. tot.

inbraak 91 96 95 74 83
joyriding 97 100 100 100 95
diefstal uit auto 76 92 63 63 68
diefst. v. andere

eigendommen - 100 100 43 68
beroving op straat 87 100 100 78 91
aanv./mish. bui-

tenshuis 87 100 100 67 88
vern./besch.van

eigendommen 85 94 100 67 82
doorrijden na aan-

rijding 91 100 100 84 90

totaal **) 89 97 91 73 83

*) Hiertoe behoren zowel de respondenten die nooit sla-
chtoffer zijn geweest van het desbetreffende delict, al-
sook de respondenten die dat wel zijn geweest, maar het
niet gemeld hebben.
**) Exclusief 'diefstal van andere eigendommen' en de
'overige misdrijven'. Voor wat betreft diefstal van an-
dere eigendommen is alleen aangiftebereidheid bekend van
respondenten die eerdere ervaring hadden met dit delict.
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Tabel 11:

Verwachte prioriteiten van negen politietaken, per eiland,

gemiddelde score en rangnummer *)

Cura- Aruba Bo- St. to-

cao . naire Maarten taal

gem. gem. gem. gen. gen.

score score score score score

criminaliteitsbestrijding 4,0 (2) 3,6 (2) 5,0 (5) 3,6 (1) 4,0 (2)

ordehandhaving 4,6 (4) 4,1 (3) 4,2 (3) 3,9 (2) 4.5 (4)
verkeersveiligheid 3,8 (1) 3,6 (1) 3.9 (1) 4,4 (3) 3,8 (1)
hulpverlening; brand/

ziekenvervoer 4,2 (3) 4,3 (4) 4.2 (2) 5,0 (4) 4.3 (3)
bemiddelingsruzies e.d. 4.9 (5) 5,0 (5) 4.8 (4) 5,3 (5) 5,0 (5)

voorlichting preventie 6.1 (9) 6,0 (6) 6,4 (9) 5,3 (6) 6,1 (8)
afgifte vergunningen/

rijbewijzen e.d. 5,7 (7) 6,0 (7) 5,2 (6) 6,1 (9) 5,8 (7)
afnemen rij-examen 5.5 (6) 6,1 (3) 5,5 (7) 5,3 (7) 5.7 (6)

immigratie 6.0 (8) 6.4 (9) 5,9 (8) 6,0 (8) 6,1 (9)

*) De respondenten is gevraagd de taken te ordenen in afnemende

volgorde van verwachte hoeveelheid tijd en aandacht die de politie er

volgens hen aan besteedt. De belangrijkste taak kreeg de score 1, de

minst belangrijke score 9. Bij de analyse zijn de gemiddelden per taak

berekend en opnieuw geordend in volgorde van belangrijkheid (cijfers

tussen haakjes).

Tabel 12:
Gewenste prioriteiten van negen politietaken,

per eiland, gemiddelde score en rangnummer m)

Cura-

cao

Aruba Bo- St.

naire Maarten

to-

taal

gem.

score
gem.
score

gem, gem.
score score

gem.
score

criminaliteitsbestrijding 2,5 (1) 2.6 (1) 3,1 (1) 4,1 (3) 2,6 (1)
ordehandhaving 4,1 (4) 4,1 (3) 3.7 (3) 4,0 (2) 4,1 (4)
verkeersveiligheid 4,0 (3) 3,5 (2) 3.5 (2) 3,9 (1) 3.9 (2)
hulpverlening; brand/

ziekenvervoer 3,9 (2) 4,2 (4) 4,6 (4) 4,4 (4) 4,0 (3)
bemiddeling;ruzies e.d. 4,9 (6) 5,1 (6) 5,6 (6) 4,9 (5) 5,0 (6)
voorlichting preventie 4,8 (5) 5,1 (5) 5,3 (5) 5,2 (6) 4,9 (5)
afgifte vergunningen/

rijbewijzen e.d. 7.0 (9) 6,7 (7) 6,4 (8) 6,0 (8) 6,9 (8)
afnemen rij-examen 7,0 (8) 6,8 (8) 6,7 (9) 6,6 (9). 6,9 (9)
immigratie 6,8 (7) 6.9 (9) 6.1 (7) 6,0 (7) 6,8 (7)

*) Zie noot tabel 11;, lees in plaats van verwachte hoeveelheid tijd.

gewenste hoeveelheid tijd.

1
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