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Opgave 6  “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 

Bij deze opgave horen tekst 10 en figuur 4. 

Inleiding  
“Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet”, kopte dagblad Trouw 
in januari 2017. Trouw baseerde deze conclusie op een vertrouwelijk 
rapport van politie en Openbaar Ministerie (OM) (zie tekst 10). In het 
artikel meldt Trouw dat deze bevindingen berusten op uitslagen van de 
jaarlijkse grote slachtofferenquête waaraan 65.000 mensen boven de 
15 jaar meededen. In figuur 4 zie je een voorbeeld van een dergelijke 
slachtofferenquête uit de Veiligheidsmonitor van 2015.  

Lees de regels 1 tot en met 27 van tekst 10.  
“De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt” 
(regels 1-2). En “De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en 
de geregistreerde criminaliteit is liefst 3,5 miljoen delicten groot” (regels 
19-22). 

1p 26 Met welk begrip wordt het verschil aangeduid tussen de werkelijke 
criminaliteit en de geregistreerde criminaliteit? 

Er kunnen gemakkelijk meningsverschillen ontstaan tussen de leiding van 
de politie en de burgemeester van een gemeente over de inzet van 
agenten en prioriteiten van de politie. 

3p 27  Over welke hoofdtaak van de politie kan er verschil van mening 
ontstaan tussen de leiding van de politie en de burgemeester van een 
gemeente?  

 Geef daarvoor een reden. 
 Hoe heet het overleg waarin meningsverschillen over de inzet van 

agenten en prioriteiten van de politie worden opgelost? En wie maakt 
daarvan – naast de korpschef en de burgemeester – ook deel uit?  

Een gevolg van het capaciteitsgebrek bij politie en OM is “dat de burger 
het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen.” (regels 14-16 
van tekst 10) 

2p 28 Beschrijf twee andere mogelijke gevolgen van het capaciteitsgebrek bij 
politie en OM waardoor de criminaliteit niet adequaat bestreden kan 
worden. Ga in je antwoord uit van gevolgen van criminaliteit op materieel 
en/of immaterieel vlak. 
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Door capaciteitsgebrek bij politie en OM handelen criminelen alsof ze niet 
meer gepakt kunnen worden (regels 12-18 van tekst 10). 
Over de oorzaken van criminaliteit bestaan verschillende theorieën.  

3p 29  Noem de naam van een theorie die kan verklaren dat de criminaliteit 
toeneemt wanneer er sprake is van capaciteitsgebrek bij politie 
en OM.  

 Leg uit waarom deze theorie van toepassing is. 

Lees de regels 28 tot en met 39 van tekst 10.  
In dit tekstfragment staan cijfers die voortkomen uit een jaarlijkse 
slachtofferenquête. 

1p 30 Noem een voordeel van het verzamelen van informatie over criminaliteit 
door middel van een slachtofferenquête. 

Bekijk figuur 4.  
In figuur 4 zie je een fragment uit een in totaal 39 pagina’s tellende 
vragenlijst in het kader van de Veiligheidsmonitor.  
Een nadeel van slachtofferenquêtes is dat niet alle delicten zichtbaar 
worden door deze onderzoeksmethode. 

3p 31  Welke delicten kunnen niet of moeilijk gemeten worden door 
slachtofferenquêtes? Noem er twee. 

 Welke andere onderzoeksmethode kan de hoeveelheid van die 
delicten beter vaststellen? 

 Leg uit waarom de tweede methode geschikter is voor het meten van 
deze delicten. 

Lees de regels 40 tot en met 49 van tekst 10.  
37.000 zaken die de politie doorstuurt naar het Openbaar Ministerie 
eindigen met een sepot. 

3p 32  Wat betekent een sepot? 
 Geef twee redenen voor het OM om te kiezen voor seponeren.  
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Opgave 6  “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 

tekst 10 

“Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 

De criminaliteit in Nederland is groter 
dan uit de officiële cijfers blijkt, zo 
concluderen politie en Openbaar 
Ministerie in een vertrouwelijk 
rapport. Criminelen dreigen daardoor 5 
beide overheidsinstanties op 
‘onoverbrugbare achterstand’ te 
zetten. 
Door capaciteitsgebrek bij de 
opsporingsdiensten geven de cijfers 10 
niet weer wat de werkelijke omvang 
is van de misdaad. De capaciteit bij 
politie en OM is inmiddels op een 
dusdanig laag niveau gekomen dat 
de burger het vertrouwen in de 15 
rechtshandhaving dreigt te verliezen 
en criminelen handelen alsof ze niet 
meer gepakt kunnen worden. 

De kloof tussen de door de burger 
ervaren misdaad en de 20 
geregistreerde criminaliteit is liefst 
3,5 miljoen delicten groot, becijferen 
de opstellers, teneinde aan te tonen 
hoe nijpend het opsporingstekort is. 
De politie registreerde in 2015 25 

960.000 misdrijven, de bulk daarvan 
op basis van een aangifte. 

In de jaarlijkse slachtofferenquête 
onder 65.000 burgers ouder dan 15 
jaar, meldde in 2015 echter 18 30 
procent van de ondervraagden 
slachtoffer te zijn geweest, vaak 
meer dan eens. In totaal gaat het om 
34 misdrijven per 100 inwoners. 
Doorrekening van dat aantal naar de 35 
totale bevolking ouder dan 15 jaar 
levert ongeveer 4,5 miljoen 
misdrijven op, variërend van 
fietsendiefstal tot bedreiging. 

Van de uiteindelijke 412.000 dossiers 40 
die de politie wel in behandeling 
neemt, sloot ze er 177.000 zonder 
verdachte. Het OM kreeg 225.000 
dossiers doorgestuurd. 37.000 
daarvan eindigden met een sepot. 45 
Uiteindelijk gingen ongeveer 170.000 
dossiers het vervolgingsproces in. 
Dat is 18 procent van de 
geregistreerde criminaliteit. 

naar: Trouw, 13 januari 2017 
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figuur 4 

De Veiligheidsmonitor 2015    

14 | CYBERPESTEN

1 4 a Heeft u ZELF in de afgelopen 12 MAANDEN via internet wel eens te maken gehad met roddel, getreiter,
pesten, stalken, chantage of bedreiging?
Let op: het gaat hierbij alleen om uzelf, niet om iemand anders in uw huishouden!

Ja

Nee............................................................................................... ga verder naar blok 5 pagina 33

1 4 b Hoe vaak gebeurde dit in totaal in de afgelopen 12 maanden?

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer of
vaker

De volgende vragen gaan alleen over de LAATSTE keer dat dit gebeurde.

1 4 c Wat is er de laatste keer gebeurd?
MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK.

Iemand heeft een genante of kwetsende website of profiel over u gemaakt

Iemand heeft onder uw naam berichten gepost op een internetforum of profielsite (bijv. Hyves, Facebook,
Twitter)

Iemand heeft foto's of filmpjes van u verspreid of verhalen of roddels over u verteld

Iemand heeft u afgeperst of gechanteerd

Iemand heeft u gestalkt door u bewust herhaaldelijk lastig te vallen

Iemand heeft u bedreigd met geweld

Iets anders

4 S L A C H T O F F E R S C H A P

bron: De Veiligheidsmonitor 2015, CBS, 1 maart 2016 
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