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 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende) is:  
− Ja,  

politiestatistieken bestaan uit gegevens van delicten die ter kennis van 
de politie zijn gekomen. De politiestatistieken geven een tamelijk 
betrouwbaar/goed beeld van het aantal keren dat dit soort overvallen 
gepleegd wordt. In het geval van een portemonneediefstal met geweld 
is de kans groot dat het slachtoffer aangifte doet bij de politie. (Uit 
Veiligheidsmonitor Rijk 2006, paragraaf 5.2.1: “Uit de 
Veiligheidsmonitor blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan in de 
mate waarin voorvallen worden gemeld bij de politie. Dit varieert in 
2006 van minder dan 1 op de 8 voor seksuele delicten tot meer dan 
drie kwart voor (poging tot) inbraak en autodiefstal. Ook diefstallen uit 
de auto, zakkenrollerij/portemoneediefstal met geweld (…) werden 
relatief veel gemeld.”) 

− Nee,  
politiestatistieken bestaan uit gegevens van delicten die ter kennis van 
de politie zijn gekomen. Niet alle slachtoffers van een dergelijk misdrijf 
doen melding of aangifte bij de politie (redenen o.a.: helpt niet, angst 
voor de daders) (Uit Veiligheidsmonitor Rijk 2006: bijna 75% van 
zakkenrollerij en portemonneediefstal met geweld is gemeld bij de 
politie.) 

 
 24 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Ja, 
bij slachtofferenquêtes worden burgers/respondenten gevraagd of zij het 
afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Als een 
burger in de steekproef zit dan zal hij/zij weinig schroom ervaren om 
melding te maken van een dergelijk misdrijf. Daarom zal de 
betrouwbaarheid van slachtofferenquêtes – mede gezien de omvang van 
de steekproef – ten aanzien van dit soort overvallen groot zijn. 
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Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Nee, 
bij enquêtes onder daders wordt burgers gevraagd of zij zich het afgelopen 
jaar schuldig hebben gemaakt aan een of meer misdrijven of 
overtredingen. Van zware delicten is het bekend dat daders ze vaak niet 
vermelden in dit soort enquêtes. Een portemoneediefstal met geweld is 
een zwaar delict en zal dus relatief minder vaak in deze statistiek 
voorkomen. Daardoor komen deze gegevens niet volledig overeen met de 
werkelijkheid / zijn ze minder betrouwbaar. 
 

 26 maximumscore 2 
Schadevergoeding: 
• Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 
 
Immaterieel:  
• Eén van de volgende: 1 
− Bureau voor Slachtofferhulp 
− Organisatie van slachtoffers voor onderlinge hulp 
(Deze organisaties steunen ook slachtoffers om schade vergoed te 
krijgen.) 
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