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Opgave 2  Het is veiliger, ondanks de politie 

Bij deze opgave hoort tekst 2.

Inleiding 
Sinds 2005 onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 
aard, omvang en ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven in 
Nederland.  
Uit de cijfers van 2014 blijkt onder andere dat de politie 7 procent minder 
misdrijven geregistreerd heeft dan in 2013. In tekst 2 bespreekt Marc 
Schuilenburg, docent strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam, deze ontwikkeling. 

Lees tekst 2. 
Veel opvattingen kunnen gekarakteriseerd worden als politiek links of als 
politiek rechts. De criminoloog Marc Schuilenburg doet in tekst 2 
uitspraken die steun betekenen voor opvattingen van één van die twee 
politieke richtingen en hij doet andere uitspraken die kritiek inhouden voor 
opvattingen van de andere politieke richting. 

2p 4  Welke politieke richting (links of rechts) wordt meer gesteund? Geef 
een citaat uit tekst 2 waaruit dat blijkt en leg je antwoord uit. 

 Welke politieke richting (links of rechts) wordt min of meer 
bekritiseerd? Geef een citaat uit tekst 2 waaruit dat blijkt en leg je 
antwoord uit. 

Lees de regels 33 tot en met 40 van tekst 2. 
Er zijn verschillende theorieën ter verklaring van criminaliteit en crimineel 
gedrag. 

1p 5 Met behulp van welke theorie is te verklaren dat criminaliteit zal afnemen 
door zowel het verbeteren van sloten als ook door het plaatsen van 
camera’s? Leg je antwoord uit.  

Lees de regels 40 tot en met 42 van tekst 2. 
Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. 

2p 6 Met behulp van welke theorie is te verklaren dat vooral jongeren 
criminaliteit plegen? Leg je antwoord uit. 

Lees de regels 43 tot en met 49 van tekst 2. 
De uitspraak over de afwezigheid van een causaal verband is gebaseerd 
op onderzoek. 

2p 7  Stel een hypothese op die bij dit onderzoek past. 
 Wat zijn bij die hypothese de afhankelijke variabele en de 

onafhankelijke variabele? 
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Lees de regels 50 tot en met 57 van tekst 2. 
2p 8 Geef twee redenen waarom cijfers uit politiestatistiek “niets zeggen over 

de omvang van ingewikkelde vormen van criminaliteit” zoals 
milieudelicten, fraude, handel met voorkennis en cybercrime.  

Lees de regels 58 tot en met 71. 
Ondanks het teruglopen van geregistreerde criminaliteit blijven de 
onveiligheidsgevoelens van burgers hoog. 

1p 9 Met welk begrip wordt dit verschijnsel aangeduid? 
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Opgave 2  Het is veiliger, ondanks de politie 

tekst 2 

Het is veiliger, ondanks de politie 

Nederland wordt nu wel heel snel 
veiliger. In tien jaar tijd is het aantal 
geregistreerde misdrijven niet zo snel 
gedaald als vorig jaar, maakte het 

5 Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) gisteren bekend. Marc 
Schuilenburg, docent strafrecht en 
criminologie van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, zegt dat dit niet te 

10 danken is aan strenger straffen of 
beter politieoptreden. Nee, het is niet 
de aanpak van misdaad, maar het 
voorkomen daarvan dat steeds beter 
gaat. 

15 Als de huidige trend zich voortzet, 
zitten we dan over een jaar of tien 
zonder criminaliteit? 
“Het is opvallend dat de 
geregistreerde criminaliteit al tien 

20 jaar een daling vertoont. Niet alleen 
in Nederland, maar ook in 
omringende landen. In de Verenigde 
Staten is dit zelfs al sinds 1990 het 
geval. In New York bijvoorbeeld zien 

25 we dat dit niet alleen geldt voor 
zaken als autodiefstal, maar ook voor 
zware misdaden als moord en 
inbraak, die wel met 80 procent 
dalen. Het is een westerse trend. We 

30 gaan langzaam terug naar een 
omvang van de misdaad die gelijk is 
aan die van begin jaren negentig.” 

Hoe verklaart u de daling? 
“Het komt onder andere door preven-

35 tieve maatregelen. De overheid is bij-
voorbeeld gaan samenwerken met 

woningbouwcorporaties om sloten te 
verbeteren. Burgers installeren zelf 
camera’s om zich beter te bescher-

40 men. En de vergrijzing neemt toe; dat 
helpt als je weet dat vooral jongeren 
criminaliteit plegen.” 

Hebben strenger straffen en de roep 
om ‘law and order’ geholpen? 

45 “Nee, er is geen enkel causaal 
verband tussen zwaardere straffen 
en dalende misdaad. Kijk maar naar 
het buitenland. De doodstraf in de VS 
schrikt niemand af. (…) 

50 Overigens is het zo dat de misdaad-
cijfers niets zeggen over ingewikkel-
de vormen van criminaliteit: milieu-
delicten, fraude, handel met 
voorkennis of cybercrime. Over het 

55 succesvol aanpakken van dit soort 
moderne misdaad hoor je veel 
minder.” 

De gevoelens van onveiligheid 
blijven ondanks het goede nieuws 

60 hoog. 
“Ja, een op de drie mensen voelt zich 
niet veilig. Het is ook opvallend dat 
bewindslieden vrijwel nooit cijfers 
over dalende misdaad politiek uitven-

65 ten. Je wint er geen stemmen mee 
als je zegt dat het veiliger wordt. 
Zelfs de vorige minister van Veilig-
heid en Justitie, Ivo Opstelten, 
claimde nooit credits. Hij bleef maar 

70 doen alsof we permanent in een staat 
van oorlog verkeren.” 

bron: NRC Handelsblad, 30 april 2015 
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