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Licht stijgende tendens criminaliteit
De veel voorkomende criminaliteit vertoont de laatste jaren een licht
stijgende tendens. Het aantal delicten tegen burgers is bijna 4,8 miljoen
in 1999. Vernielingen en geweldsdelicten nemen toe maar het aantal
diefstallen neemt af. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-gegevens die
gebaseerd zijn op bevolkingsenquêtes.

Bijna 4,8 miljoen delicten; kwart bevolking is slachtoffer

Er zijn in 1999 naar schatting bijna 4,8 miljoen delicten tegen burgers
gepleegd. Sinds 1993 is de gemiddelde jaarlijkse stijging één à twee
procent.
Ruim een kwart van de bevolking (26,2 procent) geeft in 1999 aan
slachtoffer te zijn geweest van een of meer vormen van veel
voorkomende criminaliteit. Dit percentage verschilt niet veel van dat in
voorgaande jaren.

Melding en registratie bij de politie

Slachtoffers geven aan dat zij een op de drie delicten melden bij de
politie. Uiteindelijk wordt van een kwart van alle delicten door of
namens het slachtoffer een document ondertekend. Uit een andere
CBS-bron, de politiestatistiek, blijkt dat in 1999 de politie 1,3 miljoen
misdrijven heeft geregistreerd.

Vernielingen nemen toe

Vernielingen van eigendommen, zoals de auto, zijn in 1999 voor het
eerst meer gepleegd dan diefstallen. In 1999 gebeurde dit bijna 1,9
miljoen keer. Ruim een kwart van de vernielingen wordt door of namens
het slachtoffer bij de politie gemeld en van 18 procent wordt een
document ondertekend. Uit de politiestatistiek blijkt dat de politie van
170 duizend vernielingen een proces verbaal heeft opgemaakt.

Meer geweldsdelicten

Het geschatte aantal geweldsdelicten is toegenomen en bedraagt in
1999 bijna een miljoen. Het aantal meldingen bij de politie is in 1999
lager dan in 1993. In 1993 meldde een op de drie slachtoffers dit delict
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bij de politie en in 1999 is dit een op de vier. Van een op de zeven
geweldsdelicten is een document ondertekend. Ook de politie heeft in
deze periode meer geweldsdelicten geregistreerd. In 1999 heeft zij
hiervoor 87 duizend processen verbaal opgemaakt.

Minder diefstallen

De dalende tendens van het aantal diefstallen zet zich in 1999 voort. In
dat jaar zijn naar schatting 1,7 miljoen diefstallen tegen burgers
gepleegd. Bijna de helft wordt bij de politie gemeld en van vier op de
tien diefstallen wordt bij de politie een document ondertekend.
Het aantal door de politie geregistreerde diefstallen is ten opzichte van
1998 met 30 000 gestegen maar ligt nog onder het niveau van 1993.

Technische toelichting
Gegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op twee bronnen, namelijk
het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) en de politiestatistiek.
POLS is een doorlopende enquête over allerlei aspecten van de
leefsituatie van de Nederlandse bevolking en bevat onder meer
gegevens over door de bevolking ondervonden delicten. Aan een
jaarlijkse steekproef van ongeveer 10 000 personen van 15 jaar en
ouder wordt gevraagd of zij in de voorgaande 12 maanden (als
benadering van een kalenderjaar) slachtoffer zijn geworden van een of
meer vormen van veel voorkomende criminaliteit (zoals mishandeling,
bedreiging, inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernielingen). Tevens
wordt gevraagd of zij dit bij de politie hebben gemeld en of daarbij een
schriftelijke verklaring is ondertekend. De omschrijving van de delicten
in de enquête sluit zoveel mogelijk aan op de wetsartikelen zoals die
door politie en justitie worden gehanteerd. Er zijn echter verschillen met
de politieregistratie bij de indeling van delicten in geweldsdelicten,
diefstallen en vernielingen.
De gegevens van de politiestatistiek komen rechtstreeks van de
politiekorpsen die deze speciaal voor het CBS samenstellen. Hiertoe
behoren ook delicten zonder slachtoffers en misdrijven tegen bedrijven
en instellingen. Bij de registratie van misdrijven door de politie kunnen
andere factoren een rol van betekenis spelen zoals automatisering,
wijzigingen in prioriteiten van delicten, registratie-instructies en
dergelijke.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, ir. H.W.J.M.
Huys, telefoon: (045) 570 73 21, of met het CBS  in Voorburg, drs.
F.W.M. Huls, telefoon: (070) 337 56 67.  Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst, telefoon: (070) 337 58 16.
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Veel voorkomende criminaliteit

1993 1995 1997 1998 1999

Slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit onder burgers (%)
Totaal, w.o. 25,0 25,9 25,5 26,2 26,2
Geweldsdelicten 5,1 5,4 5,0 5,6 5,5
Diefstallen 13,5 13,9 13,2 13,0 12,5
Vernielingen 10,3 9,7 10,4 11,1 11,6

Delicten tegen burgers (in Nederland gepleegd)(*1000)
Totaal, w.o. 4439 4506 4544 4691 4781
Geweldsdelicten 849 842 860 954 998
Diefstallen 1819 1980 1853 1812 1703
Vernielingen 1609 1496 1656 1759 1887

Delicten die bij de politie zijn gemeld (*1000)
Totaal, w.o. 1628 1605 1658 1537 1629
Geweldsdelicten 275 264 223 204 249
Diefstallen 951 967 953 865 831
Vernielingen 355 329 405 407 483

Delicten waarbij een document is ondertekend (*1000)
Totaal, w.o. 1277 1262 1321 1174 1256
Geweldsdelicten 125 137 132 134 131
Diefstallen 860 861 836 715 726
Vernielingen 261 234 299 279 353

Door de politie geregistreerde misdrijven (*1000)
Totaal, w.o. 1272 1223 1219 1222 1284
Geweldsdelicten 62 65 74 77 87
Diefstallen 928 879 820 816 844
Vernielingen 127 130 161 163 170
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