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Telefoonnr : (telefoonnummer OP)
O.P. : (naam persoon, met tussen haakjes geslacht, geb. datum, leeftijd, burgerlijke staat)
Adres : (straat, huisnr, huisnrtoev)
Postcode : (postcode)
Woonplaats : (woonplaats)

STEL VAST: Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ......... van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wij hebben u onlangs een brief gestuurd over de Veiligheidsmonitor.
Daar bel ik u nu voor. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen.

>> ENQ: Het gesprek moet gevoerd worden met O.P. zelf,  proxi is niet toegestaan  << 

1. Ga verder [GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Nonrespons [NR] nodk, norf

IntroA

Alle Respondenten

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Opening (1)

 [Afspr]
anders

anders

>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor Afspraak

MaakAfspr

Opening = [NR]

>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor NonRespons

MaakNonr

CATI CAPI

CAPI CATI

Type steekproef: personen Peilingnr. = 1
** [naam, geslacht, geboortedatum respondent] **
** [adres] **

>> Vandaag = [datum] <<
STEL VAST: Klopt de datum?
1. Ja, klopt [JaKlopt]
2. Nee, klopt niet [Nee] Nodk, Norf

[JaKlopt] [Nee]

Intro
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Opening (2)

BLOK BUURTPROBLEMEN

Datum = [JaKlopt] CATI

Verlaat de vragenlijst en stel op het 
startscherm de datum correct in

Datum = [Nee]

** [naam, geslacht, geboortedatum respondent] **
** [adres] **
STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee] Nodk, Norf

Persjuist

O.P. moet op het opgegeven adres wonen. Anders kan het interview niet 
worden gestart! Is O.P. verhuisd dan kunt u het nieuwe adres opgeven in 
het speciale Verhuisblok.

Persjuist = [Nee] Persjuist = [Ja]

(1 regel in een tabel, vullen met GBA-gegevens)

STEL VAST: Geslacht
1. Man [Man]
2. Vrouw [Vrouw] Nodk, Norf

M_V

Wat is de geboortedatum van (persoon1)?

Geboren

STEL VAST: Leeftijd in jaren.

Lft

Wat is op dit moment de burgerlijke staat van (persoon1)?

BurgSt

U bent dus: [leeftijd in jaren] ?

Wn /wg datum

Geboren = datum Geboren = wn / wg

Akk

Om te beginnen, zou ik enkele persoonsgegevens willen noteren.
>> ENW: Toets <enter> om verder te gaan

IntroHHB
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Dan wil ik u eerst een paar vragen stellen over uw buurt. 
Ik noem u een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor kunnen komen. 
Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw eigen idee vaak, soms, nooit of 
bijna nooit voorkomen.
>> ENQ: Toets <1> om verder te gaan. <<

IntBuurtpr

Agressief verkeersgedrag. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Geluidsoverlast door verkeer. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Bekladding van muren en/of gebouwen. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

AgrVerk

VerkeersL

Beklad

Alle Respondenten

Overlast van groepen jongeren. 
Komt dat in uw buurt :  ->
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Te hard rijden. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Dronken mensen op straat. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

OverlJong

HardRijd

DronkStrt

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Buurtproblemen (1)
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Vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Rommel op straat. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Hondenpoep op straat. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Aanrijdingen. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

LastvStrt

RommelStrt

HondpStrt

Aanrijd

VernielB

Drugsoverlast. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Overlast door omwonenden. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

DrugsL

OmwonL

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Buurtproblemen (2)

Tasjesroof. 
Komt dat in uw buurt: 
1. Vaak [Vaak]
2. Soms [Soms]
3. Nooit of bijna nooit voor ? [Nooit]

Tasroof

5



Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Buurtproblemen (3)

De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

KenNauw

Ik lees u nu enkele uitspraken voor over de buurt waarin u woont. Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u
het hiermee eens of oneens bent?
>> ENQ: Toets <1> om verder te gaan. <<

IntTevrBrt

In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.  Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

OmgPret

Ik heb veel contact met mijn directe buren. Bent u het hier : 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

ContBur

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners. Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

ContAndB

Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid.  Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

Saamh

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Bent u het hier : 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

VoelThui
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Buurtproblemen (4)

BLOK POLITIEEL 
FUNCTIONEREN

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt. Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

SaamStel

Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen. Bent u het hier: 
1. Helemaal mee eens [Heens]
2. Mee eens [Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
4. Mee oneens [Oneens]
5. Helemaal mee oneens ? [HOneens]

Verhuiz
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Welk oordeel heeft u over het totale functioneren van de politie in uw buurt?
Bent u daarover: 
1. Zeer tevreden [ZeerTevr]
2. Tevreden [Tevreden]
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden [TevrOntevr]
4. Ontevreden [Ontevr]
5. Zeer ontevreden [ZeerOntev]
6. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

PolFunc

Hoe vaak ziet u de politie door de straat komen waar u woont?
Is dat dagelijks, zo eens per week of is dat minder?
>> ENQ: 3 of meer keer per week = dagelijks

1 of 2 keer per week = zo eens per week. <<
1. Dagelijks [Dagelijks]
2. Zo eens per week [EensPW]
3. Minder dan eens per week [Minder]
4. Wisselt sterk [Wisselt]

PolStraat

Zou u de politie vaker of minder vaak in uw straat willen zien?
1. Vaker [Vaker]
2. Niet vaker maar ook niet minder vaak [Zelfde]  
3. Minder vaak [MinVaak] 
4. Maakt niet uit [GeenMen]

VaakStrt

Ik wil nu graag dat u uw indruk geeft over het functioneren van de politie in uw buurt. 
Ook al heeft u geen directe contacten gehad met de politie, dan zou ik toch graag zien dat u uw indruk geeft
door te zeggen of u het met de volgende uitspraken eens of oneens bent.
>> ENQ: Toets <1> om door te gaan <<

IntrPolF

De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming.
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Bescherm

De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt. 
Bent u het hiermee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Contact

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politieel Functioneren 

Alle Respondenten
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De politie doet in deze buurt haar best. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

DoetBest

De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Efficient

Ze bekeuren hier te weinig. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Bekeur

Ze treden niet hard genoeg op. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Optreden

Ze grijpen niet in.
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Ingrijp

Je ziet de politie in de buurt te weinig.
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Zichtbaa

Problemen
De politie reageert op de problemen hier in de buurt. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politieel Functioneren (2)
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Ze hebben hier te weinig tijd voor allerlei zaken. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

WeinTijd

Ze komen niet snel als je ze roept. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

SnelAanw

Ze zijn hier te weinig aanspreekbaar. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

Aanspr

BLOK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS

Ze komen hier te weinig uit de auto. 
Bent u het hier mee: 
1. Eens [Eens]
2. Niet mee eens, niet mee oneens [EensOneens]
3. Oneens [Oneens]
4. Of weet u het niet ? [WeetNiet]

nodk

UitAuto

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politieel Functioneren (3)
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onveiligheidsgevoelens

Alle Respondenten

Voelt u zich wel eens onveilig?
1.  Ja [Ja]
2.  Nee [Nee]

OnvVoel1

OnvVoel1 = Ja OnvVoel1 = Nee / wn / wg

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?
1.  Vaak [Vaak]
2.  Soms [Soms]
3.  Zelden [Zelden]

OnvVoel2

Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig vindt?
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]

MijdPlek

Komt het wel eens voor dat u ‘s avonds of 's nachts niet open doet omdat u het niet veilig vindt? 
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]

OpenDoen

Komt het wel eens voor dat u waardevolle spullen thuis laat om diefstal of beroving op straat te voorkomen? 
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]

SpulThui

Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet toestaat ergens naar toe te gaan omdat u het niet veilig vindt?
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]
4.  Niet van toepassing [NVT]

KindMijd

Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveilige plekken te vermijden? 
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]

Omrijd
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onveiligheidsgevoelens (2)

Komt het wel eens voor dat u niet met het openbaar vervoer reist omdat u dat niet veilig vindt?
1.  Ja, vaak [JaVaak]
2.  Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]
4.  NVT, OP reist niet met openbaar vervoer [NVT]

OpenVerv

OnvVoel1 = Ja

Ik noem u nu een aantal situaties. Kunt u voor elk van deze situaties aangeven of u zich 
daar wel eens onveilig voelt?
Voelt u zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Niet van toepassing, gaat niet naar uitgaansgelegenheden[NVT]

Op straat in uw eigen buurt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Uitgaan

Op plekken waar groepen jongeren rondhangen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Niet van toepassing, komt niet op plekken waar groepen jongeren rondhangen [NVT]

Buurt

En voelt u zich wel eens onveilig in het winkelgebied of winkelcentrum bij u in de buurt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Niet van toepassing, komt niet in winkelgebied of winkelcentrum in de buurt [NVT]

Jongeren

En in uw eigen huis?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

WinkelC

OnvVoel1 = Nee / wn / wg

In het openbaar vervoer?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Niet van toepassing, reist niet met openbaar vervoer [NVT]

Thuis

OpVerv

OpenVerv <> [NVT] OpenVerv = [NVT]

BLOK 
SLACHTOFFERSCHAP
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onveiligheidsgevoelens (3)

Uitgaan = Ja anders

U voelt zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden. 
Voelt u zich daar 's avonds wel eens onveilig?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, gaat 's avonds niet naar uitgaansgelegenheden[NVT] 

UitgAvon

Buurt = Ja anders

U voelt zich wel eens onveilig op straat in uw eigen buurt. 
Voelt u zich daar overdag wel eens onveilig?
>> ENQ: Overdag = als het licht is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]

BuurtDag

En 's avonds?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, gaat 's avonds niet naar buiten [NVT]

BuurAvon

Jongeren = Ja anders

U voelt zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. 
Voelt u zich daar overdag wel eens onveilig?
>> ENQ: Overdag = als het licht is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, komt overdag nooit langs plekken waar jongeren rondhangen [NVT]

JongDag

En 's avonds?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, komt 's avonds nooit langs plekken waar jongeren rondhangen [NVT]

JongAvon
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onveiligheidsgevoelens (4)

WinkelC = Ja anders

U voelt zich wel eens onveilig in het winkelgebied of winkelcentrum bij u in de buurt. 
Voelt u zich daar overdag wel eens onveilig?
>> ENQ: overdag = als het licht is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]

WinkDag

En 's avonds?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, komt 's avonds niet in het winkelgebied/winkelcentrum [NVT]

WinkAvon

U voelt zich wel eens onveilig in uw eigen huis. 
Voelt u zich daar overdag wel eens onveilig?
>> ENQ: overdag = als het licht is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]

ThuisDag
Thuis = Ja anders

En 's avonds?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]

ThuisAvon

anders

U voelt zich wel eens onveilig in het openbaar vervoer. 
Voelt u zich daar overdag wel eens onveilig?
>> ENQ: Overdag = als het licht is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, reist overdag niet met het openbaar vervoer [NVT]

En 's avonds?
>> ENQ: 's avonds = als het donker is. <<
1. Ja, vaak [JaVaak]
2. Ja, soms [JaSoms]
3. Nee [Nee]
4. Niet van toepassing, reist 's avonds niet met het openbaar vervoer [NVT]

VervDag

VervAvon

OpVerv = Ja

BLOK SLACHTOFFERSCHAP
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IntrSlac

>> ENQ: Let er op dat een voorval slechts één keer als misdrijf gemeld mag worden en dat OP het voorval
als privé-persoon heeft meegemaakt. <<

De volgende vragen gaan erover of u in de afgelopen vijf jaar slachtoffer bent geweest van bepaalde misdrijven.
>> ENQ: Toets 1 om verder te gaan. <<

Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan zonder dat er iets gestolen is? 
>> ENQ: Indien meerdere woningen, neem woning waar huishouden het grootste deel van jaar woont. <<  
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

InbrPog

 [Ja]
[Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

P_VoorNa

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari 'vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

P_Aant

INBRAAK

anders

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak

Alle respondenten

P_VoorNa = [Voor] en P_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

P_Jaar

P_VoorNa = wn / wg  of
P_Aant = wg

P_VoorNa <> wn / wg  en
P_Aant <> wg

P_Aant <> Empty 

P_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

P_JaarK

anders

anders
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak (2)

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

P_VoorNa = [Na]

P_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

P_Jaar2

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

P_Maand2

Als P_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf P_Jaar2

anders

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_Dader

 [Ja]

Vond deze poging tot inbraak plaats in uw huidige woning of in een vorige woning?
1. Huidige woning [ HuidWon]
2. Vorige woning in zelfde gemeente [ZelfdGem]
3. vorige woning elders in Nederland [EldNed]
4. Vorige woning in het buitenland [BuitLnd]

WonPog

Is er toen ook moedwillig iets van uw bezittingen vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_Verniel

[Nee]/wn/wg

($1 Dan wil ik nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Was er toen iemand thuis?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_Thuis

anders

INBRAAK

P_Maand
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak (3) 

P_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

P_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

P_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

P_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

P_WaarMeld

P_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_PolBur

P_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja] [Nee]/wn/wg

P_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] P_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

P_WieDader

P_Dader = [Ja] P_Dader = [Nee]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak (4) 

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

P_RedNAan

P_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
P_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft:
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

P_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_InfoPol

 [Nee]

P_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
P_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Ja]/wn/wg

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

P_RedAang

P_PolBek <> [OPZelf] / 
[AndPers] / [Politie]

P_Aangifte 
=[Nee]/wn/wgP_Aangifte =[Ja]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak (5) 

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

P_TevrActiePol

P_Ontevr
Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_Punten

[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_InfoGevr

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

P_InfoAang

 [Ja] [Nee]/wn/wg

P_InfoPol = [Nee] P_InfoPol = [Ja]/wn/wg anders
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Poging tot inbraak (6) 

Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

INBRAAK

P_OpnAang

anders

P_Punten = [Anders2]

anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

P_Anders2

P_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

P_Anders3

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

P_Anders1

P_Punten = [Anders1] P_Punten <> [Anders1]
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Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets gestolen uit uw woning? 
>> ENQ: Indien meerdere woningen, neem woning waar huishouden het grootste deel van jaar woont. <<  
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Inbraak

SEXUELE MISHANDELING

Alle respondenten

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak

 [Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

I_VoorNa

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

I_Aant
anders

I_VoorNa = wn / wg  of
I_Aant = wg

I_VoorNa = [Na] anders

I_VoorNa <> wn / wg  en
I_Aant <> wg

andersI_Aant <> Empty 

I_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

I_JaarK

I_VoorNa = [Voor] en I_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

I_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

I_Maand
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (2) 

I_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

I_Jaar2

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

I_Maand2

Als I_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf I_Jaar2

anders

Vond deze inbraak plaats in uw huidige woning of in een vorige woning?
1. Huidige woning [ HuidWon]
2. Vorige woning in zelfde gemeente [ZelfdGem]
3. vorige woning elders in Nederland [EldNed]
4. Vorige woning in het buitenland [BuitLnd]

 WonInbr

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_Geweld

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

I_TegenWie

 [Ja] [Nee]/wn/wg

[Ja] [Nee]/wn/wg

I_Thuis
($1 Dan wil ik nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Was er toen iemand thuis?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
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Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_Dader

 [Ja] anders

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

I_WieDader

Is er toen schade aangericht om binnen te dringen, zijn er bijvoorbeeld sloten of ramen vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

SchadWon

Is er toen moedwillig nog iets vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_Verniel

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (3) 

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

I_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

I_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

I_SrtMeld

I_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] anders
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I_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] anders

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

I_WaarMeld

I_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_PolBur

I_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

I_RedAang

I_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Nee]/wn/wg

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (4) 

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

I_RedNAan

I_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
I_Aangifte = [Nee] 

anders
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft:
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

I_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

I_InfoGevr

I_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
I_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (5) 

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

I_TevrActiePol
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I_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

I_Punten

[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

I_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
I_Aangifte = [Ja] 

anders

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

I_Anders1

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (6) 

I_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

I_Anders2
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

SEXUELE MISHANDELING

I_OpnAang

I_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
I_Aangifte = [Ja] èn

I_OntevrP = [Ja]

anders

I_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

I_Anders3

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Inbraak (7) 

27



Mensen raken soms iemand aan of pakken iemand vast met sexuele bedoelingen op een echt kwetsende manier. 
Dat kan overal plaatsvinden: bij iemand thuis, op het werk, op straat etc. Is u dat in de afgelopen 5 jaar wel eens
overkomen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

SMishand

 [Ja] [Nee]/wn/wg

MISHANDELING

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling

Alle respondenten

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

S_VoorNa

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

S_Aant

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

S_Maand

anders

S_VoorNa = wn / wg  of
S_Aant = wg

S_VoorNa = [Na] anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

anders

S_VoorNa <> wn / wg  en
S_Aant <> wg

S_Aant <> Empty 

S_Aant >=  2 ($1)

Anders 

S_VoorNa = [Voor] en S_Aant = empty 

S_Jaar

S_JaarK
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (2)

S_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

S_Jaar2

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

S_Maand2

Als S_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf S_Jaar2

anders

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

S_ExactPla

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

S_Plaats

Is er bij deze gebeurtenis iets van u gestolen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_Gestolen

Is er toen ook moedwillig iets van uw bezittingen vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_Verniel

($1 Dan wil ik nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.) Hoe zou u willen omschrijven wat u 
toen is overkomen. Als: 
1. verkrachting of aanranding,
2. een poging tot verkrachting of aanranding of
3. vervelend of kwetsend gedrag? 

SMisNa
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (3)

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

S_WieDader

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

S_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

S_NtMeld
anders

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

S_WaarMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

S_SrtMeld

S_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] S_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (4)

S_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_PolBur

S_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

S_RedAang

[Nee]/wn/wg

S_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

S_RedNAan

S_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
S_Aangifte = [Nee] 

anders

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

S_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
S_Aangifte = [Ja] 

anders
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (5)

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

S_Afhand

S_Gedaan = [Ja] S_Gedaan = [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

S_InfoGevr

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

S_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

S_TevrActiePol

S_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (6)

S_Punten

S_Ontevr = [Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

anders

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

S_Anders1

S_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

S_Anders2
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MISHANDELING

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Sexuele mishandeling (7)

Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

S_OpnAang

S_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
S_Aangifte = [Ja] èn

S_OntevrP = [Ja]

anders

S_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

S_Anders3
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Heeft iemand u in de laatste vijf jaar ooit wel eens aangevallen of mishandeld door u te slaan of te schoppen, of 
door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen u te gebruiken? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Mishand

BEDREIGING

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling 

Alle respondenten

 [Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

M_VoorNa

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

M_Aant

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

M_JaarK

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

M_Maand

anders

M_VoorNa = wn / wg  of
M_Aant = wg

M_VoorNa = [Na] anders

M_VoorNa <> wn / wg  en
M_Aant = wg

M_Aant <> Empty anders

M_Aant >= 2 ($1)

M_VoorNa = [Voor] en M_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

M_Jaar

anders
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($1 Dan wil ik nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.) Waar gebeurde het voorval precies? 
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

M_ExactPla

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (2)

M_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

M_Jaar2

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

M_Maand2

Als M_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf M_Jaar2

anders

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

M_Plaats

Is er bij deze gebeurtenis iets van u gestolen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_Gestolen

Is er toen ook moedwillig iets van uw bezittingen vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_Verniel
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Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

M_WieDader

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

M_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

M_NtMeld
anders

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (3)

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

M_WaarMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

M_SrtMeld

M_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] M_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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M_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_PolBur

M_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

M_RedAang

[Nee]/wn/wg

M_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (4)

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

M_RedNAan

M_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
M_Aangifte = [Nee] 

anders

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

M_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
M_Aangifte = [Ja] 

anders
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

M_Afhand

M_Gedaan = [Ja] M_Gedaan = [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

M_InfoGevr

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

M_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (5)

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

M_TevrActiePol

M_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]
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M_Punten

M_Ontevr = [Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

anders

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

M_Anders1

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (6)

M_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

M_Anders2
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Mishandeling (7)

Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

BEDREIGING

M_OpnAang

M_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
M_Aangifte = [Ja] èn

M_OntevrP = [Ja]

anders

M_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

M_Anders3
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Heeft iemand u in de laatste vijf jaar ooit wel eens bedreigd met slaan, schoppen, een pistool, een mes 
of iets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen of mishandeld?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bedreig

FIETSENDIEFSTAL

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Bedreiging

Alle respondenten

 [Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

B_VoorNa

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

B_Aant

anders

B_VoorNa = wn / wg  of
B_Aant = wg

B_VoorNa = [Na] anders

B_VoorNa <> wn / wg  en
B_Aant <> wg

andersB_Aant <> Empty 

B_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

B_JaarK

B_VoorNa = [Voor] en B_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

B_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

B_Maand
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Bedreiging (2)

($1 Dan wil ik nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.) Waar gebeurde het voorval precies? 
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

B_ExactPla

B_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

B_Jaar2

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

B_Maand2

Als B_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf B_Jaar2

anders

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

B_Plaats

Is er bij deze gebeurtenis iets van u gestolen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_Gestolen

Is er toen ook moedwillig iets van uw bezittingen vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_Verniel
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Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

B_WieDader

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

B_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

B_NtMeld
anders

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

B_WaarMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

B_SrtMeld

B_PolBek = [OPZelf] / [AndPers]
B_PolBek <> [OPZelf] / 

[AndPers]
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B_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_PolBur

B_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

B_RedAang

[Nee]/wn/wg

B_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

B_RedNAan

B_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
B_Aangifte = [Nee] 

anders

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

B_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]/[Politie] èn
B_Aangifte = [Ja] 

anders
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Bedreiging (5)

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

B_Afhand

B_Gedaan = [Ja] B_Gedaan = [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

B_InfoGevr

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

B_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

B_TevrActiePol

B_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Bedreiging (6)

B_Punten

B_Ontevr = [Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

anders

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

B_Anders1

B_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

B_Anders2
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FIETSENDIEFSTAL

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Bedreiging (7)

Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

B_OpnAang

B_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
B_Aangifte = [Ja] èn

B_OntevrP = [Ja]

anders

B_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

B_Anders3
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Fietsendiefstal 

Is de laatste vijf jaar wel eens een fiets van u gestolen? Ik bedoel fietsen waarvan u de hoofdgebruiker bent of was.
>> ENQ: Motor-, brom-, snorfietsen en andere fietsen met hulpmotor bij ‘overige diefstallen’ vermelden.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

FietsDief

[Ja] [Nee]/wn/wg

Alle respondenten

AUTODIEFSTAL

F_VoorNa

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

F_Aant

anders

F_VoorNa = wn / wg  of
F_Aant = wg

F_VoorNa = [Na] anders

F_VoorNa <> wn / wg  en
F_Aant <> wg

andersF_Aant <> Empty 

F_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

F_JaarK

F_VoorNa = [Voor] en F_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

F_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

F_Maand
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Fietsendiefstal (2)

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Heeft u de diefstal zien gebeuren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_Gezien

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_Geweld

[Ja] [Nee]/wn/wg

[Ja] [Nee]/wn/wg

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

F_Plaats

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

F_ExactPla

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

F_TegenWie

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus
[Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

F_Maand2

Als F_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf F_Jaar2

anders

andersF_Aant >= 2 en < 97

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

F_Jaar2
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Fietsendiefstal (3)

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

F_NtMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

F_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

F_WaarMeld

F_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie] F_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_Dader

 [Ja]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

F_WieDader
[Nee]/wn/wg

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

F_PolBek

[OnbekPol] anders

F_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] F_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Fietsendiefstal (4)

F_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_PolBur
[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

F_RedAang

[Nee]/wn/wg

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

F_RedNAan

F_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
F_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft:
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Iets anders [Ander] 

F_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

F_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
F_Aangifte = [Ja] 

anders

F_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie] F_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]
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anders

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

F_InfoGevr

[Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

F_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

F_TevrActiePol

F_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]

F_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
F_Aangifte = [Ja] 
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F_Punten
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk [Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

F_Anders1

F_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
F_Aangifte = [Ja] èn

F_OntevrP = [Ja]

F_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

F_Anders2

F_Punten = [Anders3]
anders

F_Ontevr = [Ja] anders

54



Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

AUTODIEFSTAL

F_OpnAang

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

F_Anders3

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Fietsendiefstal (7)

F_Punten = [Anders3] anders anders
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Is uw huidige auto of een vorige auto van u de laatste vijf jaar wel eens gestolen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

AutoDief

[Ja] [Nee]/wn/wg

DIEFSTAL UIT AUTO

Lft_OP > = 18 jaar

Heeft u of iemand anders in uw huishouden een personenauto die u ook privé gebruikt?
>> ENQ:  Bij meer gebruikers vaststellen of OP hoofdgebruiker is. De hoofdgebruiker is degene die de meeste 

kilometers aflegt in die auto..<<
1. Ja, OP hoofdgebruiker [Ja]
2. Ja, iemand anders hoofdgebruiker [NietOP]
3. Nee, geen auto [Nee]

BezitAuto

Heeft u of iemand anders in uw huishouden de afgelopen vijf jaar een personenauto gehad 
die u ook privé gebruikte?
>> ENQ:  Bij meer gebruikers vaststellen of OP hoofdgebruiker is. De hoofdgebruiker is degene die de 

meeste kilometers aflegt in die auto..<<
1. Ja, OP hoofdgebruiker [Ja]
2. Ja, iemand anders hoofdgebruiker [NietOP]
3. Nee, geen auto [Nee]

[Ja]/[NietOP]/wn/wg[Nee]
BezatAuto

BezitAuto = [Ja] of BezatAuto = [ja] anders

A_VoorNa

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

A_Aant

anders

A_VoorNa = wn / wg  of
A_Aant = wg

A_VoorNa <> wn / wg  en
A_Aant <> wg

andersA_Aant <> Empty 

A_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

A_JaarK
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DIEFSTAL UIT AUTO

anders

A_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

A_Jaar2

Nee]/wn/wg

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_Geweld

[Ja] [Nee]/wn/wg

[Ja]

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Heeft u de diefstal zien gebeuren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_Gezien

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus
[Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

A_Maand2

Als A_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf A_Jaar2

anders

A_VoorNa = [Na]

F_VoorNa = [Na] anders

A_VoorNa = [Voor] en A_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

A_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

A_Maand
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Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

A_TegenWie

A_Dader

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

A_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Ja]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

A_WieDader

A_ExactPla

[Nee]/wn/wg

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

A_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

A_NtMeld
anders

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]
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Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

A_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

A_WaarMeld

A_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_PolBur

A_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

A_RedAang

[Nee]/wn/wg

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

A_RedNAan

A_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
A_Aangifte = [Nee] 

anders

A_PolBek = [OPZelf]/[AndPers]

anders

A_PolBek <> [OPZelf]/[AndPers]
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4.  iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

A_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

A_InfoGevr

A_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
A_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

A_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

A_TevrActiePol

A_Ontevr
Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]
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A_Punten

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

A_Anders1

A_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

A_Anders2

A_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

A_Anders3

A_Punten

A_Ontevr = [Ja] A_Ontevr = [Nee]/wn/wg anders
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

DIEFSTAL UIT AUTO

A_OpnAang
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Is er de laatste vijf jaar wel eens iets uit een auto van u gestolen, bijvoorbeeld de accu, een autoradio, 
cd's, een jas, een tas, of andere spullen van u of iemand anders.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

UitAuto

[Ja] [Nee]/wn/wg

SCHADE AAN AUTO

Alleen indien:  Autodiefstal.BezitAuto = [Ja] of 
 Autodiefstal.BezatAuto = [Ja]

U_VoorNa

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

U_Aant

anders

U_VoorNa = wn / wg  of
U_Aant = wg

U_VoorNa = [Na] anders

U_VoorNa <> wn / wg  en
U_Aant <> wg

andersU_Aant <> Empty 

U_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

U_JaarK

U_VoorNa = [Voor] en U_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

U_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

U_Maand
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U_Aant >= 2 en < 97

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

U_Jaar2

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Heeft u de diefstal zien gebeuren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_Gezien

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_Geweld
[Ja] [Nee]/wn/wg

[Ja]

[Nee]/wn/wg

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

U_Plaats

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

U_ExactPla

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

U_TegenWie

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus
[Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

U_Maand2

Als U_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf U_Jaar2

anders

anders
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 [Nee]/wn/wg

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_Dader

 [Ja]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

U_WieDader

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

U_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

U_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

U_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

U_WaarMeld

U_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] U_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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U_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_PolBur

U_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

U_RedAang

[Nee]/wn/wg

U_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

U_RedNAan

U_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
U_Aangifte = [Nee] 

anders

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_Gedaan

[Ja]
[Nee]/wn/wg

U_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
U_Aangifte = [Ja] 

anders
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. 
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

U_Afhand

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

U_InfoGevr

[Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

U_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

U_TevrActiePol

U_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]

U_Gedaan = [Ja]
U_Gedaan = [Nee]/wn/wg anders
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U_Punten
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

U_Anders1

U_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

U_Anders2

U_Ontevr = [Ja] Anders
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

SCHADE AAN AUTO

U_OpnAang

U_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

U_Anders3

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Diefstal uit auto (7)
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Is er de laatste vijf jaar, afgezien van diefstallen uit auto's, wel eens iets van de buitenkant van uw auto gestolen of
iets beschadigd? Denk aan spiegels, antennes, wielen, wieldoppen, ruitenwissers, bagage op het imperiaal en 
dergelijke. 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

SchAuto

 [Ja] [Nee]/wn/wg

DIEFSTAL MET GEWELD

Alleen indien:  Autodiefstal.BezitAuto = [Ja] of 
 Autodiefstal.BezatAuto = [Ja]

Sc_VoorNa

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

[Na]

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

Sc_Aant
anders

Sc_VoorNa = wn / wg  of
Sc_Aant = wg

Sc_VoorNa = [Na] anders

Sc_VoorNa <> wn / wg  en
Sc_Aant <> wg

andersSc_Aant <> Empty 

Sc_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

Sc_JaarK

Sc_VoorNa = [Voor] en Sc_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

Sc_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

Sc_Maand
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Sc_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

Sc_Jaar2

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

Sc_Plaats

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

Sc_ExactPla

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

Sc_TegenWie

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus
[Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

Sc_Maand2

Als Sc_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf F_Jaar2

anders

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Heeft u de diefstal of beschadiging zien gebeuren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_Gezien

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_Geweld
[Ja]

[Ja] [Nee]/wn/wg

[Nee]/wn/wg
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Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_Dader

 [Ja]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

Sc_WieDader

[Nee]/wn/wg

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

Sc_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

Sc_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

Sc_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

Sc_WaarMeld

Sc_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] Sc_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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Sc_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_PolBur

Sc_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

Sc_RedAang

[Nee]/wn/wg

Sc_PolBek <> [OPZelf] / 
[AndPers] / [Politie]

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

Sc_RedNAan

Sc_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
Sc_Aangifte = [Nee] 

anders

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

Sc_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
Sc_Aangifte = [Ja] 

anders
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. 
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

Sc_Afhand

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

Sc_InfoGevr

[Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Sc_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

Sc_TevrActiePol

Sc_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn/wg[Ja]

Sc_Gedaan = [Ja] Sc_Gedaan = [Nee]/wn/wg anders
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Sc_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

Sc_Anders2

Sc_Punten
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

Sc_Anders1

Sc_Ontevr = [Ja] Sc_Ontevr = [Nee]/wn/wg
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

DIEFSTAL MET GEWELD

Sc_OpnAang

Sc_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

Sc_Anders3
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Zijn uw portemonnee, portefeuille, waardepapieren of sieraden in de afgelopen vijf jaar wel eens uit uw tas, kleding
of van uw lichaam gestolen, terwijl de overvaller daarbij geweld gebruikte of dreigde met geweld?
>> ENQ: Het gaat hierbij om persoonlijk slachtofferschap van straatroof / zakkenrollerij.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

GewDief

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

G_Aant

G_VoorNa

[Na]

ZAKKENROLLERIJ

Alle respondenten

G_VoorNa = wn / wg  of
G_Aant = wg

G_VoorNa = [Na] anders

G_VoorNa <> wn / wg  en
G_Aant <> wg

andersG_Aant <> Empty 

G_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

G_JaarK

G_VoorNa = [Voor] en G_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

G_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

G_Maand
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G_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

G_Jaar2

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

G_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_Dader

 [Ja]

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

G_ExactPla

[Nee]/wn/wg

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

G_Maand2

Als G_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf G_Jaar2

anders

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Waar bevond het gestolene zich precies?
>> ENQ: Maximaal drie antwoorden mogelijk.<<
1. In kleding OP [Kleding]
2, In een tas van OP [Tas]
3. In de auto [Auto]
4. Ergens bij OP thuis [Thuis]
5. Ergens anders [Anders]

G_WaarBev

G_WaarBev <> [Thuis]/wn/wg G_WaarBev = [Thuis]/wn/wg

G_WaarBev <> [Thuis] G_WaarBev = [Thuis]
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De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

G_NtMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

G_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

G_WaarMeld

G_Aangifte

Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_PolBur

G_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja] [Nee]/wn/wg

G_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

G_PolBek

[OnbekPol] anders

G_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] G_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

G_WieDader

G_Dader = [Ja] G_Dader = [Nee]/wn/wg
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De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

G_RedNAan

G_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
G_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

G_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_InfoPol

 [Nee]

G_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
G_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Ja]/wn/wg

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

G_RedAang

G_Aangifte = [Ja] G_Aangifte =
[Nee]/wn/wg

G_PolBek <> 
[OPZelf] / [AndPers] / 
[Politie]
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Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_InfoGevr

[Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_InfoAang

 [Ja]

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

G_TevrActiePol

G_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

G_Punten [Nee]/wn/wg

[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

G_PolBek <> [OPZelf]/
[anders]/[Politie] of
G_Aangifte <> [Ja] 

[Anders1] anders

G_InfoPol = [Nee] G_InfoPol = [Ja]/wn/wg
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

ZAKKENROLLERIJ

G_OpnAang

G_PolBek <> [OPZelf]/[anders]/[Politie] of
G_Aangifte <> [Ja] of

G_OntevrP <> [Ja]

G_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

G_Anders2

G_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

G_Anders3

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

G_Anders1

G_Punten = [Anders1] G_Punten <> [Anders1]

82



Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Zakkenrollerij

Alle respondenten

Zijn uw portemonnee, portefeuille, waardepapieren of sieraden in de afgelopen vijf jaar wel eens uit uw tas, kleding
of van uw lichaam gestolen, zonder dat gebruikt gemaakt werd van geweld of dat er met geweld gedreigd werd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

ZakRol

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

Z_Aant

Z_VoorNa

[Na]

OVERIGE DIEFSTAL

Z_VoorNa = wn / wg  of
Z_Aant = wg

Z_VoorNa = [Na] anders

Z_VoorNa <> wn / wg  en
Z_Aant <> wg

andersZ_Aant <> Empty 

Z_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

Z_JaarK

Z_VoorNa = [Voor] en Z_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

Z_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

Z_Maand
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Z_Aant >= 2 en < 97
anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

Z_Jaar2

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Waar bevond het gestolene zich precies?
>> ENQ: Maximaal drie antwoorden mogelijk.<<
1. In kleding OP [Kleding]
2, In een tas van OP [Tas]
3. In de auto [Auto]
4. Ergens bij OP thuis [Thuis]
5. Ergens anders [Anders]

Z_WaarBev

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

Z_ExactPla

Z_WaarBev = [Thuis] /wn/wgZ_WaarBev <> [Thuis] /wn/wg

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

Z_Maand2

Als Z_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf Z_Jaar2

anders

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

G_Plaats

G_WaarBev <> [Thuis] G_WaarBev = [Thuis]
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Z_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

Z_PolBek

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

Z_NtMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

Z_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

Z_WaarMeld

Z_Aangifte

Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_PolBur

Z_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja] [Nee]/wn/wg

[OnbekPol] anders

Z_PolBek = [OPZelf] / [AndPers]
Z_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

Z_WieDader

Z_Dader = [Ja] Z_Dader = [Nee]/wn/wg
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De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

Z_RedNAan

Z_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
Z_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Iets anders [Ander] 

Z_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]
Z_InfoGevr

Z_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
Z_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg [Ja]

 [Ja]/wn/wg

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

Z_RedAang

Z_Aangifte = [Ja] Z_Aangifte = [Nee]/wn/wg

Z_PolBek <> [OPZelf] / 
[AndPers] / [Politie]
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Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_InfoAang

Z_InfoGevr = [Ja]
Z_InfoGevr = [Nee/

wn/wg]
Z_InfoPol =
[Ja]/wn/wg 

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

Z_TevrActiePol

Z_Ontevr
Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Z_Punten
[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

Z_Anders1

Z_PolBek <> [OPZelf]/
[anders]/[Politie] of
Z_Aangifte <> [Ja] 
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

OVERIGE DIEFSTAL

Z_OpnAang

Z_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
Z_Aangifte = [Ja] èn

Z_OntevrP = [Ja]

anders

Z_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

Z_Anders2

Z_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

Z_Anders3
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Zijn er, afgezien van de tot nu toe genoemde diefstallen, de laatste vijf jaar wel eens andere dingen van u gestolen?
Denk aan planten uit de tuin, was van de lijn, gereedschap uit een boot, kleding uit een kleedruimte of tent, enzovoorts.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OvDief

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

OD_Aant

OD_VoorNa

[Na]

Alle respondenten

VERNIELINGEN

OD_VoorNa = wn / wg  of
OD_Aant = wg

OD_VoorNa = [Na] anders

OD_VoorNa <> wn / wg  en
OD_Aant <> wg

andersOD_Aant <> Empty 

OD_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

OD_JaarK

OD_VoorNa = [Voor] en OD_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

OD_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

OD_Maand
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OD_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

OD_Jaar2

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Heeft u de diefstal zien gebeuren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Gezien

Is er toen geweld tegen personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Geweld
[Ja]

[Ja] [Nee]/wn/wg

[Nee]/wn/wg

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

OD_TegenWie

Is er toen moedwillig nog iets vernield?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Verniel

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

OD_ExactPla

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

OD_Maand2

Als OD_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf OD_Jaar2

anders
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STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

OD_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Dader

 [Ja]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

OD_WieDader
[Nee]/wn/wg

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

OD_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

OD_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

OD_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

OD_WaarMeld

OD_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] Sc_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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OD_Aangifte
Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_PolBur

OD_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

OD_RedAang

[Nee]/wn/wg

OD_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / 
[Politie]

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

OD_RedNAan

OD_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OD_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. 
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

OD_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

OD_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OD_Aangifte = [Ja] 

anders
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Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]OD_InfoGevr

[Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_InfoAang
 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

OD_TevrActiePol

OD_Ontevr
Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OD_Punten [Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

VERNIELINGEN

OD_OpnAang

OD_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OD_Aangifte = [Ja] èn

OD_OntevrP = [Ja]

OD_Punten =
[Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

OD_Anders2

OD_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

OD_Anders3

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

OD_Anders1

[Anders1] anders
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Is er de laatste vijf jaar wel eens iets van u moedwillig vernield of beschadigd, zonder dat daarbij iets is gestolen? 
Denk bijvoorbeeld aan vernielingen aan uw tuin, aan de buitenkant van uw huis, of uw fiets.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Verniel

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

V_Aant

V_VoorNa

[Na]

Alle respondenten

DOORRIJDEN

V_VoorNa = wn / wg  of
V_Aant = wg

V_VoorNa = [Na] anders

V_VoorNa <> wn / wg  en
V_Aant <> wg

andersV_Aant <> Empty 

V_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

V_JaarK

V_VoorNa = [Voor] en V_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

V_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

V_Maand
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V_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

V_Jaar2

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

V_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_Dader

 [Ja]

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

V_ExactPla

[Nee]/wn/wg

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.) Is er toen geweld tegen 
personen gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_Geweld

[Ja] [Nee]/wn/wg

Tegen wie is er toen geweld gebruikt?
>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
1. O.P. [Pers]
2. Ander(e) lid/leden huishouden [LidHH]
3. Iemand anders, geen lid huidhouden [Ander]

V_TegenWie

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

V_Maand2

Als V_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf V_Jaar2

anders
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De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

V_NtMeld

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

V_SrtMeld

Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

V_WaarMeld

V_Aangifte

Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_PolBur

V_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja] [Nee]/wn/wg

V_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

V_WieDader

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

V_PolBek

[OnbekPol] anders

V_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] V_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

V_RedNAan

V_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
V_Aangifte = [Nee] 

anders

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. 
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. 
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

V_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_Gedaan

[Ja] [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]
V_InfoGevr

V_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
V_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_InfoAang  [Ja]

 [Ja]/wn/wg

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

V_RedAang
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Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

V_TevrActiePol

V_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

V_Punten

[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

V_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
V_Aangifte = [Ja] 

anders

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

V_Anders1
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

V_OpnAang

V_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
V_Aangifte = [Ja] èn

V_OntevrP = [Ja]

anders

V_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

V_Anders2

V_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

V_Anders3

DOORRIJDEN
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Bent u in de afgelopen vijf jaar wel eens aangereden door een auto, bromfiets, fiets of ander vervoermiddel, waarbij de
tegenpartij is doorgereden zonder zich bekend te maken?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Doorrijd

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

D_Aant

D_VoorNa

[Na]

OVERIGE MISDRIJVEN

Alle respondenten

D_VoorNa = wn / wg  of
D_Aant = wg

D_VoorNa = [Na] anders

D_VoorNa <> wn / wg  en
D_Aant <> wg

andersD_Aant <> Empty 

D_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

D_JaarK

D_VoorNa = [Voor] en D_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

D_Jaar

anders

D_Maand
STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]
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D_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

D_Jaar2

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

D_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

D_WieDader

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

D_ExactPla

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

D_Maand2

Als D_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf D_Jaar2

anders

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.)
Op welke manier nam u toen deel aan het verkeer?
1. Voetganger [Tevoet]
2. Fietser [Fiets]
3. Bromfietser [Brommer]
4. Motorrijder [Motor]
5. Automobilist [RijdAuto]
6. Geen deelnemer, voertuig stond geparkeerd. [Parkeerd]

DeelVerk
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Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

D_WaarMeld

D_Aangifte

Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_PolBur

D_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

D_RedAang

[Nee]/wn/wg

D_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

D_SrtMeld

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

D_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

D_NtMeld
anders

D_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] D_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. de openbare weg vrij gemaakt / vrijgehouden [Wegvrij]
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

D_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_Gedaan

[[Ja]]
[Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

D_InfoGevr

D_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
D_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_InfoAang

 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

D_RedNAan

D_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
D_Aangifte = [Nee] 

anders
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D_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

D_Punten
[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

D_Anders1

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

D_TevrActiePol

D_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

D_Anders2
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Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

OVERIGE MISDRIJVEN

D_OpnAang

D_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
D_Aangifte = [Ja] èn

D_OntevrP = [Ja]

anders

D_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

D_Anders3
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Bent u, afgezien van de tot nu toe behandelde voorvallen, in de afgelopen 5 jaar ooit slachtoffer geweest van een ander
misdrijf of een poging daartoe?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OverMis

[Ja] [Nee]/wn/wg

>> ENQ: meer antwoorden mogelijk. <<
Gebeurde dat voor of na 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1. Voor 1 januari 'vorig jaar’ [Voor]
2. Na 1 januari ‘vorig jaar’ [Na]

anders

>> ENQ: Minimaal 1 keer, maar exacte aantal onbekend = code 97. <<
Hoe vaak is dat gebeurd sinds 1 januari ‘vorig jaar’ ?
1..96 [1 t/m 96]
97 Onbekend [97]

OM_Aant

OM_VoorNa

[Na]

BLOK POLITIECONTACTEN

Alle respondenten

OM_VoorNa = wn / wg  of
OM_Aant = wg

OM_VoorNa = [Na] anders

OM_VoorNa <> wn / wg  en
OM_Aant <> wg

andersOM_Aant <> Empty 

OM_Aant >=  2 ($1)

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat ($1 voor de laatste keer)?
1. 'vorig jaar’ [JrAct_1]
2. ‘huidig jaar’ [JrAct]

OM_JaarK

OM_VoorNa = [Voor] en OM_Aant = empty 

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat voor de laatste keer ?
1. ‘huidig jaar - 5 jaar’ [JrAct_5] 
2. ‘huidig jaar - 4 jaar’ [JrAct_4]
3. ‘huidig jaar - 3 jaar’ [JrAct_3]
4. ‘huidig jaar - 2 jaar’ [JrAct_2]

OM_Jaar

anders

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]
2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

OM_Maand
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OM_Aant >= 2 en < 97 anders

STEL VAST: In welk jaar gebeurde dat de keer daarvoor?
1. 'vorig jaar’ [VorJaar]
2. ‘huidig jaar’ [ActJaar]

OM_Jaar2

STEL VAST: In welke plaats gebeurde het voorval?
1. Eigen buurt of wijk [Eigbuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. Elders in Nederland [EldNed]
4. In het buitenland [BuitLnd]

OM_Plaats

Kende u de dader of één van de daders?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_Dader

 [Ja] [Nee]/wn/wg

Waar kende u de dader van?
1. Partner [Partner]
2. Ex-partner [ExPartn]
3. Familielid [Familie]
4. Buurtgenoot [Buur]
5. Iemand van het werk [Collega]
6. Andere bekende [AndBek]

OM_WieDader

STEL VAST: In welke maand?
1. Januari [Jan] 7. Juli [Juli]

2. Februari [Feb] 8. Augustus [Aug]
3. Maart [Mrt] 9. September [Sep]
4. April [April] 10. Oktober [Okt]
5. Mei [Mei] 11. November [Nov]
6. Juni [Jun] 12. December [Dec]

OM_Maand2

Als OM_Aant >= 3 dan herhaal 
(maximaal 1 keer) vanaf OM_Jaar2

anders

Waar gebeurde het voorval precies?
 1. Bij O.P. thuis [thuis]
 2. In andere woning [AndWon]
 3. In café/bar/disco/restaurant [CafeBar]
 4. Op straat [Straat]
 5. Op station, bushalte [Station]
 6. In tram/bus/trein [TramBus]
 7. In een auto [Auto]
 8. Op werk/school [WerkSch]
 9. In winkel/warenhuis [Winkel]
10. Sportveld/sporthal/kleedruimte [Sport]
11. Park/parkeerterrein/strand [Park]
12. Elders [Elders]

OM_ExactPla

($1 Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over de laatste keer dat dit gebeurde.) Is er toen geweld tegen u gebruikt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Geweld
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Heeft u (of die persoon) contact opgenomen met de politie in uw eigen buurt 
of woonplaats of was dat elders?
1. Eigen dorp, buurt of wijk [EigBuurt]
2. Elders in de woongemeente [Eldwoong]
3. In aangrenzende woongemeente [Aangrenz]
4. Elders in Nederland [Eldned]
5. In het buitenland [Buitlnd]
6. Via alarmnummer (112 of 0900-8844) [ViaAlarm]

OM_WaarMeld

OM_Aangifte

Heeft u uiteindelijk een aangiftekaart of proces verbaal ondertekend?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Bent u voor die aangifte op het politiebureau geweest?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_PolBur

OM_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

[Ja]

U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie aan 
te geven. Ik noem u nu een aantal mogelijke redenen. Welke reden was voor 
u de belangrijkste: 
1. de dader moest gepakt worden, [Gepakt]
2. om de gestolen goederen terug te krijgen, [Terug]
3. ik vond het mijn plicht, [Plicht]
4. ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden, [Ernst]
5. of om verzekeringsredenen? [Verz]
6. geen van deze [Geendeze]

OM_RedAang

[Nee]/wn/wg

OM_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers] / [Politie]

Heeft uzelf of iemand anders het voorval bij de politie gemeld, of is het door de politie zelf ontdekt?
1. O.P. heeft melding gedaan [OPZelf]
2. Iemand anders heeft melding gedaan [AndPers]
3. Het is door de politie zelf ontdekt [Politie]
4. Het is niet bekend bij de politie [OnbekPol]

OM_PolBek

[OnbekPol]

De volgende vraag gaat over waarom u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Ik noem nu een aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de 
belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie, [GZaakPol]
5. dan volgen er misschien represailles ? [Represail]
6. geen van deze [Geendeze]

OM_NtMeld
anders

Hoe heeft u (of die persoon) toen contact opgenomen met de politie:
Was dat telefonisch, op het politiebureau, bij een agent op straat of via internet?
1. Telefonisch [Tel]
2. Op het politiebureau [Bur]
3. Bij een agent op straat [Agent]
4. Via internet [Internet]
5. Anders [Anders]

OM_SrtMeld

OM_PolBek = [OPZelf] / [AndPers] OM_PolBek <> [OPZelf] / [AndPers]
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Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. 
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

OM_Afhand

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_Gedaan

[[Ja]] [Nee]/wn/wg

Heeft de politie u op een later moment geïnformeerd over het verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_InfoPol

Heeft de politie, toen u aangifte deed, gevraagd of u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 [Nee]

OM_InfoGevr

OM_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OM_Aangifte = [Ja] 

anders

 [Nee]/wn/wg

Heeft u toen aangegeven dat u geïnformeerd wilde worden over het 
verloop van de zaak?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_InfoAang
 [Ja]

 [Ja]/wn/wg

De volgende vraag gaat erover waarom u geen aangifte heeft gedaan van dit voorval. Ik noem een 
aantal mogelijke redenen daarvoor. Welke reden was voor u de belangrijkste: 
1. het helpt toch niets, [HelptN]
2. het was niet zo belangrijk, [NBelangr]
3. het is opgelost, [Opgelost]
4. dit is geen zaak voor de politie of [GZaakPol]
5. omdat er misschien represailles volgen? [Represail]
6. Geen van deze [Geendeze]

OM_RedNAan

OM_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OM_Aangifte = [Nee] anders
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Overige misdrijven (5)

OM_Ontevr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

OM_Punten
[Nee]/wn/wg[Ja]

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk
[Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

OM_Anders1

OM_Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

OM_Anders2

Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, 
bent u daarover dan:
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

OM_TevrActiePol
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Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Slachtofferschap: Overige misdrijven (6)

Als u een volgende keer weer slachtoffer zou worden van hetzelfde misdrijf, zou u dan aangifte doen bij de politie?
1. Ja [Ja]
2. Misschien [Mischien]
3. Nee [Nee]

BLOK POLITIECONTACTEN

OM_OpnAang

OM_PolBek = [OPZelf]/[anders]/[Politie] èn
OM_Aangifte = [Ja] èn

OM_OntevrP = [Ja]

anders

OM_Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

OM_Anders3
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politiecontacten

Alle Respondenten

$1 Heeft u na de aangifte van < blokna(a)m(en) meest recente delict(en) waarvoor aangifte is gedaan > ,
waarover we zojuist hebben gesproken, ( $3 nogmaals ) contact gehad met de politie in uw gemeente?
$2 Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met de politie in uw gemeente?
1. ja [Ja]
2. nee [Nee]

[Ja]

$1 Blok Slachtofferschappen: tenminste voor één slachtofferschap
 aangifte gedaan
$2 Blok Slachtofferschappen: geen slachtoffer geworden van 
 genoemde misdrijven of voor geen enkel slachtofferschap
 aangifte gedaan 
$3 Laatste aangifte Waarmeld = Eigbuurt of EldWoong

Contact

>>ENQ: Contact met politie in eigen gemeente.<<
Van wie ging het contact de laatste keer uit?
1. OP zelf [OP]
2. De politie [Politie]
3. Politie werd door anderen gestuurd [Anderen]
4. Gezinslid van OP [Gezinslid]
5. Geen van deze [GeenDeze]

Initiatief

[OP]/[Politie]/[Anderen] anders

Wat was de reden van het laatste contact met de politie? 
1. Bekeuring [Bekeur]
2. Waarschuwing [Waarschuw]
3. Controle door politie [Control]
4. Vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie [Hulp]
5. Vergunning vragen of andere administratieve handeling [Vergun]
6. Vragen om informatie of advies [Info]
7. Aangifte of melding van één of ander delict [Aangifte]
8. Verloren/gevonden voorwerpen (huisdier) [Voorwerp]
9. Melding (aangifte) van verdachte situatie/vernieling/vandalisme [Verniel]
10. Getuigen i.v.m. misdrijf [Getuige]
11. Melding vakantie/feest [Vakan]
12. Sociaal contact/praatje [Sociaal]
13. Voorlichting/open dag [Voorlicht]
14. Melden ongeval [Ongeval]
15. Klacht [Klacht]
16. Anders [Ander]

RedAangift

STEL VAST: reden laatste contact?
: STRING[60]

[Ander] <> [Ander]

RedAnder

[Nee] / wn / wg

BLOK PREVENTIE

Aantal slachtofferschappen waarvoor aangifte is gedaan > 1 anders

STEL VAST: Welk van deze voorvallen waarvan aangifte is gedaan is OP het laatst overkomen

SelLaatst
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politiecontacten (2)

Initiatief = [OP] anders
Gevraagd

[Ja]

[Ja]

Gekomen
[Nee]/wn]wg

En is de politie toen ook gekomen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[Nee]/wn]wg

Heeft u de politie gevraagd zelf te komen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Hoelang duurde het voordat de politie er was?
1. Minder dan 5 minuten [T5Min]
2. 5 – 14 minuten [T14Min]
3. 15 – 29 minuten [T29Min]
4. 30 – 59 minuten [T59Min]
5. 1 uur of langer [M1Uur]

Duur

Was dat naar uw oordel snel, tamelijk snel of niet snel?
1. Snel [Snel]
2. Tamelijk snel [Tamelijk]
3. Niet snel [NietSnel]

Snel

Heeft de politie voor zover u weet iets aan de zaak gedaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Gedaan

[Ja] [Nee]/wn]wg

Kunt u aangeven of de politie een of meer van de volgende dingen aan de zaak 
gedaan heeft: 
>>ENQ: Meer antwoorden mogelijk<<
1. informatie of advies gegeven of verwezen naar een andere instantie, [Advies]
2. schriftelijke verklaring of proces verbaal opgemaakt, [Proces]
3. onderhandeld of bemiddeld, [Bemiddel]
4. iemand meegenomen naar het bureau, [Meenemen]
5. de openbare weg vrij gemaakt / vrijgehouden [Wegvrij]
6. brandweer, ziekenauto of dokter gewaarschuwd, [Brandwe]
7. heeft zich ter plekke op de hoogte gesteld? [Inform]
8. Iets anders [Ander] 

Afhand
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Politiecontacten (3)

OntevrP

Initiatief = [OP]/[Politie]/[Anderen] anders

Welk oordeel heeft u over het optreden van de politie bij die gelegenheid? Bent u daarover dan:->
1. zeer tevreden, [ZeerTevr]
2. tevreden, [Tevr]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [Neutraal]
4. ontevreden, of [Ontevr]
5. zeer ontevreden? [ZeerOnt]

TevrOptr

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?
1. Ja
2. Nee

[Nee]/wn/wg[Ja]

BLOK PREVENTIE

OntvrP

Punten
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. Antwoorden niet noemen.<<
Welke punten zijn dat?

Met betrekking tot de bereikbaarheid / komst politie
 1. Politie liet me te lang wachten  [Wachten]
 2. Politie was telefonisch slecht te bereiken [NTelBer]
 3. Politiebureau was gesloten [BurGesl]
 4. Politie kwam niet / was te laat [TeLaat]
 5. Politie deed niets [NietsGed]
 6.  Anders, namelijk [Anders1]

Met betrekking tot het politieoptreden
 7. Men had onvoldoende tijd / aandacht [GeenTyd]
 8. Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer [NBekom]
 9. Politie trad niet efficiënt op [NEffici]
10. Politie kon niets doen [KonNiets]
11. Politie gaf onvoldoende informatie [OnvInfo]
12. Politie nam mij niet serieus / geloofde mij niet [NSerieus]

13. Politie gedroeg zich onhebbelijk [Onhebb]
14. Politie was onverschillig [Onversch]
15. Politie leek te discrimineren [Discrim]
16. Houding politie deugde niet (te streng / bureaucratisch) [Houding]
17. Duurde te lang / ze zijn te traag [Traag]
18. Ten onrechte bekeurd [OntBek]
19. Anders, namelijk [Anders2]

Met betrekking tot resultaat / afloop
20. Geen bericht over de afloop [GnBerAfl]
21. Problemen niet opgelost [Nopgelos]
22. Geen schade-afwikkeling [GnSAfw]
23. Ze lieten de dader weer vrij [DadVrij]
24. Geen dader / verdachte gevonden [GnDader]
25. Te laks in afhandeling [TeLaks]
26. Anders, namelijk [Anders3]

[Anders1] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking 
 tot bereikbaarheid / komst politie?

: STRING[60]

Anders1
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Hoe vaak heeft u in totaal in de afgelopen 12 maanden persoonlijk contact gehad met de politie in uw
gemeente?
>>ENQ: Zo nodig laten schatten.<<
1..99

Frequentie

OntevrP = [Ja]

Punten = [Anders2] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking  
 tot het politie-optreden?

: STRING[60]

Anders2

Punten = [Anders3] anders

STEL VAST: Waarover is OP minder tevreden met betrekking
 tot resultaat / afloop?

: STRING[60]

Anders3

Veiligheidsmonitor  2008 – Blok Politiecontacten (4)

OntevrP = [Nee] /wn/wg

BLOK PREVENTIE
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Preventie

Alle Respondenten

Ik noem u voorzieningen ter beveiliging van de woning. Wilt u telkens zeggen of die voorzieningen in uw woning
aanwezig zijn:->
>>ENQ: meer antwoorden mogelijk.<<
1. veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, [Sloten]
2. luiken voor de ramen en/of deuren, [Luiken]
3. buitenverlichting, [BuitVerl]
4. alarminstallatie, [Alarm]
5. Politiekeurmerk Veilig Wonen, [Keurmerk]
6. of geen bijzondere voorzieningen? [GeenVoorz]

BevWon

Dan wil ik u nu een aantal vragen stellen over maatregelen die u kunt treffen om uw eigendommen of uzelf te
beveiligen.
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<

IntroBev

Bent u op dit moment in het bezit van een fiets?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BezitFiets

[Ja] [Nee] / wn / wg

>> ENQ: Bij meer dan 1 fiets gaan de volgende vragen over de fiets die het meest gebruikt 
wordt.<<

Is uw fiets verzekerd of verzekerd geweest tegen diefstal?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

FietsVerz

Heeft u het framenummer van uw fiets genoteerd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Framenr

Is uw fiets voorzien van een diefstalpreventiechip?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Prevchip

Blok Slachtofferschap.BezitAuto = [Ja] Blok Slachtofferschap.BezitAuto <> [Ja]

Is uw auto voorzien van een alarminstallatie en/of startonderbreker?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

AutoAlarm

[Ja] [Nee] / wn / wg
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Preventie (2)

Blok Slachtofferschap.BezitAuto = [Ja] en 
AutoAlarm = [Ja]

anders

Heeft u deze zelf aangebracht, of was de auto al voorzien van een inbraakbeveiliging?
1. Zelf aangebracht [Zelf]
2. Al voorzien van inbraakbeveiliging [Voorzien]

AlarmZelf

>> ENQ: Bij meer dan 1 mobiele telefoon gaat de vraag over de telefoon die het meest 
gebruikt wordt.<<

Heeft uw mobiele telefoon een pincode?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

PinTel

Bent u op dit moment in het bezit van een mobiele telefoon?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BezitTel

[Ja]

>> ENQ: Bij meer dan 1 computer gaat de vraag over de computer die het meest gebruikt 
wordt.<<

Heeft uw computer een wachtwoord?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BevPc

Bent u op dit moment in het bezit van een computer?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BezitPc

[Nee]/wn/wg

[Ja] [Nee]/wn/wg

BLOK ONDERWIJS
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Alle Respondenten

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Basisvraag

Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

Intro

Dan zou ik u nu een aantal vragen over uw opleiding willen stellen.
>>ENQ: Toets 1 om verder te gaan.<<

Opleiding

ACTUEEL ONDERWIJS

Lft_OP <= 15 anders

STEL VAST: Volgt OP basisonderwijs of voortgezet onderwijs?
1. Basisonderwijs [basis]
2. Voortgezet onderwijs [voortgezet]

BasisOnd

anders BasisOnd = [basis]
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Actueel

Alleen indien: Opleiding = Ja

Zoekbestand.Naam2_AION <> resultaat of
Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat/wn/wg

OnderwijsStart_AION

Naam1_AION

Zoekbestand.Naam1_AION <> resultaat/wn/wg

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus?

anders

Naam2_AION

Add-inn

Wat voor soort onderwijs is dit? 
>> ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoeversopleiding. <<
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat anders

Zoekbestand.Richting_AION <> resultaat
anders

Niveau_AION

Welke richting?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Richting_AION

anders

andersZoekbestand.SubRichting_AION <> resultaat

Welk vak of welke studierichting volgt u?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

SubRichting_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. 
Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

Welke opleiding of cursus is dat?
>>ENQ: Bij 2 of meer de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<<
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Zoekbestand.Naam2_AION <> resultaat of
Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat/wn/wgSubRichting_AION

Einde Add-inn

Zoekbestand.Niveau_AION = [vmbo]/[mbo] èn
Leerweg <> resultaat

Welke leerweg volgt u?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Leerweg_AION

anders

andersZoekbestand.Niveau_AION = [HBO]/[Univ] èn
Zoekbestand.Leraaropleiding <> resultaat

Is dit een lerarenopleiding?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Leraaropleiding_AION

[ja] [nee]/wn/wg

Welke akte of graad?

Akte_AION

Zoekbestand.Niveau_AION = [Univ] anders

In welke studiefase bevindt u zich?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. …

FaseUniversiteit_AION

1 > Zoekbestand.AantalOpl < 5 anders

STEL VAST: Welke opleiding?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. …

Typ_AION

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Actueel  (2)
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OplGetypeerd = [nee] OplGetypeerd = [ja]

STEL VAST: Soort onderwijs?
1. Vmbo [vmbo]
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo [havo]
3. Universitaire opleiding [univ]
4. Geen van deze [geen van deze]

SoortOpl

SoortOpl = [univ] anders

In welke studiefase bevindt u zich?
1. Propedeusefase [Proped]
2. Bachelor-/baccalaureaatfase [Bachel]
3. Doctoraalfase [Doctor]
4. Masterfase [Master]
5. Promotiefase [Promot]
6. Overig post-doctoraal [Postdoc]

FaseUni

(OplGetypeerd = [havo-gymnasium] of 
SoortOpl = [havo]) en Lft_OP > 14 jr

anders

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u over gegaan naar de 4e klas?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Klas3

GEVOLGD ONDERWIJS

Einde Add-inn

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Actueel  (3)
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Gevolgd  

Alleen indien:
BasisOnd <> [basis]

De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd zijn. 
Heeft u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee u 2 jaar of langer bezig bent geweest? 
>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of 

de Nederlandse Antillen gelden als een opleiding gevolgd in Nederland. << 

1. ja [ja]
2. nee [nee]

OplNaLoNL

[ja] [nee]/wn/wg

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1? 
1. 1 [Een]
2.  Meer dan 1 [Meer]

EenMeerO

($1 [Een]
$2 anders)

Heeft u voor ($1 deze opleiding / $2 een of meer van deze opleidingen) de akte, het getuigschrift of 
het diploma behaald?
1. ja [ja]
2. nee [nee] 

DiplomaM

[ja] [nee]/wn/wg

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<
OnderwijsStart_AION

( $1 Welke opleiding of cursus was dat? /
$2 Voor welke opleiding heeft u als laatste een akte, getuigschrift of diploma behaald? )

Naam1_AION

Zoekbestand.Naam1_AION <> resultaat/wn/wg

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus?

anders

Naam2_AION

Add-inn

Wat voor soort onderwijs was dit? 
>> ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoeversopleiding. <<
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat anders

Niveau_AION

Endblok
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Zoekbestand.Richting_AION <> resultaat anders

Welke richting?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Richting_AION

andersZoekbestand.SubRichting_AION <> resultaat

Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

SubRichting_AION

Zoekbestand.Naam2_AION <> resultaat of
Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat/wn/wg

Endblok

Zoekbestand.Niveau_AION = [vmbo]/[mbo] èn
Leerweg <> resultaat

Welke leerweg volgde u?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Leerweg_AION

anders

andersZoekbestand.Niveau_AION = [HBO]/[Univ] èn
Zoekbestand.Leraaropleiding <> resultaat

Was dit een lerarenopleiding?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Leraaropleiding_AION

[ja] [nee]/wn/wg

Welke akte of graad?

Akte_AION

anders

Einde Add-in

Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Gevolgd  (2)
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Onderwijs: Gevolgd  (3)

Zoekbestand.Niveau_AION = [Univ] anders

Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste gevolgd?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

FaseUniversiteit_AION

1 > Zoekbestand.AantalOpl < 5 anders

STEL VAST: Welke opleiding?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. …

Typ_AION

Einde Add-inn

BLOK AFSLUITING
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Veiligheidsmonitor 2008 - Blok Afsluiting

Alle Respondenten

Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
>> ENQ: Toets <1> om het interview af te sluiten. <<
Afsluiten?
1. Ja

PeilAf

EINDE VRAGENLIJST
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