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Voorwoord
Het leven van een misdaadjournalist is niet altijd even vrolijk. Vaak gaat het over ernstige 
misdrijven: moorden, berovingen, mishandelingen. En als een zaak wordt opgelost, wordt 
dat toch vaak overschaduwd door wat er is gebeurd. Niet zelden heeft ook de dader zijn 
persoonlijke tragedie. Misdaad is een zaak met alleen maar slachtoffers.

Maar er is één dag in het jaar, daar kunt u de 
klok gerust op gelijk zetten, dat er ook iets 
positiefs te melden is: De dag dat het Centraal 
Bureau voor Statistiek de misdaadcijfers publi-
ceert. Jaar na jaar daalt het aantal misdrijven 
dat door de politie is geregistreerd. En jawel, 
daar berichten de media graag over. ‘Aantal 
misdrijven blijft dalen’, ‘Nederland wordt veili-
ger’, ‘Criminaliteit daalt spectaculair’ – iedereen 
duikt er bovenop.

De politie klopt zich – vanzelfsprekend – elk 
jaar op de borst om deze cijfers. De cijfers 
worden breed uitgemeten in een persbericht, 
want dat is het jaarlijkse bewijs dat de politie 
haar werk goed doet. 

Maar de vakbonden zijn niet zo blij met de 
cijfers. Er wordt de komende jaren al flink in 
het budget van de politie gesneden, en als de 
criminaliteit daalt kunnen de politici in Den 
Haag wel eens bedenken om nog wat extra 
politieagenten weg te saneren.

De vakbonden gaan daarom fel tegen de cijfers 
in, want die vertellen maar het halve verhaal, 
vinden de politiebonden. Burgers durven min-
der vaak aangifte te doen. Veel criminaliteit 
wordt niet meegerekend, omdat er maar een 
klein deel van geregistreerd wordt: veel fraude 
of drugscriminaliteit wordt bijvoorbeeld nooit 
ontdekt. Er valt, kortom, geen zinnig woord te 
zeggen op basis van deze cijfers.

Het is een klein PR-oorlogje dat zichzelf in stand 
houdt. Maar wat zeggen die cijfers nu eigen-
lijk? Heeft de politie het gelijk aan haar zijde, 

en daalt het aantal misdrijven inderdaad? Of 
hebben de vakbonden gelijk, en kunnen er geen 
conclusies worden getrokken op basis van de ge-
publiceerde cijfers?

De cijfers die het CBS publiceert, zijn misdrij-
ven die door de politie worden geregistreerd. 
Vaak zijn dat aangiften, maar niet altijd. Als 
een wijkagent over straat loopt, en ziet dat er 
een bushokje in elkaar is getrapt, wordt dat ook 
geregistreerd. En als het hennepteam van de 

politie een wietkwekerij ontdekt, komt die ook 
in de cijfers terecht.

De cijfers zijn dus voor een groot deel van aan-
giften afhankelijk en de vakbonden hebben 
inderdaad een punt: het aantal geregistreerde 
misdrijven zegt helemaal niets over hoeveel 
misdrijven er werkelijk worden gepleegd, als 
burgers minder vaak aangifte willen doen. En 
inderdaad, uit enquêtes blijkt dat Nederlanders 
minder snel aangifte doen. 1-0 voor de vakbon-
den, dus.

De cijfers worden 
breed uitgemeten in 
een persbericht, want 
dat is het jaarlijkse 
bewijs dat de politie 
haar werk goed doet
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Maar de politiecijfers zijn niet de enige gege-
vens over hoeveel misdrijven er worden ge-
pleegd. Het CBS houdt jaarlijks ook een groot 
onderzoek onder de Nederlandse bevolking, 
waarin wordt gemeten hoeveel burgers slachtof-
fer zijn geworden van een bepaald misdrijf. En 
ook wordt gevraagd of de slachtoffers daarvan 
aangifte hebben gedaan.

Daarnaast zijn de allerzwaarste misdrijven – zo-
als moord en doodslag – relatief makkelijk bij te 
houden. Meerdere media doen dat dan ook. Als 
je al die cijfers bekijkt, valt er wel degelijk iets 
zinnigs te zeggen over of de criminaliteit toe- of 
afneemt.

Zo daalt het aantal aangiften inderdaad, maar 
niet zo hard als het aantal geregistreerde mis-
drijven. Dat Nederlanders minder snel aangifte 
doen, verklaart de daling in de politiecijfers 
dus wel voor een deel, maar niet helemaal. 
Daarnaast blijkt ook uit de slachtofferenquêtes 
dat het aantal slachtoffers daalt, zij het met wat 
meer horten en stoten dan het aantal geregis-
treerde misdrijven.

Aha, hoor ik u denken, de politie heeft dus toch 
gelijk. Er zijn weliswaar gaten te schieten in de 
cijfers die de politie publiceert, maar er zijn ge-
noeg gegevens die de conclusies van de politie 
ondersteunen. Het aantal misdrijven daalt dus.

Maar de politiebonden hadden nog een tweede 
punt: ze beweren dat niet alle misdrijven in 
de cijfers worden opgenomen. En daar hebben 
ze ook gelijk in. Sommige misdrijven zijn heel 
goed te meten. Neem een woninginbraak: daar 
is een duidelijk slachtoffer van die meestal aan-
gifte doet, of anders in een slachtofferenquête 
aangeeft dat er bij hem is ingebroken.

Maar van sommige misdrijven is slechts het 
topje van de ijsberg bekend. Bijvoorbeeld drugs-
handel: Dat is strafbaar maar er wordt niet zo 
snel aangifte van gedaan. Zowel de koper als 
de verkoper zal immers niet zo snel naar de 
politie stappen om te verklaren dat er in drugs 
is gehandeld. Alleen als de politie een partij 
drugs onderschept komen die in de statistieken 
terecht. Alle andere drugscriminaliteit – die er 
natuurlijk wel is – blijft onder de radar.

En dat is wel degelijk een probleem. Want als 
het aantal geregistreerde zaken daalt, wil dat 
niet zeggen dat alle misdrijven die onder de 
radar blijven ook minder zijn geworden. Het 
zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat de politie 
minder prioriteit aan die zaken geeft. 

Toch is het interessant om ook deze cijfers 
eens te bekijken. Achter een stijging of een 
daling van bijvoorbeeld drugscriminaliteit kan 
namelijk wel een interessant verhaal zitten. 
Het zegt dan niet per se iets over het aantal 
misdrijven, maar als de politie besluit meer 
aandacht te besteden aan woning inbraken en 
minder aan wietkwekerijen, zien we dat ook in 
de cijfers terug.

En om nog even terug te komen op dat PR-
oorlogje tussen de top van de politie en de vak-
bonden: de politie én de bonden hebben allebei 
een beetje gelijk. Want inderdaad, er zitten 
gaten in de cijfers en niet alle criminaliteit kan 
goed worden bijgehouden.

Maar de politie heeft ook best een punt: als 
het gaat om criminaliteit waar een duidelijk 
slachtoffer van is, valt er best iets zinnigs te 
zeggen over het aantal misdrijven. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om inbraken, overvallen, 
mishandelingen. 

Wil dat dan zeggen dat de politie trots met de 
gedaalde criminaliteitscijfers mag rondzwaai-
en? Nou, nee. Want het lijkt er dan op dat het 

aantal misdrijven de afgelopen jaren in aardig 
tempo is gedaald, maar het oplossingspercen-
tage is niet gestegen. De politie kan die daling 
dus niet zonder meer claimen. 

In dit boek hebben we een grote hoeveelheid 
gegevens verzameld en die in kaarten, grafieken 
en dia grammen gegoten. Daarbij hebben we ook 
gebruik gemaakt van de data van het CBS die 
we zojuist hebben besproken maar hebben we 
– waar mogelijk – ook de slachtofferenquêtes 
meegenomen. Op die manier is een zo compleet 
mogelijk beeld geschetst.

Het CBS doet goed werk en daar hebben we in 
dit boek ook dankbaar gebruik van gemaakt. 
Maar er valt op het gebied van openbare data 
nog een wereld te winnen in Nederland. Zo kan 
de Amerikaanse krant Los Angeles Times haar 
lezers dagelijks op de hoogte houden welke mis-
drijven er in hun buurt zijn gepleegd – tot op 
straatniveau. Als er plotseling veel misdrijven 
gepleegd worden, kunnen lezers een alert krij-
gen: pas op, er wordt veel ingebroken, sluit je 
huis goed af.

In Nederland is dat nog lang niet aan de orde. 
De politie publiceert tegenwoordig wel waar er 
inbraken worden gepleegd, op postcodegebied, 
maar voor andere misdrijven moeten we op de 
(half)jaarcijfers wachten. De inbraken staan bo-

vendien op een – weinig overzichtelijke – kaart, 
waardoor het voor journalisten of andere geïn-
teresseerden moeilijk is zelf onderzoek te doen 
met de data. 

Wie bij de politie probeert te achterhalen 
hoeveel politieagenten er eigenlijk worden 
ingezet bij een voetbalwedstrijd, wordt 
afgescheept met wat standaardzinnetjes
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Wie bij de politie probeert te achterhalen hoe-
veel politieagenten er eigenlijk worden ingezet 
bij een voetbalwedstrijd, wordt afgescheept met 
wat standaardzinnetjes. En waar de inbeslagna-
mes van drugs jarenlang openbaar waren in het 
World Drugs Report van de Verenigde Naties, 
zijn de Nederlandse onderscheppingen sinds 
een paar jaar plots uit de openbare dataset 
verdwenen.

Ook in de strafrechtketen laat de openbaar-
heid te wensen over. Zo houden het OM en de 
 rechtbanken geen duidelijke overzichten bij 
over wat voor straffen daders van een levens-
delict – of welk ander delict dan ook – eigenlijk 
krijgen. Journalisten en wetenschappers moe-
ten daarom met de hand overzichten in elkaar 
sleutelen, met het risico op een onvolledige lijst. 

Opmerkelijk, want dergelijke gegevens kun-
nen een cruciale rol spelen in een transparante 
rechtspraak. Op basis van een goede dataset 
kan bijvoorbeeld worden bekeken welke facto-
ren een rol spelen bij een veroordeling. Is het 
bijvoorbeeld van belang of een dader een man 
of een vrouw is? 

Er valt, kortom, nog heel wat te verbeteren. 
Maar er zijn genoeg interessante gegevens 
waar we dit boek mee hebben gevuld. Daarvoor 
hebben we data van het CBS gebruikt, maar 
zijn we ook zelf op onderzoek uitgegaan. Zo 
hebben we zelf gegevens verzameld over moor-
den, prostitutie en autodiefstallen. We hebben 
een zo breed mogelijk palet aan onderwerpen 
willen coveren: waar worden moorden in het 
criminele circuit gepleegd? Waar wordt er het 
meest ingebroken? Wie verdient wat aan een 
kilo coke? Het resultaat is een atlas met een zo 
breed mogelijk overzicht van alle ontwikkelin-
gen in de criminaliteit. 

NB.: Achterin het boek zijn kaarten opge-
nomen met de Nederlandse en Belgische 
gemeenten.
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Hoofdstuk 1: 
Algemene trends

In welke plaatsen worden de mees-
te misdrijven gepleegd? Waar wor-
den de minste misdrijven opgelost? 
En hoe komt dat? In dit hoofdstuk 
gaan we in op de algemene cijfers 
van het CBS.

Het gaat om alle misdrijven die bij 
wet verboden zijn. Dus de bekende 
misdrijven als diefstal of moord, 
maar ook discriminatie wordt mee-
genomen. Net als verkeersmisdrij-
ven, bijvoorbeeld rijden terwijl je 
een rijverbod hebt of doorrijden na 
een ongeluk. 

Ook laten we zien hoeveel 
Nederlanders zich bang voelen op 
straat. Wie denk jij dat zich veiliger 
voelt: je neefje van 16 of je opa?
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Echt waar: 
Het aantal misdrijven neemt af

Het is een bijzondere tegenstelling: 
waar jaar op jaar uit peilingen blijkt dat 

Nederlanders criminaliteit steeds vaker als 
een groot probleem zien, daalt het aantal 
misdrijven al jaren. En dat gaat zelfs vrij 

rap: in 2014 werden 25 procent minder 
misdrijven gepleegd dan in 2005, blijkt uit 

politiecijfers. Uit slachtofferenquêtes blijkt 
een soortgelijke daling. Hoe komt dat?

De politie eist de daling graag op: woordvoer-
ders beweerden de afgelopen jaren dat de politie 
sterk heeft ingezet op bijvoorbeeld inbraken en 
overvallen. Dat zou zijn vruchten hebben afge-
worpen. Dat zou dan moeten komen door pre-
ventiemaatregelen, want het oplossingspercen-
tage is sinds 2005 grofweg hetzelfde gebleven.

Het is daarnaast maar de vraag of de politie wel 
zo’n grote invloed heeft op de daling van de cri-
minaliteitscijfers. Criminoloog Michael Tonry 
wijst in het boek Why crime rates fall and why 
they don’t op een bijzondere trend: in de hele 
westerse wereld daalt het aantal misdrijven. 
Volgens Tonry is die daling niet toe te schrijven 
aan een ander beleid van politie of justitie.
Naar de daling van criminaliteitscijfers is wel on-
derzoek gedaan. Analisten hebben tientallen ver-
klaringen bedacht. De samenleving is beschaafder 
geworden. Door de vergrijzing zijn er minder 
potentiële criminelen, want ouderen plegen min-
der misdrijven. Auto’s en woningen zijn beter 

beveiligd. Wellicht worden er andere misdrijven 
gepleegd, waar minder snel aangifte van wordt 
gedaan. Zo kan het zijn dat er minder woningin-
braken worden gepleegd, maar meer telefoons 
worden gestolen die niet verzekerd zijn, en waar-
voor de aangiftebereidheid dus minder hoog is.

Maar voor al deze verklaringen is het overtui-
gende bewijs nog niet geleverd. Waarom het 
aantal misdrijven daalt? We weten het niet.
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Steden trekken 
criminaliteit

In steden worden duidelijk 
meer misdrijven gepleegd 

dan in landelijke gebieden. 
Op de kaart met de gemeen-

ten met de hoogste mis-
daadcijfers zien we dan ook 

voornamelijk de grote ste-
den oplichten. En let op: dit 

zijn relatieve cijfers, dus het 
aantal misdrijven dat per in-

woner wordt gepleegd. 

In een stad heb je dus grotere 
kans om slachtoffer te worden 
van een misdrijf dan op het 
platteland. Hoe komt dat?
Uit onderzoek blijkt dat 
iemand sneller misdrijven 
pleegt als er weinig sociale 
banden zijn: uit elkaar geval-
len families, weinig (goede) 
vrienden, onbekende bu-
ren. En dat is precies wat in 

steden vaker voorkomt: er 
zijn meer gescheiden ouders 
en buren kennen elkaar niet. 
In landelijke gebieden zijn de 
inwoners vaak traditioneler: 
scheiden gebeurt minder snel 
en er is meer sociale controle 
in het dorp.
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Ongestraft een kraak zetten? 
Ga naar het zuiden

Waar worden nu de minste 
misdrijven opgelost? Het 

antwoord op deze vraag is 
simpel: onder de rivieren. 
Als we kijken naar de ge-

meenten waar het laagste 
oplossingspercentage werd 

gemeten, zien we hoe de pro-
vincies Noord-Brabant en 

Limburg rood kleuren (zie 
de kaart rechts). Zeeland is 

de uitzondering: vrijwel alle 
gemeenten in die provincie 
behoren tot de gemeenten 

met de hoogste oplossings-
percentages (kaart links).

Limburg en Noord-Brabant 
staan al een tijd niet goed op 
de kaart als het om misdaad 
gaat. Limburg kampt met 
een groot corruptieschandaal 
rond Jos van Rey en met on-
rust in de motorscene. Noord-
Brabant heeft te maken met 
bedreigingen van burgemees-
ters en ambtenaren. In beide 
provincies zijn veel wietkwe-
kerijen en drugslabs, en een 
fors deel van de criminele 
afrekeningen vindt in het zui-
den plaats. Het zijn zaken die 
veel capaciteit opeisen, waar-
door andere zaken minder 
aandacht krijgen. 

Een andere mogelijke ver-
klaring is dat in het zuiden 
het gezag met de nek wordt 
aangekeken. Bewoners pra-
ten niet graag met de politie, 
ook niet als ze niets met cri-
minaliteit te maken hebben. 
Buurten en dorpen in Noord-
Brabant en Limburg, dat zijn 
gesloten gemeenschappen 
waar ‘Den Haag’ niets van 
snapt. En de politie en de 
burgemeester ook niet. Dat 
niet iedereen zijn geld ver-
dient met legale handeltjes is 
publiek geheim, maar tegen 
de politie trekt niemand zijn 
mond open.
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Drenthe: 
Assen verpest het feestje

Het scheelde niet veel of Drenthe was de enige provincie met geen enkele gemeente in de groep 
gemeenten met de meeste criminaliteit per hoofd van de bevolking. Maar Assen verpest het feestje: 
de gemeente zit op iets meer dan 60 misdrijven per 1.000 inwoners; net genoeg om binnen de 
slechtste klasse te behoren – de gemeenten met de meeste misdrijven van Nederland. Maar de stad 
heeft wel een opvallend hoog opsporingscijfer.

Noord-Holland en Flevoland: 
politie heeft de handen vol

In Noord-Holland en Flevoland moet de politie de handen vol hebben aan criminaliteit.  
We horen natuurlijk regelmatig over (zware) criminaliteit in Amsterdam, maar ook in de  
rest van de provincie worden veel misdrijven gepleegd. Voor de rust kun je hier alleen terecht  
in Hollands Kroon, Urk en een aantal gemeenten rond Purmerend.

Wat wel opvalt, is dat de provincies vrij hoge scores hebben als het gaat om het aantal misdrijven dat 
wordt opgelost. De provincie Flevoland kleurt zelfs – op de Noordoostpolder na – helemaal groen. 
Maar ook een stad als Amsterdam doet het vrij goed.
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Friesland en Groningen: 
veel toeristen op de Waddeneilanden, 
dus veel overlast

Friesland is een heel rustige provincie: op het vasteland hoort alleen de gemeente Leeuwarden bij 
de gemeenten met de meeste misdrijven van Nederland. Ook Vlieland en Terschelling kennen rela-
tief veel misdrijven. Dat komt door het lage aantal bewoners op de eilanden, terwijl ze in de zomer 
volstromen met toeristen: veel overlast per inwoner dus. De Waddeneilanden hebben waarschijnlijk 
daardoor ook een laag opsporingspercentage. De stad Groningen is de enige gemeente in de gelijk-
namige provincie die bij de groep hoort waar de meeste misdrijven worden gepleegd. Andere grote 
gemeenten als Veendam en Stadskanaal horen daar net niet bij.

Gelderland en Overijssel: 
wel rustig op het platteland
Gelderland en Overijssel staan model voor Nederland: de stedelijke gebieden zijn crimineel, de 
landelijke gebieden zijn een stuk rustiger. Groesbeek is de uitzondering: een middelgrote gemeente, 
die toch tot de crimineelste gemeenten behoort.

De lage opsporingspercentages liggen ook hier juist op het platteland. Enschede is de uitzondering, 
die gemeente valt onder de groep met de laagste oplossingspercentages.
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Noord-Brabant en Limburg: 
het wilde zuiden

Zeeland: 
rustig, en dus aantrekkelijk

Zeeland heeft het imago dat het rustig is en afgelegen ligt. Er komt relatief weinig criminaliteit voor 
– alleen Vlissingen kleurt rood. Bovendien zijn de opsporingspercentages hoog. Maar dat imago 
maakt het aantrekkelijk voor zware criminelen. Burgemeesters van Zeeland waarschuwden afgelo-
pen jaar dat Zeeland een toevluchtsoord zou worden voor criminelen. Het heeft bovendien een vrij 
grote haven, waar criminelen graag gebruik van maken om bijvoorbeeld drugs te smokkelen.

De burgemeester van Haarlem zei het echt, hij is bang voor ‘Brabantse toestanden’. Het zegt veel 
over het imago dat zowel Noord-Brabant als Limburg hebben opgebouwd: crimineel en corrupt. En 
helemaal nergens op gebaseerd is dat niet: in Noord-Brabant en Limburg zijn vrij veel gemeenten met 
veel criminaliteit, hoewel het dan vaak wel over de grote gemeenten gaat. Ook opvallend: er zijn bijna 
geen gemeenten met heel weinig criminaliteit. In Brabant gaat het alleen om Sint Anthonis en Mill en 
Sint Hubert; in Limburg zijn dat Nederweert en Simpelveld.
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