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column

omdat de politiestatistieken geen 
betrouwbaar beeld geven van de 
omvang en ontwikkeling van de crimi-
naliteit, worden in alle moderne landen 
tegenwoordig enquêtes uitgevoerd 
onder de bevolking naar de ervaringen 
met criminaliteit (slachtofferenquêtes). 
nederland begon er al mee in 1974 en 
liep daarmee in europa voorop. sinds 
1980 worden de enquêtes uitgevoerd 
door het cbs. Wat leren ons de resul-
taten van veertig jaar enquêteren?  
dat de criminaliteit sinds de jaren 
zeventig van de vorige eeuw dertig jaar 
lang is gestegen. en dat de criminaliteit 
vanaf 2000 continu is gedaald. We zijn 
nu weer terug op het niveau van 1975.  
dit is ook in andere  Westerse landen  
het geval. het plegen van allerlei 
 vermogens- en agressie delicten is  
kennelijk uit de mode geraakt. de jeugd 
heeft het te druk met sms’en.

in 2008 is het cbs overgegaan op een 
enquête met een nieuwe methodiek:  
er wordt in toenemende mate 
 geënquêteerd via internet. de veilig-

heids   monitorrijk (vmr) heet nu de inte-
grale veiligheidsmonitor (ivm). voor de 
 zekerheid is de oude vmr nog drie keer 
herhaald onder beperkte steekproeven. 
hoe zit het nu met de trend in de afge-
lopen drie jaar? volgens de ivm zou de 
criminaliteit in 2009 ten opzichte van 
2008 licht zijn gestegen en daarna  
in 2010 weer zijn gedaald tot onder het 
niveau van 2008. volgens de vmr is  
de criminaliteit zowel in 2009 als 2010 
gedaald. Wie moeten we nu geloven?  
de nieuwe enquête, de ivm, verkeert in 
een experimenteel stadium. de metho-
diek wordt jaarlijks bijgesteld. het cbs is 
nog bezig om uit te zoeken welke invloed 
uitgaat van het enquêteren via internet.
vooralsnog is er daarom reden om uit-
sluitend geloof te hechten aan de meer 
stabiele vmr. de totale criminaliteit  
blijft dus dalen. dat dit zo is, weten  
we trouwens ook uit de daling van de 
gevangenispopulatie.

opmerkelijk is dat er, volgens de ivm, 
in 2008 42 000 auto’s zijn gestolen. 
in 2009 zouden dit er zelfs 49 000 zijn. 
volgens de vrm gaat het echter om 
 respectievelijk 11 000 en 20 000 gestolen 
auto’s. ook hier lijkt het raadzaam om 
ons op de vrm te verlaten. de vrm- 
uitkomst ligt dichter in de buurt van de 
bij de politie en verzekeraars opgegeven 
aantallen. er lijkt inderdaad sprake van 
een plotselinge stijging. de oorzaak is 
waarschijnlijk de komst van een appa-
raatje waarmee professionals de elek-
tronische beveiliging in auto’s kunnen 
uitschakelen. ook van het inbraakfront 
komt er slecht nieuws. beide enquêtes 
laten een stijging zien in 2010. aan de 
jarenlange daling van de woninginbraken 
lijkt een bruusk einde gekomen. 
Welke lessen zijn hieruit te trekken?  
de veelvoorkomende criminaliteit daalt 
nog steeds maar de stijging van de auto-

diefstallenen woninginbraken zou een 
voorbode kunnen zijn van een nieuwe 
golf van professionele criminaliteit.  
er is dus geen reden om op v&j achter-
over te gaan zitten. ook niet op het cbs 
trouwens. de methodiek van de ivm 
moet onder controle worden gebracht. 
dit zal nog wel even duren. de enige 
manier om te kunnen bepalen of er in 
2011 een omslag in de misdaadtrends  
is opgetreden, is voortzetting van de 
vrm. anders zijn we in 2012 weer op  
de politiestatistieken aangewezen. << 
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