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Sinds het begin van deze eeuw daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland.
Op het hoogtepunt, in 2001 en 2002, registreerde de politie voor elke duizend
inwoners 93 misdrijven. In 2017 ging het nog maar om 49 misdrijven per duizend
inwoners. De daling is zo sterk dat de cijfers en berichten hierover door een deel
van de bevolking met argwaan worden bekeken. Maar net zo opmerkelijk als de
daling in de afgelopen vijftien jaar is de toename van de geregistreerde criminaliteit
die daaraan vooraf ging. Dit artikel beschrijft die langetermijnontwikkelingen in
de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord
en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit. Vervolgens komen een aantal
mogelijke verklaringen voor de op- en neergang aan de orde.

1. Ontwikkelingen in de
criminaliteit
De stijging van de geregistreerde criminaliteit vond vooral plaats van de vroege jaren
zestig tot het begin van de jaren tachtig, toen het aantal geregistreerde misdrijven steeg
van 13 naar 81 per duizend inwoners. Deze ontwikkeling bleef niet onopgemerkt en leidde
vanaf de jaren tachtig tot een verwoede discussie binnen politie, justitie en de wetenschap.
Waar kwam deze misdaadgolf vandaan en hoe kon deze het beste worden aangepakt?
Intussen bleef de geregistreerde criminaliteit stijgen. In 1994 telde de politie 92 misdrijven
per duizend inwoners en na een korte daling bereikte het aantal misdrijven in 2001 en
2002 het hoogtepunt. In 2017 was het aantal misdrijven weer gedaald tot 49 per duizend
inwoners, hetzelfde niveau als rond 1980.

1.1
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Het totaal aantal geregistreerde misdrijven volgde vooral het verloop van de vermogens
criminaliteit, zoals diefstal en inbraak, welke ook de grootste groep onder de misdrijven
is. De snelle stijging van de vermogenscriminaliteit leidde ook tot een stijging van het
percentage vermogensmisdrijven van iets meer dan 60 aan het begin van de jaren
vijftig tot 75 aan het begin van de jaren zeventig. Op dat niveau bleef het ongeveer de
twee daaropvolgende decennia. In de jaren negentig zette weer een daling in van het
percentage vermogensmisdrijven en nam het aandeel van andere vormen van criminaliteit
toe. In 2006 maakten vernielingen en verstoringen van de openbare orde 1 op de 5
misdrijven uit. Sindsdien zitten vermogensmisdrijven weer in de lift waardoor het
percentage in 2017 weer iets boven de 60 lag.

1.2
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Wat zeggen de geregistreerde misdrijven over criminaliteit?
Een veel gestelde vraag is in hoeverre de stijging en daling van de door de politie
geregistreerde misdrijven de werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit weergeeft, of
een gevolg is van veranderingen in de bereidheid van de politie om te registreren en van
burgers om aangifte te doen van criminaliteit.
De politie is beter bereikbaar geworden voor burgers, in technisch opzicht eerst door
de mogelijkheid om telefonisch aangifte te doen, later via opsporingsprogramma’s op
televisie en via internet. In sociaal opzicht werd de politie beter benaderbaar door meer
nadruk te leggen op goed contact met de burger (Baumer en Lauritsen, 2010). Ook zou
een rol kunnen spelen dat er meer misdrijven werden geregistreerd dan voorheen door
de automatisering en integratie van de verschillende losse administraties van lokale
politiekorpsen. Daar staat tegenover dat interne automatiseringsproblemen ook kunnen
leiden tot minder registratie (Van Ham et al., 2018) en dat online aangifte niet altijd de
drempel verlaagt (Voskuil, 2018). Ook is de politie door het verdwijnen van bureaus minder
zichtbaar geworden.
De politieregistratie is ook een afspiegeling van beleidsprioriteiten. Omdat een politieagent
maar op één plek tegelijk kan zijn, moeten keuzes worden gemaakt over de inzet. Hierbij
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kunnen prioriteiten verschuiven onder maatschappelijke en politieke druk. Dat kan zowel
gaan om een verschuiving tussen verschillende politietaken (hulpverlening, preventie en
opsporing) maar ook tussen verschillende vormen van criminaliteit. Zo werd het gebruik
van en de handel in drugs pas vanaf de jaren vijftig voor steeds meer drugs strafbaar
gesteld en is er de laatste decennia meer aandacht voor witteboordencriminaliteit en
huiselijk geweld. Aan de andere kant werden homoseksualiteit, overspel en prostitutie in
de afgelopen 65 jaar juist gedecriminaliseerd.
Bij de burger zou een rol kunnen spelen dat zaken die in het verleden niet vaak door
slachtoffers bij de politie werden aangegeven, nu vaker gemeld worden. Daarbij kan
gedacht worden aan seksueel misbruik, waarop het maatschappelijk taboe de afgelopen
decennia minder is geworden, en aan verminderde tolerantie voor geweld.
Ook zaken die in het verleden ‘in eigen kring’ werden opgelost in plaats van via de
officiële instanties vallen daaronder. Aan de andere kant zijn er tekenen dat burgers
door de toegenomen welvaart minder vaak aangifte van inbraak of vernieling doen
als de financiële schade klein is (Bernasco en Van de Weijer, 2016). Bovendien kan een
verschuiving tussen deze vormen van criminaliteit ook zorgen voor verandering in de totale
aangiftebereidheid.
Ook wordt de bereidheid om aangifte te doen beïnvloed door de mate waarin burgers
denken dat de politie effectief actie zal ondernemen (Goudriaan, Nieuwbeerta en
Wittebrood, 2005). Mogelijk zijn burgers die getuige zijn van een misdrijf minder snel
geneigd om aangifte te doen, omdat zij zich minder verbonden voelen met hun buren
(Goudriaan, 2006; Bernasco en Van de Weijer, 2016).
Bij gebrek aan onderzoek dat terug gaat tot de jaren vijftig, is het niet mogelijk om precies
vast te stellen of in de eerste decennia na de oorlog inderdaad sprake was van een trend
in de aangiftebereidheid. Onderzoek over de aangiftebereidheid in Nederland tussen 1980
en 2005 geeft tegenstrijdige signalen. Er zijn studies die spreken van stijging en andere
die spreken van daling of van gelijk blijven (Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood,
2005; Goudriaan, 2006; Wittebrood, 2006). Voor de periode tussen 2005 en 2015
suggereren uitkomsten van de Veiligheidsmonitor een daling van de aangiftebereidheid
met 23 procent, maar ook daar worden kanttekeningen bij geplaatst (Bernasco en Van de
Weijer, 2016; Akkermans, 2016).
De gesignaleerde daling in de aangiftebereidheid tussen 2005 en 2015 is minder sterk
dan de totale daling van de geregistreerde criminaliteit (29 procent). De daling in de
geregistreerde criminaliteit kan dus niet volledig worden verklaard door een verminderde
bereidheid om aangifte te doen. Daarnaast zal verderop in dit artikel blijken dat ook de
ontwikkelingen in het slachtofferschap van criminaliteit wijzen op een daadwerkelijke
daling van de criminaliteit.
Naast de criminaliteit die burgers treft is er ook nog georganiseerde criminaliteit die
geen directe slachtoffers maakt en criminaliteit tegen bedrijven. Van beide soorten van
criminaliteit zijn geen lang lopende cijferreeksen beschikbaar. Bij de georganiseerde
criminaliteit is het niet mogelijk om de daadwerkelijke omvang vast te stellen. Ook is
er maar in beperkte mate en op verschillende manieren vragenlijstonderzoek gedaan
onder bedrijven, waardoor het niet mogelijk is de resultaten over een langere periode te
vergelijken.
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Stijging en daling van moord en doodslag
De ontwikkeling van de criminaliteit kan worden vergeleken met die van moord en
doodslag. Deze vorm van criminaliteit is niet gevoelig voor aangiftebereidheid. Tevens
worden zaken waarbij mogelijk sprake is van moord en doodslag doorgaans grondig
onderzocht door politie en artsen. Het aantal gevallen zal dus niet erg beïnvloed zijn
door de bereidheid van de politie om ze te registreren. Aan de andere kant zijn moord en
doodslag bijzondere en zeldzame misdrijven, die in principe geen sterk verband met de
algemene ontwikkeling van criminaliteit hoeven te hebben.

1.3

Slachtoffers van moord en doodslag naar geslacht, voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde
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Net als bij de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit laat het aantal Nederlandse
slachtoffers van moord en doodslag in Nederland een stijging zien vanaf het begin van de
jaren vijftig. Het hoogtepunt werd bereikt in de jaren negentig, gevolgd door een daling
die na 2003 sterker werd. Tevens valt op dat de stijging, en later de daling, sterker is bij
mannelijke dan bij vrouwelijke slachtoffers. In 2017 is het aantal moorden weer gestegen,
maar het is nog onduidelijk of daarmee een kentering is ingezet (Leistra, 2017).
Nieuwbeerta en Deerenberg (2005) lieten zien dat de stijging van het aantal moorden per
inwoner vooral plaatsvond in de drie grootste steden. Vond er tot 1965 in heel Nederland
ongeveer evenveel moord en doodslag plaats per inwoner, in de jaren negentig vielen er
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vier maal zoveel slachtoffers per inwoner als in de
rest van het land. Datzelfde patroon was ook in 2016 nog zichtbaar.

Ook de burger ervoer een misdaadgolf
Omdat niet alle ervaren criminaliteit bij de politie wordt aangegeven, is het zinvol om ook
te kijken naar de ontwikkeling van de ondervonden criminaliteit zoals die wordt gemeten
aan de hand van jaarlijkse slachtofferenquêtes. Deze worden al sinds de jaren tachtig
afgenomen en kunnen dus ook voor een deel van de periode naast de geregistreerde
criminaliteit worden gelegd.
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Daar moeten wel twee kanttekeningen bij worden geplaatst. De omvang van de
criminaliteit is volgens de enquêtes hoger dan volgens de politieregistratie, omdat burgers
maar een beperkt deel van alle misdrijven bij de politie aangeven. In de enquêtes wordt
ook niet alleen gevraagd naar misdrijven, maar ook naar lichtere delicten. Aan de andere
kant richten deze vragenlijsten zich op burgers, terwijl de politie in haar registratie ook
aangiftes van bedrijven opneemt. Ook registreert de politie misdrijven die geen directe
slachtoffers hebben, zoals drugshandel en fraude.
Daarnaast zijn de onderzoeksmethoden van de slachtofferenquête in deze periode
enkele keren fundamenteel gewijzigd. Dat levert ook verschillende niveaus op. Vanwege
de verschillen in onderzoeksmethode is het niet mogelijk er één reeks van te maken.
Belangrijker dan het niveau is echter of de ontwikkeling in grote lijnen hetzelfde is als die
van de politiecijfers.

1.4

Slachtofferschap criminaliteit, 15 jaar of ouder
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Die ontwikkeling van de criminaliteit die burgers ervaren, komt in grote lijnen overeen met
die van de geregistreerde criminaliteit. Zo was het percentage Nederlanders van 15 jaar of
ouder dat in de Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM) aangaf slachtoffer te zijn geweest
van criminaliteit in 1992 iets hoger dan in 1980. Volgens de Enquête Rechtsbescherming
en Veiligheid / Permanent Onderzoek Leefsituatie (ERV/POLS) bleef de ervaren criminaliteit
tussen 1992 en 2004 in grote lijnen gelijk. Van 2005 tot 2017 was er sprake van een daling,
zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor (VM).
Zowel de ontwikkeling van moord en doodslag als die van het slachtofferschap
van criminaliteit vertonen grofweg hetzelfde patroon als dat van de geregistreerde
criminaliteit: een stijging tot de jaren negentig, met na de eeuwwisseling een daling.
Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat in de hierboven genoemde totalen,
misdrijven en delicten bij elkaar zijn opgeteld die van sterk elkaar kunnen verschillen voor wat
betreft hun maatschappelijke impact. Zo heeft een moord heeft veel grotere gevolgen voor
slachtoffer, nabestaanden en dader dan een vernield bushokje. De meer complexe vormen van
misdaad, zoals financiële fraude, internationale drugshandel en digitale criminaliteit, leggen
een groter beslag op politie en justitie dan een op heterdaad betrapte fietsendief.
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2. Waar kwam die misdaadgolf
vandaan?
De discussie onder wetenschappers, politie en justitie uit de jaren tachtig rondom de
misdaadgolf is nog niet verstomd. Deze is in zekere zin zelfs ingewikkelder geworden,
omdat nu niet alleen de stijging verklaard moet worden, maar ook de daling die er op
volgde. Een aantal theorieën die alleen het eerste kunnen verklaren, hebben dan ook aan
belangstelling verloren (Farrell, Tilley en Tseloni, 2014).
Een andere factor om rekening mee te houden bij een verklaring is dat de afname in
geregistreerde criminaliteit van de afgelopen twee decennia, en de toename in de
decennia daarvoor, ongeveer tegelijkertijd ook in het buitenland plaats heeft gevonden
(Smit, 2008; De Waard, 2017).
2.1

Misdrijven in Noordwest-Europa
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Bron: CBS, Eurostat, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics.

Haen Marshall en Summer (2012) laten zien dat Nederland na 1990 ook voor moord en
doodslag de internationale ontwikkeling volgt. Terwijl in veel West-Europese landen
aanvankelijk het aantal slachtoffers van moord en doodslag steeg of gelijk bleef, daalde
het tussen 2000 en 2008 overal. Ook voor de ervaren criminaliteit geldt dat deze een
vergelijkbare op- en neergaande trend heeft gevolgd als andere landen in West-Europa
(Eysink Smeets en Vollaard, 2015).
Dat betekent dat er sprake moet zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en beleids
trends die niet uniek zijn voor Nederland, tenzij er een opvallend gelijktijdig effect is van
allerlei lokale ontwikkelingen in dezelfde richting, hetgeen allesbehalve waarschijnlijk
is. Het betekent niet dat ontwikkelingen die specifiek zijn voor Nederland niet hebben
bijgedragen aan de afname van criminaliteit, maar wel dat deze ontwikkelingen niet de
enige, en waarschijnlijk ook niet de meest invloedrijke zijn geweest. Verklaringen die voor
alle westerse landen opgaan lijken dus meerwaarde hebben.
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Het lag niet aan het aandeel jonge mannen
Omdat over de hele wereld en door de tijd heen het grootste deel van de officiële
criminaliteit wordt gepleegd door jonge mannen is de stijging in de criminaliteit vaak
in verband gebracht met een stijging van het aandeel jonge mannen in de bevolking.
In de jaren vijftig steeg het aandeel minderjarige mannen in de bevolking maar weinig,
terwijl in die periode het percentage minderjarige mannelijke verdachten verdubbelde.
In de periode daarna, tot ongeveer 2006 daalde het percentage minderjarige verdachte
mannen wel in grote lijnen parallel aan dat van het percentage minderjarige mannen
in de bevolking. Maar als het aandeel jongeren sterk bepalend was geweest voor de
criminaliteit, dan zou de criminaliteit gedaald moeten zijn in de jaren zestig, zeventig en
tachtig, in plaats van gestegen zoals hierboven beschreven. Na 2006 daalde het percentage
minderjarige verdachten sneller dan het aandeel minderjarigen in de bevolking.

2.2

Minderjarigen in de totale bevolking en minderjarige verdachten van misdrijven, naar geslacht
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Tegelijkertijd was er na 2006 sprake van een snellere daling van het percentage verdachten
onder 12- tot 25-jarigen dan onder personen ouder dan 25. Er was dus meer aan de hand
dan alleen een demografische ontwikkeling.
Een van de voor de daling van verdachte 12- tot 25-jarigen genoemde verklaringen is dat
jongeren sinds de opkomst van de spelcomputer en de smartphone zich liever daarmee
vermaken dan met buiten rondhangen. Ze zouden daardoor minder vatbaar zijn voor
criminele vrienden en minder in de gelegenheid zijn voor het plegen van impulsieve
misdrijven. Dat jongeren steeds meer tijd online besteden, blijkt onder meer uit enquêtes.
Wetenschappelijk bewijs voor een verband met (offline) crimineel gedrag is echter beperkt
voorhanden (Sonck en De Haan, 2015; Van der Laan en Goudriaan, 2016; Weerman, 2017).
Vanwege het verband tussen voortijdig schoolverlaten en criminaliteit lijkt ook het
afnemende aantal voortijdig schoolverlaters een bijdrage te leveren aan het dalende
percentage verdachten onder jongeren (Traag en Marie, 2011; Van der Laan en Weijters,
2015). Zo is het percentage voortijdig schoolverlaters onder 18- tot 25-jarigen tussen 2003
en 2016 gedaald van 14,4 naar 7,9. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen die
opgroeien in eenoudergezinnen vaker crimineel gedrag vertonen (Van de Rakt, 2011). Het
percentage kinderen in eenoudergezinnen neemt nog steeds toe. (CBS, 18 december 2017).

De impact van drugs is veranderd
Zowel de ontwikkeling van de vermogenscriminaliteit als die van moord en doodslag
worden door onderzoekers gekoppeld aan drugsgebruik en –handel. In de jaren tachtig
van de vorige eeuw werden drugsverslaafden, met name gebruikers van heroïne,
verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de fietsendiefstal en auto-inbraken.
Vanwege hun afhankelijkheid van drugs ligt de recidive doorgaans veel hoger dan onder
niet-gebruikers en daardoor komen zij ook vaker terecht in instellingen voor stelselmatige
daders. Veel van deze verslaafden zijn dus niet meer in de gelegenheid om criminaliteit
te begaan (Vollaard, 2010). De groep veelplegers, waaronder zich veel drugsverslaafden
bevinden, halveerde tussen 2003 en 2014 (Beerthuizen, Tollenaar en Van der Laan, 2016).
Ook het aantal verdachten dat door de politie als drugsgebruiker werd geregistreerd
daalde tussen 2005 tot 2014 (Van der Laar en Van Ooyen-Houben, 2015). Het totaal aantal
verslaafden is bovendien gedaald door overlijden en door afkicken met behulp van ver
vangende stoffen zoals methadon (Wisselink, Kuijpers en Mol, 2014; Boerman et al., 2017).
Terwijl de vermogenscriminaliteit vooral gekoppeld is aan drugsgebruik, worden moord en
doodslag juist gekoppeld aan de drugshandel. De politie en kenners van de onderwereld
leggen een verband tussen de opkomst van internationale drugsnetwerken vanaf de jaren
zeventig van de vorige eeuw en de toename van dodelijk geweld in de grote steden, waar
nieuwe groepen criminelen de markt probeerden over te nemen (Van Gestel en Verhoeven,
2017; Slot, 2017).
Hoewel afrekeningen nog steeds verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
dodelijke slachtoffers in het criminele circuit, zijn de aantallen sinds het begin van deze
eeuw gehalveerd (CBS, 18 augustus 2017). Afrekeningen vormen een kwart van alle
moord en doodslag. Een verklaring van het moord- en doodslagcijfer alleen op basis van
(drugsgerelateerde) afrekeningen is dus onvoldoende. Berghuis (2017) vermoedt dat de
naoorlogse trends van verstedelijking, meer drugsgebruik en minder respect voor gezag
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ook een rol hebben gespeeld bij de toename van moord en doodslag. Liem, Van Wilsem en
Nieuwbeerta (2012) zien in de periode 1992–2009 een relatie met het aantal moordzaken
dat wordt opgelost en met de op- en neergang van de conjunctuur.
Historisch onderzoek naar gewelddadige criminaliteit in Europa laat zien dat deze zich
in de eerste helft van de twintigste eeuw, met uitzondering van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog, op het laagste punt bevond sinds de structurele afname die begon in de
Middeleeuwen. Als verklaring daarvoor wordt gegeven dat maatschappelijke normen
zich steeds meer keerden tegen de gewelddadige oplossing van conflicten, de sociale
controle toenam (met een belangrijke rol voor de kerk) en dat de overheid steeds meer het
monopolie op geweld naar zich toetrok (Eisner, 2003; Spierenburg, 2012). Wat betreft Smit,
De Waard en Berghuis (2012) heeft de steeds sterkere culturele afwijzing van criminaliteit
en in het bijzonder geweld zich ook de laatste decennia doorgezet. Dat betekende ook
dat er meer aandacht kwam voor de opsporing van geweld en dat de opvatting van wat
geweld inhield breder werd. Ook al is het niveau sinds de jaren vijftig weer gestegen, het
ligt nog altijd ver onder dat van de Middeleeuwen.
De ontwikkelingen in de drugsproductie en drugshandel zelf zijn moeilijk in kaart te
brengen. Hoeveel er in Nederland aan drugs wordt geproduceerd en verhandeld kan
slechts worden geschat. De politie rolt wel kwekerijen en laboratoria op, maar die
aantallen worden net zo goed bepaald door het aantal bestaande productielocaties als
door de mankracht die de politie en justitie kunnen en willen inzetten voor de opsporing
en vervolging daarvan. De politie vindt sinds 2011 meer plaatsen voor productie, opslag
en dumping van afval van drugs. Het aantal geruimde hennepkwekerijen beweegt zich
sinds 2007 tussen 4,7 duizend en 6 duizend, zonder duidelijke trend (Van Laar en Van
Gestel, 2017; Boerman et al., 2017). Hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot eerdere
jaren is onduidelijk. Dat geldt ook voor de zogenaamde ondermijnende effecten van de
drugsproductie en –handel, die zich bijvoorbeeld uit in bedreiging van gezagsdragers.

Burgers en bedrijven investeerden in preventie
Een stroming die de laatste jaren opgang maakt richt zich vooral op de mate waarin een
situatie zich leent voor crimineel gedrag. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat criminelen bij
het plegen van hun delicten een grofweg rationele afweging maken tussen de potentiële
buit, de moeite die ze daar voor moeten doen en de mate waarin de omgeving het gedrag
belemmert of stimuleert.
Vanuit dit perspectief is het de welvaartsgroei van na de Tweede Wereldoorlog die er voor
heeft gezorgd dat er meer te stelen valt. Tegelijkertijd zorgde voortschrijdende technologie
er voor dat deze consumptiegoederen draagbaarder werden, en dus makkelijker te
stelen. Daarnaast zijn huizen vaker verlaten doordat meer vrouwen zijn toegetreden tot
de arbeidsmarkt, doordat mensen verder van huis werken en doordat er meer vrijetijd
buitenshuis wordt besteed (Cohen en Felson, 1979).
De belangrijkste ontwikkeling in de afname van de geregistreerde criminaliteit leek Smit,
De Waard en Berghuis (2012) dat burgers, bedrijven en overheid meer bereid zijn om te
investeren in preventieve maatregelen. Van sloten op deuren en ramen tot extra beveiligers
en overheidsvoorschriften voor inbraakbeveiliging in nieuwbouw (Vollaard en Van Ours,
2011; Farrell, Tilley en Tseloni, 2014).
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Het percentage huizen met een alarminstallatie of rolluiken vertoont vanaf 1981 een
opgaande trend. Dat geldt ook wanneer rekening wordt houden met wijzigingen in de
vraagstelling en opzet van het onderzoek. Bij de percentages huizen met buitenverlichting
of extra veiligheidssloten op buitendeuren was eveneens sprake van een opgaande
trend van 1992 tot 2009, gevolgd door een daling daarna. Daarbij moet er rekening mee
gehouden worden dat de grote meerderheid van de huizen buitenverlichting of extra
veiligheidssloten heeft en een minderheid een alarminstallatie of rolluiken. Ook in andere
Europese landen investeerden burgers meer in beveiliging (Van Dijk, 2012).
2.4

Huishoudens met (rol)luiken voor ramen of deuren
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Ook bij auto’s werd vanaf de jaren negentig steeds vaker een startonderbreker of alarm
installatie aangebracht. Dat gebeurde tegelijkertijd in andere landen en wordt ook daar in
verband gebracht met de afname van het aantal autodiefstallen (Farrell en Brown, 2016).
Tussen 1996 en 2004 steeg het aandeel autogebruikers dat een auto met startonderbreker
of alarminstallatie had van een tiende naar ruim de helft.
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2.6

Gebruikers van auto met startonderbreker of alarminstallatie
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Het aantal werkzame personen in de particuliere beveiligingsbranche steeg tussen 1980
en 2009 van 10 duizend naar 32 duizend en bleef daarna ongeveer gelijk. Daarmee is
deze sector sneller gegroeid dan het aantal politieagenten, dat in deze periode meer
dan verdubbelde. Ook in andere Europese landen deed zich deze ontwikkeling voor (De
Waard en Van Steden, 2012). Tussen 2002 en 2009 stegen de uitgaven aan preventie
door beveiligingsbedrijven (in prijzen van 2015) van 1,6 naar 2,0 miljard euro, waarna ze
stagneerden. De uitgaven aan beveiligingsmaterialen lagen tussen 2002 en 2009 rond de
1 miljard euro, maar vervolgens zette een daling in tot minder dan 0,8 miljard in 2014.

2.7
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Verschillende ontwikkelingen suggereren dus dat preventieve maatregelen en uitgaven
door bedrijven en particulieren in ieder geval sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
zijn gestegen. Sinds 2009 is op sommige terreinen sprake van stabilisering. Dat laatste
zou kunnen komen doordat burgers de kans op inbraak zo klein achten dat ze het niet
nodig vinden om extra te investeren in beveiliging. Van Dijk (2012) en Vollaard (2013)
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geven echter aanwijzingen dat burgers niet zo’n direct verband leggen tussen risico
en beveiliging. Aan de andere kant heeft de stagnatie van uitgaven niet geleid tot een
toename van de criminaliteit, dus het verband tussen preventiemaatregelen is ook in die
richting niet direct.

Verschuift de misdaad naar het internet?
Hierboven is nagegaan of nieuwe technologie er toe heeft geleid dat mensen (vooral
jonge mannen) zich minder met traditionele criminele activiteiten bezig houden. De
nieuwe technologie heeft ook een keerzijde: de opkomst van digitale vormen van
criminaliteit.
Onze belangrijkste bron over het vóórkomen van cybercrime tegen burgers is de
Slachtofferenquête. Sinds 2012 wordt daarin ook gevraagd naar verschillende vormen van
cybercrime, zowel die waarbij de technologie een middel is voor gedrag dat ook zonder
computer kan plaats vinden (zoals cyberpesten), als die waarbij de technologie het doel
is (zoals hacken). Daaruit blijkt dat cybercrime in zijn totaliteit tussen 2012 en 2017 niet is
gestegen, alhoewel dat voor online koopfraude wel het geval was. Wel blijkt, nog sterker
dan bij de meeste ‘traditionele’ vormen van criminaliteit, dat van cybercrime maar weinig
aangifte wordt gedaan bij de politie (CBS, 25 september 2017). In een deel van de gevallen
maken slachtoffers melding bij een bank, consumentenorganisatie of school. In andere
gevallen heeft het slachtoffer niet eens door dat het slachtoffer is van cybercrime, of het
beschouwt zichzelf niet als zodanig (Van der Bruggen, 2015).
Ongeveer 3 op de 10 jongeren van 12 tot en met 22 jaar gaven in 2015 in een CBS/WODCenquête aan één of meer gedigitaliseerde of cyberdelicten te hebben begaan. Hierbij kan
het echter ook gaan om relatief onschuldige varianten, zoals inloggen op een computer
zonder toestemming van de eigenaar (Van der Laan en Goudriaan, 2016).
Daarnaast blijkt op basis van enquêtes naar ICT-gebruik door bedrijven dat 1 op de 5
bedrijven in 2016 last had van cyberaanvallen (CBS, 25 september 2017). Er zijn echter
geen cijfers van eerdere jaren om mee te vergelijken.
De vormen van cybercrime waar in de Veiligheidsmonitor naar wordt gevraagd zijn de
vormen die het vaakst genoemd werden in een verkennend onderzoek uit 2010, gericht op
alle vormen van cybercrime (Moons en Linden, 2011). Het is mogelijk dat nieuwe vormen
van cybercrime inmiddels belangrijker zijn geworden. Er zijn ook geen cijfers verder terug
in de tijd, zodat het lastig is te bepalen in hoeverre sprake is van een verschuiving van
traditionele naar digitale criminaliteit. Het CBS zal daarom de genoemde vormen van
cybercrime in de vragenlijsten om de zoveel tijd (moeten) herijken.
De vraag is of daadwerkelijk sprake is van een verschuiving van criminele activiteiten naar
cybercrime, of dat er sprake is van een nieuwe groep criminelen.. Voor cybercriminaliteit
zijn andere vaardigheden vereist dan voor traditionele misdrijven. De eerste uitkomsten
uit onderzoek naar cybercriminelen tonen verschillen in achtergrond met de daders van
traditionele criminaliteit. Aan de andere kant zijn, of raken, de netwerken van cybercrime
en traditionele criminaliteit met elkaar verweven (Leukfeldt en Weulen Kranenburg, 2017).
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3. Conclusie
Wetenschappers en beleidsmakers zijn het er inmiddels over eens dat ten opzichte van de
jaren negentig sprake is van een daling van de veel voorkomende criminaliteit waarvan
burgers het slachtoffer worden. De dalende aangiftebereidheid kan de afname van de
door de politie geregistreerde misdrijven niet volledig verklaren. Daarnaast wijzen ook
het aantal slachtoffers van moord en doodslag en de ervaringen van burgers in dezelfde
richting: na een stijging van de criminaliteit van de jaren zestig tot de jaren negentig is
sinds de eeuwwisseling weer sprake van een daling. Waar het gaat om georganiseerde
criminaliteit zonder directe slachtoffers en criminaliteit tegen bedrijven ontbreken de cijfers
om uitspraken te doen over de ontwikkeling.
Wat achter de daling van de criminaliteit tegen burgers zit, is nog onderwerp van debat.
Een aantal verklaringen zijn de revue gepasseerd. Verklaringen die alleen opgaan voor
de stijging, maar niet voor de daling, hebben aan populariteit verloren. Dat geldt ook
voor verklaringen die uniek zijn voor Nederland, omdat de meeste westerse landen
een vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ook een puur op demografie van
de daders gerichte verklaring, zoals het aandeel jonge mannen in de bevolking, schiet
tekort. De trends in drugsgebruik en –handel, toenemende welvaart en de toegenomen
investeringen in preventie tegen inbraak en diefstal lijken beter aan te sluiten bij de
ontwikkelingen in criminaliteit. Soms lijken ontwikkelingen zowel een lichte als een
schaduwzijde te hebben, zoals de opkomst van internet en mobiele telefoons. Of en hoe
lang de huidige daling zich zal doorzetten blijft daarom nog een vraag.
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https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81947NED/table?dl=7055
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Verklaring van tekens
Niets (blanco)

Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

.

Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

*

Voorlopige cijfers

**

Nader voorlopige cijfers

2017–2018

2017 tot en met 2018

2017/2018

Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018

2017/’18
2015/’16–2017/’18

Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven
totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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