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Minder misdaad: combinatie
van factoren en vertekenend

• Criminoloog: weinig zicht
op digitale misdaad

Jan-Peter Soenveld

Leeuwarden | Fryslân wordt steeds
veiliger. Dat lijkt althans zo op basis
van de officiële politiecijfers die don-
derdag gepubliceerd werden. Maar
hoe kan dat? En is het werkelijk zo of
wordt de criminaliteit alleen minder
zichtbaar?

Uit de cijfers van Centraal Bureau
van de Statistiek (CBS) en de politie is
een stevige daling op te maken. De
politie registreerde vorig jaar 21.555
misdrijven in Fryslân, tegenover
24.585 in 2016. En ook gaven minder
Friezen in een enquête aan slachtof-
fer te zijn geweest vaneenmisdrijf en
zakte het aantal verdachten.

Volgens Martina Althoff, universi-
tair hoofddocent criminologie bij de
Rijksuniversiteit Groningen, zijn er
meerdere mogelijke verklaringen
voor de afname. Allereerst is de popu-
latie aan het veranderen. ,,De Neder-
landse bevolking wordt gemiddeld
genomen steeds ouder. En ouderen
zijnminder vaakbetrokkenbij crimi-
naliteit als we naar de verdeling naar
leeftijd kijken. Verder zijn jongeren
minder vaak op straat te vinden en is
door internet hun vrijetijdsgedrag in
de afgelopen jaren enorm aan het
veranderen.” Jongeren zijn traditio-
neel en relatief gezien de grootste da-
dergroep.

Ook speeltmeedat digitale criminali-
teit lijkt toe te nemen. ,,En daar heb-
ben we minder zicht op. Het is deels
nog een grote blinde vlek en het is
moeilijk te zeggen hoe groot de cy-
bercriminaliteit is. Ook omdat deze
nog veel meer verborgen is. De dark
number (de verborgen criminaliteit,
JPS) is hier hoog.”

Dat komt mogelijk door de anoni-
miteit en door een ander aangiftege-
drag. ,,Mensen weten mogelijk niet
dat zij slachtoffer van een digitale
misdaad zijn of schamen zich ervoor.
Van een phishing-e-mail doe je bij-
voorbeeld geen aangifte: die wordt
gewoon weggegooid. Een oplichter
aan de voordeur breng je waarschijn-

lijk juist wel ter aangifte bij de poli-
tie.”

Nog een mogelijke verklaring is
dat tien jaar geleden meer misdaad
geregistreerd werd door grotere aan-
dacht voor criminaliteit. ,,We moe-
ten nooit vergeten dat criminaliteits-
cijfers in eerste instantie productie-
cijfers van de politie zijn. Al zijn er
ook criminologen die zeggen dat het
dark number toen kleiner was.”

Paul Platenburg van het WODC
(Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum) noemt nog
een mogelijke verklaring voor de da-
ling: de zogeheten veiligheidshypo-
these. ,,We zien een toename van
maatregelen om de veiligheid te ver-
beteren. Bij de overheid,maar ookbij
bijvoorbeeld auto’s. Het is daardoor
moeilijk om een delict te plegen.”
Platenburg bevestigt dat jeugd ook
minder op straat actief is, wat leidt
tot minder klassieke misdaad door
die groep. ,,Maar we hebben weinig
zicht op wat zij online doen.”

Ondermijnend
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een verschuiving van klassieke mis-
daad naar ondermijnende misdaad
als mogelijke verklaring voor de da-
ling. Ondermijnende criminaliteit
komtbijvoorbeeldnietnaar vorenbij
slachtofferenquêtes. Goed georgani-
seerde drugshandel is een voorbeeld
van zo’n zogeheten slachtofferloos
misdrijf, meldt een woordvoerder
van het CBS.
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