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Onderzoek 
Jeugdmonitor Zeeland – 

Zeeuwse jongvolwassenen 
 
 
 
 

 

Onderzoeksverantwoording 

Jeudige verdachten en slachtoffers van criminaliteit 
 

 
 
 
 
 

Bronnen 

Cijfers over het aantal jeugdige verdachten en geregistreerde misdrijven (totaal) zijn verkregen via de politie 

Zeeland. Cijfers over slachtofferschap zijn verkregen via Jeugdmonitor Zeeland.  Alle cijfers gaan, tenzij anders 
vermeld, over het jaar 2016. resultaten van de analyse zijn terug te vinden in de bijbehorende factsheet. 

 

Vragenlijst 

De meeste vragen over slachtofferschap in de Jeugdmonitor Zeeland komen overeen met vragen in de Landelijke 

Veiligheidsmonitor (kortweg: VM). Vragen over slachtofferschap van cybercriminaliteit zijn afkomstig uit het boek 
‘Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving’1. De auteurs van dit boek hebben op basis van een 
literatuurstudie, interviews met ervaringsdeskundigen en groepsinterviews een vragenlijst samengesteld om 
slachtofferschap van cybercriminaliteit zo goed mogelijk in beeld te brengen.  

 

Alle vragen over slachtofferschap heeft ZB| Planbureau voorgelegd aan de politie Zeeland. Uiteindelijk zijn de 

volgende vragen over slachtofferschap gesteld in de Jeugdmonitor Zeeland: 

 

Traditionele criminaliteit: 

 Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens aangevallen of mishandeld? 

 Bedreiging is het dreigen met - in de meeste gevallen - de dood of fysiek geweld tegen een persoon, 
zijn/haar omgeving of eigendommen. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd? 
Antwoordcategorie: ja, ik ben bedreigd, maar niet via internet en sms.  

 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens in je woning ingebroken of een poging daartoe gedaan? 
 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een auto, motor, scooter, bromfiets, snorfiets of ander 

motorvoertuig gestolen van jezelf of iemand anders in je huishouden? 

 Heb je ZELF in de afgelopen 12 maanden wel eens meegemaakt dat een tas, portemonnee, telefoon of iets 
anders dat je bij je droeg, gestolen is of is er wel eens een poging daartoe gedaan? 

 

Cybercrime: 

 Ben je zelf of iemand anders in je huishouden in de afgelopen 12 maanden bij het kopen of verkopen van 

goederen of diensten via internet wel eens opgelicht, bijv. doordat gekochte goederen niet geleverd werden 
of niet betaald werd voor geleverde diensten? 

 Chantage is het dreigen persoonlijke informatie, geheimen of gevoelig materiaal openbaar te maken om 
(financieel) voordeel te behalen. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens gechanteerd via internet 
en/of sms?  

 Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd via internet en/of sms? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1 Domenie, Leukfeldt, Van Wilsem, Jansen & Stol (2013). Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving.  

Een onderzoek onder burgers naar e-fraude, hacken en andere veelvoorkomende criminaliteit. Den Haag: Boom Lemma 
uitgevers. 
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Beschrijvende statistieken 

 

Tabel A: slachtofferschap van mishandeling in 2016 

 

 

 
 
 

Bron: Veiligheidsmonitor en Jeugdmonitor Zeeland. *95% betrouwbaarheidsinterval staat tussen haakjes. 

 

 
Tabel B: regionale verschillen in aantal misdrijven en slachtofferschap 

  Totaal aantal 

geregistreerde 

misdrijven per 1000 

verblijvende 

personen* 

% slachtoffers (21-23 jarigen)** 

Zeeland 38 14,6% (13,3%; 15,9%) 

Borsele 23 12,5% (8,2%; 16,7%) 

Goes 50 16,2% (12,3%; 20,2%) 

Hulst 35 15,7% (9,8%; 21,6%) 

Kapelle 24 7,7%   (2,9%; 12,4%) 

Middelburg 47 18,3% (13,6%; 23,1%) 

Noord-Beveland 35 - 

Reimerswaal 33 11,6%  (8,1%; 15,2%) 

Schouwen-Duiveland 36 13,6%  (9,7%; 17,5%) 

Sluis 26 16,2%  (10,5%; 22,0%) 

Terneuzen 42 13,3%  (9,8%; 16,9%) 

Tholen 27 9,9%   (6,6%; 13,2%) 

Veere 25 18,7%  (12,1%; 25,4%) 

Vlissingen 51 27,4% (21,0%; 33,7%) 
Bron: politie Zeeland en Jeugdmonitor Zeeland. *Het aantal verblijvende personen omvat de residentiele populatie plus het aantal 
overnachtingen in hotels en dergelijke plus inkomende verplaatsingen minus uitgaande verplaatsingen. **90% 
betrouwbaarheidsinterval staat tussen haakjes; in Noord-Beveland deden te weinig jongvolwassenen mee om uitspraken te 
kunnen doen over deze gemeente. 

 
 
Tabel C: slachtofferschap onder 21-23 jarigen van cybercrime 

 % slachtoffers* 

Koop- en verkoopfraude 9,7% (8,4%; 11,0%) 

Bedreiging via internet 3,5% (2,7%; 4,3%) 

Chantage via internet 1,9% (1,3%; 2,5%) 

Bron: Jeugdmonitor Zeeland. *95% betrouwbaarheidsinterval staat tussen haakjes. 

 

 
Tabel D: aantal verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar in Zeeland naar jaartal 

 2013 2014 2015 2016 

High Impact Criminaliteit 590 485 465 390 

High Volume Criminaliteit 395 255 315 285 

Bron: politie Zeeland; afgerond op vijftallen 

25% 

 % slachtoffers* 

Zeeland (21-23 jarigen) 3,6% (2,8%; 4,4%) 

Zeeland (15 jaar en ouder) 1,2% (0,6%; 1,8%) 

Nederland (15 jaar en ouder) 1,5% (1,4%; 1,6%) 
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Tabel E: aantal verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar in Zeeland naar misdrijfvorm  

 2015 2016 

Diefstal/inbraak woning  50 45 

Moord, doodslag 15 15 

Bedreiging  120 95 

Straatroof / overval 10 <10 

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis  <10 <10 

Diefstal vanaf/uit motorvoertuigen  10 <10 

Zakkenrollerij  <10 <10 

Overige vermogensdelicten  140 130 

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen  50 45 

Winkeldiefstal 80 55 

Zedenmisdrijf  10 10 

Mishandeling / openlijke geweldpleging 260 220 

Diefstal van voertuigen  25 30 

 Bron: politie Zeeland; afgerond op vijftallen 

 

 
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Samenstelling: 

         Ruben De Cuyper (ZB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kousteensedijk 7 
4331 JE Middelburg 
Postbus 8004 
4330 EA Middelburg 

www.dezb.nl 
. 

http://www.dezb.nl/

