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CBS-cijfers Meer geld, minder zaken
opgelost - 'Politie moet nu eenmaal
een selectie maken'
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SAMENVATTING
De politie steekt miljarden in de opsporing van misdrijven en lost er minder op. CBS-cijfers hierover zorgden
gisteren voor veel rumoer.
VOLLEDIGE TEKST:
door Arjen de Boer
Iedereen droomt van een land waarin 99 procent van de
misdrijven wordt opgelost. Maar dromen zijn bedrog. De
politie stuit jaarlijks op ongeveer één miljoen zaken,
weet de Maastrichtse hoogleraar criminologie Hans Nelen. "Maar die kunnen ze onmogelijk allemaal in onderzoek nemen. Dus wordt er geselecteerd." En blijven er
zaken onopgelost.
Juist dat oplossingspercentage is al jaren een onderwerp
van verhitte discussies: er worden te weinig boeven gevangen, is de teneur. Gisteren brak er met de publicatie
van de jongste CBS-cijfers een nieuw hoofdstuk aan. Uit
de gegevens blijkt dat de politie in 2009 2,4 miljard aan
opsporing besteedde, veel meer dan in 2005. Tegelijkertijd werden er vijf procent minder misdrijven opgelost.
Verder stelt het CBS dat van de strafbare feiten die de
politie oplost twee procent 'echte' misdrijven betreft. De

overige 98 procent bestaat uit overtredingen. Deze uitkomsten waren tegen het zere been van de korpschefs.
De Tweede Kamer wil opheldering van minister Opstelten van Veiligheid & Justitie.
Jaarlijks worden er zo'n 300.000 verdachten gehoord en
gaan er 230.000 strafdossiers naar het Openbaar Ministerie (OM). Hiermee willen de politiebazen maar zeggen:
we doen enorm ons best. De politietop ontkent echter
niet dat er aan de opsporing veel te verbeteren valt. Vorig
jaar juni luidden de korpschefs, de top van het OM en het
korpsbeheerdersberaad de noodklok in een brief aan het
toenmalige kabinet. Hun zorgen: de groeiende aanwas
van zaken, terwijl de politiesterkte achterbleef en dienders te maken hadden met tijdrovende bureaucratie.
Nu lost de politie een kwart van de aangegeven misdrijven op. Dat lijkt weinig, maar is het oplossingspercentage een goede maatstaf voor politieprestaties? Niet
helemaal, betoogde criminoloog Ben Rovers in 2008
toen er ook rumoer ontstond over de te geringe pakkans.
'Waar de ene verdachte zo het politiebureau komt binnenlopen (bijvoorbeeld bij winkeldiefstal), gaat aan het
aanhouden van een andere verdachte een grootschalig
onderzoek vooraf (bijvoorbeeld bij drugshandel)', schreef
hij. Nelen: "Als de politie zich alleen zou concentreren
op klip-en-klaarzaken zou het oplossingspercentage heel
hoog zijn."
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