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Betreft 

Schriftelijke vragen ex. Art 44 Rvo inzake groeiende kloof verkrachtingsmeldingen en -

aangiftes 
 

 

Geacht college, 

 

Het aantal slachtoffers dat in Nederland een verkrachting meldt bij de politie steeg de 

afgelopen zeven jaar met 60 procent. Dat heeft echter niet geleid tot een even grote 

toename in aangiften. Ook het aantal rechtszaken en veroordelingen van daders van 

verkrachtingen bleef vrijwel gelijk. In 2015 resulteerde 49% van de meldingen van 

verkrachting in een aangifte, vorig jaar was dit nog maar 38%. Dit blijkt uit onderzoek 

gedaan door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De 

Groene Amsterdammer.1 

 

Overeenkomstig art. 44 van het Reglement van orde stelt de fractie van D66, de volgende 

vragen: 

 

1. Is het college bekend met dit onderzoek van Investico, gepubliceerd op 2 september 

2020? 

 

Het onderzoek van Investico is gebaseerd op landelijke cijfers van de Nationale Politie. 

 

2. Kan het college cijfers verschaffen over het aantal meldingen en het aantal aangiften 

van verkrachting in Arnhem? Hoe heeft het aantal meldingen en aangiften zich in 

onze stad ontwikkeld in de afgelopen jaren? Is er in Arnhem ook sprake van een 

groeiende kloof tussen het aantal meldingen en aangiften? 

 

3. In het geval van een groeiende kloof tussen het aantal meldingen en aangiften, wat is 

de verklaring hiervoor? 

 

 
1 Bron: https://www.platform-investico.nl/artikel/stijgende-verkrachtingscijfers-falende-opsporing-geannoteerd-verhaal/ 
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4. Is er inzicht in het aantal meldingen van verkrachting door bekenden van het 

slachtoffer versus meldingen van verkrachting door onbekenden? In het geval dit 

inzicht niet bestaat kan het college hierover getallen achterhalen? 

 

Het aantal strafdossiers dat de politie aanlevert bij het OM schommelt al jaren rond 

hetzelfde aantal. Per saldo, na opsporing en vervolging, belanden niet méér daders achter 

de tralies dan zeven jaar geleden. Dit valt te lezen in het onderzoek. 

 

5. Hoeveel inwoners worden er in Arnhem per jaar veroordeeld voor verkrachting en hoe 

heeft dat cijfer zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

 

Voordat een slachtoffer aangifte doet van verkrachting is er eerst een informatief gesprek 

met een zedenrechercheur. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel slachtoffers het 

gevoel hebben in deze gesprekken ontmoedigd te worden van het doen van aangifte 

vanwege de lage kans op een succesvolle vervolging. In het onderzoek valt te lezen dat er 

daarom nu meer aandacht vanuit de politieleiding is voor deze informatieve gesprekken. 

 

6. Op welke manier gaat de Arnhemse politie deze gesprekken aan? Is er in Arnhem 

zicht op het effect dat deze informatieve gesprekken hebben op slachtoffers? Vinden 

er in Arnhem ook gesprekken binnen de politie hierover plaats, zodat 

zedenrechercheurs zich bewust zijn van de impact van deze gesprekken op 

slachtoffers en de kans dat het slachtoffer aangifte doet? 

 

7. Er is landelijk een groot tekort aan zedenrechercheurs. Bestaat dit tekort ook binnen 

de gebiedsteams Arnhem? Zo ja: om hoeveel FTE gaat het? Zo ja, wat is de impact 

hiervan op de gesprekken met slachtoffers, het onderzoeken van zaken en het 

vervolgen van daders? Hoe verwacht het college dat de capaciteit van de Arnhemse 

zedenpolitie zich de komende jaren zal ontwikkelen? 

 

Sabine Andeweg 

D66 

 

 


