
 
  
 
 
 
  
Schriftelijke Vragen ‘Ik wil aangifte doen’  
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 19 oktober 2017 
 
Geacht college, 
 
Uit recente cijfers is gebleken dat 54,1 % van de binnengekomen aangiftes in Rotterdam geen vervolg 
krijgt. Alle aangiften worden ter beoordeling voorgelegd aan de casemanager van de politie. Hij of zij 
beoordeelt of er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek. Indien daderinformatie ontbreekt of er 
geen prioriteit vanuit het gezag aan het delict wordt besteed, zal vervolgonderzoek uitblijven. Volgens de 
woordvoerder van de politie worden high impact crimes en ondermijningzaken altijd onderworpen aan 
een vervolgonderzoek.  
 
Het is voor ons van het grootste belang dat elke aangifte serieus wordt behandeld en zoveel mogelijk 
leidt tot het opsporen van de dader. Mocht dat niet lukken, dan moet de politie het slachtoffer in ieder 
geval op de hoogte houden van het verloop van de aangifte of duidelijk maken waarom verder onderzoek 
niet mogelijk is. Wie aangifte doet maar merkt dat er niets mee wordt gedaan, zal minder geneigd zijn dat 
nog een keer te doen. Dat willen wij voorkomen. Aangiftes die worden afgewezen gaan namelijk niet 
verloren. Op basis van de aangiften maakt te politie analyses; waar en wanneer vindt welke criminaliteit 
plaats en wat is er bekend over mogelijke daders. Op deze manier kan de politie gerichter acties 
ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen.  
 
De Rotterdamse VVD stelt de volgende vragen.  

1. Aan welke aangiftes op basis van misdaadcategorieën wordt het minst vaak vervolg gegeven?  
2. Op basis van welke afwegingen wordt in Rotterdam de beslissing tot geen vervolg genomen? 
3. Is het college het met ons eens dat het beschikbaar stellen van camerabeelden kan leiden tot 

een vollediger pakket van aanknopingspunten om de kans op vervolgonderzoek te vergroten?  
4. Op welke wijze kan het college ervoor zorgen dat de aangiftebereidheid niet daalt aangezien het 

doen van aangifte al zinvol is vanwege de onderzoeksstatistieken?  
 
In september hebben schriftelijke vragen gesteld over het tekort van 100 politieagenten in onze stad.  

5. In hoeverre heeft het hoge percentage van binnengekomen aangiftes dat geen vervolg krijgt, te 
maken met het tekort aan politieagenten in Rotterdam?  
 

 
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 
  
 
 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

Antoinette Laan  
VVD Rotterdam 
 


