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Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake WODC-Rapport 

duidingsonderzoek incidenten en misdrijven 2017-2021  
 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Het bijgaande WODC-onderzoeksrapport Van incident tot misdrijf? Het verband 

tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-

bewoners 2017-2021 bouwt voort op het in juni 2022 verschenen rapport 

Incidenten en misdrijven onder COA-bewoners 2017-2021.  

De komende jaren zal het WODC zowel het incidentenoverzicht als de 

bijbehorende duiding blijven verzorgen en verder ontwikkelen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsreactie op het WODC-

duidingsonderzoek. 

 

3.     Kernpunten 

Het duidingsonderzoek wijst uit dat we kunnen spreken van een verband tussen 

incidenten en misdrijven. Mensen die betrokken waren bij een incident worden 

gemiddeld vaker verdacht van een misdrijf dan mensen die nooit betrokken waren 

bij een incident en het aandeel verdachten neemt toe met elk incident waar 

iemand bij betrokken was. Met name COA-bewoners die betrokken waren bij 

fysieke geweldsincidenten komen gemiddeld vaker voor in de 

verdachtenregistraties. Dit lijkt in het bijzonder te gelden voor vernieling en 

geweldsdelicten. 

 

4.     Toelichting 

Het betreft een kwantitatief duidingsonderzoek. De bevindingen bevatten een 

aantal aanknopingspunten voor nader kwalitatief onderzoek, t.a.v. de 

grondoorzaken van overlast en crimineel gedrag van asielzoekers en de 

effectiviteit van COA-maatregelen. 

 

4.1 Politieke context 

In het verleden verzorgde de Analyseproeftuin Migratieketen van het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid het jaarlijkse incidentenoverzicht. Sinds 2022 heeft het 

WODC de verantwoordelijkheid voor het incidentenoverzicht overgenomen. De 

komende jaren zal het WODC zich richten op de verdere ontwikkeling van het 

incidentenoverzicht, waarbij ook steeds een duidingsonderzoek zal verschijnen. 

De inzet is om het incidentenoverzicht sneller van duiding te voorzien dan nu het 

geval.  
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4.2 Financiële overwegingen 

Niet van toepassing. 

 

4.3 Juridische overwegingen 

Niet van toepassing. 

 

4.4 Krachtenveld 

Niet van toepassing. 

 

4.5 Strategie 

Niet van toepassing. 

 

4.6 Uitvoering 

Niet van toepassing. 

 

4.7 Implementatie 

Niet van toepassing. 

 

4.8 Communicatie 

Het duidingsonderzoek van het WODC maakt duidelijk dat er een verband bestaat 

tussen gedragingen op de COA-locatie (geregistreerde incidenten) en gedrag 

buiten de COA-locatie (verdachtenregistraties misdrijven). Met name COA-

bewoners die betrokken waren bij fysieke geweldsincidenten komen gemiddeld 

vaker voor in de verdachtenregistraties. Dit lijkt in het bijzonder te gelden voor 

vernieling en geweldsdelicten. 

De analyses wijzen er verder op dat door het COA opgelegde maatregelen van 

invloed zijn op de relatie tussen incidenten en verdachtenregistraties, evenals de 

locatie waar een maatregel werd opgelegd. Maar de effectiviteit is met de 

onderliggende kwantitatieve dataset lastig te meten. Dit biedt een 

aanknopingspunt voor nader kwalitatief vervolgonderzoek. 

In aanvulling op het jaarlijkse Incidentenoverzicht en het bijbehorende 

duidingsonderzoek, wordt ingezet op nader kwalitatief onderzoek waarbij de 

aanknopingspunten uit onderhavig rapport worden betrokken.  

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

Niet van toepassing. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 


