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In het voorgaande hoofdstuk zijn de aard, omvang en ontwikkeling van de 
door de politie geregistreerde criminaliteit beschreven. Bij ongeveer een 
kwart van de geregistreerde misdrijven worden één of meer verdachten 
door de politie gehoord. Wie zijn deze verdachten? Wat is bekend over hun 
criminele carrières? Om hoeveel personen gaat het? En hoe ontwikkelt 
dit zich over de tijd? Deze vragen naar de aard, omvang en ontwikkeling 
van de verdachtenpopulatie staan centraal in dit hoofdstuk. Hierbij moet 
 telkens in gedachten worden gehouden dat het gaat om geregistreerde 
 verdachten; dus personen die op de een of andere manier in aanraking 
zijn gekomen met de politie omdat zij (op enig moment) worden  verdacht 
van het plegen van één of meer delicten. Deze verdachtenpopulatie 
 overlapt slechts deels met de populatie waar de criminoloog veelal in 
is geïnteresseerd: de populatie van personen die criminaliteit plegen. 
Een groot deel van de populatie van plegers blijft buiten de waarneming 
van de politie en is dus niet terug te vinden in de verdachtenpopulatie. 
Omgekeerd bevinden zich tussen de verdachtenpopulatie personen die 
niet schuldig zijn aan het plegen van criminaliteit en dus niet tot de 
 populatie van plegers behoren.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 5.1 bevat een globale 
beschrijving van de populatie gehoorde verdachten van misdrijven. 
De gegevens die in deze paragraaf worden gebruikt, zijn, net als in het 
vorige hoofdstuk, ontleend aan de CBS Politiestatistiek. Een gehoorde 
verdachte in de Politiestatistiek is een persoon van wie de politie een 
redelijk vermoeden heeft dat hij een strafbaar feit heeft begaan, en die 
op grond daarvan is gehoord (zie ook hoofdstuk 2). Doordat bij een delict 
soms meer dan één verdachte wordt gehoord, is het totale aantal gehoorde 
verdachten hoger dan het totale aantal opgehelderde misdrijven (misdrij-
ven waarbij ten minste één verdachte bij de politie bekend is). Bovendien 
telt een persoon die binnen één jaar verschillende keren is gehoord voor 
verschillende delicten, evenzoveel maal mee in de Politiestatistiek.
In paragraaf 5.2 wordt dieper ingegaan op kenmerken van de  populatie 
aangehouden verdachten. Hiervoor is gebruikgemaakt van een tweede 
databron: het HKS/SSB van het CBS. Na afronding van het opsporings-
onderzoek, waar ook het verhoren van verdachten onderdeel van 
uitmaakt, legt de politie gegevens van verdachten vast in het  zogenoemde 
Herkenningsdienstsysteem (HKS) dat de basis is voor verdere vervolg-
a ctiviteiten. Door koppeling van gegevens uit het HKS aan het Sociaal 
Statistisch Bestand (SSB) van het CBS komt aanvullende sociaaldemo-
grafische achtergrondinformatie over de verdachten beschikbaar. Anders 
dan in de Politiestatistiek zijn verdachten in het HKS/SSB tot unieke 
personen herleid, zodat alleen unieke personen worden geteld – ook 
wanneer zij binnen één jaar meerdere keren zijn aangehouden voor 
verschillende delicten. Het aantal aangehouden verdachten in het HKS/
SSB valt mede daardoor bijna de helft lager uit dan het aantal gehoorde 
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verdachten volgens de Politiestatistiek. Bovendien worden in het HKS/
SSB alleen personen geteld die in het betreffende kalenderjaar volgens de 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingezetene van 
Nederland waren. Voor een uitgebreidere beschrijving van zowel de Politie-
statistiek als het HKS/SSB en de verschillen tussen beide bronnen wordt 
verwezen naar bijlage 3.
Paragraaf 5.3 besteedt apart aandacht aan de aard, omvang en ontwikke-
ling van de deelpopulatie minderjarige verdachten – zowel minderjarige 
gehoorde verdachten volgens de Politiestatistiek als minderjarige aange-
houden verdachten volgens het HKS/SSB. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een resumé (paragraaf 5.4).

5.1 Gehoorde verdachten

Evenals in voorgaand hoofdstuk over geregistreerde criminaliteit op 
basis van de Politiestatistiek wordt de populatie van gehoorde verdachten 
beschreven tot en met 2007. Het aantal gehoorde verdachten is in de periode 
1980-2007 gestegen van 210.000 in 1980 naar 354.000 in 2007. In 2004 is een 
recordaantal van 361.000 verdachten gehoord. Het aantal gehoorde vrouwe-
lijke verdachten steeg in deze periode van 20.000 naar 52.000. Dit aantal 
neemt de laatste jaren nog steeds toe, terwijl het aantal mannelijke ver-
dachten sinds 2004 jaarlijks daalt. Was in 1980 nog één op de tien gehoorde 
 verdachten een vrouw, in 2007 is dat één op de zeven (zie figuur 5.1).

Figuur 5.1 Gehoorde verdachten naar geslacht
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De ontwikkeling van het aantal verdachten dat door de politie wordt 
gehoord houdt ook verband met demografische ontwikkelingen. Een 
stijging van het aantal gehoorde verdachten kan deels het gevolg zijn van 
een stijging van de totale bevolkingsomvang. Vergeleken met 1995 is de 
totale populatie in 2007 toegenomen met 6%. Het percentage gehoorde 
verdachten steeg in deze periode met 43% (zie figuur 5.2).

Figuur 5.2 Gehoorde verdachten en bevolking (index: 1995=100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Gehoorde verdachten Bevolking 12-79 jaar

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ruim 90% van alle verdachten is gehoord voor een vermogensmisdrijf, een 
geweldsmisdrijf, een verkeersmisdrijf, een misdrijf in de categorie vernie-
ling en openbare orde en gezag (hierna aangeduid met ‘vernielingen’), of 
een misdrijf tegen de Opiumwet. Gerelateerd aan het aantal inwoners van 
12-79 jaar blijkt in de periode 1995-2007 het aantal gehoorde verdachten 
wegens geweldsmisdrijven te zijn verdubbeld van 3 per 1.000 inwoners 
naar 6,2 per 1.000 inwoners. Ook voor vernielingen is dit verhoudingscijfer 
sterk gestegen: van 2,4 in 1995 naar 4,3 in 2007. Een sterke stijging zien we 
eveneens bij de verkeersmisdrijven (van 2,9 naar 5,7) en bij de misdrijven 
tegen de Opiumwet (van 0,7 naar 1,6). Alleen voor vermogensmisdrijven 
is het aantal gehoorde verdachten per 1.000 inwoners gedaald: van 9,7 in 
1995 naar 7,1 in 2007.
In figuur 5.3 zijn de trends van verschillende misdrijfcategorieën voor 
de periode 1995 tot en met 2007 weergegeven. Over de hele periode is de 
categorie vermogensmisdrijf de grootste, gevolgd door de categorieën 
geweldsmisdrijven en verkeersmisdrijven. Vanaf 2003 is de trend voor de 
categorie vermogensmisdrijven dalend. De trends van de overige misdrijf-
categorieën zijn voor de gehele periode stijgend.
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Figuur 5.3 Gehoorde verdachten naar soort misdrijf
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van de vrouwelijke verdachten is ruim 95% gehoord voor een vermogens-
misdrijf, een geweldsmisdrijf, een verkeersmisdrijf, een vernieling of 
een misdrijf tegen de Opiumwet. De aandelen vrouwen in het totaal van 
verdachten variëren per misdrijfcategorie. Voor vermogensmisdrijven 
is dit aandeel 23%, voor misdrijf tegen de Opiumwet 15%, voor gewelds-
misdrijven 12%, voor verkeersmisdrijven 11% en voor vernielingen 10%. 
Deze laatste aandelen zijn sinds 1980 fors gestegen (zie tabellen 4.1-4.6 en 
4.10 in bijlage 4).

Vermogensmisdrijven
In figuur 5.4 zijn de trends weergegeven voor de verschillende typen 
vermogensmisdrijven. Vooral het aantal gehoorde verdachten wegens 
gekwalificeerde diefstal is na 2003 sterk gedaald. De trend voor de cate-
gorie ‘overige vermogensmisdrijven’, waaronder verduistering, bedrog 
en heling, is licht stijgend. Voor 2007 geldt dat 27% van de door de politie 
gehoorde personen verdacht wordt van het plegen van een vermogens-
misdrijf. In 1995 was dit percentage nog 50% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).
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Figuur 5.4 Gehoorde verdachten wegens vermogensmisdrijven
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* Valsheidsmisdrijven, verduistering, bedrog, heling en schuldheling.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag
Het aantal gehoorde verdachten wegens vernielingen (inclusief openbare 
orde en gezag-misdrijven) steeg in de periode 1995-2007 van bijna 31.000 
naar ruim 57.000. Voor 2007 betekent het dat 16% van de door de politie 
gehoorde personen verdacht wordt van het plegen van een vernieling. 
In 1995 was dit percentage 13% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).
Naar verhouding steeg vooral het aantal gehoorde verdachten voor 
misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (zie figuur 
5.5). Binnen de categorie vernielingen steeg vooral het aantal gehoorde 
verdachten wegens vernieling van/aan auto (zie tabel 5.1 in bijlage 4).

WODC_C&R_2008_1.indd   105 8-10-2009   11:34:31



106 Criminaliteit en rechtshandhaving 2008

Figuur 5.5 Gehoorde verdachten wegens vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 5.6 Gehoorde verdachten wegens geweldsmisdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Geweldsmisdrijven
In figuur 5.6 is te zien dat het aantal gehoorde verdachten voor gewelds-
misdrijven sterk is toegenomen in de periode 1995-2007. In 1995 werden 
ruim 38.000 verdachten gehoord, in 2007 ruim 83.000. Voor 2007 komt 
dit erop neer dat 24% van de door de politie gehoorde personen verdacht 
wordt van het plegen van een geweldsmisdrijf. In 1995 was dit percentage 
nog 16% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).
De twee grootste categorieën delicttypen bij geweldsmisdrijven zijn 
mishandeling en misdrijven tegen leven en persoon (waaronder bedrei-
ging). In 2007 zijn ruim 51.000 personen gehoord voor mishandeling en 
ruim 21.000 personen voor misdrijven tegen leven en persoon. Vooral de 
trend bij mishandeling is stijgend.

Misdrijven volgens overige wetboeken
Het aantal verdachten dat in 2007 is gehoord voor een misdrijf uit de 
Wegenverkeerswet (WVW), Opiumwet en Wet wapens en munitie (hierna 
aangeduid met ‘WWM’), bedraagt respectievelijk 22%, 6% en 2% van 
het totale aantal gehoorde verdachten. Daarmee is in 2007 één op de 
drie  verdachten gehoord voor een misdrijf uit een van deze catego-
rieën. In 1995 was dit nog één op de vijf. Het aantal gehoorde verdachten 
wegens opium- en vuurwapenmisdrijven stabiliseert de laatste jaren 
(zie figuur 5.7).

Figuur 5.7 Gehoorde verdachten wegens verkeersmisdrijven,  
misdrijven tegen de Opiumwet en WWM
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Bron: CBS
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5.2 Aangehouden verdachten

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op kenmerken van aangehouden 
verdachten volgens het HKS/SSB. Het HKS/SSB is een bestand over aange-
houden verdachten dat koppelbaar is aan allerlei andersoortige informatie 
over de betrokken personen. De cijfers die in het HKS/SSB beschikbaar 
zijn, beslaan de periode 2000-2006. Dit is een veel kortere periode dan die 
van de Politiestatistiek, en bovendien ontbreken zeer recente gegevens. 
Voor het nog niet publiceren over 2007 is gekozen omdat gegevens in het 
HKS nog aan tamelijk sterke veranderingen onderhevig kunnen zijn in 
de  eerste periode na registratie. Wanneer een verdachte verderop in het 
 proces bijvoorbeeld vrijgesproken wordt of van verdere vervolging wordt 
afgezien, wordt hij uit het HKS verwijderd. Cijfers tot en met 2005 worden 
daarom als definitieve cijfers gepubliceerd, terwijl recentere cijfers, dus 
ook over 2006, nog als voorlopig beschouwd moeten worden. Bovendien 
worden cijfers over 2007 nu nog niet meegenomen in de  analyses omdat 
ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk voor deze jaren achtergrond-
informatie uit het SSB nog niet (volledig) beschikbaar was.1

Algemeen
Volgens het HKS/SSB zijn in 2006 bijna 214.000 unieke personen aange-
houden die werden verdacht van het plegen van één of meer misdrijven 
(die ook vóór 2006 gepleegd kunnen zijn) en die in dit jaar ingezetene 
waren van Nederland. Dit komt overeen met 16 aangehouden verdach-
ten per 1.000 inwoners van 12-79 jaar. Tegen deze personen is gemiddeld 
1,2 keer proces-verbaal van aanhouding opgemaakt. Een proces-verbaal 
kan meer dan één misdrijf betreffen. Het gemiddelde aantal misdrijven 
per proces-verbaal van aanhouding is in 2006 gelijk aan 1,4. En doordat 
verdachten in één jaar meerdere keren kunnen worden aangehouden, 
is het gemiddelde aantal geregistreerde misdrijven per aangehouden 
verdachte in 2006 gelijk aan 1,7. Wanneer het aantal geregistreerde mis-
drijven per verdachte wordt opgeteld, komt men op 372.000 misdrijven. 
Dit is niet gelijk aan het totale aantal door deze verdachten gepleegde 
misdrijven, aangezien geen rekening is gehouden met het feit dat een deel 
van de misdrijven door meerdere personen samen is gepleegd. Van deze 
mis drijven is 28% een vermogensmisdrijf en bijna een kwart een gewelds-
misdrijf. Het aandeel vernielingen en openbare orde en gezag-misdrijven 
(hierna te noemen: vernielingen) en het aandeel verkeersmisdrijven 
zijn beide ruim één op de zes. Bij 6% van de misdrijven ging het om een 
 misdrijf tegen de Opiumwet en bij 7% om een ‘overig’ misdrijf.

1 Momenteel ontbreken in het SSB 2006 nog gegevens over gemeentegrootte en stedelijkheid van de 
woongemeenten van verdachten. Voor informatie over deze onderwerpen wordt verwezen naar Crimina-
liteit en rechtshandhaving 2007 (Eggen & Kalidien, 2008).
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Leeftijd en geslacht
Figuur 5.8 geeft de leeftijdsverdeling van verdachten in 2006 per 
1.000 inwoners. Ruim een kwart van alle in 2006 aangehouden verdachten 
is tussen de 16 en 22 jaar oud. Aangezien 10% van de 12-79-jarige 
bevolking tussen de 16 en 22 jaar oud is, is het percentage aangehouden 
verdachten ruim 2,5 keer hoger dan men zou verwachten wanneer er 
geen samenhang is tussen leeftijd en de kans verdacht te worden van een 
misdrijf. Evenals in eerdere jaren ligt de piek bij 19-jarigen. De gemiddelde 
leeftijd van de in 2006 aangehouden verdachten is 32 jaar en 3 maanden, 
terwijl dit voor de bevolking van 12-79 jaar gelijk is aan 42 jaar en 
4 maanden. Ook in voorgaande jaren lag de gemiddelde leeftijd van 
aange houden verdachten rond 32 jaar. Voor deze in 2006 aangehouden 
verdachten was het niet altijd de eerste keer dat een proces-verbaal van 
aanhouding tegen hen werd opgemaakt. De gemiddelde leeftijd waarop 
deze verdachten namelijk voor het eerst werden aangehouden was 27 jaar 
en 4 maanden. De in 2006 aangehouden verdachten hebben een criminele 
carrière die op dat moment gemiddeld 4 jaar en 10 maanden aan de gang 
is (men is gemiddeld 4 jaar en 10 maanden actief).

Figuur 5.8 Aangehouden verdachten naar leeftijd* in jaren in 2006
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende leeftijd.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.4 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Bijna 83% van de in 2006 aangehouden verdachten is man. Criminaliteit is 
dus vooral een mannenzaak, hoewel het aandeel vrouwelijke verdachten 
geleidelijk aan toeneemt. In de periode 2000-2006 steeg het percentage 
vrouwen in de verdachtenpopulatie jaarlijks met een paar tienden van een 
procent, van 14,7% naar 17,1%.
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Analoog aan figuur 5.8 is in figuur 5.9 de leeftijdsverdeling van in 2006 
aangehouden verdachten per 1.000 inwoners voor mannen en vrouwen 
apart weergegeven. Om de verschillen in leeftijdsverdeling inzichtelijk 
te maken geeft de verticale as aan de linkerkant het aantal mannelijke 
verdachten per 1.000 mannen aan en de rechteras het aantal vrouwelijke 
verdachten per 1.000 vrouwen. De figuur laat zien dat de modus bij vrouwen 
lager is dan bij mannen: de piek bij vrouwen ligt op 16 jaar en bij mannen 
op 19 jaar. De gemiddelde leeftijd en ook de startleeftijd van vrouwelijke 
verdachten ligt echter iets hoger dan bij mannen. Vrouwelijke verdachten 
zijn in 2006 gemiddeld bijna 33 jaar, mannelijke verdachten 32 jaar. De 
gemiddelde startleeftijd van in 2006 aangehouden vrouwen is ruim 30 jaar, 
die van mannen 26 jaar en 9 maanden. De gemiddelde duur van de crimi-
nele carrière van deze vrouwen is dus korter dan die van hun mannelijke 
‘collega’s’; namelijk 2 jaar en 9 maanden versus 5 jaar en 4 maanden.

Figuur 5.9 Aangehouden verdachten naar leeftijd in jaren en 
geslacht* in 2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76

M
an

   
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vr
ou

w

Man Vrouw

* Per 1.000 inwoners van de betreffende leeftijd en het betreffende geslacht.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.4 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Hoewel bij alle typen misdrijven het merendeel van de verdachten man 
is, is bij elk type het aandeel met een vrouwelijke verdachte sinds 2000 
toegenomen. Bovendien varieert het aandeel mannelijke en vrouwelijke 
verdachten per misdrijfcategorie (zie figuur 5.10). Figuur 5.10 is gebaseerd 
op het totaal aantal misdrijven waarvan de aangehouden verdachten 
in het HKS/SSB zijn verdacht. Vermogensmisdrijven blijken relatief het 
vaakst een vrouwelijke verdachte te kennen: de geregistreerde vrouwelijke 
verdachten hadden in 2006 bijna 22% van deze in het HKS/SSB geregis-
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treerde misdrijven op hun naam staan. Dit aandeel vrouwen is in zes 
jaar tijd met een kwart gestegen. Een tweede categorie misdrijven met 
relatief veel vrouwelijke verdachten is de categorie misdrijven tegen de 
Opiumwet: hiervan hebben zij in 2006 gezamenlijk ruim 15% gepleegd. 
Dit aandeel vrouwelijke verdachten is, anders dan bij de andere misdrijf-
categorieën, iets afgenomen tussen 2005 en 2006.

Figuur 5.10 Percentage geregistreerde misdrijven* met vrouwelijke 
verdachte naar misdrijfcategorie
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* Dit betreft de misdrijven waarvan de volgens het HKS/SSB aangehouden verdachten zijn verdacht.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.8 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Het hogere percentage vrouwelijke verdachten binnen de categorie 
vermogensmisdrijven en in mindere mate Opiumwet-misdrijven wijst 
erop dat vrouwen relatief vaker een dergelijk misdrijf plegen dan mannen 
dat doen. Figuur 5.11 geeft voor mannelijke en vrouwelijke verdachten 
apart de verdeling over delictcategorieën weer. In 2006 is 41% van de door 
aangehouden vrouwelijke verdachten gepleegde misdrijven een vermo-
gensmisdrijf. Voor mannen is dit 26%. In de periode 2000-2006 nam het 
aandeel vermogensmisdrijven overigens zowel bij mannen als bij vrouwen 
af. In 2000 was onder vrouwelijke verdachten nog 52% van alle misdrijven 
een vermogensmisdrijf, bij mannen 34%. In diezelfde periode groeide het 
aandeel geweldsmisdrijven bij vrouwen van 14% naar 20% en bij mannen 
van 19% naar 25%.
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Figuur 5.11 Procentuele verdeling over misdrijfcategorieën voor 
 mannelijke en vrouwelijke verdachten in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.8 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Herkomstgroepering
Van alle in 2006 aangehouden verdachten is 63% autochtoon.2 
Dit  per cen tage is sinds 2000 ongeveer gelijk gebleven. Personen met een 
Marokkaanse of Surinaamse herkomst vormen in absolute zin de grootste 
groepen onder de allochtone verdachten. Wanneer het aantal verdachten 
echter wordt gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de betreffende 
herkomstgroep van 12-79 jaar, blijken personen met een Antilliaanse/
Arubaanse herkomst het sterkst vertegenwoordigd te zijn (zie figuur 
5.12). In 2006 zijn bijna 70 van elke 1.000 personen met een Antilliaanse/
Arubaanse herkomst op enig moment als verdachte aangehouden. 
Dit aantal is iets gedaald ten opzichte van 2004; toen was het nog bijna 73.
Opgemerkt dient te worden dat deze cijfers niet zijn gewogen naar 
geslacht, leeftijdsopbouw en generatie binnen de verschillende herkomst-

2 Autochtoon: een persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. Allochtoon: een persoon 
van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar 
eerste en tweede generatie allochtonen. Eerste generatie: een in het buitenland geboren persoon met 
ten minste één in het buitenland geboren ouder. Het land van herkomst is het land waar de persoon zelf 
in kwestie is geboren. Tweede generatie: een in Nederland geboren persoon met ten minste één in het 
buitenland geboren ouder. Bij één in het buitenland geboren ouder is het geboorteland van deze ouder 
bepalend voor de herkomst van de persoon in kwestie, bij twee in het buitenland geboren ouders is 
het geboorteland van de moeder bepalend. Ontbreekt informatie over het geboorteland van een van de 
ouders, dan wordt verondersteld dat het geboorteland van deze ouder hetzelfde is als dat van de andere 
ouder. Als informatie over het geboorteland van beide ouders ontbreekt, wordt verondersteld dat de 
ouders hetzelfde geboorteland hebben als de persoon in kwestie.
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groeperingen.3 De bevolkingsopbouw van de allochtone herkomst-
groeperingen verschilt onderling en wijkt ook af van die van de autoch-
tone deelpopulatie. Zo zijn veel allochtone herkomstgroeperingen in 
Nederland relatief jong in vergelijking met autochtonen (dit geldt zeker 
voor de Antilliaanse/Arubaanse bevolking). Aangezien criminaliteit sterk 
samenhangt met leeftijd en geslacht (zie figuren 5.8 en 5.9) verklaart dit 
een deel van de verschillen tussen herkomst.

Figuur 5.12 Aangehouden verdachten naar herkomstgroepering*
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* Per 1.000 inwoners van 12-79 jaar van de betreffende herkomstgroepering.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.5 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

In figuur 5.13 is de oververtegenwoordiging van minderjarige Marok-
kaanse en Antilliaanse/Arubaanse jongens in de verdachtenpopulatie te 
zien. Bijna 148 van elke 1.000 Marokkaanse minderjarige jongens zijn in 
2006 op enig moment aangehouden als verdachte. Van de  meerderjarige 
Marokkaanse mannen waren dit er 88 van elke 1.000. Van elke 
1.000 minderjarige jongens met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst 
zijn er 125 aangehouden in 2006, bij de meerderjarigen zijn dit er 107. Het 
verschil in de kans om aangehouden te worden voor het plegen van crimi-
naliteit is tussen minderjarige en meerderjarige Antillianen/Arubanen 

3 In eerdere versies van de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving werd wel gewogen naar 
 bevolkingsopbouw (leeftijd, geslacht en generatie) binnen herkomstpopulaties. Tabellen werden zowel 
ongewogen als gewogen gepresenteerd. Omdat dit soms onduidelijkheid opleverde, is ervoor gekozen 
alleen ongewogen cijfers te presenteren.
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dus kleiner dan bij jongens en mannen met een Marokkaanse herkomst. 
Over het geheel genomen is het relatieve aantal verdachten binnen de 
Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse herkomstgroeperingen bijna 
twee keer hoger dan dat binnen de totale allochtone herkomstgroepen, en 
vier tot vijf keer hoger dan dat binnen de autochtone groepen.
Bij zowel de minderjarige als de meerderjarige vrouwelijke verdachten 
zijn personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst relatief het 
sterkst vertegenwoordigd in 2006. Met 39 van elke 1.000 minderjarige en 
29 van elke 1.000 meerderjarige vrouwen is het relatieve aantal verdachten 
respectievelijk twee en drie keer hoger dan binnen de totale vrouwelijke 
allochtonenpopulatie en vijf en zeven keer hoger dan binnen de autoch-
tone vrouwenpopulatie. Ook vrouwen van Surinaamse herkomst zijn in 
2006 relatief vaak aangehouden als verdachte van criminaliteit, wanneer 
zij worden vergeleken met andere herkomstgroeperingen. Zowel van de 
minderjarige als van de meerderjarige vrouwen met een Surinaamse 
herkomst is in 2006 relatief gezien een groter deel aangehouden dan van 
vrouwen van Marokkaanse herkomst.

Figuur 5.13 Aangehouden verdachten naar herkomstgroepering, 
geslacht en strafrechtelijke minder- en meerderjarigheid* 
in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.5 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

WODC_C&R_2008_1.indd   114 8-10-2009   11:34:33



115Verdachten van criminaliteit

Meer dan de helft van de in 2006 aangehouden verdachten van allochtone 
herkomst behoort tot de eerste generatie. Drie kwart van alle allochtone 
verdachten heeft een niet-westerse herkomst.4

Figuur 5.14 Aangehouden allochtone verdachten naar herkomst-
groepering en generatie* in 2006
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* Per 1.000 inwoners van 12-79 jaar van de betreffende herkomstgroepering en generatie.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.6 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Tweede generatie allochtonen zijn in 2006 over het geheel genomen rela-
tief vaker als verdachte aangehouden dan eerste generatie allochtonen: 
32 op de 1.000 versus 30 op de 1.000 (zie tabel 5.6 in bijlage 4). Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat de leeftijdsopbouw van de populatie van eerste 
generatie allochtonen anders is dan die van tweede generatie alloch-
tonen: de laatste groep is gemiddeld jonger. Dit geldt in het bijzonder 
voor niet-westerse allochtonen. Dat is ook terug te zien in de cijfers: voor 
niet-westerse allochtonen is dit verschil in relatieve aantallen verdachten 
tussen de eerste en tweede generatie groter dan voor westerse allochtonen 
(zie figuur 5.14). Voor personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst 
geldt dat het relatieve aantal verdachten in de tweede generatie, wanneer 
één ouder in het land van herkomst is geboren en één ouder in Nederland, 
beduidend lager is dan in de eerste generatie of in de tweede genera-
tie met beide ouders geboren in het land van herkomst (34 versus 75 of 

4 Westerse allochtoon: persoon afkomstig uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, 
Indonesië of Japan. Niet-westerse allochtoon: persoon afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of 
Azië (exclusief Indonesië en Japan).
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85 op de 1.000). In het algemeen worden tweede generatie  allochtonen 
 relatief minder vaak verdachte van criminaliteit wanneer slechts een 
van de ouders geboren is in het buitenland dan wanneer dit het geval is 
voor beide ouders. Uitzondering hierop zijn de tweede generatie Turken: 
54 van elke 1.000 personen van wie beide ouders in Turkije zijn geboren 
versus 62 van elke 1.000 personen van wie één ouder in Turkije is geboren 
en de ander in Nederland. Verder geldt dat zowel eerste als tweede gene-
ratie niet-westerse allochtonen relatief vaker aangehouden worden als 
verdachte van een misdrijf dan westerse allochtonen.

De 25 grote gemeenten
In figuur 5.15 is het aantal processen-verbaal tegen aangehouden verdach-
ten per 1.000 inwoners in 2006 voor de 25 grote gemeenten apart weerge-
geven. Hierbij gaat het telkens om de woongemeente van de verdachten. 
Dit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde gemeente als de gemeente waarin 
het misdrijf is gepleegd.
Net als in 2005 kent de gemeente Haarlemmermeer in 2006 relatief het 
laagste aantal tegen verdachten opgemaakte processen-verbaal, namelijk 
15 per 1.000 inwoners. Dit is lager dan het gemiddelde over alle Neder-
landse gemeenten, ook wanneer de 25 grote gemeenten buiten beschou-
wing worden gehouden. En net als in 2005 kennen in 2006 de gemeenten 
Den Haag (38) en Rotterdam (37) het hoogste aantal per 1.000 inwoners. 
Dordrecht (33) en Arnhem (29) staan net als het jaar ervoor op de derde en 
vierde plek. Amsterdam, dat het jaar ervoor op plek 9 stond, onder respec-
tievelijk Tilburg, Utrecht, Nijmegen en Almere, staat in 2006 op de vijfde 
plaats, en Den Bosch is gestegen van de tiende naar de zesde plaats.

Pleegcarrière
Met behulp van het aantal processen-verbaal van aanhouding per indi-
vidu zijn alle verdachten gecategoriseerd als first offender, meerpleger 
of veelpleger.5 In 2006 zijn er, net als het jaar ervoor, circa 90.000 first 
offenders geregistreerd. Van alle in 2006 aangehouden verdachten was 
43% first offender, 45% meerpleger en 12% veelpleger (zie figuur 5.16). 
Wanneer naast de pleegcarrière van verdachten onderscheid wordt 
gemaakt naar herkomst (autochtoon, westerse allochtoon en niet-westerse 
allochtoon), dan blijken autochtone first offenders de grootste groep te 
vormen, gevolgd door respectievelijk autochtone meerplegers, allochtone

5 Een first offender is een verdachte tegen wie niet eerder een proces-verbaal van aanhouding is 
opgemaakt. Een meerpleger is een verdachte tegen wie 2-5 processen-verbaal (voor strafrechtelijk 
minderjarigen) of 2-10 processen-verbaal (voor strafrechtelijk meerderjarigen) zijn opgemaakt. Wanneer 
iemand in een bepaald kalenderjaar voor het eerst als verdachte wordt aangehouden en in hetzelfde jaar 
nogmaals, dan wordt hij in de jaarcijfers als meerpleger gecategoriseerd. Bij respectievelijk meer dan 
5 of meer dan 10 processen-verbaal is men veelpleger. Deze indeling sluit aan bij de gangbare definities 
in het veelplegersbeleid van de overheid. De processen-verbaal van aanhouding worden 5 tot 30 jaar 
bewaard. Deze bewaringstermijn is afhankelijk van de aard van het feit/de feiten waarvan men wordt 
verdacht. Als binnen deze periode geen nieuwe processen-verbaal tegen een persoon zijn opgemaakt, 
worden de bestaande gegevens vernietigd. Misdrijven in het buitenland gepleegd zijn niet in  Nederland 
geregistreerd en worden derhalve niet meegeteld.
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Figuur 5.15 Processen-verbaal tegen aangehouden verdachten 
 woonachtig in de 25 grote gemeenten* in 2006
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* Per 1.000 inwoners van 12-79 jaar in de betreffende gemeente op 1 januari 2006.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.7 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

 meerplegers met een niet-westerse herkomst en niet-westerse first offen-
ders (zie tabel 5.9 in bijlage 4). Uit figuur 5.16 valt verder op te maken dat 
allochtone verdachten relatief vaker meerpleger of veelpleger zijn dan 
autochtone verdachten. Dit verschil in de pleegcarrière van allochtone 
verdachten ten opzichte van autochtone verdachten geldt met name voor 
niet-westerse allochtone verdachten: het percentage meerplegers is in 
deze groep in 2006 gelijk aan 52% en het percentage veelplegers aan 16%, 
terwijl dit voor autochtone verdachten gelijk is aan respectievelijk 44% 
en 11%.
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Figuur 5.16 Percentage aangehouden verdachten naar herkomst-
groepering en pleegcarrière in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.9 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Pleegprofiel
Met behulp van informatie over de variatie in de aard van de delicten 
waarvan men wordt verdacht, is het pleegprofiel van verdachten 
samengesteld. Wanneer iemand in een peiljaar van slechts één delict 
wordt verdacht, of wanneer de aard van alle delicten waarvan men is 
verdacht gelijk is, is sprake van een enkelsoortige verdachte. Behoren 
de delicten waarvan men wordt verdacht binnen één peiljaar tot twee 
verschillende categorieën, dan wordt de verdachte aangeduid als 
tweesoortige verdachte, en bij meer dan twee delictcategorieën wordt de 
verdachte bestempeld als meersoortige verdachte.
In 2006 is van de totale verdachtenpopulatie 83% gecategoriseerd als 
enkelsoortige verdachte, 13% als tweesoortige verdachte en 3% als meer-
soortige verdachte. Figuur 5.17 laat apart voor autochtonen en westerse en 
niet-westerse allochtonen het percentage enkelsoortige, tweesoortige en 
meersoortige verdachten zien. Verdachten met een niet-westerse alloch-
tone herkomst zijn relatief iets minder vaak een enkelsoortige verdachte 
en iets vaker tweesoortig of meersoortig dan de overige verdachten.
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Figuur 5.17 Percentage aangehouden verdachten naar herkomst-
groepering en pleegprofiel in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.10 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

5.3 Minderjarige verdachten

In deze paragraaf wordt apart aandacht besteed aan de aard, omvang 
en ontwikkeling van de deelpopulatie van (strafrechtelijk) minderja-
rige  verdachten – zowel minderjarige gehoorde verdachten volgens de 
Politiestatistiek (paragraaf 5.3.1) als minderjarige aangehouden verdach-
ten volgens het HKS/SSB (paragraaf 5.3.2). Hierbij wordt telkens aandacht 
gegeven aan opvallende verschillen met de totale verdachtenpopulatie. 
Onder (strafrechtelijk) minderjarige verdachten worden jongeren verstaan 
in de  leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar.6 Op deze jongeren is in prin-
cipe het jeugdstrafrecht van toepassing.

5.3.1 Gehoorde minderjarige verdachten

Algemeen
Het aantal gehoorde minderjarige verdachten is sinds 1980 gestegen 
van 42.000 naar 69.000 in 2007. Voor het eerst sinds jaren is in 2007 
het aantal gehoorde minderjarige mannelijke verdachten gedaald. Het 
 aantal gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten is echter wederom 

6 De Politiestatistiek bevat een onbekend aantal gehoorde verdachten die jonger zijn dan 12 jaar. In het 
HKS/SSB zijn alleen verdachten van 12 jaar en ouder opgenomen.

WODC_C&R_2008_1.indd   119 8-10-2009   11:34:34



120 Criminaliteit en rechtshandhaving 2008

 gestegen. Was in 1980 nog één op de tien gehoorde minderjarige verdach-
ten een meisje, in 2007 is dit aandeel bijna verdubbeld (zie figuur 5.18). 
Vooral vanaf 2001 is er sprake van een relatief sterke toename van het 
 aantal meisjes. Was in 1980 de verhouding meisje-jongen nog één op tien, 
in 2007 is dit bijna één op vijf.

Figuur 5.18 Gehoorde minderjarige verdachten naar geslacht
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.11 in bijlage 4.
Bron: CBS

De ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarige verdachten 
dat door de politie wordt gehoord, houdt ook verband met demografische 
ontwikkelingen. Demografische veranderingen in het aantal 12-17-jarigen 
hebben gevolgen voor het aantal gehoorde minderjarige verdachten. In 
figuur 5.19 is te zien dat in 2007 de totale populatie jongeren in de leeftijd 
12-17 jaar in vergelijking met 1995 met 10% is toegenomen, terwijl het 
percentage jeugdige verdachten in deze periode veel sterker is gestegen.

Verdachten en hun misdrijven
De meeste minderjarige verdachten zijn gehoord voor een 
vermogensmisdrijf (25.000), een vernieling (22.000) of een geweldsmisdrijf 
(16.000). In figuur 5.20 worden de trends van verschillende misdrijf-
categorieën voor de periode 1995 tot en met 2007 weergegeven. In de 
periode 2002-2006 was de trend voor de categorie vermogensmisdrijven 
stijgend. In 2007 zijn er minder gehoorde verdachten voor dit soort 
misdrijven. De trends van de overige misdrijfcategorieën zijn, met 
uitzondering van vernieling, voor de gehele periode stijgend.
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Figuur 5.19 Gehoorde minderjarige verdachten en bevolking  
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.11 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 5.20 Gehoorde minderjarige verdachten naar soort misdrijf
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.17 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De aandelen van minderjarige vrouwelijke verdachten in het totaal vari-
eren per misdrijfcategorie. Voor vermogensmisdrijven is dit aandeel 29%, 
voor geweldsmisdrijven 17% en voor vernieling 10%. Voor minderjarige 
vrouwelijke verdachten geldt dat hun aandeel in de verschillende misdrijf-
categorieën naar verhouding nog sterker steeg dan voor de vrouwelijke 
verdachten totaal (zie tabellen 4.1-4.6 en 4.10 in bijlage 4).

Vermogensmisdrijven
In figuur 5.21 zijn de trends weergegeven voor de verschillende typen ver-
mogensmisdrijven. Het aantal gehoorde minderjarige verdachten hiervoor 
schommelt in de periode 1995-2006 tussen de 24.000 en 28.000. Na de piek 
in 1996 vertoont het aantal minderjarige verdachten van een vermogens-
misdrijf in de periode tot aan 2001 een licht dalende tendens. Vanaf 2002 
tot en met 2006 is er weer een stijging te signaleren in het aantal gehoorde 
minderjarige verdachten van vermogensmisdrijven. In 2007 daalt het aan-
tal echter. Werd in 1995 nog bijna 60% van alle gehoorde minderjarigen 
verdacht van een vermogensmisdrijf, in 2007 is dit aandeel 40%. Voor de 
gehele verdachtenpopulatie inclusief de meerderjarige verdachten zijn 
deze percentages respectievelijk 50% en 27% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).
De trendschommeling kan voor een groot deel worden toegeschreven aan 
het aantal gehoorde verdachten wegens eenvoudige en gekwalificeerde 
diefstal. Er is een lichte stijging in het aantal overige vermogensmisdrij-
ven. Daarbij gaat het om valsheidsmisdrijven, verduistering, bedrog, 
heling en schuldheling. Het aantal gehoorde minderjarigen voor deze 
categorieën misdrijven is toegenomen. De sterkste stijgingen zijn te zien 
bij heling of schuldheling. Het betreft hier echter delicten die in verhou-
ding tot het totale aantal delicten weinig voorkomen.

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
Tussen 1997 en 2001 schommelt het jaarlijkse aantal gehoorde minder-
jarigen naar aanleiding van een vernieling rond de 11.000 (zie figuur 5.22). 
Vanaf 2002 is er een sterke stijging te zien. In 2007 zijn 22.000 minderjari-
gen gehoord omdat ze werden verdacht van een delict uit deze categorie. 
Dit is een derde van het totale aantal gehoorde minderjarigen. In 1995 was 
dat nog een vijfde. Voor de gehele verdachtenpopulatie inclusief de meer-
derjarige verdachten zijn deze percentages respectievelijk 16% en 12% 
(zie tabel 5.3 in bijlage 4).
De stijging in de periode 2001-2007 komt voor een groot deel voor rekening 
van het aantal minderjarigen dat vanwege een delict tegen de openbare 
orde en gezag werd gehoord (+ 4.000). Het aantal misdrijven tegen de 
openbare orde daalde tussen 1996 en 1999 sterk. Daarna volgen enkele 
jaren van stijging tot aan 2001. In de periode 2001-2004 is het aantal 
gehoorde minderjarigen naar aanleiding van een delict tegen de openbare 
orde verdrievoudigd tot 7.100 in 2007.
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Figuur 5.21 Gehoorde minderjarige verdachten wegens vermogens-
misdrijven
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* Valsheidsmisdrijven, verduistering, bedrog, heling en schuldheling.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.17 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 5.22 Gehoorde minderjarige verdachten wegens vernielingen 
en misdrijven tegen openbare orde en gezag
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.17 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Het aantal minderjarigen dat wegens vernieling werd gehoord, is in de 
periode  1995-2007 toegenomen van bijna 5.000 tot ruim 12.000. Tot aan 
1997 is er een sterke stijging in het aantal vernielingen, daarna stabiliseert 
de trend zich tot en met 2001 en schommelt het aantal rond de 7.500-7.800. 
Vanaf 2002 is er een flinke stijging in het aantal gehoorde minderjarigen 
wegens een vernieling. Vooral de vernielingen aan auto’s namen toe. Maar in 
2007 daalt het aantal minderjarige verdachten voor dit misdrijf met 16%.

Geweldsmisdrijven
Voor geweldsmisdrijven is er sprake van een continue stijgende trend in 
het aantal gehoorde minderjarige verdachten: in 1995 werden ruim 6.400 
minderjarigen gehoord en in 2007 ging het om bijna 16.000 minder jarigen. 
Voor 2007 komt dit erop neer dat 23% van de door de politie gehoorde 
12-17-jarigen verdacht wordt van het plegen van een geweldsmisdrijf. 
In 1995 was dit percentage nog 16%. Voor de gehele verdachtenpopulatie 
inclusief de meerderjarige verdachten zijn deze percentages nagenoeg 
dezelfde, respectievelijk 24% en 16% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).

Figuur 5.23 Gehoorde minderjarige verdachten wegens gewelds-
misdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.17 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De twee grootste categorieën delicttypen bij geweldsmisdrijven zijn 
mishandeling en diefstal met geweld. In 2007 zijn bijna 10.000 jongeren 
gehoord voor mishandeling (14% van het totaal) en ruim 2.100 minder-
jarigen voor diefstal met geweld (3% van het totaal). In figuur 5.23 worden 
de trends voor de hoofdcategorie van geweldsmisdrijven en voor de speci-
fieke geweldsmisdrijven weergegeven. De toename sinds 1995 is voor een 
groot deel toe te schrijven aan het aantal minderjarigen dat verdacht is 
van mishandeling en misdrijven tegen het leven en de persoon (vooral 
bedreiging).

Misdrijven volgens overige wetboeken
Het aantal minderjarigen dat in 2007 is gehoord voor een misdrijf uit de 
Wegenverkeerswet, Opiumwet en WWM, bedraagt respectievelijk 3%, 
1,2% en 1,6% van het totale aantal gehoorde minderjarige verdachten. In 
vergelijking met de delicten uit het Wetboek van Strafrecht betreft het dus 
een relatief klein aantal feiten. Het aantal minderjarigen dat voor een ver-
keersmisdrijf in aanraking met de politie komt, stijgt de laatste jaren sterk. 
De niveaus van de drugs- en wapencriminaliteit lijken zich te stabiliseren 
(zie figuur 5.24).

Figuur 5.24 Gehoorde minderjarige verdachten voor misdrijven 
 vanwege Wegenverkeerswet, Opiumwet en WWM
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.17 in bijlage 4.
Bron: CBS
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5.3.2 Aangehouden minderjarige verdachten

Algemeen
Het aantal unieke minderjarige personen dat volgens het HKS/SSB wordt 
verdacht van een misdrijf is in de periode 2000-2006 gestegen van ruim 
17.000 in 2000 naar ruim 30.000 in 2006 (zie tabel 5.23 in bijlage 4). Dat 
komt overeen met een stijging per 1.000 jongeren van 15 naar 25. Ter ver-
gelijking: in de totale bevolking van 12-79 jaar nam het aantal verdachten 
in deze periode toe van 11 naar 16 op de 1.000. Minderjarigen zijn dus 
relatief vaak verdacht en hun aandeel in de totale verdachtenpopulatie is 
in de periode 2000-2006 bovendien in zowel absolute zin als relatieve zin 
gestegen.
Gemiddeld is tegen elke minderjarige in 2006 ruim 1,2 keer proces-
verbaal van aanhouding opgemaakt. Het gemiddelde aantal misdrijven 
per proces-verbaal van aanhouding tegen een minderjarige is 1,6 en het 
gemiddelde aantal geregistreerde misdrijven per aangehouden minder-
jarige verdachte in 2006 is 2,0. Dit laatste is 0,3 hoger dan dit voor de totale 
verdachtenpopulatie is – een verschil van 17%. Wanneer het aantal gere-
gistreerde misdrijven per in 2006 aangehouden verdachte wordt opgeteld, 
komt men op ruim 62.000 misdrijven. Hiervan is 37% een vermogens-
misdrijf, circa 30% een misdrijf in de categorie vernielingen en 24% een 
geweldsmisdrijf. Verkeersmisdrijven en misdrijven tegen de Opiumwet 
maken een klein onderdeel uit van de door de aangehouden minder-
jarigen gepleegde misdrijven: respectievelijk 2% en 1%. Bij 5% van de 
misdrijven ging het om misdrijven in de categorie ‘overig’ (zie tabel 5.26 in 
bijlage 4). Het aandeel geweldsmisdrijven ligt onder minderjarige verdach-
ten even hoog als dit binnen de totale verdachtenpopulatie het geval is. 
Het aandeel vernielingen en vermogensmisdrijven ligt onder minderjarige 
verdachten respectievelijk 12% en 11% hoger dan onder de totale verdach-
tenpopulatie. Verkeersmisdrijven komen daarentegen nauwelijks voor 
onder minderjarige verdachten, terwijl zij 17% van de misdrijven uitma-
ken in de totale verdachtenpopulatie. Ook misdrijven tegen de Opiumwet 
komen relatief minder voor onder de minderjarige verdachten.

Leeftijd en geslacht
Het aantal aangehouden minderjarige mannelijke verdachten per 1.000 
jongens nam in de periode 2000-2006 toe van 25 naar 40, en het aantal 
aangehouden minderjarige vrouwelijke verdachten van 5 naar 10 (zie tabel 
5.5 in bijlage 4). Het aandeel van de meisjes in de populatie minderja-
rige verdachten steeg in deze periode van 15% naar 19% (zie tabel 5.23 in 
 bijlage 4). Binnen de populatie minderjarige verdachten is dus bijna één 
op de vijf een meisje; in de totale verdachtenpopulatie is het aandeel van 
vrouwen in 2006 gelijk aan 17% (zie tabel 5.5. in bijlage 4).
Overigens plegen deze meisjes samen maar 16% van de misdrijven met 
een minderjarige verdachte. Dit is te zien in figuur 5.25, waar van de 
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misdrijven met minderjarige verdachten het percentage met een minder-
jarige vrouwelijke verdachte staat weergegeven. Alleen bij vermogens-
misdrijven is dit boven de 19% (namelijk 21%). Voor geweld is dit 18%, 
voor vernieling 10% en voor overige misdrijven 13%. Van alle misdrijven 
met een minderjarige verdachte samen kent in 2006 16% een meisje als 
verdachte; in 2000 was dit nog 11%. De 18% minderjarige vrouwelijke 
verdachten onder de geweldsmisdrijven met een minderjarige verdachte 
is beduidend hoger dan de 12% binnen de totale verdachtenpopula-
tie. Dit betekent dat wanneer vrouwelijke verdachten van criminaliteit 
volwassen zijn geworden, zij ten opzichte van andere misdrijfcategorieën 
relatief minder vaak geweld plegen dan mannelijke verdachten dat doen.

Figuur 5.25 Procentuele verdeling van geregistreerde misdrijven* 
door minderjarigen met vrouwelijke verdachte naar 
 misdrijfcategorie
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* Dit betreft de misdrijven waarvan de volgens het HKS/SSB aangehouden verdachten zijn verdacht.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.26 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Het hogere percentage meisjes binnen de categorieën vermogens-
misdrijven en geweldsmisdrijven dan binnen de categorie vernieling en 
de overige misdrijven, wijst erop dat meisjes relatief vaker een dergelijk 
misdrijf plegen dan jongens dat doen. Dit is ook te zien in figuur 5.26. 
Hierin wordt voor minderjarige mannelijke en vrouwelijke verdach-
ten apart de verdeling over misdrijfcategorieën weergegeven. In 2006 
is 47% van de door de aangehouden meisjes gepleegde misdrijven een 
 vermogensmisdrijf, 26% een geweldsmisdrijf en 20% betreft vernieling. 
Voor jongens is dit respectievelijk 34%, 23% en 35%.
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Figuur 5.26 Procentuele verdeling van misdrijfcategorieën voor 
 minderjarige mannelijke en vrouwelijke verdachten 
in 2006

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Vermogen Geweld Vernieling Overig

%

Jongen Meisje

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.26 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Herkomstgroepering
Van alle in 2006 aangehouden minderjarige verdachten is 43% allochtoon. 
Dit aandeel is hoger dan dat het in de totale verdachtenpopulatie is: 37%. 
Ter vergelijking: het aandeel allochtonen in de totale bevolking van 12-17 
jaar is in 2006 gelijk aan 22%, en het aandeel allochtonen in de totale 
bevolking van 12-79 jaar aan 19%. Het aandeel allochtonen in de minder-
jarige verdachtenpopulatie is sinds 2000 overigens gedaald van 46% naar 
43%, terwijl hun aandeel in de totale bevolking van 12-17 jaar in dezelfde 
periode ruim een procent steeg.
Jongeren met een Marokkaanse herkomst vormen in 2006 in absolute 
zin de grootste groep onder de aangehouden minderjarige allochtone 
verdachten (zie tabel 5.23 in bijlage 4). Wanneer het aantal verdachten 
wordt gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de betreffende herkomst-
groep van 12-17 jaar, blijken jongeren met een Marokkaanse herkomst 
ook relatief het sterkst vertegenwoordigd te zijn in 2006 (zie figuur 5.27). 
In 2006 zijn 89 van elke 1.000 jongeren met een Marokkaanse herkomst 
op enig moment als verdachte aangehouden. Dit aantal is tussen 2000 
en 2005 gestegen van 66 naar 90 op elke 1.000 en is dus in 2006 weer iets 
gedaald. In de totale verdachtenpopulatie zijn, anders dan bij de minder-
jarigen, personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst relatief 
het sterkst vertegenwoordigd (zie figuur 5.12). Jongeren met een Antil-
liaanse/Arubaanse herkomst zijn ook relatief sterk vertegenwoordigd in 
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de  populatie van minderjarige verdachten. In 2006 zijn dit 83 van elke 
1.000 jongeren met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst; in 2005 waren 
dit er 87. Jongeren met een Turkse herkomst worden over het geheel 
 genomen relatief minder vaak aangehouden als verdachte van crimina-
liteit dan in de totale minderjarige allochtonenpopulatie gemiddeld het 
geval is.

Figuur 5.27 Aangehouden minderjarige verdachten naar herkomst-
groepering*
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* Per 1.000 inwoners van 12-17 jaar van de betreffende herkomstgroepering.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.23 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

In figuur 5.28 worden de relatieve verdachtenaantallen naar herkomst-
groepering opnieuw gegeven voor 2006, maar nu met extra onderscheid 
naar geslacht en naar jongeren in de leeftijdscategorieën 12-14 jaar en 
15-17 jaar. De relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse jonge-
ren in de verdachtenpopulatie blijkt voornamelijk veroorzaakt te worden 
door jongens in de categorie 15-17 jaar. Van elke 1.000 Marokkaanse jonge-
ren tussen de 15 en 17 jaar zijn er 218 (dus meer dan 1 op 5) in 2006 op enig 
moment als verdachte aangehouden. Van de meerderjarige Marokkaanse 
mannen waren dit er 88 van elke 1.000.
Bij zowel de jongens als de meisjes van 12-14 jaar zijn personen met een 
Antilliaanse/Arubaanse herkomst relatief het sterkst vertegenwoordigd 
in 2006. In 2006 zijn dit 81 van elke 1.000 12-14-jarige jongens, 28 van elke 
1.000 12-14-jarige meisjes en 51 van elke 1.000 15-17-jarige meisjes.
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Figuur 5.28 Aangehouden minderjarige verdachten naar herkomst-
groepering, geslacht en leeftijdscategorie* in 2006
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* Per 1.000 inwoners van het betreffende geslacht en de betreffende leeftijdscategorie en herkomst-
groepering.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.23 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Meer dan 80% van de aangehouden minderjarige allochtone verdachten in 
2006 heeft een niet-westerse herkomst, tegenover drie kwart van de totale 
allochtone verdachtenpopulatie. Daarnaast behoort een kwart van de in 
2006 aangehouden minderjarige verdachten met een allochtone herkomst 
tot de eerste generatie; van de totale allochtone verdachtenpopulatie 
behoort meer dan de helft tot de eerste generatie.
Minderjarige allochtonen van de tweede generatie zijn in 2006 over het 
geheel genomen relatief minder vaak als verdachte aangehouden dan 
minderjarige eerste generatie allochtonen: 48 op de 1.000 versus 54 op de 
1.000 (zie tabel 5.24 in bijlage 4). Voor de totale allochtonenpopulatie is dit 
andersom.
Net als bij de totale allochtonenpopulatie valt op dat met name de eerste 
generatie jongeren met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst, maar ook 
de tweede generatie Antilliaanse/Arubaanse jongeren van wie beide 
ouders in het buitenland zijn geboren, het sterkst zijn vertegenwoordigd 
van de in figuur 5.29 weergegeven herkomstgroeperingen, terwijl dit 
duidelijk niet het geval is voor jongeren met een Antilliaanse/Arubaanse 
herkomst met één in het buitenland geboren ouder. Ruim 10% van 
de minderjarige eerste generatie Antillianen/Arubanen is in 2006 op 
enig moment aangehouden als verdachte. Voor de tweede generatie 
minderjarige Antillianen/Arubanen met twee in het buitenland 
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geboren ouders is dit percentage nog iets hoger. Bij de tweede generatie 
minderjarige Antillianen/Arubanen is dit echter minder dan 4% en 
daarmee lager dan het gemiddelde voor minderjarige tweede generatie 
allochtonen met één in het buitenland geboren ouder met een niet-
westerse herkomst.
In het algemeen worden tweede generatie allochtonen relatief minder 
vaak verdachte van criminaliteit wanneer slechts een van de ouders gebo-
ren is in het buitenland dan wanneer dit het geval is voor beide ouders. 
Uitzondering hierop zijn de tweede generatie allochtonen met een Turkse 
herkomst. Dit geldt niet alleen voor de totale bevolking van tweede 
generatie allochtonen, maar ook wanneer we alleen de minderjarigen in 
beschouwing nemen: 45 van elke 1.000 personen van wie beide ouders in 
Turkije zijn geboren versus 51 van elke 1.000 personen van wie één ouder 
in Turkije is geboren en de ander in Nederland.

Figuur 5.29 Aangehouden minderjarige allochtone verdachten naar 
herkomstgroepering en generatie* in 2006
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* Per 1.000 inwoners van 12-17 jaar van de betreffende herkomstgroepering en generatie.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.24 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

De 25 grote gemeenten
In figuur 5.30 is het aantal processen-verbaal tegen aangehouden minder-
jarige verdachten per 1.000 minderjarige inwoners in 2006 voor de 25 grote 
gemeenten apart weergegeven. Het gaat hierbij om de woongemeente 
van de verdachte. Misdrijven kunnen elders zijn gepleegd. In 2006 kent 
van de 25 grote gemeenten de gemeente Ede relatief het laagste aantal 
tegen minderjarige verdachten opgemaakte processen-verbaal, namelijk 
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22 per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. Dit is lager dan het gemiddelde over 
alle Nederlandse gemeenten, ook wanneer de 25 grote gemeenten buiten 
beschouwing worden gehouden. Wanneer we de verdachtenpopulatie 
in haar geheel beschouwen, sluit de gemeente Haarlemmermeer de lijst 
af (zie figuur 5.15). De gemeente Rotterdam (73) kent relatief het hoogste 
aantal tegen minderjarige verdachten opgemaakte processen-verbaal per 
1.000 inwoners, gevolgd door Utrecht (64) en Groningen (60). Bij de totale 
verdachten populatie stonden respectievelijk Den Haag, Rotterdam en 
Dordrecht bovenaan. Den Haag en Dordrecht staan, wanneer we alleen 
het relatieve aantal processen-verbaal tegen minderjarige verdachten in 
beschouwing nemen, respectievelijk op de 5e en 9e plek, en omgekeerd 
staan in de totale verdachtenpopulatie Utrecht en Groningen op de 9e en 
11e plek.

Figuur 5.30 Processen-verbaal tegen aangehouden minderjarige 
 verdachten woonachtig in de 25 grote gemeenten* in 2006
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* Per 1.000 inwoners van 12-17 jaar van de betreffende gemeente op 1 januari 2006.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.25 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Een ander opvallend verschil tussen de totale verdachtenpopulatie en de 
populatie van minderjarige verdachten is dat de range van relatieve aantal-
len processen-verbaal in de 25 grote gemeenten voor de totale verdachten-
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populatie ruim de helft kleiner is dan wanneer enkel de minderjarige 
verdachten in beschouwing worden genomen (15-38 processen-verbaal 
tegen verdachten per 1.000 inwoners van 12-79 jaar versus 22-73 processen-
verbaal tegen minderjarige verdachten per 1.000 inwoners van 12-17 jaar).

Pleegcarrière
Met behulp van het aantal processen-verbaal van aanhouding zijn alle 
minderjarige verdachten gecategoriseerd als first offender, meerpleger 
of veelpleger.7 In 2006 zijn er bijna 18.000 minderjarige first offenders 
geregistreerd. Van alle in 2006 aangehouden minderjarige verdachten 
was 59% first offender, 36% meerpleger en 6% veelpleger (zie figuur 5.31). 
Het zal geen verrassing zijn dat onder jongeren een relatief groter deel 
first offender is dan onder de totale verdachtenpopulatie: 43% van de 
 totale verdachtenpopulatie is in 2006 first offender, 45% is meerpleger en 
12% veelpleger (zie figuur 5.16).

Figuur 5.31 Percentage minderjarige aangehouden verdachten naar 
herkomstgroepering en pleegcarrière in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.9 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Wanneer naast de pleegcarrière van minderjarige verdachten onderscheid 
wordt gemaakt naar herkomst (autochtoon, westerse allochtoon en niet-
westerse allochtoon), dan blijken autochtone first offenders in absolute 

7 Een minderjarige verdachte behoort tot de meerplegers wanneer in totaal 2 tot 5 processen-verbaal 
tegen hem zijn opgemaakt. Bij meer dan 5 processen-verbaal wordt men als minderjarige ingedeeld in 
de categorie veelplegers. Deze indeling wijkt af van die bij volwassen verdachten. 
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aantallen de grootste groep te vormen, gevolgd door respectievelijk 
autochtone meerplegers, niet-westerse allochtone first offenders met een 
niet-westerse herkomst en meerplegers met een niet-westerse herkomst 
(zie tabel 5.9 in bijlage 4). Uit figuur 5.31 valt op te maken dat, net als dat 
bij de totale verdachtenpopulatie het geval is, minderjarige allochtone 
verdachten relatief vaker meerpleger of veelpleger zijn dan minderjarige 
autochtone verdachten. Dit verschil in de pleegcarrière van minderjarige 
allochtone verdachten ten opzichte van minderjarige autochtone verdach-
ten geldt sterker voor personen met een niet-westerse herkomst dan voor 
personen met een westerse herkomst: het percentage meerplegers is in 
deze groep in 2006 gelijk aan 41% en het percentage veelplegers aan 9%, 
terwijl van de minderjarige westerse allochtone verdachten 36% meer- 
en 6% veelpleger is, en van de autochtone verdachten is dit respectievelijk 
32% en 4%.

Pleegprofiel
Met behulp van informatie over de variatie in de aard van de delicten 
waarvan men wordt verdacht, is net als voor de totale verdachtenpopu-
latie het pleegprofiel van minderjarige verdachten samengesteld. In 2006 
is van alle minderjarige verdachten 79% gecategoriseerd als enkelsoor-
tige verdachte, 17% als tweesoortige verdachte en 4% als meersoortige 
verdachte (zie figuur 5.32). Voor de totale populatie verdachten is dit 
 respectievelijk 83%, 13% en 3%. Jongeren zijn dus relatief minder vaak een 
enkelsoortige verdachte. Dit lijkt wellicht verrassend, aangezien de vorige 
alinea heeft laten zien dat jongeren relatief vaker first offender zijn. Om de 
pleegcarrière te bepalen wordt echter gekeken naar het aantal processen-
verbaal en niet naar de gepleegde misdrijven, zoals wordt gedaan voor het 
bepalen van het pleegprofiel. En op één proces-verbaal van aanhouding 
kunnen meerdere delicten zijn vermeld – al dan niet van dezelfde aard. 
Bovendien wordt, om het pleegprofiel te bepalen, alleen gekeken naar de 
aard van de delicten waarvan men binnen één peiljaar wordt verdacht. 
Wanneer er langere periodes tussen aanhoudingen zitten, wordt telkens 
opnieuw een pleegprofiel berekend, terwijl voor de pleegcarrière de volle-
dige justitiële geschiedenis in beschouwing wordt genomen. Voor volwas-
sen verdachten gaat dit vanzelfsprekend vaak over langere perioden dan 
voor minderjarige verdachten.
Figuur 5.32 geeft apart voor autochtone en westerse en niet-westerse 
allochtone minderjarige verdachten het percentage enkelsoortige, twee-
soortige en meersoortige verdachten. Net als bij de totale groep verdach-
ten zijn minderjarige verdachten met een niet-westerse allochtone 
herkomst relatief iets minder vaak een enkelsoortige verdachte en iets 
vaker tweesoortig of meersoortig dan de overige minderjarige verdachten.
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Figuur 5.32 Percentage minderjarige aangehouden verdachten naar 
herkomstgroepering en pleegprofiel in 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.10 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

5.4 Resumé

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de populatie van verdachten van 
misdrijven. De beschrijving gaat deels over gehoorde verdachten volgens 
de CBS Politiestatistiek en deels over aangehouden verdachten volgens het 
HKS/SSB (alleen ingezetenen van Nederland). Omdat dit slechts gedeel-
telijk overlappende populaties betreft, is een aparte beschrijving gegeven 
van beide verdachtenpopulaties. Verschillende kenmerken van zowel 
gehoorde als aangehouden verdachten zijn in beschouwing genomen. 
Dit is zowel voor de verdachtenpopulatie als geheel gedaan, als apart voor 
de deelpopulatie van strafrechtelijk minderjarige verdachten (12-17 jaar). 
De cijfers volgens de CBS Politiestatistiek betreffen de periode tot en met 
2007.

Het aantal gehoorde verdachten is in de periode 1980-2007 gestegen van 
210.000 in 1980 naar 354.000 in 2007.
Veel gehoorde verdachten zijn ‘jong’. Het aantal gehoorde minderjarige 
verdachten nam toe van 42.000 in 1980 naar 69.000 in 2007. Vanaf midden 
jaren negentig is het aantal gehoorde minderjarige verdachten jaarlijks 
toegenomen, met recent een sterke stijging vanaf 2002. Deze sterke 
 stijging in het aantal gehoorde minderjarigen wordt gesignaleerd bij 
alle drie onderscheiden delicthoofdcategorieën: vernielingen (inclusief 
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misdrijven tegen de openbare orde en gezag), geweldsmisdrijven en 
vermogensmisdrijven. Voor het eerst in jaren is in 2007 het aantal 
gehoorde minderjarige mannelijke verdachten gedaald. Het aantal 
gehoorde meisjes is echter wederom gestegen. Was in 1980 nog één op de 
tien gehoorde minderjarige verdachten een meisje, in 2007 is dit aandeel 
bijna verdubbeld.

Het totale aantal unieke aangehouden personen dat werd verdacht van het 
plegen van één of meer misdrijven volgens het HKS/SSB is in 2006 bijna 
214.000. Dit komt overeen met 16 aangehouden verdachten per 1.000 inwo-
ners van 12-79 jaar. Ruim een kwart van hen is tussen de 16 en 22 jaar oud 
en de piek ligt op 19-jarige leeftijd. In totaal is 17% van de in 2006 aange-
houden verdachten vrouw. Het aandeel vrouwen in de verdachtenpopula-
tie neemt al een aantal jaar geleidelijk aan toe. Bij vermogensmisdrijven 
is het aandeel vrouwelijke verdachten het hoogst (22%), bij vernielingen 
(inclusief de misdrijven tegen de openbare orde en gezag) het laagst (10%).
Van alle in 2006 aangehouden verdachten behoort, evenals in voorgaande 
jaren, 63% tot de autochtone bevolking. Binnen de in dit hoofdstuk onder-
scheiden allochtone herkomstgroepen zijn personen met een Antilliaanse/
Arubaanse herkomst relatief het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door 
personen met een Marokkaanse herkomst. Onder minderjarigen is het 
relatieve aantal verdachten echter het grootst onder personen met een 
Marokkaanse herkomst; dit wordt veroorzaakt door het relatief hoge 
aantal minderjarige Marokkaanse jongens tussen de 15 en 17 jaar dat is 
aangehouden als verdachte. Onder minder- en meerderjarige vrouwen 
zijn vrouwen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst relatief het vaakst 
verdacht. Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar eerste generatie 
allochtonen en tweede generatie allochtonen met twee ouders versus één 
ouder die in het land van herkomst is geboren, blijken de relatieve aantal-
len verdachten het hoogst onder tweede generatie allochtonen van wie 
beide ouders zijn geboren in het land van herkomst.
Van de 25 grote gemeenten kent Den Haag relatief het hoogste aantal 
tegen in de gemeente wonende verdachten opgemaakte processen-verbaal 
van aanhouding, gevolgd door Rotterdam en Dordrecht. Wanneer enkel 
minderjarige verdachten in beschouwing worden genomen, wordt een 
ander beeld verkregen: dan voeren Rotterdam, Utrecht en Groningen de 
lijst aan.
Het grootste deel van de in 2006 aangehouden verdachten is first offen-
der (43%) of meerpleger (45%); 12% van de populatie van aangehouden 
verdachten is gecategoriseerd als veelpleger. Verreweg het grootste deel 
van de in 2006 aangehouden verdachten, namelijk 83%, is gecategoriseerd 
als een enkelsoortige verdachte. Onder de deelpopulatie van minderjarige 
verdachten is dit percentage iets lager gebleken: 79%.
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