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Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de 
verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen 
voor hun strafzaken, en de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM) 
deze zaken afhandelt.
Paragraaf 6.1 behandelt de vervolging in alle strafzaken, zonder onder-
scheid tussen strafrechtelijk minderjarigen (12-17 jaar), strafrechtelijk 
meerderjarigen (18 jaar en ouder) en rechtspersonen. Hierbij komen eerst 
de ingeschreven en de afgedane zaken aan de orde. De paragraaf sluit af 
met de manier waarop het Openbaar Ministerie de zaken afdoet. Hier-
bij wordt dieper ingegaan op sepots, transacties, voeging en overdracht. 
Paragraaf 6.2 volgt dezelfde opbouw, maar spitst toe op strafzaken tegen 
strafrechtelijk minderjarigen. In paragraaf 6.3 komen de doorlooptijden 
aan de orde: de tijd die een strafzaak nodig heeft van inschrijving bij tot 
afdoening door het Openbaar Ministerie. Paragraaf 6.4 geeft aandacht aan 
de nieuwe strafbeschikking van het OM, die het afgelopen jaar is inge-
voerd. Het hoofdstuk sluit af met een resumé in paragraaf 6.5.

De meeste strafzaken betreffen strafbare feiten uit het Wetboek van 
Strafrecht. De overige zaken gaan vooral over misdrijven uit de Wegen-
verkeerswet, de Wet op de economische delicten en de Opiumwet. In dit 
hoofdstuk wordt de ontwikkeling over het algemeen gevolgd van de 
misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. De genoemde percentages 
zijn dan ook daaraan gerelateerd. Waar nodig worden daarnaast andere 
wetten ook genoemd.
In de tabellen in bijlage 4 zijn cijfers opgenomen over strafzaken die voort-
vloeien uit zowel het Wetboek van Strafrecht als andere wetten. Percenta-
ges in de tabellen tellen op tot het totaal van alle strafwetten samen.

6.1 Vervolging

In deze paragraaf komen allereerst de strafzaken aan de orde die bij het 
Openbaar Ministerie zijn ingeschreven. Daarbij wordt kort aandacht 
besteed aan de verdachten die achter deze zaken schuilgaan: volwassen 
en minderjarige mannen en vrouwen, en rechtspersonen.
Vervolgens verschuift de focus naar de zaken die door het OM zelf zijn 
afgedaan. Tot slot komt de manier waarop die zaken zijn afgedaan aan 
de orde. Het OM kan strafzaken seponeren, een transactie aanbieden, 
de zaak voegen bij een andere zaak of overdragen aan een ander parket. 
Sinds medio 2008 kan het OM in bepaalde zaken zelf een straf opleggen 
via een strafbeschikking (zie hoofdstuk 2). Omdat hierbij, in tegenstelling 
tot alle andere afdoeningen door het OM, schuld wordt vastgesteld en een 
straf wordt opgelegd, komt deze wijze van afdoening van een strafzaak 
apart aan de orde in paragraaf 6.4.
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6.1.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven strafzaken

In de fase van de opsporing (zie hoofdstuk 4) beslissen de opsporingsinstan-
ties of zij een opgemaakt proces-verbaal wel of niet doorzenden naar het OM 
voor verdere vervolging. Bij minderjarigen kan de gang naar het OM worden 
voorkomen via een Halt-afdoening of via een politietransactie (zie hoofd-
stuk 2). Deze zaken worden niet ingeschreven bij het OM. Een strafzaak 
is een bij het Openbaar Ministerie ter (verdere) afhandeling ingeschreven 
proces-verbaal tegen één verdachte wegens één of meer strafbare feiten. Een 
strafzaak tegen een verdachte kan dus meer dan één strafbaar feit bevatten. 
Daarnaast kunnen bij één strafbaar feit meerdere verdachten zijn betrok-
ken. Strafzaken waarbij de verdachte meer dan één misdrijf heeft gepleegd, 
worden gerekend bij het misdrijf waarop in de wet de hoogste strafdreiging 
staat. Bij gelijke strafdreiging is het eerstgenoemde delict gekozen.

Tussen 1995 en 2000 daalde het aantal ingeschreven strafzaken geleidelijk 
van 258.000 tot 233.000. Daarna liep het aantal snel op tot ruim 272.500 
zaken in 2007. In 2008 daalde dit aantal weer en kwam uit op 260.000 
zaken. Het gaat daarbij om 166.000 zaken wegens misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht.
Het aantal ingeschreven geweldsmisdrijven is sinds 1995 bijna verdub-
beld van 29.000 tot 54.000 in 2008. Het aandeel van de geweldsmisdrijven 
binnen de bij het OM ingeschreven misdrijven uit het Wetboek van Straf-
recht is daarmee in de periode 1995-2008 toegenomen van 18% naar 32%. 
Het gaat bij de geweldsmisdrijven vooral om mishandeling en bedreiging.
Het grootste deel van de ingeschreven strafzaken uit het Wetboek van 
Strafrecht zijn vermogensmisdrijven. Absoluut en relatief gezien lopen 
deze strafzaken echter terug. In 1995 waren er nog ruim 103.000 (66% van 
de zaken uit het Wetboek van Strafrecht); in 2008 zijn het er 66.000 (40%). 
Eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal maken bij de vermogens-
misdrijven het merendeel uit. Juist deze misdrijven zijn sinds 1995 in aantal 
terug gelopen.
Vernielingen1 vormen de derde grote groep ingeschreven misdrijven. 
Net als de geweldsmisdrijven neemt dit soort zaken toe, van 23.000 (15%) 
in 1995 tot 37.000 (22%) in 2008 (zie figuur 6.1).
De misdrijven uit de Wegenverkeerswet vormen sinds enkele jaren een iets 
kleinere groep dan de geweldsmisdrijven. Het aantal economische delicten 
neemt af, terwijl de drugsdelicten toenemen.

1 Het gaat hier om de misdrijven die zijn geclassificeerd onder de noemer ‘vernielingen en misdrijven tegen 
de openbare orde en gezag’. Omwille van de leesbaarheid wordt deze categorie kortweg ‘vernielingen’ 
genoemd.
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Figuur 6.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven strafzaken naar 
soort misdrijven
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle bij het OM ingeschreven verdachten in 2008 is 83% meerder-
jarig, 14% minderjarig en 3% rechtspersoon. In de periode 1995-2008 
is het aandeel minderjarige verdachten toegenomen. Vooral het aantal 
verdachte meisjes is naar verhouding gestegen. Het aandeel rechts-
personen nam in die periode af: van ruim 8% van de ingeschreven 
 strafzaken in 1995 tot 3% in 2008 (zie figuur 6.2).

De verschillende soorten verdachten plegen verschillende soorten delic-
ten. Mannen plegen vooral gewelds- en vermogensmisdrijven (samen 
bijna drie kwart van de zaken gebaseerd op het Wetboek van Strafrecht). 
Jongens plegen vooral vermogensmisdrijven en vernielingen (samen zo’n 
70%). De geweldsmisdrijven (ongeveer een kwart van de misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht) nemen weliswaar toe, maar het gaat slechts om 
enkele procentpunten sinds 1995.
Vrouwen plegen vooral vermogensmisdrijven (rond de 60%), maar dit 
percentage neemt af doordat de geweldsmisdrijven en de vernielingen 
toenemen. Ook meisjes plegen vooral vermogensmisdrijven (minder dan 
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Figuur 6.2 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven strafzaken naar 
soort verdachte*
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* Percentages van het totale aantal verdachten.
Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

de helft van de zaken), maar ook hier nemen de geweldsmisdrijven en 
vernielingen toe.
Strafzaken tegen rechtspersonen hebben vrijwel altijd betrekking op 
misdrijven tegen de Wet op de economische delicten (WED). Als ze al een 
strafzaak hebben die is gebaseerd op een misdrijf uit het Wetboek van 
Strafrecht, dan gaat het voornamelijk om vermogensmisdrijven.2

6.1.2 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken

De arrondissementsparketten van het OM behandelen als eerste de 
ingeschreven strafzaken. De officier van justitie beslist aan de hand van 
door het justitiële beleid aangegeven criteria of hij in een bepaalde zaak 
overgaat tot vervolging. Er bestaat in Nederland geen vervolgingsplicht 
(zie hoofdstuk 2). Onder afdoeningen door het OM zijn alle beslissingen 
van het OM begrepen, exclusief de beslissingen tot dagvaarding.3

De ingeschreven zaken in een jaar zijn niet precies dezelfde als de afge-
dane zaken in dat jaar, omdat het OM en de rechter ook zaken van voor-
gaande jaren afdoen en sommige zaken pas in het jaar daarna of nog 
later worden afgedaan. Ook kunnen het OM en de rechter één of meer 

2 Bron: CBS, StatLine.
3 Hierbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het OM om een strafbeschikking op te 

leggen. Deze mogelijkheid bestaat sinds medio 2008 en wordt besproken in paragraaf 6.4.
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oorspronkelijk afzonderlijk ingeschreven zaken tegen een en dezelfde 
persoon die in voldoende mate met elkaar samenhangen in het vervolg 
van het traject samenvoegen. Het OM heeft hiervoor de mogelijkheid van 
de voeging ad informandum en de voeging ter berechting. De rechter kent 
de voeging ter zitting (zie hoofdstuk 7).
De absolute aantallen ingeschreven en afgedane strafzaken schomme-
len, maar laten geen sterke daling of stijging zien (zie figuur 6.3). In rela-
tieve zin is het OM in de loop van de tijd iets minder strafzaken zelf gaan 
afdoen. Dat betekent dat er relatief iets meer zaken via een dagvaarding 
voor de rechter worden gebracht.

Figuur 6.3 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven en afgedane 
strafzaken
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2008 deed het OM ruim 81.500 zaken wegens misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht af, minder dan de bijna 87.500 in 1995 
(zie figuur 6.4). Het aandeel geweldsmisdrijven daarbinnen is verdubbeld 
van 15% in 1995 tot 30% in 2008 (ruim 24.500 zaken). De toename in 
absolute aantallen was aanvankelijk gering, maar is vanaf 2001 gaan 
stijgen. Hiertegenover staat een daling van het aandeel vermogens-
misdrijven: van 68% in 1995 tot 53% in 1999. Daarna bleef het absolute 
aantal min of meer gelijk; het aandeel lag in 2008 op 38% (31.000) van 
de afgedane strafzaken. De vernielingen zijn in absolute aantallen sinds 
1995 verdubbeld, en maken in 2008 26% (ruim 21.500 zaken) uit van het 
totaal. Net als bij de ingeschreven strafzaken vormen bij de door het OM 
afgedane zaken de misdrijven uit de Wet op de economische delicten 
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en de misdrijven uit de Wegenverkeerswet en Opiumwet qua omvang 
vergelijkbare groepen.

Figuur 6.4 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken naar 
soort misdrijven
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

6.1.3 Wijze van afdoening door het Openbaar Ministerie

De afdoening van een strafzaak door het OM gebeurt op diverse wijzen. 
De belangrijkste daarvan zijn het sepot en de transactie. Daarnaast tellen 
de voeging ad informandum en de voeging ter berechting mee (zie ook 
hoofdstuk 2). Ook de overdracht van het ene naar het andere parket is een 
van de afdoeningen door het OM.4

Na een voeging of een overdracht zal het OM een strafzaak in de meeste 
gevallen uiteindelijk via een dagvaarding aan de rechter voorleggen. Van 
alle zaken die bij het OM zijn ingeschreven, wordt uiteindelijk ongeveer 
de helft voor de rechter gebracht middels een dagvaarding. Deze zaken 
worden daarom niet geteld bij de afdoeningen door het OM.

4 De strafbeschikking die het OM sinds medio 2008 kan opleggen, is ook een afdoening door het OM, 
maar hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar.
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Sepot
Er zijn twee soorten sepots. Bij het technische sepot ziet het OM af van 
(verdere) vervolging, omdat het meent dat dit niet tot een veroordeling 
zal leiden, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs of omdat het feit of de 
verdachte niet strafbaar is. Bij het beleidssepot ziet het OM af van vervol-
ging op grond van beleidsrichtlijnen (bijvoorbeeld wegens het algemene 
belang, de leeftijd of de gezondheidstoestand van de verdachte).
In 2008 seponeerde het OM in totaal ruim 35.000 strafzaken (29% van de 
afdoeningen door het OM). In 1995 ging het nog om 36% (zie figuur 6.5).
Tot 2002 waren er jaarlijks meer technische sepots dan beleidssepots. 
De laatste jaren zijn de aantallen vrijwel gelijk. In 2008 is bij iets meer 
dan de helft van de sepots sprake van een beleidssepot (15 van de 29%). 
Beleidssepots kunnen worden opgesplitst in voorwaardelijke, onvoor-
waardelijke en kale sepots. Een kaal sepot is een sepot zonder voorwaar-
den, zonder kennisgeving aan de verdachte en zonder overdracht naar een 
andere instantie zoals kantonrechter of buitenlandse justitiële autoriteit. 
In 1995 waren er ruim 7.500 kale sepots. Dit aantal kwam in 2008 uit op 
ruim 3.000 (bijna 3%).

Figuur 6.5 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken naar 
soort sepot
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

De misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht kennen in 2008 iets meer 
sepots (34%) dan bij het totale aantal strafzaken. De sepotpercentages 
bij de verschillende soorten misdrijven lopen sterk uiteen. Gewelds-
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misdrijven liggen met 46% ver boven het gemiddelde. Vermogens-
misdrijven liggen daar juist onder, met 27%. Ook vernielingen worden 
minder dan gemiddeld geseponeerd (30%).

Transactie
Een andere wijze van afdoening door het OM is de transactie (artikel 74 Sr).  
In de meeste gevallen stelt het OM hierbij als voorwaarde het betalen van 
een geldsom. Ook het uitvoeren van een taakstraf kan als voorwaarde 
worden gesteld. In de loop van de tijd kwamen steeds meer misdrijven in 
aanmerking voor deze afdoening én werd de inhoud van de te stellen voor-
waarden verruimd. De transactie gaat als afdoeningmiddel van het OM 
inmiddels ver aan kop.5

In de periode 1995-2008 is er sprake van een relatieve toename van het 
aantal transacties (zie figuur 6.6). In 1995 deed het OM bijna 21.000 straf-
zaken wegens een misdrijf uit het Wetboek van Strafrecht (24%) af met een 
transactie. In 2008 was dit opgelopen tot 49% (40.000 zaken) (zie tabel 6.6 
in bijlage 4).
Alleen de geweldsmisdrijven blijven onder dit gemiddelde. Vermogens-
misdrijven en vernielingen worden juist relatief vaak afgedaan met een 
transactie.

Figuur 6.6 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken: 
 transacties naar soort misdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 6.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

5 De strafbeschikking van het OM zal wellicht op termijn de transactie vervangen. Deze strafbeschikking 
heeft dezelfde reikwijdte als de transactie wat betreft misdrijven en inhoud. Een transactie is een aanbod; 
de strafbeschikking wordt door het OM opgelegd.
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Voeging en overdracht
Behalve te besluiten tot afdoening van een zaak door middel van een 
sepot of een transactie, kan de officier van justitie een zaak voegen of 
overdragen aan een ander parket.
Er zijn twee manieren om een zaak te voegen. De voeging ter berechting is 
het samenvoegen van ingeschreven strafzaken door het OM om de rechter 
verschillende zaken tegelijk te laten beoordelen. Het gaat dan vaak om 
meerdere zaken met dezelfde verdachte. In die gevallen is het praktisch 
en efficiënt om de verschillende feiten gezamenlijk te berechten. Bij een 
voeging ad informandum voegt het OM een strafzaak zonder tenlasteleg-
ging bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel 
de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met 
de feiten in de gevoegde zaak. Dit laatste kan alleen als de verdachte het 
strafbare feit dat wordt gevoegd, heeft bekend. Voegingen ter berechting 
komen bijna driemaal zo vaak voor als voegingen ad informandum.
Overdracht naar een ander parket gebeurt in beginsel op procestechni-
sche gronden. Meestal gaat het er dan om dat een zaak is ingeschreven in 
het ene arrondissement, terwijl een ander arrondissement bevoegd is.
Het aantal voegingen en overdrachten is tussen 1995 en 2008 zowel in 
absolute als in relatieve zin afgenomen (zie figuur 6.7). In 1995 werd 23% 
van de zaken door het OM afgedaan door een voeging of overdracht. In 
2008 was dit afgenomen tot 15%.

Figuur 6.7 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken: 
 voeging en overdracht
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.6 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De strafzaken die gebaseerd zijn op het Wetboek van Strafrecht kennen 
ongeveer evenveel voegingen en overdrachten (17% in 2008) als bij het 
totale aantal strafzaken. Hierbij springen de vermogensmisdrijven er 
juist uit: met 20% liggen deze misdrijven boven het gemiddelde. Gewelds-
misdrijven en vernielingen liggen met 15% iets onder het gemiddelde.

6.2 Vervolging van minderjarigen

De vorige paragraaf betrof de vervolging van minder- en meerderjarigen 
en rechtspersonen samen. In deze paragraaf staat de vervolging van straf-
rechtelijk minderjarigen centraal. Het betreft personen die op het moment 
waarop zij een strafbaar feit pleegden tussen de 12 en 18 jaar oud waren. 
Net als in de voorgaande paragraaf worden hier de bij het OM ingeschreven 
strafzaken beschreven en de manier waarop het OM deze zaken afdeed.

6.2.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven strafzaken tegen 
 minderjarigen

Sinds 1995 is er een stijging van het aantal bij het OM ingeschreven straf-
zaken tegen minderjarige verdachten. In 2008 gaat het om 36.500 inge-
schreven strafzaken, waarvan 32.000 zaken wegens misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht, anderhalf keer zoveel als in 1995. Deze stijging 
volgt logischerwijs op de toename in het aantal door de politie gehoorde 
minderjarige verdachten (zie hoofdstuk 5).
De strafzaken uit het Wetboek van Strafrecht die bij het OM zijn inge-
schreven in 2008, gaan vooral over vermogensmisdrijven en vernielingen. 
Sinds 1995 zijn er relatief meer geweldsmisdrijven (van 20 naar 27%) en 
meer vernielingen (van 21 naar 32%) ingeschreven bij het OM. De vermo-
gensmisdrijven namen in die periode af (van 58 naar 38%), al gaat het nog 
steeds om de grootste groep (zie tabel 6.11 in bijlage 4).

Bij de strafzaken tegen minderjarigen die in 2008 bij het OM zijn 
 ingeschreven, gaat het vooral om jongens, hoewel hun aandeel gestaag 
afneemt. Het aandeel van de meisjes stijgt. Ging het in 1995 nog in 90% 
van de jeugdstrafzaken om jongens, in 2008 betreft het 83%. Tegelijk neemt 
daarmee het percentage zaken tegen meisjes toe: van bijna 10% in 1995 tot 
17% in 2008 (zie tabel 6.2 in bijlage 4).

6.2.2 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken tegen 
 minderjarigen

Van de ingeschreven strafzaken tegen minderjarigen doet het OM onge-
veer twee derde deel zelf af. Bij het totale aantal zaken, dus minderjarigen, 
meerderjarigen en rechtspersonen samen, doet het OM ongeveer de helft 
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zelf af. Er worden in de afgelopen jaren steeds meer zaken door de rechter 
afgedaan. Tussen 1995 en 2008 is het aantal jeugdstrafzaken dat jaarlijks 
door het OM zelf wordt afgedaan (dus exclusief dagvaardingen), gestegen 
van bijna 14.500 naar ruim 21.000.
Alle soorten misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht namen tot 2007 
toe, maar namen in 2008 weer af. Bij deze zaken betrof in 2008 ruim een 
vijfde (22%) een geweldsmisdrijf. Nadere beschouwing van de gewelds-
misdrijven laat vooral een stijging zien van mishandeling en bedreiging. 
Bij het totale aantal afdoeningen door het OM (dus zaken tegen meerder-
jarigen, minderjarigen en rechtspersonen samen) was er bij de gewelds-
misdrijven ook sprake van een stijging.
Net als bij de volwassenen vormen de vermogensmisdrijven het groot-
ste deel: 38% in 2008. De vernielingen zitten daar dicht op met 36% van 
de door het OM afgedane jeugdstrafzaken. De toename van het aantal 
vernielingen komt voor het grootste deel voor rekening van de zaken naar 
aanleiding van misdrijven tegen de openbare orde (zie figuur 6.8).

Figuur 6.8 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken tegen 
minderjarigen naar soort misdrijven
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.13 in bijlage 4.
Bron: CBS

6.2.3 Wijze van afdoening door het Openbaar Ministerie

Ook bij jeugdstrafzaken heeft het OM verschillende mogelijkheden om 
zelf een zaak te beëindigen. De meest voorkomende manier is het aanbie-
den van een transactie, vaak met een leer- of werkproject als voorwaarde. 
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Andere mogelijkheden, die veel minder vaak worden toegepast, zijn 
 seponeren en voeging of overdracht van een zaak. In 2008 nam het aantal 
geseponeerde zaken toe, terwijl de transacties sterk en de voegingen en 
overdrachten licht daalden.

Figuur 6.9 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken tegen 
minderjarigen naar wijze van afdoening
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* Inclusief zaken waarvan het soort misdrijf onbekend is. Met ingang van 2001 worden lik-op-stuk 
afdoeningen geteld bij ‘Transacties’.

Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.14 in bijlage 4.
Bron: CBS

Sepot
Het aantal sepots laat tot 2004 een dalende lijn zien, van ruim 8.000 in 1995 
tot bijna 4.000 in 2004. Na 2004 neemt het absolute aantal sepots weer toe, 
tot bijna 6.000 in 2008. Daarmee komt het aandeel jeugdstrafzaken dat het 
OM in 2008 seponeerde uit op 24%. Het grootste deel hiervan (14 van de 
24%) is een beleidssepot. Daartoe werd relatief vaak besloten op gronden 
samenhangend met de persoon van de verdachte, of op gronden samen-
hangend met de verhouding tussen de verdachte en de benadeelde (zie 
tabel 6.14 in bijlage 4).

De misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht namen ruim 5.000 sepots 
voor hun rekening (25%, tegen 9% in 1995). Alleen geweldsmisdrijven 
worden meer dan gemiddeld afgedaan met een sepot (33%). Vermogens-
misdrijven en vernielingen kennen veel minder sepots.
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Transactie
De transactie is de meest voorkomende OM-afdoening die aan minder-
jarigen wordt aangeboden. Het aantal transacties is tussen 1995 en 2005 
jaarlijks gestegen. Daarna bleef het twee jaar constant en daalde het in 
2008. In 1995 deed het OM 3.000 jeugdstrafzaken uit het Wetboek van 
Strafrecht af met een transactie. Inmiddels is dit aantal bijna verviervou-
digd, tot ruim 11.500 in 2008. Het aandeel transacties steeg hiermee van 
21% in 1995 tot 55% in 2008.
Geweldsmisdrijven worden relatief weinig afgedaan met een transactie 
(46%). Vermogensmisdrijven (58%) en vernielingen (57%) kennen juist 
relatief veel transacties.
Een groot deel (72%) van de transacties betreft transacties met als voor-
waarde een leer- of werkproject.6 In 2008 bedroeg dit aantal transacties 
8.500 (zie figuur 6.10).

Figuur 6.10 Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken tegen 
minderjarigen: transacties met als voorwaarde een leer- 
of werkproject
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* De transacties met als voorwaarde een leer- of werkproject bevatten zowel de transacties die een 
taakstraf inhouden als de beleidssepots na dienstverlening.

Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.14 en 6.16 in bijlage 4.
Bron: CBS

6 Hierbij worden ook de beleidssepots na dienstverlening geteld, het vroegere ‘officiersmodel’ (zie ook 
hoofdstuk 2). Het gaat daarbij de laatste jaren om enkele tientallen zaken.
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Voeging en overdracht
In de periode 1995-2008 ligt het aantal jeugdstrafzaken dat wordt gevoegd 
jaarlijks rond de 3.000. Voegingen ter berechting zijn in het afgelopen 
jaar bijna vijfmaal zo vaak toegepast als voegingen ad informandum. 
In 2008 betrof 12% van alle afdoeningen door het OM een voeging ter 
berechting en 3% van de OM-afdoeningen een voeging ad informandum. 
Overdrachten naar een ander parket vormden in 2008 5% van de afdoe-
ningen door het OM. Dit percentage is iets lager dan in 1995 (6%). In totaal 
deed het OM in 2008 20% van de zaken af middels een voeging of over-
dracht, tegen 24% in 1995.
Ditzelfde percentage geldt voor de misdrijven uit het Wetboek van Straf-
recht. De aandelen bij de verschillende soorten misdrijven wijken hier 
niet sterk van af. Geweldsmisdrijven (21%) en vermogensmisdrijven (23%) 
worden iets vaker dan gemiddeld gevoegd of overgedragen, net als in 1995 
(respectievelijk 25 en 28%). Vernielingen liggen met 17% (18% in 1995) juist 
iets onder het gemiddelde.

6.3 Doorlooptijd in strafzaken (Openbaar Ministerie)

Een zaak neemt tussen de inschrijving bij en de afdoening door het OM 
een bepaalde tijd in beslag, de doorlooptijd. In 1995 betrof de doorlooptijd 
voor zaken op basis van het Wetboek van Strafrecht gemiddeld 131 dagen 
(ruim 4 maanden). Tot 2002 nam dit toe tot 156 dagen (ruim 5 maanden), 
om vervolgens af te nemen tot 107 dagen (3,5 maand) in 2008 (zie figuur 
6.11).7 De verschillen tussen de verschillende soorten delicten zijn klein, 
en worden vooral bepaald door de complexiteit van de zaak.
Ook bij de zaken gebaseerd op misdrijven uit de Opiumwet (92 dagen in 
2008), de Wet op de economische delicten (78 dagen) en de Wet wapens en 
munitie (67 dagen) namen de doorlooptijden tot 2007 af, om in 2008 weer 
iets toe te nemen.

7 Voor deze vergelijking is een maand gesteld op 30 dagen.
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Figuur 6.11 Doorlooptijden in strafzaken (Openbaar Ministerie), 
in dagen
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.10 in bijlage 4.
Bron: CBS

6.4 Berechting door het Openbaar Ministerie:  
de OM-strafbeschikking

Sinds februari 2008 mag het OM voor bepaalde delicten, buiten de rechter 
om, zelf de schuld vaststellen van en straffen opleggen aan verdachten 
door inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening. De strafbeschikking 
kan diverse straffen, maatregelen en aanwijzingen inhouden: geldboetes, 
taakstraffen en ontzegging van de rijbevoegdheid. Maar ook het betalen 
van schadevergoeding aan het slachtoffer behoort tot de mogelijkheden, 
net als gedragsaanwijzingen zoals deelname aan een afkickprogramma of 
een straatverbod. Het OM mag geen vrijheidsbenemende straffen opleg-
gen (zie ook hoofdstuk 2). Pas in 2010 of later kan het OM deze strafbe-
schikking ook aan minderjarigen opleggen.

6.5 Resumé

In 2008 werden in totaal 260.000 strafzaken ingeschreven bij het 
Openbaar Ministerie, waarvan er 166.000 waren gebaseerd op misdrijven 
uit het Wetboek van Strafrecht. Dit aantal zaken ligt na een daling en een 
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stijging weer op hetzelfde niveau als in 1995. Het OM deed in 2008 onge-
veer de helft van de zaken uit het Wetboek van Strafrecht zelf af (ruim 
81.500). Ruim een derde van deze zaken seponeerde het OM. Daarnaast 
werd bijna de helft van deze strafzaken afgedaan met een transactie. 
De resterende zaken werden afgedaan via een voeging of overdracht naar 
een ander parket.
Het aantal geweldsmisdrijven dat werd ingeschreven bij het OM is sinds 
1995 bijna verdubbeld tot 54.000 in 2008. In 2008 deed het OM ruim 24.500 
geweldsmisdrijven zelf af. Bijna de helft van deze zaken werd door het OM 
geseponeerd. Dit percentage ligt boven het gemiddelde. Nog eens twee 
vijfde van de geweldsmisdrijven werd afgedaan met een transactie. De 
overige geweldsmisdrijven werden afgedaan middels een voeging of over-
dracht.
Het grootste deel van de ingeschreven strafzaken (66.000) betreft vermo-
gensmisdrijven, hoewel deze afnemen. Het OM deed in 2008 31.000 
vermogensmisdrijven zelf af. Het OM seponeerde minder vermogens-
misdrijven dan gemiddeld. Wel worden deze misdrijven relatief vaak 
afgedaan met een transactie. Vermogensmisdrijven worden meer dan 
gemiddeld afgedaan via een voeging of overdracht.
Het aantal vernielingen (inclusief misdrijven tegen de openbare orde 
en gezag) neemt toe, tot 37.000 bij het OM ingeschreven zaken in 2008. 
Ook het aantal vernielingen dat door het OM zelf wordt afgedaan (ruim 
21.500), neemt toe. Vernielingen worden relatief weinig geseponeerd. 
Net als vermogensmisdrijven worden vernielingen relatief vaak afgedaan 
met een transactie. Net als geweldsmisdrijven worden vernielingen iets 
minder dan gemiddeld gevoegd of overgedragen aan een ander parket.
Het aantal strafzaken tegen minderjarigen neemt toe. In 2008 werden 
36.500 jeugdstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar Ministerie, waar-
van 32.000 zaken wegens misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het 
OM doet ongeveer twee derde van de jeugdstrafzaken zelf af (ruim 21.000 
in 2008). Het grootste, maar kleiner wordende deel betreft vermogensmis-
drijven. De geweldsmisdrijven en vernielingen nemen toe. Net als bij de 
volwassenen worden relatief steeds meer jeugdstrafzaken niet door het 
OM zelf afgedaan, maar voor de rechter gebracht. Het OM seponeerde 
tot 2004 steeds minder jeugdstrafzaken, maar de afgelopen jaren stijgt 
dit aandeel weer. In 2008 werd een kwart van de zaken geseponeerd. 
Het aandeel transacties steeg jarenlang, maar was stabiel in de afgelopen 
twee jaar. Bijna drie kwart hiervan had als voorwaarde het volgen van een 
leer- of werkproject. Het resterende eenvijfde deel van de jeugdstrafzaken 
werd afgehandeld via een voeging of overdracht naar een ander parket.
De doorlooptijd (tijd tussen inschrijving en afdoening door het OM) voor 
misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht is tussen 1995 en 2002 gestegen. 
Daarna nam de doorlooptijd weer af, en kwam in 2008 uit op 107 dagen 
ofwel 3,5 maand.
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