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In de hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn de verschillende onderdelen van de 
strafrechtsketen beschreven. Zij geven achtereenvolgens een beeld van 
slachtoffers en criminaliteit, de geregistreerde criminaliteit, de opsporing 
en de vervolging en berechting van verdachten.1 Ontwikkelingen die reeds 
in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken, worden in dit hoofdstuk 
nog eens naast elkaar gelegd. Een aandachtspunt hierbij is dat de ver-
schillende onderdelen in de keten niet zonder meer naast elkaar kunnen 
worden gelegd, omdat de gegevens van de verschillende onderdelen van 
de keten afkomstig zijn uit verschillende informatiebronnen. In  bijlage 3 
wordt een overzicht gegeven van een aantal redenen waarom een volle-
dige vergelijking niet mogelijk is. Wanneer rekening wordt gehouden met 
de vertekeningen en beperkingen die in bijlage 3 worden genoemd, kun-
nen de ketenschakels wel degelijk naast elkaar worden gelegd, waardoor 
inzicht ontstaat in de ontwikkelingen en samenhangen tussen de onder-
delen van de strafrechtsketen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. De samenhang in de straf-
rechtsketen wordt eerst belicht voor het totaalbeeld, dat wil zeggen 
misdrijven van meerder- en minderjarigen samen (paragraaf 9.1). Daarna 
worden de misdrijven die zijn gepleegd door minderjarigen nog eens apart 
belicht (paragraaf 9.2). In het resumé (paragraaf 9.3) worden de meest in 
het oog springende ontwikkelingen nogmaals benadrukt.
Alle in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens over vervolging en berech-
ting betreffen strafzaken in eerste aanleg. Bij combinaties van straffen 
zijn alle bij deze combinaties betrokken straffen apart meegeteld.

Zoals reeds in de inleiding (zie hoofdstuk 1) van deze publicatie is weer-
gegeven, beperken de gegevens van de geregistreerde criminaliteit en de 
gehoorde verdachten zich tot en met 2007.

9.1 De strafrechtsketen in samenhang

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen in de verschillende onderde-
len van de strafrechtsketen in de periode 1995-2008 voor het totaalbeeld, 
dus misdrijven gepleegd door zowel meerderjarigen als minderjarigen 
samen. Criminaliteit omvat hier, evenals elders in deze publicatie, vrijwel 
uitsluitend misdrijven met uitzondering van de Halt-waardige delicten 
voor minderjarigen, die ook betrekking kunnen hebben op een overtre-

1 De tenuitvoerlegging van sancties komt hierbij niet aan bod, omdat de huidige gegevens met betrek-
king tot de  tenuitvoerlegging niet toereikend zijn om zinvolle vergelijkingen met de opgelegde sancties 
te maken. Een reden is dat een groot deel van de opgelegde sancties al in voorlopige hechtenis wordt 
uitgezeten en ook als zodanig in de informatiesystemen van DJI wordt doorgevoerd (zie ook hoofdstuk 
8). 
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ding.2 In de rest van dit hoofdstuk wordt, om redenen van eenvoud, verder 
de term misdrijven gebruikt.

9.1.1 Misdrijven in de strafrechtsketen

Figuur 9.1 brengt de verschillende onderdelen van de strafrechtsketen in 
2008 in beeld. Voor een beschrijving van de diverse fasen van de straf-
rechtelijke verwerking van misdrijven wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
Het schema laat zien dat er in elke fase van de keten een selectieproces 
plaatsvindt.3 Dat begint al bij de registratie door de politie.4 Lang niet alle 
misdrijven worden bij de politie gemeld en niet alle meldingen worden 
door de politie geregistreerd. Slechts een deel van de misdrijven wordt 
opgehelderd. Het aantal verdachten dat de politie hoort, ligt dan ook 
aanzienlijk onder het aantal geregistreerde misdrijven.5 Van de verdach-
ten die de politie hoort, wordt het merendeel ingeschreven bij het Open-
baar Ministerie. De politie kan zelf bepaalde zaken met een minderjarige 
verdachte afdoen door middel van een ‘politiesepot’ of een verwijzing 
naar een Halt-bureau (zie hoofdstuk 2). Ook kan de politie sinds 1993 met 
meerderjarige verdachten van kleine winkeldiefstallen een transactie 
overeenkomen (politietransactie).6 In de andere gevallen legt de politie bij 
voldoende grond voor verdenking en vervolging een proces-verbaal over 
de verdachte en de betreffende misdrijven voor aan het OM. Ongeveer 6% 
van de instroom bij het OM is overigens afkomstig van andere instanties 
dan de politie.7 Over het algemeen zijn dat de bijzondere opsporingsdien-
sten.8

2 In de cijfers van het CJIB weergegeven in hoofdstuk 8 zitten voor een deel ook overtredingen begrepen. 
3 Bij de interpretatie van dit selectieproces dienen de kanttekeningen in bijlage 3 in ogenschouw te wor-

den genomen. Zo kunnen uitspraken als ‘X% van ketenonderdeel A stroomt door naar ketenonderdeel B’ 
op grond van dit schema niet worden gedaan.

4 Inclusief Koninklijke Marechaussee.
5 Overigens kan een verdachte meer dan één misdrijf op zijn kerfstok hebben. Een relatief kleine groep 

verdachten is verantwoordelijk voor relatief veel geregistreerde misdrijven (Wartna & Tollenaar, 2004). 
Daartegenover staat dat een misdrijf door meer dan één dader kan zijn gepleegd. Voor de precieze 
definitie van gehoorde verdachte wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

6 Tot 1 januari 2004 bestond die mogelijkheid ook voor lichtere gevallen van rijden onder invloed. Vanaf 
deze datum kunnen zaken naar aanleiding van rijden onder invloed via de politie direct naar het CJIB 
worden gestuurd, zonder tussenkomst van het OM.

7 Bron: OMDATA.
8 Met ingang van 1 januari 2002 kent Nederland vier zogenoemde bijzondere opsporingsdiensten, elk 

met een eigen specifieke opsporingstaak: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische 
 Controledienst, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Algemene Inspectiedienst en de VROM 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
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Figuur 9.1 Misdrijven in de strafrechtsketen, 2008*

geschat aantal delicten tegen burgers (a)

geschat aantal delicten tegen bedrijven (b)

overige delicten (c)

5.800.000

2.700.000

onbekend

opgemaakte processen-verbaal

gehoorde verdachten

door de politie geregistreerde misdrijven (d)Geregistreerde
misdrijven

ondervonden delictenSlachtofferschap

instroom

afgedaan

Politietransacties misdrijven (e)

Halt-verwijzingen (f)

OM

technisch sepot

beleidssepot

transactie

overige afdoeningen

rechter

schuldigverklaring

vrijspraak en ontslag rechtsvervolging

overige afdoeningen

14%

15%

56%

15%

  

91%

  7%

  1%

door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaardelijke sancties (h)

Bestraffingen

geldboetes

vrijheidsbenemende

sancties1

taakstraffen

ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

en schadevergoeding

ontzegging rijbevoegdheid

overige straffen

31%

17%

29%

11%

6%

6%

strafzaken (g)Vervolging en berechting

28.170

21.430

260.200

249.700

127.400

116.300

10.200

900

122.300

17.400

17.900

68.400

18.600

15.400 taakstraffen
39.700 betalen geldsom
13.300 overige transacties

144.700

44.300

24.700

41.800

16.300

9.000

8.500

1.214.500

354.000

* De cijfers betreffende opgemaakte processen-verbaal en gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
a Bron: Veiligheidsmonitor Rijk 2008 (VMR). Het geschatte aantal misdrijven tegen burgers heeft enige overlap met het geschatte 

aantal misdrijven tegen bedrijven. De omvang van deze overlap is niet bekend.
b Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 (MCB). Het geschatte aantal misdrijven tegen bedrijven heeft enige overlap met 

het geschatte aantal misdrijven tegen burgers. De omvang van deze overlap is niet bekend.
c Misdrijven die buiten bereik van de VMR en MCB blijven: misdrijven zonder direct slachtoffer (bijv. drugssmokkel en heling), 

misdrijven tegen overheidsinstellingen, misdrijven tegen 15-minners, enz.
d Bron: CBS Politiestatistiek: inclusief misdrijven tegen bedrijven en instellingen, en inclusief ‘slachtofferloze misdrijven’. Cijfers 

betreffende opgemaakte processen-verbaal en gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
e Bron: CJIB.
f Bron: Halt Nederland. In deze cijfers zitten ook de Halt-verwijzingen voor een overtreding, die naar schatting een derde van alle 

Halt-verwijzingen uitmaken. De gepresenteerde cijfers van door de politie gehoorde minderjarige verdachten hebben uitsluitend 
betrekking op misdrijven.

g Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek. De taakstraffen OM zijn exclusief de sepotgrond met als voorwaarde dienstverlening.
h Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek. De voorwaardelijke sancties zijn buiten beschouwing gelaten. Bij combinaties van 

sancties zijn alle sancties afzonderlijk geteld. Daardoor is het aantal (deels) onvoorwaardelijke sancties hoger dan het aantal 
schuldigverklaringen.
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Bij het OM vindt een verdere selectie plaats. Het OM kan besluiten een 
zaak betreffende een verdachte (van één of meer misdrijven) te seponeren, 
omdat voldoende bewijs ontbreekt (technisch sepot) of omdat vervolging 
niet opportuun wordt geacht (beleidssepot).
Tevens kunnen zaken bij elkaar worden gevoegd. Bovendien kan het OM 
sinds 1983 in bepaalde misdrijfzaken een transactie aanbieden aan de 
verdachte. Als deze bereid is aan bepaalde voorwaarden te voldoen, ziet 
het OM van verdere vervolging af. Die voorwaarden hebben de vorm 
van de betaling van een geldbedrag, het ondergaan van een taakstraf en 
dergelijke.
De rest van de zaken brengt het OM via een dagvaarding voor de rechter. 
Deze kan de verdachte vrijspreken of schuldig verklaren.9 In dat laatste 
geval zal de rechter meestal een straf of maatregel opleggen (zie hoofd-
stuk 2).
Figuur 9.2 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal geregis-
treerde misdrijven, de opsporing en de vervolging en berechting van 
verdachten.

Figuur 9.2 Misdrijven: van registratie tot afdoening in eerste aanleg 
(index: 1995=100)
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* Inclusief lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 6.7 en tabel 9.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

9 Ook kan de rechter een verdachte ontslaan van rechtsvervolging (zie hoofdstuk 2).
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Opmerkelijk zijn de sinds 2001 sterk uiteenlopende ontwikkelingen van 
de aantallen geregistreerde misdrijven en gehoorde verdachten. Terwijl 
het aantal geregistreerde misdrijven tussen 2001 en 2007 daalt met 12%, 
stijgt het aantal gehoorde verdachten in die periode met 20%. Een nadere 
uitsplitsing naar type misdrijf leert dat de daling van het aantal geregis-
treerde misdrijven vooral heeft plaatsgevonden bij de vermogensmisdrij-
ven (zie tabel 4.7 in bijlage 4). De groei van het aantal gehoorde verdachten 
sinds 2001 heeft zich met name voorgedaan bij de misdrijfcategorieën 
bedreiging, mishandeling en misdrijven tegen openbare orde en gezag 
(zie tabel 4.15 in bijlage 4). Overigens is het aantal gehoorde verdachten 
in 2007 licht gedaald. Ook het aantal transacties en schuldigverklaringen 
neemt vanaf 2001 eerst aanmerkelijk toe, om na 2006 te gaan dalen.
Figuur 9.3 laat zien hoe de verschillende soorten bestraffing zich hebben 
ontwikkeld.

Figuur 9.3 (Deels) onvoorwaardelijke bestraffingen in eerste aanleg
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incl. dienstverlening.

*** Hieronder wordt onder meer verstaan: lik-op-stuk (OM-transactie), schadevergoeding 
(OM-transactie en door rechter opgelegde maatregel), ontzegging rijbevoegdheid, verbeurdver-
klaring, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, en onttrekking aan het verkeer.

**** Hieronder wordt verstaan: gevangenisstraf, hechtenis, militaire detentie, jeugddetentie, tucht-
school, arrest, tbs, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ), plaatsing in een psychiatri-
sche inrichting, alle (deels) onvoorwaardelijk.

Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.6, 6.8, 7.9 en 9.1 in bijlage 4.
Bron: CBS
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De financiële bestraffingen zijn in de periode 1995-2008 de meest voor-
komende sanctie. Na 2003 nemen ze echter gestaag in aantal af. Dit geldt 
zowel voor OM-transacties ‘betalen geldsom’ als voor door de rechter 
opgelegde boetes (zie tabel 9.1 in bijlage 4).
Taakstraffen zijn vanaf 1995 fors in aantal gegroeid, maar de groei lijkt 
inmiddels een plafond te hebben bereikt. OM-taakstraffen (OM-transactie 
met een taakstraf als voorwaarde) zijn na een aanvankelijke groei in 2008 
gedaald tot 15.500. Ook het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen 
groeide aanvankelijk tot en met 2006, om daarna te stagneren. In 2008 
legde de rechter, net als in 2006, 41.800 taakstraffen op.

Terwijl in 2000 (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende sancties en 
maatregelen (onder meer gevangenisstraffen, jeugddetenties, terbeschik-
kingstellingen en PIJ-maatregelen) nog net iets vaker werden toegepast 
dan taakstraffen, bedraagt het aantal vrijheidsbenemende sancties en 
maatregelen in 2008 minder dan de helft van het totale aantal opgelegde 
taakstraffen, namelijk 25.100. Naast de forse stijging van het aantal taak-
straffen is met name de opmerkelijke daling van het aantal (deels) onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen na 2003 hieraan debet (zie tabel 7.9 in 
bijlage 4). Het aantal opgelegde jeugddetenties neemt na 2005 eveneens af 
(zie paragraaf 9.2).
Figuur 9.4 toont de ontwikkeling van de (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen (hechtenissen, gevangenisstraffen en jeugddetenties), 
de gemiddelde strafduur en het aantal detentiejaren. De gemiddelde 
strafduur en het aantal detentiejaren zijn zodanig berekend dat rekening 
is gehouden met de regeling van vervroegde invrijheidstelling.10 Voor de 
berekening van de gemiddelde strafduur en het aantal detentiejaren wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7.

Het aantal opgelegde vrijheidsstraffen en detentiejaren vertoont na een 
aantal jaren van stijging in 2003 een piek, waarna zich een forse daling 
inzet. De gemiddelde strafduur vertoont in de periode 1995-2008 geringe 
schommelingen. Zowel het aantal vrijheidsstraffen als de gemiddelde 
strafduur en het aantal detentiejaren liggen in 2008 iets onder het niveau 
van 1995.

10 Vanaf 1 juli 2008 is de vervroegde invrijheidstelling vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Hierdoor is het niet langer standaard dat een deel van de straf niet wordt uitgezeten, maar zijn hier 
voorwaarden aan verbonden. Uit praktische overwegingen is gekozen om alle vrijheidsstraffen die tot en 
met 2008 zijn opgelegd, op dezelfde manier om te rekenen naar detentiejaren. Hierbij wordt dus uitge-
gaan van de berekening van de uit te zitten tijd volgens de regeling van de vervroegde invrijheidstelling 
(zie ook hoofdstuk 7).
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Figuur 9.4 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in aantal, 
strafduur en detentiejaren (index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.12, 7.13, 7.14, 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

In het vervolg van deze paragraaf worden vier misdrijfcategorieën en hun 
gang door de strafrechtsketen in de periode 1995-2008 naast elkaar gelegd. 
Het betreft de geweldsmisdrijven, de vermogensmisdrijven, vernie-
lingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag (hierna te noemen 
‘vernielingen’) en de misdrijven tegen de Opiumwet.11 De misdrijven 
tegen de Opiumwet worden als aparte categorie belicht, aangezien ze 
als slacht offerloos misdrijf een beperkte rol spelen aan het begin van de 
strafrechts keten, terwijl ze een relatief groot beslag leggen op de capaciteit 
van het gevangeniswezen.

Figuur 9.5 laat het relatieve aandeel zien van deze vier misdrijfcategorieën 
plus een restcategorie12 in de verschillende fasen van de strafrechts-
keten in 2008. Aangezien cijfers omtrent processen-verbaal en gehoorde 
verdachten voor 2008 nog niet beschikbaar zijn, zijn hiervoor in 
figuur 9.5 – ter illustratie – de relatieve aandelen in 2007 weergegeven. 

11 Zie bijlage 2 voor een gedetailleerde beschrijving van de misdrijfcategorieën.
12 In deze restcategorie zitten onder meer de delicten tegen de Wegenverkeerswet, de Wet op de econo-

mische delicten en de Wet wapens en munitie.
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Omdat  schuldigverklaringen bijna altijd gepaard gaan met strafoplegging, 
en een transactie in feite een bestraffing zonder tussenkomst van de 
rechter is, wordt hier over ‘bestraffingen’ gesproken waar het gaat 
om transacties door het OM en schuldigverklaringen door de rechter. 
De (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bestaan uit hechtenissen, 
gevangenisstraffen en jeugddetenties.

Figuur 9.5 Aandeel misdrijfcategorieën in de strafrechtsketen, 2008*
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* De cijfers van het aantal processen-verbaal en de gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
** OM-transacties en schuldigverklaringen door de rechter.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 4.10, 6.7, 7.5, 7.12, 7.14, 7.24, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2007 werd 9% van het totale aantal processen-verbaal van aangifte 
naar aanleiding van een geweldsmisdrijf opgemaakt. Het aandeel van 
geweldsmisdrijven in het totale aantal gehoorde verdachten lag met 
24% al een stuk hoger, aangezien het ophelderingspercentage voor deze 
misdrijf categorie aanzienlijk hoger is dan gemiddeld. In 2008 bedroeg het 
aandeel van geweldsmisdrijven in het totale aantal bestraffingen 19%. Het 
aandeel van geweldsmisdrijven in de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
was met 26% iets hoger. Doordat de gemiddelde strafduur relatief hoog is, 
hadden de geweldsmisdrijven met 44% het grootste aandeel in het aantal 
opgelegde detentiejaren in 2008.
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De vermogensmisdrijven bewegen zich op een geheel andere manier 
door de keten dan de geweldsmisdrijven. In 2007 was het aandeel in de 
processen-verbaal met 56% groot. Naast het feit dat vermogenscrimina-
liteit een veelvoorkomend misdrijftype is, speelt waarschijnlijk ook de 
eis van aangifte die verzekeringsmaatschappijen stellen aan uitkering 
van een schadebedrag een rol. Doordat het ophelderingspercentage het 
laagste is van de in dit hoofdstuk behandelde misdrijftypen, was in 2007 
het aandeel vermogensmisdrijven bij de gehoorde verdachten met 27% 
aanzienlijk kleiner dan bij de pv’s. Het aandeel vermogensmisdrijven 
was in 2008 wat de bestraffingen betreft iets hoger dan dat van geweld, 
namelijk 26%. Opvallend is vervolgens het grote aandeel in de (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen: 42%. Wanneer men eenmaal door 
de rechter schuldig is bevonden, is de kans op een (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf dus aanzienlijk. De gemiddelde strafduur is relatief 
laag, waardoor het aandeel in het totale aantal detentiejaren uiteindelijk 
minder dan de helft bedraagt van dat bij de geweldsmisdrijven, namelijk 
20% in 2008.
De gang door de strafrechtsketen van vernielingen ziet er weer volle-
dig anders uit. In 2007 had dit type misdrijf een aandeel van 18% in de 
processen-verbaal, en 16% in de gehoorde verdachten. In 2008 bedroeg het 
aandeel van vernielingen in de bestraffingen 15%, om te dalen via 8% in 
de (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar 6% in het aantal opge-
legde detentiejaren.
Van misdrijven tegen de Opiumwet wordt bijna nooit aangifte gedaan: 
in 2007 bedroeg het aandeel in de processen-verbaal slechts 1%. Bij de 
gehoorde verdachten ligt het aandeel misdrijven tegen de Opiumwet al 
hoger, op 6% in 2007. Misdrijven tegen de Opiumwet hebben ook een 
bescheiden aandeel in het aantal bestraffingen, 7% in 2008. Personen die 
door de rechter schuldig zijn verklaard, hebben echter een vrij grote kans 
op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Het aandeel misdrijven tegen de 
Opiumwet in de (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen lag daardoor 
in 2008 met 14% fors hoger dan bij de bestraffingen. Aangezien er voor 
misdrijven tegen de Opiumwet relatief lange straffen worden opgelegd, 
komt het aandeel in de opgelegde detentiejaren uiteindelijk uit op 24%.
Ten slotte valt in figuur 9.5 het grote aandeel overige misdrijven in het 
aantal bestraffingen op (34% in 2008), tegenover een fors kleiner aandeel 
in aan de ene kant processen-verbaal (15% in 2007) en gehoorde verdach-
ten (27% in 2007) en aan de andere kant de onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen (9% in 2008) en opgelegde detentiejaren (7% in 2008). Het gaat 
hier veelal om verkeersmisdrijven, die vaak worden bestraft door middel 
van een transactie of een schuldigverklaring. Onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen worden hiervoor niet vaak opgelegd en zijn daarbij over het 
algemeen van korte duur.
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In de subparagrafen 9.1.2 tot en met 9.1.5 wordt de gang van de 
 verschillende misdrijfcategorieën in de strafrechtsketen beschreven 
van 1995-2008.

9.1.2 Geweldscriminaliteit, 1995-2008

Figuur 9.6 brengt de ontwikkeling van de geregistreerde geweldscrimina-
liteit en de justitiële reactie daarop in beeld voor de periode 1995 tot en 
met 2008.

Figuur 9.6 Geweldsmisdrijven: processen-verbaal van aangifte, 
gehoorde verdachten, transacties en schuldig-
verklaringen (index: 1995=100)
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* Inclusief lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 4.2, 6.7, 7.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal naar aanlei-
ding van geweldsmisdrijven stijgt in de periode 1995-2007 met 71%. Met 
name de groei van het aantal mishandelingen heeft hiertoe bijgedragen 
(zie tabel 4.7 in bijlage 4). Overigens vlakt de groei van het aantal pv’s met 
betrekking tot een geweldsmisdrijf de laatste jaren af. Het aantal door de 
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politie gehoorde verdachten van een geweldsmisdrijf steeg van 38.400 in 
1995 naar 83.400 in 2007.
De stijging van de geregistreerde geweldscriminaliteit zou (deels) 
kunnen worden veroorzaakt doordat de aangiftebereidheid ten aanzien 
van geweld mogelijk is toegenomen. Daarom is het goed om ook naar 
ontwikkelingen volgens de slachtofferenquêtes te kijken. Volgens de 
laatst verschenen Politie Monitor Bevolking (PMB 2005) was de aangifte-
bereidheid ten aanzien van geweldsmisdrijven in 2004 juist iets lager dan 
in 1995.13 De CBS-slachtofferenquêtes ERV en POLS14 (zie hoofdstuk 3) 
laten tussen 1995 en 2004 wel een toename van de aangiftebereid-
heid zien, maar deze is veel kleiner dan de toename van geregistreerde 
gewelds misdrijven in deze periode. Volgens de Veiligheidsmonitor Rijk 
(VMR 2007) en in 2008 de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM 2008) is het 
meldingspercentage voor geweldsmisdrijven de laatste jaren constant 
(zie ook hoofdstuk 3). Ondanks onderlinge verschillen schetsen enquê-
tes onder de bevolking kortom het beeld dat het aantal slachtoffers van 
gewelds criminaliteit aanzienlijk minder is gestegen dan de groei van het 
aantal pv’s doet vermoeden. Een grotere aandacht van politie en justi-
tie voor de verschillende vormen van geweldscriminaliteit, en daarmee 
gepaard gaande een verschuiving van de grenzen van wat als gewelds-
criminaliteit gezien wordt, kan dit verschijnsel wellicht verklaren.
In figuur 9.6 valt ten slotte vooral de explosieve groei van het aantal 
transacties in de periode 1995-2006 op. Deze groei wordt voor de helft 
veroorzaakt door de groei van het aantal taakstraffen volgens het trans-
actiemodel.15 Het betreft hier in hoofdzaak transacties wegens bedreiging. 
Vanaf 2007 treedt een lichte daling van het aantal transacties op, onder 
meer doordat het aantal voor geweldsmisdrijven opgelegde taakstraffen 
volgens het transactiemodel voor het eerst daalt. Het totale aantal bestraf-
fingen in geweldszaken verdubbelde bijna tussen 1995 en 2008.

Dat geweldsmisdrijven sinds 1995 in toenemende mate worden bestraft 
met een taakstraf, is ook duidelijk zichtbaar in figuur 9.7.

13 Waar in deze paragraaf melding wordt gemaakt van cijfers uit de Politie Monitor Bevolking (PMB), gaan 
die niet verder dan 2004 (afkomstig uit de laatste PMB 2005) (zie hoofdstuk 3).

14 In ERV en POLS wordt geweld overigens iets anders gedefinieerd dan in de Politiestatistieken.
15 Vanaf 1995 kan de taakstraf als OM-transactie aan minderjarigen worden opgelegd, aan meerderjarigen 

is dat pas sinds 2001 het geval (zie ook hoofdstuk 2).
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Figuur 9.7 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, taakstraffen 
en financiële bestraffingen voor geweldsmisdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.8, 7.15, 7.12, 7.24 in bijlage 4. Van de financiële bestraf-
fingen uitgesplitst naar misdrijfcategorie zijn geen tabellen opgenomen.
Bron: CBS

Het aantal taakstraffen (OM-taakstraffen en opgelegd door de rechter) 
neemt over de gehele periode fors toe. Ook het aantal financiële bestraf-
fingen stijgt gestaag tussen 1995 en 2006, maar vanaf 2007 zet een lichte 
daling in. Het aantal (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (jeugd-
detenties, gevangenisstraffen en hechtenissen) stijgt van 1995 tot 2004 
van 5.100 naar 8.200. Daarna zet een daling in. In 2008 is het aantal (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gedaald tot 6.300.
Deze daling is ook goed zichtbaar wanneer het aantal vrijheidsstraffen in 
indexcijfers wordt uitgezet tegen de gemiddelde duur en het aantal deten-
tiejaren (zie figuur 9.8). Doordat de gemiddelde strafduur ten aanzien van 
geweldsmisdrijven in 2008 (237 dagen) aanzienlijk lager is dan in 1995 
(329 dagen), komt het aantal detentiejaren in 2008 lager uit dan in 1995. 
De gemiddelde strafduur neemt in 2007 en 2008 echter voor het eerst sinds 
1995 toe, met zo’n 3% per jaar.
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Figuur 9.8 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor 
geweldsmisdrijven, in aantal, strafduur en detentiejaren 
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.12, 7.13, 7.14, 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.1.3 Vermogenscriminaliteit, 1995-2008

Figuur 9.9 brengt de ontwikkelingen van de processen-verbaal van aan-
gifte, het aantal gehoorde verdachten, OM-transacties en de schuldig-
verklaringen tussen 1995 en 2008 in beeld voor de vermogensmisdrijven. 
Deze ontwikkelingen verlopen veel grilliger dan de ontwikkelingen voor 
de geweldsmisdrijven.

In de afgelopen vijf à zes jaar treedt een gestage daling op van het aantal 
processen-verbaal, gehoorde verdachten en schuldigverklaringen. Van de 
grote misdrijfcategorieën is de categorie ‘vermogensmisdrijven’ de enige 
waarbij het aantal processen-verbaal en het aantal gehoorde verdach-
ten in de laatste jaren afneemt (zie tabellen 4.7 en 4.15 in bijlage 4). De 
vermogensmisdrijven bestaan in hoofdzaak uit eenvoudige diefstallen en 
gekwalificeerde diefstallen (diefstal waarbij onder andere sprake is van 
twee of meer personen en/of van braak). De daling van het aantal proces-
sen-verbaal is voor het grootste deel toe te schrijven aan een daling bij de 
gekwalificeerde diefstallen. Volgens de IVM 2008 is het aantal  slachtoffers 
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van een vermogensmisdrijf in de afgelopen jaren eveneens gedaald 
(zie ook hoofdstuk 3).
Figuur 9.9 laat verder een sterke stijging van het aantal transacties zien 
tussen 2001 en 2006, waarna een daling optreedt in 2007 en 2008. Deze 
ontwikkelingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 
ontwikkeling van het aantal taakstraffen dat is overeengekomen met het 
OM (zie tabellen 6.7 en 6.8 in bijlage 4).

Figuur 9.10 laat zien hoe vaak plegers van een vermogensmisdrijf worden 
veroordeeld tot een financiële bestraffing, een taakstraf of een vrijheids-
straf.

Figuur 9.9 Vermogensmisdrijven: processen-verbaal van  aangifte, 
gehoorde verdachten, transacties en schuldig-
verklaringen (index: 1995=100)
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Bron: CBS
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Figuur 9.10 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, taakstraffen 
en financiële bestraffingen* voor vermogensmisdrijven
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* Zie voetnoten als in figuur 9.7
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.8, 7.12, 7.15, 7.24 in bijlage 4.
Bron: CBS

Net als bij de andere misdrijfcategorieën is de stijging van het aantal 
opgelegde taakstraffen (OM-transacties en opgelegd door de rechter) ook 
te zien bij de vermogensmisdrijven. Vanaf 2007 treedt echter een daling 
op. Het aantal vermogensmisdrijven dat met een financiële sanctie wordt 
bestraft, is sinds 1995 bijna gehalveerd. Ook het aantal (deels) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen en detentiejaren voor vermogensmisdrijven 
is in 2008 lager dan in 1995. In figuur 9.10 is voor wat betreft de vrijheids-
straffen, na een initiële toename vanaf 1995, een piek te zien in 2003, 
gevolgd door een scherpe daling.

Figuur 9.11 laat zien dat de daling van het aantal detentiejaren voor 
vermogensmisdrijven sinds 2003 vooral wordt veroorzaakt door de daling 
van het aantal vrijheidsstraffen. De gemiddelde strafduur daalt sinds 2004 
weliswaar ook, maar in veel mindere mate. De daling doet zich dus vooral 
voor bij de korte vrijheidsstraffen.
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Figuur 9.11 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor 
 vermogensmisdrijven, in aantal, strafduur en detentie-
jaren (index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.12, 7.13, 7.14, 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.1.4 Vernielingen,16 1995-2008

De ontwikkelingen tussen 1995 en 2008 in de categorie ‘vernielingen’ 
 worden weergegeven in figuur 9.12.

De figuur lijkt sterk op die van de geweldsmisdrijven (zie figuur 9.6). 
De ontwikkelingen zijn weliswaar wat gematigder, maar gaan wel in 
dezelfde richting als die van de geweldsmisdrijven. De aantallen proces-
sen-verbaal, gehoorde verdachten, transacties en schuldigverklaringen 
laten in vrijwel de gehele periode een groei zien. In de figuur is overigens 
duidelijk te zien dat deze groei, behalve voor de processen-verbaal, in 2007 
afvlakt. Het aantal transacties daalt in 2008 (zelfs voor het eerst sinds 
1995) met 6% ten opzichte van 2007.

16 Inclusief misdrijven tegen de openbare orde en gezag.
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Figuur 9.12 Vernielingen: processen-verbaal van aangifte, gehoorde 
verdachten, transacties en schuldigverklaringen  
(index: 1995=100)
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* Inclusief lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 4,4, 6.7, 7.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

De eerdere groei van het aantal transacties wordt ook bij deze misdrijf-
categorie vooral veroorzaakt door de groei van het aantal OM-taakstraffen. 
De verdubbeling van het aantal financiële transacties (betalen geldsom) 
heeft eveneens aan die groei bijgedragen.
De sterke stijging van het totale aantal taakstraffen sinds 1995 is goed 
zichtbaar in figuur 9.13, waarin de bestraffingen OM en rechter voor 
vernielingen worden weergegeven.
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Figuur 9.13 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, taakstraffen 
en financiële bestraffingen* bij vernielingen
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* Zie voetnoten als in figuur 9.7.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.8, 7.12, 7.15, 7.24 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ten opzichte van de gewelds- en vermogensmisdrijven worden vernie-
lingen relatief vaak bestraft met een financiële sanctie en weinig met een 
vrijheidsstraf. Het aantal opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen is sinds 1995 overigens wel behoorlijk gestegen. Na 2005 daalt dit 
aantal echter licht.
Doordat de gemiddelde duur van (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen vanaf 1995 ongeveer gelijk bleef, groeide ook het aantal detentiejaren 
in eerste instantie. Vanaf 2005 daalt het aantal detentiejaren echter. Overi-
gens gaat het slechts om 6% van het totale aantal opgelegde detentiejaren. 
Het aandeel vernielingen in het aantal bij het OM ingeschreven misdrijf-
strafzaken is met 14% aanzienlijk hoger.
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Figuur 9.14 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen vanwege 
 vernielingen, in aantal, strafduur en detentiejaren  
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.12, 7.13, 7.14, 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.1.5 Misdrijven tegen de Opiumwet, 1995-2008

Bij de meeste misdrijfcategorieën is het aantal processen-verbaal groter 
dan het aantal gehoorde verdachten. Bij de zogenoemde ‘slachtoffer-
loze’ misdrijven is dat vaak andersom, zo ook bij de misdrijven tegen de 
Opiumwet.17 In de periode 1995-2007 is het aantal pv’s fors gestegen (van 
4.200 naar 15.700), evenals het aantal gehoorde verdachten (van 8.800 naar 
21.800). Het aantal pv’s en het aantal gehoorde verdachten van dit type 
misdrijf dalen echter in 2007 ten opzichte van 2006.
Ook het aantal transacties voor misdrijven tegen de Opiumwet is geste-
gen, in 2008 is dit ruim vier keer zo groot als in 1995. Toch wordt deze 
misdrijfcategorie nog steeds relatief weinig afgedaan door middel van een 
transactie. In 2008 gebeurde dat 4.200 keer. Het aantal afdoeningen door 
de rechter was met 8.500 aanzienlijk groter.

17 Misdrijven tegen de Opiumwet worden doorgaans zelf door de politie opgespoord.
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Figuur 9.15 Misdrijven tegen de Opiumwet: processen-verbaal van 
aangifte, gehoorde verdachten, transacties en schuldig-
verklaringen (index: 1995=100)
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* Inclusief lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 4.6, 6.7, 7.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het aantal opgelegde taakstraffen (OM en ZM) voor misdrijven tegen de 
Opiumwet is sinds 1995 enorm gestegen, hoewel net als bij de vermogens-
misdrijven vanaf 2007 een daling in dit aantal optreedt.

Ten opzichte van de geweldsmisdrijven, de vermogensmisdrijven en 
de vernielingen worden de misdrijven tegen de Opiumwet relatief vaak 
 afgedaan door middel van een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
(zie figuur 9.16).
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Figuur 9.16 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen,  taakstraffen 
en financiële bestraffingen* voor misdrijven tegen  
de Opiumwet
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* Zie voetnoten als in figuur 9.7.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.8, 7.12, 7.15, 7.24 in bijlage 4.
Bron: CBS

Doordat misdrijven tegen de Opiumwet relatief vaak met een vrijheids-
straf worden bestraft en doordat deze vrijheidsstraffen gemiddeld relatief 
lang zijn, is het totale aantal vanwege deze misdrijfcategorie opge-
legde detentiejaren aanzienlijk groter dan men op grond van het aantal 
gehoorde verdachten zou verwachten. De ontwikkeling van het aantal 
detentiejaren heeft dan ook een belangrijke bijdrage in de ontwikke-
ling van het totale aantal door de rechter opgelegde detentiejaren. Mede 
vanwege de vanaf 2001 doorgevoerde beleidswijzigingen met betrekking 
tot de opsporing en vervolging van drugskoeriers op Schiphol, heeft het 
aantal gevangenisstraffen voor deze misdrijfcategorie een spectaculaire 
ontwikkeling meegemaakt, zoals te zien is in figuur 9.17.

WODC_C&R_2008_1.indd   221 8-10-2009   11:34:55



222 Criminaliteit en rechtshandhaving 2008

Figuur 9.17 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen vanwege 
misdrijven tegen de Opiumwet, in aantal, strafduur en 
detentiejaren (index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.12, 7.13, 7.14, 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het totale aantal detentiejaren (voor alle misdrijfcategorieën samen) 
steeg van 2000 tot 2003 met 47% om vervolgens tot 2008 met 37% te dalen 
(zie figuur 9.4). Iets minder dan de helft van deze toe- en afname kan 
aan de misdrijven tegen de Opiumwet worden toegeschreven (zie tabel 
5.17 in bijlage 4). Figuur 9.17 laat zien dat de ontwikkeling van het aantal 
detentiejaren vanaf 2006 behoorlijk stabiel is. Dit komt doordat het aantal 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen nog steeds daalt, maar de 
gemiddelde duur na 2006 weer toeneemt.

9.2 Misdrijven gepleegd door minderjarigen

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in de verschillende onderde-
len van de strafrechtsketen voor de minderjarigen beschreven. Eerst wordt 
een algemeen beeld gegeven van minderjarigen in de strafrechtsketen van 
1995-2008. Daarna wordt de gang van enkele delicttypen door de straf-
rechtsketen beschreven voor deze zelfde periode. De ‘processen-verbaal’ 
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zijn in de beschrijving van de minderjarigen weggelaten, omdat aantallen 
processen-verbaal van aangifte niet zijn uit te splitsen naar minder- en 
meerderjarigen (immers, bij aangifte van een misdrijf is de dader vaak 
niet eens bekend). Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is aange-
geven, zijn de cijfers van de minderjarige gehoorde verdachten tot en met 
2007 weergegeven.

9.2.1 Minderjarigen in de strafrechtsketen

Figuur 9.18 geeft schematisch de strafrechtsketen voor minderjarigen van 
12 tot en met 17 jaar weer voor het jaar 2008. De kanttekeningen die bij 
figuur 9.1 zijn gemaakt (zie paragraaf 9.1.1), gelden ook voor figuur 9.18.

In 2008 betreft 14% van de bij het OM instromende zaken minderjarige 
verdachten (zie tabellen 6.1 en 6.11 in bijlage 4). Dit percentage is ten 
aanzien van 2007 onveranderd gebleven. Het percentage minderjarige 
verdachten dat in 2007 werd gehoord door de politie, bedroeg 20% van alle 
door de politie gehoorde verdachten (zie tabellen 5.1 en 5.11 in bijlage 4).
Een deel van de door de politie gehoorde minderjarigen wordt naar een 
Halt-bureau verwezen. Overigens waren niet alle 21.430 Halt-verwijzingen 
in 2008 het gevolg van een gepleegd misdrijf. Ook bepaalde overtredingen 
kunnen aanleiding zijn voor een Halt-verwijzing, zoals baldadigheid en 
vuurwerkdelicten.18

Het OM deed bijna twee derde van de rechtbankstrafzaken tegen minder-
jarigen af, en de rechter ruim een derde. Bij de minder- en meerderjarigen 
samen werd ruim de helft van alle strafzaken afgedaan door de rechter 
(zie figuur 9.1).
Ruim de helft van de OM-afdoeningen betreft een transactie. Daarvan 
bestaat ruim twee derde uit een taakstraf. De meest door de rechter aan 
minderjarigen opgelegde sanctie is eveneens de taakstraf: 9.470 in 2008. 
Naast de taakstraf legde de rechter in 2008 1.550 (deels) onvoorwaardelijke 
jeugddetenties en 3.385 andere (deels) onvoorwaardelijke sancties op, 
zoals een geldboete (zie tabel 9.2 in bijlage 4).
Figuur 9.19 geeft een beeld van de ontwikkeling van het totale aantal 
gehoorde minderjarige verdachten, de afdoeningen door rechter en OM, 
en het aantal Halt-verwijzingen in indexcijfers, met 1995 als basisjaar.

18 Naar schatting is één op de drie Halt-waardige delicten een overtreding.
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Figuur 9.18 Misdrijven minderjarigen in de strafrechtsketen, 2008
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* De cijfers betreffende gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
a Bron: Veiligheidsmonitor Rijk 2008 (VMR). Het geschatte aantal delicten tegen burgers heeft enige overlap met het geschatte 

aantal delicten tegen bedrijven. De omvang van deze overlap is niet bekend (zie noot b).
b Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 (MCB). Het geschatte aantal delicten tegen bedrijven heeft enige overlap met het 

geschatte aantal delicten tegen burgers. De omvang van deze overlap is niet bekend (zie noot a).
c Delicten die buiten bereik van de VMR en MCB blijven: delicten zonder direct slachtoffer (bijv. drugssmokkel en heling), delicten 

tegen overheidsinstellingen, delicten tegen 15-minners, enz.
d Bron: CBS Politiestatistiek: inclusief misdrijven tegen bedrijven en instellingen, en inclusief ‘slachtofferloze delicten’. De aantal-

len opgemaakte processen-verbaal en gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
e Bron: CJIB.
f Bron: Halt Nederland. In deze cijfers zitten ook de Halt-verwijzingen voor een overtreding, die naar schatting een derde van alle 

Halt-verwijzingen uitmaken. De gepresenteerde cijfers van door de politie gehoorde minderjarige verdachten hebben uitsluitend 
betrekking op misdrijven.

g Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek. De taakstraffen OM zijn excl. de sepotgrond met als voorwaarde dienstverlening.
h Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek. De voorwaardelijke sancties zijn buiten beschouwing gelaten. Bij combinaties van 

sancties zijn alle sancties afzonderlijk geteld. Daardoor is het aantal (deels) onvoorwaardelijke sancties hoger dan het aantal 
schuldigverklaringen.
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Figuur 9.19 Van gehoorde minderjarige verdachte tot afdoening in 
eerste aanleg (index: 1995=100)
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* Inclusief lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 6.15 en tabel 9.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

De meest opvallende ontwikkeling is die van de transacties door het 
OM. Na een aanvankelijke groei van 1995-2005 stabiliseerde het aantal 
transacties zich, om vervolgens na 2007 te dalen. Het aantal transacties 
OM aan minderjarigen bedraagt 13.835 in 2008, ten opzichte van 14.741 
transacties in 2007. Ook het aantal Halt-verwijzingen daalde met bijna 
3.000 verwijzingen in 2008 ten opzichte van 2007. Het aantal afdoeningen 
van rechtbankstrafzaken door het OM daalde eveneens licht in 2008, maar 
het aantal schuldigverklaringen door de rechter steeg juist in dit jaar. Het 
aantal gehoorde minderjarige verdachten is vanaf 2001 tot en met 2007 
gegroeid met 46%. In 2007 is er echter een daling in dit aantal opgetreden 
ten opzichte van 2006, hetgeen ook al zichtbaar was in het totaalbeeld. 
De daling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten is vooral 
toe te schrijven aan het aantal eenvoudige en gekwalificeerde diefstal-
len en aan het aantal vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en 
gezag (hierna te noemen ‘vernielingen’). Het aantal gehoorde minder-
jarige verdachten van geweldsmisdrijven steeg echter ook nog in 2007 
(zie tabel 5.12 in bijlage 4).
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In figuur 9.20 wordt de ontwikkeling van de verschillende soorten bestraf-
fing weergegeven. De geheel voorwaardelijke straffen zijn buiten beschou-
wing gelaten.

Figuur 9.20 (Deels) onvoorwaardelijke bestraffingen minderjarigen 
(in eerste aanleg)
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*  Dit zijn de OM-taakstraffen (een taakstraf overeengekomen met het OM) en de taakstraffen 
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**  Hieronder wordt onder meer verstaan: lik-op-stuk (OM-transactie), schadevergoeding (OM-trans-
actie en door rechter opgelegde maatregel), ontzegging rijbevoegdheid, verbeurdverklaring, 
ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, en onttrekking aan het verkeer.

***  Hieronder wordt verstaan: gevangenisstraf, jeugddetentie, tuchtschool, arrest, plaatsing in een 
inrichting voor jeugdigen (PIJ), alle (deels) onvoorwaardelijk.

**** Hieronder wordt verstaan: OM-transacties ‘betaling geldsom’ en door de rechter opgelegde 
(deels) onvoorwaardelijke geldboetes.

Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.14, 7.22, 7.27 en tabel 9.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

Taakstraffen (door OM en rechter) zijn vanaf 1995 fors in aantal gegroeid, 
echter na 2007 neemt het totale aantal taakstraffen af. Deze daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de daling van het aantal taakstraffen opge-
legd door het OM. Het aantal taakstraffen opgelegd door het OM is in 2008 
overigens iets kleiner in aantal dan het aantal taakstraffen opgelegd door 
de rechter, dit in tegenstelling tot 2007, toen het het aantal OM-taakstraffen 
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nog een stuk hoger was dan het aantal taakstraffen opgelegd door de rech-
ter. De taakstraf blijft de meest voorkomende sanctie bij de minderjarigen.
Het totale aantal financiële bestraffingen is licht gestegen in 2008 ten 
opzichte van 2006: 2.120 tegenover 2.030. Wanneer er onderscheid wordt 
gemaakt naar OM en rechter, dan is de daling van het aantal financiële 
sancties terug te zien in het aantal geldsomtransacties dat het OM over-
eenkomt en niet zozeer in het aantal boetes opgelegd door de rechter. Voor 
2008 was het beeld nog omgekeerd. Overigens is het aantal geldsomtrans-
acties overeengekomen met het OM nog altijd hoger dan het aantal boetes 
opgelegd door de rechter: 1.575 tegenover 545.
Het totale aantal vrijheidsbenemende sancties en maatregelen opgelegd 
aan minderjarigen is net als bij het totale aantal opgelegde taakstraffen 
afgenomen. Deze daling is reeds sinds 2006 ingezet. De daling is zowel 
bij de jeugddetentie als bij de PIJ-maatregel te zien. Opvallend is de forse 
daling van het aantal jeugddetenties; in 2008 waren dit er 1.560, in het jaar 
ervoor waren dit er nog 1.860. Het aantal opgelegde PIJ-maatregelen daalde 
in 2008 met bijna 70 ten opzichte van 2007 tot bijna 140 maatregelen.
In figuur 9.21 wordt de ontwikkeling van de (deels) onvoorwaardelijke 
jeugddetenties weergegeven, evenals de gemiddelde strafduur en de 
 detentiejaren.

Figuur 9.21 Door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
jeugddetenties, in aantal, strafduur en detentiejaren 
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Na een sterke stijging van het aantal (deels) onvoorwaardelijke jeugd-
detenties na 2000 vindt er na 2005 een daling plaats die doorgaat tot en 
met 2008. De ontwikkeling van het aantal detentiejaren volgt min of meer 
hetzelfde beeld als het aantal jeugddetenties. De gemiddelde strafduur 
lijkt zich te stabiliseren de laatste drie jaar.
In de rest van deze paragraaf wordt de keten nader belicht per misdrijf-
categorie. Eerst wordt voor 2008 het relatieve aandeel van een aantal 
misdrijfcategorieën in de verschillende schakels van de strafrechtsketen 
belicht. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van de misdrijf-
categorieën in de periode 1995-2008. Het betreft de categorieën ‘geweld’, 
‘vermogen’, ‘vernielingen’ en de categorie ‘overige misdrijven’.19

Figuur 9.5 liet het relatieve aandeel van de misdrijfcategorieën in de 
verschillende schakels van de strafrechtsketen zien voor minder- en 
meerderjarigen samen. Figuur 9.22 doet dit alleen voor de minderjarigen 
in de keten. Aangezien cijfers omtrent (minderjarige) gehoorde verdachten 
voor 2008 nog niet beschikbaar zijn, zijn hiervoor in figuur 9.22 
– ter illustratie – de relatieve aandelen in 2007 weergegeven.

Figuur 9.22 Aandeel misdrijfcategorieën in de strafrechtsketen van 
minderjarigen in 2008*
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* De cijfers van het aantal gehoorde verdachten betreffen het jaar 2007.
** Bij ‘bestraffingen’ gaat het om OM-transacties en schuldigverklaringen door de rechter.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 5.17, 6.15, 7.8, 7.24, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

19 In de categorie overige misdrijven zitten misdrijven tegen de Opiumwet, Wegenverkeerswet-misdrijven, 
misdrijven tegen de Wet wapens en munitie, overige misdrijven Wetboek van Strafrecht en overige 
wetten. De misdrijven tegen de Opiumwet zijn ook in deze categorie opgenomen en niet in een aparte 
categorie, omdat minderjarigen weinig vanwege dit misdrijf met justitie in aanraking komen.
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Wanneer minderjarigen in 2007 door de politie worden gehoord, is dat in 
ruim een derde van de gevallen vanwege een vermogensmisdrijf (meestal 
eenvoudige en gekwalificeerde diefstal). In de instroom rechtbankstraf-
zaken bij het OM voor het jaar 2008 is het aandeel vermogensmisdrijven 
eveneens een derde, terwijl van de opgelegde detentiejaren in ditzelfde 
jaar nog maar 26% is bestemd voor de vermogensdelicten. Het tegen-
overgestelde beeld zien we bij de geweldsmisdrijven. Dat wil zeggen, het 
aandeel is groter aan het einde van de keten dan aan het begin. Bij de 
gehoorde minderjarigen is het aandeel geweldsmisdrijven 23% in 2007. 
Bij de instroom rechtbankstrafzaken bij het OM is het aandeel gewelds-
misdrijven 24%, maar bij de jeugddetenties is het aandeel al 47% in het 
jaar 2008. Doordat de gemiddelde duur van jeugddetentie voor gewelds-
misdrijven relatief lang is (92 dagen in 2008), is het aandeel geweld in de 
detentiejaren hoger dan in het aantal jeugddetenties (60%). Overigens 
 krijgen minderjarige geweldsdelinquenten veel vaker een taakstraf dan 
een (deels) onvoorwaardelijke jeugddetentie: in 2008 is het aantal taak-
straffen volgens het OM-transactiemodel vanwege een geweldsmisdrijf 
circa 1.670, en het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen bedraagt 
2.550 (zie tabellen 6.6 en 7.27 in bijlage 4), tegenover 740 jeugddetenties.
Ongeveer 30% van de minderjarige verdachten is gehoord voor vernie-
lingen in 2007. Het gaat hierbij in het merendeel om vernielingen aan een 
auto of in het openbaar vervoer. In de instroom rechtbankstrafzaken bij 
het OM is het aandeel vernielingen bijna 30% in 2008. Zowel het OM als 
de rechter deed elk in 2008 een derde van dit type misdrijf af met een 
taakstraf, terwijl 13% een (deels) onvoorwaardelijke jeugddetentie kreeg 
opgelegd. Van de opgelegde detentiejaren komt ruim 10% op rekening van 
de vernielingen.
De categorie ‘overige misdrijven’ beslaat 8% van het totale aantal 
gehoorde minderjarige verdachten in 2007, waarbij het overgrote deel 
betrekking heeft op verkeersmisdrijven (30%). De instroom rechtbank-
strafzaken bij het OM beslaat 15% in 2008. Slechts 6% van deze verdachten 
wordt uiteindelijk bestraft door middel van een transactie of een schuldig-
verklaring.
In het vervolg van deze paragraaf worden de drie hierboven genoemde 
delictgroepen (vermogen, geweld en vernielingen) en hun gang door de 
strafrechtsketen weergegeven voor de periode 1995-2008.

9.2.2 Geweldscriminaliteit en minderjarigen, 1995-2008

Het aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten van een 
geweldsmisdrijf steeg van 6.500 in 1995 tot 15.800 in 2007. Het totale aan-
tal bestraffingen in geweldszaken steeg tussen 1995 en 2005 met 180%. 
Na 2005 treedt er een daling op in het aantal bestraffingen; in 2008 is dit 
aantal gedaald tot 5.600. Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt 
door de daling van het aantal transacties, dat eerst fors groeide van 
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1995 tot en met 2005, om vervolgens weer te dalen (zie figuur 9.23). Deze 
daling wordt voor een groot deel verklaard door de daling van het aantal 
OM-transacties voor mishandeling (zie tabel 6.15 in bijlage 4).

Figuur 9.23 Geweldsmisdrijven: gehoorde minderjarige verdachten, 
transacties en schuldigverklaringen (index: 1995=100)
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* Incl. lik-op-stuk-zaken vanaf 2001en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 5.17, 6.15, 7.18 in bijlage 4.
Bron: CBS

In figuur 9.24 zijn de verschillende soorten bestraffing weergegeven. 
Geweldsmisdrijven worden in toenemende mate bestraft met een taak-
straf. In 2008 is er echter een lichte daling te zien van het aantal taakstraf-
fen dat wordt opgelegd voor een geweldsmisdrijf. Tegenover een aantal 
van 8.600 bij het OM ingeschreven geweldsmisdrijven in 2008 waren er 
in totaal 4.200 taakstraffen (OM-taakstraffen en opgelegd door de rech-
ter). Onderscheid tussen OM en rechter laat zien dat de daling in 2008 het 
gevolg is van de daling in het aantal OM-taakstraffen. Het aantal opge-
legde taakstraffen door de rechter voor een mishandeling neemt juist, in 
tegenstelling tot de OM-taakstraffen, toe. Terwijl het aantal financiële 
bestraffingen nagenoeg gelijk blijft, zet de daling van het aantal jeugdde-
tenties sinds 2006 door.
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Figuur 9.24 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties, taakstraffen 
en financiële bestraffingen voor geweld
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in de plaats gekomen van deze straffen. De cijfers zijn inclusief jeugddetenties opgelegd aan 
meerderjarige verdachten.

Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.16, 7.24, 7.27 in bijlage 4. Van de financiële bestraffin-
gen uitgesplitst naar misdrijfcategorie zijn geen tabellen opgenomen.
Bron: CBS

In figuur 9.25 wordt de ontwikkeling van het aantal (deels) onvoorwaar-
delijke jeugddetenties, van de gemiddelde duur en van de detentiejaren 
weergegeven voor een geweldsmisdrijf. Het aantal (deels) onvoorwaar-
delijke jeugddetenties stijgt van 1995 tot 2005 van 470 naar 1.100. Daarna 
zet een daling in, waardoor het aantal in 2008 uitkomt op 740. Doordat 
de gemiddelde strafduur ten aanzien van geweldsmisdrijven in 2008 
(92 dagen) iets hoger is dan in 1995 (88 dagen), komt het aantal detentie-
jaren in 2008 hoger uit dan in 1995.
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Figuur 9.25 (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor geweld, 
in aantal, strafduur en detentiejaren (index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.2.3 Vermogenscriminaliteit en minderjarigen, 1995-2008

Figuur 9.26 geeft de ontwikkelingen van het aantal gehoorde verdachten, 
transacties OM en de schuldigverklaringen door de rechter weer voor de 
vermogensmisdrijven.
Anders dan bij het aantal gehoorde minderjarige verdachten van een 
geweldsmisdrijf, dat sinds 1995 stijgt, daalt het aantal gehoorde minder-
jarigen van vermogensmisdrijven in 2007 na een periode van groei. Het 
aantal schuldigverklaringen stijgt tot en met 2007; in 2008 is echter sprake 
van een lichte daling. Bij de transacties OM is eerst een forse groei waar te 
nemen van 1995 tot 2005 (+170%), waarna een daling inzet die doorgaat tot 
en met 2008 (-12%).
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Figuur 9.26 Vermogensmisdrijven minderjarigen: gehoorde  
verdachten, transacties en schuldigverklaringen  
(index: 1995=100)
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* Incl. lik-op-stuk-zaken vanaf 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.15, 7.18 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 9.27 laat zien hoeveel plegers van een vermogensmisdrijf worden 
veroordeeld tot een financiële bestraffing, een taakstraf of een jeugd-
detentie.
Het aantal vermogensdelinquenten dat met een financiële sanctie wordt 
bestraft, is vergeleken met 1995 flink gedaald tot en met 2008. Sinds 2002 
schommelt het aantal financiële bestraffingen voor dit type delict rond 
de 300.
Het aantal taakstraffen (OM-taakstraffen en taakstraffen opgelegd door 
de rechter) stijgt fors van 1995 tot en met 2006. Na 2006 treedt er echter 
een daling op in het aantal taakstraffen (-7%). Net als bij de gewelds-
misdrijven wordt deze daling veroorzaakt door de daling van het aantal 
opgelegde taakstraffen door het OM en niet zozeer door de taakstraffen 
opgelegd door de rechter. De daling van het aantal OM-transacties wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de daling van het aantal gekwalificeerde 
en eenvoudige diefstallen.
Het aantal (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties voor vermogens-
misdrijven groeit eerst in de periode van 1995-2005. Na 2005 is er echter 
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een lichte afname te zien van het aantal opgelegde jeugddetenties. Vooral 
het aantal opgelegde jeugddetenties voor eenvoudige en gekwalificeerde 
 diefstallen neemt af na 2005.

Figuur 9.27 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties, taakstraffen 
en financiële bestraffingen* voor vermogensmisdrijven
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* Zie voetnoten als in figuur 9.24.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.16, 7.27, 7.24 in bijlage 4.
Bron: CBS

In figuur 9.28 wordt de ontwikkeling van het aantal (deels) onvoorwaar-
delijke jeugddetenties, van de gemiddelde duur en van de detentiejaren 
weergegeven vanwege een vermogensmisdrijf. Vanaf 2005 is er sprake van 
een daling van het aantal detentiejaren, wat wordt veroorzaakt door de 
daling van het aantal jeugddetenties. De strafduur lijkt zich min of meer 
te stabiliseren de laatste paar jaar.
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Figuur 9.28 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties voor 
 vermogensmisdrijven, in aantal, strafduur en detentie-
jaren (index: 1995=100)

0

50

100

150

200

250

300
19

95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

(Deels) onvoorw. jeugddetenties

Detentiejaren

Gemiddelde strafduur

Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.2.4 Vernielingen en minderjarigen, 1995-2008

Figuur 9.29 schetst de ontwikkelingen bij de misdrijfcategorie vernie-
lingen. Opvallend is de stijging van het aantal minderjarige gehoorde 
verdachten van 2001 tot en met 2006 (+143%). In 2007 zet echter een lichte 
daling in. Vooral het aantal jeugdigen dat is gehoord voor een gemeen-
gevaarlijk misdrijf (zoals brandstichting) is gedaald in 2007. Hoewel 
het totale aantal gehoorde minderjarige verdachten van vernielingen is 
gedaald in 2007, blijft het aantal verdachten van vernielingen nog stij-
gen in dit jaar, maar het aantal vernielingen aan/van auto’s is juist flink 
gedaald in 2007 na een periode van groei (zie tabel 5.17 in bijlage 4).
De transacties OM stijgen eerst fors van 1995-2007, in 2008 is er echter 
sprake van een afname. Het aantal schuldigverklaringen door de  rechter 
blijft echter stijgen van 1995-2008. In 2008 is dit aantal opgelopen tot 
3.500 ten opzichte van bijna 1.200 in 1995.
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Figuur 9.29 Vernielingen: gehoorde verdachten, transacties  
en schuldigverklaringen (index: 1995=100)
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* Incl. lik-op-stuk-zaken sinds 2001 en zaken met een onbekende wijze van afdoening.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 5.17, 6.15, 7.18 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 9.30 laat zien hoe vaak plegers van vernielingen worden veroor-
deeld tot een financiële bestraffing, een taakstraf of een jeugddetentie.
Anders dan bij de geweldsmisdrijven is er een doorgaande stijging van het 
aantal taakstraffen (OM en rechter) zichtbaar tot en met 2008. Het aantal 
financiële bestraffingen verandert nauwelijks de afgelopen jaren, terwijl
(deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties stijgen sinds 1995, maar vanaf 
2005 licht dalen. In 2008 bedraagt het aantal jeugddetenties 200. Hoewel 
misdrijven met betrekking tot ‘vernielingen’ relatief weinig worden 
bestraft met een jeugddetentie, is het aantal sinds 1995 wel bijna drie keer 
zo hoog in 2008.
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Figuur 9.30 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties, taakstraffen 
en financiële bestraffingen* voor vernielingen
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* Zie voetnoten als in figuur 9.24.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 6.16, 7.24, 7.27 in bijlage 4.
Bron: CBS

In figuur 9.31 wordt de ontwikkeling van het aantal (deels) onvoorwaar-
delijke jeugddetenties, van de duur en van de gemiddelde aantallen 
detentiejaren weergegeven vanwege vernielingen. De jeugddetenties die 
opgelegd worden voor dit type misdrijf, dalen scherp na 2005, hetgeen 
ook al zichtbaar was bij de gewelds- en de vermogensmisdrijven. Het 
aantal detentiejaren daalt aanvankelijk na 2005, maar stijgt weer iets in 
2008. De gemiddelde strafduur neemt in 2008 weer licht toe ten opzichte 
van 2007.
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Figuur 9.31 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties voor 
 vernielingen, in aantal, strafduur en detentiejaren  
(index: 1995=100)
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 7.24, 7.25, 7.26 in bijlage 4.
Bron: CBS

9.3 Resumé

In dit hoofdstuk zijn in paragraaf 9.1 de belangrijkste ontwikkelingen in 
de verschillende ketenschakels bijeengebracht en beschreven voor het 
totaalbeeld voor de periode 1995-2008. In paragraaf 9.2 zijn de minderja-
rigen nog eens apart belicht voor deze zelfde periode. De ontwikkelingen 
van de geregistreerde criminaliteit en gehoorde verdachten zijn beschre-
ven tot en met 2007.

In Nederland worden jaarlijks miljoenen misdrijven gepleegd. In 2008 
bedraagt het aantal door burgers ondervonden misdrijven bijna 5 à 6 
miljoen en het aantal door bedrijven ondervonden misdrijven ongeveer 
2,5 miljoen. Daarnaast zijn er nog vele andere misdrijven die niet kunnen 
worden gekwantificeerd. Van de meeste misdrijven wordt geen aangifte 
gedaan.
In 1995 bedroeg het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal 
van aangifte (pv’s) iets meer dan 1,2 miljoen. Dit aantal is in 2002 gestegen 
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tot 1,4 miljoen en vervolgens weer gezakt tot iets meer dan 1,2 miljoen in 
2007. Het aantal gehoorde verdachten is toegenomen; in 2007 is dit aantal 
gestegen tot 354.000. Het aantal bestraffingen door het OM en de rechter 
groeide van 1995-2006, maar sinds 2007 is er een daling zichtbaar van 
het aantal bestraffingen. In 2008 bedraagt het totale aantal bestraffingen 
185.000.
Het totale aantal taakstraffen is vanaf 1995 fors in aantal gegroeid, maar 
de groei lijkt inmiddels een plafond te hebben bereikt. Zowel het aantal 
OM-taakstraffen als de door de rechter opgelegde taakstraffen groeiden 
aanvankelijk fors tot 2006. In 2008 is het aantal OM-taakstraffen echter 
gedaald, terwijl het aantal door de rechter opgelegde  taakstraffen lijkt te 
stagneren. Ook het aantal financiële sancties is de laatste jaren in aantal 
afgenomen, zowel bij het OM als bij de rechter.
Terwijl in 2000 (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende sancties 
en maatregelen nog net iets vaker werden toegepast dan taakstraffen, 
bedraagt het aantal vrijheidsbenemende sancties en maatregelen in 2008 
minder dan de helft van het totale aantal opgelegde taakstraffen. Met 
name de opmerkelijke daling van het aantal (deels) onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen na 2003 is hieraan debet.
Het aantal gehoorde minderjarige verdachten is na een periode van groei 
gedaald in 2007. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de daling 
van het aantal gehoorde minderjarige verdachten van vermogensmis-
drijven en vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag. 
De transacties door het OM opgelegd aan minderjarigen groeide aanvan-
kelijk fors tot en met 2005. waarna een stabilisatie in dit aantal optrad, 
om vervolgens na 2007 te dalen. Ook het aantal Halt-verwijzingen daalde 
met bijna 3.000 verwijzingen in 2008 ten opzichte van 2007. Het aantal 
afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het OM daalde eveneens 
licht in 2008, maar het aantal schuldigverklaringen door de rechter steeg 
juist in dit jaar. Taakstraffen aan minderjarigen (door OM en rechter) 
zijn vanaf 1995 fors in aantal gegroeid, echter na 2007 neemt het totale 
aantal taakstraffen af. In 2008 bedraagt het totale aantal taakstraffen 
18.875. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van 
het aantal taakstraffen opgelegd door het OM. De taakstraf blijft de meest 
voor komende sanctie bij de minderjarigen. Het totale aantal financiële 
bestraffingen lijkt de laatste paar jaar te stagneren, zowel bij het OM als bij 
de rechter. Het totale aantal vrijheidsbenemende sancties en maatregelen 
opgelegd aan minderjarigen is net als bij het totale aantal opgelegde taak-
straffen aan minderjarigen afgenomen. Deze daling is reeds sinds 2006 
ingezet.
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