
De maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema criminaliteit 
en optreden daartegen door politie en justitie is bijzonder groot. Een 
diversiteit aan informatie, afkomstig van bevolkingsenquêtes, weten-
schappelijke studies uit binnen- en buitenland en diverse statistieken, 
zorgt ervoor dat het thema criminaliteit voortdurend voorwerp is van tal 
van beschouwingen, theorieën, standpunten en maatregelen.
In 1998 zijn het CBS en het WODC een samenwerkingsverband aange-
gaan met als doel een gezaghebbend, periodiek en actueel naslagwerk te 
maken. Het resultaat is de publicatiereeks ‘Criminaliteit en rechtshand-
having’. Deze publicatie beoogt ontwikkelingen in en samenhangen 
tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart te brengen. De publi-
catie is bestemd voor een breed publiek zoals politiek, beleid, uitvoering, 
pers, wetenschap en onderwijs. Deze uitgave verschilt vooral van de vele 
eenmalige metingen, doordat de publicatie is gericht op het verschaffen 
van informatie over langere tijdsperioden, waarbij, sinds 2006, jaarlijks 
een actualisatie plaatsvindt. Hierdoor kunnen vergelijkingen worden 
gemaakt met eerdere rapportages. De voorliggende publicatie is de achtste 
editie in de reeks.

De gegevens in deze publicatie hebben in het algemeen betrekking op de 
periode 2000-2009. Aan de analyse en verificatie van de cijfers over door 
de politie gehoorde verdachten werd door het CBS nog gewerkt op het 
moment dat deze publicatie drukklaar werd gemaakt. Deze cijfers zijn 
daarom niet geactualiseerd en lopen nog tot en met 2007. De gegevens 
over de door de politie geregistreerde criminaliteit, die in de vorige editie 
van C&R nog niet konden worden geactualiseerd, zijn inmiddels wel 
beschikbaar tot en met 2009.

Ruim een kwart van de Nederlandse burgers van 15 jaar en ouder werd 
in 2009 eenmaal of vaker slachtoffer van één of meer delicten, evenals in 
2008. Dit aandeel is in de jaren daarvoor geleidelijk gedaald. Eveneens 
een kwart van de Nederlanders voelde zich wel eens onveilig in 2009. Dit 
is nagenoeg evenveel als in 2008 en daarmee heeft de dalende trend zich 
niet verder doorgezet. Het aantal door de politie geregistreerde misdrij-
ven vertoont ook een dalende trend tussen 2005 en 2008. In 2008 en 
2009 bedraagt het aantal misdrijven iets meer dan 1 miljoen. Het aantal 
bestraffingen door het Openbaar Ministerie en de rechter groeide aanvan-
kelijk, maar vertoont sinds 2006 eveneens een dalende trend.

‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ wordt niet alleen in boekvorm uitge-
bracht, maar is ook verkrijgbaar in pdf-formaat via de websites van het 
WODC en het CBS. Op deze websites zijn de tabellen uit bijlage 4 ook in 
Excel-formaat weergegeven, waarin bovendien cijfers zijn opgenomen 
over jaren voorafgaand aan 2000. In de Statline-database van het CBS 
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(ook te raadplegen via www.cbs.nl) is eveneens statistische informatie op 
het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving opgenomen.
Aan de totstandkoming van deze publicatie werkten velen mee. Wij 
bedanken in de eerste plaats de eindredactie en de auteurs voor hun 
bijdrage. Daarnaast bedanken wij de medewerkers van de verschillende 
justitiële diensten en instellingen voor het leveren van de benodigde 
statistische informatie en de leden van de stuurgroep en de reviewers voor 
hun constructieve commentaren en adviezen.
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