
– In 2010 deed de rechter 106.000 strafzaken tegen verdachten van 
misdrijven af. Dat is 16% minder dan in het voorgaande jaar. In bijna drie 
kwart van de behandelde zaken gaat het om vermogensmisdrijven (33%), 
gewelds- en seksuele misdrijven (20%) en verkeersmisdrijven (17%).

– In meer dan 90% van de zaken sprak de rechter in 2010 een 
schuldigverklaring uit. Het percentage vrijspraken en ontslagen van 
rechtsvervolging was 9%. Bij de minderjarigen daalde het percentage 
schuldigverklaringen tot 87% en ging 11% vrijuit.

– In 2010 zijn de aantallen opgelegde hoofdstraffen gedaald. De rechter 
legde 38.000 geldboetes, 35.000 taakstraffen en 33.000 vrijheidsstraffen 
op. Sinds 2008 worden er meer taakstraffen opgelegd dan vrijheidsstraffen.

– Vanaf 2005 steeg het aantal door de rechter afgedane strafzaken tegen 
minderjarigen van 9.000 tot boven 13.000. In 2010 is dit aantal gedaald tot 
ruim 10.000.

– Het totale aantal jeugddetenties is in de periode 2005-2010 meer dan 
gehalveerd. Het aantal (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties daalde 
in dezelfde periode van 2.200 naar 1.200. In 2010 was 42% van de 
jeugddetenties geheel voorwaardelijk.

– De behandeling van strafzaken duurde in 2010 gemiddeld 35 weken. Dat is 
9 weken langer dan in 2005. Alleen bij de kinderrechter is de doorlooptijd 
gedaald tot 22 weken in 2010.

Als de officier van justitie heeft besloten een verdachte te vervolgen, legt 
hij de zaak via een dagvaarding ter beoordeling aan de rechter voor. Die 
moet vaststellen of er sprake is geweest van schuld. Wordt de verdachte 
schuldig verklaard, dan legt de rechter doorgaans een sanctie op.
In het voorliggende hoofdstuk wordt de fase van berechting van verdach-
ten in strafzaken behandeld. Paragraaf 6.1 gaat over de berechting in 
strafzaken tegen alle verdachten, waar wordt ingegaan op de wijze van 
afdoening (paragraaf 6.1.1) en de opgelegde sancties (paragraaf 6.1.2). 
Paragraaf 6.2 kent dezelfde opbouw, maar gaat over strafzaken tegen 
minderjarige verdachten. Paragraaf 6.3 gaat over de doorlooptijden van 
strafzaken en in paragraaf 6.4 komen de berechting in hoger beroep en in 
cassatie aan de orde.

De beschrijving van de ontwikkelingen is gebaseerd op de nieuwe 
delictindeling van het CBS (zie hoofdstuk 1 en bijlage 2).

Berechting
M. Brouwers en A.Th.J. Eggen
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6.1 Berechting in eerste aanleg van alle verdachten

Tussen 2005 en 2010 nam het aantal strafzaken dat de rechter afdeed af 
van 133.000 naar 106.000. De grootste daling deed zich voor in 2010: er zijn 
in dat jaar 16% minder zaken afgedaan dan in het voorgaande jaar. Deze 
scherpe daling hangt samen met de verminderde instroom aan zaken en 
de invoering van GPS, waardoor de afhandeling van zaken meer tijd in 
beslag neemt (zie ook paragraaf 5.1). Ongeveer 80% van de zaken is afge-
daan door de politierechter. De meervoudige kamer handelde iets meer 
dan 10% af en de kinderrechter iets minder dan 10% (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1 Percentage door de rechter in eerste aanleg afgedane 
strafzaken tegen alle verdachten naar soort rechter
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle berechte personen in 2010 was 86% man, 13% vrouw en 1% 
rechtspersoon. Vergeleken met 2005 is het aandeel vrouwen licht gestegen 
en het aandeel mannen en rechtspersonen licht gedaald (zie tabel 6.1 in 
bijlage 4). De meeste strafzaken die de rechter in eerste aanleg in 2010 
afhandelde, waren zaken met vermogensmisdrijven (33%), gewelds- en 
seksuele misdrijven (20%) en verkeersmisdrijven (17%). Vergeleken met 
2005 nam het aandeel van de gewelds- en seksuele misdrijven iets toe en 
van de verkeersmisdrijven iets af (zie tabel 6.3 in bijlage 4).
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6.1.1 Wijze van afdoening

De rechter kan een strafzaak op verschillende manieren afdoen. Meestal 
verklaart de rechter een verdachte schuldig. In 2010 gebeurde dat in iets 
meer dan 90% van de afgedane strafzaken. In de overige zaken werd de 
verdachte vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. Het aandeel 
van vrijspraken en ontslagen van rechtsvervolging is vergeleken met 2005 
toegenomen van 5% naar 9% (zie figuur 6.2).

Figuur 6.2 Percentage door de rechter in eerste aanleg afgedane 
strafzaken tegen alle verdachten naar eindbeslissing
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.4 in bijlage 4.
Bron: CBS

Schuldigverklaring
In de periode 2005-2010 nam het percentage schuldigverklaringen iets 
af. Het hoogste percentage schuldigverklaringen hebben zaken met 
verkeersmisdrijven (96%) en (vuur)wapenmisdrijven (95%). Ook bij 
zaken met drugs-, vermogens- en overige misdrijven ligt het percentage 
schuldig verklaringen boven 90% (zie figuur 6.3).
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Figuur 6.3 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage schuldigverklaringen 
naar soort misdrijf

2005 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Totaal 

Gewelds- en 
seksuele misdrijven 

Vermogensmisdrijven 

Vernielingen en 
misdrijven tegen 

openbare orde en gezag  

Verkeersmisdrijven 

Economische misdrijven 

Drugsmisdrijven 

(Vuur)wapenmisdrijven 

Overige misdrijven  

Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.3 en 6.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging
De rechter besluit tot vrijspraak als het ten laste gelegde feit niet is bewe-
zen. Is het feit wel bewezen, maar niet strafbaar, of is de verdachte niet 
strafbaar, dan besluit de rechter tot ontslag van rechtsvervolging (zie 
hoofdstuk 2). In de periode 2005-2010 nam het aantal vrijspraken toe van 
7.000 naar 9.000. Het aantal ontslagen van rechtsvervolging steeg van 400 
naar meer dan 600 in 2009. In 2010 daalde dit aantal weer naar ruim 400 
(zie tabel 6.4 in bijlage 4). In 2010 is het gemiddelde aandeel vrijspraken 
en ontslagen van rechtsvervolging 9%. Alleen bij de overige misdrijven 
nam dit aandeel af. In 2005 was dit aandeel zeer hoog (28%) en ook na de 
daling blijft het relatief hoog (19%). In strafzaken met gewelds- en seksu-
ele misdrijven en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en 
gezag (vernielingen) volgt relatief vaak (12%) een vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging (zie figuur 6.4).
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Figuur 6.4 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage vrijspraken en ontsla-
gen van rechtsvervolging naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.3 en 6.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

6.1.2 Opgelegde sancties

Als een verdachte schuldig is bevonden, kan de rechter besluiten 1 enkele 
straf of maatregel op te leggen of een combinatie van straffen en maat-
regelen (zie hoofdstuk 2). Doorgaans volgt op een schuldigverklaring ook 
een sanctie. In 2010 was dit ruim 1,4 keer hoger dan het aantal schuldig-
verklaringen, omdat de sanctie vaak een combinatie van straffen en/of 
maatregelen is. In de periode 2005-2010 nam het aantal schuldigverkla-
ringen af van 124.000 naar 96.000 en daalde het aantal opgelegde sancties 
van 186.000 naar 135.000 (zie tabel 6.7 in bijlage 4).
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Hoofdstraffen
In 2010 werd bij 1% van de schuldigverklaringen geen hoofdstraf (vrij-
heidsstraf, geldboete en taakstraf) opgelegd. Bij 13% werd een combinatie 
van hoofdstraffen opgelegd. In de meeste gevallen ging het om een combi-
natie van een voorwaardelijke vrijheidsstraf en een taakstraf (zie tabel 6.7 
en 6.8 in bijlage 4).
Van de drie hoofdstraffen wordt de geldboete het meest toegepast. In 2010 
legde de rechter deze straf 38.000 keer op. Dit is ruim een derde van het 
totale aantal opgelegde hoofdstraffen. De taakstraf werd 35.000 keer opge-
legd, de vrijheidsstraf 33.000 keer. Sinds 2008 is de taakstraf na de geld-
boete de meest opgelegde hoofdstraf (zie figuur 6.5).
De 3 hoofdstraffen zijn in 2010 veel minder vaak opgelegd dan in 2005. Het 
aantal boetes daalde met 16.600, het aantal vrijheidsstraffen met 17.000 en 
het aantal taakstraffen met 3.300.

Figuur 6.5 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: soort hoofdstraf in percentages 
van het totaal aantal door de rechter opgelegde hoofd-
straffen
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

Geldboete
Van de in 2010 opgelegde geldboetes is 90% (deels) onvoorwaardelijk en 
10% geheel voorwaardelijk. Ruim een derde van alle (deels) onvoorwaar-
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delijke geldboetes werd in 2010 opgelegd voor verkeersmisdrijven. Voor 
vermogensmisdrijven ligt dit aandeel op 20% en voor gewelds- en seksuele 
misdrijven en vernielingen beide rond 10%. Vergeleken met 2005 zijn in 
2010 naar verhouding minder geldboetes voor verkeersmisdrijven en meer 
geldboetes voor vermogensmisdrijven opgelegd (zie figuur 6.6).

Figuur 6.6 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaarde-
lijke geldboetes naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.9 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ruim een kwart van de opgelegde boetebedragen lag in 2010 beneden 
€ 250. Bijna de helft lag tussen € 250 en € 600. Bij een vijfde ging het om 
een bedrag boven € 600. In 2005 waren de boetebedragen anders verdeeld. 
Toen lagen meer boetebedragen beneden € 250 of boven € 600 en minder 
tussen € 250 en € 600 (zie figuur 6.7).
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Figuur 6.7 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaarde-
lijke geldboetes naar hoogte van het onvoorwaardelijke 
deel in euro’s
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.10 in bijlage 4.
Bron: CBS

Taakstraf
In 2010 werd 90% van de taakstraffen (deels) onvoorwaardelijk en 10% 
geheel voorwaardelijk opgelegd. Het aandeel van de voorwaardelijke 
 taakstraffen was in 2005 nog 4%.1

De taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. Het totale aantal 
 taakstraffen is in de periode 2005-2009 gestegen. Deze stijging is geheel 
toe te schrijven aan de stijging van het aantal werkstraffen, van 37.000 
naar 40.000. Het aantal leerstraffen nam in deze periode juist af, van 1.300 
naar 600 (zie tabel 6.7 in bijlage 4). In 2010 is het totale aantal taakstraffen 
scherp gedaald tot 35.000 (zie tabel 6.11 in bijlage 4).
In 2010 werd een derde van alle taakstraffen opgelegd voor een vermo-
gensmisdrijf. Het aandeel taakstraffen voor gewelds- en seksuele 
mis drijven lag op ruim een kwart. Vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde en gezag (vernielingen) en verkeersmisdrijven namen 
samen ook ruim een kwart voor hun rekening. Vergeleken met 2005 is er 
in deze verhouding weinig veranderd (zie figuur 6.8).

1 Bron: OBJD (zie bijlage 3). Daar in de CBS-rechtbankstrafzakenstatistiek geen onderscheid gemaakt kan 
worden naar onvoorwaardelijke en voorwaardelijke taakstraffen en de duur van de taakstraffen niet is 
opgenomen, wordt in dit hoofdstuk voor deze gegevens gebruikgemaakt van de OBJD.
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Figuur 6.8 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaarde-
lijke taakstraffen naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.11 in bijlage 4.
Bron: CBS

Een derde van alle in 2010 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaar-
delijke taakstraffen heeft een duur van 21 tot en met 40 uur, een kwart 
duurde langer dan 80 uur. Sinds 2005 neemt het aandeel van de taakstraf-
fen met een korte duur (tot en met 40 uur) iets toe en daalt het aandeel van 
die met een langere duur (zie figuur 6.9).2

2 Zie noot 1.
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Figuur 6.9 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaar-
delijke taakstraffen naar duur van het onvoorwaardelijke 
deel in uren
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.12 in bijlage 4.
Bron: OBJD

Gevangenisstraf en hechtenis
Van de opgelegde gevangenisstraffen en hechtenissen is twee derde (deels) 
onvoorwaardelijk en een derde geheel voorwaardelijk. Het aantal (deels) 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen is in de periode 
2005-2010 gedaald van 29.000 naar 20.000. Meer dan de helft van deze 
straffen werd in 2010 opgelegd voor vermogensmisdrijven en 17% voor 
gewelds- en seksuele misdrijven. Ook zijn deze straffen relatief vaak (14%) 
toegepast voor drugsmisdrijven. Vergeleken met 2005 is er in deze verhou-
ding weinig veranderd (zie figuur 6.10).

Een derde van alle in 2010 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaar-
delijke gevangenisstraffen heeft een duur van minder dan 1 maand, een 
kwart heeft een duur tussen 1 en 3 maanden en weer een derde heeft 
een duur tussen 3 maanden en 1 jaar. Het aandeel langdurige gevange-
nisstraffen (3 jaar en langer) ligt op 4%. Sinds 2005 neemt het aandeel 
van de gevangenisstraffen met een korte duur (tot 1 maand) iets toe (zie 
figuur 6.11).
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Figuur 6.10 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.13 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 6.11 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen naar duur van het onvoorwaarde-
lijke deel
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.14 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Detentieduur en detentiejaren

De detentieduur is dat deel van een door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheids-
straf, dat daadwerkelijk moet worden uitgezeten. Voor iedere onvoorwaardelijke vrijheids-
straf is de detentieduur te berekenen door van de opgelegde strafduur de tijd af te trekken 
die op grond van de regeling van de vervroegde of de voorwaardelijke invrijheidstellinga 
mogelijk niet zal worden uitgezeten. Zo wordt (een benadering van) de werkelijk uit te zitten 
tijd verkregen.
Per jaar kan de totale detentieduur van alle in dat jaar opgelegde onvoor waardelijke 
vrijheidsstraffen worden berekend door alle detentieduren bij elkaar op te tellen: de 
detentiejaren. Het aantal detentiejaren geeft een indicatie van de minimaal uit te zitten 
hoeveelheid straf die in dat jaar is opgelegd. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de 
berekening van de benodigde gevangeniscapaciteit en de hieraan verbonden kosten.

Van 2005 tot 2010 daalt het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen sterk. Ook het 
aantal detentiejaren is flink gedaald. De gemiddelde detentieduur neemt eerst iets af, 
maar stijgt dan weer tot boven het niveau van 2005. In 2008, het jaar waarin de vervroegde 
invrijheidstelling is vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstelling, neemt ook het 
aantal detentiejaren iets toe om vervolgens wederom te dalen. De stijging in 2008 kan 
geheel worden toegeschreven aan de minder ruime regeling (zie tabel 6.15 in bijlage 4).

a Medio 2008 is de vervroegde invrijheidstelling vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstelling (zie hoofd-
stuk 2). Bij de vervroegde invrijheidstelling hoefde standaard een deel van de straf niet te worden uitgezeten. 
Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen gestraften met een strafduur van 1 tot en met 2 jaar vrijkomen 
nadat zij 1 jaar plus een derde van de rest van de straf hebben uitgezeten. Van straffen langer dan 2 jaar moet 
twee derde worden uitgezeten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Houdt de veroordeelde zich niet aan de 
voorwaarden, dan kan de invrijheidstelling worden afgesteld, uitgesteld of herroepen. De regeling is minder ruim 
dan de vervroegde invrijheidstelling.

Figuur Door de rechter afgedane strafzaken: vrijheidsstraffen* 
naar aantal, gemiddelde detentieduur en detentiejaren, 
index 2005=100
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* Gevangenisstraf, hechtenis en jeugddetentie.
Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.14, 6.15 en 6.16 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Bijkomende straf en maatregel
Naast een hoofdstraf kan de rechter een bijkomende straf of een maat-
regel opleggen. De ontzegging van de rijbevoegdheid werd in 2010 ruim 
10.000 keer opgelegd en is daarmee de meest opgelegde bijkomende straf. 
Wel is dit aantal met meer dan een derde afgenomen ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Naast de verminderde instroom aan strafzaken speelt de 
invoering van de strafbeschikking hier een rol. De gefaseerde invoering 
van de strafbeschikking startte met de strafbeschikking voor rijden onder 
invloed (betaling geldsom en/of ontzegging van de rijbevoegdheid).
De maatregelen die de rechter het vaakst oplegt zijn betaling aan de staat, 
schadevergoeding en ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel: 
samen bijna 13.000 keer in 2010.
Van de vrijheidsbenemende maatregelen werd de ISD-maatregel (plaat-
sing in een inrichting voor stelselmatige daders) het meest opgelegd. Wel 
daalde het aantal opleggingen in de periode 2005-2010 van 420 naar 340. 
Het aantal opgelegde tbs-maatregelen daalde eveneens van 250 in 2005 
naar 160 in 2010. Plaatsing in een psychiatrische inrichting kwam juist iets 
vaker voor: 100 keer in 2005, 120 keer in 2010 (zie tabel 6.7 in bijlage 4).

6.2 Berechting in eerste aanleg van minderjarige verdachten

In paragraaf 6.1 is de berechting in strafzaken tegen alle verdachten 
behandeld. Deze paragraaf gaat over de berechting van alleen de straf-
rechtelijk minderjarige verdachten. De opbouw van paragraaf 6.2 is gelijk 
aan die van de vorige paragraaf. Paragraaf 6.2.1 gaat over de wijze van 
afdoening en paragraaf 6.2.2 over de opgelegde sancties.
In de periode 2005-2008 nam het aantal door de rechter afgedane straf-
zaken tegen minderjarigen geleidelijk toe tot boven de 13.000. In 2010 
zakte dit aantal tot ruim 10.000. In de verhouding mannen en vrouwen is 
weinig veranderd (zie tabel 6.1 in bijlage 4).
De strafzaken die de rechter in 2010 in eerste aanleg afhandelde, gingen 
hoofdzakelijk over vermogensmisdrijven (43%), vernielingen (24%) en 
gewelds- en seksuele misdrijven (21%). Vergeleken met 2005 is deze 
verhouding nagenoeg ongewijzigd (zie tabel 6.17 in bijlage 4).

6.2.1 Wijze van afdoening

Ook bij minderjarigen verklaart de rechter een verdachte meestal schul-
dig. Het percentage schuldigverklaringen is wel afgenomen van 93% in 
2005 tot 87% in 2010. Het aantal vrijspraken en ontslagen van rechtsver-
volging nam ook bij de minderjarigen toe. In 11% van alle afgedane straf-
zaken kwam de rechter tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. Dit 
aandeel was in 2005 6%. Het percentage vrijspraken voor vermogensmis-
drijven nam het meeste toe (zie tabellen 6.18 tot en met 6.20 in bijlage 4).
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Opgelegde sancties
Ook in strafzaken tegen minderjarigen kan de rechter sancties combine-
ren, waardoor het totale aantal straffen en maatregelen dat door de rechter 
is opgelegd in 2010 1,3 keer hoger is dan het aantal uitgesproken schuldig-
verklaringen. In de periode 2005-2010 daalde het aantal opgelegde sancties 
tegen minderjarigen van 17.600 naar 12.000. In 2010 werden 9.000 schuldig-
verklaringen uitgesproken (zie tabellen 6.18 en 6.21 in  bijlage 4).

Hoofdstraffen
In 2010 werd bij 2% van de schuldigverklaringen geen hoofdstraf opgelegd. 
In 12% werd een combinatie van hoofdstraffen opgelegd. In de meeste 
gevallen ging het om een combinatie van een voorwaardelijke vrijheids-
straf en een taakstraf (zie tabel 6.22 in bijlage 4).
De 3 hoofdstraffen (vrijheidsstraf, geldboete en taakstraf) zijn ook bij de 
minderjarigen in 2010 veel minder vaak opgelegd dan in 2005. Het aantal 
jeugddetenties is meer dan gehalveerd van meer dan 5.000 in 2005 naar 
2.000 in 2010. Het aantal taakstraffen nam met bijna 1.000 af.
Van de 3 hoofdstraffen wordt bij minderjarigen de taakstraf het meest 
toegepast. In 2010 legde de rechter ruim 7.000 taakstraffen op. In de peri-
ode 2005-2010 is het aandeel taakstraffen steeds toegenomen, terwijl het 
aandeel vrijheidsstraffen daalde. In 2010 is bijna driekwart van alle hoofd-
straffen tegen minderjarigen een taakstraf en iets minder dan een kwart 
een vrijheidsstraf. Geldboetes worden weinig opgelegd: in 2010 in totaal 
450 keer. Dit is 5% van alle opgelegde hoofdstraffen aan minderjarigen 
(zie figuur 6.12).

Figuur 6.12 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: soort hoofdstraf in per-
centages van het totaal aantal opgelegde hoofdstraffen
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.21 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Geldboete
De meeste (deels) onvoorwaardelijke geldboetes werden in 2010 opgelegd 
voor verkeers- en vermogensmisdrijven. Beider aandeel is ongeveer een 
kwart. Daarna volgen vernielingen met 16%. Vergeleken met 2005 is in 
2010 de verdeling van geldboetes over de verschillende soorten misdrijven 
nogal veranderd. Maar daarbij moet aangetekend worden dat het aantal 
opgelegde geldboetes aan minderjarigen betrekkelijk laag is, waardoor 
schommelingen al gauw tot een dergelijke veranderde verdeling kunnen 
leiden (zie figuur 6.13).

Figuur 6.13 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke geldboetes naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.23 in bijlage 4.
Bron: CBS

De boetebedragen in strafzaken tegen minderjarigen liggen beduidend 
lager dan in strafzaken tegen alle verdachten. Een vijfde van de opgelegde 
boetebedragen lag in 2010 beneden € 100. Bijna 40% lag tussen € 100 en 
€ 200 en ruim 40% daarboven. In 2005 waren de boetebedragen anders 
verdeeld. Toen lagen meer boetebedragen beneden € 150 en minder daar-
boven (zie figuur 6.14).
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Figuur 6.14 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke geldboetes naar hoogte van het 
onvoorwaardelijke deel in euro’s
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.24 in bijlage 4.
Bron: CBS

Taakstraf
De taakstraf is de straf die de rechter het vaakst aan minderjarigen oplegt. 
In 2010 was 87% van de taakstraffen opgelegd aan minderjarigen (deels) 
onvoorwaardelijk en 13% geheel voorwaardelijk. In 2005 werd 4% geheel 
voorwaardelijk opgelegd. Het aandeel voorwaardelijke taakstraffen is bij 
de minderjarigen sterker gestegen dan dat bij alle verdachten.3

De taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. Het totale aantal taak-
straffen is in de periode 2005-2010 eerst gestegen tot bijna 9.500 in 2008. 
Deze stijging is geheel toe te schrijven aan de stijging van het aantal werk-
straffen. Het aantal leerstraffen nam in deze periode juist af (zie tabel 6.21 
in bijlage 4). In 2010 is het aantal taakstraffen weer gedaald tot 7.000.
In 2010 werd 43% van alle taakstraffen opgelegd voor een vermogens-
misdrijf. Het aandeel taakstraffen voor vernielingen lag op ongeveer een 
kwart. Een vijfde van de taakstraffen werd opgelegd voor gewelds- en 
seksuele misdrijven. Vergeleken met 2005 is het aandeel taakstraffen voor 
vernielingen iets gedaald (zie figuur 6.15).

3 Zie noot 1.
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Figuur 6.15 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: percentage taakstraffen 
naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.25 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle in 2010 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
taakstraffen heeft 40% een duur van 21 tot en met 40 uur, een kwart duurt 
korter dan 21 uur en 17% heeft een duur tussen 41 en 60 uur. Het aandeel 
langdurige taakstraffen (langer dan 120 uur) ligt op 4%. Sinds 2005 neemt 
het aandeel van de taakstraffen met een korte duur (tot en met 20 uur) iets 
toe en daalt het aandeel van die met een langere duur (zie figuur 6.16).4

Figuur 6.16 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
met minderjarige verdachten: percentage (deels) onvoor-
waardelijke taakstraffen naar duur van het onvoorwaar-
delijke deel in uren
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.26 in bijlage 4.
Bron: OBJD

4 Zie noot 1.
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Vrijheidsstraf
Een vrijheidsstraf bij jeugdigen kan een jeugddetentie of een gevangenis-
straf zijn. In dat laatste geval is de minderjarige berecht volgens het vol-
wassenenstrafrecht (zie hoofdstuk 2). Van de opgelegde jeugddetenties in 
2010 is 58% (deels) onvoorwaardelijk; 42% is geheel voorwaardelijk. Het 
aantal (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties is in de periode 2005-2010 
gedaald van 2.200 naar 1.200 (zie tabel 6.27 in bijlage 4).
In 2010 was 22% van het totale aantal opgelegde hoofdstraffen aan minder-
jarigen een jeugddetentie. Dit aandeel is vergeleken met 2005 sterk gedaald. 
Toen was nog 38% van de hoofdstraffen een jeugddetentie. De daling is 
vooral het gevolg van het toegenomen aandeel van de taakstraffen.
Twee derde van alle onvoorwaardelijke jeugddetenties werd in 2010 opge-
legd voor vermogensmisdrijven, een vijfde voor gewelds- en seksuele 
misdrijven en 12% voor vernielingen (zie figuur 6.17). Diefstal of inbraak 
met geweld wordt tot de vermogensdelicten gerekend. In 2010 werd 34% 
van de onvoorwaardelijke jeugddetenties opgelegd voor een diefstal of 
inbraak met geweld.

Figuur 6.17 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.27 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2010 heeft ruim de helft van de opgelegde jeugddetenties een strafduur 
korter dan 2 maanden en 13% duurt 6 maanden of langer. In de strafduur 
is in vergelijking met 2005 weinig veranderd (zie figuur 6.18).
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Figuur 6.18 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke jeugddetenties naar duur van het 
onvoorwaardelijke deel in maanden
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.28 in bijlage 4.
Bron: CBS

Detentieduur en detentiejaren bij minderjarigen

Minderjarigen worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht, dat rekening 
houdt met de jeugdige leeftijd van de verdachten in onder meer de zwaarte 
van de straffen. De jeugddetentie valt daarnaast niet onder de regelingen voor 
vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstelling. De detentieduur, het deel van 
de door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, dat daadwer-
kelijk moet worden uitgezeten, is bij de jeugddetentie gelijk aan de opgelegde 
strafduur.
Net als bij alle verdachten samen is voor de minderjarigen het aantal 
detentiejaren per jaar uit te rekenen door alle strafduren bij elkaar op te tellen.

In de periode 2005-2010 is het aantal onvoorwaardelijke jeugddetenties flink 
gedaald. De gemiddelde detentieduur nam eerst iets af, maar is in 2009 en 
2010 weer gestegen tot iets boven het niveau van 2005. Het aantal detentie-
jaren nam af van 508 tot 277 in 2010 (zie tabel 6.29 in bijlage 4).
De ontwikkeling in het aantal detentiejaren blijkt vooral te worden beïnvloed 
door het aantal opgelegde straffen en in mindere mate door de duur daarvan 
(zie figuur).
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Figuur Door de rechter afgedane strafzaken tegen minderjari-
gen: vrijheidsstraffen* naar aantal, gemiddelde deten-
tieduur en detentiejaren, index 2005=100
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* Het gaat om jeugddetenties. De cijfers zijn inclusief jeugddetenties opgelegd aan meerderjarige 
verdachten.

Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.27, 6.29 en 6.30 in bijlage 4.
Bron: CBS

Bijkomende straf en maatregel
Het aantal opgelegde bijkomende straffen aan minderjarigen is niet hoog 
en bedroeg in 2010 minder dan 200. Maatregelen werden veel vaker opge-
legd: bijna 1.900 keer in 2010. In de meeste gevallen ging het hierbij om de 
maatregel ‘betaling aan de staat’. De maatregel ‘plaatsing in een inrich-
ting voor jeugdigen’ (de PIJ-maatregel) wordt sinds 2006 steeds minder 
vaak toegepast, in 2010 nog maar 100 keer (zie tabel 6.21 in bijlage 4). De 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM of MGJ) is een nieuwe jeugdmaat-
regel, die sinds 2008 aan jeugdigen kan worden opgelegd. De maatregel 
werd in totaal 163 maal onherroepelijk opgelegd.5

6.3 Doorlooptijden

De tijd vanaf het moment van inschrijving bij het parket van het OM tot 
aan de eindbeslissing van de rechter is de doorlooptijd van strafzaken 
die voor de rechter worden gebracht. Deze doorlooptijd is in de periode 

5 Bron: OBJD (zie bijlage 3). Daar de gedragsbeïnvloedende maatregel niet in de CBS-rechtbankstrafza-
kenstatistiek is opgenomen wordt voor dit gegeven gebruikgemaakt van de OBJD.
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2005-2010 toegenomen van 26 tot 35 weken. Wanneer wordt gekeken naar 
de afzonderlijke delictgroepen, dan scoren de verkeersmisdrijven en de 
economische misdrijven bovengemiddeld. Strafzaken die eindigen met 
een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging duren 7 weken langer dan 
die met een schuldigverklaring (zie tabel 6.31 in bijlage 4). De behandeling 
van strafzaken door de meervoudige kamer besloeg in 2010 gemiddeld 
10 maanden, bij de politierechter was dat gemiddeld 8 maanden. Dit is res-
pectievelijk 9 en 11 weken langer dan in 2005. Alleen bij de kinderrechter 
is sinds 2005 de gemiddelde doorlooptijd gedaald tot 22 weken in 2010 (zie 
figuur 6.19).

Figuur 6.19 Door de rechter in eerste aanleg afgedane strafzaken 
tegen alle verdachten: doorlooptijden naar soort rechter, 
in weken
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.32 in bijlage 4.
Bron: CBS

6.4 Berechting in hoger beroep en in cassatie

Tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg kan de verdachte of het 
OM hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Het hof behandelt de straf-
zaak dan opnieuw. De Hoge Raad toetst of in een rechtszaak de geldende 
wet- en regelgeving op de juiste manier is toegepast. Deze rechter behan-
delt de zaak inhoudelijk niet opnieuw (zie hoofdstuk 2).
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Tussen 2005 en 2008 nam het aantal beroepszaken dat de gerechtshoven 
afhandelden af,6 maar in 2009 en 2010 steeg het aantal weer licht. In dit 
laatste jaar werden ruim 37.800 beroepszaken afgehandeld.7 Het aantal 
door de Hoge Raad afgedane strafzaken nam tussen 2005 en 2008 even-
eens af en steeg weer in 2009 en 2010. In 2010 deed de Hoge Raad ruim 
3.400 cassatieberoepen af. Meestal volgt een niet-ontvankelijkverklaring, 
maar dit aandeel vertoont de laatste jaren een dalende trend. In 2010 werd 
46% van de cassatieberoepen niet-ontvankelijk verklaard. Dit is voor het 
eerst in minder dan de helft van de zaken. In 33% van de zaken volgde 
verwerping van het cassatieberoep. Dit percentage is hoger dan dat van de 
jaren daarvoor. Het aantal zaken waarin de Hoge Raad de uitspraak van 
de lagere rechter vernietigde, nam de afgelopen jaren toe van 9% in 2005 
naar 20% in 2010.8

Om de ontwikkeling van afgehandelde strafzaken door de  verschillende 
gerechten in onderlinge samenhang te bekijken kunnen het best indexcij-
fers worden gebruikt.9 Hierdoor kunnen de CBS-gegevens over rechtban-
ken en de cijfers over de uitspraken van de Hoge Raad worden vergeleken 
met productiecijfers van de Raad voor de rechtspraak over de gerechts-
hoven. Daarbij moet nog wel rekening worden gehouden met de soms 
langdurige periodes tussen de behandeling van strafzaken in eerste 
aanleg, in hoger beroep en in cassatie.
Voor de 3 instanties is de trend tot 2008 dalend. Bij de gerechtshoven en de 
Hoge Raad stijgt het aantal afgedane zaken daarna weer, terwijl het aantal 
afgedane zaken bij de rechtbanken blijft dalen (zie figuur 6.20).

6 Deze afname kan mede een gevolg zijn van de invoering van het verlofstelsel per 1 juli 2007 (art. 410a 
Sv). Deze regeling heeft als doel het indammen van zaken in hoger beroep. Bij veroordeling wegens 
overtredingen en lichte misdrijven, waarbij een geldboete is opgelegd van maximaal € 500, moet de ver-
oordeelde bij het hof verlof vragen om in hoger beroep te mogen gaan. De reden om hoger beroep in te 
stellen moet meer omvatten dan alleen de strafhoogte of slechts het verkrijgen van een ‘second opinion’.

7 Bron: jaarverslagen Raad voor de rechtspraak 2004 t/m 2010 (tabel 5: productie Rechtspraak). Eerdere 
cijfers zijn niet beschikbaar.

8 Bron: jaarverslagen Hoge Raad 2007 en 2009/2010, te raadplegen via www.rechtspraak.nl. Het gaat hier 
om afgedane zaken exclusief herzieningen.

9 De Raad voor de rechtspraak hanteert een andere methode dan het CBS om rechtszaken te tellen. Het 
CBS telt zaken op basis van einduitspraken. De Raad voor de rechtspraak presenteert aantallen pro-
ducten, vanwege wettelijke verplichtingen en aansluiting bij politieke verantwoording. Deze producten 
zijn alle onderdelen van een zaak die apart financiering vereisen. Elke zaak (in de zin van het CBS) kent 
minimaal 1 product (in de zin van de Raad), zoals verzoeken tot raadkamerzitting, tussenvonnissen en 
het uitwerken van het vonnis ten behoeve van hoger beroep. De aantallen producten zijn daarom niet 
vergelijkbaar met de einduitspraken. Omwille van de leesbaarheid wordt in deze paragraaf gesproken 
over ‘zaken’, ook waar ‘producten’ worden bedoeld.
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Figuur 6.20 Door de rechter afgedane strafzaken in eerste aanleg, in 
hoger beroep en in cassatie, index 2005=100
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 6.2 in bijlage 4, de jaarverslagen van de Raad voor de recht-
spraak en de jaarverslagen van de Hoge Raad.
Bron: CBS, Raad voor de rechtspraak, Hoge Raad
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