
–	 In 2011 registreerde de politie bijna 1,2 miljoen misdrijven. De geregistreerde 
criminaliteit is daarmee even hoog als in 2010. In de periode 2005-2011 
daalde het aantal door de politie geregistreerde misdrijven met 11%.

–	 De politie loste in 2011 bijna 289.000 misdrijven op. Dit is een daling van 
15% ten opzichte van 2005.

–	 Het ophelderingspercentage daalde van 25% in 2005 naar 24% in 2011.
–	 De geregistreerde criminaliteit bestond in 2011 voor 60% uit vermogens-

misdrijven, voor 15% uit vernielingen en misdrijven tegen openbare orde 
en gezag, voor 13% uit verkeersmisdrijven en voor 9% uit gewelds- en 
seksuele misdrijven.

–	 Het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners van 12-79 jaar 
daalde van 82 in 2005 naar 72 in 2011.

–	 Het totale aantal geregistreerde verdachten is in de periode 2005-2011 met 
een kwart afgenomen. Het aantal minderjarige verdachten nam af met 
45%.

–	 Het aandeel geregistreerde vrouwelijke verdachten op het totaal steeg 
in deze periode van 14% naar 16%. In 2011 was van alle geregistreerde 
minderjarige verdachten 1 op de 5 een vrouw, tegen 1 op de 6 in 2005.

–	 In 2011 werd 35% van alle verdachten geregistreerd voor een vermogens-
misdrijf, 23% voor een gewelds- en seksueel misdrijf, 16% voor een 
verkeersmisdrijf, 15% voor een vernieling en misdrijf tegen openbare orde 
en gezag en 6% voor een drugsmisdrijf.

–	 Het aantal aangehouden verdachten is in de periode 2005-2010 afgenomen 
van ruim 237.000 tot 202.000. Dit is een daling van 15%.

–	 In de gemeente Rotterdam woonden in 2010 de meeste aangehouden 
verdachten per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin was Rotterdam de 
gemeente met de meeste verdachten, namelijk 12.800.

–	 Van alle in 2010 aangehouden verdachten was 39% first offender, 
46% meer pleger en 15% veelpleger. In 2005 was dit respectievelijk 44%, 
43% en 13%.

–	 Het aantal aangehouden minderjarige verdachten is in de periode 
2005-2010 afgenomen van 25 naar 19 per 1.000 jongeren.

In het vorige hoofdstuk is nagegaan hoe het is gesteld met de aard, omvang 
en ontwikkeling van de veelvoorkomende criminaliteit, zoals die door 
burgers en bedrijfsleven in Nederland wordt ervaren. Dit hoofdstuk gaat na 
hoe het is gesteld met de aard, omvang en ontwikkeling van de door de poli-
tie geregistreerde criminaliteit. Daarnaast bevat het hoofdstuk een beschrij-
ving van de populatie van personen die door de politie als verdachte van het 
plegen van een misdrijf zijn geregistreerd of aangehouden. De politie regis-
treert in principe alle personen van wie een redelijk vermoeden bestaat dat 
zij een strafbaar feit hebben begaan (zie ook hoofdstuk 2). Niet alle geregis-
treerde verdachten worden ook daadwerkelijk aangehouden. De populatie 
aangehouden verdachten is feitelijk een deelverzameling van de populatie 
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geregistreerde verdachten. Een ander belangrijk verschil tussen beide popu-
laties is dat een persoon die binnen één jaar verschillende keren verdachte is 
voor verschillende delicten, even zo vaak meetelt als geregistreerde verdachte. 
De populatie van aangehouden verdachten bevat echter uitsluitend unieke 
personen. De gegevens over de geregistreerde criminaliteit en de geregistreerde 
verdachten zijn ontleend aan de Politiestatistiek van het CBS. De gegevens over 
de aangehouden verdachten zijn afkomstig uit het Herkenningsdienstsysteem 
(HKS) van de politie, die gekoppeld zijn aan het Sociaal Statistisch Bestand 
(SSB) van het CBS. Door deze koppeling van gegevens is aanvullende sociaal-
demografische achtergrondinformatie over de verdachten beschikbaar tot en 
met 2010 (zie bijlage 3).
Door verschillende oorzaken verschillen de geregistreerde criminaliteits cijfers 
van aan slachtofferenquêtes ontleende criminaliteitscijfers. Ten eerste wordt 
in slachtofferenquêtes niet naar alle delicten gevraagd. Zo ontbreken in deze 
enquêtes de zogenoemde slachtofferloze delicten. Voorbeelden hiervan zijn 
drugshandel, vuurwapencriminaliteit en rijden onder invloed. Deze delicten 
komen – uiteraard voor zover ze door de politie zijn geconstateerd – wel in de 
politieregistratie terecht. Daarnaast ontbreken de relatief weinig voorkomende 
delicten, omdat het door het beperkte aantal waarnemingen niet mogelijk is 
daarvan betrouwbare schattingen te krijgen. Ten tweede veroorzaken verschil-
len in de omschrijving en de keuze van delicten verschillen in uitkomsten van 
slachtofferenquêtes en politiecijfers. In de Politiestatistiek staat de overtreding 
van een wetsartikel centraal, ongeacht of daarbij slachtoffers zijn betrokken. 
In enquêtes gaat het echter primair om zo duidelijk en eenduidig mogelijk 
omschreven gebeurtenissen die personen hebben meegemaakt. De overtreders 
van de wetsartikelen zijn daarbij minder van belang. Voor de Politiestatistiek 
vormt bovendien een (ondertekend) proces-verbaal het criterium voor een 
geregistreerd misdrijf. Voor een slachtoffer kan de vraag naar een ondertekend 
document een andere betekenis hebben. Een dergelijk document is namelijk 
niet altijd een proces-verbaal, maar kan bijvoorbeeld ook een verklaring zijn 
geweest voor de verzekering. Ten derde wordt naar schatting maar ongeveer 
een derde van de ondervonden delicten gemeld bij de politie.1

Zoals in het vorige hoofdstuk al is opgemerkt, geven burgers in de slacht-
offerenquêtes aan geen aangifte te doen omdat het toch niet helpt, of omdat 
het niet belangrijk genoeg was. Als men wel aangifte doet, dan is dat vaak voor 
de verzekering (vooral bij vermogensdelicten) of omdat men wil dat de dader 
wordt gepakt. Als de politie meent dat er geen sprake is (geweest) van een 
misdrijf, dan wordt geen proces-verbaal opgemaakt. Van alle onder vonden 
delicten komt dus uiteindelijk maar een deel in de politieregistraties terecht.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 4.1 geeft een beschrijving van 
de aard, omvang en ontwikkeling van de door de politie2 geregistreerde en 

1 Omgekeerd geldt dat slachtoffers delicten die ze vergeten zijn niet melden, of delicten uit een andere verslag-
periode ten onrechte melden.

2 Omdat de criminaliteit die door de bijzondere opsporingsdiensten wordt opgespoord (zie hoofdstuk 2) niet in 
de CBS Politiestatistiek is opgenomen, blijft dit deel van de geregistreerde criminaliteit in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing. Naar schatting gaat het jaarlijks om enige honderden zaken.
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opgehelderde criminaliteit in de periode 2005 tot en met 2011. In paragraaf 4.2 
worden de kenmerken van de verdachten van misdrijven beschreven, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen geregistreerde verdachten (paragraaf 4.2.1) en 
aangehouden verdachten (paragraaf 4.2.2). In paragraaf 4.3 wordt apart inge-
gaan op de deelpopulatie van minderjarige verdachten.

4.1 Geregistreerde en opgehelderde criminaliteit

In 2005 registreerde de politie 1,34 miljoen misdrijven. Vanaf dat jaar 
daalt het aantal geregistreerde misdrijven geleidelijk tot ruim 1,19 miljoen 
in 2010. In 2011 blijft de geregistreerde criminaliteit gelijk en is daarmee 
tussen 2005 en 2011 met 11% afgenomen. In dezelfde periode nam de 
bevolking van 12-79 jaar in Nederland met 3% toe. De politie helderde in 
2011 bijna 289.000 misdrijven op. Ten opzichte van 2005 daalde het aan-
tal opgehelderde misdrijven met 15% (zie figuur 4.1). In dat jaar werden 
nog ruim 339.000 misdrijven opgehelderd. Het deel van de geregistreerde 
misdrijven dat de politie als opgehelderd beschouwt (het ophelderings-
percentage) daalde in de periode 2005-2011 van 25% in 2005 naar 24% in 
2011 (zie tabel 4.1 in bijlage 4).

Figuur 4.1 Geregistreerde en opgehelderde misdrijven en bevolking, 
index 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners van 12-79 jaar 
daalde van 82 in 2005 naar 72 in 2011. Voor vrijwel alle onderscheiden delict-
groepen is de trend dalend. Zo daalde het aantal geregistreerde vermogens-
misdrijven van 49 naar 43, het aantal vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde en gezag (hierna te noemen: vernielingen) van 14 naar 11, het 
aantal gewelds- en seksuele misdrijven van 8 naar 7 en het aantal verkeers-
misdrijven van 10 naar 9 per 1.000 inwoners (zie figuur 4.2).

Figuur 4.2 Geregistreerde misdrijven naar delictgroep per 
1.000 inwoners van 12-79 jaar
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

De geregistreerde criminaliteit bestond in 2011 voor 60% uit vermogens-
misdrijven, waaronder diefstal en woninginbraak. Dit aandeel is verge-
leken met 2005 vrijwel gelijk gebleven. Vernielingen komen met 15% op 
de tweede plaats. Vergeleken met 2005 is dit aandeel iets gedaald. Hierna 
volgen de verkeersmisdrijven met 13%. Hun aandeel is vergeleken met 2005 
licht gestegen. Daarna volgen nog gewelds- en seksuele misdrijven (9%), 
drugs misdrijven en overige misdrijven (beide 1,5%). Van deze laatste drie 
delictgroepen is het aandeel in de periode 2005-2011 vrijwel onveranderd 
gebleven (zie figuur 4.3).
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Figuur 4.3 Percentage geregistreerde misdrijven naar delictgroep
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ophelderingspercentage per delictgroep
Het percentage door de politie opgehelderde misdrijven varieert aan-
zienlijk voor de verschillende delictgroepen. Misdrijven die voornamelijk 
door eigen opsporingsactiviteiten worden geconstateerd, zoals (vuur-)
wapenmisdrijven en drugsmisdrijven, kennen (uiteraard) een relatief 
hoog ophelderings percentage, dat ruim boven de 80% uitkomt. Ook 
gewelds- en seksuele misdrijven worden relatief vaak opgehelderd, name-
lijk rond de 63%. Hierbij speelt een rol dat slachtoffer en dader elkaar vaak 
kennen, wat het opsporen van de dader voor de politie vergemakkelijkt. 
Tot de categorie verkeers misdrijven horen zowel delicten die de politie 
door eigen opsporing constateert (zoals rijden onder invloed), als delicten 
die worden aangegeven door het slachtoffer (zoals verlaten plaats ongeval 
of joyriding). Ongeveer 40% van de verkeersmisdrijven wordt opgehel-
derd. Van de twee meest voorkomende delictgroepen ligt het ophelde-
ringspercentage een stuk lager. Van vernielingen wordt een vijfde deel 
opgehelderd, van vermogensmisdrijven een achtste deel. Voor wat betreft 
drugsmisdrijven, (vuur)wapen misdrijven en vernielingen is het ophelde-
ringspercentage sinds 2005 wat gestegen. Voor vermogensmisdrijven en 
gewelds- en seksuele misdrijven is het ophelderings percentage nagenoeg 
gelijk gebleven. De sterkste verandering is te zien bij de verkeersmis-

89Misdrijven en opsporing



drijven. Voor deze delictgroep daalde het ophelderingspercentage van 53% 
in 2005 naar 40% in 2011 (zie figuur 4.4).

Figuur 4.4 Ophelderingspercentage naar delictgroep
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2 t/m 4.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vermogensmisdrijven
Het totale aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is in de periode 
2005-2011 sterk gedaald van 792.000 in 2005 tot 710.000 in 2011. Dit is een 
daling van 10%. De dalende trend van vermogensmisdrijven komt vooral 
door de sterke daling van diefstal (inbraak) zonder geweld. Het aantal 
hiervan geregistreerde gevallen daalde van 741.000 in 2005 naar 654.000 in 
2011. Dit is een daling van 12%. Ook valsheidsmisdrijven namen tussen 
2005 en 2011 af, zij het met 1%. Andere (minder voorkomende) vormen 
van vermogenscriminaliteit, zoals bedrog, heling en afpersing, namen 
in de periode 2005-2011 wel toe. Het aantal geregistreerde gevallen van 
bedrog steeg met 23%, van heling met 31% en van afpersing met 14% 
(zie figuur 4.5 en tabel 4.7 in bijlage 4).
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Figuur 4.5 Geregistreerde vermogensmisdrijven naar type, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

Diefstaldelicten
Diefstallen vormen 94% van alle geregistreerde vermogensmisdrijven. 
Diefstaldelicten worden onderscheiden naar de aard van wat gestolen is 
(bijvoorbeeld een fiets of een auto), naar de wijze van diefstal (bijvoor-
beeld straatroof en zakkenrollerij) en naar het object van de diefstal 
(woning, winkel, school). De top 3 van diefstaldelicten bestaat in 2011 uit 
diefstal uit/vanaf personenauto (114.000), diefstal (inbraak) uit woning 
(108.000) en fietsdiefstal (106.000). De trend verschilt per type diefstal. Zo 
is de trend dalend voor diefstal uit/vanaf personenauto, diefstal (inbraak) 
uit bedrijven en beroving op straat. Het aantal diefstallen uit/vanaf auto 
is in 2011 ten opzichte van 2005 met 32% gedaald. Het aantal geregis-
treerde gevallen van diefstal uit bedrijven daalde naar 32.000 in 2011. Dit 
is een daling met 40% ten opzichte van 2005. Het aantal berovingen op 
straat daalde naar 8.400 in 2011, een daling met 32%. Voor winkeldiefstal 
en zakkenrollerij is de trend (licht) stijgend. Winkeldiefstal steeg naar 
43.000 in 2011 (plus 9%). Het aantal gevallen van zakkenrollerij steeg naar 
34.000 (plus 13%). Na een daling in 2006 en 2007 vertonen de woningin-
braken vanaf 2008 een sterk stijgende trend. Vergeleken met 2005 stegen 
de woninginbraken met 16%, naar 108.000 in 2011. De fietsdiefstallen 
laten een wisselend beeld zien. In 2006 en 2007 daalt het aantal geregis-
treerde fietsdiefstallen, in 2008 en 2009 is sprake van een stijging en in 
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2010 en 2011 daalt het aantal fietsdiefstallen weer. Vergeleken met 2005 is 
het aantal geregistreerde fietsdiefstallen met 24% gedaald (zie figuur 4.6 
en tabel 4.8 in bijlage 4).

Figuur 4.6 Geregistreerde diefstallen naar type, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.8 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het ophelderingspercentage varieert aanzienlijk voor de verschillende typen 
diefstaldelicten. Winkeldiefstal heeft het hoogste ophelderingspercentage. 
Ongeveer 4 van de 5 winkeldiefstallen werden in 2011 opgehelderd. Na 
winkeldiefstal hebben (gewapende) overval (34%), straatroof (24%) en dief-
stal (inbraak) uit school (14%) het hoogste ophelderingspercentage. Van alle 
overige typen diefstaldelicten wordt 11% of minder opgehelderd. Zo werd 
van diefstal uit/vanaf auto in 2010 maar 2,5% opgehelderd. Voor de meeste 
diefstaldelicten is het ophelderingspercentage in 2011 lager dan in 2005 (zie 
figuur 4.7).
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Figuur 4.7 Ophelderingspercentage naar type diefstal
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.8 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
Evenals de vermogensmisdrijven is het aantal vernielingen en misdrijven 
tegen openbare orde en gezag in de periode 2005-2011 sterk gedaald. In 2011 
registreerde de politie 21% minder van deze misdrijven dan in 2005: 181.000 
in 2011 tegen 230.000 in 2005. Aanvankelijk steeg in 2006 en 2007 het aantal 
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag, maar in de jaren 
erna treedt een sterke daling in. Vooral de geregistreerde vernielingen en 
beschadigingen zijn sterk in aantal afgenomen. Zo daalde het aantal vernie-
lingen en beschadigingen aan auto’s met 24%, aan openbare gebouwen met 
46% en aan middelen van openbaar vervoer met 47%. De overige vernielingen 
en beschadigingen daalden met 22% (zie figuur 4.8 en tabel 4.7 in bijlage 4).
Sommige misdrijven tegen openbare orde en gezag laten echter een stijgen-
de trend zien. Openlijke geweldpleging tegen personen steeg in de periode 
2005-2011 met 4%, huisvredebreuk met 10% en het niet opvolgen van een 
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ambtelijk bevel met 65%. Hierbij moet wel bedacht worden dat de omvang 
van deze misdrijfsoorten beduidend lager ligt dan die van de vernielingen 
(zie tabel 4.7 in bijlage 4). Computervredebreuk is een misdrijf dat sterk in 
opkomst is. In 2005 registreerde de politie bijna 600 gevallen, in 2011 is dit 
aantal gestegen naar bijna 2.000 gevallen.

Figuur 4.8 Geregistreerde vernielingen naar type, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

Gewelds en seksuele misdrijven
Het totale aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven is in de 
periode 2005-2011 met 9% gedaald: van 123.000 in 2005 tot 111.000 in 2011. 
De geweldsmisdrijven worden onderverdeeld in mishandeling, bedreiging 
en stalking, seksuele misdrijven en misdrijven tegen het leven. Diefstal 
met geweld en openlijke geweldpleging tegen personen vallen hier niet 
onder, maar vallen respectievelijk in de categorie vermogensmisdrijven en 
in de categorie vernielingen (zie ook bijlage 2).
Mishandeling is het meest voorkomende geregistreerde geweldsdelict. 
In 2011 had ruim de helft van de gewelds- en seksuele misdrijven hierop 
betrekking. Het aantal mishandelingen steeg aanvankelijk van 67.000 in 2005 
tot 72.000 in 2007. Na 2007 daalde dit aantal tot 59.000 geregistreerde geval-
len van mishandeling in 2011. Vergeleken met 2005 ligt in 2011 het aantal 
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geregistreerde mishandelingen 12% lager. Het aantal geregistreerde bedrei-
gingen (inclusief stalking) bedroeg in 2011 bijna 37.000 tegenover 39.000 in 
2005. Daarmee is het aantal geregistreerde bedreigingen tussen 2005 en 2011 
met 5% afgenomen.
In de periode 2005-2011 daalde ook het aantal geregistreerde seksuele 
misdrijven sterk: van 13.000 in 2005 naar 9.000 in 2011. Dit is een daling van 
28%. Zowel aanranding als verkrachting, schennis der eerbaarheid, ontucht 
met minderjarige en overige seksuele misdrijven laten in deze periode een 
dalend aantal registraties zien.
Opmerkelijk is de toename van het aantal geregistreerde gevallen van 
misdrijven tegen het leven.3 In de periode 2006-2008 registreerde de poli-
tie jaarlijks ongeveer 1.700 gevallen. Maar in de jaren erna stijgt dit aantal 
aanzienlijk, naar bijna 4.100 in 2011. Mogelijk is hier sprake van een regis-
tratie-effect en worden gevallen van (zware) mishandeling die voorheen tot 
mishandeling werden gerekend nu zwaarder geclassificeerd. Een indicatie 
voor deze verklaring is te vinden in het feit dat het aantal geregistreerde 
mishandelingen in de jaren 2009-2011 sterk is afgenomen (zie figuur 4.9 en 
tabel 4.7 in bijlage 4).

Figuur 4.9 Geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven naar type, 
x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

3 Hieronder vallen zowel de voltooide levensdelicten (moord en doodslag) als de pogingen daartoe.
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Verkeersmisdrijven
Een deel van de misdrijven uit de Wegenverkeerswet, zoals rijden onder 
invloed, het besturen van een motorrijtuig na ontzegging van de rij-
bevoegdheid en het weigeren van medewerking aan een bloedproef, kan 
slechts geconstateerd worden na een gerichte controle van de politie. Het 
aantal processen-verbaal voor deze misdrijven zegt dan feitelijk meer over 
de opsporingsintensiteit van de politie dan over het werkelijke aantal auto-
mobilisten in overtreding. Het doorrijden na een ongeval (verlaten plaats 
ongeval) is echter een voorbeeld van een verkeersmisdrijf waarbij het slacht-
offer mogelijk aangifte doet en waarvan de politie een proces-verbaal van 
aangifte opmaakt. Te hard rijden en door rood licht rijden zijn geen mis-
drijven maar overtredingen en blijven in dit hoofdstuk buiten beschouwing.4

Bijna twee derde van de geregistreerde verkeersmisdrijven heeft te maken met 
doorrijden na een ongeval (verlaten plaats ongeval). In 2011 registreerde de 
politie hiervan 96.000 gevallen. Rijden onder invloed constateerde de politie 
in 2011 bijna 50.000 keer. Het aantal geregistreerde gevallen van ‘doorrijden 
na ongeval’ daalde vanaf 2007 tot 2009. Vanaf 2010 registreert de politie echter 
weer meer van deze misdrijven. De trend voor rijden onder invloed is vanaf 
2007 dalend (zie figuur 4.10 en tabel 4.7 in bijlage 4).

Figuur 4.10 Geregistreerde verkeersmisdrijven naar type, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

4 In hoofdstuk 8 komen overtredingen apart aan bod.
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Drugs en (vuur)wapenmisdrijven
Ook de delicten die vallen onder de Opiumwet en de Wet wapens en muni-
tie worden meestal ‘ontdekt’ door gerichte opsporingsactiviteiten van de 
politie. Evenals bij sommige verkeersmisdrijven weerspiegelt de ontwik-
keling van deze vormen van criminaliteit dus deels de aandacht van de 
politie hiervoor. In 2011 registreerde de politie 17.000 drugsmisdrijven. 
Na 2006 neemt het aantal geregistreerde drugsmisdrijven geleidelijk af. 
Ten opzichte van 2005 is de daling van geregistreerde drugsmisdrijven 
14%. Zowel het aantal geregistreerde softdrugsmisdrijven (min 4%) als 
harddrugsmisdrijven (min 23%) nam in de periode 2005-2011 af. Het 
aantal geregistreerde (vuur)wapenmisdrijven in 2011 is 7.300. Vergeleken 
met 2005 betekent dit een stijging van 13%. Vooral in 2011 nam het aantal 
(vuur)wapenmisdrijven toe (zie figuur 4.11 en tabel 4.7 in bijlage 4).

Figuur 4.11 Geregistreerde drugs- en (vuur)wapenmisdrijven, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.7 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.2 Verdachten van misdrijven

In paragraaf 4.1 zijn de aard, omvang en ontwikkeling van de door de poli-
tie geregistreerde en opgehelderde misdrijven beschreven. Ongeveer een 
kwart van de geregistreerde misdrijven wordt door de politie opgehelderd. 
Daarbij werden 372.000 verdachten in 2011 geregistreerd. Deze paragraaf 
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bevat een beschrijving van de kenmerken van de populatie verdachten 
van misdrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geregistreerde 
verdachten (paragraaf 4.2.1) en aangehouden verdachten (paragraaf 4.2.2). 
Het gaat hier uitsluitend om personen die op de een of andere manier in 
aanraking zijn gekomen met de politie omdat zij (op enig moment) worden 
verdacht van het plegen van één of meer delicten. De verdachtenpopulatie 
is dus niet gelijk te stellen aan de populatie daders. Een groot deel van de 
plegers blijft namelijk buiten de waarneming van de politie. Omgekeerd 
bevinden zich tussen de verdachten personen die niet schuldig zijn aan 
het plegen van criminaliteit.
Net als in de vorige paragraaf zijn de gegevens over geregistreerde verdach-
ten ontleend aan de CBS Politiestatistiek. Een persoon die binnen één jaar 
verschillende keren verdachte is voor verschillende delicten telt even zo vaak 
mee als geregistreerde verdachte. Cijfers over aangehouden verdachten zijn 
ontleend aan het HKS/SSB van het CBS. Door gegevens uit het HKS aan het 
Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS te koppelen is aanvullende 
sociaaldemografische achtergrondinformatie over de verdachten beschik-
baar. In het HKS/SSB zijn verdachten tot unieke personen herleid. Het aantal 
aangehouden verdachten in het HKS/SSB valt mede daardoor meer dan de 
helft lager uit dan het aantal geregistreerde verdachten volgens de Politie-
statistiek.
In tegenstelling tot voorgaande edities van ‘Criminaliteit en rechtshandha-
ving’ worden in deze editie ook verdachten meegeteld die niet in de GBA 
geregistreerd staan. Bij het berekenen van verdachtenpercentages naar 
bevolkingsgroep zijn de niet in de GBA geregistreerde verdachten uiteraard 
niet meegerekend.

4.2.1 Geregistreerde verdachten

Het aantal geregistreerde verdachten is in de periode 2005-2011 met 
een kwart afgenomen: van 500.000 in 2005 naar 372.000 in 2011 (zie 
figuur 4.12). De sterke daling in de periode 2005-2011 houdt verband met 
de eveneens sterke afname van het aantal geregistreerde vermogens-
misdrijven. Vergeleken met 2005 registreerde de politie in 2011 ruim 
40.000 verdachten van vermogensmisdrijven minder.
Een nagenoeg zelfde ontwikkeling is te zien bij de andere delictgroepen. 
De afname van het aantal geregistreerde verdachten voor vernielingen en 
misdrijven tegen de openbare orde en gezag is 29.000, voor gewelds- en 
seksuele misdrijven 25.000, voor verkeersmisdrijven 22.000 en voor drugs-
misdrijven 7.000 (zie tabel 4.9 in bijlage 4).
Het aantal geregistreerde vrouwelijke verdachten daalde in deze periode 
van 69.000 naar 59.000. Maar doordat naar verhouding het aantal geregis-
treerde mannelijke verdachten harder daalde, steeg het aandeel vrouwelijke 
verdachten op het totaal van 14% in 2005 naar 16% in 2011 (zie tabel 4.1 in 
bijlage 4).
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Figuur 4.12 Geregistreerde verdachten naar geslacht, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2011 werd 35% van alle verdachten geregistreerd voor vermogensmisdrij-
ven, 23% voor gewelds- en seksuele misdrijven, 15% voor vernielingen, 16% 
voor verkeersmisdrijven en 6% voor drugsmisdrijven. De verdeling van de 
geregistreerde verdachten over de verschillende delictgroepen is sinds 2005 
nauwelijks veranderd (zie figuur 4.13).

Voor de meeste specifieke misdrijven geldt dat in 2011 veel minder verdach-
ten zijn geregistreerd dan in 2005. Toch zijn er ook misdrijven die een hoger 
aantal geregistreerde verdachten kennen. Zo nam het aantal geregistreerde 
verdachten voor heling toe van 6.500 in 2005 naar 7.900 in 2011. Ook het 
aantal misdrijven tegen het leven nam in deze periode toe, maar dit kan ook 
te maken hebben met een andere wijze van vastleggen van dit soort misdrij-
ven vanaf 2009 toen geleidelijk aan het huidige basisprocessensysteem BVH 
in gebruik is genomen. Wellicht werden sommige van deze misdrijven voor-
heen als (zware) mishandeling geregistreerd (zie tabel 4.9 in bijlage 4).
Ruim een kwart van alle in 2011 geregistreerde verdachten werd verdacht 
van diefstal en inbraak zonder geweld. Vergeleken met 2005 is dit aandeel 
nauwelijks veranderd. Hierna volgen mishandeling, waarvoor 13% van alle 
verdachten werd geregistreerd en rijden onder invloed (12%). De top 10 van 
misdrijven wordt verder gevormd door bedreiging (7%), overige vernieling 
en beschadiging (4%), softdrugs, openlijk geweld tegen personen, verlaten 
plaats ongeval en harddrugs (alle 3%) en bedrog (2%). Vergeleken met 2005 is 
in deze top 10 vernieling aan auto vervangen door bedrog (zie figuur 4.14).
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Figuur 4.13 Percentage geregistreerde verdachten naar delictgroep

0 5 10 15 20 25 30 35 40

20112005

Overige misdrijven

(Vuur)wapenmisdrijven

Drugsmisdrijven

Verkeersmisdrijven

Vernielingen en misdrijven tegen
openbare orde en gezag

Gewelds- en seksuele misdrijven

Vermogensmisdrijven

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.9 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 4.14 Percentage geregistreerde verdachten naar 10 meest 
 geregistreerde misdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.9 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Mannelijke en vrouwelijke verdachten verschillen niet alleen in de omvang 
en de ontwikkeling van criminaliteit, maar vooral ook in de aard. Bijna 
de helft van de vrouwelijke verdachten werd in 2011 geregistreerd voor 
ver mogensmisdrijven, tegen een derde van de mannelijke verdachten. Het 
aandeel mannelijke verdachten is juist voor gewelds- en seksuele misdrijven 
en voor vernielingen beduidend hoger dan bij vrouwelijke verdachten. Ook 
de verkeers- en drugsmisdrijven laten een hoger aandeel bij de mannen zien 
dan bij de vrouwen, maar hier zijn de verschillen klein (zie figuur 4.15).

Figuur 4.15 Percentage delictgroepen onder geregistreerde verdachten 
naar geslacht, 2011
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.10 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.2.2 Aangehouden verdachten5

Volgens het HKS zijn in 2010 ruim 202.000 unieke personen aangehouden 
die werden verdacht van het plegen van één of meer misdrijven (die ook 
vóór 2010 gepleegd kunnen zijn). Dit zijn 13 aangehouden verdachten per 
1.000 inwoners van 12 tot en met 79 jaar. In 2005 waren dit er 237.000, wat 
overeenkwam met bijna 16 aangehouden verdachten per 1.000 inwoners 
van 12 tot en met 79 jaar (zie tabel 4.12 in bijlage 4).
Wanneer het aantal geregistreerde misdrijven van aangehouden verdachten 
wordt opgeteld, komt men op bijna 322.000 misdrijven. Dit is niet gelijk aan 
het totale aantal door deze verdachten gepleegde misdrijven, aangezien 

5 Een ‘aangehouden verdachte’ is een persoon van 12 jaar of ouder tegen wie een proces-verbaal van misdrijf 
is opgemaakt, omdat een redelijk vermoeden bestaat dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.
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geen rekening is gehouden met het feit dat een deel van de misdrijven door 
meerdere personen samen is gepleegd. Van deze misdrijven was een derde 
een vermogensmisdrijf en bijna een kwart een gewelds- en seksueel misdrijf. 
Andere delictgroepen kwamen minder vaak voor (zie tabel 4.17 in bijlage 4).

Leeftijd, geslacht en criminele carrière
Ruim een kwart van alle in 2010 aangehouden verdachten was tussen 
de 16 en 22 jaar oud. Dit aandeel is ruim 2,5 keer hoger dan men zou 
verwachten wanneer er geen samenhang is tussen leeftijd en de kans 
verdacht te worden van een misdrijf. De piek lag zowel bij mannen als bij 
vrouwen bij 19-jarigen (zie figuur 4.16 en tabel 4.11 in bijlage 4). De gemid-
delde leeftijd van de in 2010 aangehouden verdachten was ruim 32 jaar, 
terwijl dit voor de bevolking van 12-79 jaar gelijk was aan 43 jaar. Ook in 
voorgaande jaren lag de gemiddelde leeftijd van aangehouden verdachten 
rond 32 jaar.
Voor de in 2010 aangehouden verdachten was het niet altijd de eerste keer 
dat een proces-verbaal van aanhouding tegen hen werd opgemaakt. De 
gemiddelde leeftijd waarop deze verdachten voor het eerst werden aange-
houden was 27 jaar. De in 2010 aangehouden verdachten hadden een crimi-
nele carrière die op dat moment gemiddeld 5 jaar aan de gang was.
Ruim 82% van de in 2010 aangehouden verdachten was man. Criminaliteit is 
vooral een mannenzaak, hoewel het aandeel vrouwelijke verdachten gelei-
delijk toeneemt. In de periode 2005-2010 steeg het percentage vrouwen in de 
verdachtenpopulatie van 16% naar bijna 18% (zie tabel 4.12 in bijlage 4).
De piek in het aandeel aangehouden verdachten lag bij vrouwen net als bij 
mannen op 19-jarige leeftijd (zie figuur 4.16). De gemiddelde leeftijd en ook 
de startleeftijd van vrouwelijke verdachten lag net als in eerdere jaren echter 
iets hoger dan bij mannen. Vrouwelijke verdachten waren in 2010 gemid-
deld bijna 33 jaar en mannelijke verdachten 32 jaar. De gemiddelde start-
leeftijd van in 2010 aangehouden vrouwen was 31 jaar, die van mannen 27. 
De gemiddelde duur van de criminele carrière van deze vrouwen was dus 
korter dan die van hun mannelijke ‘collega’s’, namelijk ruim 2,5 jaar versus 
ruim 5,5 jaar.

Hoewel bij alle typen misdrijven in 2010, net als in eerdere jaren, het meren-
deel van de verdachten man is, nam het aandeel vrouwelijke verdachten 
sinds 2005 toe. Het aandeel mannelijke en vrouwelijke verdachten varieert 
sterk per delictgroep. Vermogensmisdrijven kennen relatief het vaakst 
een vrouwelijke verdachte: van alle aangehouden verdachten was in 2010 
ruim 21% een vrouw. In 2005 was dit nog 18%. Vernielingen kennen rela-
tief het minst vaak een vrouwelijke verdachte: 10% in 2010 (zie tabel 4.17 
in  bijlage 4). In 2010 was 46% van de door aangehouden vrouwelijke 
 verdachten gepleegde misdrijven een vermogensmisdrijf. Voor mannen was 
dit 30%. Deze verhoudingen verschillen nauwelijks van 2005. In diezelfde 
periode groeide het aandeel gewelds- en seksuele misdrijven voor zowel 
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vrouwen als mannen licht. Voor vrouwen van 17% naar 18% en voor mannen 
van 22% naar 24%.

Figuur 4.16 Aangehouden verdachten naar leeftijd in jaren en 
 geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende leeftijd en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.11 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS
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Herkomstgroepering
Van alle in 2010 aangehouden verdachten was 55% autochtoon.6 Het 
percentage allochtone verdachten is sinds 2005 licht toegenomen van 
42% naar 45%. Personen met een Marokkaanse of Surinaamse her-
komst vormden in absolute zin de grootste groepen onder de allochtone 
verdachten. Wanneer het aantal verdachten wordt gerelateerd aan de 
bevolkingsomvang van de betreffende herkomstgroep van 12-79 jaar,7 
blijken personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst het vaakst 
verdacht van een misdrijf. In 2010 zijn 58 van elke 1.000 personen met 
een Antilliaanse/Arubaanse herkomst op enig moment als verdachte 
aangehouden (zie tabel 4.12 in bijlage 4). In 2005 waren dit er nog 72 op de 
1.000.8 De bevolkingsopbouw van de allochtone herkomst groeperingen 
verschilt onderling en wijkt ook af van die van de autochtone deel-
populatie. Zo zijn veel allochtone herkomstgroeperingen in Nederland 
relatief jong in vergelijking met autochtonen (dit geldt zeker voor de 
Antilliaanse/Arubaanse bevolking). Aangezien criminaliteit samenhangt 
met leeftijd en geslacht (zie figuren 4.17 en 4.18) verklaart dit een deel van 
de verschillen.
Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar geslacht blijkt het relatieve 
aandeel van personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst zowel 
onder mannen als vrouwen het hoogst van de vier onderscheiden herkomst-
groeperingen (zie figuur 4.17). In vergelijking met autochtonen en andere 
allochtone herkomstgroeperingen zijn relatief veel Antilliaanse/Arubaanse 
vrouwen aangehouden als verdachte. Van elke 1.000 vrouwen met een 
Antilliaanse/Arubaanse herkomst zijn er 24 aangehouden in 2010. Van 
de mannen waren dit er 92. Onder de mannen komen personen met een 
Marokkaanse herkomst op de tweede plek met 83 van elke 1.000 Marok-
kaanse mannen, en mannen met een Surinaamse herkomst op de derde plek 
met 66 van elke 1.000 mannen. Onder de vrouwen waren de tweede en derde 
plek omgekeerd: van de vrouwen met een Surinaamse herkomst zijn er in 
2010 15 van elke 1.000 aangehouden en van de vrouwen met Marokkaanse 
herkomst waren dit er 14.

6 Autochtoon: een persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. Allochtoon: een persoon van wie 
ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar eerste- en twee-
degeneratieallochtonen. Eerste generatie: een in het buitenland geboren persoon met ten minste één in het 
buitenland geboren ouder. Het land van herkomst is het land waar de persoon in kwestie is geboren. Tweede 
generatie: een in Nederland geboren persoon met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Bij één 
in het buitenland geboren ouder is het geboorteland van deze ouder bepalend voor de herkomst van de 
persoon in kwestie, bij twee in het buitenland geboren ouders is het geboorteland van de moeder bepalend. 
Ontbreekt informatie over het geboorteland van een van de ouders, dan wordt verondersteld dat het geboor-
teland van deze ouder hetzelfde is als dat van de andere ouder. Als informatie over het geboorteland van 
beide ouders ontbreekt, wordt verondersteld dat de ouders hetzelfde geboorteland hebben als de persoon in 
kwestie.

7 Bij het berekenen van relatieve cijfers wordt alleen gerekend met verdachten die in 2010 ingeschreven ston-
den in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

8 Opgemerkt dient te worden dat deze cijfers niet zijn gewogen naar geslacht, leeftijdsopbouw en generatie 
binnen de verschillende herkomstgroeperingen. Tot ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2007’ werd wel ge-
wogen naar bevolkingsopbouw (leeftijd, geslacht en generatie) binnen herkomstpopulaties. Tabellen werden 
zowel ongewogen als gewogen gepresenteerd. Omdat dit soms onduidelijkheid opleverde, is ervoor gekozen 
alleen ongewogen cijfers te presenteren.
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Figuur 4.17 Aangehouden verdachten naar herkomstgroepering en 
geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende herkomst en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.12 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Ruim twee derde van alle allochtone verdachten in 2010 was niet-westers.9 
Dit aandeel is in de periode 2005-2010 nauwelijks veranderd. Van de in 2010 
aangehouden verdachten van allochtone herkomst behoorde 45% tot de 
eerste generatie. Relatief gezien zijn tweedegeneratieallochtonen in 2010 
echter vaker als verdachte aangehouden dan eerstegeneratieallochtonen: 
28 op de 1.000 versus 23 op de 1.000. Vooral het relatieve aantal verdachten 
onder eerstegeneratieallochtonen is sinds 2005 (30 op de 1.000) gedaald. 
Opgemerkt moet worden dat de leeftijdsopbouw van de populatie van 
eerstegeneratieallochtonen anders is dan die van tweedegeneratiealloch-
tonen: de laatste groep is gemiddeld jonger. Dit geldt in het bijzonder voor 
niet-westerse allochtonen. Dat is ook terug te zien in de cijfers: voor niet-
westerse allochtonen was dit verschil in 2010 in relatieve aantallen verdach-

9 Westerse allochtoon: persoon afkomstig uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië 
of Japan. Niet-westerse allochtoon: persoon afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië (exclusief 
Indonesië en Japan).
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ten tussen de eerste en tweede generatie fors groter dan voor westerse 
allochtonen. In het algemeen werden tweedegeneratieallochtonen relatief 
minder vaak verdacht van criminaliteit wanneer slechts één van de ouders 
geboren is in het buitenland, dan wanneer dit het geval is voor beide ouders 
(zie figuur 4.18 en tabel 4.14 in bijlage 4).

Figuur 4.18 Aangehouden verdachten naar generatie allochtonen en 
geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende herkomst en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.14 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Woongemeente
De gemeente Apeldoorn kende van de 25 grootste gemeenten in 2010 
het laagste aantal aangehouden verdachten per 1.000 inwoners van 
12-79 jaar, namelijk 10 per 1.000 inwoners (het gaat hier om verdachten 
die in de gemeente woonachtig zijn). Dit was lager dan het gemiddelde 
over alle Nederlandse gemeenten, ook wanneer de 25 grote gemeenten 
buiten beschouwing worden gelaten (zie tabel 4.15 in bijlage 4). Ook in 
de gemeenten Haarlemmermeer en Tilburg woonden in 2010 weinig 
verdachten (11) per 1.000 inwoners. Rotterdam (42) en Den Haag (40) 
kenden het hoogste aantal aangehouden verdachte mannen per 1.000 
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inwoners, gevolgd door Dordrecht (33) en Amsterdam (30). In Den Haag 
en Rotterdam waren ook de meeste vrouwelijk verdachten, namelijk 10 per 
1.000 (zie figuur 4.19).

Figuur 4.19 Aangehouden verdachten naar woongemeente en 
 geslacht,* 2010**
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Bron: HKS/SSB, CBS

Het gemiddelde aantal misdrijven per aangehouden verdachte was het 
hoogst in de gemeente Maastricht (2,4) en het laagst in de gemeente Tilburg 
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(1,3) (zie tabel 4.16 in bijlage 4). Een hoger gemiddeld aantal misdrijven per 
verdachte duidt erop dat relatief vaker recidivisten werden aangehouden.

Pleegcarrière
Een first offender is een verdachte tegen wie niet eerder een proces-
verbaal van aanhouding is opgemaakt. Een meerpleger is een verdachte 
tegen wie 2 tot 5 processen-verbaal (voor strafrechtelijk minderjarigen) of 
2 tot 10 processen-verbaal (voor strafrechtelijk meerderjarigen) zijn opge-
maakt in de hele criminele carrière. Bij respectievelijk meer dan 5 of meer 
dan 10 processen-verbaal is men veelpleger.
Van alle in 2010 aangehouden verdachten was 39% first offender, 46% meer-
pleger en 14% veelpleger (zie figuur 4.20). In 2005 was dit respectievelijk 
44%, 43% en 13%. Dit betekent dat het aandeel meer- en veelplegers iets is 
toegenomen. In 2010 zijn bijna 80.000 first offenders geregistreerd. In 2005 
waren dit er nog 105.000 (zie tabel 4.18 in bijlage 4). Autochtone meerplegers 
vormden in 2010 de grootste groep verdachten, gevolgd door autochtone 
first offenders, niet-westerse allochtone meerplegers en niet-westerse first 
offenders (zie tabel 4.19 in bijlage 4).

Figuur 4.20 Percentage aangehouden verdachten naar pleegcarrière*
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* Voorlopige cijfers voor het jaar 2010.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.18 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Pleegprofiel
Wanneer iemand in een peiljaar van slechts één delict wordt verdacht, of 
wanneer de aard van alle delicten waarvan men is verdacht gelijk is, is 
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er sprake van een enkelsoortige verdachte. Behoren de delicten waarvan 
men wordt verdacht binnen één peiljaar tot twee verschillende catego-
rieën, dan wordt de verdachte aangeduid als tweesoortige verdachte. 
Bij meer dan twee delictcategorieën wordt de verdachte bestempeld als 
meersoortige verdachte.
In 2010 was van de totale populatie aangehouden verdachten 86% enkel-
soortige verdachte, 12% tweesoortige verdachte en 3% meersoortige 
verdachte (zie tabel 4.18 en 4.20 in bijlage 4). Sinds 2005 is het aandeel enkel-
soortige verdachten iets toegenomen.

4.3 Minderjarige verdachten van misdrijven

In deze paragraaf wordt apart aandacht besteed aan de deelpopulatie van 
(strafrechtelijk) minderjarige verdachten – zowel geregistreerde minder-
jarige verdachten volgens de Politiestatistiek (paragraaf 4.3.1) als aange-
houden minderjarige verdachten volgens het HKS/SSB (paragraaf 4.3.2). 
Onder (strafrechtelijk) minderjarige verdachten worden jongeren verstaan 
in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar.10 Op deze jongeren is in prin-
cipe het jeugdstrafrecht van toepassing (zie ook hoofdstuk 2).

4.3.1 Geregistreerde minderjarige verdachten

Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten daalde in de periode 
2005-2011 van 99.000 naar 54.000. Dit is een daling van 45%. Het aandeel 
minderjarige verdachten op het totale aantal geregistreerde verdachten 
nam af van 20% in 2005 naar 14% in 2011. Vooral het aantal verdachte 
jongens daalde in deze periode sterk. Hun aandeel in het totale aantal 
verdachten nam af van 16% in 2005 naar 12% in 2011. Doordat het aantal 
verdachte meisjes naar verhouding minder sterk daalde, veranderde hun 
aandeel in het totale aantal verdachten niet. Net als in 2005 is hun aandeel 
in het totaal 3%.
In 2011 is van alle geregistreerde minderjarige verdachten 1 op de 5 een 
meisje. In 2005 was dat nog 1 op de 6 (zie figuur 4.21 en tabel 4.21 in 
 bijlage 4).

10 De Politiestatistiek bevat een onbekend aantal geregistreerde verdachten die jonger zijn dan 12 jaar. In het 
HKS/SSB zijn alleen verdachten van 12 jaar en ouder opgenomen.
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Figuur 4.21 Geregistreerde minderjarige verdachten naar geslacht, 
x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.21 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2011 werd 46% van de minderjarige verdachten geregistreerd voor 
ver mogensmisdrijven, 26% voor vernielingen en 19% voor gewelds- en 
seksuele misdrijven. Vergeleken met 2005 is het aandeel geregistreerde 
minderjarigen die werden verdacht van vernielingen afgenomen en voor alle 
andere delictgroepen iets toegenomen (zie figuur 4.22).

Ruim een derde van alle in 2011 geregistreerde minderjarige verdachten had 
te maken met diefstal en inbraak zonder geweld. Vergeleken met 2005 is dit 
aandeel licht gedaald. Hierna volgt mishandeling, waarvoor 13% van alle 
minderjarige verdachten werd geregistreerd. De top 5 van misdrijven wordt 
verder gevormd door misdrijven tegen de openbare orde (12%), vernieling 
en beschadiging (11%) en diefstal en inbraak met geweld (4%). Vergeleken 
met 2005 is in de top 10 het aandeel geregistreerde minderjarige verdachten 
voor vernieling en beschadiging gedaald van 19% in 2005 naar 11% in 2011. 
Ook het aandeel van verdachten voor diefstal en inbraak zonder geweld is 
gedaald, zij het niet zo sterk. Daartegenover staan (lichte) stijgingen van het 
aandeel geregistreerde minderjarige verdachten voor misdrijven tegen de 
openbare orde, diefstal en inbraak met geweld, rijden onder invloed en soft-
drugs (zie figuur 4.23).
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Figuur 4.22 Percentage geregistreerde minderjarige verdachten naar 
delictgroep
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.27 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 4.23 Percentage geregistreerde minderjarige verdachten naar 
10 meest geregistreerde misdrijven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.27 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Eerder is al opgemerkt dat mannen en vrouwen verschillen qua omvang, 
ontwikkeling en aard van gepleegde criminaliteit (zie paragraaf 4.2.1). 
Dit beeld is voor jongens en meisjes niet anders. In 2011 werd 60% van 
de verdachte meisjes geregistreerd voor vermogensmisdrijven, tegen 
42% van de verdachte jongens. Het aandeel jongensverdachten is echter 
met 29% voor vernielingen bijna 2 keer zo hoog als van meisjesverdachten. 
Ook verkeersmisdrijven en drugsmisdrijven laten een hoger aandeel bij 
jongens zien dan bij meisjes, maar hier zijn de verschillen minder groot (zie 
figuur 4.24).

Figuur 4.24 Percentage delictgroepen onder geregistreerde minder-
jarige verdachten naar geslacht, 2011
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.10 in bijlage 4.
Bron: CBS

4.3.2 Aangehouden minderjarige verdachten

Het aantal unieke aangehouden minderjarige verdachten in het HKS is 
in de periode 2005-2010 gedaald van ruim 30.000 naar bijna 23.000 (zie 
tabel 4.28 in bijlage 4). Dit komt overeen met een daling per 1.000 jonge-
ren van 25 naar 19. Ter vergelijking: in de totale bevolking van 12-79 jaar 
nam het aantal verdachten in deze periode af van 16 naar 13 per 1.000. 
Minderjarigen zijn relatief vaak verdacht. Hun aandeel in de totale ver-
dachtenpopulatie is in de periode 2005-2010 echter gedaald. Wanneer het 
aantal geregistreerde misdrijven van de in 2010 aangehouden minder-
jarige verdachten wordt opgeteld, komt men op bijna 39.000 misdrijven. 
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Het gemiddelde aantal geregistreerde misdrijven per aangehouden 
minder jarige verdachte in 2010 was daarmee 1,7 (zie tabel 4.32 in bijla-
ge 4). Dit is 0,1 hoger dan voor de totale verdachtenpopulatie.
Van de 39.000 misdrijven was 43% een vermogensmisdrijf, 27% vernielin-
gen en 21% een misdrijf in de categorie gewelds- en seksuele misdrijven. 
Verkeersmisdrijven en drugsmisdrijven maakten een klein onderdeel uit 
van de door de aangehouden minderjarigen gepleegde misdrijven: respec-
tievelijk 3% en 1% (zie tabel 4.32 in bijlage 4). Het aandeel vermogens-
misdrijven en vernielingen lag onder minderjarige verdachten in 2010 met 
respectievelijk 43% en 27% 10 en 12 procentpunten hoger dan onder de 
totale verdachtenpopulatie. Het aandeel gewelds- en seksuele misdrijven 
lag onder minderjarige verdachten nagenoeg even hoog als binnen de totale 
verdachtenpopulatie. En terwijl verkeersmisdrijven nauwelijks voorkwamen 
onder minderjarige verdachten, maakten zij 17% van de misdrijven uit in de 
totale verdachtenpopulatie (zie tabel 4.17 in bijlage 4). Ook drugsmisdrijven 
kwamen relatief weinig voor onder minderjarige verdachten.

Leeftijd en geslacht
Het aantal aangehouden minderjarige mannelijke verdachten per 
1.000 jongens nam in de periode 2005-2010 af van 39 naar 29; onder 
 meisjes daalde dit aantal minder, van 10 naar 8 (zie tabel 4.28 in bijlage 4). 
Het aandeel meisjes in de populatie van minderjarige verdachten steeg 
daardoor in de periode 2005-2010 van 19% naar 20%. In 2010 was daarmee 
1 op de 5 aangehouden minderjarige verdachten een meisje. Dit is iets 
hoger dan het aandeel vrouwen in de meerderjarige verdachtenpopulatie 
(zie tabel 4.12 in bijlage 4). Overigens pleegden de meisjes in 2010 samen 
16% van alle misdrijven met een minderjarige verdachte – in 2005 was dit 
nog 15% (zie tabel 4.32 in bijlage 4).
Aangehouden meisjes werden gemiddeld van minder misdrijven verdacht 
dan aangehouden jongens. Voor vermogensmisdrijven met een minderjarige 
verdachte was het aandeel dat door meisjes is gepleegd 1 op 5, net als voor 
gewelds- en seksuele misdrijven. Voor verkeersmisdrijven (13%), vernielin-
gen en drugsmisdrijven (respectievelijk 12% en 11%) is hun aandeel lager. 
Het aandeel van 18% minderjarige vrouwelijke verdachten voor gewelds- en 
seksuele misdrijven (op het totale aantal minderjarige verdachten) is bedui-
dend hoger dan de 12% vrouwen die binnen de totale verdachtenpopulatie 
voor gewelds- en seksuele misdrijven werden aangehouden (zie tabel 4.32 en 
4.17 in bijlage 4).
Het aandeel meisjes onder de vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele 
misdrijven met een minderjarige verdachte was relatief hoog. Dit wijst erop 
dat meisjes, vergeleken met jongens, vaker een dergelijk misdrijf pleeg-
den dan dat ze andere misdrijven pleegden. In 2010 was 51% van de door 
de aangehouden meisjes gepleegde misdrijven een vermogens misdrijf, 
23% gewelds- en seksuele misdrijven en 19% betrof vernielingen. Voor 
jongens was dit respectievelijk 41%, 21% en 29% (zie tabel 4.32 in bijlage 4).
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Herkomstgroepering
Van alle in 2010 aangehouden minderjarige verdachten was 47% allochtoon. 
Dit aandeel is vergelijkbaar met de totale verdachtenpopulatie (45%). Ter 
vergelijking: het aandeel allochtonen in de totale bevolking van 12-17 jaar 
was 22% in 2010 en het aandeel allochtonen in de totale bevolking van 12-79 
jaar was 20%. Het aandeel allochtonen in de minderjarige verdachtenpopu-
latie is in 2010 1% hoger dan in 2005 (zie tabel 4.28 in bijlage 4).
Jongeren met een Marokkaanse herkomst vormden in absolute zin de 
grootste groep onder de aangehouden minderjarige allochtone verdach-
ten (zie tabel 4.29 in bijlage 4). Ook wanneer het aantal verdachten wordt 
gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de betreffende herkomstgroep 
van 12-17 jaar, blijken jongeren met een Marokkaanse herkomst het sterkst 
vertegenwoordigd te zijn. In 2010 waren 72 van elke 1.000 jongeren met een 
Marokkaanse herkomst als verdachte aangehouden. In 2005 was dit aantal 
nog 90 per 1.000. In de totale verdachtenpopulatie waren, anders dan bij de 
minder jarigen, personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst relatief 
het sterkst vertegenwoordigd (zie figuur 4.17). De oververtegenwoordiging 
van Marokkaanse jongeren in de verdachtenpopulatie blijkt voorname-
lijk veroorzaakt te worden door jongens en in het bijzonder jongens in de 
categorie 15-17 jaar. Van elke 1.000 Marokkaanse jongens tussen de 15 en 
17 jaar zijn er 181 (bijna 1 op 5) in 2010 op enig moment als verdachte aange-
houden. Van de 12- tot 14-jarige Marokkaanse jongens waren dit er 57 (zie 
tabel 4.28 in bijlage 4).
Onder de meisjes waren niet degenen met een Marokkaanse herkomst 
(23 op de 1.000), maar degenen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst 
(31 op de 1.000) het sterkst vertegenwoordigd (zie figuur 4.25).

Bijna 82% van de aangehouden minderjarige allochtone verdachten was 
in 2010 van niet-westerse herkomst (zie tabel 4.29 in bijlage 4). In de totale 
allochtone verdachtenpopulatie was dit 68% (zie tabel 4.14 in bijlage 4). 
Daarnaast behoorde bijna drie kwart van de in 2010 aangehouden minder-
jarige verdachten met een allochtone herkomst tot de tweede generatie; 
van de totale allochtone verdachtenpopulatie was dit 39% (zie tabel 4.14 en 
4.29 in bijlage 4).
Minderjarige allochtonen van de tweede generatie zijn in 2010 over het 
geheel genomen relatief minder vaak als verdachte aangehouden dan 
minderjarige eerstegeneratieallochtonen: 37 per 1.000 versus 41 per 
1.000 inwoners (zie tabel 4.29 in bijlage 4). Voor de totale allochtonen-
populatie was dit andersom: respectievelijk 28 en 23 per 1.000 inwoners (zie 
tabel 4.14 in bijlage 4).
Eerste generatie jongeren met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst, maar 
ook de tweede generatie Antilliaanse/Arubaanse jongeren van wie beide 
ouders in het buitenland zijn geboren, waren het sterkst vertegenwoor-
digd. In de totale allochtonenpopulatie zijn juist Marokkaanse jongeren 
van respectievelijk de eerste generatie en de tweede generatie met twee in 
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Marokko geboren ouders het sterkst vertegenwoordigd. Jongeren (maar 
ook volwassenen) van de tweede generatie met een Antilliaanse/Arubaanse 
herkomst met één in het buitenland geboren ouder kennen in vergelij-
king met de overige herkomstgroeperingen juist het laagste verdachten-
percentage.

Figuur 4.25 Aangehouden minderjarige verdachten naar herkomst-
groepering en geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende herkomst en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.28 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

In het algemeen werden tweedegeneratieallochtonen relatief minder vaak 
verdacht wanneer slechts een van de ouders geboren is in het buitenland 
dan wanneer dit het geval is voor beide ouders. Voor tweedegeneratiejon-
geren met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst was het relatieve aantal 
verdachten zelfs 3 keer hoger wanneer beide ouders in het buitenland zijn 
geboren dan wanneer slechts één van beide ouders in het buitenland is 
geboren (respectievelijk 83 en 28 van elke 1.000 inwoners van 12-17 jaar van 
de betreffende herkomstgroepering en generatie) (zie figuur 4.26).
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Figuur 4.26 Aangehouden minderjarige allochtone verdachten naar 
generatie en geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende herkomst en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.29 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Jongerencohort 1999, verdacht van een misdrijf in de periode 
1999-2011

Het is al langer bekend dat de meeste criminaliteit wordt gepleegd door 
jongens van 12 tot en met 24 jaar. Voor deze editie van C&R is van alle 
jongeren die in 1999 12 jaar waren, van jaar op jaar (tot en met 2011) 
nagegaan of ze één of meer keren verdacht werden van een misdrijf.
43% van de Marokkaanse 12-jarigen uit 1999 werd in de periode 1999–2011 
op enig moment verdacht van een misdrijf. Hetzelfde geldt voor 1 op de 
3 Antilliaanse/Arubaanse en Surinaamse jongeren en 1 op de 4 Turken en 
overige niet-westerse allochtonen. Van de autochtone leeftijdsgenoten kwam 
16% in die periode voor het plegen van een misdrijf in aanraking met de 
politie. Jongens zijn veel vaker dan meisjes een keer verdachte tijdens hun 
jeugd. Van de Marokkaanse jongens die 12 jaar waren in 1999 werd 65% 
op enig moment in hun jeugd verdacht van een misdrijf, tegenover 21% van 
de Marokkaanse meisjes. Ook bij de andere herkomstgroepen zijn er grote 
verschillen tussen jongens en meisjes. Turkse en autochtone meisjes zijn met 
respectievelijk 8% en 6% het minst vaak verdacht geweest.
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Figuur Aandeel 12-jarigen uit 1999 die in de periode 1999-
2011 één of meerdere keren werden verdacht van een 
misdrijf, naar geslacht*
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* Cijfers zijn gecorrigeerd ten opzichte van C&R 2010.

Woongemeente
In de gemeente Emmen woonde in 2010 van de 25 grootste gemeenten het 
laagste aantal aangehouden minderjarige verdachten per 1.000 inwoners 
van 12-17 jaar, namelijk 13. Dit was lager dan het gemiddelde over alle 
Nederlandse gemeenten (19), ook wanneer de 25 grote gemeenten bui-
ten beschouwing worden gelaten (16). Rotterdam (41) kende relatief het 
hoogste aantal minderjarige verdachten per 1.000 minderjarige bewoners, 
gevolgd door Leiden (39) (zie tabel 4.30 in bijlage 4). In Leiden woonden 
naar verhouding de meeste verdachte meisjes. Per 1.000 Leidse meisjes 
werden er 23 verdacht van een misdrijf. Gemiddeld in Nederland werden 
8 op de 1.000 meisjes verdacht (zie tabel 4.31 in bijlage 4).
Minderjarige verdachten die in Amersfoort woonden hadden in 2010 gemid-
deld de meeste misdrijven op hun kerfstok. In Amersfoort werden per aange-
houden verdachte gemiddeld 3 misdrijven geregistreerd. Groningen lag, met 
1,3 misdrijven per minderjarige verdachte, het verst onder het Nederlandse 
gemiddelde (zie figuur 4.27 en tabel 4.30 in bijlage 4).
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Figuur 4.27 Aangehouden minderjarige verdachten naar woon gemeente 
en geslacht,* 2010**
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* Per 1.000 inwoners van de betreffende herkomst en het betreffende geslacht.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.31 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Pleegcarrière
Een first offender is een verdachte tegen wie niet eerder een proces -verbaal van 
aanhouding is opgemaakt. Een minderjarige meerpleger is een verdachte tegen 
wie 2 tot 5 processen-verbaal zijn opgemaakt in de hele criminele carrière. 
Bij meer dan 5 processen-verbaal valt de jongere in de categorie veelplegers.
In 2010 zijn bijna 13.000 minderjare first offenders geregistreerd. Van alle in 
2010 aangehouden minderjarige verdachten was 57% first offender, 36% meer-
pleger en 7% veelpleger. Het aandeel first offenders is onder de minderjarigen, 
net als onder de totale populatie, in de periode 2005-2010 licht gedaald, terwijl 
het aandeel meer- en veelplegers iets is gestegen (zie figuur 4.28). Onder jonge-
ren was een groter deel first offender dan onder de totale verdachtenpopulatie 
(zie paragraaf 4.2.2).
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Figuur 4.28 Percentage minderjarige aangehouden verdachten naar 
pleegcarrière*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.33 in bijlage 4.
Bron: HKS/SSB, CBS

Pleegprofiel
Wanneer iemand in een peiljaar van slechts één delict wordt verdacht, 
of wanneer de aard van alle delicten waarvan men is verdacht gelijk is, 
is sprake van een enkelsoortige verdachte. Behoren de delicten waarvan 
men wordt verdacht binnen één peiljaar tot twee verschillende catego-
rieën, dan wordt de verdachte aangeduid als tweesoortige verdachte. Bij 
meer dan twee delictcategorieën wordt de verdachte bestempeld als meer-
soortige verdachte.
In 2010 was van alle minderjarige verdachten 84% gecategoriseerd als 
enkelsoortige verdachte, 13% als tweesoortige verdachte en 3% als meer-
soortige verdachte (zie tabel 4.33 in bijlage 4). Jongeren waren, vergeleken 
met volwassenen, relatief minder vaak een enkelsoortige verdachte. Dit 
lijkt wellicht verrassend, aangezien de vorige alinea heeft laten zien dat 
jongeren relatief vaker first offender waren. Om de pleegcarrière te bepalen 
wordt echter gekeken naar het aantal processen-verbaal en niet naar de 
gepleegde misdrijven, zoals wordt gedaan voor het bepalen van het pleeg-
profiel. En op één proces-verbaal van aanhouding kunnen meerdere delic-
ten zijn vermeld – al dan niet van dezelfde aard. Bovendien wordt, om het 
 pleegprofiel te bepalen, alleen gekeken naar de aard van de delicten waar-
van men binnen één peiljaar wordt verdacht. Wanneer er langere  periodes 
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tussen aan houdingen zitten, wordt telkens opnieuw een pleegprofiel bere-
kend, terwijl voor de pleegcarrière de volledige justitiële geschiedenis in 
be schouwing wordt genomen. Voor volwassen verdachten gaat dit vanzelf-
sprekend vaak over langere perioden dan voor minderjarige verdachten.

Kans op crimineel gedrag groter bij jongeren van criminele ouders

Van de jongeren van 12 tot 25 jaar van wie de ouders nooit als verdachte met 
de politie in aanraking zijn geweest voor een misdrijf was 1,4% in 2010 één 
keer verdachte van een misdrijf. Van dezelfde groep jongeren was 0,5% in 
2010 meer dan één keer verdachte.
Het aandeel verdachten onder jongeren van wie één of beide ouders wel 
eens verdachte van een misdrijf is geweest ligt echter drie keer zo hoog. Van 
die groep jongeren was 3,8% in 2010 één keer verdachte en 2,1% meer dan 
één keer. In 2010 waren er 210.000 jongeren met ouders die meer dan eens 
verdachte van een misdrijf zijn geweest. Van deze groep was bijna 8% in 2010 
verdachte van een misdrijf.

Staat Jongeren (12 tot 25 jaar) naar verdachtenregistratie van 
hun ouders

Totaal In 2010 geen 
verdachte

In 2010 één 
keer verdachte

In 2010 meer 
dan één keer 

verdachte

(abs.) (%)

Geen (bekende) verdachte ouder 2.186.121 98,0 1,4 0,5

Verdachte ouder(s) 440.400 94,1 3,8 2,1

w.v.

één keer verdachte geweest 230.341 95,7 2,9 1,4

meer dan één keer verdachte 
geweest

210.059 92,4 4,8 2,8
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