
–	 De instroom in het gevangeniswezen daalde van 2005 tot en met 2010 van 
44.580 naar 39.290, maar in 2011 nam de instroom licht toe tot 39.870.

–	 Op 30 september 2011 telde het gevangeniswezen 11.550 gedetineerden. 
In 2005 ging het nog om 15.210 personen.

–	 Het aantal opleggingen tbs met bevel tot verpleging daalde tussen 2005 
en 2011 van 207 tot 100.

–	 De totale strafrechtelijke instroom in een JJI daalde tussen 2005 en 2011 
van 3.220 tot 1.840.

–	 Het aantal afgesloten taakstraffen bij meerderjarigen nam van 2005 tot 
2006 nog toe, daarna daalde dit aantal van 39.350 tot 30.830 taakstraffen 
in 2011. Met name het aantal leerstraffen daalde sterk.

–	 Het aantal afgesloten taakstraffen bij minderjarigen nam eerst nog toe, 
maar vanaf 2008 daalde dit aantal van 22.990 tot 15.570 taakstraffen in 
2011. Ook hier daalde met name het aantal leerstraffen sterk.

–	 Het aantal Halt-verwijzingen daalde gedurende de gehele periode 
2005-2011, van 22.215 verwijzingen in 2005 tot 16.560 verwijzingen in 
2011.

–	 Het percentage succesvol afgeronde Halt-straffen en taakstraffen bij 
zowel meerder- als minderjarigen is hoog: tussen de 85% en 90%.

–	 Het aantal bij het CJIB binnengekomen geldsomtransacties daalde 
over de gehele periode 2005 tot en met 2011, maar deze daling is 
met name sterk vanaf 2009. De daling is het gevolg van de komst 
van de strafbeschikking. In 2011 is het totale geïncasseerde bedrag 
aan geldsomtransacties gedaald tot 39 miljoen euro ten opzichte van 
76 miljoen euro in 2005.

–	 Het aantal binnengekomen strafbeschikkingen bij het CJIB is sinds 2008 
fors gestegen. Ging het in 2008 nog om 2.610 strafbeschikkingen, in 2011 
is dit aantal opgelopen tot 356.490 strafbeschikkingen.

–	 Het aantal te innen geldboetes door het CJIB daalde van 45.040 in 2009 
tot 31.250 geldboetes in 2011. Het aantal boetes is hiermee sterk gedaald 
na een golfbeweging tussen 2005 en 2008 waarin tussen de 42.440 en 
49.140 geldboetes per jaar instroomden. Het gemiddeld te innen boete-
bedrag fluctueerde van 2005 tot 2011 tussen de € 600 en € 800.

–	 Het aantal binnengekomen ontnemingsmaatregelen bij het CJIB steeg 
nog tot 2006; vanaf 2007 daalde dit aantal tot 1.200 in 2011 ten opzichte 
van 1.760 ontnemingsmaatregelen in 2006. Het gemiddelde te vorderen 
bedrag was met € 25.880 in 2011 een stuk hoger dan de jaren daarvoor.

–	 Het aantal aan het CJIB ter executie aangeboden schadevergoedings-
maatregelen daalde tussen 2005 en 2011 van 13.740 naar 10.860. Het 
gemiddelde initiële vorderingsbedrag van schadevergoedingsmaatregelen 
varieerde van € 1.380 tot € 1.870 tussen 2005 en 2011.

7 Tenuitvoerlegging van sancties
S.N. Kalidien



In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien welke sancties zijn opge-
legd. Dit hoofdstuk gaat over de tenuitvoerlegging van sancties. Er staan 
drie vragen centraal: welke sancties zijn ten uitvoer gelegd, door wie en 
op welke wijze zijn ze ten uitvoer gelegd? De sancties zijn onderverdeeld 
in drie groepen, te weten intramurale sancties, extramurale sancties en 
financiële sancties. Intramurale sancties worden binnen de muren ten 
uitvoer gelegd, terwijl extramurale sancties buiten een inrichting ten 
uitvoer worden gelegd. Onder een extramurale sanctie valt bijvoorbeeld 
de taakstraf. Bij de financiële sancties gaat het om de tenuitvoerlegging 
van sancties waarbij een geldsom is opgelegd. Wanneer een extramu-
rale straf of financiële straf mislukt, volgt er een vervangende hechtenis. 
Vervangende hechtenissen worden net als de principale vrijheidsstraffen 
intramuraal ten uitvoer gelegd.
Paragraaf 7.1 beschrijft de tenuitvoerlegging van de intramurale sancties, 
paragraaf 7.2 gaat over de tenuitvoerlegging van de extramurale sancties 
en paragraaf 7.3 gaat tenslotte in op de tenuitvoerlegging van de financi-
ele sancties.

7.1 Intramurale sancties

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de ten-
uitvoerlegging van de intramurale sancties (zie hoofdstuk 2). Hieronder 
gaan we in op de sancties die ten uitvoer worden gelegd in het gevange-
niswezen (7.1.1), de forensisch psychiatrische centra (7.1.2) en de justitiële 
jeugdinrichtingen (7.1.3).

7.1.1 Tenuitvoerlegging van sancties in het gevangeniswezen

Het gevangeniswezen van DJI is verantwoordelijk voor de tenuit-
voerlegging van onder andere gevangenisstraffen, hechtenissen en 
ISD-maatregelen.1 Deze sancties worden doorgaans opgelegd aan meer-
derjarigen en worden over het algemeen uitgezeten in penitentiaire 
inrichtingen (PI’s). Ook de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechte-
nissen valt onder deze sector, hoewel dit strikt genomen geen sanctie is. 
Omdat het gevangeniswezen ook verantwoordelijk is voor de tenuitvoer-
legging van de elektronische detentie2 en penitentiaire programma’s, 
komen deze onderdelen eveneens in deze paragraaf aan bod.

1 ISD staat voor inrichting voor stelselmatige daders (zie hoofdstuk 2).
2 De elektronische detentie is per medio 2010 stopgezet.
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In het gevangeniswezen stromen drie categorieën personen in: voorlopig 
gehechten,3 zelfmelders en arrestanten. Voorlopig gehechten zijn verdach-
ten van (ernstige) misdrijven die door de politie zijn gearresteerd en aan 
de officier van justitie (OvJ) zijn voorgeleid. De rechter-commissaris kan 
op vordering van de OvJ beslissen tot voorlopige hechtenis als het gaat om 
misdrijven met een strafdreiging van 4 jaar of meer of als er sprake is van 
vluchtgevaar, of gevaar voor de samenleving of de verdachte zelf.4 Zelf-
melders zijn veroordeelden die een gevangenisstraf of hechtenis opgelegd 
hebben gekregen en vervolgens zijn opgeroepen om zich te melden bij 
een PI. Arrestanten zijn personen tegen wie nog een (deels) te executeren 
vrijheidsstraf uitstaat, die zich niet hebben gemeld, of personen die een 
vervangende hechtenis uit moeten zitten.

De totale instroom5 in het gevangeniswezen daalde van 2005 tot en met 
2010 van 44.580 naar 39.290, maar in 2011 nam de instroom licht toe 
tot 39.870. Het aantal voorlopig gehechten had een vergelijkbare trend. 
Ging het in 2005 nog om 21.030 voorlopig gehechten, in 2010 is dit aantal 
gedaald tot 17.690 en in 2011 volgde een stijging tot 18.060 voorlopig 
gehechten. Het totale aantal arrestanten dat instroomde tussen 2005 en 
2011 schommelde rond de 20.000. Het totale aantal zelfmelders daalde van 
3.730 in 2005 tot 1.650 zelfmelders in 2011 (zie figuur 7.1). De sterke daling 
in het aantal zelfmelders is deels het gevolg van een vermindering van het 
aantal opgelegde vrijheidsstraffen, maar ook het gevolg van aanscherpin-
gen van de regels met betrekking tot het zelfmeldbeleid uitgevoerd door 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in opdracht van het Openbaar 
Ministerie (OM). Hoewel het totale aantal zelfmelders sterk daalde, steeg 
het aantal zelfmelders in een PI met een beperkte beveiliging in 2010 en 
2011. Deze stijging is deels het gevolg van de stopzetting van de elektroni-
sche detentie (ED) medio 2010. Het deel van de zelfmelders dat voorheen 
nog in aanmerking kwam voor ED heeft nu alleen nog maar de mogelijk-
heid zich te melden voor insluiting in een beperkt beveiligde inrichting 
(Gevangeniswezen in getal, 2012).

3 Personen die op het politiebureau zijn ingesloten (inverzekeringstelling) vallen niet onder de categorie 
voorlopig gehechten.

4 Voorlopig gehechten die instromen in het gevangeniswezen kunnen al vóór de zitting ontslagen worden 
uit voorlopige hechtenis en/of veroordeeld worden tot een straf gelijk aan dan wel korter dan het voorar-
rest, of uiteindelijk door de rechter niet schuldig worden verklaard. Ook is het mogelijk dat de rechter 
uiteindelijk een andere straf oplegt dan een gevangenisstraf. Dit deel van de voorlopig gehechten krijgt 
niet de status van veroordeelde bij DJI. Mede daarom zijn tenuitvoerleggingcijfers niet zonder meer aan 
straftoemetingcijfers te relateren.

5 Iemand kan meerdere keren in een jaar instromen.
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Figuur 7.1 Instroom in het gevangeniswezen naar categorie
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.1 in bijlage 4.
Bron: DJI

Wordt de groep arrestanten nader bekeken, dan valt op te merken dat het 
aantal arrestanten dat instroomde in een PI vanwege een niet-betaalde 
boete van 2005 tot 2011 schommelde tussen 6.560 en 8.930 arrestan-
ten. Het aantal arrestanten dat instroomde in een PI als gevolg van een 
taakstraf die (deels) was mislukt steeg eerst nog tot en met 2008, vanaf 
2009 daalde dit aantal naar 4.440 arrestanten. Het aantal arrestanten dat 
instroomde vanwege een gevangenisstraf of hechtenisstraf had juist een 
tegenovergestelde trend: eerst daalde dit aantal van 8.350 tot 5.490 arres-
tanten in 2009, daarna steeg dit aantal tot 6.200 arrestanten in 2011 (zie 
figuur 7.2).
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Figuur 7.2 Instroom arrestanten naar aard
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overig en onbekend.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.2 in bijlage 4.
Bron: DJI

De gemiddelde gerealiseerde capaciteit die bestemd is voor strafrech-
telijk gedetineerden is tussen 2005 en 2011 gedaald van 15.600 plaatsen in 
2005 tot 12.700 plaatsen in 2011 (zie tabel 7.3 in bijlage 4). Wordt gekeken 
naar het aantal bezette plaatsen naar bestemming, dan is op te merken 
dat het aantal ingezette plaatsen in een Huis van Bewaring (HvB) ook is 
gedaald tussen 2005 en 2011 van 11.000 naar 4.980 plaatsen (zie tabel 7.4 
in bijlage 4). Deze daling is het gevolg van een wetswijziging in 2006 
die inhoudt dat gedetineerden op basis van een vonnis in eerste aanleg 
kunnen worden doorgeplaatst naar een gevangenisregime met als doel 
de mogelijkheden tot re-integratie te vergroten. Tot 2006 bleven gedeti-
neerden tot aan de onherroepelijke veroordeling in een HvB. Een tweede 
reden voor deze daling is dat arrestanten die zijn aangehouden voor één of 
meer openstaande vonnissen (dit kunnen vrijheidsstraffen zijn, maar ook 
vervangende straffen voor niet-betaalde boetes) en voorheen in een HvB 
verbleven, na 2006 in toenemende mate rechtstreeks in een gevangenis 
worden geplaatst. Daarnaast kent het gevangeniswezen sinds 2009 naast 
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de HvB’s en de (beperkt) gesloten PI’s ook de penitentiaire psychiatrische 
centra (PPC’s). Deze centra zijn bedoeld voor gedetineerden die intensieve 
zorg behoeven. Voorheen bleven gedetineerden met deze zorg in HvB’s 
en PI’s, die beschikten over zorgafdelingen. In de PPC’s verblijven zowel 
mensen in voorlopige hechtenis als veroordeelden (Gevangeniswezen in 
getal, 2012). In 2010 was de capaciteit van het aantal PPC’s 700 plaatsen 
(zie tabel 7.4 in bijlage 4). In 2011 zijn er nog eens twee bestemmingen 
in het gevangeniswezen bijgekomen: Extra Zorg Voorzieningen (EZV’s) 
en afdelingen voor beheersproblematische gedetineerden. De EZV’s zijn 
betrekkelijk kleine afdelingen met eveneens een dubbele bestemming 
(HvB en gevangenis) en zijn bedoeld voor gedetineerden die extra zorg 
of bescherming nodig hebben, die op een reguliere afdeling binnen de 
inrichting niet geboden kan worden. Afdelingen voor beheersproblema-
tische gedetineerden zijn bedoeld voor gedetineerden met een extreme 
mate van beheerrisico. Ook deze afdelingen hebben een dubbele bestem-
ming, namelijk HvB en gevangenis (Gevangeniswezen in getal, 2012). 
In 2011 was de capaciteit van de EZV’s 500 plaatsen en van de  afdeling 
beheersproblematische gedetineerden 70 plaatsen (zie tabel 7.4 in 
bijlage 4).

Op 30 september 2011 telde het gevangeniswezen 11.550 gedetineerden. In 
2005 ging het nog om 15.210 personen. Twee derde van de gedetineerden 
was in 2011 tussen de 20 en 40 jaar oud en 6% was vrouw. Deze percen-
tages zijn de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven (zie tabel 7.5 in 
bijlage 4).

Wanneer in meer detail wordt gekeken naar de populatie in het gevan-
geniswezen, blijkt dat het aantal voorlopig gehechten licht in omvang is 
afgenomen, van 6.200 in 2005 tot 5.640 in 2011. Daarmee is dit nog wel de 
grootste categorie in het gevangeniswezen de laatste paar jaar. Ook het 
aantal personen met een gevangenisstraf daalde. Ging het in 2005 nog om 
6.910 personen met een gevangenisstraf, in 2011 is dit aantal gedaald tot 
4.040 personen. Het aantal personen met een ISD-maatregel steeg eerst 
van 2005 tot 2007 van 330 tot 680 personen, na 2007 daalde dit aantal tot 
500 personen in 2011. Het aantal gedetineerden met een vervangende 
hechtenis als gevolg van een mislukte taakstraf vertoonde van 2005 tot 
2011 een dalende trend: zo waren er nog 600 vervangende hechtenissen 
in 2005, in 2011 is dit aantal gedaald tot 340. Het aantal gedetineerden 
vanwege het niet betalen van een geldsom schommelde tussen 2005 en 
2009 rond de 500, maar in 2010 volgde een stijging tot 600 gedetineerden 
in 2011 (zie figuur 7.3).
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Figuur 7.3 Populatie gevangeniswezen naar verblijfstitel*
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vergoedingsmaatregelen (Wet Terwee) en ontnemingsmaatregel (‘Pluk ze’).
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het kader van de WOTS, overig en onbekend.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.5 in bijlage 4.
Bron: DJI

Tussen 2007 en 2011 schommelde het aantal gedetineerden met een 
geweldsmisdrijf (zonder seksuele component) rond de 2.800. In 2006 
was dit aantal met 3.170 iets hoger. Het aantal gedetineerden dat vastzit 
vanwege een vermogensmisdrijf zonder geweld daalde tussen 2006 en 
2011 van 2.610 tot 2.110 gedetineerden, terwijl het aantal gedetineerden 
dat vastzit vanwege een vermogensmisdrijf mét geweld tussen 2006 en 
2008 eerst daalde en vervolgens van 2009 tot 2011 steeg van 1.720 naar 
2.000 gedetineerden. Het aantal gedetineerden dat vast zit voor een 
vernieling en openbare orde misdrijf daalde gedurende de hele periode 
tussen 2005 en 2011 van 710 naar 390 gedetineerden. Het aantal gedeti-
neerden met een seksueel misdrijf is de laatste paar jaar rond de 400 blij-
ven steken. In 2006 ging het nog om 610 gedetineerden. Ook het aantal 
gedetineerden dat zit voor een drugsmisdrijf daalde van 2.570 in 2005 tot 
1.860 in 2011. Het aantal gedetineerden met een verkeersmisdrijf schom-
melde van 2006 tot en met 2011 tussen de 250 en 350 (zie figuur 7.4).
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Figuur 7.4 Populatie gevangeniswezen naar soort misdrijf*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.5 in bijlage 4.
Bron: DJI

Het aantal gedetineerden dat in een PI zit met een strafduur6 korter dan 
een jaar daalde van 2005 tot 2011 van 3.760 tot 2.200 gedetineerden. Ook 
het aantal gedetineerden met een strafduur van 1 tot 2 jaar daalde in deze 
periode. Zo ging het in 2005 nog om 1.030 gedetineerden; in 2011 is dit 
aantal gedaald tot 620. Het aantal gedetineerden met een strafduur tussen 
2 en 4 jaar daalde eveneens, namelijk van 2005 tot 2009 van 1.610 naar 
1.080 gedetineerden. In 2010 en 2011 lag dit aantal gedetineerden tussen 
de 1.160 en 1.170. Het aantal gedetineerden met een strafduur van 4 tot 
12 jaar daalde gedurende de gehele periode tussen 2005 en 2011 van 
1.610 tot 880 in 2011. Het aantal gedetineerden met een strafduur langer 
dan 12 jaar schommelde tussen 2005 en 2011 rond de 300 gedetineerden 
(zie tabel 7.5 in bijlage 4).

6 De strafduur heeft alleen betrekking op de gedetineerden die veroordeeld zijn en dus niet op het aantal 
voorlopig gehechten. Deze laatste groep is immers nog in afwachting van hun straf.
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Het aantal gedetineerden dat uitstroomde uit een PI steeg eerst van 
2005 tot 2006 van 46.000 tot 46.320, tussen 2008 en 2011 schommelde dit 
aantal rond de 40.000 gedetineerden. Het merendeel van de personen dat 
uitstroomt uit een PI heeft een relatief korte detentie achter de rug. Zo 
stroomden in 2011 28.860 personen uit een PI met een detentieduur korter 
dan 3 maanden (zie tabel 7.6 in bijlage 4).

Het totale aantal gedetineerden dat zich heeft onttrokken aan detentie 
is van 2005 tot 2011 teruggelopen van 1.000 naar 520. Het gaat hierbij 
voornamelijk om het niet terugkeren van verlof. Doorgaans worden gede-
tineerden weer aangehouden nadat zij zich hebben onttrokken aan hun 
detentie. Het aantal aanhoudingen vertoonde een dalende trend tussen 
2005 en 2011 van 910 tot 550 aanhoudingen. Ook komt het voor dat een 
veroordeelde zich van het leven berooft. Tussen 2005 en 2011 schommelde 
het aantal suïcides tussen de 10 en 20 (zie tabel 7.7 in bijlage 4).

7.1.2 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Een rechter kan tbs opleggen aan een verdachte van een misdrijf waarop 
een straf van minimaal 4 jaar staat en van wie is aangetoond dat hij of zij 
(deels) ontoerekeningsvatbaar is. Vaak is er dan sprake van een persoon-
lijkheidsstoornis en/of ernstige psychische ziekte. Doorgaans wordt de 
tbs-maatregel opgelegd aan meerderjarigen. De directie Forensische Zorg 
van DJI voert deze maatregel uit (zie hoofdstuk 2).
Er bestaan twee vormen van tbs, namelijk tbs met voorwaarden en tbs 
met bevel tot verpleging (zie hoofdstuk 2). In deze paragraaf wordt primair 
ingegaan op tbs met bevel tot verpleging.

Van 2005 tot 2011 daalde het aantal opleggingen van tbs met bevel tot 
verpleging van 207 tot 100 (zie tabel 7.8 in bijlage 4).
Tbs kan ook worden opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. De 
tbs gaat dan in nadat de veroordeelde de gevangenisstraf heeft uitgezeten. 
Pas nadat de gevangenisstraf is uitgezeten vindt overplaatsing naar een 
forensisch psychiatrisch centrum (FPC) plaats (Tbs in getal, 2012). Het 
aantal opleggingen van tbs met bevel tot verpleging met een gevangenis-
straf korter dan 6 maanden schommelde tussen 2005 en 2010 tussen de 
20 en 30, in 2011 daalde dit aantal tot 10 opleggingen. De groep met een 
gevangenisstraf van 6 maanden tot 2 jaar daalde gedurende de gehele 
periode van 2005 tot 2011. Zo ging het in 2005 nog om 90 tbs-gestelden, 
in 2011 is dit aantal gedaald tot 30. De trend bij de tbs-gestelden met een 
gevangenisstraf van 2 jaar of meer is ook dalend: van 70 tbs-gestelden 
in 2005 tot 30 tbs-gestelden in 2010. In 2011 volgde echter een stijging tot 
40 tbs-gestelden (zie figuur 7.5).
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Figuur 7.5 Opleggingen tbs met bevel tot verpleging in combinatie 
met een gevangenisstraf
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.9 in bijlage 4.
Bron: DJI

De gemiddelde gerealiseerde capaciteit van de FPC’s is tussen 2005 en 
2010 gestegen. In 2005 ging het nog om 1.500 plaatsen, in 2010 is de capa-
citeit opgelopen tot 2.160 plaatsen, maar in 2011 daalde dit aantal tot 
2.060 plaatsen. Doordat de capaciteit van de FPC’s is toegenomen en door-
dat het aantal opleggingen van tbs met bevel tot verpleging is afgenomen, 
is het aantal tbs-passanten7 ook afgenomen de laatste paar jaar (Tbs in 
getal, 2012). Tbs-gestelden kunnen hierdoor sneller worden geplaatst in 
een FPC in plaats van te wachten in een PI. Het gemiddelde aantal tbs-
passanten daalde tussen 2005 en 2011 van 210 naar 20. De gemiddelde 
wachttijd voor tbs-passanten daalde in 2011 tot gemiddeld 60 dagen; 
in 2005 ging het nog om 280 dagen (zie figuur 7.6).

7 Tbs-passanten zijn tbs-gestelden die wachten in een PI om te worden geplaatst in een FPC.
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Figuur 7.6 Capaciteit FPC’s, aantal tbs-passanten en wachttijd in 
dagen*
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* Gemiddelde gerealiseerde capaciteit. Peilmoment ultimo jaar.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.8 en 7.10 in bijlage 4.
Bron: DJI

Het aantal tbs-gestelden in een FPC (ultimo december) nam van 2005 tot 
2009 voortdurend toe van 1.490 tot 2.010 tbs-gestelden, vanaf 2010 daalde dit 
aantal tot 1.840 tbs-gestelden in 2011 (zie tabel 7.8 in bijlage 4).
In 2011 zijn 110 tbs-gestelden voor het eerst opgenomen in een FPC, in 2005 
ging het nog om 160 eerste opnames, terwijl dit er in 2006 320 waren (zie 
tabel 7.11 in bijlage 4). De gemiddelde leeftijd van de personen in een FPC 
lag rond de 40 jaar. Rond de 6% tot 7% van de tbs-populatie was vrouw (zie 
tabel 7.12 in bijlage 4). Zowel de leeftijd van de tbs-gestelden als het aandeel 
vrouwen in een FPC is nauwelijks veranderd tussen 2005 en 2011.

De verblijfsduur in een FPC wordt bepaald op basis van instroomcohorten. 
De meest recente verblijfsduur (intra-/transmuraal) op basis van instroom-
cohorten bedraagt 9,6 jaar (Tbs in getal, 2012).

Omdat de behandeling van de tbs erop is gericht om een terugkeer in de 
maatschappij mogelijk te maken is er het proefverlof. De tbs-gestelde woont 
dan met toestemming buiten een FPC (extramuraal). Wel moet hij zich 
houden aan de voorwaarden uit het proefverlofplan. Een  proefverlof wordt 
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nauwlettend in de gaten gehouden. Indien nodig kan dit verlof direct worden 
ingetrokken. De reclassering begeleidt het proefverlof. Het gemiddelde aantal 
proefverloven daalde tussen 2005 en 2010 van 110 naar 80 proefverloven, in 
2011 steeg dit aantal weer tot net boven de 100 proefverloven. De gemiddelde 
duur van de beëindigde proefverloven nam eerst nog toe van 2005 tot 2010: 
van gemiddeld 1,5 jaar tot 3 jaar in 2010, in 2011 daalde dit aantal weer tot 
2 jaar (zie tabel 7.8 in bijlage 4).

Om een meer geleidelijke overgang naar een einde van de tbs mogelijk te 
maken, is er naast het proefverlof de voorwaardelijke beëindiging (Tbs in 
getal, 2012). Na een aanvankelijk dalende trend tussen 2005 en 2007, steeg het 
aantal voorwaardelijke beëindigingen van 2008 tot 2010 van 60 naar 120 voor-
waardelijke beëindigingen. In 2011 ging het om 115 beëindigingen. Het aantal 
daadwerkelijke beëindigingen schommelde tussen 2005 en 2010 tussen de 100 
en 110, maar liep in 2011 op tot 150 beëindigingen (zie figuur 7.7).

Figuur 7.7 Tbs-beëindigingen*
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* 2011 voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.8 in bijlage 4.
Bron: DJI

Tussen 2005 en 2011 waren er nauwelijks ontvluchtingen uit een FPC. Alleen 
in 2008 en 2010 was er sprake van één ontvluchting. Het aantal ongeoorloofde 
afwezigheden, zoals onttrekking aan toezicht buiten een FPC, schommelde 
tussen 2005 en 2011 tussen de 20 en 75, waarvan de meeste in 2005 plaats-
vonden. In 2011 was dit aantal 37 (zie tabel 7.8 in bijlage 4).

180 Criminaliteit en rechtshandhaving 2011



7.1.3 Tenuitvoerlegging van sancties in de justitiële jeugdinrichtingen

De tenuitvoerlegging van de jeugddetentie en PIJ-maatregel valt onder 
de sector Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI. Deze sancties worden 
doorgaans opgelegd aan minderjarigen.8

Er stromen 3 categorieën strafrechtelijk geplaatste minderjarigen in in een 
JJI, namelijk voorlopig gehechten, minderjarigen met een PIJ-maatregel 
en minderjarigen met een jeugddetentie. Net als bij veroordeelden in het 
gevangeniswezen zit een deel van de minderjarigen in aansluiting op de 
voorlopige hechtenis het restant van de opgelegde sanctie uit.9 Tussen 
2005 en 2011 daalde de totale strafrechtelijke instroom in een JJI van 3.220 
tot 1.840. De dalende trend is ook te zien bij het aantal voorlopig gehech-
ten. Waren er in 2005 nog 2.770 voorlopig gehechten ingestroomd, in 2011 
is dit aantal gedaald tot 1.560. De instroom van het aantal minderjarigen 
in jeugddetentie schommelde tussen 2005 en 2009 rond de 400. Vanaf 2010 
is er echter sprake van een daling die doorzette tot 250 minderjarigen in 
2011. Het aantal minderjarigen dat is ingestroomd met een PIJ-maatregel 
schommelde van 2005 tot 2011 tussen de 50 en 30 (zie figuur 7.8).

Figuur 7.8 Strafrechtelijke instroom in de JJI naar verblijfstitel
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.13 in bijlage 4.
Bron: DJI

8 Overigens kunnen volwassen veroordeelden in bepaalde gevallen ook een jeugddetentie opgelegd 
krijgen. Omgekeerd kunnen jeugdigen ook een sanctie opgelegd krijgen volgens het volwassenenstraf-
recht.

9 De instroom ‘jeugddetentie’ betreft vooral zelfmelders voor een TUL/Omzetting en arrestanten. De 
‘reguliere’ jeugddetenties worden ten uitvoer gelegd in aansluiting op de preventieve hechtenis binnen 
de JJI. Ook de ‘reguliere’ PIJ-maatregel wordt in de regel na een preventieve hechtenis opgelegd.
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De gemiddelde capaciteit10 van de JJI’s steeg van 2005 tot 2007 van 
2.580 tot 2.770 plaatsen, daarna daalde dit aantal fors tot 790 plaatsen 
in 2011 (zie figuur 7.9). Deze daling is (deels) het gevolg van de wijziging 
van de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2008, welke de scheiding tussen 
de plaatsing van minderjarigen met een strafrechtelijke titel en minder-
jarigen met een civielrechtelijke titel inhoudt (zie hoofdstuk 2). Vanaf 2008 
zijn delen van de JJI-capaciteit in fasen overgeheveld naar het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze afstoting van capaci-
teit heeft als gevolg dat ook de bezetting in de JJI fors is gedaald. Zo was de 
gemiddelde bezetting11 in 2005 nog 2.380; in 2011 is dit aantal gedaald tot 
gemiddeld 610 personen. Per januari 2010 is de scheiding tussen minder-
jarigen met een strafrechtelijke titel en een civielrechtelijke titel volledig 
gerealiseerd. Minderjarigen met een civielrechtelijke titel (ots of voogdij) 
verblijven per deze datum niet meer in een JJI (zie figuur 7.9).

Figuur 7.9 Gemiddelde bezetting en capaciteit van de JJI*
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* Peilmoment is ultimo september.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.14 in bijlage 4.
Bron: DJI

10 Tot medio 2011 werd er onderscheid gemaakt tussen opvang- en behandelinrichtingen. Op 1 juli 2011 is 
er een nieuwe, gewijzigde Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) in werking getreden. Door 
de inwerkingtreding van deze wet is het onderscheid tussen opvang- en behandelinrichtingen komen te 
vervallen. Hiervoor in de plaats is een scheiding aangebracht op grond van verblijfsduur: kort- en lang-
verblijf (JJI in getal, 2012). De cijfers betreffen zowel de strafrechtelijke als civielrechtelijke capaciteit.

11 De cijfers betreffen zowel de strafrechtelijke als civielrechtelijke bezetting.
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Tussen 2005 en 2011 verbleven er meer jongens in een JJI dan meisjes. Van 
2005 tot 2011 is het aantal jongens zelfs gestegen. Slechts 5% van de minder-
jarigen was een meisje in 2011 ten opzichte van 25% in 2005. De daling 
van het aantal meisjes hangt samen met het feit dat er relatief veel meisjes 
met een civielrechtelijke titel in de JJI’s verbleven en zij door de geleidelijke 
scheiding tussen civiel en straf meer en meer uit de JJI’s zijn verdwenen. 
Bij de gemiddelde leeftijd van justitiabelen in een JJI valt op dat deze ook is 
toegenomen: in 2005 was de helft van de justitiabelen tussen de 16 en 17 jaar, 
in 2011 is meer dan de helft (53%) 18 jaar of ouder. Ten opzichte van 2010 
is er wel sprake van een lichte daling van deze leeftijdsgroep. Ongeveer de 
helft van de minderjarigen zit in een JJI als gevolg van een PIJ-maatregel, 
hetgeen een verdubbeling is ten opzichte van 2005 (zie tabel 7.14 in bijlage 4). 
Het aantal jeugdigen met een lopende PIJ-maatregel in een JJI is echter 
gedaald tussen 2005 en 2011 van 610 naar 310 minderjarigen (zie tabel 7.15 in 
bijlage 4).

In 2011 verbleef het merendeel van de minderjarigen (43%) in een JJI 
vanwege een vermogensmisdrijf mét geweld, 27% zat vanwege een gewelds-
misdrijf en 14% voor een seksueel misdrijf. Ongeveer één op de vijf van de 
minderjarigen zat vanwege een ander misdrijf (zie tabel 7.14 in bijlage 4).

De gemiddelde verblijfsduur van minderjarigen met een PIJ-maatregel steeg 
van 2005 tot 2009 van 980 tot 1.330 dagen, daarna zette een daling in tot 
1.030 dagen in 2011. De gemiddelde verblijfsduur van minderjarigen met een 
jeugddetentie daalde nagenoeg de gehele periode tussen 2005 en 2011 van 
100 dagen tot 85 dagen in 2011. De voorlopig gehechten verbleven gemiddeld 
tussen de 45 en 50 dagen in een JJI, met uitzondering van het jaar 2006, toen 
was de gemiddelde verblijfsduur 60 dagen (zie tabel 7.14 in bijlage 4).

In 2011 waren er 11 ontvluchtingen uit een JJI, bijna net zoveel als in 2005, 
terwijl er in 2010 géén ontvluchtingen waren. Het aantal onttrekkin-
gen is flink gedaald tussen 2005 en 2011 van 580 tot 160 onttrekkingen12 
(zie tabel 7.14 in bijlage 4).

7.2 Extramurale sancties

Naast de sancties die intramuraal ten uitvoer worden gelegd, zijn er ook 
sancties die extramuraal ten uitvoer worden gelegd. In deze paragraaf 
komen respectievelijk de taakstraf en toezichten bij meerderjarigen aan bod 
(paragraaf 7.2.1 en 7.2.2). In paragraaf 7.2.3 wordt de taakstraf bij minder-

12 Bij een ontvluchting is een justitiabele ontvlucht uit een beveiligde inrichting. Bij een onttrekking heeft een 
justitiabele zich onttrokken uit een niet of zeer beperkt beveiligde inrichting, of heeft zich onttrokken aan 
toezicht of tijdens toegestaan verblijf buiten een inrichting (JJI in getal, 2012).
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jarigen beschreven. Paragraaf 7.2.4 besteedt tot slot aandacht aan de tenuit-
voerlegging van de Halt-afdoening.13

7.2.1 Tenuitvoerlegging van de taakstraf bij meerderjarigen

De tenuitvoerlegging van de taakstraf bij meerderjarigen valt onder ver-
antwoordelijkheid van de reclassering (zie hoofdstuk 2). De populatie taak-
gestraften is niet wezenlijk veranderd tussen 2005 en 2011. Het merendeel 
(86%) van de taakgestraften is man en een derde is tussen de 18 en 25 jaar 
(zie tabel 7.16 in bijlage 4).
Het totale aantal afgesloten14 taakstraffen bij de reclassering nam van 2005 
tot 2006 nog toe, daarna daalde dit aantal van 39.350 tot 30.830 taakstraf-
fen in 2011. Zowel het aantal afgesloten werkstraffen als leerstraffen nam 
af vanaf 2006, maar de daling in het aantal leerstraffen is sterker. De forse 
daling in het aantal leerstraffen is het gevolg van het kabinetsvoorstel om 
leerstraffen volledig te doen opgaan in het stelsel van  voorwaardelijke 
sancties (Reclassering Nederland). Paragraaf 7.2.2 gaat hier verder op in. 
Van de werkstraffen slaagt in 2011 circa 86% (zie figuur 7.10).

Figuur 7.10 Totaal en succesvol afgeronde taakstraffen naar soort
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Voor de corresponderende gegevens zie tabel 7.17 in bijlage 4.
Bron: Reclassering Nederland

13 De gedragsbeïnvloedende maatregel, die is ingegaan per februari 2008 (zie hoofdstuk 2), valt ook onder de 
extramurale sancties, maar komt hier niet aan bod, omdat er nog relatief weinig cijfers beschikbaar zijn. De 
jeugdreclassering kreeg in 2009 85 gedragsbeïnvloedende maatregelen binnen, in 2010 is dit aantal opgelo-
pen tot 110 (bron: Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing, ministerie van Veiligheid en Justitie).

14 Het betreft hier zowel voltooide als voortijdig beëindigde taakstraffen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval 
als de reclassant de afspraken niet nakomt.
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7.2.2 Tenuitvoerlegging van toezichten

Iemand kan ook een voorwaardelijke sanctie krijgen. Een voorwaarde bij 
meerderjarigen kan zijn dat hij of zij onder (eventueel elektronisch) toe-
zicht van de reclassering komt te staan voor een periode van maximaal 
2 jaar. Worden de voorwaarden niet nageleefd, dan moet de persoon de 
straf alsnog uitzitten. Het aantal voltooide toezichten door de reclassering 
is tussen 2005 en 2010 toegenomen. Ging het in 2005 nog om 6.090 toe-
zichten, in 2010 is dit aantal opgelopen tot 9.440, maar in 2011 daalde dit 
aantal tot 9.280 voltooide toezichten. Het merendeel van de toezichten 
(62% in 2011) werd uitgevoerd naar aanleiding van een voorwaardelijke 
veroordeling, een kwart naar aanleiding van een schorsing en één op de 
tien naar aanleiding van een penitentiair programma (PP) met of zonder 
elektronisch toezicht (ET). Toezichten naar aanleiding van een tbs-maat-
regel of een PIJ-maatregel kwamen minder vaak voor, namelijk bij 5% van 
het totale aantal toezichten (zie tabel 7.18 in bijlage 4).

Bij een reclasseringstoezicht kan sinds kort als bijzondere voorwaarde ook 
een erkende gedragsinterventie worden opgelegd. Deze gedragsinterven-
ties zijn wetenschappelijk onderbouwde gedragstrainingen die voldoen 
aan de kwaliteitscriteria van de Erkenningscommissie (zie hoofdstuk 2). 
Wanneer een reclasseringscliënt onder toezicht is gesteld, kan hij worden 
aangemeld voor één of meer justitiële gedragsinterventies. De erkende 
gedragsinterventies vervangen op termijn alle re-integratieprogramma’s, 
de zogenoemde ‘oude’ gedragsinterventies en leerstraffen.15 In 2010 
ontving de reclassering 3.385 opdrachten om een gedragsinterventie uit 
te voeren. Hiervan waren 1.450 opdrachten afkomstig van het OM of de 
rechter; 1.950 uit te voeren gedragsinterventies waren in opdracht van 
DJI. In 2011 is het aantal opdrachten iets lager: 3.260. Hiervan waren 
1.415 opdrachten afkomstig van het OM of de rechter en 1.845 in opdracht 
van DJI (Reclassering Nederland).

7.2.3 Tenuitvoerlegging van de taakstraf bij minderjarigen

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging van de taakstraf bij minderjarigen. Tot 2007 steeg 
het aantal gestarte taakstraffen voortdurend, maar sinds 2008 zette een 
daling in. In 2011 is het aantal taakstraffen gedaald tot 15.570 ten opzichte 
van 23.580 taakstraffen in 2007. Het aantal werkstraffen volgt dezelfde 

15 Met de invoering van de wet voorwaardelijke veroordeling zijn de leerstraffen (voor volwassenen) ver-
dwenen als onderdeel van de taakstraf. In de plaats komt de voorwaardelijke veroordeling met als bij-
zondere voorwaarde het volgen van een gedragsinterventie, of een bijzondere voorwaarde in het kader 
van een OM-afdoening (na 2012). Het OM zal, na volledige invoering van de Wet OM-afdoening (na 
2012), beschikken over de mogelijkheid om gedragsinterventies op te leggen als bijzondere voorwaarde 
in combinatie met toezicht. In 2012 zal als overgangsmaatregel nog één leerstraf beschikbaar blijven, in 
afwachting van de nieuwe training huiselijk geweld.
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lijn: dit aantal nam tot 2007 toe en daalde vervolgens tot 14.090 werkstraffen 
in 2011. Het aantal leer- en combinatiestraffen daalde eveneens. In 2011 is dit 
aantal afgenomen tot 1.450, een daling van 66% ten opzichte van 2005 (zie 
figuur 7.11). Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van de mogelijkheid om 
erkende gedragsinterventies in het kader van een bijzondere voorwaarde net 
als bij de meerderjarigen ook voor minderjarigen toe te passen.

Figuur 7.11 Gestarte taakstraffen minderjarigen bij de RvdK
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* De aantallen van 2006 zijn een schatting op basis van 83% van het totale aantal taakstraffen in 2006.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.19 in bijlage 4.
Bron: RvdK

Ook het aantal afgesloten taakstraffen steeg eerst nog van 2005 tot 2007, maar 
vanaf 2008 daalde dit aantal van 22.990 tot 15.570 taakstraffen in 2011. Het 
aantal afgesloten leerstraffen daalde over de gehele periode tussen 2005 en 
2011 van 3.110 leerstraffen in 2005 tot 1.130 leerstraffen in 2011.
De helft van de minderjarigen is tussen de 16 en 17 jaar bij het uitvoeren van 
hun taakstraf, bijna een derde is tussen 12 en 15 jaar en bijna één op de vijf 
18 jaar. Tot en met 2008 was het merendeel van de afgesloten taakstraffen dat 
is opgelegd aan minderjarigen een OM-taakstraf, maar vanaf 2009 zijn de 
afgesloten taakstraffen juist voor het grootste deel afkomstig van de rechter. 
In 2011 ging het om 8.660 ZM-taakstraffen ten opzichte van 6.910 OM-taak-
straffen.16 OM-taakstraffen onderscheiden zich van die volgens het rechters-

16 Het OM kon tot voor kort strikt genomen geen sanctie opleggen en kon de verdachte alleen een transactie 
aanbieden. Met de invoering van de Wet OM-afdoening kan het OM sinds februari 2008 wel een sanctie 
opleggen (zie hoofdstuk 2 en paragraaf 7.3.2).
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model doordat ze doorgaans voor lichtere vergrijpen worden opgelegd en 
daarom gemiddeld relatief kort zijn, vaak een werkstraf zijn en zelden een 
combinatiestraf.
Het slagingspercentage van de taakstraffen bij minderjarigen is net als bij 
de meerderjarigen hoog. In 2011 was 85% van het totale aantal afgesloten 
taakstraffen succesvol uitgevoerd. Dit percentage is niet wezenlijk veran-
derd in de jaren hiervoor (zie tabel 7.20 in bijlage 4).

7.2.4 Tenuitvoerlegging van de Halt-straf17

Het aanhouden van een minderjarige verdachte (van 12 tot en met 17 jaar) 
leidt niet in alle gevallen tot vervolging. Onder voorwaarden kan een 
minderjarige in aanmerking komen voor de Halt-straf (voorheen Halt-
afdoening). Met de Halt-straf is het mogelijk dat een minderjarige niet 
wordt vervolgd (zie hoofdstuk 2). In 2010 is de Halt-straf vernieuwd en in 
2011 vonden de laatste aanpassingen plaats; zo zijn de leeropdrachten 
vernieuwd en is de Halt-straf voor schoolverzuim geïmplementeerd. De 
vernieuwde Halt-straf is een wetenschappelijk onderbouwde straf die zich 
van andere straffen onderscheidt door de pedagogische opzet en doordat 
de straf snel, efficiënt en op maat kan worden ingezet. Ook het aanbieden 
van excuses aan het slachtoffer en het vergoeden van de door hem geleden 
schade spelen hierin een rol. Halt werkt samen met het OM, de politie en 
andere partners uit de justitiële jeugdketen aan een nieuwe snelle werk-
wijze: ZSM. Deze werkwijze staat voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, 
Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. ZSM zorgt voor lik-op-stuk voor 
de daders en een snelle genoegdoening voor slachtoffer en samenleving. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk dat er sinds 2011 ook jongeren bij 
Halt komen die zich aan zwaardere delicten schuldig hebben gemaakt. 
Het beledigen van een ambtenaar in functie is sinds medio 2011 een van 
de zwaardere delicten waarvoor een jongere naar Halt wordt gestuurd 
(Jaarbericht Halt-sector, 2012).
Het aantal jongeren dat is verwezen naar Halt tussen 2005 en 2011 is 
afgenomen. Ging het in 2005 nog om 22.220 verwijzingen, in 2011 is dit 
aantal gedaald naar 16.560 verwijzingen (zie tabel 7.21 in bijlage 4). In 2011 
was 80% van de verwijzingen afkomstig van de politie, 15% van de leer-
plichtambtenaar en 5% van overige opsporingsambtenaren. Het aantal 
afgeronde Halt-straffen in 2011 was 17.310 en is hiermee een stuk hoger 
dan het aantal verwijzingen. Het hogere aantal afgeronde straffen in 2011 
wordt veroorzaakt doordat een aantal verwijzingen in 2010 pas in 2011 zijn 
afgerond (Jaarbericht Halt-sector, 2012). Van de afgeronde Halt-straffen 
waren 15.920 straffen geslaagd, dit is 92% van de afgeronde Halt-straffen 
(zie figuur 7.12).

17 De cijfers van Halt Nederland omvatten zowel misdrijven als overtredingen.
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Figuur 7.12 Halt-verwijzingen en geslaagde Halt-straffen
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.21 in bijlage 4.
Bron: Halt Nederland

7.3 Financiële sancties

Naast de intra- en extramurale sancties kunnen ook financiële sancties, 
zoals een geldboete, worden opgelegd. Het CJIB is verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging van deze sancties (zie hoofdstuk 2). Zowel meer-
derjarigen als minderjarigen komen voor financiële sancties in aanmer-
king. Deze paragraaf maakt hierin echter geen onderscheid vanwege de 
kleine aantallen bij minderjarigen. Achtereenvolgens komen aan bod 
de tenuitvoerlegging van de geldsomtransacties (paragraaf 7.3.1), de 
strafbeschikking (paragraaf 7.3.2), de geldboete (paragraaf 7.3.3), de ont-
nemingsmaatregel (paragraaf 7.3.4) en de schade vergoedingsmaatregel 
(paragraaf 7.3.5).

7.3.1 Tenuitvoerlegging van de geldsomtransactie18

Een geldsomtransactie houdt in dat de verdachte een geldsom betaalt ter 
voorkoming van verdere vervolging.19 Naast het OM kunnen ook de politie 

18 De cijfers over geldsomtransacties betreffen zowel misdrijven als overtredingen.
19 Op termijn zal de bestaande transactie worden vervangen door de OM-strafbeschikking (zie para-

graaf 7.3.2 en hoofdstuk 2).
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en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een geldsomtransactie aan-
bieden.

Het aantal binnengekomen transacties bij het CJIB is fors gedaald tussen 
2005 en 2011. Was het aantal ingestroomde transacties in 2005 nog 671.350, 
in 2011 waren dit er nog slechts 156.720. Met name de daling tussen 2009 en 
2011 is groot. Deze daling wordt veroorzaakt door de scherpe daling in het 
aantal aangeleverde politietransacties, die samenhangt met een toename 
van het aantal politiestrafbeschikkingen (zie figuur 7.13 en paragraaf 7.3.2).

In 2011 heeft het CJIB 289.020 geldsomtransacties afgedaan. Tussen 2005 
en 2010 werd het grootste deel van de geldsomtransacties afgedaan door 
een betaling (rond de 60%), in 2011 is dit percentage echter gedaald tot 34%. 
Een reden voor deze daling is dat er ten opzichte van eerdere jaren meer 
zaken door de OvJ werden voorgelegd aan de rechter, die vervolgens tot een 
uitspraak is gekomen (Jaarbericht CJIB, 2012); in 2011 is dit percentage opge-
lopen tot 55% (zie tabel 7.22 in bijlage 4). Een klein deel van de transactie-
voorstellen werd geseponeerd (10%).
Het totale geïncasseerde bedrag aan geldsomtransacties is in de periode van 
2005 tot en met 2011 gedaald. Was dit bedrag in 2005 nog 76 miljoen euro, in 
2011 is dit bedrag gedaald tot 39 miljoen (zie tabel 7.22 in bijlage 4).

Figuur 7.13 Bij het CJIB aangeleverde geldsomtransacties
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.22 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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7.3.2 Tenuitvoerlegging van de strafbeschikking 20

Met de invoering van de Wet OM-afdoening in februari 2008 kan het OM 
een strafzaak afdoen in de vorm van een strafbeschikking. De wet wordt 
gefaseerd ingevoerd. Inmiddels hebben ook buitengewone opsporings-
ambtenaren (BOA’s) van gemeenten en andere bestuurlijke instanties en 
politieagenten de bevoegdheid tot het opleggen van een strafbeschikking 
gekregen in de vorm van respectievelijk bestuurlijke strafbeschikkingen 
en politiestrafbeschikkingen (zie hoofdstuk 2).

Als gevolg van de invoering van de wet is het aantal strafbeschikkingen 
vanaf 2008 fors gestegen. Ging het in 2008 nog om 2.610 strafbeschik-
kingen, in 2011 is dit aantal opgelopen tot 356.490 strafbeschikkingen. 
In 2011 is 70% van de strafbeschikkingen afkomstig van de politie, één 
op de vijf van het OM en het resterend gedeelte van gemeenten en overige 
instanties (zie tabel 7.23 in bijlage 4). In totaal zijn in 2011 180.440 straf-
beschikkingen afgedaan door het CJIB, waarvan 95% door een betaling 
(zie figuur 7.14).

Figuur 7.14 Bij het CJIB binnengekomen en afgedane straf
beschikkingen
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.23 in bijlage 4.
Bron: CJIB

20 De cijfers over strafbeschikkingen betreffen zowel misdrijven als overtredingen. Zie hoofdstuk 8 voor 
meer informatie over overtredingen.
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7.3.3 Tenuitvoerlegging van de geldboete

Het aantal te innen geldboetes door het CJIB daalde vanaf 2009 van 
34.670 tot 31.250 geldboetes in 2011. Het aantal boetes is hiermee sterk 
gedaald na een golfbeweging tussen de jaren 2005 en 2008, waarin tussen 
de 42.440 en 49.140 geldboetes per jaar instroomden. Het aantal afgedane 
boetevonnissen daalde gedurende de gehele periode van 2006 tot en met 
2011 van 49.560 tot 35.150 boetevonnissen. Van de 35.150 afgedane boete-
vonnissen in 2011 werd 76% geïnd door het CJIB voor een totaalbedrag van 
bijna 23 miljoen euro. Het gemiddeld te innen boetebedrag fluctueerde van 
2005 tot 2011 tussen de € 610 en € 770. Eén op de tien boetevonnissen werd 
in 2011 afgedaan middels vervangende hechtenis. Dit aandeel is nauwelijks 
veranderd in de afgelopen jaren (zie tabel 7.24 in bijlage 4).

7.3.4 Tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel

Rechters kunnen wederrechtelijk verkregen voordeel aan veroordeelden 
ontnemen (‘Pluk-ze’-wetgeving, zie hoofdstuk 2). Het aantal binnengeko-
men ontnemingsmaatregelen bij het CJIB steeg nog tot 2006; vanaf 2007 
daalde dit aantal tot 1.190 in 2011 ten opzichte van 1.760 binnengekomen 
ontnemingsmaatregelen in 2006. Deze trend is vergelijkbaar met het aan-
tal afgedane ontnemingsmaatregelen door het CJIB, zij het dat daarbij de 
stijging aanhield tot 2007, waarna de daling inzette. In 2011 was het totale 
aantal afdoeningen 1.110, ten opzichte van 1.360 afdoeningen in 2007 (zie 
tabel 7.25 in bijlage 4).
Het gemiddelde te vorderen bedrag was in 2011 een stuk hoger dan in 2010. 
Was dit bedrag in 2010 nog € 13.710, in 2011 is dit opgelopen tot € 25.870. 
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat een relatief klein aantal zaken in 
2011 is afgedaan met een relatief hoog bedrag (zie tabel 7.25 in bijlage 4).

7.3.5 Tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel

De rechter kan ook een schadevergoedingsmaatregel opleggen (Wet 
Terwee, zie hoofdstuk 2). Het aantal aan het CJIB ter executie aangeboden 
schadevergoedingsmaatregelen daalde van 2005 tot 2011 van 13.740 naar 
10.860. Het aantal afgedane schadevergoedingsmaatregelen door het CJIB is 
sinds 2006 hoger dan het aantal dat binnenkomt, maar in 2011 is het aantal 
aangeboden en afgedane maatregelen bijna gelijk.
In 2011 werd 84% van de aangeboden maatregelen betaald. Dit percentage 
is nauwelijks veranderd in de afgelopen paar jaar. Het gemiddelde initiële 
vorderingsbedrag van schadevergoedingsmaatregelen varieerde tussen 
de € 1.380 en € 1.870 van 2005 tot en met 2011 (zie figuur 7.15). Het aantal 
personen dat vervangende hechtenis onderging omdat ze niet aan de beta-
ling voldeden, lag tussen 2005 en 2011 rond de 15%. Minder dan 2% van de 
schadevergoedingsmaatregelen werd afgedaan doordat het dossier verjaard 
was, de veroordeelde was overleden, een regeling was getroffen tussen de 
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veroordeelde en het slachtoffer of de executie was gestaakt om overige 
redenen (zie tabel 7.26 in bijlage 4).

Figuur 7.15 Bij het CJIB binnengekomen en afgedane schadevergoe-
dingsmaatregelen en gemiddeld initieel vorderingsbedrag
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.26 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Gratie

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat een veroordeelde gehele 
of gedeeltelijke kwijtschelding van zijn straf kan krijgen door middel van 
het verlenen van gratie. Om in aanmerking te komen voor gratie kan de 
veroordeelde zelf een gratieverzoek indienen. Maar ook de advocaat of een 
familielid kan een verzoek om gratie indienen. De Gratiewet noemt twee 
gronden waarop gratie kan worden verleend. In de eerste plaats kan er 
sprake zijn van omstandigheden waarmee de rechter bij de uitspraak niet of 
onvoldoende rekening heeft gehouden, terwijl die omstandigheden wel zouden 
hebben geleid tot een lagere straf.
In de tweede plaats kan het zo zijn dat met (de voortzetting van) de straf 
geen redelijk doel meer wordt gediend (CBS, StatLine, strafzaken; bijzondere 
procedures). Bij een verzoek tot gratie bekijkt de rechter de omstandigheden 
van de veroordeelde en vergelijkt deze met de omstandigheden die bekend 
waren tijdens de veroordeling en vervolgens brengt hij een advies over het 
gratieverzoek uit aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Tussen 2005 en 2009 is het aantal gratieverzoeken sterk gedaald. Waarschijn-
lijk is deze daling het gevolg van de gewijzigde Gratieregelgeving in 2003 
waarin is geregeld dat gratieverzoeken onderbouwd moeten worden met 
bewijsstukken van de omstandigheden die de gratieverzoeker aanvoert. 
Daarnaast wordt door het indienen van een gratieverzoek niet zomaar de 
straf waarvoor gratie wordt aangevraagd opgeschort en worden straffen 
sneller ten uitvoer gelegd. Na 2009 is er sprake van een stabilisering van 
het aantal verzoeken. Het totale aantal beslissingen daalde over de gehele 
periode tussen 2005 en 2011, van 2.600 tot 1.070 beslissingen. Ongeveer de 
helft van de beslissingen over een verzoekschrift is een afwijzing, een derde is 
een onvoorwaardelijke gratieverlening en bijna één op de zes beslissingen is 
een voorwaardelijke gratieverlening (zie figuur). Een voorwaarde kan zijn dat 
de veroordeelde eerst een taakstraf uitvoert. Als niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan, kan het gratiebesluit alsnog worden teruggedraaid en moet de 
veroordeelde alsnog de volledige straf ondergaan.

Figuur Gratieverzoeken en beslissingen
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 7.27 in bijlage 4.
Bron: CBS
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