
De maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema criminaliteit 
en het optreden tegen criminaliteit van politie en justitie is groot. Er zijn 
tal van beschouwingen, theorieën, standpunten en beleidsmaatregelen op 
dit gebied. Tevens is er een diversiteit aan statistische informatie beschik-
baar, afkomstig van bevolkingsenquêtes, beleidsinformatie van politie en 
justitie en wetenschappelijk onderzoek.

De inmiddels tiende editie van de publicatie ‘Criminaliteit en rechts-
handhaving’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en sinds 2011 
de Raad voor de rechtspraak, beoogt de beschikbare statistische informa-
tie op dit gebied in ons land te bundelen en ontwikkelingen in en samen-
hangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart te brengen.

De publicatie is bedoeld als gezaghebbend, periodiek en actueel naslag-
werk en is bestemd voor een breed publiek, werkzaam in politiek, beleid, 
uitvoering, pers, wetenschap en onderwijs.
Deze publicatie is, anders dan vele eenmalige metingen, gericht op het 
verschaffen van informatie over langere tijdsperioden. Daarbij vindt, 
sinds 2006, jaarlijks een actualisatie plaats.
De gegevens in de voorliggende publicatie hebben in het algemeen betrek-
king op de periode 2005-2011.

De voorliggende editie verschijnt dit jaar voor het eerst in een op zich-
zelf staande reeks. Voortaan zal ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ 
ver schijnen in de serie ‘Justitie in statistiek’, waar ook de publicatie 
‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ onderdeel van zal uitmaken.

Volgens de slachtofferenquêtes is een kwart van de bevolking van 15 jaar 
en ouder in 2011 slachtoffer geworden van één of meer delicten. Dit is 
vergelijkbaar met 2010. Tussen 2005 en 2011 is het totale slachtofferpercen-
tage gedaald. Eind 2011 voelde een kwart van de Nederlanders van 15 jaar 
en ouder zich wel eens onveilig. Het aantal door de politie geregistreerde 
misdrijven bleef in 2011 vrijwel gelijk ten opzichte van 2010 (1,2 miljoen 
misdrijven). Hiermee is de dalende trend in de geregistreerde criminali-
teit van de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Na een forse afname in 
2010 daalden zowel het totale aantal taakstraffen als de financiële sancties 
licht in 2011. Het totale aantal vrijheidsbenemende sancties steeg licht 
in 2011. Ook hiermee is er een eind gekomen aan de dalende trend van 
de afgelopen jaren. Circa 526.000 geconstateerde overtredingen zijn in 
2011 op strafrechtelijke wijze behandeld. Het grootste deel daarvan werd 
door politie en buitengewone opsporingsambtenaren zelf afgehandeld 
via een transactie of een strafbeschikking. In 2011 handelde het Centraal 
 Justitieel Incassobureau 9,7 miljoen verkeersovertredingen af; 11% minder 
dan in 2010. Overheid, bedrijven en particulieren leden op jaarbasis naar 
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schatting 17,7 miljard euro schade door tegen hen gepleegde criminaliteit. 
In 2010 is door hen 12,7 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. Dit is 
een stijging van 17% ten opzichte van 2005.

‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ wordt niet alleen in boekvorm 
uit gebracht, maar is ook verkrijgbaar in pdf-formaat via de websites van 
het WODC en het CBS. Op deze websites zijn de tabellen uit bijlage 4 ook 
in Excel-formaat weergegeven. Anders dan in het boek zijn daarin ook 
cijfers opgenomen over jaren voorafgaand aan 2005. In de StatLine-data-
base van het CBS (te raadplegen via www.cbs.nl) is eveneens statistische 
informatie op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving opgeno-
men.

Aan deze publicatie werkten velen mee. Wij bedanken in de eerste plaats 
de eindredactie en de auteurs voor hun bijdragen. Daarnaast bedanken 
wij de medewerkers van de verschillende justitiële diensten en instellin-
gen voor het leveren van de benodigde statistische informatie en de leden 
van de stuurgroep en de reviewers voor hun constructieve commentaren 
en adviezen.
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