
–	 In de meeste landen waar nationale slachtofferenquêtes beschikbaar zijn, 
is in het algemeen sprake van een (lichte) daling van door slachtoffers 
ondervonden misdrijven. In grote lijnen geldt dit ook voor Nederland.

– Hoewel slechts van een zeer beperkt aantal landen informatie aanwezig 
is, lijken onveiligheidsgevoelens in de periode 2004-2010 af te nemen, in 
Nederland zelfs in sterkere mate dan in de andere landen.

– Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde crimi-
naliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2007.

– Het aantal voltooide moorden en doodslagen per 100.000 inwoners in 
Nederland is vergelijkbaar met dat in de omringende landen, maar de 
dalende trend in Nederland lijkt tot staan gekomen te zijn.

– Nederland kent, in vergelijking met Duitsland, Engeland en Frankrijk, voor 
de meeste delicten een vergelijkbaar aandeel minderjarige verdachten en 
een wat lager aandeel vrouwelijke verdachten.

– Door het veelvuldig gebruik van transacties door het Openbaar Ministerie 
kent Nederland relatief weinig verdachten die een veroordeling door de 
rechter krijgen.

– De kans op gevangenisstraf bij een veroordeling is relatief hoog vergeleken 
met andere landen, in het bijzonder bij minderjarigen.

– Sinds 2005 is het aantal gevangenen per 100.000 inwoners in Nederland 
weer aan het dalen.

– Het aantal verdachten per geregistreerd misdrijf (vergelijkbaar met het 
ophelderingspercentage) is in Nederland, in tegenstelling tot andere 
Europese landen, in de periode 2001-2006 sterk gestegen.

– Het aantal gevangenen per veroordeelde (als maat voor het strafklimaat) 
is in Nederland hoog vergeleken met andere Noord- en West-Europese 
landen, waarbij het verschil sinds 1994 zelfs groter wordt.

– Het aandeel jeugdige gedetineerden ten opzichte van de totale gevange-
nispopulatie is in Nederland relatief hoog en neemt toe. Ook het aandeel 
vrouwelijke gedetineerden is in Nederland relatief hoog.

Dit hoofdstuk geeft een vergelijking van de criminaliteit in een aantal 
Europese landen, Australië, de Verenigde Staten, Canada en Japan. De 
meeste EU-lidstaten worden met elkaar vergeleken, waarbij in het bijzon-
der steeds aandacht wordt besteed aan een vergelijking tussen Neder-
land en de meest nabijgelegen landen België, Denemarken, Duitsland, 
Engeland,1 Frankrijk en Luxemburg (hierna, alhoewel strikt gesproken 
niet geheel juist, als ‘buurlanden’ aangeduid). Bij een aantal analyses, 
waarin gekeken wordt naar trends over een langere periode, wordt Neder-
land vergeleken met een (gewogen) gemiddelde van landen in Noord- en 
West-Europa en Europa in zijn geheel.

1 Waar in de tekst gesproken wordt over Engeland, worden Engeland en Wales bedoeld. Noord-Ierland en 
Schotland zijn hier niet bij inbegrepen.
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In dit hoofdstuk worden meerdere gegevensbronnen gebruikt voor inter-
nationale vergelijkingen, ieder met hun eigen verzameling landen en 
onderwerpen. De belangrijkste gegevensbronnen in dit hoofdstuk zijn het 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (Aebi et al., 
2010), de Annual Penal Statistics Space I survey van de Raad van Europa 
(Aebi & Delgrande, 2010) en gegevens van Eurostat (Tavares & Thomas, 
2009). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van gegevens uit een aantal nati-
onale slachtofferenquêtes.

In de verschillende internationaal vergelijkende bronnen is dit jaar zeer 
beperkt sprake van actualisering en daarom komt dit hoofdstuk in grote 
lijnen overeen met de vorige editie van ‘Criminaliteit en rechtshand-
having’ (Van Rosmalen, Kalidien & De Heer-de Lange, 2012). Voor een 
beschrijving van de internationale gegevensbronnen wordt verwezen naar 
bijlage 3. Het gebruik van bronnen die speciaal opgezet zijn voor internati-
onale vergelijkingen houdt overigens in dat de informatie voor Nederland, 
zoals in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, op sommige punten afwijkt – 
onder meer vanwege andere definities – van de in de andere hoofdstukken 
gepresenteerde gegevens. Omdat er geen jaarlijkse update is van interna-
tionale bronnen kan de periode waarover wordt gerapporteerd afwijken 
van de periode 2005-2012. Welke landen precies in een tabel of figuur in 
dit hoofdstuk voorkomen, hangt af van welke informatie beschikbaar is en 
kan dus per tabel of figuur verschillen.

In paragraaf 11.1 wordt eerst ingegaan op een aantal kanttekeningen 
bij het maken van internationale vergelijkingen, omdat het vergelijken 
van criminaliteit tussen landen onderling niet zonder problemen is. In 
de daaropvolgende paragrafen worden de trends in een aantal landen 
vergeleken wat betreft slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens (para-
graaf 11.2), opsporing (paragraaf 11.3), en vervolging, berechting en 
tenuitvoerlegging (paragraaf 11.4). Ten slotte wordt gekeken naar lange-
termijntrends over de periode 1990 tot en met 2007 (paragraaf 11.5).

11.1 Kanttekeningen bij het maken van internationale vergelijkingen

Het vergelijken van de criminaliteit tussen landen onderling is niet zonder 
problemen. De definitie van wat precies criminaliteit is, hoe de reactie 
daarop vanuit de samenleving georganiseerd is en de manier waarop deze 
gemeten wordt, verschillen van land tot land. In deze paragraaf worden 
vier belangrijke factoren genoemd die deze verschillen veroorzaken en 
wordt tevens aangegeven hoe, ondanks deze verschillen, vergelijkingen 
toch vaak zinvol zijn.
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Diversiteit in de gehanteerde bronnen
Over het algemeen komen de gegevens uit bronnen die specifiek voor één 
land samengesteld zijn. Dit geldt voor gegevens uit registratiesystemen, 
maar is ook het geval bij nationale slachtofferenquêtes. Dit feit alleen al 
maakt dat de gegevens niet zonder meer te vergelijken zijn. Ook komt het 
voor dat gegevens over een bepaald onderdeel van de strafrechtsketen 
niet in elk land door dezelfde soort instantie verzameld worden. In Spanje 
bijvoorbeeld worden de gegevens over het vervolgingstraject, in de regel 
het terrein van het Openbaar Ministerie (OM), door de rechtbanken ver-
zameld. Ook kan het verschil maken of gegevens uit een ‘onafhankelijke’ 
bron komen, zoals in sommige landen de nationale statistische bureaus, 
of door ‘belanghebbenden’ worden verzameld, zoals in sommige landen 
een ministerie van Justitie.

Verschillende definities van (juridische) begrippen
De Wetboeken van Strafrecht zijn voor elk land verschillend. Dit komt op 
verschillende manieren tot uitdrukking. Hoewel in vrijwel alle landen 
een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘misdrijven’ en ‘overtredingen’, 
is de grens daartussen niet in elk land hetzelfde. In sommige landen is 
er zelfs sprake van een driedeling, zoals in Frankrijk. Ook zijn sommige 
gedragingen in het ene land wel strafbaar gesteld en in het andere land 
niet, bijvoorbeeld prostitutie, abortus en euthanasie. Ook kunnen de pre-
cieze definities van delictcategorieën verschillen. Waar ligt de grens tus-
sen moord, doodslag en dood door schuld? Wordt onder ‘inbraak’ alleen 
inbraak in een woning verstaan of ook in een auto, een schuur enzovoort?

Verschillen in de rechtssystemen
Hoe de rechtshandhaving is georganiseerd en in de praktijk wordt uitge-
voerd, verschilt per land. Vooral de precieze rol van de politie en het OM 
heeft een grote invloed op de gegevens. Of een melding van een misdrijf 
ook daadwerkelijk geregistreerd wordt, is in de praktijk afhankelijk van 
de verplichting die de politie heeft om misdrijven voor te leggen aan de 
vervolgingsautoriteiten, ook als er nog geen verdachte is. In Nederland is 
dit niet het geval (zie hoofdstuk 2), in Frankrijk wel. In sommige landen 
geldt bij de vervolging het legaliteitsprincipe, waarbij de vervolgings-
autoriteit verplicht is elk misdrijf te vervolgen. In andere landen geldt het 
opportuni teitsprincipe, waarbij de vervolgingsautoriteit een discretio-
naire bevoegdheid heeft en dus ook kan beslissen zaken niet te vervolgen. 
Ook dit is van invloed op de registratie door de politie en op de beslissing 
die de politie neemt om een zaak over te dragen aan het OM.

Verschillen in de gemaakte statistische keuzes
Een laatste kanttekening is van statistische aard. Bij het maken van sta-
tistieken moeten bepaalde keuzes worden gemaakt. In het geval van 
criminaliteitsstatistieken zijn de belangrijkste keuzes de teleenheid en 
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het telmoment. De teleenheid kan zowel verdachten/daders betreffen, 
als strafbare feiten of strafzaken. Deze keuze wordt niet door elk land 
op dezelfde manier gemaakt. Bij het telmoment gaat het er vooral om op 
welk moment bepaalde kenmerken aan een zaak worden toegekend. Een 
feit dat in de politieregistratie is vastgelegd als ‘poging tot moord’, kan na 
beoordeling door de officier van justitie veranderen in ‘zware mishande-
ling’.

Vergelijkingsmethoden
Ondanks bovengenoemde verschillen zijn er ruwweg twee manieren om 
landen onderling te vergelijken. De eerste manier betreft de soort (ver-
gelijkende) analyse die wordt toegepast. Daarbij zijn er in principe drie 
mogelijkheden om te vergelijken:
– Niveauvergelijkingen. Bij dit soort vergelijkingen wordt gekeken naar 

de verschillen in de niveaus. Een voorbeeld is de vraag waar het aantal 
diefstallen per 100.000 inwoners het hoogst is. Op deze manier ver-
gelijken is echter zeer riskant en vaak weinig zinvol. Alle vier hiervoor 
genoemde kanttekeningen kunnen hierbij de uitkomsten beïnvloeden.

– Verdelingsvergelijkingen. Hier wordt gekeken naar verhoudingen bin-
nen bepaalde onderverdelingen, zoals tussen delictcategorieën. Zo kan 
het relatieve aandeel van de jeugdcriminaliteit in internationaal per-
spectief geplaatst worden. Met dit soort vergelijkingen weegt diversiteit 
in bronnen minder zwaar. Hetzelfde geldt voor de gemaakte statisti-
sche keuzes.

– Trendvergelijkingen. Hierbij wordt alleen gekeken naar ontwikkelingen 
in de tijd. Bij dit type vergelijkingen is bijvoorbeeld te zien welke delict-
categorieën in welke landen stijgen of dalen.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de verdelings- en de trendvergelij-
kingen.

De tweede manier om zinvolle vergelijkingen te maken, is de gegevens 
zo te verzamelen dat de vier bovenstaande kanttekeningen geheel of 
gedeeltelijk worden ondervangen. De International Crime Victims Survey 
(ICVS) – die overigens sinds 2005 niet meer afgenomen is2 – is hiervan 
een goed voorbeeld. In deze enquête worden door middel van een gestan-
daardiseerde vragenlijst definitieverschillen en verschillen in statistische 
keuzes zo veel mogelijk geneutraliseerd. Het probleem van de verschil-
lende rechtssystemen weegt hier minder zwaar, omdat het gaat om een 
slachtoffer enquête waarbij (nog) geen sprake is van een justitiële reactie.

2  Wel is in 2010 een beperkte pilot van de ICVS uitgevoerd met als doel een nieuwe methodiek te testen.
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11.2 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens

In deze paragraaf wordt, op basis van informatie uit verschillende natio-
nale bevolkingsonderzoeken (de ICVS is immers de laatste jaren niet 
meer afgenomen en andere internationaal vergelijkbare enquêtes op 
dit terrein bestaan niet), een beschrijving gegeven van trends in slacht-
offerschap en onveiligheidsgevoelens in een aantal landen in de laatste 
jaren.3 Omdat nationale enquêtes – door onder meer verschillen in vraag-
stelling, referentiepopulatie, methode van steekproeftrekking, onder-
vragingsmethode, referentieperiode en type delicten waarnaar wordt 
gevraagd – sterk van elkaar kunnen verschillen, is het niet zinnig slacht-
offerschappercentages onderling direct met elkaar te vergelijken. Wanneer 
echter binnen een land de gebruikte vragenlijst en methodiek over de tijd 
gelijk blijft, kunnen landelijke trends wél onderling worden vergeleken.4 

Hiertoe zijn slachtofferschappercentages en onveiligheidsgevoelens, voor 
elk land dat in de vergelijking is meegenomen, geïndexeerd ten opzichte 
van de eigen situatie in 2004. Wanneer in een land geen informatie over 
slachtofferschap of onveiligheidsgevoelens in 2004 beschikbaar is, is het 
dichtstbijzijnde jaar waarover informatie beschikbaar was gekozen als 
referentiejaar.
Omdat niet in elk land jaarlijks nieuwe cijfers beschikbaar komen (sommi-
ge landen hebben in deze periode slechts twee meetmomenten gehad) 
wordt in deze paragraaf niet gekeken naar trends vanaf 2005, maar vanaf 
een jaar eerder. Zeven van de elf landen waarover informatie beschikbaar 
is hebben cijfers over 2004, terwijl dit er in 2005 slechts 5 zijn. Ook daarom 
is 2004 genomen als indexjaar. In deze paragraaf worden alleen de landen 
beschreven waarvan informatie beschikbaar is over minimaal 3 jaren in 
de periode 2004-2010. Voor slachtofferschap zijn dit Nederland, Australië, 
België, Bulgarije, Engeland & Wales, Frankrijk, de Verenigde Staten en 
Zweden (zie tabel 11.1 in bijlage 4 voor aanvullende informatie over Cana-
da, Italië en Nieuw-Zeeland). Voor onveiligheidsgevoelens zijn dit alleen 
Nederland, België, Frankrijk en Zweden.

11.2.1 Trends in ondervonden criminaliteit vanaf 2004

In de meeste landen die in de vergelijking zijn meegenomen laat voertuig-
gerelateerde criminaliteit sinds 2004 een dalende trend zien. In Nederland 
daalde tot 2009 het percentage mensen dat slachtoffer werd van een voer-
tuiggerelateerd delict relatief het sterkst: in 2009 ligt dit ruim 40% lager 

3 De auteurs zijn dank verschuldigd aan Nina van der Knaap voor het vergaren van geschikte en zo veel 
mogelijk vergelijkbare data en voor het inzichtelijk maken van benodigde achtergrondinformatie over de 
verschillende bevolkingsonderzoeken.

4 Bij de interpretatie van de cijfers is van belang dat het ook om slachtoffers gaat die in een ander 
land dan hun eigen land een delict hebben ondervonden. Gemeten wordt dus slachtofferschap zoals 
ondervonden door personen uit een bepaald woonland.
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dan in 2004. In 2010 is dit percentage weer toegenomen, maar nog steeds 
ruim 25% lager dan in 2004.5 In Australië neemt de voertuiggerelateerde 
criminaliteit met 10% toe tussen 2004 en 2007, om in 2008 en 2009 alsnog 
te dalen tot respectievelijk 90% en 80% van het percentage slachtoffers in 
2004. Opgemerkt moet worden dat in Australië alleen diefstal van gemoto-
riseerde voertuigen is gemeten. Fietsdiefstal en diefstal uit of vanaf voer-
tuigen zijn hier dus niet in verdisconteerd. In Bulgarije treedt in 2008 een 
flinke stijging op van het percentage slachtoffers van voertuiggerelateerde 
criminaliteit: bijna 40% hoger dan in 2006 (bij gebrek aan informatie over 
2004 en 2005 is dit voor Bulgarije het indexjaar), maar in 2009 en 2010 is 
het ook hier onder het niveau van het indexjaar gezakt (zie figuur 11.1).

Figuur 11.1 Slachtoffers van voertuiggerelateerde criminaliteit naar 
land, index 2004=100
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* Indexjaar is 2006.
** Indexjaar is 2005.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.1 in bijlage 4.
Bron: diverse nationale bevolkingsonderzoeken naar slachtofferschap; zie bronvermelding bij tabel 11.1 
in bijlage 4

5 Overigens zijn de cijfers voor Nederland over 2010 gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM), 
terwijl voor de jaren 2004-2009 gebruik is gemaakt van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). In bijlage 3, 
paragrafen 1.3 en 1.4, wordt ingegaan op de verschillen tussen beide bevolkingsonderzoeken en op de 
gevolgen hiervan voor vergelijkbaarheid.
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Slachtofferschap van overige vermogensdelicten is tussen 2004 en 2010 
in de meeste van de bestudeerde landen over het geheel genomen licht 
gedaald; met name in de laatste paar jaar is deze daling vrij consistent. 
De categorie overige vermogensdelicten is, voor zover beschikbaar in een 
land, een optelsom van slachtofferschap van inbraak, poging tot inbraak, 
diefstal zonder geweld en diefstal met geweld (zie noot d bij tabel 11.1 in 
bijlage 4 voor informatie over uitzonderingen).
Alleen in Zweden is het percentage slachtoffers van overige vermogensde-
licten zowel in 2008 als 2009 (de laatste twee meetmomenten) hoger dan 
in het indexjaar (2005 voor Zweden), en ook in Nederland is het percen-
tage in 2010 hoger dan in het indexjaar 2004.6 In de periode 2005-2008 is 
in Nederland sprake van een constante daling. In 2006 is het percentage 
slachtoffers ruim 10% lager dan in 2004 en 2005, in 2007 al 20% en in 2008 
zelfs 30% (zie figuur 11.2).

Figuur 11.2 Slachtoffers van overige vermogenscriminaliteit naar 
land, index 2004=100
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** Indexjaar is 2005.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.1 in bijlage 4.
Bron: diverse nationale bevolkingsonderzoeken naar slachtofferschap; zie bronvermelding bij tabel 11.1 
in bijlage 4

6 Ook hier geldt dat de cijfers van 2010 zijn gebaseerd op de IVM, terwijl de jaren 2004-2009 zijn 
 gebaseerd op de VMR.
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Figuur 11.3 Slachtoffers van geweldscriminaliteit naar land, 
index 2004=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.1 in bijlage 4.
Bron: diverse nationale bevolkingsonderzoeken naar slachtofferschap; zie bronvermelding bij tabel 11.1 
in bijlage 4

Ook in de categorie geweldscriminaliteit ten slotte, lijkt in de meeste van 
de bestudeerde landen een daling in slachtofferschap waar te nemen, 
zij het lichter en minder eenduidig dan dit voor voertuiggerelateerde 
criminaliteit en voor overige vermogenscriminaliteit is. In deze categorie 
is waar mogelijk een optelsom gemaakt van diefstal met geweld (welke 
tevens in de categorie overige vermogenscriminaliteit is opgenomen) 
en mishandeling en bedreiging (zie noot d bij tabel 11.1 in bijlage 4 voor 
informatie over uitzonderingen). Omdat in slechts een deel van de landen 
is gevraagd naar slachtofferschap van seksuele delicten en dit in sommige 
landen bovendien slechts aan vrouwelijke respondenten is gevraagd, zijn 
deze delicten buiten beschouwing gelaten.
Twee landen wijken sterk af van de trend die in andere bestudeerde 
landen zichtbaar is. In Bulgarije is de daling na het indexjaar (2006) bedui-
dend sterker dan in de andere landen. Het percentage slachtoffers is hier 
in 2009 en 2010 gehalveerd ten opzichte van 2006. In Australië is juist een 
duidelijke stijging zichtbaar na het indexjaar 2004. In 2007 is het percen-
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tage slachtoffers met 50% gestegen. In 2008 en 2009 is het weer gedaald, 
maar nog steeds 25 tot 30% hoger dan in 2004. In Nederland is het percen-
tage slachtoffers van geweldscriminaliteit vrij constant. In 2009 is deze 
op z’n laagst; 10% lager dan in 2004, terwijl het geen enkel jaar boven het 
percentage van 2004 uitkomt (zie figuur 11.3).

11.2.2 Trends in onveiligheidsgevoelens vanaf 2004

In een aantal van de nationale bevolkingsonderzoeken naar slachtoffer-
schap zijn ook vragen gesteld over gevoelens van onveiligheid die mensen 
kunnen ervaren. Een van de meest gestelde vragen hierbij is de vraag hoe 
vaak of in welke mate men zich onveilig voelt wanneer men in het donker 
alleen buiten wandelt. Van Nederland, België, Frankrijk en Zweden is hier-
over informatie beschikbaar over ten minste 3 jaren in de periode 2004-
2010 (zie figuur 11.4). In België wijkt de vraagstelling overigens af: hier is 
een algemene vraag gesteld naar onveiligheidsgevoelens. Omdat van al 
deze vier landen informatie beschikbaar is over 2006, is (uitsluitend voor 
de figuur, niet voor de tabel) dit jaar als indexjaar genomen. De trends 
zijn daardoor goed vergelijkbaar. Net als in paragraaf 11.2.1 zichtbaar 
was met slachtofferschappercentages, lijkt er tussen 2004 en 2010 over het 
geheel genomen een lichte daling waar te nemen in de frequentie of mate 
waarin men zich onveilig voelt. In Nederland is deze daling het sterkst. In 
2010 is het ruim 40% lager dan in het indexjaar 2006. Opvallend, omdat 
in datzelfde jaar het percentage slachtoffers van de drie delictgroepen die 
in paragraaf 11.2.1 worden onderscheiden juist een stijging laat zien ten 
opzichte van 2009.7 In Frankrijk nemen de onveiligheidsgevoelens in 2007 
en 2008 af ten opzichte van 2006, maar in 2010 is het weer toegenomen tot 
ruim 10% boven het niveau van het indexjaar.

7 Ook hier geldt dat de cijfers van 2010 zijn gebaseerd op de IVM, terwijl de jaren 2004-2009 zijn 
gebaseerd op de VMR.

267Nederland in internationaal perspectief

C&R_2012.indb   267 8-11-2013   11:06:18



Figuur 11.4 Proportie personen dat zich ten minste soms of enigszins 
onveilig voelt ’s avonds in het donker naar land, index 
2006=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.1 in bijlage 4.
Bron: diverse nationale bevolkingsonderzoeken naar slachtofferschap; zie bronvermelding bij tabel 11.1 
in bijlage 4

11.3 Opsporing

In deze paragraaf komen de geregistreerde criminaliteit en opsporing aan 
bod. Paragraaf 11.3.1 beschrijft de aard, omvang en ontwikkeling van de 
geregistreerde criminaliteit, terwijl paragraaf 11.3.2 ingaat op verdachten 
van misdrijven. Voor deze paragraaf worden hoofdzakelijk gegevens uit 
het European Sourcebook gebruikt (zie bijlage 3).

11.3.1 Aard, omvang en ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit

In vrijwel alle landen worden veel minder misdrijven door de politie gere-
gistreerd dan door slachtoffers ondervonden. Twee effecten spelen hierbij 
een belangrijke rol, die in de diverse landen verschillend kunnen uitpak-
ken: de aangiftebereidheid van de slachtoffers en de mate waarin de poli-
tie ter kennis gekomen zaken ook daadwerkelijk registreert.
Voor Nederland vallen, in vergelijking met andere landen, het lage aantal 
drugsdelicten en het hoge aantal bij moord en doodslag op (zie tabel 11.2 
in bijlage 4). Het lage aantal drugsdelicten hangt samen met het gedoog-
beleid in Nederland, waarbij drugsbezit (voor eigen gebruik) niet vervolgd 
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wordt, maar alleen de handel in verdovende middelen. Het hoge aantal 
bij moord en doodslag is wat minder gemakkelijk te duiden. De catego-
rie bevat ook de pogingen, maar als we alleen naar voltooide moord en 
doodslag kijken, zit Nederland onder het gemiddelde (zie tabel 11.3 in 
bijlage 4).8 De eerder geconstateerde dalende trend in Nederland is sinds 
2006 tot staan gekomen.

De geregistreerde vermogenscriminaliteit vertoont in de meeste landen 
een daling tussen 2003 en 2006 (zie voor het meest voorkomende vermo-
gensdelict – diefstal – tabel 11.2 in bijlage 4). Dit geldt in het bijzonder 
voor Nederland en de nabijgelegen landen, waarbij opvalt dat de daling 
in Nederland (met ruim 20%) het grootst is. Ook bij diefstal met geweld 
en moord en doodslag zien we in de meeste landen, waaronder Neder-
land, een daling tussen 2003 en 2006. Bij drugsdelicten en mishandeling 
is de situatie anders: hier is veelal sprake van een toename in het aantal 
geregis treerde delicten (zie tabel 11.2 in bijlage 4).

11.3.2 Verdachten van misdrijven

Voor een overzicht van verdachten9 van misdrijven is er de registratie van 
verdachten bij de politie. Op zich zou het aantal gevonden verdachten, 
gerelateerd aan het aantal geregistreerde misdrijven, een maat kunnen 
geven voor het ophelderingspercentage in een land. Echter, vele externe 
factoren beïnvloeden dit ophelderingspercentage (Smit et al., 2003), waar-
mee het twijfelachtig is of het zinvol is dit te gebruiken voor internationale 
vergelijkingen, met als mogelijke uitzondering de ontwikkeling van het 
ophelderingspercentage over een langere periode (zie paragraaf 11.5). 
Daarnaast is het zinvol te kijken naar het aandeel van specifieke groepen 
verdachten, zoals minderjarige en vrouwelijke verdachten.
Het aandeel van minderjarige verdachten in Nederland is met 20% (2006) 
relatief hoog.10 Dit geldt voor alle delicttypen, met uitzondering van drugs-
delicten, waar het aandeel minderjarige verdachten met 4% duidelijk 
onder het gemiddelde ligt. De verschillen met de buurlanden Duitsland 
en Frankrijk zijn daarentegen minder groot. Zo kent Frankrijk voor de 
delicten diefstal, diefstal met geweld, drugsdelicten en verkrachting een 
wat hoger percentage minderjarige verdachten (zie tabel 11.4 in bijlage 4 
en figuur 11.5). Bij diefstal vermindert in iets meer dan de helft van de 

8 Het relatief hoge aantal pogingen in Nederland wordt mogelijk voor een groot deel verklaard door het 
vervolgingsbeleid van het Nederlandse OM. De Nederlandse officier van justitie vervolgt eerder voor 
poging tot moord en doodslag, waar zijn buitenlandse collega (zware) mishandeling of bedreiging ten 
laste legt.

9 De definitie van ‘verdachte’ verschilt van land tot land. Meestal is er bij de politieregistratie nog alleen 
sprake van ‘verdachte’. Voor Nederland gaat het hier om ‘gehoorde verdachte’ (zie ook hoofdstuk 4).

10 Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al gememoreerd is, zijn de hier gepresenteerde cijfers niet 
noodzakelijk gelijk aan die van Nederland in de andere hoofdstukken. Voor internationale vergelijkingen 
worden vaak andere definities gehanteerd en/of andere bronnen gebruikt.
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getoonde landen het aandeel minderjarige verdachten; Nederland, met 
een sterke stijging in 2006 ten opzichte van 2003, vormt hierop een uitzon-
dering. Bij diefstal met geweld is er bij iets meer landen juist sprake van 
een groter aandeel van minderjarige verdachten. Dit geldt ook voor Neder-
land (zie figuur 11.5).

Figuur 11.5 Percentage minderjarige verdachten van diefstal en 
diefstal met geweld, 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.4 in bijlage 4.
Bron: European Sourcebook 2010

Ook bij vrouwelijke verdachten is het beeld divers en afhankelijk van de 
delictsoort. Het aandeel vrouwelijke verdachten in Nederland is met 14% 
gemiddeld. Vrouwelijke verdachten worden relatief vaak gevonden bij 
diefstal (winkeldiefstal) en bij drugsdelicten, dit geldt ook voor Neder-
land. Het aandeel vrouwelijke verdachten bij verkrachting is in Nederland 
hoog vergeleken met andere landen. Mogelijk komt dit door een andere 
(interpretatie van) wetgeving voor dit delict. Het aandeel vrouwelijke 
verdachten lijkt in Nederland en nabijgelegen landen iets toe te nemen, 
in het bijzonder bij diefstal en mishandeling (zie tabel 11.5 in bijlage 4). 
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Bij diefstal is het aantal vrouwelijke verdachten vooral in de West- 
Europese landen hoog. Bij drugsdelicten is de verdeling minder duidelijk 
(zie figuur 11.6).

Figuur 11.6 Percentage vrouwelijke verdachten van diefstal en 
drugsdelicten, 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.5 in bijlage 4.
Bron: European Sourcebook 2010
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11.4 Vervolging, berechting en tenuitvoerlegging

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangestipt, is de manier waarop het ver-
volgingstraject is georganiseerd per land zeer verschillend. In sommige 
landen heeft de politie de bevoegdheid zaken zelfstandig af te handelen. 
In Nederland zijn dit bijvoorbeeld de Halt-zaken: een voorwaardelijke 
sepotbevoegdheid voor jongeren van 12-17 jaar onder verantwoordelijk-
heid van het OM (zie hoofdstuk 2). Maar ook de wijze waarop de vervol-
gingsautoriteiten zelfstandig zaken kunnen afdoen, verschilt van land 
tot land. Het is daarom lastig om vergelijkingen tussen landen te maken 
over de verschillende aspecten van het vervolgingstraject (verschillende 
soorten van sepots, transacties enzovoort). Wel enig houvast biedt een 
confrontatie van de door de politie gehoorde verdachten (als maat voor 
‘vervolgingsrijpe’ zaken) en de personen die ofwel door het OM, ofwel 
door de rechter een sanctie opgelegd hebben gekregen (als maat voor suc-
cesvol vervolgde zaken). In Nederland krijgt 75% van de verdachten een 
transactie/taakstraf van het OM of een straf van de rechter. Dit is hoog 
in vergelijking met de meeste andere landen. Zo ligt dit percentage in 
Duitsland met 44 een stuk lager (zie figuur 11.7).11

Vergeleken met de buurlanden, en dan vooral Denemarken en Engeland, 
worden er in Nederland (met 762 per 100.000 inwoners in 2006, waar in 
Engeland en Denemarken dit cijfer 4 tot 5 keer zo hoog is) minder verdach-
ten door de rechter veroordeeld (zie tabel 11.6 in bijlage 4).12 Dit wordt 
mede veroorzaakt door het hoge aantal OM-transacties in Nederland. 
Opvallend is dat van de veroordeelde verdachten er relatief veel (ongeveer 
een vijfde, namelijk 150 van de 762 per 100.000 inwoners) voor diefstal 
veroordeeld worden. Het verschil met de buurlanden is voor dit delict dan 
ook minder groot dan bij het totale aantal veroordeelde verdachten.

11 Dit lagere percentage is mogelijk een gevolg van het feit dat in Duitsland (vrijwel) alle verdachten aan 
het OM aangeleverd worden.

12 Het gaat hier om de door een rechter veroordeelde verdachten. De straffen en maatregelen van het OM 
zijn hier dus niet meegenomen. In bijna geen enkel land is het mogelijk om voor de OM-beslissingen een 
uitsplitsing naar delict te maken.
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Figuur 11.7 Percentage verdachten dat een straf of maatregel 
opgelegd heeft gekregen door OM of rechter, 2006*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.6 in bijlage 4.
Bron: European Sourcebook 2010, bewerking WODC

273Nederland in internationaal perspectief

C&R_2012.indb   273 8-11-2013   11:06:20



Na een veroordeling zijn er verschillende soorten straffen mogelijk, zoals 
vrijheidsstraffen, geldboetes, taakstraffen, enzovoort. Bij combinaties 
van straffen hebben de meeste landen een keuze gemaakt welke straf 
in deze statistiek vermeld wordt (in de meeste landen is dit de zwaarste 
straf), waardoor de percentages optellen tot 100 (zie tabel 11.7 in bijlage 4). 
Maar bijvoorbeeld België heeft hier alle straffen vermeld, in het bijzonder 
de kennelijk veelvoorkomende combinatie van een boete en een andere 
onvoorwaardelijke straf (waardoor de totaalpercentages hoger kunnen 
uitvallen dan 100). In Griekenland is vaak de formeel opgelegde straf een 
voorwaardelijke, dit is echter een impliciete combinatie: meestal wordt 
deze omgezet in een boete.
Vergeleken met de buurlanden kent Nederland met 15% van het aantal 
opgelegde straffen bij volwassenen een hoog percentage vrijheidsstraf-
fen (alleen in Frankrijk is dit percentage hoger, namelijk 19%), een laag 
percentage boetes (31%) en meer overige onvoorwaardelijke straffen (zoals 
taakstraffen). Overigens is het percentage opgelegde vrijheidsstraffen 
bij volwassenen in Oost-Europa (bijvoorbeeld Slovenië) in het algemeen 
beduidend hoger dan in West-Europese landen. Het lage percentage 
boetes wordt mogelijk ook veroorzaakt door het hoge aantal OM-transac-
ties in Nederland. Het hoge aandeel van gevangenisstraffen in Nederland 
is vooral bij de jeugd opvallend. Het aandeel vrijheidsstraffen bij de jeugd 
is met 12% in ieder geval hoger dan bij de buurlanden (zie tabel 11.7 in 
bijlage 4 en figuur 11.8).
Opvallend is dat de grote toename van het aantal gedetineerden in Neder-
land vanaf eind jaren negentig in 2005 tot staan is gekomen. Inmiddels is 
er sprake van een daling tot onder het niveau van de meeste buurlanden. 
Het niveau van het aantal gedetineerden in Oost-Europese landen, maar 
ook en vooral in de Verenigde Staten, ligt overigens nog veel hoger dan in 
Nederland en de buurlanden (zie figuur 11.9 en tabel 11.8 in bijlage 4).
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Figuur 11.8 Percentage veroordeelden dat een vrijheidsstraf opge-
legd heeft gekregen, naar volwassenen en jeugd, 2006
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.7 in bijlage 4.
Bron: European Sourcebook 2010
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Figuur 11.9 Aantal gevangenen per 100.000 inwoners
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.8 in bijlage 4.
Bron: WODC, Home Office, Council of Europe Space Statistics 2010

11.5 Ontwikkelingen in de periode 1990-2007

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling in de tijd gepresenteerd van een 
aantal in dit hoofdstuk genoemde indicatoren. De bron is het European 
Sourcebook. In een recente studie (Smit et al., 2012) zijn de trends over de 
periode 1990-2007 bepaald op basis van de gegevens van de vier edities 
van het European Sourcebook. Dit is niet gedaan op het niveau van indi-
viduele landen, maar naar regio. Hiertoe is Europa verdeeld in vier regio’s: 
Noord-/West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa.13

Van elk van deze regio’s en van Europa totaal zijn de ontwikkelingen 
tussen 1990 en 2007 bepaald op basis van (naar populatie) gewogen 
gemiddelden. In deze paragraaf worden de (gewogen) gemiddelden van 
de regio Noord-/West-Europa en van Europa totaal vergeleken met de 
ontwikkelingen in Nederland. De periode (vanaf 1990) wijkt af van de in 
de rest van dit boek gehanteerde periode (vanaf 2005).

13 Zie Smit et al. (2008) voor een beschrijving van de clusteranalyse die uitgevoerd is om te komen tot de 
indeling in deze vier regio’s.
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Bij de geregistreerde criminaliteit loopt de langetermijnontwikkeling 
in Nederland vrijwel parallel aan die in Noord-/West-Europa. Zowel het 
aantal geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners in Nederland als 
de ontwikkeling daarin valt nauw samen met het (gewogen) gemiddelde 
van andere landen in Noord-/West-Europa. De daling die zich vanaf 2002 
voordoet, is in Nederland iets sterker dan in de andere landen. Europa als 
geheel vertoont een ander beeld. Andere delen van Europa kennen duide-
lijk minder geregistreerde misdrijven, hoewel het verschil ten opzichte 
van Noord-/West-Europa in de periode sinds 1990 wel kleiner is geworden 
(zie figuur 11.10).

Figuur 11.10 Geregistreerde criminaliteit per 100.000 inwoners
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.9 in bijlage 4.

Zoals al eerder aangegeven (paragraaf 11.3.2) kan het aantal verdachten 
per geregistreerd misdrijf een indicatie zijn voor het zogenoemde ophelde-
ringspercentage. Het is echter zeer twijfelachtig of een directe vergelijking 
van de niveaus van dit ophelderingspercentage wel zinvol is. Daarom is 
in figuur 11.11 alleen gekeken naar trends, waarbij de waarde van 1990 op 
100 is geïndiceerd. Opvallend is de forse stijging van het aantal verdachten  
per geregistreerd misdrijf in Nederland in de periode 2001 tot 2006 (zie 
figuur 11.11). Mogelijk heeft dit te maken met de stijging in Nederland van 
de geregistreerde geweldsmisdrijven en de daling van de geregistreerde 
vermogensmisdrijven. Bij geweldsmisdrijven, waar er contact is geweest 
tussen dader en slachtoffer, is het relatief minder lastig een dader te vinden.
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Het ‘strafklimaat’ in een land – onder de veronderstelling dat een gevan-
genisstraf beschouwd kan worden als de zwaarste straf – is afhankelijk 
van de kans dat een gevangenisstraf opgelegd wordt en de lengte van de 
daadwerkelijk uitgevoerde gevangenisstraf. De laatste kan echter niet 
direct gemeten worden, over het algemeen is alleen de opgelegde straf 
bekend. Maar een goede benadering van het strafklimaat kan gevonden 
worden door het aantal gevangenen op een bepaald moment te delen door 
het aantal veroordeelden (zie figuur 11.12).14

Figuur 11.11 Aantal verdachten per geregistreerd misdrijf, index 
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.9 in bijlage 4.

14 Het aantal gevangenen op een bepaald meetmoment (G), zoals gepresenteerd in tabel 11.8 in bijlage 4, 
wordt bepaald door twee factoren: het aantal gevangenisstraffen (S) en de feitelijke lengte van de 
uitgevoerde straf (L). Oftewel: G is evenredig aan het product van S en L. Dus:
(1) G ≈ S * L
 De eerste factor, het aantal gevangenisstraffen, is zelf weer afhankelijk van twee grootheden, 

namelijk het aantal veroordeelde daders (D) (zie tabel 11.6 in bijlage 4) en het percentage 
gevangenisstraffen binnen de veroordelingen (P). Dus:

(2) S = P * D
 En uit (1) en (2) volgt:
(3) G ≈ P * D * L
 Als we nu het aantal gevangenen delen door het aantal veroordeelden, zal de uitkomst de 

combinatie van het percentage gevangenisstraffen van de veroordelingen en de lengte van de 
uitgevoerde straf weergeven. Direct uit (3) volgt immers:

(4) G / D ≈ P * L
 Dit kan een indicatie zijn van het strafklimaat in een land. Gesimplificeerd voorgesteld: een hoge 

uitkomst is een teken van veel en/of lange gevangenisstraffen. Helemaal zuiver is het niet. Zo 
zijn voorlopig gehechten die uiteindelijk geen (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf krijgen ook 
meegeteld. En ook externe factoren zoals zaaksaanbod kunnen van invloed zijn: bij relatief veel 
geweldsdelicten zullen gemiddeld zwaardere straffen gegeven worden.
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Opvallend is het grote niveauverschil tussen Noord-/West-Europa en de 
andere delen van Europa. Er zijn geen duidelijke trends waarneembaar. 
Wel is er een duidelijk onderscheid tussen Nederland en de andere landen: 
Nederland kent in vergelijking met andere West- en Noord-Europese 
landen een streng strafklimaat. Tevens is er sprake van een toename, 
hoewel die zich voornamelijk in de jaren negentig voordeed.

Figuur 11.12 Aantal gevangenen per veroordeelde
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.9 in bijlage 4.

Duidelijke verschillen tussen Nederland en andere landen in Europa zijn 
te zien in het aandeel van respectievelijk jeugdigen en vrouwen in de 
gevangenispopulatie (zie figuren 11.13 en 11.14). Bij beiden, maar vooral 
bij de jeugdigen, ligt dat aandeel in Nederland een stuk hoger. Wel moet 
aangetekend worden dat definitiekwesties bij jeugdigen een rol kunnen 
spelen. Met name is vaak onduidelijk wanneer een jeugdige van wie de 
vrijheid beperkt is, gezien wordt als een gedetineerde. Bij jeugdigen is 
verder opvallend dat er in Nederland een duidelijke toename te zien is 
(van 6% in 1995 tot 12% in 2007), terwijl er in Europa als geheel eerder 
sprake is van een daling.15 Het aandeel vrouwelijke gedetineerden neemt 
ook toe in Nederland, maar dat is hier in overeenstemming met andere 
Europese landen.

15 Wel moet hierbij worden opgemerkt dat in Nederland na 2007 ook een (forse) daling optreedt van het 
aantal jeugdige gedetineerden.
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Figuur 11.13 Percentage jeugdige gedetineerden ten opzichte van de 
totale gevangenispopulatie
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.9 in bijlage 4.

Figuur 11.14 Percentage vrouwelijke gedetineerden ten opzichte van 
de totale gevangenispopulatie
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.9 in bijlage 4.
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