
–	 In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) 
ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was 
het aantal ingeschreven zaken met 209.000 het laagst.

–	 Het OM sloot in 2012 47% van de zelf afgedane misdrijfzaken af met een 
sepot. Een vijfde van de zaken eindigde met een transactie, eveneens een 
vijfde met een strafbeschikking.

–	 Het aantal technische sepots is tussen 2005 en 2012 met 48% toegenomen. 
Het aantal beleidssepots nam met 64% toe. Dit kwam vooral door 
de verdubbeling van het aantal ‘kale’ sepots, maar ook het aantal 
voorwaardelijke beleidssepots nam sterk toe. In 2012 was één op de vijf 
sepots een voorwaardelijk sepot; bij de minderjarigen was dit één op de 
drie.

–	 Bij transacties in misdrijfzaken werd de voorwaarde betaling geldsom het 
vaakst (53%) gesteld. Gaat het om minderjarige verdachten, dan was dit de 
voorwaarde taakstraf (65%).

–	 In 2008 kon de strafbeschikking alleen opgelegd worden voor rijden 
onder invloed. In 2012 werd de strafbeschikking in een derde van de 
zaken opgelegd voor verkeersmisdrijven, bij een vijfde ging het om een 
vermogensmisdrijf en bij 17% betrof het een economisch misdrijf.

–	 In 2012 was de gemiddelde doorlooptijd van door het OM afgedane 
misdrijf zaken 15 weken, of 12 weken bij de minderjarigen. De straf-
beschikking had met 5 weken de kortste doorlooptijd.

Het vorige hoofdstuk bevatte onder meer een beschrijving van de popula-
tie van personen die door de politie als verdachte van het plegen van een 
misdrijf zijn geregistreerd. De officier van justitie besluit, op grond van de 
resultaten van het opsporingsonderzoek, of een verdachte wordt vervolgd 
(zie hoofdstuk 2). In het voorliggende hoofdstuk staat de fase van vervol-
ging van verdachten in misdrijfzaken1 centraal.
In 2008-2009 is het OM na een experimentele periode gestart met het 
overhevelen van misdrijfzaken vanuit het oude bedrijfsprocessensysteem 
COMPAS naar GPS, het nieuwe Geïntegreerd Processysteem Strafrecht. 
Tegelijkertijd introduceerde men een nieuwe aanpak voor de GPS-
zaken. Het OM registreert processen-verbaal later, keurt een deel van 
de instroom af en registreert deze vervolgens niet meer. Overdrachten 
worden niet meer als een nieuwe zaak geregistreerd bij het ontvangende 
parket. GPS-zaken worden door het OM niet meer gevoegd (ad informan-
dum of ter berechting), maar afgedaan door het OM zelf of gedagvaard. 
De eerste GPS-zaken waren de relatief eenvoudige standaardzaken, die 
het grootste deel van de misdrijfzaken uitmaken; de complexe zaken, 
bijvoorbeeld zaken die door de meervoudige kamer behandeld worden 

1 Misdrijfzaken zijn strafzaken tegen verdachten van een misdrijf die, als zij niet door het OM zelf worden 
afgedaan, worden behandeld door een strafrechter. Een enkele maal gaat het niet om een misdrijf, 
maar om een overtreding, omdat er economische overtredingen zijn, die door de strafrechter worden 
afgehandeld.
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of zaken tegen minderjarige verdachten, behielden voorlopig de oude 
werkwijze en registratie in COMPAS (zie ook bijlage 3). Zowel de nieuwe 
aanpak van GPS-zaken als de implementatie van en het leren werken 
met een nieuw systeem hadden invloed op de aantallen zaken en hun 
behandelduur. De effecten waren in 2010 het grootst, omdat in dat jaar het 
grootste aantal zaken over is gegaan naar het nieuwe registratiesysteem. 
In 2011 waren deze effecten uitgewerkt. Het aantal ingeschreven zaken 
steeg weer met 8%.2

In paragraaf 5.1 wordt de vervolging in misdrijfzaken tegen alle verdach-
ten (minder- en meerderjarigen en rechtspersonen) behandeld. Achter-
eenvolgens wordt ingegaan op de aard, omvang en ontwikkeling van de 
ingeschreven en afgedane misdrijfzaken, en op de wijzen van afdoening 
van deze zaken door het Openbaar Ministerie (OM). Paragraaf 5.2 kent 
dezelfde opbouw, maar gaat uitsluitend over misdrijfzaken tegen minder-
jarige verdachten.

5.1 Misdrijfzaken tegen alle verdachten

Na afronding van het opsporingsonderzoek beslist de opsporingsinstantie 
of een opgemaakt proces-verbaal wordt doorgezonden naar het OM voor 
verdere vervolging. Een misdrijfzaak is een bij het OM ter (verdere) afhan-
deling ingeschreven proces-verbaal tegen één verdachte wegens één of 
meer misdrijven. Een misdrijfzaak kan dus meer dan één misdrijf bevat-
ten. Voor de indeling in delictscategorieën worden dergelijke zaken gere-
kend tot het misdrijf waarop in de wet de hoogste straf staat. Bij gelijke 
straffen is het eerstgenoemde delict gekozen.
Een verdachte kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. In het 
strafrecht wordt voor natuurlijke personen onderscheid gemaakt tussen 
strafrechtelijk minderjarige verdachten (12-17 jaar) en strafrechtelijk 
meer derjarige verdachten (18 jaar en ouder). Deze paragraaf behandelt 
de misdrijfzaken tegen alle verdachten tezamen.

5.1.1 Ingeschreven misdrijfzaken

In de periode 2005-2012 is het aantal bij het OM ingeschreven misdrijf-
zaken gedaald van 267.000 naar 218.000, een daling van 18% (zie fig-
uur 5.1). In 2007 is het aantal ingeschreven zaken het hoogst, in 2010 het 

2 Bron: Jaarverslagen OM. Volgens de jaarverslagen OM verklaart de invoering van GPS in 2009 42% van 
de instroomdaling en in 2010 ongeveer een derde. Als mogelijke andere factoren die een daling kunnen 
hebben veroorzaakt, noemt het OM onder meer de vermindering van de veelvoorkomende criminaliteit, 
de Basisvoorziening Handhaving bij de politie en het steeds meer succesvol afhandelen van zaken 
door middel van een strafbeschikking. De stijging van 2011 kan deels worden toegeschreven aan het 
feit dat de effecten van de invoering van GPS zijn uitgewerkt en deels aan de toename van het aantal 
aangehouden verdachten door de politie.
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laagst. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn in 2010 de effecten van de invoe-
ring van en registratie in GPS het meest merkbaar.

Figuur 5.1 Bij het OM ingeschreven en afgedane misdrijfzaken, 
index 2005=100
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle in 2012 ingeschreven verdachten is 87% meerderjarig, 11% minder-
jarig en 2% een rechtspersoon. Vergeleken met 2005 is het aandeel misdrijf-
zaken tegen rechtspersonen gehalveerd. Het aandeel vrouwen neemt in 
relatieve zin iets toe (zie tabel 5.2 in bijlage 4).
Een derde van de in 2012 ingeschreven misdrijfzaken betreft een vermo-
gensmisdrijf. Het aandeel ingeschreven misdrijfzaken wegens gewelds- 
en seksuele misdrijven is 20% en dat van de verkeersmisdrijven 16%. De 
verschillen met 2005 zijn niet groot. De grootste verandering vond plaats 
bij de economische misdrijven. Deze laten een daling zien van 10% naar 
minder dan 5% (zie tabel 5.3 in bijlage 4).

5.1.2 Afgedane misdrijfzaken

Er bestaat in Nederland geen vervolgingsplicht (zie hoofdstuk 2). De offi-
cier van justitie beslist op grond van door het justitiële beleid aangegeven 
criteria of tot vervolging (dagvaarden) wordt overgegaan. Zo niet, dan doet 
het OM de misdrijfzaak zelf af. De in een jaar afgedane misdrijfzaken zijn 
overigens niet precies dezelfde als de in dat jaar ingeschreven zaken. Het 
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OM behandelt ook zaken van voorgaande jaren en sommige zaken pas in 
het jaar daarna of nog later.3

In 2012 was het aantal afdoeningen door het OM 95.000. Dit is een afname 
met 23% ten opzichte van 2005. De daling in het aantal afdoeningen 
door het OM wordt, zoals gezegd, deels verklaard door de invoering van 
GPS. Van alle door het OM afgedane misdrijfzaken in 2012 ging het in 
78% om een man, in 19% om een vrouw en in 3,5% om een rechtspersoon 
(zie tabel 5.4 in bijlage 4). Het aandeel vermogensmisdrijven in het totaal 
van de OM-afdoeningen bedroeg in 2012 bijna een derde (30%). Ook rela-
tief veel gewelds- en seksuele misdrijven (22%) waren onderdeel van de 
OM-afdoeningen. Het aandeel economische misdrijven daalde in de peri-
ode 2005-2012 van 19% naar 7% (zie figuur 5.2).

Figuur 5.2 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken naar 
soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2012 seponeerde het OM bijna de helft van de misdrijfzaken. Ruim 
een vijfde van de zaken werd afgedaan met een transactie en eveneens 
een vijfde met een strafbeschikking. De verhouding tussen de verschil-
lende wijzen van afdoening door het OM is in de periode 2005-2012 geheel 
veranderd. De aandelen transacties, voegingen en overdrachten namen 

3 Zie voor doorlooptijden van misdrijfzaken paragraaf 5.3.
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af, terwijl het aandeel sepots en het aandeel strafbeschikkingen navenant 
toenamen (zie figuur 5.3).

Figuur 5.3 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken naar 
wijze van afdoening
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

Afdoening door sepot
In 2012 seponeerde het OM in totaal 44.400 misdrijfzaken. Hiervan was 
54% een beleidssepot. Het aantal technische sepots steeg van 28.000 in 
2005 naar 35.000 in 2009, om in 2010 af te nemen tot 28.000. In 2011 steeg 
het aantal technische sepots weer naar 35.000 en in 2012 naar 44.000. 
Daarmee is het aantal technische sepots in de periode 2005-2012 gestegen 
met 48%.
De afname in 2010 kan een tijdelijk effect zijn geweest van de invoering 
van GPS. Sindsdien worden zaken eerst beoordeeld voordat zij worden 
geregistreerd. Een deel van de ingeschreven zaken wordt vervolgens afge-
keurd en niet meer geregistreerd. Dit beoordelingsmoment lag vóór de 
invoering van GPS pas na de registratie.
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Het totale aantal beleidssepots is in 2012 gestegen tot 24.000, een stijging 
met 64% ten opzichte van 2005. Bij beleidssepots onderscheiden we voor-
waardelijke, onvoorwaardelijke en kale sepots. Een kaal sepot is een sepot 
zonder voorwaarden, zonder kennisgeving aan de verdachte en zonder 
overdracht naar een andere instantie zoals kantonrechter of buitenlandse 
justitiële autoriteit. Het aantal kale sepots is jarenlang afgenomen tot 
het in 2009 weer jaarlijks begon toe te nemen. In 2012 is ruim de helft 
van de beleidssepots een kaal sepot. Het aantal voorwaardelijke beleids-
sepots neemt in de periode 2005-2012 eveneens toe tot 38% van het totale 
aantal beleidssepots in 2012. Het aantal onvoorwaardelijke beleidssepots 
bedroeg in 2012 minder dan 10% (zie figuur 5.4).

Figuur 5.4 Soort sepot OM
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle misdrijfzaken die het OM in 2012 met een beleidssepot afdeed, 
gaat het bij 1 op de 3 gevallen om een geweldsmisdrijf; dit is meestal een 
mishandeling.4 In 2005 was dit ruim 1 op de 4. Ruim een kwart van de 
beleidssepots betrof een zaak met een vermogensmisdrijf. Het aantal 

4 Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de hier gepresenteerde percentages zijn berekend op basis 
van het totale aantal beleidssepots. Er mag dus niet worden geconcludeerd dat een derde van alle 
ingeschreven zaken met een geweldsmisdrijf wordt geseponeerd.
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economische misdrijven dat met een beleidssepot werd afgedaan, is in 
dezelfde periode meer dan gehalveerd (zie tabel 5.11 in bijlage 4).

Afdoening door transactie
In de periode 2005-2012 daalde het aantal transacties met 73% tot 
20.700 transacties in 2012. Dit is 22% van alle afdoeningen OM. Ongeveer 
de helft van de transacties bestaat uit het betalen van een geldsom. Het 
aantal transacties betaling geldsom daalde in deze periode ongeveer even 
sterk als het totale aantal transacties. Het aantal transacties met als voor-
waarde het uitvoeren van een taakstraf is in de periode 2005-2012 meer 
dan gehalveerd. In 2012 eindigde 30% van de transacties met de voor-
waarde taakstraf (zie figuur 5.5).

Figuur 5.5 Soort transactie OM
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.6 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ruim een derde van de transacties met betaling van een geldsom betreft 
een vermogensmisdrijf (zie tabel 5.8 in bijlage 4). Bij de transacties met 
een taakstraf gaat het nog vaker om een vermogensmisdrijf (40%), gevolgd 
door ruim een vijfde voor gewelds- en seksuele misdrijven en een vijfde  
voor vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag 
(zie tabel 5.9 in bijlage 4).
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Afdoening door strafbeschikking
Sinds februari 2008 mag het OM door de inwerkingtreding van de Wet 
OM-afdoening zelf straffen opleggen aan verdachten middels een straf-
beschikking (zie hoofdstuk 2). De strafbeschikking zal op termijn in de 
plaats komen van een transactie. Omdat de invoering van de strafbe-
schikking gefaseerd plaatsvindt, stijgt het aandeel van de strafbeschik-
king in de afdoeningen door het OM gestaag. In 2009 maakte het OM bijna 
2.100 keer gebruik van deze nieuwe wijze van afdoening. In 2012 bedroeg 
het aantal strafbeschikkingen OM 20.400. Dit is 21% van het totaal aantal 
afdoeningen door het OM en ongeveer evenveel als de afdoeningen met 
een transactie (zie tabel 5.6 in bijlage 4).
In 2012 werd de strafbeschikking het vaakst opgelegd bij verkeersmisdrij-
ven (33%). Bij een vijfde ging het om een vermogensmisdrijf en bij 17% 
betrof een economisch misdrijf (zie tabel 5.10 in bijlage 4).

Afdoening door voeging
Het OM kan zaken op twee manieren bij elkaar voegen. De voeging ter 
berechting is het samenvoegen door het OM van ingeschreven misdrijf-
zaken om de rechter deze zaken tegelijk te laten beoordelen. Het gaat 
dan vaak om meerdere zaken met dezelfde verdachte. Bij een voeging 
ad informandum voegt het OM een misdrijfzaak zonder tenlastelegging 
bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de 
rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de 
feiten in de gevoegde zaak (zie ook hoofdstuk 2). GPS-zaken worden niet 
meer gevoegd. Waar het OM in deze gevallen vroeger besloot tot voegen 
ad informandum, zal nu gekozen worden voor een afdoening met bijvoor-
beeld een kleine taakstraf. In een zaak waar voegen ter berechting voor 
de hand ligt, zal nu gekozen worden voor een dagvaarding. De voegingen 
ad informandum en ter berechting, alleen nog in gebruik bij de complexe 
zaken, daalden daardoor in aantal tot respectievelijk 2.000 en 4.300 in 
2012 (zie tabel 5.6 in bijlage 4).

Afdoening door overdracht
Ten slotte kan het OM zaken overdragen aan een ander arrondissements-
parket. Dit gebeurt in beginsel op proces-technische gronden. Meestal 
gaat het er dan om dat een zaak is ingeschreven in het ene arrondisse-
ment, terwijl een ander arrondissement bevoegd is. Het aantal overdrach-
ten lag tussen 2005 en 2008 jaarlijks rond de 3.500. Als een GPS-zaak 
wordt overgedragen, dan krijgt deze niet meer, zoals voorheen, een nieuw 
parketnummer bij het ontvangend parket; het parketnummer blijft gelijk 
en alleen de behandelende instantie wordt in de registratie aangepast. In 
2012 is het aantal overdrachten gedaald tot 1.300 (zie tabel 5.6 in bijlage 4).
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Dagvaarding
Als het OM besluit een misdrijfzaak niet zelf af te doen, maar voor de 
rechter te brengen, volgt een dagvaarding. Het aantal uitgebrachte dag-
vaardingen in 2012 bedroeg 122.300. Dit is 25% minder dan het aantal 
dagvaardingen in 2005. Het percentage dagvaardingen van alle door het 
OM behandelde misdrijfzaken is in 2012 56%. Het OM doet 4 op de 10 
zaken zelf af en brengt er 6 op de 10 voor de rechter (zie tabel 5.1 in bij-
lage 4).

5.2 Misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten

Deze paragraaf gaat in op de vervolging van strafrechtelijk minderjarige 
verdachten. Dit zijn personen die op het moment dat zij een strafbaar feit 
pleegden tussen de 12 en 18 jaar oud waren.
De opbouw van paragraaf 5.2 is gelijk aan die van paragraaf 5.1. Behan-
deld worden achtereenvolgens de aard, omvang en ontwikkeling van de 
ingeschreven en afgedane misdrijfzaken en de wijzen van afdoening van 
misdrijfzaken door het OM.

5.2.1 Ingeschreven misdrijfzaken

Het aantal bij het OM ingeschreven misdrijfzaken tegen minderjarige ver-
dachten is in 2007 gestegen tot bijna 39.000. Daarna daalde dit aantal tot 
23.000 in 2012. Dit is 64% van het totale aantal ingeschreven zaken in 2005 
(zie figuur 5.6).
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Figuur 5.6 Bij het OM ingeschreven en afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten, index 2005=100
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.12 in bijlage 4.
Bron: CBS

De verhouding mannen en vrouwen verandert bij de minderjarigen in de 
periode 2005-2012 niet veel (zie tabel 5.2 in bijlage 4).
Ruim 40% van de in 2012 ingeschreven misdrijfzaken tegen minderjarigen 
betreft een vermogensmisdrijf. Het aandeel vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag is afgenomen tot iets meer dan een vijfde 
en het aandeel gewelds- en seksuele misdrijven nam licht toe tot eveneens 
iets meer dan een vijfde (zie tabel 5.13 in bijlage 4).

5.2.2 Afgedane misdrijfzaken

In tegenstelling tot de afdoening van alle misdrijfzaken worden de mis-
drijfzaken van minderjarigen vaker afgedaan door het OM zelf. In 2012 
was het aantal afdoeningen door het OM in misdrijfzaken tegen minder-
jarigen 14.700. Dit is 64% van alle door het OM behandelde zaken tegen 
minderjarigen (zie tabel 5.4 in bijlage 4).
Ruim een derde (37%) van de OM-afdoeningen had te maken met vermo-
gensmisdrijven, een kwart met vernielingen en misdrijven tegen de open-
bare orde en gezag en een vijfde met gewelds- en seksuele misdrijven. Het 
aandeel vernielingen is in de periode 2005-2012 afgenomen van 30% naar 
24%, het aandeel geweldsmisdrijven nam toe (zie figuur 5.7).

126 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

C&R_2012.indb   126 8-11-2013   11:05:27



Figuur 5.7 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten naar soort misdrijf
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.14 in bijlage 4.
Bron: CBS

Bijna de helft (46%) van alle misdrijfzaken tegen minderjarigen die het 
OM in 2012 zelf afdeed betrof een transactie, vaak met een leer- of werk-
project als gestelde voorwaarde. Een derde was een sepot. In de periode 
2005-2012 nam het aandeel transacties in het totaal van de door het OM 
afgedane misdrijfzaken af, terwijl het aandeel van de afdoeningen door 
sepot is gestegen (zie figuur 5.8).

Per 1 maart 2011 kan de strafbeschikking ook aan minderjarigen worden 
opgelegd. In de cijfers zien we de strafbeschikking bij de minderjarigen 
voor het eerst in 2012. In dat jaar deed het OM 163 zaken af met een straf-
beschikking.
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Figuur 5.8 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten naar wijze van afdoening
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.15 in bijlage 4.
Bron: CBS

Afdoening door transactie
In zaken tegen minderjarigen is de transactie de meest voorkomende 
OM-afdoening die wordt toegepast. Het aantal transacties nam in de peri-
ode 2005-2012 wel met 54% af: van 14.800 naar 6.800. De transactie met 
als voorwaarde het uitvoeren van een taakstraf komt het vaakst voor. In 
2012 was dit twee derde van alle transacties. Deze transacties namen in 
dezelfde periode met 57% af (zie figuur 5.9). Transacties met als voorwaar-
de betaling geldsom (10%) en schadevergoeding (11%) worden bij minder-
jarigen veel minder vaak toegepast.
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Figuur 5.9 Soort transactie OM minderjarigen
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.15 in bijlage 4.
Bron: CBS

Naar verhouding hebben misdrijfzaken met vermogensmisdrijven (36%) 
en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag (24%) 
het hoogste percentage afdoeningen door transactie. Misdrijfzaken met 
gewelds- en seksuele misdrijven worden relatief minder vaak afgedaan 
met een transactie (19%). Vergeleken met 2005, toen dit aandeel nog op 
32% lag, is het percentage transacties in misdrijfzaken met vernielingen 
afgenomen (zie tabel 5.16 in bijlage 4). Bij de transacties met een taakstraf 
gaat het wat vaker om een misdrijf uit het Wetboek van Strafrecht en iets 
minder vaak om een verkeersmisdrijf of een economisch misdrijf, maar de 
verschillen zijn niet groot. Ook hier is het aandeel vernielingen afgenomen 
(zie tabel 5.17 in bijlage 4). Bij de transacties met betaling geldsom gaat het 
in 34% om een verkeersmisdrijf (zie tabel 5.18 in bijlage 4).

Afdoening door sepot
Van alle in 2012 geseponeerde misdrijfzaken tegen minderjarigen werd 
60% met een beleidssepot en 40% met een technisch sepot afgedaan. Het 
totale aantal sepots was het grootst in 2008, waarna er een daling inzette. 
In 2012 lag het totale aantal sepots rond de 4.800; dit is meer dan de 4.200 
sepots in 2005. Het aantal voorwaardelijke beleidssepots is in de periode 
2005-2012 toegenomen. In 2012 was één op de drie sepots een voorwaar-
delijk sepot (zie figuur 5.10).
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Figuur 5.10 Soort sepot OM minderjarigen
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.15 in bijlage 4.
Bron: CBS

Bij bijna een derde van alle misdrijfzaken tegen minderjarigen die het OM 
in 2012 met een beleidssepot afdeed, ging het om misdrijfzaken wegens 
gewelds- en seksuele misdrijven. Ruim een kwart betrof vermogens-
misdrijven en bijna een kwart betrof vernielingen en misdrijven tegen 
de openbare orde en gezag (zie tabel 5.19 in bijlage 4). In 2005 hadden de 
vernielingen het hoogste aandeel van alle met een beleidssepot afgedane 
misdrijfzaken (31%), gevolgd door vermogensmisdrijven (29%) en gewelds- 
en seksuele misdrijven (25%).

Dagvaarding
In 2012 was het aantal uitgebrachte dagvaardingen tegen minderjarigen 
10.300. Dit was 8% van het totale aantal dagvaardingen in dat jaar. Het 
percentage dagvaardingen van alle door het OM behandelde misdrijf-
zaken tegen minderjarige verdachten lag in de periode 2005-2012 steeds 
rond 40% (zie tabel 5.12 in bijlage 4). Dit is minder dan het percentage dag-
vaardingen tegen alle verdachten, dat in 2012 56% was (zie paragraaf 5.1).
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5.3 Doorlooptijden in misdrijfzaken OM

De tijd tussen het moment van inschrijving van een misdrijfzaak bij en 
afdoening door het OM wordt de doorlooptijd genoemd. De duur ervan 
wordt onder meer bepaald door de beschikbare personeelscapaciteit bij 
het OM en door de ingewikkeldheid en aard van het misdrijf waarvan een 
persoon wordt verdacht.
In de periode 2005-2009 nam de gemiddelde doorlooptijd van door het OM 
afgedane misdrijfzaken toe van 12 naar 17 weken. In 2012 lag de doorloop-
tijd met 15 weken weer wat lager. De gemiddelde doorlooptijd verschilt per 
wijze van afdoening. Seponeren en voegen duren het langst (gemiddeld 
21 weken), gevolgd door transigeren (9 weken). De strafbeschikking had 
met 5 weken de kortste doorlooptijd (zie figuur 5.11).

Figuur 5.11 Door het OM afgedane misdrijfzaken tegen alle verdach-
ten: doorlooptijden naar wijze van afdoening, in weken
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.20 in bijlage 4.
Bron: CBS

De gemiddelde doorlooptijd verschilt ook per delictgroep. Het afhandelen 
van misdrijfzaken met drugsmisdrijven duurde met 18 weken het langst. 
Ook gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielin-
gen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag scoorden met 16 of 
15 weken bovengemiddeld. De duur van afhandeling van (vuur)wapen-
misdrijven was met 7 weken het kortst (zie figuur 5.12).
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Figuur 5.12 Door het OM afgedane misdrijfzaken tegen alle 
verdachten: doorlooptijden naar soort misdrijf, in weken
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.21 in bijlage 4.
Bron: CBS

De afhandeling van misdrijfzaken duurt bij minderjarigen minder lang. 
De gemiddelde doorlooptijd nam in de periode 2005-2012 wel toe van 9 
naar 12 weken. Ook bij de minderjarigen duurde seponeren het langst 
(gemiddeld 16 weken). Voegen duurde 13 weken en transigeren had met 
10 weken de kortste doorlooptijd (zie tabel 5.22 in bijlage 4). De verschil-
len in doorlooptijden tussen de delictgroepen waren echter niet groot 
(zie tabel 5.23 in bijlage 4).
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