
Het aantal slachtoffers van criminaliteit en het aantal geregistreerde 
misdrijven vertonen een dalende trend. De maatschappelijke en politieke 
aandacht voor het thema criminaliteit en het optreden daartegen van 
politie en justitie is desalniettemin groot.

De inmiddels elfde editie van de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshand-
having’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en sinds 2011 de 
Raad voor de rechtspraak, bundelt de beschikbare statistische informatie 
uit uiteenlopende bronnen op dit gebied in ons land en brengt ontwik-
kelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in 
kaart.

De publicatie is een gezaghebbend, periodiek en actueel naslagwerk en 
is bestemd voor een breed publiek, werkzaam in politiek, beleid, uitvoe-
ring, pers, wetenschap en onderwijs. Deze publicatie is, anders dan vele 
eenmalige metingen, gericht op het verschaffen van informatie over 
langere tijdsperioden. De gegevens in de voorliggende publicatie hebben 
in het algemeen betrekking op de periode 2005-2012.

Volgens de slachtofferenquêtes is 1 op de 5 Nederlanders van 15 jaar en 
ouder in 2012 slachtoffer geworden van veelvoorkomende criminaliteit. 
Tussen 2005 en 2012 is het slachtofferschap met ruim een kwart gedaald. 
Deze dalende trend geldt in het algemeen ook voor de meeste andere 
westerse landen waar nationale slachtofferenquêtes beschikbaar zijn.
Sinds 2012 rapporteert de nationale slachtofferenquête ook over vormen 
van cybercrime zoals identiteits-, koop- en verkoopfraude, hacken en 
cyberpesten. In 2012 was 1 op de 8 Nederlanders van 15 jaar en ouder 
slachtoffer van één of meer van deze vormen van cybercrime.
Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven nam in 2012 opnieuw 
verder af tot 1,1 miljoen misdrijven, een daling van 15% ten opzichte van 
2005.
In diezelfde periode daalde ook het aantal sancties die door Openbaar 
Ministerie en rechter samen werden opgelegd.
Circa 381.000 geconstateerde overtredingen zijn in 2012 op strafrechtelijke 
wijze behandeld. Het grootste deel daarvan werd door politie en buiten-
gewone opsporingsambtenaren zelf afgehandeld via een transactie of een 
strafbeschikking. In 2012 handelde het Centraal Justitieel Incassobureau 
9,7 miljoen verkeersovertredingen af; evenveel als in 2011.
In 2011 is door overheid, bedrijven en particulieren 12,9 miljard euro 
uitgegeven aan veiligheidszorg. Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen 
is dit een stijging van 18% ten opzichte van 2005, maar sinds 2009 zijn de 
uitgaven vrij stabiel.
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‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ wordt dit jaar voor het eerst in prin-
cipe alleen in elektronische vorm uitgebracht.1 De publicatie is verkrijg-
baar in pdf-formaat via de websites van het WODC, het CBS en de Raad 
voor de rechtspraak. Op de websites van de organisaties zijn de tabellen 
uit bijlage 4 ook in Excel-formaat weergegeven. In deze Excel-bestanden 
zijn, anders dan in de pdf-versie, ook cijfers opgenomen over jaren voor-
afgaand aan 2005. In de StatLine-database van het CBS is eveneens statis-
tische informatie op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving 
opgenomen.

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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1 Het CBS, het WODC en de Raad voor de rechtspraak laten dit jaar nog een beperkte oplage drukken 
voor intern gebruik.
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