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–	 In 2012 is 13,1 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. Dit is een 
stijging van 19% ten opzichte van 2005, gecorrigeerd voor loon- en prijs-
stijgingen. Sinds 2009 zijn de uitgaven vrij stabiel.

–	 De uitgaven per eenheid product zijn voor alle activiteiten gestegen in 
de periode 2005 tot en met 2012. De uitgaven aan ondersteuning van 
verdachten en daders hebben de grootste stijging doorgemaakt, terwijl de 
uitgaven aan opsporing het minst hard zijn gestegen.

–	 Van de totale uitgaven werd naar schatting 19% gedaan voor gewelds- en 
seksuele misdrijven, 46% voor vermogensdelicten, 20% voor vernielingen 
en misdrijven tegen openbare orde en gezag, 4% voor verkeersmisdrijven, 
3% voor drugsmisdrijven en (vuur)wapenmisdrijven, 4% voor overige 
misdrijven en 3% voor overtredingen.

–	 Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontving in 2012 ruim 1 miljard euro 
uit veiligheidszorg, via boetes, ontnemingsmaatregelen e.d.

–	 De maatschappelijke schade van criminaliteit bedraagt in 2012 naar 
schatting 24,2 miljard euro.

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de criminaliteit en de 
rechtshandhaving zich ontwikkelen. In dit hoofdstuk staan de kosten 
van criminaliteit centraal. De hiervoor gehanteerde definitie sluit aan 
op de gangbare economische benadering, waarvan Becker (1968) de 
pionier was. In die benadering is het doel van overheidsbeleid om de 
(maatschappelijke) kosten van criminaliteit zo laag mogelijk te houden. 
Die maatschappelijke kosten zijn de som van de maatschappelijke schade 
die criminaliteit voor de slachtoffers met zich meebrengt, de kosten van 
preventieve maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en de kosten 
van het opsporen en berechten van de daders en het voltrekken van straf-
fen. Cohen (2000, 2005) gaat uitgebreid in op de methodologische proble-
men van het inschatten van de maatschappelijke schade.
Zowel Brand en Price (2000) als Mayhew (2003) maken een onderscheid 
tussen kosten ter voorkoming van, in reactie op en als gevolg van crimina-
liteit. De kosten als gevolg van criminaliteit betreffen de (financiële waar-
dering van de) schade die slachtoffers van criminaliteit lijden. Hierover 
zijn slechts sporadisch gegevens beschikbaar. Degenen die de kosten van 
criminaliteit betalen, kunnen daarvoor soms financieel (deels) worden 
gecompenseerd: tegenover de kosten en de schade staan de ontvangsten 
en schadevergoedingen. Ook deze komen aan bod in dit hoofdstuk.
De uitgaven ter voorkoming en in reactie op criminaliteit worden 
beschreven in de Veiligheidszorgrekeningen1 van het CBS. De afbake-
ning van veiligheidszorg is breder dan in voorgaande hoofdstukken, 
omdat naast criminaliteit ook overlast, verloedering en het wegnemen 

1 Zie bijlage 3 voor meer informatie over de Veiligheidszorgrekeningen van het CBS.
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van  onveiligheidsgevoelens tot de veiligheidszorg worden gerekend. 
De ontwikkelingen in deze uitgaven tussen 2005 en 2012 worden in beeld 
gebracht.2 Om te bepalen of een stijging reëel is, wordt er gecorrigeerd 
voor loon- en prijsstijgingen.3 Zo blijkt in hoeverre een ontwikkeling 
voortkomt uit meer gebruik van personeel en/of materieel. Op die manier 
zijn de uitgaven beter te vergelijken over de jaren. In dit hoofdstuk wordt 
alleen van het meest recente jaar weergegeven wat de werkelijke (nomina-
le) uitgaven waren. De ontwikkeling van de uitgaven wordt uitgedrukt in 
percentage of indices, na correctie voor loon- en prijsstijgingen. De tabel-
len in bijlage 4 bevatten zowel de werkelijke (nominale) bedragen als de 
bedragen gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen uitgedrukt in het 
prijsniveau van 2005.
Dit hoofdstuk besteedt ook aandacht aan de vraag in hoeverre deze 
ontwikkelingen het gevolg zijn van een stijging of daling van bijvoorbeeld 
het aantal behandelde zaken of uitgevoerde straffen, of samenhangen 
met een stijging of een daling van de uitgaven per behandelde zaak of 
uitgevoerde straf of met een stijging of daling van een aantal specifieke 
delicten.

Paragraaf 10.1 gaat in op de omvang en ontwikkeling van de uitgaven aan 
veiligheidszorg tussen 2005 en 2012. Paragraaf 10.2 behandelt de verhou-
ding tussen personele en materiële uitgaven bij de verschillende activitei-
ten. Paragraaf 10.3 plaatst deze uitgaven aan activiteiten naast indicatoren 
van de productie per activiteit en paragraaf 10.4 belicht de kosten per 
delict nader. Paragraaf 10.5 geeft een beschouwing over de ontvangsten 
uit veiligheidszorg. Paragraaf 10.6 geeft een schatting van de jaarlijkse 
omvang van de schade door criminaliteit. Tot slot gaat paragraaf 10.7 in op 
compensatie van schade aan slachtoffers van criminaliteit.

10.1 Uitgaven aan veiligheidszorg

In deze paragraaf staan de uitgaven door aanbieders van veiligheids-
zorg centraal. Hiermee worden de activiteiten bedoeld die tot doel heb-
ben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen of te bestraffen 
en onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Het gaat daarbij alleen om 
sociale veiligheid. Uitgaven aan fysieke veiligheid, zoals brandweer en 

2 Waar ontwikkelingen elders in dit boek doorgaans worden beschreven vanaf 2007, is in dit hoofdstuk 
hiervan afgeweken om rekening te houden met de aansluiting van de publicatie van cijfers over de 
Veiligheidszorgrekeningen die het CBS afzonderlijk publiceert, waarbij de prijzen zijn geïndexeerd op 
2005 (zie ook hoofdstuk 1). Cijfers over 2013 waren ten tijde van het maken van deze publicatie nog niet 
beschikbaar.

 Naast de tabellen in bijlage 4 zijn op de websites van WODC en CBS aparte Excel-tabellen opgenomen 
met cijfers die verder teruggaan dan de hier beschreven periode en gedetailleerdere uitsplitsingen 
bevatten.

3 Zie bijlage 3 voor de methodebeschrijving en meer informatie.

http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/index.aspx/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/cijfers/incidenteel/maatwerk/2014-criminaliteit-rechtshandhaving-mw.htm
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 rampenbestrijding, zijn hierin niet meegenomen. De veiligheidszorg, 
zoals deze in de veiligheidszorgrekeningen beschreven wordt, kent drie 
dimensies om de uitgaven te benaderen. Dit zijn activiteiten, aanbieders 
en financieringsbronnen. In deze paragraaf worden alleen de eerste twee 
dimensies behandeld.

De veiligheidszorg onderscheidt de volgende activiteiten: preventie, 
opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging, ondersteuning 
van (ex-)verdachten en daders, ondersteuning van slachtoffers en rechts-
kundige diensten. De aanbieders zijn in drie grote groepen te verdelen; 
overheid, particulieren en bedrijven. Binnen de centrale overheid is sinds 
eind 20104 het ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege zijn taak de 
grootste aanbieder. Andere ministeries hebben een beperktere inbreng. 
Bij de lagere overheden doen gemeenten en provincies uitgaven aan 
veiligheidszorg. Particulieren en bedrijven houden zich vooral bezig met 
preventie, rechtskundige dienstverlening en opsporing. Ook de uitgaven 
die in verband hiermee worden gemaakt, komen in beeld.

De totale uitgaven aan veiligheidszorg bedroegen 13,1 miljard euro in 2012 
(zie figuur 10.1). Dit was, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, een 
stijging van 19% ten opzichte van 2005. De stijging betrof alleen de perso-
nele uitgaven. De uitgaven aan materiaal daalden juist. Tot en met 2008 
was er nog sprake van een jaarlijkse toename van de uitgaven, maar sinds 
2009 zijn de uitgaven gestabiliseerd. Het meeste geld ging naar preven-
tie, opsporing en tenuitvoerlegging, het minste naar ondersteuning van 
slachtoffers, ondersteuning van (ex-)verdachten en daders en overige acti-
viteiten5 op het gebied van veiligheidszorg (zie figuur 10.2 en tabel 10.1 in 
bijlage 4). De uitgaven aan preventie bedroegen 6 miljard euro in 2012, een 
stijging van 15% ten opzichte van 2005. Verder zijn de uitgaven aan tenuit-
voerlegging gestegen tot ruim 2,3 miljard euro. Dit was een reële toename 
van 27%. De uitgaven aan opsporing zijn amper gestegen en kwamen uit 
op ruim 2,9 miljard euro.
In 2012 werd in de veiligheidszorg 8,2 miljard euro aan personeel en 
4,9 miljard euro aan materieel uitgegeven. Deze verhouding is door de 
jaren heen nauwelijks gewijzigd, al groeide het aandeel personele uitgaven 
sinds 2007. Tussen de diverse activiteiten waren er wel verschillen (zie 
tabel 10.2 in bijlage 4). Bij tenuitvoerlegging is het aandeel materiële uitga-
ven structureel groter dan bij de andere activiteiten.

4 Eind 2010 is het ministerie van Veiligheid en Justitie ontstaan. Daarbij zijn alle politie- en veiligheids-
taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgeheveld naar het 
ministerie van VenJ. Ook zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en Economische zaken 
samengevoegd tot het ministerie van Economische Zaken.

5 Onder overige activiteiten op het gebied van veiligheidszorg vallen de Directie Wetgeving van het 
ministerie van VenJ en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Deze inspectie is op 1 januari 2012 
gefuseerd met de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Samen vormen zij nu de Inspectie Veiligheid en 
Justitie (IVenJ).
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Figuur 10.1 Uitgaven naar activiteit 2012,* in mln euro**
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.1 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS



227Kosten van criminaliteit

Figuur 10.2 Uitgaven aan veiligheidszorg totaal, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.1 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS
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10.1.1 Preventie

Onder preventie wordt verstaan alle activiteiten ter voorkoming van cri-
minaliteit, verloedering en overlast. Hieronder vallen onder andere het 
surveilleren door politie en beveiligingsbedrijven en het aanschaffen en 
installeren van producten, zoals camera’s, sloten of alarm installaties. 
In totaal werd in 2012 6 miljard euro aan preventie uitgegeven. 
Ten opzichte van 2005 is dit bedrag, gecorrigeerd voor loon- en prijs-
stijgingen, met 15% gestegen (zie figuur 10.3). Ruim de helft van deze 
uitgaven (3,3 miljard, 54%) kwam voor rekening van de overheid. Het 
andere deel van de uitgaven (2,7 miljard) kwam ten laste van de particu-
liere sector. Deze bestaan uit de omzet van particuliere beveiligings- en 
opsporingsbedrijven en uitgaven door bedrijven en particulieren aan 
beveiligings materialen.
De meeste uitgaven aan preventie kwamen voor rekening van de politie. 
Ruim 1,9 miljard euro gaf de politie in 2012 uit aan preventie (inclusief 
surveilleren, netwerken, interveniëren en adviseren).6 Sinds 2005 zijn 
de uitgaven aan preventieve politietaken met 15% gestegen. Met bijna 
1,9 miljard euro waren de uitgaven aan preventie door de beveiligings- en 
opsporingsbedrijven bijna net zo groot als de uitgaven door de politie. 
Dit was 21% meer dan in 2005. Bedrijven en particulieren hebben samen 
839 miljoen euro uitgegeven aan beveiligingsmaterialen. De uitgaven zijn 
met 9% gedaald ten opzichte van 2005. Vooral in 2009 en 2010 vond een 
daling plaats; in 2011 stegen de uitgaven licht, maar in 2012 daalden deze 
weer (zie tabel 10.3 in bijlage 4). Bedrijven nemen van de totale uitgaven 
aan beveiligingsmaterialen iets meer dan de helft voor hun rekening. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bewakingspersoneel in winkels, de 
installatie van camera’s en de aanschaf van andere beveiligings producten. 
Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om maatregelen als (extra) sloten, 
buitenverlichting en alarminstallaties.
Door provincies en gemeenten werd samen 576 miljoen euro gestoken in 
preventiemaatregelen. Dit was een stijging van 45% ten opzichte van 2005. 
Hierbij moet gedacht worden aan verschillende projecten die gefinancierd 
worden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Verder besteedde 
in 2012 de douane 311 miljoen euro en de VROM-inspectie 48 miljoen euro 
aan preventie.7,8 Andere aanbieders op het terrein van preventie gaven in 
2012 bijna evenveel uit als 2011. Deze aanbieders zijn de Algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), de  Justitiële 

6 Zie bijlage 3 voor meer informatie.
7 De douane voorkomt dat grensoverschrijdende strafbare feiten in Nederland worden gepleegd en wordt 

daarom bij de activiteit preventie gerekend. Voor een klein deel spoort de douane ook belastingfraude 
op, maar omdat dit lastig te onderscheiden is en deze taak binnen het totaal niet zo groot is, wordt dit 
ook bij preventie meegenomen.

8 Op 1 januari 2012 zijn de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat gefuseerd tot de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
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Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (JUSTIS),9 de Kust-
wacht, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst (IND).

Figuur 10.3 Uitgaven aan preventie, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.3 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

9 De dienst JUSTIS screent personen en organisaties en is o.a. verantwoordelijk voor de afgifte van 
verklaringen omtrent het gedrag, wapenvergunningen en BOA-aktes. Daarnaast regelt JUSTIS de 
procedure rond gratieverlening.
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10.1.2 Opsporing

Opsporing omvat alle activiteiten in het kader van het onderzoek naar 
(mogelijk) gepleegde strafbare feiten en overtredingen. Hierbij worden 
ook het verrichten van forensisch (sporen)onderzoek en het afdoen van 
strafbare feiten door de opsporingsautoriteit gerekend. Opsporing kan 
plaatsvinden binnen een opsporingsonderzoek, maar ook als de poli-
tie bijvoorbeeld tijdens de surveillance een misdrijf op het spoor komt. 
Een grote verscheidenheid aan instanties houdt zich bezig met activiteiten 
op het terrein van opsporing. In totaal kwamen de uitgaven aan opsporing 
uit op bijna 3 miljard euro in 2012, een stijging van 16% ten opzichte van 
2005, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen (zie figuur 10.4).
Verreweg de grootste aanbieder op het terrein van opsporing is de poli-
tie met bijna 90% van de totale uitgaven aan opsporing. Deze uitgaven 
bedroegen in 2012 bijna 2,6 miljard euro en zijn in de periode 2005-2012 
gestegen met 15% (zie tabel 10.4 in bijlage 4). Met name de uitgaven aan 
personeel zijn sterk toegenomen, terwijl de materiële uitgaven minder 
hard zijn gestegen. Naast de politie zijn meer organisaties actief op het 
terrein van opsporing. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als particu-
liere bedrijven. Zo namen de uitgaven van de bijzondere opsporings-
diensten (BOD’s) de tweede plaats in. Hieronder vallen organisaties zoals 
de SIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische 
Controledienst (FIOD-ECD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst van VROM (VROM-IOD, onderdeel van 
de VROM-Inspectie).10,11 De gezamenlijke uitgaven van deze organisaties 
kwamen uit op 117 miljoen euro.
Naast de politie en de bijzondere opsporingsdiensten is er ook nog een 
aantal andere organisaties dat zich direct of indirect bezighoudt met 
opsporing, zoals de KMar, de AFM, de Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa), de Explosieve Opruimingsdienst (EOD), de JUSTIS, het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en overige opsporingsinstanties 
van het ministerie van VenJ. Bij elkaar hebben deze organisaties in 2012 
hieraan 212 miljoen euro uitgegeven. Dat is een stijging van 54% ten 
opzichte van 2005. Binnen dit cluster levert het NFI een belangrijke bijdra-
ge aan opsporings onderzoek. In 2012 waren de uitgaven voor het NFI 
78 miljoen euro. Dit is een stijging van 53% ten opzichte van 2005. Naast 
bovengenoemde organisaties zijn er nog kleine particuliere beveiligings- 
en opsporingsbedrijven die zich met opsporing bezighouden. In 2012 ging 
daar 45 miljoen euro in om.

10 Bij de uitgaven van de bijzondere opsporingsdiensten zijn de uitgaven van de gehele VROM-inspectie 
opgenomen, dus niet alleen van de VROM-IOD.

11 De AID, de Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit zijn per 1 januari 2012 
gefuseerd tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
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Figuur 10.4 Uitgaven aan opsporing, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.4 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

10.1.3 Vervolging

De vervolging van verdachten is een exclusieve taak van het Openbaar 
Ministerie (OM) (zie hoofdstuk 2). Zijdelings zijn ook andere instanties 
betrokken bij de vervolging van verdachten. Zo geven de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) en de drie reclasseringsorganisaties voor 
volwassenen (Stichting Verslavingszorg GGZ, Reclassering Nederland en 
Leger des Heils Reclassering) advies over het te volgen justitiële traject 
voor respectievelijk minderjarigen en meerderjarigen, waarbij een goede 
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re-integratie in de maatschappij centraal staat. In 2012 waren de totale 
uitgaven aan vervolging van misdrijven 751 miljoen euro. Dit is, gecor-
rigeerd voor loon- en prijsstijgingen, een stijging van 11% ten opzichte van 
2005 (zie figuur 10.5).
De grootste aanbieder op het gebied van vervolging is het OM met 
85% van de totale uitgaven aan vervolging. In 2012 bedroegen de uitgaven 
van het OM voor de vervolging van verdachten 637 miljoen euro.12 Dit is 
een stijging van 8% ten opzichte van 2005. De uitgaven van de andere 
twee aanbieders op het gebied van vervolging, de RvdK en de reclassering 
voor volwassenen, bedroegen bij elkaar 114 miljoen euro in 2012. Dit is 
een  stijging van 27% ten opzichte van 2005 (zie tabel 10.5 in bijlage 4).

Figuur 10.5 Uitgaven aan vervolging, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.5 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

12 Dit is inclusief 23 miljoen euro aan schadeloosstelling voor onterechte hechtenis en schadevergoeding 
aan ex-verdachten.
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Schadevergoeding aan ex-verdachten

Van de in totaal 637 miljoen euro die het OM in 2012 heeft uitgegeven 
aan vervolging, is 23 miljoen euro uitgegeven aan schadevergoeding voor 
ex-verdachten. Dit is, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, een stijging 
van 56% ten opzichte van 2005 (zie tabel 10.5 in bijlage 4).
Een verdachte kan schadevergoeding claimen als hij in verzekering is gesteld 
en/of in voorlopige hechtenis is genomen voor een strafzaak die is geëindigd 
zonder oplegging van een straf of maatregel, of voor een feit waarvoor geen 
voorlopige hechtenis is toegestaan (art. 89 Wetboek van Strafvordering). 
Als een zaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, kan 
de ex-verdachte ook een beroep doen op vergoeding van de gemaakte kosten 
(art. 591a Wetboek van Strafvordering).
Een ex-verdachte kan schadevergoeding eisen voor vermogensschade (verlies 
van inkomsten als gevolg van detentie) en voor immateriële schade, zoals de 
aantasting van de goede naam.
In 2012 is ruim 11.000 keer een schadevergoeding uitgekeerd aan ex-verdach-
ten. Dat is ruim twee keer zo vaak als in 2005. Daarvan bedroeg 57% een 
vergoeding van de gemaakte kosten en 43% een vergoeding wegens 
onte rechte hechtenis.
Het gemiddelde uitgekeerde bedrag is daarentegen gedaald met 21%. Van de 
in totaal 23 miljoen euro uitgaven aan vergoedingen in 2012, is 12 miljoen euro 
uitgekeerd wegens vergoeding van kosten. Er werd 11 miljoen euro uitgekeerd 
wegens onterecht ondergane hechtenis.
In 2012 werd 92% van de verzoeken gehonoreerd, tegenover 88% in 2005.
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Figuur Uitgaven aan schadevergoedingen aan ex-verdachten, 
index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.5 in bijlage 4.
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10.1.4 Berechting

De uitgaven voor berechting betreffen de rechtspraak in eerste aanleg, 
hoger beroep en cassatie. Het gaat om de rechtbanken, de gerechts-
hoven en de Hoge Raad der Nederlanden. De eerste twee categorieën 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor de rechtspraak 
(Rvdr). Hiernaast wordt een aantal ondersteunende diensten van de 
rechtspraak en specifieke colleges meegerekend bij de uitgaven voor 
berechting. Hieronder vallen de Justitiële Informatiedienst (JD; voorheen: 
Centrale Justitiële Documentatiedienst), de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak (NVvR), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en ingehuurde tolken, die 
onder ‘overige diensten’ zijn opgenomen. De reclasseringsactiviteiten bij 
een rechtszaak vallen binnen de VZR onder ‘vervolging’ (paragraaf 10.1.3); 
de uitgaven aan rechtsbijstand tijdens de rechtszaak worden gerekend tot 
‘ondersteuning van daders en (ex-)verdachten’ (zie paragraaf 10.1.6).
In 2012 bedroegen de totale uitgaven voor de berechting van misdrijven 
331 miljoen euro. Dat is, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, een 
stijging van 17% ten opzichte van 2005 (zie figuur 10.6). De uitgaven voor 
misdrijfzaken bij de rechtbanken en gerechtshoven zijn veruit het hoogst 
en kwamen in 2012 uit op 298 miljoen euro. Dit is een stijging van 20% ten 
opzichte van 2005. De uitgaven aan de Hoge Raad zijn vanaf 2005 gestegen 
met 31%. In 2012 gaf de Hoge Raad 18 miljoen euro uit aan misdrijfzaken. 
Ten slotte werd er aan overige diensten in 2012 15 miljoen euro uitgege-
ven, 21% minder dan in 2005 (zie tabel 10.6 in bijlage 4).
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Figuur 10.6 Uitgaven aan berechting, index 2005=100*
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10.1.5 Tenuitvoerlegging

De tenuitvoerlegging van diverse straffen en maatregelen is verspreid over 
een groot aantal uitvoeringsorganisaties. De totale uitgaven aan tenuit-
voerlegging bedroegen in 2012 ruim 2,3 miljard euro. Dit is, gecorrigeerd 
voor loon- en prijsstijgingen, een stijging van 27% ten opzichte van 2005 
(zie figuur 10.7).
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Figuur 10.7 Uitgaven aan tenuitvoerlegging, index 2005=100*
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Drie onderdelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), namelijk het 
gevangeniswezen (GW), justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en forensisch 
psychiatrische centra (FPC’s, inclusief Pieter Baan Centrum en forensi-
sche zorg in het GW), zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van 
vrijheidsstraffen. De uitgaven van deze onderdelen betroffen 2,1 miljard 
euro (90% van de totale uitgaven aan tenuitvoerlegging). Met 1,1 miljard 
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euro in 2012 was het gevangeniswezen de grootste uitgavenpost van DJI. 
Deze uitgaven liggen 6% lager dan in 2005. Op de tweede plaats staan de 
FPC’s, inclusief forensische zorg in het GW. De uitgaven hiervoor bedra-
gen in 2012 733 miljoen euro. Deze sector heeft van alle intramurale 
voorzieningen de grootste groei doorgemaakt in de periode 2005 tot en 
met 2012, namelijk 164%. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de 
introductie van de forensische zorg in het gevangeniswezen in 2009. Qua 
omvang van de uitgaven staan de jeugdinrichtingen op de derde plaats, 
met 249 miljoen euro in 2012. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 
2005, maar wel een daling van 11% ten opzichte van 2011.
Naast de DJI is er nog een aantal andere instellingen actief op het terrein 
van de tenuitvoerlegging. De uitgaven aan het CJIB zijn in de periode 
2005-2012 gegroeid met 8% tot 87 miljoen euro. De uitgaven aan de 
Bureaus Jeugdzorg (BJZ) zijn tussen 2005 en 2012 gestegen met 46% tot 
67 miljoen euro. De reclassering voor volwassenen was in 2012 goed voor 
41 miljoen euro. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2005. De overi-
ge instellingen op het gebied van tenuitvoerlegging betreffen de Raad 
voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), de RvdK, Halt 
Nederland en JUSTIS. Deze uitgaven bedragen in 2012 40 miljoen euro, 
6% meer dan in 2005, maar sinds 2010 dalen deze uitgaven (zie tabel 10.7 
in bijlage 4).

10.1.6 Ondersteuning van daders en (ex-)verdachten

Tijdens het gehele justitiële traject kan de (ex-)verdachte op diverse 
manieren worden ondersteund, bijvoorbeeld door de reclassering (ook na 
de veroordeling) of via gesubsidieerde rechtsbijstand. In Nederland zijn de 
belangrijkste organisaties die de reclassering van volwassen veroordeel-
den verzorgen Reclassering Nederland, Stichting Verslavingszorg en het 
Leger des Heils. DJI biedt scholings- en trainingsprogramma’s aan tijdens 
de detentie. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt voor juridische 
bijstand. Onder de noemer van deze activiteit vallen alleen uitvoerings-
kosten die de RvR maakt voor de verlening van subsidies. De uitgaven die 
direct betrekking hebben op het proces, zoals de kosten voor advocaten, 
worden in de Veiligheidszorgrekeningen geschaard onder rechtskundige 
diensten en komen in paragraaf 10.1.7 aan bod. In totaal werd in 2012 
177 miljoen euro uitgegeven aan ondersteuning van (ex-)verdachten 
(exclusief rechtskundige diensten). De stijging ten opzichte van 2005 
bedroeg 53%, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen (zie figuur 10.8).
De drie reclasseringsorganisaties voor volwassenen hebben tezamen van 
alle ondersteunende organisaties de grootste groei in uitgaven in zowel 
absolute als procentuele zin doorgemaakt. In de periode 2005 tot en met 
2012 zijn de uitgaven van de reclassering voor volwassenen met 83% geste-
gen tot 163 miljoen euro. Als het OM besluit te vervolgen, kan de verdachte 
een beroep doen op de gesubsidieerde rechtsbijstand bij de RvR. In 2012 
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bedroegen de uitgaven aan uitvoeringskosten van deze organisatie 
7 miljoen euro. De uitgaven die de DJI doet aan programma’s voor (jeugdi-
ge) gevangenen zijn afgenomen van 15 miljoen euro in 2005 tot 7 miljoen 
in 2012, ofwel een daling van 62% (zie tabel 10.8 in bijlage 4).

Figuur 10.8 Uitgaven aan ondersteuning van (ex-)verdachten en 
daders, index 2005=100*
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10.1.7 Rechtskundige diensten

De rechtskundige diensten zijn in de Veiligheidszorgrekeningen als aparte 
activiteit te onderscheiden. Tot de rechtskundige dienstverlening behoren 
advocatenkantoren, notariskantoren, deurwaarderskantoren, rechts-
kundig adviesbureaus, en octrooi-, merken- en modellenbureaus. Het 
gaat hierbij om uitgaven die direct betrekking hebben op de strafzaak (in 
tegenstelling tot het regelen van de ondersteuning waarvan we de uitga-
ven onder de activiteit ondersteuning van daders en verdachten scharen). 
De diensten van de toegevoegde advocaten worden (deels of geheel) via de 
Raad voor Rechtsbijstand collectief gefinancierd. De rest moeten de huis-
houdens zelf bijdragen.
De uitgaven aan rechtskundige diensten kwamen uit op 463 miljoen euro 
in 2012. De groei in de periode 2005 tot en met 2012 bedroeg, gecorrigeerd 
voor loon- en prijsstijgingen, 54% (zie figuur 10.9). Daarvan is in 2012 een 
bedrag van 323 miljoen door huishoudens betaald door middel van een 
eigen bijdrage en 140 miljoen euro door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie in de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie tabel 10.9 in 
bijlage 4).
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Figuur 10.9 Uitgaven aan rechtskundige diensten, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.9 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS
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10.1.8 Ondersteuning van slachtoffers

In Nederland houden drie organisaties zich bezig met het ondersteunen 
van slachtoffers. Zo verzorgt Slachtofferhulp Nederland (SHN) psycho-
sociale hulpverlening en zorgt zowel het Schadefonds Geweldsmisdrijven 
(SGM) (uitkeringen) als het CJIB (inning van schadevergoedingsmaat-
regelen) voor schadevergoedingen. In totaal werd in 2012 50 miljoen euro 
uitgegeven aan ondersteuning van slachtoffers. Dit is, gecorrigeerd voor 
loon- en prijsstijgingen, 30% meer dan in 2005 (zie figuur 10.10).

Figuur 10.10 Uitgaven aan slachtofferzorg, index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.10 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS, bewerking WODC (zie bijlage 3)
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Slachtofferhulp Nederland wordt grotendeels gefinancierd door het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. SHN 
maakte van de drie aanbieders met een groei van 46% de grootste groei 
door in absolute en relatieve zin. Het SGM keert aan slachtoffers van in 
Nederland gepleegde geweldsdelicten een geldelijke uitkering uit, met als 
doel leedverzachting. De uitkeringen, die vanuit de algemene middelen 
gefinancierd worden, zijn een tegemoetkoming in de schade die niet op 
andere wijze kan worden vergoed. De uitgaven van het SGM zijn tussen 
2005 en 2012 gestegen tot 20 miljoen euro. Het CJIB verzorgt de inning van 
de schadevergoeding ten behoeve van slachtoffers, nadat de rechter een 
schadevergoedingsmaatregel voor een strafbaar feit opgelegd heeft aan 
daders. Daarna maakt het CJIB de vergoeding over aan de slachtoffers. 
De uitgaven voor de uitvoering zijn gestegen met 15% tot ruim 5 miljoen 
euro in 2012 (zie tabel 10.10 in bijlage 4).

10.2 Personele en materiële uitgaven veiligheidszorg

De totale uitgaven aan veiligheidszorg van 13,1 miljard euro bestonden in 
2012 voor 63% uit personele uitgaven13 en voor 37% uit materiële uitgaven14 
(zie figuur 10.11). In totaal werd in 2012 ruim 8,2 miljard euro uitgegeven 
aan personeel en 4,9 miljard euro aan materieel. De activiteit waarbij 
het aandeel van de personele uitgaven het grootst is, namelijk 81%, is de 
ondersteuning van verdachten en daders. De tenuitvoerlegging kent het 
kleinste aandeel personele uitgaven, namelijk 45%.

Van de uitgaven aan preventie gaat 64% op aan personeel en 36% aan 
materiaal. De douane geeft, relatief gezien, het meest uit aan personeel 
(92%), gevolgd door beveiligings- en opsporingsbedrijven (76%) en de poli-
tie (72%) (zie tabel 10.3 in bijlage 4).
Van de uitgaven aan opsporing gaat 72% op aan personeel en 28% aan 
materiaal. De bijzondere opsporingsdiensten geven, relatief gezien, het 
meeste uit aan personeel (86%), gevolgd door beveiligings- en opsporings-
bedrijven (76%) en de politie (73%) (zie tabel 10.4 in bijlage 4). De persone-
le uitgaven aan vervolging en berechting bedragen respectievelijk 60% en 
72% (zie tabel 10.5 en 10.6 in bijlage 4).

13 Personele uitgaven omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en kosten van werving, 
keuring, bijscholing, reiskosten in woon-/werkverkeer en dergelijke, exclusief reis- en verblijfskosten in 
verband met uitoefening van de functie en inhuur van tijdelijk personeel.

14 Materiële uitgaven omvatten alle andere uitgaven dan personele uitgaven, zoals huisvesting, aanschaf 
van goederen en diensten, subsidies en exploitatiebijdragen aan uitvoeringsinstanties.
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Figuur 10.11 Verhouding personele en materiële uitgaven naar 
 activiteit in 2012,* in procenten**
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.11 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS, bewerking WODC (zie bijlage 3)

Bij de uitgaven aan tenuitvoerlegging zijn de materiële uitgaven groter 
dan de personele uitgaven. In 2012 bestond 55% van de totale uitgaven 
aan tenuitvoerlegging uit materiële uitgaven (zie tabel 10.7 in bijlage 4). 
Dit komt vooral door het grote aandeel van de uitgaven voor het beheer 
van gebouwen (waaronder gevangenissen). De uitgaven aan tenuitvoer-
legging door de Bureaus Jeugdzorg bestaan in 2012 voor vier vijfde uit 
personeelskosten.
De uitgaven aan ondersteuning van daders en (ex-)verdachten bestaan 
voor 81% uit personele uitgaven (zie tabel 10.8 in bijlage 4). Dit komt 
vooral voor rekening van de reclassering voor volwassenen, uitgevoerd 
door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingszorg GGZ en het Leger 
des Heils. De uitgaven aan ondersteuning van slachtoffers bestaan voor 
47% uit personele uitgaven (zie tabel 10.9 in bijlage 4). Bij ondersteuning 
van het slachtoffer wordt directe hulp vooral verleend door Slachtoffer-
hulp Nederland. Uitgekeerde schadevergoedingen aan slachtoffers worden 
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tot de materiële uitgaven gerekend, waardoor er naar verhouding veel 
uitgaven aan materieel worden gedaan.
De personele uitgaven zijn in de periode 2005-2012, na correctie voor 
loonstijgingen, met 17% gestegen. Dat is minder dan bij de uitgaven aan 
materieel, die in diezelfde periode, gecorrigeerd voor prijsstijgingen, met 
21% zijn gestegen. Overigens zijn in deze periode de lonen sneller gestegen 
dan de prijzen van materieel (goederen, diensten en huisvesting), hetgeen 
impliceert dat de stijging in de materiële uitgaven reëel is: er wordt daad-
werkelijk meer materieel ingezet.
Van de 8,2 miljard euro aan personele uitgaven in 2012 gaat ruim 47% 
naar preventie, gevolgd door opsporing en tenuitvoerlegging met respec-
tievelijk 26% en 13%. De totale materiële uitgaven zijn eveneens het hoogst 
voor preventie (44%), gevolgd door tenuitvoerlegging (26%) en opsporing 
(17%).

10.3 Uitgaven per eenheid product

De in paragraaf 10.1 geconstateerde groei in de totale uitgaven aan vei-
ligheidszorg kan het gevolg zijn van toegenomen uitgaven of kosten per 
eenheid product en/of van een toegenomen aanbod ofwel productie aan 
veiligheidszorg. Om inzicht te krijgen in hoeverre van het een of het ander 
sprake is, gaat deze paragraaf in op de ontwikkeling van de uitgaven in 
verhouding tot de aangeboden veiligheidszorg.
De ontwikkeling van de uitgaven per eenheid product van de verschillen-
de in paragraaf 10.1 onderscheiden activiteiten is in beeld te brengen door 
de ontwikkeling in de uitgaven, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, 
te confronteren met de ontwikkeling van de ‘productie’ per activiteit. 
Die productie is globaal te meten met kwantitatieve indicatoren als het 
aantal slachtoffers, aantallen behandelde misdrijven en overtredingen, 
behandelde strafzaken, ingesloten personen, en dergelijke. De daarover 
beschikbare gegevens zijn elders in deze publicatie te vinden. Derge-
lijke indicatoren geven overigens geen maatstaf voor de kwaliteit van de 
productie. Stijgende uitgaven per eenheid product kunnen het gevolg zijn 
van een dalende productiviteit, maar ook van een intensievere of kwalita-
tief betere behandeling per eenheid product.
Per activiteit (opsporing, vervolging, enzovoort) zijn één of meerdere 
indicatoren voor de productie gehanteerd. Voorbeelden zijn het aantal 
door burgers ondervonden delicten bij de ‘ondersteuning van slachtoffers’ 
en het aantal door de rechter behandelde misdrijven, overtredingen en 
WAHV-beroepen (zie tabel 10.13 in bijlage 4). Indien er meerdere indica-
toren per activiteit beschikbaar zijn, wordt er een weging toegepast. Een 
dergelijke weging is zo veel mogelijk gebaseerd op een schatting van het 
aandeel van de uitgaven voor de onderscheiden producten in het totaal 
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van de betreffende activiteit. Voor preventie was geen indicator voor de 
productie beschikbaar.

De productie is bij alle verder onderscheiden activiteiten tussen 2005 en 
2012 gedaald. Dit is het gevolg van in het algemeen afnemende crimi-
naliteit, daling van het aantal geregistreerde misdrijven, afnemende 
aantallen strafzaken en een sterke daling van het aantal uitgesproken 
jaren vrijheidsstraf. Zie voor deze ontwikkelingen hoofdstuk 3 tot en met 
6. In combinatie met de eerder geschetste stijging van de uitgaven voor 
alle activiteiten betekent deze daling van de productie dus een stijging 
van de uitgaven per eenheid product over de hele linie. Er zijn onderling 
wel verschillen. De uitgaven per eenheid product zijn, gecorrigeerd voor 
loon- en prijsstijgingen, het sterkst gestegen bij de ondersteuning van 
verdachten en daders (inclusief rechtskundige diensten), vervolging en 
ondersteuning van slachtoffers. Bij deze activiteiten bedroeg de stijging 
van de uitgaven per eenheid product tussen 2005 en 2012 tenminste 80%. 
Bij berechting was deze stijging 72% en bij tenuitvoerlegging 61%. Relatief 
de geringste stijging trad op bij de opsporing: 29% (zie figuur 10.12). Alleen 
bij opsporing dalen de uitgaven per eenheid product na 2009.

Figuur 10.12 Uitgaven per eenheid product naar activiteit, 
index 2005=100*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.13 in bijlage 4.
Bron: tabellen m.b.t. de hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10.2 in bijlage 4
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10.4 Uitgaven per delict

Op basis van de productie en wegingsfactoren kunnen de totale uitgaven 
aan veiligheidszorg worden uitgesplitst naar type delict (zie bijlage 3 voor 
de gehanteerde methodiek). In 2012 werd van de totale uitgaven naar 
schatting 2,2 miljard euro (19%) uitgegeven aan gewelds- en seksuele mis-
drijven, 5,4 miljard euro (46%) aan vermogensmisdrijven en 2,4 miljard 
euro (20%) aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en 
gezag (zie figuur 10.13 en tabel 10.14 in bijlage 4). Ten opzichte van 2005 
zijn de uitgaven aan gewelds- en seksuele misdrijven, gecorrigeerd voor 
loon- en prijsstijgingen, met 44% gestegen, terwijl de uitgaven aan ver-
mogensmisdrijven met 18% en de uitgaven aan vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag met 14% zijn gestegen (zie figuur 10.14 en 
zie tabel 10.15 in bijlage 4).

Figuur 10.13 Totale uitgaven aan veiligheidszorg naar delictcategorie 
in 2012,* in mln euro**
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.14 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, bewerking WODC
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Figuur 10.14 Uitgaven aan veiligheidszorg naar delictcategorie, 
index 2005=100*
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Per activiteit zijn er grote verschillen (zie figuur 10.15). De uitgaven 
aan preventie en opsporing zijn doorgaans sterk gericht op de voor 
burgers zichtbare criminaliteit, zoals gewelds- en seksuele misdrijven, 
ver mogensmisdrijven en vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde en gezag. De uitgaven voor vervolging en berechting worden uiter-
aard voor een groot deel bepaald door wat er op het terrein van opsporing 
gebeurt, en het aandeel overtredingen wordt steeds kleiner naarmate 
men verder in de justitieketen komt. Bij de uitgaven aan tenuitvoerlegging 
speelt overlast een minder grote rol, maar bij de uitgaven aan drugsmis-
drijven des te meer, terwijl bij de uitgaven aan slachtofferzorg de verkeers-
misdrijven een relatief groot aandeel hebben (vergelijk ook met figuur 8.4).
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Figuur 10.15 Uitgaven aan veiligheidszorg naar delictcategorie en 
 activiteit in 2012,* in procenten**
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* Voorlopige cijfers. 
** Percentages op basis van nominale bedragen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.14 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, bewerking WODC (zie bijlage 3)

10.5 Ontvangsten uit veiligheidszorg

Tegenover de uitgaven staan de ontvangsten uit de veiligheidszorg. 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie incasseerde in 2012 bijna 1,1 mil-
jard euro die direct betrekking heeft op de veiligheidszorg (zie tabel 10.16 
in bijlage 4). Het gaat daarbij om boetes, transacties, strafbeschikkingen, 
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ontnemingsmaatregelen en overige ontvangsten, zoals aan de burger 
doorberekende kosten voor aanvragen bij JUSTIS, buitenlandse boetes en 
bestuurlijke boetes. Dit was een stijging van 24% ten opzichte van 2005 
(zie figuur 10.17). De ontvangsten uit boetes, transacties en strafbeschik-
kingen zijn met 20% gestegen. De grootste stijging heeft in 2012 plaats-
gevonden, onder andere als gevolg van de inbedrijfname van nieuwe 
trajectcontroles op de A2.

Figuur 10.16 Ontvangsten uit veiligheidszorg door ministerie van VenJ, 
index 2005=100*
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.16 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet, jaarverslagen, VenJ, bewerking WODC

Geld dat op criminele wijze vergaard is, wordt vaak op een of andere 
manier witgewassen. Dit kan bijvoorbeeld door grote transacties contant 
te betalen en de verkregen goederen later op legale manier te verkopen. 
Om enig zicht te krijgen op de omvang van het illegale circuit is sinds 
1994 de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) actief. 
Alle ongebruikelijke transacties van grote waarde moeten worden gemeld. 
Vervolgens wordt uitgezocht in hoeverre de transactie verdacht is.
Na aangifte van fraude of een vermogensmisdrijf kan de officier van justi-
tie besluiten om vervolging in te stellen. Naast een straf kan de officier 
van justitie ook ontneming vorderen van het bedrag dat op criminele 
wijze verkregen is. Om ervoor te zorgen dat de ontnemingsvordering ook 
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betaald wordt, kan het OM conservatoir (en later executoir) beslag laten 
leggen op bankrekeningen of waardevolle eigendommen. In 2012 is voor 
ongeveer 29 miljoen euro geïnd via ontnemingsmaatregelen en verbeurd-
verklaringen. Dat was een stijging van 118% ten opzichte van 2005.

Naast VenJ ontvangen ook andere ministeries en lokale overheden geld 
uit (bestuurlijke) boetes en terugvorderingen bij schending van de regel-
geving. De Minister van VenJ heeft hierover de Tweede Kamer geïnfor-
meerd (Kamerstukken II 2011/12, 29 911, nr. 69). Aangezien het niet altijd 
duidelijk is in hoeverre de schendingen van de regelgevingen vergissin-
gen dan wel delicten betreffen, zijn deze bedragen niet meegenomen in 
deze analyse. Andere partijen die geld ontvangen uit veiligheidszorg zijn 
bijvoorbeeld advocaten en verzekeringsmaatschappijen. Hierover zijn 
geen betrouwbare cijfers beschikbaar.

10.6 Maatschappelijke schade van criminaliteit

In deze paragraaf komt de maatschappelijk schade van criminaliteit 
aan bod. Het gaat daarbij achtereenvolgens om door bedrijfsleven, huis-
houdens en overheid geleden schade als gevolg van misdrijven, overtre-
dingen en overlast. In totaal bedraagt de schade door criminaliteit in 2012 
naar schatting minstens 24,2 miljard euro, waarvan het meeste ten laste 
komt van de huishoudens (zie figuur 10.17 en tabel 10.17 in bijlage 4).15 
Dit bedrag correspondeert met circa 4% van het bruto binnenlands pro-
duct, ofwel wat we gezamenlijk in Nederland verdienen. Dit bedrag is een 
ondergrens, aangezien veel schadeposten niet goed ingeschat kunnen 
worden. Per schadepost is het gemiddelde over 10 jaar berekend voor zover 
beschikbaar. Vervolgens zijn deze gemiddelden opgeteld om tot een totaal 
bedrag voor de maatschappelijke schade te komen.16

15 Zie bijlage 3. In de Excel-versie van tabel 10.17 en 10.19 zijn cijfers opgenomen van alle tussenliggende 
jaren. Zie hiervoor de websites van WODC of CBS.

16 In voorgaande edities van Criminaliteit en rechtshandhaving werd niet het gemiddelde berekend, maar 
werd het meest recente gegeven genomen als schatting van de omvang van een schadepost. Omdat 
sommige schadeposten over de jaren heen nogal sterk fluctueren, leidde deze aanpak tot sterke 
fluctuaties in de einduitkomst. Om de uitkomsten stabieler te maken is sinds de vorige editie van 
Criminaliteit en rechtshandhaving ervoor gekozen om het 10-jaars voortschrijdend gemiddelde te nemen. 
Deze methode is dit jaar nog wat aangescherpt.

http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/index.aspx/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/cijfers/incidenteel/maatwerk/2014-criminaliteit-rechtshandhaving-mw.htm
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Figuur 10.17 Maatschappelijke schade in 2012,* in mld euro**
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* Voorlopige cijfers. 
** Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.17 in bijlage 4. 
Bron: zie bijlage 3; bewerking WODC

10.6.1 Schade voor bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen lijden naar schatting jaarlijks 6,3 miljard euro 
schade als gevolg van criminaliteit. Ten opzichte van 2011 is het bedrag 
nauwelijks veranderd. Het merendeel hiervan betreft directe schade aan 
en/of diefstal van goederen en/of transportmiddelen, fraude, inbraak en 
geweld tegen personen. Bij de directe schade moet worden gedacht aan 
kosten die zijn gemaakt voor vervanging en reparatie en dergelijke (zie de 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, bijlage 3). Indirecte schade, daar-
entegen, heeft betrekking op bijvoorbeeld vertraging in de levering van 
producten en diensten. Een andere vorm van indirecte schade voor het 
bedrijfsleven is productieverlies doordat werknemers die slachtoffer van 
een misdrijf zijn geworden, ziek thuis zitten. Het is niet bekend in hoever-
re schade geleden door bedrijven gedekt is door verzekeringen.

10.6.2 Schade voor huishoudens

In de CBS-slachtofferenquêtes werd in het verleden gevraagd naar de 
schade die burgers hadden ondervonden als gevolg van een aantal veel-
voorkomende delicten. Deze cijfers zijn gecombineerd met een schatting 
van de schade als gevolg van beleggingsfraude, identiteitsfraude, telecom-
fraude en datingfraude.17 De totale schade op jaarbasis voor huishoudens 
wordt geraamd op 14,8 miljard euro. Dat is een daling van circa 1% ten 
opzichte van 2011. Diefstal, vandalisme en overige misdrijven leveren 
de grootste schadeposten op. Bij vernielingen zijn met name auto’s het 

17 Zie bijlage 3.
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 mikpunt. Met 11,3 miljard euro overtreft de immateriële schade verreweg 
de materiele schade van 3,4 miljard euro.

10.6.3 Schade voor de overheid

Ook de overheid lijdt schade als gevolg van criminaliteit. De totale schade 
voor de overheid wordt geraamd op 812 miljoen euro op jaarbasis. Dat is 
een daling van circa 1% ten opzichte van 2011. Het gaat daarbij onder 
andere om fiscaal nadeel of wederrechtelijk verkregen voordeel door 
fraude, meestal opgespoord door de bijzondere opsporingsdiensten. Bij 
financieel-economische fraude moet worden gedacht aan bijvoorbeeld 
corruptie in het bedrijfsleven, malafide ondernemingen en zorgfraude. 
Daarnaast zijn ook fiscale fraude en economische fraude met sociale ver-
zekeringen en voorzieningen mogelijk. Overigens worden kleinere vormen 
van fraude bestuursrechtelijk afgedaan (zie hoofdstuk 8) en hier niet mee-
genomen.
Met middelzware en lichte fraudegevallen is naar schatting een bedrag 
van ongeveer 160 miljoen euro op jaarbasis gemoeid. Het betreft hier 
opgespoorde fraude met de bijstand, arbeidsongeschiktheidsverzekerin-
gen, kinderbijslag, (nabestaanden)pensioen, werkloosheidsverzekeringen 
en ziektewet. Gemiddeld wordt er 48 miljoen euro aan zware sociale-
verzekeringsfraude opgespoord. Een groot deel van de opgespoorde 
fraude betreft identiteitsfraude. De jaarlijkse schade aan gemeente-
eigendommen wordt geschat op 33 miljoen euro. Dit is vermoedelijk een 
ondergrens.

10.6.4 Schade voor meerdere partijen

Sommige vormen van criminaliteit betreffen niet uitsluitend één catego-
rie slachtoffers, maar kunnen slachtoffers maken onder burgers, bedrij-
ven en overheid. De totale schade van deze criminaliteit is op jaarbasis 
ruim 2,4 miljard euro. Dit is een stijging van 11% t.o.v. 2011. De grootste 
schadepost is verzekeringsfraude met 705 miljoen euro, gevolgd door fail-
lisementsfraude met 509 miljoen euro en energiediefstal met 190 miljoen 
euro. Fraude met betaalmiddelen leidt tot een schadepost van 71 miljoen 
euro. Daarvan is 33 miljoen te wijten aan fraude met pinpassen (inclu-
sief skimming), 23 miljoen aan fraude met internetbankieren (inclusief 
phishing), 13 miljoen aan creditcardfraude en de rest aan fraude met cash 
transacties en vals geld.

10.7 Schadecompensatie

Soms wordt (een deel van) de geleden schade van slachtoffers van crimi-
naliteit vergoed. Alleen over vergoeding van de schade voor huishoudens 
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zijn enige gegevens beschikbaar. In hoeverre de schade geleden door de 
overheid of bedrijven of instellingen wordt vergoed, is niet bekend.
Uit de Politiemonitor Bevolking van 2002 blijkt dat aan huishoudens bij 
benadering ongeveer 43% van de materiële schade door de verzekering 
wordt vergoed. Het is niet bekend in hoeverre de medische kosten als 
gevolg van opgelopen letsel worden gedekt door ziektekostenverzeke-
ringen en zo ja, of de zorgverzekeraars de schade op de dader proberen 
te verhalen. Bij fraude met betaalmiddelen wordt het grootste gedeelte 
van de schade voor huishoudens vergoed door de banken. Daarnaast 
kan enige compensatie plaatsvinden door het SGM (zie paragraaf 10.1.8 
en tabel 10.18 in bijlage 4) en/of door de dader zelf in de vorm van een 
door de rechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel (bijna 35 miljoen 
euro). Bij verkeersmisdrijven kan het Waarborgfonds Motorverkeer een 
ver goeding geven. In 2012 werd bijna 58 miljoen euro uitgekeerd voor 
schade aan motorrijtuigen als gevolg van een misdrijf (zie figuur 10.18).

Figuur 10.18 Vergoeding van de schade aan huishoudens, 
index 2005=100*
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.18 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, CJIB, Waarborgfonds Motorverkeer, bewerking WODC




