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–	 In 2013 werden 209.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) 
ingeschreven. Dit is een daling van 23% ten opzichte van 2007. In 2013 was 
het aantal ingeschreven zaken het laagst.

–	 Het aantal uitgebrachte dagvaardingen in 2013 bedroeg 114.000. Dit is 
28% minder dan het aantal dagvaardingen in 2007. Het percentage 
dagvaardingen van alle door het OM behandelde misdrijfzaken is in 2013 
50%.

–	 Het OM heeft sinds de invoering van de wet OM-afdoening in 2008 
ruimere mogelijkheden om zaken zelfstandig af te doen. Het OM deed in 
2013 37% van de zelf afgedane misdrijfzaken (112.000 in 2013) af met een 
strafbeschikking. Eén op de negen zaken eindigde met een aanbod voor 
een transactie en één op de drie met een onvoorwaardelijk sepot.

–	 In 2013 werd de strafbeschikking 42.000 keer opgelegd. In verreweg de 
meeste gevallen wordt de bestrafte verplicht tot betaling van een geldsom. 
Bij een minderheid van zaken wordt een taakstraf opgelegd. Bij transacties 
in misdrijfzaken werd de voorwaarde betaling geldsom eveneens het 
vaakst (54%) aangeboden. Bij minderjarige verdachten kwam het aanbod 
met de voorwaarde van een taakstraf het meest voor (67%).

–	 Het aantal technische sepots is tussen 2007 en 2013 met 62% 
toegenomen tot 24.000 in 2013. Bij vier van de vijf technische sepots is 
er te weinig bewijs om tot vervolging over te kunnen gaan. Het aantal 
onvoorwaardelijke beleidssepots nam met 52% toe tot 15.000 in 2013. 
Ook het aantal voorwaardelijke beleidssepots nam sterk toe, namelijk met 
76% tot 10.000.

–	 De gemiddelde doorlooptijd stijgt. In 2013 was de gemiddelde doorlooptijd 
van door het OM afgedane misdrijfzaken 17 weken, bij de minderjarigen 
was dit 13 weken.

Het vorige hoofdstuk bevatte onder meer een beschrijving van de 
 populatie 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 vervolging van verdachten in misdrijfzaken2 centraal.
In 2008-2009 is het OM na een experimentele periode gestart met het 
overhevelen van misdrijfzaken vanuit het oude bedrijfsprocessen-
systeem 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 

1 Met dank aan A.W.M. van der Heijden en J. de Ridder van het Parket-Generaal voor hun bijdrage aan dit 
hoofdstuk. 

2 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.



110 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

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 
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%.3

Behalve bovengenoemde opmerking over het GPS-systeem is een tweede 
opmerking bij het duiden van de cijfers van belang. Anders dan in de 
vorige editie van deze publicatie is in het totaal OM-afdoeningen niet het 
aantal geslaagde executies van de strafbeschikking geteld maar het aantal 
opgelegde beschikkingen. Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, kan 
de strafbeschikking, behalve op het moment van een geslaagde executie, 
ook op het moment van eerste beoordeling door het OM worden geteld. 
In dit laatste geval spreken we van de ‘opgelegde’ strafbeschikking. In een 
aparte box in dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de relatie tussen 
de opgelegde strafbeschikkingen en de aangeboden transacties (zie ook 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8).

In paragraaf 5.1 wordt de vervolging in misdrijfzaken tegen alle 
 verdachten (minder- en meerderjarigen en rechtspersonen) behandeld.4 
Achtereenvolgens 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). Para-
graaf 5.2 kent dezelfde opbouw, maar gaat uitsluitend over misdrijfzaken 
tegen minderjarige verdachten.

3 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 vaker 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.

4 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, gedetailleerdere uitsplitsingen 
bevatten, en naast de absolute aantallen ook percentages weergeven.

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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5.1 Misdrijfzaken tegen alle verdachten

Na afronding van het opsporingsonderzoek beslist de opsporings instantie 
of een opgemaakt proces-verbaal wordt doorgezonden naar het OM voor 
verdere vervolging. De officier van justitie bepaalt of een zaak aan de 
rechter wordt voorgelegd of dat deze door het OM zelf wordt afgedaan. 
Het aantal uitgebrachte dagvaardingen in 2013 bedroeg 114.000. Dit is 
28% minder dan het aantal dagvaardingen in 2007. Het percentage dag-
vaardingen van alle door het OM behandelde misdrijfzaken is in 2013 
50%. Met andere woorden, het OM doet de helft van alle misdrijfzaken 
zelf af en brengt de andere helft voor de rechter (zie tabel 5.1 in bijlage 4). 
In dit hoofdstuk wordt niet nader ingegaan op gedagvaarde zaken; die 
komen aan de orde in het volgende hoofdstuk (berechting). De rest van 
deze paragraaf behandelt de door het OM zelfstandig afgedane misdrijf-
zaken.

Een misdrijfzaak is een bij het OM ter (verdere) afhandeling ingeschre-
ven proces-verbaal tegen één verdachte wegens één of meer misdrijven. 
Een misdrijfzaak kan dus meer dan één misdrijf bevatten. Voor de inde-
ling in delictcategorieën worden dergelijke zaken gerekend tot het misdrijf 
waarop in de wet de hoogste straf staat. Bij gelijke straffen is het eerstge-
noemde 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 
meerderjarige verdachten (18 jaar en ouder). Deze paragraaf behandelt de 
misdrijfzaken tegen alle verdachten tezamen.

5.1.1 Ingeschreven misdrijfzaken

In de periode 2007-2013 is het aantal bij het OM ingeschreven misdrijfza-
ken gedaald van 273.000 naar 209.000, een daling van 23% (zie figuur 5.1). 
In 2007 is het aantal ingeschreven zaken het hoogst, en – na een dip in 
2010 – in 2013 het laagst. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn in 2010 de 
effecten van de invoering van en registratie in GPS het meest merkbaar. 
Voorts heeft de wet OM-afdoening een steeds groter effect op de instroom, 
doordat het CJIB steeds meer strafbeschikkingen namens het OM afhan-
delt. Alleen als de bestrafte verzet aantekent of de executie mislukt, 
stromen die zaken nog in bij het OM. Er treedt in deze periode een ver-
schuiving op in zowel de verdeling naar type verdachte als misdrijf.
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Figuur 5.1 Bij het OM ingeschreven en afgedane misdrijfzaken, 
index 2007=100
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Van alle in 2013 ingeschreven verdachten is 88% meerderjarig, 10% 
minderjarig en 2% een rechtspersoon. Vergeleken met 2007 neemt het 
aandeel mannen, maar vooral het aandeel vrouwen in relatieve zin toe. 
Het aandeel rechtspersonen, en vooral het aandeel minderjarige verdach-
ten, zowel jongens als meisjes, neemt af (zie tabel 5.1 in bijlage 4).
De bovenbeschreven daling van het geregistreerde aantal ingeschre-
ven zaken ten opzichte van 2007 kan vooral worden toegeschreven aan 
verkeersmisdrijven (-46%), vernielingen en misdrijven tegen openbare 
orde en gezag (-43%) en gewelds- en seksuele misdrijven (-18%). Het aantal 
ver mogensmisdrijven daalt niet. Ruim 35% van de in 2013 ingeschreven 
misdrijfzaken betreft een vermogensmisdrijf (27% in 2007). Het aandeel 
ingeschreven misdrijfzaken in 2013 wegens vernielingen en mis drijven 
tegen openbare orde en gezag is 11% (was 15%), wegens gewelds- en 
 seksuele misdrijven 21% (was 19%) en dat van de verkeersmisdrijven 
14% (was 19%) (zie tabel 5.2 in bijlage 4).
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5.1.2 Door het OM 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 de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Zo niet, dan doet het 
OM de misdrijfzaak met een eigen beslissing af. Deze paragraaf behandelt 
de door het OM zelfstandig afgedane misdrijfzaken. Het aantal in een jaar 
afgedane misdrijfzaken is overigens niet precies hetzelfde als het aantal in 
dat jaar ingeschreven zaken. Het OM behandelt ook zaken van voorgaan-
de jaren en sommige zaken pas in het jaar daarna of nog later.5

In 2013 was het aantal afdoeningen door het OM 112.000. Dit is een 
afname met 8% ten opzichte van 2007. De daling in het aantal afdoenin-
gen door het OM wordt, evenals bij de instroom, deels verklaard door de 
invoering van GPS en de wet OM-afdoening. Van alle door het OM zelf-
standig afgedane misdrijfzaken in 2013 ging het in 77% om een man, in 
19% om een vrouw en in 3% om een rechtspersoon (zie tabel 5.1).

Het aandeel vermogensmisdrijven in het totaal van de OM-afdoeningen 
neemt toe van 26% in 2007 naar 30% in 2013. Ook het aandeel gewelds- en 
seksuele misdrijven neemt toe: van 19% naar 21%, evenals het aandeel 
drugsmisdrijven (5% naar 7%). De aandelen vernielingen en misdrijven 
tegen openbare orde en gezag (van 17 naar 11%), en economische delicten 
(van 12 naar 8%) dalen, terwijl het aandeel van verkeersmisdrijven gelijk 
blijft (14%) (zie figuur 5.2).

5 Zie voor doorlooptijden van misdrijfzaken paragraaf 5.3.
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Figuur 5.2 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken* 
naar soort misdrijf
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* Een zaak is door het OM afgedaan als er een OM-beslissing tot sepot, transactie, voeging, over-
dracht of strafbeschikking is. Bij de transactie gaat het om de aangeboden transacties. Bij de 
strafbeschikking gaat om het aantal opgelegde strafbeschikkingen.

** Voorlopige cijfers.
Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2013 seponeerde het OM bijna twee op elke vijf afgedane misdrijf-
zaken. Eén op de zes zaken werd afgedaan met een aanbod voor een 
transactie en bijna twee op de vijf met een strafbeschikking. De verhou-
ding tussen de verschillende wijzen van afdoening door het OM is in de 
periode 2007-2013 geheel veranderd. De aandelen transacties, voegingen 
en overdrachten namen af, terwijl het aandeel sepots en het aandeel straf-
beschikkingen navenant toenamen (zie figuur 5.3). Hieronder wordt nader 
ingegaan op de verschillende afdoeningswijzen door het OM.
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Figuur 5.3 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken naar 
wijze van afdoening
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Afdoening door transactie
In de periode 2007-2013 daalde het aantal aangeboden transacties met 
82% van 74.000 tot 13.000. Dit is 12% van alle afdoeningen OM. Ruim de 
helft van de aangeboden transacties bestaat uit het betalen van een geld-
som. Het aantal aangeboden transacties betaling geldsom daalde in deze 
periode ongeveer even sterk als het totale aantal aangeboden transacties. 
Het aantal aangeboden transacties met als voorwaarde het uitvoeren 
van een taakstraf is in de periode 2007-2013 met 77% gedaald. In 2013 
had 29% van de aangeboden transacties de voorwaarde taakstraf (zie 
figuur 5.4).
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Figuur 5.4 Soort transactie OM

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Betaling geldsom Taakstraf
Schadevergoeding Overige transacties

* Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 5.4 in bijlage 4.
Bron: CBS

Bijna 40% van de transacties met het aanbod om een geldsom te betalen 
betreft een vermogensmisdrijf (zie tabel 5.6 in bijlage 4). Bij de trans acties 
met het aanbod voor een taakstraf gaat het vrijwel even vaak om een 
vermogensmisdrijf (41%), gevolgd door een vijfde voor gewelds- en seksu-
ele misdrijven en minder dan een vijfde  voor vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag (zie tabel 5.7 in bijlage 4).

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. De bedoeling is dat de strafbeschikking de transactie op 
termijn vervangt (zie hoofdstuk 2). Een deel van de misdrijfzaken die 
voorheen aan de rechter werden voorgelegd, wordt tegenwoordig door 
het OM zelf afgedaan. Bij rijden onder invloed legt in de meeste gevallen 
het CJIB namens het OM een strafbeschikking op. Die zaken stromen dus 
gewoonlijk niet meer in bij het OM. Dit gebeurt wel in geval van verzet of 
mislukte executie.
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Omdat de invoering van de strafbeschikking gefaseerd plaatsvindt, is 
het aandeel van de opgelegde strafbeschikking in de afdoeningen door 
het OM de afgelopen jaren gestaag toegenomen: van minder dan 5.000 in 
2009 naar 44.000 in 2012. In 2013 heeft deze stijgende trend zich niet door-
gezet: het aantal opgelegde strafbeschikkingen komt dan uit op 42.000 
(6% lager dan 2012). In 2013 is dit 37% van het totaal aantal afdoeningen 
door het OM. In 2012 was het aandeel van de afdoeningen middels een 
strafbeschikking even groot (zie tabel 5.4 in bijlage 4). Wordt onderscheid 
gemaakt naar delict, dan valt op te merken dat de telling bij de opgelegde 
strafbeschikkingen in 2013 het grootst is voor de verkeersmisdrijven; 29%. 
In 2009 en 2010 was het percentage bij de verkeersmisdrijven bijna 100%, 
hetgeen niet verwonderlijk is gezien het feit dat de strafbeschikking in 
deze jaren alleen nog maar voor dit type misdrijf, in het bijzonder rijden 
onder invloed, kon worden opgelegd (bron: jaarbericht CJIB). Bij 25% ging 
het om een vermogensmisdrijf in 2013 (zie tabel 5.8 in bijlage 4).
Indien de bestrafte tegen de strafbeschikking tijdig verzet aantekent, kan 
het OM besluiten om de zaak alsnog te seponeren, de strafbeschikking te 
wijzigen of de bestrafte op te roepen ter zitting. In het laatste geval kan 
de rechter het verzet honoreren en de strafbeschikking vernietigen of 
het verzet ongegrond verklaren en een sanctie opleggen. In beide geval-
len komt de beschikking te vervallen. In 2009 zijn uiteindelijk 2.100 door 
het OM opgelegde strafbeschikkingen afgehandeld, dat wil zeggen dat er 
sprake is van executie van de strafbeschikking. Een executie houdt in dat 
de opgelegde sanctie door het CJIB ten uitvoer is gelegd en dit door het 
OM geregistreerd is. In 2013 bedroeg het aantal ten uitvoer gelegde straf-
beschikkingen ruim 13.000, dat is 36% lager dan de 20.400 in 2012.

Ontwikkeling opgelegde strafbeschikkingen in vergelijking tot 
aangeboden transacties

OM-strafbeschikkingen komen voor een belangrijk deel in de plaats van 
OM-transacties. Deed het OM in 2008 – net voor de introductie van de 
strafbeschikking – nog 68.000 zaken (56% van de zelfstandig door het 
OM afgedane zaken) via een transactieaanbod af, in 2013 werden nog 
slechts 13.000 zaken (12%) via deze wijze afgedaan. Hier tegenover staat 
dat er steeds meer strafbeschikkingen werden opgelegd. In die zin lijkt de 
strafbeschikking de transactie voor een groot deel te hebben vervangen (zie 
de figuur op de volgende pagina en hoofdstuk 8).
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Figuur  Ontwikkeling opgelegde strafbeschikkingen en 
aangeboden transacties
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Afdoening door seponering
Het aantal sepots (onvoorwaardelijk en voorwaardelijk) steeg van 30.000 in 
2007 naar 49.000 in 2013. Daarmee is het aantal sepots in de periode 2007-
2013 gestegen met 61%. Bijna de helft van de sepots zijn technische sepots. 
Het aantal technische sepots is in 2013 gestegen tot 24.000. Ten opzichte van 
2007 is dit een stijging met 62%. Van de sepots in 2013 was ruim de helft een 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beleidssepot.
Het totale aantal beleidssepots is in 2013 gestegen tot 25.000, een stijging 
met 61% ten opzichte van 2007. Bij de onvoorwaardelijke beleidssepots 
onderscheiden we sepots met waarschuwing en kale sepots. De beleids-
sepots met waarschuwing zijn de afgelopen jaren geleidelijk grotendeels 
vervangen door voorwaardelijke sepots. In juridisch opzicht is deze 
afdoeningsvorm minder vrijblijvend, omdat het niet voldoen aan de 
voorwaarde(n) kan leiden tot vervolging en strafoplegging. De opgelegde 
voorwaarden worden door het OM veelal bepaald in samenspraak met 
gemeenten en andere ketenpartners. Hierbij wordt niet alleen gekeken 
naar de strafrechtelijke aspecten maar ook naar de maatschappelijke 
context waarin het delict is gepleegd, teneinde te komen tot een betekenis-
volle interventie. Het aantal voorwaardelijke sepots is tussen 2007 en 2013 
met 76% toegenomen tot bijna 10.000, terwijl het aantal beleidssepots met 
waarschuwing met 72% is gedaald tot minder dan 2000. Een kaal sepot is 
een sepot zonder waarschuwing en zonder voorwaarden. Het aantal kale 
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beleidssepots is jarenlang afgenomen tot het in 2009 weer jaarlijks begon 
toe te nemen. In 2013 is ruim de helft van de beleidssepots een kaal sepot.

Figuur 5.5 Soort sepot OM
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Van alle misdrijfzaken die het OM in 2013 met een onvoorwaardelijk 
beleidssepot afdeed, gaat het in 24% van de gevallen om een gewelds-
misdrijf; dit is meestal een mishandeling.6 In 2007 was dit 26%. In 2013 
betrof 29% van de onvoorwaardelijke beleidssepots een zaak met een 
vermogensmisdrijf. Het aantal economische misdrijven dat met een 
beleidssepot werd afgedaan, is in dezelfde periode met 8% afgenomen (zie 
tabel 5.9 in bijlage 4).

Afdoening door voeging
Het OM kan zaken op twee manieren voegen. De voeging ter berechting 
is het samenvoegen door het OM van ingeschreven misdrijfzaken om de 
rechter deze zaken tegelijk te laten beoordelen. Het gaat dan vaak om 
meerdere zaken met dezelfde verdachte. Bij een voeging ad informandum 

6 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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voegt het OM een misdrijfzaak zonder tenlastelegging bij een andere zaak 
die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepa-
ling van de strafmaat rekening te laten houden met de feiten in de gevoeg-
de zaak (zie ook hoofdstuk 2). GPS-zaken worden niet meer gevoegd. Waar 
het OM in deze gevallen vroeger besloot tot voeging ad informandum, zal 
nu gekozen worden voor een afdoening met bijvoorbeeld een kleine taak-
straf. In een zaak waar voeging ter berechting voor de hand ligt, zal nu 
gekozen worden voor een dagvaarding (bron: jaar berichten OM). De aan-
tallen voegingen ad informandum en ter berechting, alleen nog in gebruik 
bij de complexe zaken, daalden dan ook tot respectievelijk 2.100 en 2.900 
in 2013 (zie tabel 5.4 in bijlage 4).

Afdoening door overdracht
Ten slotte kan het OM zaken overdragen aan een ander arrondissements-
parket. Dit gebeurt in beginsel op procestechnische gronden. Meestal 
gaat het er dan om dat een zaak is ingeschreven in het ene arrondissement 
terwijl een ander arrondissement bevoegd is. Het aantal overdrachten 
lag in 2007 en 2008 rond de 3.500. Als een GPS-zaak wordt overgedragen, 
krijgt deze niet meer, zoals voorheen, een nieuw parketnummer bij het 
ontvangend parket; het parketnummer blijft gelijk en alleen de behan-
delende instantie wordt in de registratie aangepast. In 2013 is het aantal 
overdrachten gedaald tot 800 (zie tabel 5.4 in bijlage 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. Behandeld worden achtereenvolgens de 
aard, omvang en ontwikkeling van de ingeschreven en afgedane misdrijf-
zaken en de wijzen van afdoening van misdrijfzaken door het OM.
Net als bij meerderjarigen bepaalt de officier van justitie of een zaak aan 
de rechter wordt voorgelegd of dat die door het OM zelf wordt afgedaan. 
In 2013 was het aantal uitgebrachte dagvaardingen tegen minderjarigen 
8.700. Dit was 8% van het totale aantal dagvaardingen in dat jaar. In 2007 
was dit aandeel nog 11%. Het percentage dagvaardingen van alle door het 
OM behandelde misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten lag in de 
periode 2007-2013 steeds rond 41% (44% in 2013; zie tabel 5.1 in bijlage 4). 
Dit is minder dan het percentage dagvaardingen tegen alle verdachten, 
dat in 2013 50% was (zie paragraaf 5.1). Over gedagvaarde zaken wordt 
hieronder geen nadere informatie gepresenteerd; die worden in hoofd-
stuk 6 (berechting) behandeld. De rest van deze paragraaf behandelt 
de door het OM zelfstandig afgedane misdrijfzaken tegen minderjarige 
verdachten.



121Vervolging

5.2.1 Ingeschreven misdrijfzaken

Het aantal bij het OM ingeschreven misdrijfzaken tegen minderjarige 
verdachten bedroeg in 2007 bijna 39.000. Daarna daalde dit aantal tot 
19.000 in 2013. Dit is de helft van het totale aantal ingeschreven zaken in 
2007 (zie figuur 5.6).

Figuur 5.6 Bij het OM ingeschreven en afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten, index 2007=100
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Voor corresponderende cijfers zie tabel 5.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen verandert bij de 
minderjarigen in de periode 2007-2013 niet (zie tabel 5.1 in bijlage 4). 
42% van de in 2013 ingeschreven misdrijfzaken tegen minderjarigen 
betreft een vermogensmisdrijf. Dit was 37% in 2007. Het aandeel vernie-
lingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag is afgenomen van 
30% tot 20% en het aandeel gewelds- en seksuele misdrijven nam toe van 
20% tot 23% (zie tabel 5.10 in bijlage 4).

5.2.2 Door het OM afgedane misdrijfzaken

In vergelijking met de afdoening van alle misdrijfzaken worden de mis-
drijfzaken van minderjarigen relatief vaak afgedaan door het OM zelf. 
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In 2013 was het aantal zelfstandig door het OM afgedane misdrijfzaken 
tegen minderjarigen 11.000. Dit is 56% van alle door het OM behandelde 
zaken tegen minderjarigen (zie tabel 5.1 en tabel 5.11 in bijlage 4). Ruim 
een derde (36%) van de zelfstandig door het OM afgedane misdrijfzaken 
tegen minderjarigen had te maken met vermogensmisdrijven, 22% met 
vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag en 24% met 
gewelds- en seksuele misdrijven. Het aandeel vernielingen is in de periode 
2007-2013 afgenomen van 32% naar 22%, het aandeel geweldsmisdrijven 
nam toe van 19% naar 24% (zie figuur 5.7 en tabel 5.11).

Figuur 5.7 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten naar soort misdrijf
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Bijna een derde (32%) van alle misdrijfzaken tegen minderjarigen die het 
OM in 2013 zelf afdeed betrof een aanbod van een transactie, vaak met 
een leer- of werkproject als gestelde voorwaarde. Ruim een derde betrof 
een onvoorwaardelijk sepot (35%). In 2012 was bijna de helft nog een 
transactieaanbod (46%) en een vijfde (22%) een onvoorwaardelijk sepot 
(zie tabel 5.12 in bijlage 4). Het aandeel voorwaardelijke sepots stijgt van 
5% in 2007 naar 12% in 2013. Bezien over de hele periode 2007-2013 nam 
het aandeel aangeboden transacties in het totaal van de door het OM 
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afgedane misdrijfzaken af, terwijl het aandeel van de afdoeningen door 
sepot, zowel onvoorwaardelijke als voorwaardelijke sepots, is gestegen 
(zie figuur 5.8). Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende 
afdoeningswijzen.

Figuur 5.8 Percentage door het OM afgedane misdrijfzaken tegen 
minderjarige verdachten naar wijze van afdoening
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Afdoening door transactie
In zaken tegen minderjarigen die niet aan de rechter werden voorgelegd, 
was de transactie tot 2012 de meest toegepaste OM-afdoening. In 2013 
is het sepot de meest toegepaste OM-afdoening. Het aantal aangeboden 
transacties nam namelijk in de periode 2007-2013 met 76% af: van 14.700 
naar 3.600. Het aanbod van een transactie met als voorwaarde het uitvoe-
ren van een taakstraf komt het vaakst voor. In 2013 was dit twee derde van 
alle aangeboden transacties, net als in de overige jaren. Het aanbieden 
van deze transacties nam in dezelfde periode met 76% af (zie figuur 5.9). 
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Transacties met als aanbod het betalen van een geldsom (9%) en schade-
vergoeding (12%) worden bij minderjarigen veel minder vaak toegepast.

Figuur 5.9 Soort transactie OM minderjarigen
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Van de misdrijfzaken die met een aangeboden transactie zijn afgedaan 
betreft 36% vermogensmisdrijven en 24% vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag. Een vijfde (20%) van de aangeboden 
transacties betreft misdrijfzaken met gewelds- en seksuele mis drijven. 
Tussen 2007 en 2013 stijgt het aandeel aangeboden transacties van 
gewelds- en seksuele misdrijven van 16 naar 20% en van vermogens-
misdrijven van 34 naar 36%. Het aandeel aangeboden transacties van 
vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag daalt van 
33 naar 24% (zie tabel 5.13 in bijlage 4). Het beeld bij de transacties met 
een aanbod voor een taakstraf komt ruwweg overeen met dat van het 
totaal van de aangeboden transacties (zie tabel 5.15 in bijlage 4). Bij de 
transacties met het aanbod om een geldsom te betalen gaat het in 36% 
van de gevallen om een verkeersmisdrijf, dat is een beduidend hoger 
aandeel dan bij de transacties met het aanbod voor een taakstraf (3,6%; 
zie tabel 5.14 in bijlage 4).

Afdoening door strafbeschikking
Per 2011 kan de strafbeschikking ook aan minderjarigen worden opge-
legd. In de cijfers zien we de strafbeschikking bij de minderjarigen voor 
het eerst in 2011: in totaal 17. In 2012 legde het OM 281 strafbeschikkin-
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gen op. In 2013 is dit aantal gestegen naar 370 (zie tabel 5.16 in bijlage 4). 
Indien we de zogenoemde geslaagde executies van de strafbeschikkingen 
in beeld brengen – dat wil zeggen dat de opgelegde sanctie ten uitvoer is 
gelegd – dan blijkt dat in 2013 207 strafbeschikkingen zijn afgehandeld 
(zie tabel 5.16 in bijlage 4).

Afdoening door sepot
Van alle in 2013 onvoorwaardelijk geseponeerde misdrijfzaken tegen min-
derjarigen werd 38% met een onvoorwaardelijk beleidssepot en 62% met 
een technisch sepot afgedaan. Het aantal onvoorwaardelijke sepots steeg 
tussen 2007 en 2008 naar 4.300. Tussen 2010 en 2012 schommelt dit aan-
tal tussen de 3.100 en 3.200. In 2013 steeg het aantal onvoorwaardelijke 
sepots naar het niveau van 2007. Deze recente stijging kan voornamelijk 
aan de stijging van het aantal technische sepots worden toegeschreven 
(26% van 2013 op 2012).
Het aantal onvoorwaardelijke beleidssepots daalde met 22% van 2007 tot 
en met 2013. In de periode 2007 tot 2010 is het aantal kale beleidssepots 
afgenomen, daarna volgde een jaarlijkse stijging. In 2013 is 63% van de 
onvoorwaardelijke beleidssepots een kaal sepot; bij de overige 37% krijgt 
de verdachte een waarschuwing. Het aantal voorwaardelijke beleidsse-
pots neemt toe van 1.300 in 2007 tot 1.700 in 2011. In 2012 en 2013 daalt dit 
aantal weer tot het uitgangsniveau (1300; zie figuur 5.10).

Figuur 5.10 Soort sepot OM bij minderjarigen
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Bij bijna drie op de tien misdrijfzaken tegen minderjarigen die het OM in 
2013 met een onvoorwaardelijk beleidssepot afdeed, ging het om gewelds- 
en seksuele misdrijven (29%). Ruim een kwart betrof vermogensmisdrij-
ven (27%) en ruim één vijfde betrof vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde en gezag (22%; zie tabel 5.17 in bijlage 4). In de periode 
2007-2013 daalde het aandeel sepots voor vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde en gezag van 33% naar 22%. Het aandeel beleids-
sepots voor gewelds- en seksuele misdrijven stijgt in die periode van 
26 naar 29%.

5.3 Doorlooptijden in misdrijfzaken OM

De tijd tussen het moment van inschrijving van een misdrijfzaak bij het 
OM en de afdoening door het OM wordt de doorlooptijd genoemd. De 
duur ervan wordt onder meer bepaald door de beschikbare personeelsca-
paciteit bij het OM en door de ingewikkeldheid en aard van het misdrijf 
waarvan een persoon wordt verdacht.

Figuur 5.11 Door het OM afgedane misdrijfzaken tegen alle verdach-
ten: doorlooptijden naar wijze van afdoening, in weken
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In de periode 2007-2009 nam de gemiddelde doorlooptijd van door het 
OM afgedane misdrijfzaken toe van 12 naar 17 weken. Daarna daalde de 
doorlooptijd naar 12 weken in 2011, om vervolgens weer te stijgen naar 
18 in 2013. De gemiddelde doorlooptijd verschilt per wijze van afdoening. 
Onvoorwaardelijk seponeren en voegen duren het langst (gemiddeld 
respectievelijk 23 en 22 weken), gevolgd door transigeren (11 weken). 
De geëxecuteerde strafbeschikking had met 5 weken de kortste doorloop-
tijd (zie figuur 5.11).

De gemiddelde doorlooptijd verschilt ook per delictgroep. Het afhandelen 
van misdrijfzaken in 2013 met verkeersmisdrijven duurde met 25 weken 
het langst, direct gevolgd door drugsmisdrijven, waarvan de doorloop-
tijd 24 weken bedraagt. Voor beide delictgroepen is een aanzienlijke 
stijging in doorlooptijd opgetreden in vergelijking tot de jaren daarvoor. 
In 2007 was de doorlooptijd van deze delictgroepen nog respectieve-
lijk 7 en 12 weken. Bij verkeersmisdrijven is een specifieke oorzakelijke 
factor voor de langere doorlooptijd aanwijsbaar. Rijden onder invloed tot 
een bepaald promillage wordt tegenwoordig door het CJIB afgehandeld, 
zodat voornamelijk zwaardere verkeersmisdrijven bij het OM instromen.7 
Vermogensmisdrijven scoorden met 18 weken gemiddeld. De duur van de 
afhandeling van (vuur)wapenmisdrijven was met 11 weken het kortst (zie 
figuur 5.12).

De afhandeling van misdrijfzaken duurt bij minderjarigen minder lang, 
bijna een maand korter dan bij alle door het OM zelfstandig afgedane 
misdrijfzaken. De gemiddelde doorlooptijd nam in de periode 2007-
2013 wel toe, namelijk van 9 naar 13 weken. Bij de minderjarigen duurde 
onvoorwaardelijk en voorwaardelijk seponeren het langst (beide gemid-
deld 15 weken). Voegen en transigeren hebben beide met 12 weken de 
kortste gemiddelde doorlooptijd (zie tabel 5.18 in bijlage 4). De gemiddelde 
doorlooptijd tussen de delictgroepen varieerde tussen de 11 en 16 weken. 
Evenals bij het totaal aan verkeers- en drugsmisdrijven, is ook bij minder-
jarigen bij deze delictgroepen een bovengemiddelde stijging waarneem-
baar in doorlooptijd. De doorlooptijd van verkeersmisdrijven steeg in de 
periode 2007-2013 van 6 naar 14 weken en van drugsmisdrijven van 9 naar 
16 weken (zie tabel 5.19 in bijlage 4).

7 Als een verkeersdelinquent verzet aantekent tegen een strafbeschikking die door het CJIB namens het 
OM is opgelegd, stroomt de zaak alsnog in bij het OM. Dit geldt ook als de executie mislukt.
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Figuur 5.12 Door het OM afgedane misdrijfzaken tegen alle verdach-
ten: doorlooptijden naar soort misdrijf, in weken
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