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– In 2013 deed de rechter 93.000 misdrijfzaken af. Dat is 27% minder dan in 
2007. In meer dan de helft van de zaken ging het om vermogensmisdrijven 
(37%) of gewelds- en seksuele misdrijven (21%). Het aandeel 
verkeersmisdrijven nam in de periode 2007-2013 af van 22% naar 17%.

–	 In 90% van de zaken sprak de rechter in 2013 een schuldigverklaring uit. 
Het percentage vrijspraken en ontslagen van rechtsvervolging nam toe van 
7% naar 10%. Bij de minderjarigen is er een stijging van 7% naar 13%.

–	 In 2013 zijn de aantallen opgelegde hoofdstraffen gedaald. In 2013 is de 
vrijheidsstraf de meest opgelegde straf (34.000), gevolgd door taakstraf 
(31.000) en geldboete op de derde plaats (25.000).

–	 Het aantal afgedane misdrijfzaken tegen minderjarigen daalde in de 
periode 2007-2013 tot bijna de helft, van 13.000 tot 7.000.

–	 Het totale aantal jeugddetenties is in de periode 2007-2013 met twee derde 
verminderd. Het aantal (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties halveerde 
in dezelfde periode van 1.900 naar 900. Het aandeel van de (deels) 
onvoorwaardelijke jeugddetenties op het totale aantal jeugddetenties steeg 
van 48 naar 64%.

–	 De behandeling van misdrijfzaken duurde in 2013 gemiddeld 37 weken. 
Dit is 11 weken langer dan in 2007.

–	 Het aantal door de gerechtshoven afgedane beroepszaken in 2013 was 
39.000; dit aantal ligt iets boven het niveau van 2007. Het aantal 
cassatieberoepen was met 4.200 in 2013 40% hoger dan dat in 2007.

Nadat de officier van justitie heeft besloten een verdachte te vervolgen, 
legt hij de zaak via een dagvaarding ter beoordeling aan de rechter voor. 
Die moet vaststellen of er sprake is geweest van schuld. Wordt de verdach-
te schuldig verklaard, dan legt de rechter doorgaans een sanctie op.
In dit hoofdstuk wordt de fase van berechting van verdachten in misdrijf-
zaken1 behandeld.2,3

Paragraaf 6.1 gaat over de berechting in misdrijfzaken tegen alle verdach-
ten samen, waar wordt ingegaan op de wijze van afdoening (para-
graaf 6.1.1) en de opgelegde sancties (paragraaf 6.1.2). Paragraaf 6.2 
kent dezelfde opbouw, maar gaat over misdrijfzaken tegen minderjarige 
verdachten. Paragraaf 6.3 gaat over de doorlooptijden van misdrijfzaken 
en in paragraaf 6.4 komen de berechting in hoger beroep en in cassatie 
aan de orde.

1 Misdrijfzaken zijn strafzaken tegen verdachten van een misdrijf die, als zij niet door het OM zelf worden 
afgedaan, behandeld worden 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.

2 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.

3 Evenals in hoofdstuk 5 is in dit hoofdstuk de opmerking over verschillen in meetgegevens tussen 
organisaties van toepassing; zie daarvoor hoofdstuk 1 en bijlage 3.

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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6.1 Berechting in eerste aanleg van alle verdachten

Tussen 2007 en 2013 nam het aantal misdrijfzaken dat de rechter afdeed 
af van 128.000 naar 93.000. Dit is een afname met 27%. De grootste daling 
deed zich voor bij de kinderrechter (-50%) en bij de politierechter (-29%) 
(zie figuur 6.1). De grootste daling over de gehele periode 2007 en 2013 
bekeken deed zich voor in 2010: er zijn in dat jaar 13% minder zaken afge-
daan dan in het voorgaande jaar (zie tabel 6.1 in bijlage 4). Deze scherpe 
daling hangt samen met de effecten van de invoering van het GPS-
systeem (zie hoofdstuk 5 en bijlage 3). Het aantal door de meervoudige 
kamer afgehandelde misdrijfzaken steeg met 7%.

In 2013 handelde de politierechter 80% van de misdrijfzaken af (tegen 
82% in 2007). De meervoudige kamer nam 13% in behandeling (tegen 
9% in 2007) en de kinderrechter 6% (tegen 9% in 2007).

Figuur 6.1 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijfzaken 
tegen alle verdachten naar soort rechter, index 2007=100
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Van alle berechte personen in 2013 was 87% man, 12% vrouw en minder 
dan 1% rechtspersoon. Vergeleken met 2007 daalt het aandeel minder-
jarigen relatief sterk (van 9 naar 7%), alsook het aandeel rechtspersonen 
(van 1,3 naar 0,4%). Het aantal misdrijfzaken tegen minderjarigen daalt 
dan ook bovengemiddeld. Waar het totale aantal door de rechter afge-
handelde misdrijfzaken daalde met 27%, daalde dat van de minderjarige 
mannen met 46% en van minderjarige vrouwen met 53%. Het aantal 
berechte rechtspersonen daalde met 77% (zie tabel 6.1 in bijlage 4). 
De meeste misdrijfzaken die de rechter in eerste aanleg in 2013 afhan-
delde, waren zaken met vermogensmisdrijven (37%) en gewelds- en 
seksuele misdrijven (21%). Vergeleken met 2007 nam het aandeel van 
de ver mogensmisdrijven (van 30 naar 37%) en de gewelds- en seksuele 
misdrijven (van 19 naar 21%) toe. Het aandeel verkeersmisdrijven nam 
af van 22% naar 17%. Het gaat hier vooral om rijden onder invloed; dit 
aandeel nam af van 17% naar 13% van het totale aantal afgedane misdrijf-
zaken. Rijden onder invloed is het eerste misdrijf dat al in 2008 voor 
afhandeling met een strafbeschikking4 in aanmerking kwam (zie tabel 6.2 
in bijlage 4).

6.1.1 Wijze van afdoening

De rechter kan een misdrijfzaak op verschillende manieren afdoen. 
Meestal verklaart de rechter een verdachte schuldig. In 2013 gebeurde dat 
in bijna 90% van de afgedane zaken. In bijna 10% werd de verdachte vrij-
gesproken of ontslagen van rechtsvervolging. In een relatief klein aantal 
zaken is er geen beslissing van de rechter, omdat de zaak niet is behan-
deld. Hier was bijvoorbeeld het OM niet-ontvankelijk of de rechter niet 
bevoegd. In de periode 2007-2013 nam het totale aantal schuldigverkla-
ringen met 29% af. Deze daling betreft de schuldigverklaringen met straf-
oplegging. Het aantal schuldigverklaringen zonder straf steeg in dezelfde 
periode met 57%. Het aantal vrijspraken nam toe in 2008 en daalde vervol-
gens tot en met 2013 naar ruwweg hetzelfde niveau als in 2007. Het aan-
deel vrijspraken en ontslagen van rechtsvervolging nam in de periode 
2007-2013 toe van 7 naar 10% (zie figuur 6.2).

4 Zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5.
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Figuur 6.2 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf-
zaken tegen alle verdachten naar eindbeslissing, 
index 2007=100
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Naarmate het bewijs moeilijker is vast te stellen, neemt het  percentage 
schuldigverklaringen in misdrijfzaken af. Het hoogste percentage schul-
digverklaringen hadden zaken met verkeersmisdrijven (96%;  waar onder 
rijden onder invloed, 98%), harddrugsmisdrijven (93%) en (vuur)wapen-
misdrijven (93%). In zaken met gewelds- en seksuele misdrijven (14%, 
waaronder verkrachting, 28%) en vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde en gezag (13%; hierna te noemen: vernielingen; waar-
onder discriminatie, 29%) volgde relatief vaak een vrijspraak of ontslag 
van rechtsvervolging. De categorie ‘overige misdrijven’ kende het hoog-
ste percentage vrijspraken en ontslagen van rechtsvervolging (30%) 
(zie figuur 6.3).



133Berechting

Figuur 6.3 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf-
zaken tegen alle verdachten: percentage vrijspraken en 
 ontslagen van rechtsvervolging naar soort misdrijf
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6.1.2 Opgelegde sancties

Als een verdachte schuldig is bevonden, kan de rechter besluiten één 
enkele straf of maatregel op te leggen of een combinatie van straffen en 
maatregelen (zie hoofdstuk 2). Doorgaans volgt op een schuldigverklaring 
ook een sanctie. In 2013 was het aantal opgelegde sancties 1,2 keer hoger 
dan het aantal schuldigverklaringen. Het aantal opgelegde sancties komt 
hoger uit dan het aantal schuldigverklaringen, omdat de sanctie vaak een 
combinatie van straffen en/of maatregelen is. In de periode 2007-2013 
nam het aantal schuldigverklaringen af van 118.000 naar 83.000 en daalde 
het aantal opgelegde sancties van 175.000 naar 118.000. De proportie 
opgelegde sancties op schuldigverklaringen nam in de periode daarmee af 
van 1,4 naar 1,2 (zie tabel 6.3 en 6.5 in bijlage 4).
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In 2013 werd bij 85% van de schuldigverklaringen een enkelvoudige 
hoofdstraf (vrijheidsstraf, geldboete of taakstraf) opgelegd. Bij 13% werd 
een combinatie van hoofdstraffen opgelegd. In de meeste gevallen was dit 
een combinatie van een voorwaardelijke vrijheidsstraf en een taakstraf 
(zie tabel 6.5 in bijlage 4).
De drie hoofdstraffen werden in 2013 beduidend minder vaak opgelegd5 
dan in 2007. Het aantal vrijheidsstraffen nam met 16% af, het aantal 
boetes is meer dan gehalveerd en het aantal taakstraffen nam af met 
24%. In 2007 werden taakstraf en vrijheidsstraf bijna even vaak opgelegd 
(41.000 maal), terwijl in 2013 de vrijheidsstraf de meest opgelegde straf 
is, gevolgd door taakstraf en geldboete op de derde plaats. In het onder-
staande stuk wordt nader ingegaan op de hoofdstraffen.

Gevangenisstraf en hechtenis
Van de opgelegde gevangenisstraffen en hechtenissen is bijna de helft 
geheel onvoorwaardelijk en een derde geheel voorwaardelijk opgelegd. 
Ruim een vijfde bestond uit een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk 
deel. In de periode 2007-2013 steeg het aandeel geheel onvoorwaardelijk 
opgelegde gevangenisstraffen en hechtenissen van 42 naar 46%. Het aan-
deel geheel voorwaardelijke straffen daalde van 36 naar 31%. Het aantal 
(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen is in de 
periode 2007-2013 aanvankelijk gedaald van 24.000 in 2007 naar 20.000 in 
2010 en is in de jaren daarna gestegen naar 23.000 in 2013 (zie tabel 6.5 
in bijlage 4). Meer dan de helft van deze straffen werd in 2013 opgelegd 
voor vermogensmisdrijven en 17% voor gewelds- en seksuele misdrijven. 
Ook zijn deze straffen relatief vaak (12%) toegepast voor drugsmisdrijven. 
In de periode 2007-2013 steeg het aandeel van de straffen voor vermogens-
misdrijven van 51 naar 56%, terwijl dat voor vernielingen (8 naar 7%) en 
drugsmisdrijven (15 naar 13%) een dalende trend toonde (zie figuur 6.4).

Ruim 40% van alle in 2013 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaar-
delijke gevangenisstraffen had een duur van minder dan 1 maand, bijna 
een kwart had een duur tussen 1 en 3 maanden en bijna drie op de tien 
hadden een duur tussen 3 maanden en 1 jaar. Het aandeel langdurige 
gevangenisstraffen (3 jaar en langer) lag op 4%. Sinds 2007 neemt het 
aandeel van de korte gevangenisstraffen van minder dan een maand toe. 
Ook het aandeel langdurige gevangenisstraffen steeg, maar in lichtere 
mate. De overige categorieën toonden een dalende ontwikkeling (zie 
tabel 6.9 in bijlage 4).

5 Het betreft zowel de (deels) onvoorwaardelijke sancties als de voorwaardelijke sancties.
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Figuur 6.4 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijfzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen naar soort misdrijf
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De detentieduur is dat deel van een door de rechter opgelegde onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, dat daadwerkelijk moet worden uitgezeten. 
Voor iedere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is de detentieduur te bere-
kenen door van de opgelegde strafduur de tijd af te trekken die op grond 
van de vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstelling6 mogelijk niet 
zal worden uitgezeten. Zo wordt (een benadering van) de werkelijk uit te 
zitten tijd verkregen. Per jaar kan de totale detentieduur van alle in dat 
jaar opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden berekend door 
alle detentieduren bij elkaar op te tellen: de detentiejaren. Het aantal 
detentiejaren geeft een indicatie van de minimaal uit te zitten hoeveel-
heid straf die in dat jaar is opgelegd.
In de periode 2007-2013 daalde het aantal onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen tot en met 2010 met 14%. Daarna nam het aantal  vrijheidsstraffen 

6 Medio 2008 is de vervroegde invrijheidstelling vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstelling (zie 
hoofdstuk 2). Bij de vervroegde invrijheidstelling hoefde standaard een deel van de straf niet te worden 
uitgezeten. Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen gestraften met een strafduur van 1 tot en 
met 2 jaar vrijkomen nadat zij 1 jaar plus een derde van de rest van de straf hebben uitgezeten. Van 
straffen langer dan 2 jaar moet twee derde worden uitgezeten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. 
Houdt de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden, dan kan de invrijheidstelling worden afgesteld, 
uitgesteld of herroepen. De regeling is minder ruim dan de vervroegde invrijheidstelling.
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weer toe en kwam in 2013 op bijna het oude niveau van 2007 terug. 
Het aantal opgelegde detentiejaren bij deze straffen bedroeg 9.000 in 2013. 
In de periode 2007-2013 schommelde het aantal detentiejaren tussen de 
9.000 en 9.500, met uitzondering van het jaar 2008, toen er 9.800 detentie-
jaren waren opgelegd. De gemiddelde detentieduur steeg van 147 deten-
tiejaren in 2007 naar 163 in 2010 en daalde vervolgens naar 145 in 2013 
(zie figuur 6.5).

Figuur 6.5 Door de rechter afgedane misdrijfzaken: vrijheids-
straffen* naar aantal, gemiddelde detentieduur en 
 detentiejaren, index 2007=100
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Geldboete
Van de 25.000 in 2013 opgelegde geldboetes was 86% (deels) onvoorwaar-
delijk en 14% geheel voorwaardelijk (zie tabel 6.5 in bijlage 4). Van alle 
(deels) onvoorwaardelijke geldboetes werd in 2013 45% opgelegd voor 
verkeersmisdrijven. Voor vermogensmisdrijven lag dit aandeel op 21%, 
voor gewelds- en seksuele misdrijven op 12% en voor vernielingen op 
8%. Vergeleken met 2007 zijn in 2013 naar verhouding minder geldboetes 
voor verkeersmisdrijven en economische misdrijven en meer geldboetes 
voor vermogensmisdrijven, drugsmisdrijven en gewelds- en seksuele mis-
drijven opgelegd (zie figuur 6.6). In 2007 had 41% van de opgelegde (deels) 
onvoorwaardelijke geldboetes een hoogte tot € 300, tegen 31% in 2013 
(zie tabel 6.9 in bijlage 4).
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Figuur 6.6 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijfzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaar-
delijke geldboetes naar soort misdrijf
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Taakstraf
In 2013 werd 72% van de taakstraffen geheel onvoorwaardelijk en 12%  
geheel voorwaardelijk opgelegd; 16% bestond uit een onvoorwaar delijk en 
een voorwaardelijk deel. Het aandeel van de (deels) voorwaardelijke taak-
straffen is gestegen van 23% in 2007 tot 28% in 2013 (zie figuur 6.7).
De taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. Het totale aantal taak-
straffen steeg in 2008 met 3% ten opzichte van 2007, waarna een daling 
optrad tot en met 2013. Ten opzichte van 2007 is het aantal in 2013 gedaald 
met 24% naar 31.000. De stijging aan het begin van de periode 2007-2013 
betreft enkel de werkstraffen. Het aantal leerstraffen nam in de hele 
 periode 2007-2013 af, van 940 naar 250.
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Figuur 6.7 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf-
zaken tegen alle verdachten: percentage werk straffen 
onvoorwaardelijk en/of voorwaardelijk opgelegd, 
index 2007=100
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In 2013 werd ruim een derde van alle taakstraffen, al dan niet in combi-
natie met een andere straf, opgelegd voor een vermogensmisdrijf. 
Het aandeel taakstraffen voor gewelds- en seksuele misdrijven lag op een 
kwart. Vernielingen en verkeersmisdrijven namen samen ruwweg een 
kwart tot drie op de tien voor hun rekening. Vergeleken met 2007 is er in 
deze verhouding globaal weinig veranderd. Wel is er bij de vernielingen 
een licht dalende trend waarneembaar. Ook is het aandeel van de taak-
straffen opgelegd voor drugsmisdrijven in 2013 gestegen met 20% ten 
opzichte van 2007 (zie figuur 6.8).

De helft van alle in 2013 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaar-
delijke taakstraffen had een duur van minder dan 41 uur, 21% duurde 
langer dan 80 uur. Sinds 2007 is het aandeel van de kortste taakstraffen 
(tot en met 20 uur) met bijna 4 procentpunten toegenomen en het aandeel 
van de langste (meer dan 120 uur) met ruim 2 procentpunten afgenomen 
(zie tabel 6.9 in bijlage 4).
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Figuur 6.8 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijfzaken 
tegen alle verdachten: percentage (deels) onvoorwaar-
delijke taakstraffen naar soort misdrijf
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Bijkomende straf en maatregel
Naast een hoofdstraf kan de rechter een bijkomende straf of een maat-
regel opleggen, zoals een ontzegging van de rijbevoegdheid of een tbs. 
De ontzegging van de rijbevoegdheid werd in 2013 9.600 keer opgelegd en 
was daarmee de meest opgelegde bijkomende straf. Wel is dit aantal ten 
opzichte van 2007 nagenoeg gehalveerd. Naast de verminderde instroom 
aan misdrijfzaken speelt de invoering van de strafbeschikking hier een 
rol. De gefaseerde invoering van de strafbeschikking startte met de straf-
beschikking voor rijden onder invloed (betaling geldsom en/of ontzegging 
van de rijbevoegdheid).
De maatregelen die de rechter het vaakst oplegt zijn betaling aan de staat, 
schadevergoeding en ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel: 
samen 14.000 keer in 2013. Dit aantal daalde in de periode 2007-2013 
met 13%.
Van de vrijheidsbenemende maatregelen werd de ISD-maatregel (plaat-
sing in een inrichting voor stelselmatige daders) het meest opgelegd. 
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Wel daalde het aantal opleggingen in de periode 2007-2013 van 374 naar 
216, een daling van 42%. Het aantal opgelegde tbs-maatregelen daalde 
eveneens van 247 in 2007 naar 155 in 2013 (-37%) en de jeugdmaatregel PIJ 
van 213 naar 101 (-53%; zie tabel 6.5 in bijlage 4).

6.2 Berechting in eerste aanleg van minderjarige verdachten

In paragraaf 6.1 is de berechting in misdrijfzaken tegen alle verdachten 
behandeld. Deze paragraaf gaat over de berechting van alleen de straf-
rechtelijk minderjarige verdachten. De opbouw van paragraaf 6.2 is gelijk 
aan die van de vorige paragraaf. Paragraaf 6.2.1 gaat over de wijze van 
afdoening en paragraaf 6.2.2 over de opgelegde sancties.

In de periode 2007-2013 nam het aantal door de rechter afgedane misdrijf-
zaken tegen minderjarigen aanvankelijk toe, met name in 2008, tot 
13.500. Daarna halveerde dit aantal bijna tot minder dan 7.000 in 2013 
(zie tabel 6.12 in bijlage 4). In de verhouding jongens en meisjes vond een 
geleidelijke verschuiving plaats: het aandeel meisjes daalt (zie tabel 6.1 in 
bijlage 4).
De misdrijfzaken die de rechter in 2013 in eerste aanleg afhandelde, 
hadden hoofdzakelijk betrekking op vermogensmisdrijven (47%), vernie-
lingen (21%) en gewelds- en seksuele misdrijven (22%). Vergeleken met 
2007 nam het aandeel vernielingen af. Daarentegen nam het aandeel 
vermogensmisdrijven en ook verkeersmisdrijven toe (zie tabel 6.12 in 
bijlage 4).

6.2.1 Wijze van afdoening

Ook bij minderjarigen verklaart de rechter een verdachte meestal schul-
dig. Het percentage schuldigverklaringen is wel afgenomen van 92% in 
2007 tot 86% in 2013. Het aantal vrijspraken en ontslagen van rechts-
vervolging nam in de periode 2007-2013 ook bij de minderjarigen aan-
vankelijk toe. Tot aan 2008 steeg dit aantal naar 1.300, maar daarna 
trad een daling op naar 900 in 2013. In 13% van alle afgedane misdrijf-
zaken kwam de rechter tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. 
Dit aandeel was in 2007 7%. In een relatief klein aantal zaken is er geen 
eind beslissing van de rechter, bijvoorbeeld omdat het OM niet-ontvan-
kelijk was of de rechter niet bevoegd. In de periode 2007-2013 namen 
de aantallen schuldig verklaringen en zaken zonder eindbeslissing af 
(zie figuur 6.9).
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Figuur 6.9 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf zaken 
tegen minderjarige verdachten naar eindbeslissing, 
index 2007=100
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Het hoogste percentage schuldigverklaringen hadden zaken met verkeers-
misdrijven (95%) en drugsmisdrijven (93%). Bij vernielingen, gewelds- en 
seksuele misdrijven en de overige misdrijven volgde relatief vaak een 
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. Het percentage vrijspraken 
en ontslagen van rechtsvervolging voor vermogensmisdrijven nam in de 
periode 2007-2013 het meeste toe, gevolgd door dat voor vernielingen en 
gewelds- en seksuele misdrijven (zie tabel 6.14 en 6.15 in bijlage 4).

6.2.2 Opgelegde sancties

Ook in misdrijfzaken tegen minderjarigen kan de rechter sancties com-
bineren, waardoor het totale aantal straffen en maatregelen dat door 
de rechter is opgelegd in 2013 1,4 keer hoger was dan het aantal uit-
gesproken schuldigverklaringen (zie tabel 6.14 en 6.16 in bijlage 4). In de 
periode 2007-2013 daalde het aantal opgelegde sancties tegen minder-
jarigen van 17.000 naar 8.000. In 2013 werden 6.000 schuldigverklaringen 
 uitgesproken, tegen 12.000 in 2007 (zie tabel 6.13 en 6.16 in bijlage 4).
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In 2013 werd bij 86% van de schuldigverklaringen een enkelvoudige 
hoofdstraf (vrijheidsstraf, geldboete of taakstraf) opgelegd. Bij 11% werd 
een combinatie van hoofdstraffen opgelegd. In de meeste gevallen ging 
het hierbij om een combinatie van een voorwaardelijke vrijheidsstraf en 
een taakstraf (zie tabel 6.16 in bijlage 4).
De drie hoofdstraffen zijn ook bij de minderjarigen in 2013 veel minder 
vaak opgelegd dan in 2007. Het aantal jeugddetenties nam af van 3.900 in 
2007 naar 1.300 in 2013. Het aantal taakstraffen nam met de helft af. 
De taakstraf wordt desondanks bij minderjarigen nog steeds het meest 
toegepast. In 2013 legde de rechter bijna 4.500 taakstraffen op. In 2013 was 
bijna drie kwart van alle hoofdstraffen tegen minderjarigen een taakstraf 
en minder dan een kwart een vrijheidsstraf. Geldboetes worden weinig 
opgelegd: in 2013 in totaal bijna 250 keer. Dit was 4% van alle opgelegde 
hoofdstraffen aan minderjarigen (zie tabel 6.16 in bijlage 4).

Vrijheidsstraf
Een vrijheidsstraf bij jeugdigen kan een jeugddetentie of een gevange-
nisstraf zijn. In dat laatste geval is de minderjarige berecht volgens het 
volwassenenstrafrecht (zie hoofdstuk 2). Van de opgelegde jeugddeten-
ties in 2013 was bijna een kwart geheel onvoorwaardelijk (23%), ruim 
twee op de vijf hadden een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk deel 
(41%) en ruim een derde was geheel voorwaardelijk (36%). In 2007 was 
nog 52% geheel voorwaardelijk. In de periode 2007-2013 is het aandeel 
van de (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties op het totale aantal 
jeugd detenties gestegen van 48 naar 64%, maar nam het aantal af van 
1.900 naar 900 (zie tabel 6.5 in bijlage 4).
In 2013 was 22% van het totale aantal opgelegde hoofdstraffen aan 
minderjarigen een jeugddetentie. Dit aandeel is vergeleken met 2007 
sterk gedaald. Toen was nog 33% van de hoofdstraffen een jeugddetentie 
(zie tabel 6.16 in bijlage 4).
In 2013 werd 72% van alle onvoorwaardelijke jeugddetenties opgelegd 
voor vermogensmisdrijven, 16% voor gewelds- en seksuele misdrijven en 
8% voor vernielingen (zie figuur 6.11). Diefstal en inbraak worden tot de 
vermogensdelicten gerekend. In 2013 werd 39% van alle onvoorwaarde-
lijke jeugddetenties opgelegd voor een diefstal of inbraak. Het aandeel 
jeugddetenties voor vermogensmisdrijven nam in de periode 2007-2013 
toe van 64% naar 72%, waaronder voor een diefstal of inbraak met geweld 
van 28 naar 39%. Het aandeel vernielingen daalde van 12 naar 8% en 
dat van gewelds- en seksuele misdrijven daalde van 19 naar 16% (zie 
figuur 6.10).
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Figuur 6.10 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf-
zaken tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke jeugddetenties naar soort misdrijf
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In 2013 had, evenals in de voorafgaande jaren, ruim de helft van de 
opgelegde (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties een strafduur van 
minder dan twee maanden (57%); 14% duurde zes maanden of langer. In 
de periode 2007-2013 neemt vooral het aandeel van de langere straffen 
toe: bij jeugddetenties vanaf vier tot zes maanden van 9 naar 11% en bij 
die van zes maanden en langer van 11 naar 14% (zie tabel 6.18 in bijlage 4). 
De detentieduur, het deel van de door de rechter opgelegde onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf dat daadwerkelijk moet worden uitgezeten, is bij de 
jeugddetentie gelijk aan de opgelegde strafduur. De jeugddetentie valt niet 
onder de regelingen voor vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstel-
ling, omdat het jeugdstrafrecht al rekening houdt met de jeugdige leeftijd 
van de verdachten in de zwaarte van de straffen. Het aantal detentiejaren 
per jaar is uit te rekenen door alle detentieduren bij elkaar op te tellen. 
In de periode 2007-2013 is het aantal onvoorwaardelijke jeugddetenties 
meer dan gehalveerd. De gemiddelde detentieduur nam toe van 75 naar 
87 dagen. Het totale aantal detentiejaren nam af van 358 in 2007 tot 
195 in 2013. De ontwikkeling in het totale aantal detentiejaren blijkt dan 
ook vooral te worden beïnvloed door het aantal opgelegde straffen en in 
mindere mate door de duur daarvan (zie figuur 6.11).
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Figuur 6.11 Door de rechter afgedane misdrijfzaken tegen minder-
jarige verdachten: jeugddetenties* naar aantal, gemid-
delde detentieduur en detentiejaren, index 2007=100
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Geldboete
De meeste van de (deels) onvoorwaardelijke geldboetes werden in 2013 
opgelegd voor verkeers- (36%) en vermogensmisdrijven (34%). In de 
 periode 2007-2013 vindt een verschuiving plaats van de aandelen naar 
type delict.
Het aandeel voor verkeersmisdrijven neemt met meer dan factor twee toe 
naar 36%; aan de daling van het aandeel bij vermogens misdrijven tot 21% 
kwam in 2012 een einde. In 2013 steeg dit aandeel met meer dan de helft 
naar 34%. Daarentegen daalde het aandeel geldboetes bij vernielingen van 
23 naar 11% en bij gewelds- en seksuele misdrijven van 10 naar 8%.
De boetebedragen in misdrijfzaken tegen minderjarigen liggen beduidend 
lager dan in misdrijfzaken tegen alle verdachten. Wel lijken zij in 2013 
hoger te liggen dan in 2007. In 2007 was twee derde van de boetebedragen 
lager dan € 200. In 2013 was dit ruim de helft (zie tabel 6.18 in bijlage 4).
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Taakstraf
De taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. Het totale aantal taak-
straffen is in de periode 2007-2013 gehalveerd. Deze daling betreft beide 
typen taakstraffen. Het aantal werkstraffen daalt in de periode 2007-2013 
met 50% naar 4.300 en het aantal leerstraffen met 64% (zie tabel 6.16 in 
bijlage 4).
In 2013 werd bijna de helft van alle taakstraffen, al dan niet in combinatie 
met een andere straf, opgelegd voor een vermogensmisdrijf. Het aandeel 
taakstraffen voor vernielingen lag op bijna een kwart. Een vijfde van de 
taakstraffen werd opgelegd voor gewelds- en seksuele misdrijven. Verge-
leken met 2007 is het aandeel taakstraffen voor onder meer vermogens-
misdrijven, verkeers- en drugsmisdrijven gestegen en voor vernielingen 
gedaald (zie figuur 6.12).

Figuur 6.12 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijf-
zaken tegen minderjarige verdachten: percentage (deels) 
onvoorwaardelijke taakstraffen naar soort misdrijf
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Van alle in 2013 door de rechter opgelegde (deels) onvoorwaardelijke taak-
straffen had ruim twee derde een duur korter dan 41 uur. Het aandeel 
langdurige taakstraffen (langer dan 120 uur) lag op 3%. In de periode 
2007-2013 nam het aandeel van de kortste taakstraffen toe (zie tabel 6.18 
in bijlage 4).

Bijkomende straf en maatregel
Het aantal opgelegde bijkomende straffen aan minderjarigen is relatief 
gezien niet hoog en bedroeg in 2013 minder dan 200. Maatregelen werden 
veel vaker opgelegd: minder dan 1.500 keer in 2013. In de meeste geval-
len ging het hierbij om de maatregel ‘betaling aan de staat’. De maatregel 
‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (de PIJ-maatregel) wordt sinds 
2007 steeds minder vaak toegepast, in 2013 was dit 87 keer. De gedrags-
beïnvloedende maatregel (GBM, in de tabel aangeduid met MGJ) is een 
jeugdmaatregel, die sinds 2008 aan jeugdigen kan worden opgelegd (zie 
hoofdstuk 2). De maatregel werd in 2013 44 maal opgelegd (zie tabel 6.16 
in bijlage 4).

6.3 Doorlooptijden

De tijd vanaf het moment van inschrijving bij het parket van het OM tot 
aan de eindbeslissing van de rechter is de doorlooptijd van misdrijfzaken 
die voor de rechter worden gebracht. Deze doorlooptijd is in de periode 
2007-2013 toegenomen van 26 tot 37 weken (zie tabel 6.24 in bijlage 4). 
De behandeling van misdrijfzaken door de meervoudige kamer besloeg 
in 2013 gemiddeld 49 weken, bij de politierechter was dat gemiddeld 
36 weken. Dit is respectievelijk 16 en 10 weken langer dan in 2007. Bij de 
kinderrechter schommelde de gemiddelde doorlooptijd tussen de 22 en 
23 weken (23 weken in 2013; zie figuur 6.13).

Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke delictgroepen, scoren 
de misdrijven overige wetten en de verkeersmisdrijven ver boven het 
gemiddelde. Misdrijfzaken die eindigden met een vrijspraak of ontslag 
van rechtsvervolging duurden bijna zeven weken langer dan die met een 
schuldigverklaring (zie tabel 6.24 in bijlage 4).
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Figuur 6.13 Door de rechter in eerste aanleg afgedane misdrijfzaken 
tegen alle verdachten: doorlooptijden naar soort rechter, 
in weken
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6.4 Berechting in hoger beroep en in cassatie

Tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg kan de verdachte of het 
OM hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Het hof behandelt de mis-
drijfzaak dan opnieuw. De Hoge Raad toetst of in een rechtszaak de gel-
dende wet- en regelgeving op de juiste manier is toegepast. Deze rechter 
behandelt de zaak inhoudelijk niet opnieuw (zie hoofdstuk 2).
Tussen 2007 en 2008 nam het aantal beroepszaken dat de gerechtshoven 
afhandelden af,7 maar daarna steeg het aantal weer naar iets boven het 
niveau van 2007. In 2013 werden 39.000 beroepszaken afgehandeld.8

7 Deze afname kan mede een gevolg zijn van de invoering van het verlofstelsel per 1 juli 2007 
(art. 410a Sv). Deze regeling heeft als doel het indammen van het aantal zaken in hoger beroep. 
Bij veroordeling wegens overtredingen en lichte misdrijven, waarbij een geldboete is opgelegd van 
maximaal € 500, moet de veroordeelde bij het hof verlof vragen om in hoger beroep te mogen gaan. 
De reden om hoger beroep in te stellen moet meer omvatten dan alleen de strafhoogte of slechts het 
verkrijgen van een ‘second opinion’.

8 Bron: jaarverslagen Raad voor de rechtspraak 2004 t/m 2012 (tabel 5: productie Rechtspraak). Eerdere 
cijfers zijn niet beschikbaar.



148 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

Het aantal door de Hoge Raad afgedane misdrijfzaken nam tussen 2007 
en 2008 eveneens – zij het in lichtere mate – af en steeg weer sinds 2009 
naar een niveau dat bijna 40% hoger ligt dan dat in 2007. In 2013 deed de 
Hoge Raad 4.200 cassatieberoepen af. Vaak volgt een niet-ontvankelijk-
verklaring. Dit aandeel vertoont de laatste jaren een stijgende trend. 
In 2012 werd nog 47% van de cassatieberoepen niet-ontvankelijk 
verklaard, in 2013 is dit aandeel naar 60% gestegen. In 25% van de zaken 
volgde verwerping van het cassatieberoep. In de jaren daarvoor lag dit 
aandeel hoger, namelijk rond een derde. Het aantal en aandeel zaken 
waarin de Hoge Raad de uitspraak van de lagere rechter vernietigde, nam 
de afgelopen jaren af. Het aandeel van deze zaken daalde naar 14% in 
2012.9

Om de ontwikkeling van afgehandelde misdrijfzaken door de verschil-
lende gerechten in onderlinge samenhang te bekijken kunnen het best 
indexcijfers worden gebruikt.10 Hierdoor kunnen de CBS-gegevens over 
rechtbanken en de cijfers over de uitspraken van de Hoge Raad worden 
vergeleken met productiecijfers van de Raad voor de rechtspraak over de 
gerechtshoven. Daarbij moet nog wel rekening worden gehouden met de 
soms langdurige periodes tussen de behandeling van misdrijfzaken in 
eerste aanleg, in hoger beroep en in cassatie.

In de periode 2007-2013 daalde het aantal afgedane zaken bij de recht-
banken vanaf 2010 met meer dan een kwart. Tussen 2007 en 2008 nam 
het aantal beroepszaken dat de gerechtshoven afhandelden en het aantal 
cassatieberoepen door de Hoge Raad aanvankelijk af. Maar daarna steeg 
het aantal beroepszaken weer naar iets boven het niveau van de in 2007 
afgedane beroepszaken, terwijl het aantal cassatieberoepen bezien over 
de hele periode 2007-2013 met bijna 40% steeg (zie figuur 6.14).

9 Bron: jaarverslagen Hoge Raad 2007, 2009/2010, 2011 en 2012, te raadplegen via www.rechtspraak.nl. 
Het gaat hier om afgedane zaken exclusief herzieningen. Ook cassatieberoepen bij overtredingen worden 
hier meegeteld.

10 De Raad voor de rechtspraak hanteert een andere methode dan het CBS om rechtszaken te tellen. 
Het CBS telt zaken op basis van einduitspraken. De Raad voor de rechtspraak presenteert aantallen 
producten, vanwege wettelijke verplichtingen en aansluiting bij politieke verantwoording. Deze 
producten zijn alle onderdelen van een zaak die apart financiering vereist. Elke zaak (in de zin van 
het CBS) kent minimaal één product (in de zin van de Raad), zoals verzoeken tot raadkamerzitting, 
tussenvonnissen en het uitwerken van het vonnis ten behoeve van hoger beroep. De aantallen 
producten zijn daarom niet vergelijkbaar met de einduitspraken. Omwille van de leesbaarheid wordt in 
deze paragraaf gesproken over ‘zaken’, ook waar ‘producten’ worden bedoeld.

http://www.rechtspraak.nl
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Figuur 6.14 Door de rechter afgedane misdrijfzaken in eerste aanleg, 
in hoger beroep en in cassatie, index 2007=100
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