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– Het aantal door burgers ondervonden delicten daalde tussen 2007 en 2013 
met 24%. Ook het aantal door de politie geregistreerde misdrijven daalde, 
maar in minder sterke mate, met 17%. De politie is blijkbaar in verhouding 
meer misdrijven gaan registreren. Deze dalingen treden in grote lijnen op 
bij nagenoeg alle misdrijfcategorieën.

– Met het dalende aantal misdrijven stroomden er ook minder zaken in bij 
het OM, hetgeen resulteerde in minder sancties, opgelegd door politie, 
OM en rechter.

– De daling van het aantal opgelegde sancties hield ongeveer gelijke tred 
met de daling van de instroom bij het OM. Bij de sancties van het OM is de 
transactie in belangrijke mate vervangen door de strafbeschikking.

– Het aantal opgelegde strafbeschikkingen door het OM bedroeg in 2013 
42.000. In datzelfde jaar zijn er 13.000 strafbeschikkingen geëxecuteerd.

– Bij de minderjarigen is het beeld niet veel anders. Zo daalde het aantal 
geregistreerde minderjarige verdachten in de periode 2007-2013, zij het in 
sterkere mate dan het totale aantal verdachten (respectievelijk -59% en -37%. 
Het aandeel minderjarige verdachten binnen het totale aantal geregistreerde 
verdachten nam daarmee af van 20% in 2007 naar 13% in 2013.

– Ook de instroom bij het OM van zaken tegen minderjarige verdachten 
daalde met meer dan de helft (-51%). Het aantal sancties opgelegd door 
politie, OM en rechter tezamen daalde in lijn hiermee, zij het in sterkere 
mate dan de instroom OM (-56%). De strafbeschikking wordt bij de 
minderjarigen nog enkel in beperkte mate toegepast. In 2013 was het 
aantal door het OM 370 opgelegde strafbeschikkingen, terwijl het aantal 
geëxecuteerde strafbeschikkingen in dit jaar 200 bedroeg.

De vorige hoofdstukken gaven statistische informatie in detail over de 
opeenvolgende onderdelen van de strafrechtsketen. Dit hoofdstuk combi-
neert deze informatie om op hoofdlijnen inzicht in de onderlinge samen-
hang te krijgen.1 Hierbij gaat het, net als in de voorgaande hoofdstukken, 
(vrijwel) uitsluitend om misdrijven.2

De gegevens van de verschillende onderdelen zijn afkomstig uit verschil-
lende informatiebronnen en betreffen niet steeds dezelfde teleenheden 
of zaken. Zo kan een misdrijf meerdere verdachten opleveren en tot meer 
dan één zaak leiden. Ook kan het voorkomen dat een verdachte van een 
misdrijf in het ene jaar door de politie wordt opgespoord, maar de zaak 
tegen die verdachte pas in een later jaar door OM of rechter wordt behan-
deld. Dezelfde zaak verschijnt dan bij verschillende onderdelen van de 
strafrechtsketen in verschillende jaren in de statistiek. Met name bij 
sterke stijgingen of dalingen van het aantal in de strafrechtelijke keten 
verwerkte zaken kan dat laatste tot het ‘achterblijven’ van de aantallen in 

1 De tenuitvoerlegging van sancties komt hierbij niet aan bod, omdat de huidige gegevens over de 
tenuitvoerlegging niet toereikend zijn om zinvolle vergelijkingen met de opgelegde sancties te maken.

2 In hoofdstuk 9 wordt apart aandacht besteed aan overtredingen, waarbij ook de samenhang tussen de 
onderdelen van de keten op dat gebied aandacht krijgt.
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latere schakels leiden. Dit zijn aandachtspunten bij de vergelijking tussen 
de schakels in de strafrechtsketen, want dit betekent dat die gegevens niet 
volledig op elkaar aansluiten. Vergelijking van de ketenschakels kent dus 
haar beperkingen en kan enige vertekeningen geven (zie ook bijlage 3).
Daarnaast hebben veranderingen van registratiesystemen ook gevolgen 
voor de duiding van de cijfers. Een voorbeeld hiervan is de overgang van 
COMPAS naar GPS (zie hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en bijlage 3). Maar niet 
alleen veranderingen van registratiesystemen, ook mogelijke verschillen 
in definities kunnen verwarring opleveren. Een voorbeeld hiervan is de 
door het OM opgelegde strafbeschikking. Informatie over de toepassing 
van deze pas enige jaren geleden geïntroduceerde OM-sanctie kan op 
verschillende manieren, anders gezegd met verschillende definities, uit 
de systemen worden gehaald. In deze editie van C&R is de strafbeschik-
king op twee manieren geteld, namelijk op het moment van eerste beoor-
deling door het OM (‘opgelegde strafbeschikkingen’) en geëxecuteerde 
strafbeschikkingen. De executie van een strafbeschikking houdt in dat de 
opgelegde sanctie door het CJIB ten uitvoer is gelegd en dit door het OM 
is geregistreerd (zie ook hoofdstuk 5). In het onderhavige hoofdstuk wordt 
uitgegaan van de door het OM opgelegde strafbeschikking.3 OM-straf-
beschikkingen komen voor een belangrijk deel in de plaats van vroegere 
OM-transacties. Door de strafbeschikking te definiëren op basis van de 
eerste beoordeling van het OM, zijn de aantallen beter vergelijkbaar met 
die van de transacties uit voorgaande jaren. Hierbij gaat het namelijk 
om door het OM aangeboden transacties (zie ook de box in hoofdstuk 5), 
waaraan de verdachte niet noodzakelijk al heeft voldaan of zal voldoen. 
Ondanks bovenstaande kanttekeningen levert het naast elkaar leggen van 
de informatie over de ketenschakels globaal inzicht op in de onderlinge 
samenhang en verschillen tussen ontwikkelingen in de onderdelen van de 
strafrechtsketen.

Eerst komt de samenhang in de strafrechtsketen voor het totaal (meer-
derjarige en minderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen) aan 
de orde in paragraaf 8.1. De samenhang in de keten en de misdrijven 
die zijn gepleegd door minderjarigen krijgen afzonderlijk aandacht in 
 paragraaf 8.2.4

8.1 Ontwikkelingen in de strafrechtsketen

Deze paragraaf gaat over de ontwikkeling in de strafrechtsketen van 
het totaal van misdrijven, gepleegd door natuurlijke en rechtspersonen. 

3 Dit is een verschil met Criminaliteit en Rechtshandhaving 2012, waarbij alleen de geslaagde executies 
van de strafbeschikkingen beschikbaar waren.

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.

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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In elke fase van de keten vindt een selectieproces plaats.5 Dit proces 
begint al bij de registratie door de politie.6 Lang niet alle misdrijven wor-
den bij de politie gemeld en de politie registreert niet alle meldingen. De 
politie registreerde in 2013 circa 1,1 miljoen misdrijven, terwijl de via 
slachtofferenquêtes geschatte door burgers en bedrijven ondervonden 
aantallen circa 7,5 miljoen bedragen (zie figuur 8.1). Slechts een deel van 
de misdrijven wordt opgehelderd (zie hoofdstuk 4). Het aantal geregis-
treerde verdachten (circa 320.000) is dan ook aanzienlijk lager dan het 
aantal geregistreerde misdrijven van circa 1,1 miljoen. Overigens kan een 
verdachte meer dan één misdrijf hebben gepleegd of kunnen meerdere 
verdachten één misdrijf samen hebben gepleegd. De politie kan bepaalde 
zaken ook zelf afdoen, bijvoorbeeld door middel van een politietransactie 
of, bij minderjarigen, met een verwijzing naar een Halt-bureau (zie hoofd-
stuk 2, hoofdstuk 7 en figuur 8.1).
Registratie van een verdachte door de politie leidt in een groot deel van 
de gevallen, maar niet altijd, tot de inschrijving van een zaak bij het 
Openbaar Ministerie (OM). De instroom bij het OM bedroeg in 2013 bijna 
209.000 zaken. Ongeveer 5% van de instroom bij het OM was in 2013 
afkomstig van andere instanties dan de politie.7 Het gaat daarbij onder 
meer om de bijzondere opsporingsdiensten (zie hoofdstuk 2). Bij het OM 
vindt een verdere selectie plaats. Het OM kan bijvoorbeeld besluiten een 
zaak betreffende een verdachte (van één of meer misdrijven) te sepone-
ren. Dit kan een technisch sepot zijn (‘bewijs niet rond te krijgen’) of een 
beleidssepot (‘vervolging niet opportuun’). Ook kan het OM in bepaalde 
misdrijfzaken een transactie aanbieden aan de verdachte, waarmee 
verdere vervolging kan worden voorkomen. Sinds februari 2008 mag het 
OM voor bepaalde delicten, buiten de rechter om, zelf de schuld vast-
stellen van en straffen opleggen aan verdachten door inwerkingtreding 
van de Wet OM-afdoening, in de vorm van een strafbeschikking. Ook kan 
het OM besluiten om een zaak te dagvaarden voor de rechter. De rech-
ter kan de verdachte vrijspreken of schuldig verklaren.8 In het geval van 
schuldigverklaring legt de rechter in verreweg de meeste gevallen een 
straf of maatregel op (zie hoofdstuk 2).

5 Bij de interpretatie van dit selectieproces dienen de kanttekeningen in bijlage 3 in ogenschouw te 
worden genomen. Zo kunnen uitspraken als ‘x% van ketenonderdeel A stroomt door naar keten-
onderdeel B’ op grond van dit schema niet worden gedaan.

6 Inclusief Koninklijke Marechaussee.
7 Bron: WODC/Racmin.
8 Ook kan de rechter een verdachte ontslaan van rechtsvervolging of het OM niet-ontvankelijk verklaren.
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Figuur 8.1 De gang van misdrijven door de strafrechtsketen, 2013a
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a Voorlopige cijfers. Afgeronde aantallen.
b Bron: CBS; voorlopige schatting. Het aantal kan maximaal 100.000 hoger of lager liggen. 

Het geschatte aantal misdrijven tegen burgers heeft enige overlap met het geschatte aantal 
 misdrijven tegen bedrijven. De omvang van deze overlap is niet bekend (zie ook bijlage 3).

c Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 (MCB, 2011). Geen recentere cijfers beschikbaar 
ten tijde van het maken van deze publicatie. Het meest recente gegeven in 2010 is weergegeven. 
Het geschatte aantal misdrijven tegen bedrijven heeft enige overlap met het geschatte aantal 
misdrijven tegen burgers. De omvang van deze overlap is niet bekend.

d Misdrijven die buiten bereik van de VM en MCB blijven: misdrijven zonder direct slachtoffer 
(bijv. drugssmokkel en heling), misdrijven tegen overheidsinstellingen, misdrijven tegen 15-min-
ners, enz.

e Bron: CBS Politiestatistiek: inclusief misdrijven tegen bedrijven en instellingen, en inclusief ‘slacht-
offerloze’ misdrijven. De cijfers 2013 betreffen voorlopige cijfers. Zie ook tabel 4.2 en tabel 4.6 in 
bijlage 4.

f Bron: CJIB. Zie ook tabel 7.17 in bijlage 4.
g Bron: CJIB. Zie ook tabel 7.18 in bijlage 4.



181De strafrechtsketen in samenhang

h Bron: Halt Nederland. Voorlopig cijfer. In het aantal is een klein deel begrepen van andere 
 verwijzers dan de politie.

i Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek (zie ook hoofdstuk 5). Taakstraffen zijn inclusief lik-
op-stukzaken en exclusief de sepotgrond met dienstverlening. De afdoeningen OM zijn inclusief 
overdrachten naar een ander parket en onbekende afdoeningsgrond en exclusief dagvaardingen. 
Bij de transactie gaat het om de aangeboden transacties. Bij de strafbeschikking zijn de opgelegde 
strafbeschikkingen geteld. Het aantal beleidssepots is het totaal van de voorwaardelijke en onvoor-
waardelijk beleidssepots (zie tabel 5.4 in bijlage 4).

j Het aantal betreft de opgelegde strafbeschikkingen bij eerste beoordeling door het OM (zie 
tabel 5.8 in bijlage 4).

k Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek (zie ook hoofdstuk 6). De voorwaardelijke sancties zijn 
buiten beschouwing gelaten. Bij combinaties van sancties zijn alle sancties afzonderlijk geteld. 
Daardoor is het aantal (deels) onvoorwaardelijke sancties hoger dan het aantal schuldigverklarin-
gen, en telt het totale aantal sancties niet op tot 100%.

Zowel het aantal door burgers ondervonden delicten als het aantal door de 
politie geregistreerde misdrijven daalde vanaf 2007.9 Tussen 2007 en 2010 
fluctueerden deze aantallen relatief sterk. De daling in het aantal door 
burgers ondervonden delicten is in totaal nog wat sterker dan de door de 
politie geregistreerde misdrijven (zie figuur 8.2): 24 tegen 17%. Het deel 
van de delicten dat tot registratie door de politie leidt, is in de afgelopen 
jaren dus iets groter geworden. Overigens leidt nog steeds slechts een klein 
deel van de ondervonden delicten tot registratie (zie figuur 8.1). Het aantal 
door de politie geregistreerde verdachten daalde vanaf 2008 sterker dan de 
geregistreerde criminaliteit: vooral de terugloop in de periode 2008-2010 
is opvallend.
De instroom bij het OM daalt vrijwel de hele periode en loopt globaal 
gezien parallel met het aantal geregistreerde verdachten, maar vanaf 2011 
lopen deze ontwikkelingen wel iets verder uit elkaar. Mogelijk heeft dit te 
maken met een registratie-effect door de invoering van GPS bij het OM 
(zie hoofdstuk 5 en bijlage 3). Over de totale periode 2007-2013 bezien bleef 
de instroom bij het OM (daling met 23%) achter bij de ontwikkeling van de 
geregistreerde criminaliteit (daling met 17%) (zie figuur 8.2).

9 Een schatting van het aantal door bedrijven ondervonden delicten ontbreekt, omdat cijfers na 2010 op 
dit gebied niet beschikbaar zijn.
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Figuur 8.2 Door burgers ondervonden delicten ten opzichte van 
geregistreerde misdrijven en verdachten en instroom OM, 
index 2007=100
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* In hoofdstuk 3 van deze publicatie zijn de cijfers van de door burgers ondervonden delicten geïn-
dexeerd op 2005=100. Dit in aansluiting met de cijfers in de Veiligheidsmonitor (zie ook hoofd-
stuk 1 en hoofdstuk 3). In het voorliggende hoofdstuk – evenals in de andere hoofdstukken (met 
uitzondering van hoofdstuk 10) – worden ontwikkelingen vanaf 2007 gepresenteerd. Deze cijfers 
zijn afkomstig van het CBS.

** Gezien er geen recente cijfers van het aantal ondervonden delicten door bedrijven zijn, komt dit 
deel hier niet aan bod.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.1 in bijlage 4.
Bron: CBS.

Het aantal door politie, OM of rechter opgelegde sancties10 daalde met 
28%, over de totale periode 2007-2013 gezien, sneller dan de geregistreerde 
criminaliteit, die met 17% afnam. Het aantal sancties dat OM en rechter 
samen oplegden, daalde in dezelfde periode met 28% en daalde sterker 
dan de instroom bij het OM, die met 23% daalde. Het aantal door het OM 
opgelegde sancties daalde iets minder sterk dan het aantal via de rechter 
opgelegde sancties, namelijk met 26% tegen 29% (zie figuur 8.3). Deed het 
OM in 2008, net voor de introductie van de strafbeschikking, 68.000 zaken 
(26% van de instroom) via een transactie af, in 2013 werden 42.000 zaken 
(21%) via een strafbeschikking en 13.000 zaken (7%) via een transactie 

10 Met een ‘sanctie’ wordt hier bedoeld: een transactie of strafbeschikking door politie of OM, een 
Halt-verwijzing door de politie of een schuldigverklaring door de rechter. Bij het OM betreft het 
aangeboden transacties en bij eerste beoordeling van het OM opgelegde strafbeschikkingen. Dus 
ook strafbeschikkingen die door verdachte worden aangevochten of transactievoorstellen die door de 
verdachte worden afgewezen, tellen mee. Ook transacties zullen door de verdachte als een ‘sanctie’ 
worden gezien. Schuldigverklaringen door de rechter zijn overigens inclusief schuldigverklaringen 
zonder strafoplegging.
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afgedaan. In die zin heeft de straf beschikking de transactie voor een 
groot deel vervangen. Overigens werden in 2013 13.000 strafbeschikkin-
gen geëxecuteerd (zie tabel 8.1 in bijlage 4). Hierbij kan worden opgemerkt 
dat het CJIB – conform de vigerende wetgeving ten aanzien van de straf-
beschikking − twee jaar de tijd heeft voor de executie van een strafbe-
schikking. Kennelijk zitten veel opgelegde strafbeschikkingen nog in de 
executiefase.

Figuur 8.3 Sancties ten opzichte van instroom OM en geregistreerde 
misdrijven, index 2007=100
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** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
*** Politietransactie, politiestrafbeschikking en Halt-verwijzingen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.1 in bijlage 4.
Bron: CBS

Uit verschuivingen in het aandeel van verschillende soorten delicten in 
het totaal zijn de selectie-effecten in de keten duidelijk zichtbaar. Door 
de in verhouding lage ophelderings-11 en sanctiepercentages daalt het 
aandeel van vermogensmisdrijven in het midden van de keten. Omdat 
voor deze misdrijven wel relatief vaak een vrijheidsstraf wordt opgelegd, 
is het aandeel weer hoger in deze latere fase in de keten. Gewelds- en 
seksuele misdrijven kennen, in vergelijking met andere delictsoorten, 
zowel hogere ophelderingspercentages als zwaardere sancties en hebben 

11 Zie hoofdstuk 4 voor het ophelderingspercentage. Zie bijlage 7 voor de definitie van het 
ophelderingspercentage.
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dan ook een groter aandeel in de verdere strafrechtelijke keten dan in de 
geregistreerde criminaliteit. Dit laatste geldt ook voor de drugsmisdrijven. 
Het omgekeerde is het geval met misdrijven op het gebied van vernie-
ling en misdrijven tegen de openbare orde en gezag: het aandeel van 
dit type misdrijven loopt later in de keten terug. Bij verkeers misdrijven 
volgt relatief vaak een sanctie, maar dit is niet zo vaak een  vrijheidsstraf 
(zie figuur 8.4). In het navolgende worden de ontwikkelingen voor de 
 vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde, gewelds- en seksuele misdrijven, drugsmisdrijven en verkeers-
misdrijven afzonderlijk beschreven.

Figuur 8.4 Aandeel misdrijfcategorieën in de strafrechtsketen, 2013
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* Anders dan in figuur 8.3 betreffen de sancties hier de transacties OM, strafbeschikkingen OM en 
schuldigverklaringen door de rechter. Dat is dus exclusief politiesancties (politietransacties, 
politie strafbeschikkingen en Halt-verwijzingen), omdat hiervan (nog) geen cijfers per soort delict 
beschikbaar waren. Voor de transacties OM en voor de strafbeschikkingen OM is de eerste noot bij 
figuur 8.3 van toepassing.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 5.5, 5.8, 6.3, 6.6, 6.10, 6.17 en 6.21 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Vermogensmisdrijven
In 2013 was het aandeel van vermogensmisdrijven in de geregistreerde cri-
minaliteit met 62% verreweg het grootst. Het aandeel vermogens misdrijven 
is ook hoog bij door burgers ondervonden delicten. Daarnaast worden 
deze misdrijven waarschijnlijk relatief vaak door de politie geregistreerd 
vanwege de eis van aangifte die verzekeringsmaatschappijen stellen aan 
uitkering van een schadebedrag. Het aandeel vermogens misdrijven in het 
aantal geregistreerde verdachten is met 38% een stuk lager. Het aandeel in 
de sancties is nog iets lager: 34%. Opvallend is vervolgens het grote aandeel 
in de (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen: 57%. Krijgt een verdachte 
van een vermogensmisdrijf een sanctie opgelegd, dan is dit dus in verhou-
ding vaak een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Deze is overigens 
verhoudingsgewijs kort, want het aandeel in het aantal detentiejaren is 
lager: 41% (zie figuur 8.4).

Het is, gezien het grote aandeel in het totaal, niet verwonderlijk dat de 
ontwikkeling van het aantal vermogensmisdrijven en de instroom bij het 
OM hiervan grote parallellen vertoont met de eerder voor de totale crimi-
naliteit geschetste ontwikkeling. Het aantal door burgers ondervonden 
delicten daalde duidelijk, met 23% tussen 2007 en 2013. Het aantal door 
de politie geregistreerde misdrijven daalde in vergelijking daarmee licht, 
met 7%. Daarbij bleef het aantal door de politie geregistreerde verdach-
ten echter sterk achter, met een daling van 21% in dezelfde periode. Bij 
de instroom bij het OM is met name de stijging in 2011 opvallend. Mogelijk 
hangt dit samen met de invoering van het GPS-systeem, zoals reeds eerder 
hierboven genoemd is (zie figuur 8.5).
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Figuur 8.5 Door burgers ondervonden misdrijven ten opzichte van 
geregistreerde misdrijven en verdachten en instroom 
OM: vermogen, index 2007=100
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* Noot * bij figuur 8.2 is hier ook van toepassing.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6 en 5.2 in bijlage 4.
Bron: CBS.

Het aantal sancties van OM en rechter samen daalde bij de vermogens-
misdrijven iets sterker dan bij de geregistreerde misdrijven en ook  sterker 
dan bij de instroom van het OM. Het aantal sancties daalde tussen 
2007 en 2013 met 11%, het aantal geregistreerde misdrijven met 7%. De 
instroom bij het OM daalde, beschouwd over de hele periode, niet (zie 
figuur 8.6).
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Figuur 8.6 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de misdrijven: vermogen, index 2007=100
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* Exclusief politiesancties.
** Transacties OM en strafbeschikking OM. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van 

toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 5.2, 5.5, 5.8, 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag
De gang door de strafrechtsketen van vernielingen en misdrijven tegen 
de openbare orde (hierna te noemen ‘vernielingen’) ziet er volledig anders 
uit dan bij de vermogensmisdrijven. In 2013 hadden vernielingen een 
aandeel van 13% in de geregistreerde misdrijven, van 12% bij de geregis-
treerde verdachten, en van 10% in de sancties. Voor dit type misdrijf wordt 
in verhouding minder vaak een (lange) vrijheidsstraf opgelegd, waardoor 
vernielingen in 2013 een aandeel van 7% hadden in de (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen, en een aandeel van 5% in het aantal detentie-
jaren (zie figuur 8.4).
Het aantal door de politie geregistreerde vernielingen daalde in de  periode 
2007-2013 sterk, met 42%.12 De instroom bij het OM daalde ongeveer even-
veel, met 43%. Het aantal geregistreerde verdachten daalde echter nog 

12 Ook slechts tot 2010 bekende, en daarom niet in de figuur weergegeven cijfers van door bedrijven op 
dit gebied ondervonden delicten, wijzen op een daling (zie C&R 2012 op de websites van WODC, CBS of 
Raad voor de rechtspraak).

http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/index.aspx/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/publicaties/archief/2013/2013-criminaliteit-rechtshandhaving-2012-pub.htm
http://www.rechtspraak.nl/
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sterker, namelijk met 57% en bleef daarbij duidelijk achter bij de geregi-
streerde misdrijven en de instroom bij het OM (zie figuur 8.7).

Figuur 8.7 Geregistreerde misdrijven en verdachten ten opzichte 
van instroom OM: vernieling en openbare orde en gezag 
 misdrijven, index 2007=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6 en 5.2 in bijlage 4.
Bron: CBS.

De daling van het totale aantal sancties van OM en rechter samen 
bij dit type misdrijven is, met 51%, sterker dan die van de geregis-
treerde  misdrijven en de instroom bij het OM (42 respectievelijk 43%) 
(zie figuur 8.8). Dit was ook bij de vermogensmisdrijven het geval.

Gewelds- en seksuele misdrijven
In 2013 bedroeg het aandeel van gewelds- en seksuele misdrijven in de 
geregistreerde criminaliteit 9%. Aangezien dit soort delicten, in vergelij-
king met andere, een hoog ophelderingspercentage kent (zie tabel 4.4 in 
bijlage 4), was het aandeel in het totale aantal geregistreerde verdachten 
een stuk hoger, namelijk 23%. Het aandeel in de bestraffingen en (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen lag daar met 16% respectievelijk 
17% weer iets onder. Een relatief hoge gemiddelde strafduur vertaalt zich 
ten slotte in een aandeel van 32% in het aantal detentiejaren in 2013 
(zie figuur 8.4).
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Figuur 8.8 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de misdrijven: vernieling en openbare orde en gezag 
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** Transacties OM en strafbeschikking OM. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van 

toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 5.2, 5.5, 5.8 en 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het aantal door burgers ondervonden delicten tussen 2007 en 2013 
daalde, met 24%, iets sterker dan het aantal door de politie geregistreerde 
gewelds- en seksuele misdrijven, dat daalde met 19% in dezelfde periode. 
Het verschil in daling tussen ondervonden delicten en geregistreerde 
criminaliteit kan te maken hebben met de toegenomen beleidsmatige 
aandacht voor geweldscriminaliteit, waardoor de politie mogelijk vaker 
geweldsdelicten registreert. Ook de instroom bij het OM daalde ongeveer 
even sterk, namelijk met 18% tussen 2007 en 2013. Ook bij dit type misdrij-
ven blijft het aantal geregistreerde verdachten, met een daling van 38%, 
ver achter (zie figuur 8.9).



190 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

Figuur 8.9 Door burgers ondervonden delicten ten opzichte van 
geregistreerde misdrijven en verdachten en instroom 
OM: gewelds- en seksuele misdrijven, index 2007=100
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* Noot * en ** bij figuur 8.2 zijn hier ook van toepassing. De cijfers van door burgers ondervonden 
delicten zijn exclusief seksuele misdrijven.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6 en 5.2 in bijlage 4.
Bron: CBS. 

Het aantal sancties van OM en rechter daalde over de totale periode 2007-
2013 sterker dan de instroom bij het OM. Daalde deze laatste met 18%, 
het aantal sancties nam met 30% af. Het aantal door het OM opgelegde 
sancties halveerde bijna (zie figuur 8.10). De stijging in het aantal straf-
beschikkingen weegt bij dit type delict zeker niet op tegen de daling van 
het aantal transacties sinds 2008. Werd in 2008 nog 19% van de instroom 
van het OM via een transactie afgedaan, in 2013 gebeurt dit nog in 4% van 
de instroom via transactie of strafbeschikking.

Drugsmisdrijven
Van drugsmisdrijven wordt zelden aangifte gedaan. Drugsmisdrijven 
komen dus bijna uitsluitend in de geregistreerde criminaliteit bij 
op sporing door de politie zelf: in 2013 bedroeg het aandeel in de geregis-
treerde criminaliteit 2%. Drugsmisdrijven hebben eveneens een relatief 
beperkt aandeel in het aantal geregistreerde verdachten en sancties: in 
beide 8%. Personen die door de rechter schuldig zijn verklaard, worden in 
verhouding tot bij andere delictsoorten vaak veroordeeld tot een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, die gemiddeld lang is. Drugsmisdrijven hadden 
daardoor in 2013 een aandeel van 12% in de (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen en 17% in het aantal detentiejaren (zie figuur 8.4).
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Figuur 8.10 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de misdrijven: gewelds- en seksuele misdrijven, index 
2007=100
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* Exclusief politiesancties.
** Transacties OM en strafbeschikking OM. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van 

toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 5.2, 5.5, 5.8 en 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Ook bij de drugsmisdrijven zijn dalende trends tussen 2007 en 2013 
overheersend. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde met 10% en 
de instroom bij het OM hield met een daling van 8% vrijwel gelijke tred. 
Ook hier daalde het aantal geregistreerde verdachten duidelijk sterker dan 
het aantal geregistreerde misdrijven of de instroom bij het OM, namelijk 
met 23% (zie figuur 8.11). Zeker bij dit type misdrijf, waarbij registratie 
en opsporing van verdachten zo sterk samenhangen, is het verschil in 
ontwikkeling tussen geregistreerde misdrijven en verdachten enerzijds en 
verdachten en instroom OM anderzijds, opvallend.

Het aantal sancties van OM en rechter samen houdt ongeveer gelijke tred 
met de instroom van het OM. Het aantal sancties daalde tussen 2007 
en 2013 met 9%, tegen een daling van 8% van de instroom bij het OM 
(zie figuur 8.12).
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Figuur 8.11 Geregistreerde misdrijven, verdachten, en instroom OM: 
drugsmisdrijven,* index 2007=100
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* Geen cijfers over door slachtoffers ondervonden delicten, omdat in de slachtofferenquêtes de 
‘slacht offerloze delicten’ niet voorkomen (zie ook hoofdstuk 3).

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6 en 5.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

Figuur 8.12 De gang door de strafrechtsketen: sancties* ten 
 opzichte van instroom OM en geregistreerde misdrijven: 
 drugsmisdrijven, index 2007=100
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** Transacties OM en strafbeschikking OM. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van 

toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6, 5.2, 5.5, 5.8 en 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Verkeersmisdrijven
Verkeersmisdrijven bestaan voor een groot deel uit gevallen van ‘ ver laten 
plaats ongeval’ en ‘rijden onder invloed’. Registratie van het laatst-
genoemde delict berust, net als bij drugsdelicten, niet op aangifte, maar 
op opsporing door de politie zelf. In 2013 bedroeg het aandeel van ver-
keersmisdrijven in de geregistreerde criminaliteit 12%. Mede omdat bij 
rijden onder invloed direct ook een verdachte bekend is, is het aandeel 
van de verkeersmisdrijven onder de geregistreerde verdachten groter: 14%. 
Bij dit type misdrijven krijgen verdachten vaak een sanctie opgelegd, al is 
dat minder vaak een vrijheidsstraf. Dat blijkt uit het aandeel in de sancties 
(20%) en het relatief kleine aandeel in de vrijheidsstraffen (4%). Een even-
tuele vrijheidsstraf is gemiddeld kort, waardoor het aandeel van verkeers-
misdrijven in het aantal detentiejaren nog maar 1% is (zie figuur 8.4).
Ook het aantal geregistreerde verkeersmisdrijven is gedaald over de 
 periode 2007-2013, met in totaal 22%. Het aantal geregistreerde verdach-
ten daalde veel sterker (46%), even sterk als de instroom bij het OM (zie 
figuur 8.13).

Figuur 8.13 Geregistreerde misdrijven, verdachten en instroom OM: 
verkeersmisdrijven,* index 2007=100
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* Geen cijfers over door slachtoffers ondervonden delicten, omdat in de slachtofferenquêtes de 
‘slacht offerloze delicten’ niet voorkomen (zie ook hoofdstuk 3).

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 4.6 en 5.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het aantal door OM en rechter samen opgelegde sancties daalde, over de 
totale periode 2007-2013 gezien, met 30%. Deze daling is duidelijk minder 
dan die van de instroom bij het OM (daling van 46%), maar sterker dan 
die van het aantal geregistreerde misdrijven (daling van 22%). Met name 
de terugval in het aantal door de rechter opgelegde sancties is groot: 
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sinds 2007 is dit aantal met 45% gedaald (zie figuur 8.14). Opvallend is 
de ontwikkeling van het aantal sancties van het OM. Van 2007 tot 2009 
nam het aantal transacties toe, met een dip in 2008, maar daarna daalde 
dit aantal sterk tot 500 transacties in 2013. Van 2009 tot 2012 groeide het 
aantal strafbeschikkingen massaal, met in 2013 overigens een terugval. 
In 2013 ligt het aantal sancties van het OM 3% hoger dan in 2007.

Figuur 8.14 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de misdrijven: verkeersmisdrijven, index 2007=100
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*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.2, 5.2, 5.5, 5.8 en 6.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

8.2 Ontwikkelingen in de strafrechtsketen bij minderjarigen

Deze paragraaf gaat over de ontwikkeling in de strafrechtsketen bij het deel 
van de hierboven geschetste misdrijven dat is gepleegd door minderjarigen 
van 12 tot met 17 jaar. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde mis-
drijven, gepleegd door minderjarigen, ontbreekt hier. Immers, bij aangifte 
en registratie is vaak nog geen dader bekend en daarmee ook niet diens 
leeftijd. Wel kunnen geregistreerde verdachten worden onderscheiden naar 
leeftijd. Omdat de thans beschikbare slachtofferenquêtes geen apart onder-
scheid naar minderjarigen maken, komt de ontwikkeling van het aantal 
door burgers of bedrijven ondervonden delicten hier evenmin aan bod.
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Figuur 8.15 De strafrechtsketen bij minderjarigen, 2013a
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a Voorlopige cijfers. Afgeronde aantallen.
b Bron: CBS Politiestatistiek: incl. misdrijven tegen bedrijven en instellingen, en incl. ‘slachtofferloze delicten’.
c Bron: CJIB.
d Geen cijfers politiestrafbeschikking.
e Bron: Halt Nederland.
f Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek (zie ook hoofdstuk 5). De taakstraffen OM zijn inclusief lik-op-stukzaken en exclusief 

sepotgrond met dienstverlening. De afdoeningen OM zijn inclusief overdrachten naar een ander parket en onbekende afdoe-
ningsgrond en exclusief dagvaardingen. Bij de transacties gaat het om de aangeboden transacties. Bij de strafbeschikkingen is 
het aantal opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal beleidssepots is het totaal van de voorwaardelijke en onvoorwaar-
delijke beleidssepots (zie tabel 5.12 in bijlage 4).

g Het aantal betreft de opgelegde strafbeschikkingen bij eerste beoordeling door het OM (zie tabel 5.12 in bijlage 4).
h Bron: CBS Rechtbankstrafzakenstatistiek (zie ook hoofdstuk 6). Bij combinaties van sancties zijn alle sancties afzonderlijk 

geteld. Daardoor is het aantal (deels) onvoorwaardelijke sancties hoger dan het aantal schuldigverklaringen. Minderjarigen 
kunnen in sommige gevallen ook een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen. In 2013 bedroeg dit aantal 
30. Het aantal ontzeggingen rijbevoegheid betreft ook voorwaardelijke sancties. Het aantal (deels) onvoorwaardelijke  sancties 
bedraagt 70 (Bron: CBS).
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Vergelijkbaar met de in figuur 8.1 beschreven gang door de keten, is het 
selectie-effect in elke fase van de keten ook van toepassing bij de minder-
jarigen (zie figuur 8.15 en bijlage 3). Net als bij het totaalbeeld is de opmer-
king over de interpretatie van de ontwikkeling van de sancties hier ook 
van toepassing. Bij de strafbeschikking is uitgegaan van het aantal opge-
legde strafbeschikkingen.

Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten daalde in de periode 
2007-2013 met meer dan de helft (-59%), deze daling is sterker dan de – in 
figuur 8.2 geschetste – daling van het totale aantal verdachten (-37%). 
Het aandeel minderjarige verdachten binnen het totale aantal geregis-
treerde verdachten nam daarmee af van 20% in 2007 naar 13% in 2013.
De instroom bij het OM daalde met 51% en loopt over de gehele  periode 
tussen 2007 en 2013 parallel met het aantal geregistreerde minder jarige 
verdachten, hoewel het aantal verdachten vanaf 2007 achterblijft bij de 
instroom van het OM (zie figuur 8.16).
Het aantal sancties van politie, OM en rechter tezamen daalde over de 
totale periode 2007-2013 met 57%, in lijn met de ontwikkeling van de 
instroom. Beperken we ons tot de sancties van OM en rechter, dan is de 
daling 63%. Dit is een sterkere daling dan die van de instroom bij het OM, 
die met 51% afnam. Het aantal door het OM opgelegde sancties daalde 
sterker dan het aantal door de rechter opgelegde sancties, namelijk met 
73% tegen 50% (zie figuur 8.16).
Tussen 2007 en 2010 deed het OM ruwweg nog drie op elke vijf zaken 
door middel van een transactie af, daarna daalde dit aandeel tot twee op 
de vijf, (3.600 in 2013) (zie tabel 8.2 in bijlage 4). Vanaf 2011 legde het OM 
enkel in een beperkt aantal gevallen een strafbeschikking op aan minder-
jarigen (zie hoofdstuk 5). In 2013 waren dat er 370. De strafbeschikking 
bij minderjarigen heeft, anders dan bij het totaalbeeld, nog nauwelijks de 
transactie vervangen. In 2013 werden in totaal 207 strafbeschikkingen 
geëxecuteerd.
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Figuur 8.16 Sancties ten opzichte van instroom OM en geregistreerde 
verdachten bij minderjarigen, index 2007=100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Verdachten politie
Sancties OM*
Sancties politie***
Sancties politie, 
rechter en OM

Haltverwijzingen door de politie

Instroom OM
Sancties rechter**

* Transacties OM en strafbeschikking OM. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van 
toepassing.

** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
*** Politietransactie (bron: CJIB) en Halt-verwijzing (bron: Halt Nederland). Exclusief politiestraf-

beschikking, daar deze (nog) niet van toepassing is op minderjarigen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

In 2013 betrof de verdenking bij bijna 51% van de geregistreerde minder-
jarige verdachten een vermogensmisdrijf. Bij de sancties ligt dit aandeel 
ongeveer 10% lager: 42%. Omdat voor deze misdrijven relatief vaak 
een jeugddetentie wordt opgelegd, is het aandeel in deze latere fase in 
de keten met 72% aanzienlijk hoger, net iets meer dan het aandeel in 
detentiejaren (72%). Gewelds- en seksuele misdrijven hebben een tame-
lijk constant aandeel van rond de 20% in de keten, met uitzondering 
van het aandeel jeugddetenties, dat op 16% uitkwam. Het aandeel bij 
vernielingen en openbare orde en gezag misdrijven is aan het begin van 
de keten relatief hoger dan aan het eind (23% geregistreerde misdrij-
ven, 21% sancties, 8% (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties en een 
aandeel van 6% in detentiejaren). Ditzelfde geldt voor de heterogene 



198 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

groep van overige misdrijven,13 met uitzondering van het begin van de 
keten waarin het aandeel lager is dan bij de volgende schakel, de sanc-
ties (zie figuur 8.17). In het navolgende worden de ontwikkelingen van de 
vermogens misdrijven, vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde 
en gewelds- en seksuele misdrijven afzonderlijk beschreven.

Figuur 8.17 Aandeel misdrijvencategorieën in de strafrechtsketen bij 
minderjarigen, 2013
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* Anders dan in figuur 8.16 betreffen de sancties hier de transacties en strafbeschikkingen OM 
en schuldigverklaringen door de rechter. Dus exclusief politiesancties (politietransacties, politie-
strafbeschikkingen en Halt-verwijzingen, daar hiervan (nog) geen cijfers naar delict beschikbaar 
waren. De opmerking in noot * bij figuur 8.3 is ook hier van toepassing.

** Deze categorie omvat drugsmisdrijven, verkeersmisdrijven, (vuur)wapenmisdrijven, overige 
 misdrijven Wetboek van Strafrecht en overige wetten (inclusief onbekende wetten).

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.13, 5.13, 5.16, 6.14, 6.17 en 6.21 in bijlage 4.
Bron: CBS

13 Vanwege het relatief geringe aantal drugs- en verkeersmisdrijven waarbij minderjarigen zijn betrokken 
krijgen deze typen delicten hier geen afzonderlijke aandacht.
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Vermogensmisdrijven bij minderjarigen
Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten en de instroom van het 
OM halveerden beide vanaf 2007. De daling bij de minderjarigen is, met 
name bij de instroom van het OM, beduidend sterker dan het beeld dat 
zichtbaar werd bij alle verdachten samen (zie paragraaf 8.2).
De ontwikkeling van de sancties van rechter en OM tezamen, volgt min of 
meer de lijn van de instroom bij het OM, maar daalde tussen 2007 en 2013 
met 59% sterker dan die van de geregistreerde verdachten en de instroom 
bij het OM. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een terugloop in 
het aantal sancties van het OM met drie op de vier sancties. Het aantal 
opgelegde strafbeschikkingen bedroeg 18 in 2013. Een stuk minder straf-
beschikkingen werden geëxecuteerd in 2013 (zie tabel 5.16 in bijlage 4). 
Het aantal door de rechter opgelegde sancties daalde, met iets meer dan 
twee op de vijf, minder hard dan het aantal OM-sancties (zie figuur 8.18).

Figuur 8.18 Sancties* ten opzichte van instroom OM en 
 geregistreerde verdachten bij minderjarigen: vermogen, 
index 2007=100
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* Exclusief politiesancties.
** Transacties OM en strafbeschikking OM. Noot * bij figuur 8.3 is ook hier van toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.13, 5.13, 5.16 en 6.14 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag bij 
minderjarigen
Ook bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag is 
in de periode 2007-2013 sprake van in vergelijking tot het totaal boven-
gemiddeld dalende trends voor de geregistreerde verdachten, de instroom 
van het OM en de sancties. Deze dalingen zijn sterker dan bij de andere 
hier onderscheiden delictgroepen. Het aantal verdachten daalt met drie 
kwart en de instroom bij het OM met twee derde. De door OM en rech-
ter tezamen opgelegde sancties daalden in lijn hiermee met drie kwart. 
Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een terugloop in het aantal 
sancties van het OM tot één op de vijf sancties in 2013. Het aantal oplegde 
strafbeschikkingen voor dit type delict was minder dan 5 in 2013. Het 
aantal door de rechter  opgelegde sancties daalde, met minder dan twee 
derde, minder hard dan het aantal OM-sancties (zie figuur 8.19).

Figuur 8.19 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de verdachten bij minderjarigen: vernieling en openbare 
orde en gezag misdrijven, index 2007=100
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* Exclusief politiesancties.
** Transacties OM en Strafbeschikking OM. Noot * in figuur 8.3 is hier ook van toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.13, 5.13, 5.16 en 6.14 in bijlage 4.
Bron: CBS
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Gewelds- en seksuele misdrijven bij minderjarigen
Ook bij de gewelds- en seksuele misdrijven is in de periode 2007-2013 bij 
de geregistreerde minderjarige verdachten en de instroom bij het OM 
een dalende trend zichtbaar. Over de gehele periode is er sprake van een 
daling van respectievelijk 59% en 43%. Het aantal sancties van OM en 
rechter tezamen daalt vanaf 2007 met 58%, min of meer in lijn met de 
ontwikkeling van het totaal. Een onderscheid naar OM en rechter laat zien 
dat het aantal door het OM opgelegde sancties, net als bij vermogensmis-
drijven en vernielingen, sterker daalt dan het aantal door de rechter opge-
legde sancties, respectievelijk met 69% en 49%. Net als bij de vernielingen 
was het aantal opgelegde strafbeschikkingen door het OM minder dan 5 
in 2013 (zie tabel 5.16 in bijlage 4).

Figuur 8.20 Sancties* ten opzichte van instroom OM en geregistreer-
de verdachten bij minderjarigen: gewelds- en seksuele 
misdrijven, index 2007=100
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* Exclusief politiesancties.
** Transacties OM en strafbeschikking OM. Noot * in figuur 8.3 is ook hier van toepassing.
*** Schuldigverklaringen door de rechter inclusief schuldigverklaringen zonder strafoplegging.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 4.13, 5.13, 5.16 en 6.14 in bijlage 4.
Bron: CBS






