
Voorwoord

De voorliggende publicatie, waarvan dit de twaalfde editie is, brengt 
ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshand-
having in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en 
richt zich met name op de periode 2007-2013.

De criminaliteit nam tussen 2007 en 2013 af, volgens de slachtoffer-
enquêtes met een kwart en volgens de politieregistraties met bijna 
een vijfde. Vooral vernielingen en geweld komen minder vaak voor. 
Van computercriminaliteit, ook wel cybercrime genoemd, werd één op 
de acht Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2013 slachtoffer, iets meer 
dan in 2012. Het aantal verdachten is sinds 2007 met ongeveer een derde 
gedaald. Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde 
criminaliteit in Noord- en West-Europese landen.
Het Openbaar Ministerie seponeerde meer zaken dan in 2007, en deed in 
2013 bijna de helft zelf af met een transactie of strafbeschikking. De rech-
ter verklaarde verdachten in 90% van de zaken schuldig. De vrijheidsstraf 
is de meest opgelegde hoofdstraf.
De maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema blijft groot. 
In 2012 gaven overheid, bedrijven en particulieren ruim 13 miljard euro 
uit aan veiligheidszorg. Dit is omgerekend € 780 per inwoner.

In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak 
de beschikbare statistische informatie over criminaliteit en het optreden 
van politie en justitie daartegen. De publicatie is bedoeld als statistisch 
naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, 
wetenschap en onderwijs.
Criminaliteit en rechtshandhaving wordt in pdf-vorm uitgebracht via de 
websites van het CBS, het WODC en de Raad voor de rechtspraak. Op de 
websites van CBS en WODC zijn de tabellen uit bijlage 4 ook in Excel-
formaat te downloaden. In deze Excel-bestanden zijn meer en gedetail-
leerdere cijfers opgenomen. Op StatLine, de elektronische databank van 
het CBS, zijn meer cijfers op het terrein van criminaliteit en rechtshand-
having te vinden.
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/cijfers/incidenteel/maatwerk/2014-criminaliteit-rechtshandhaving-mw.htm
http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/index.aspx/
http://statline.cbs.nl/statweb/



