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In het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ (TK, 2002/2003a) is de aanpak van de 
jeugdcriminaliteit nader uitgewerkt in het beleidsprogramma ‘Jeugd terecht: Actieprogramma Aanpak 
Jeugdcriminaliteit 2003-2006’ (TK, 2002/2003b). Een belangrijk aspect van het beleidsprogramma heeft 
betrekking op inzicht in de mate waarin jeugdigen delicten plegen en de veranderingen die zich daarin in 
de loop van enkele jaren voordoen. De aandacht gaat daarbij ondermeer uit naar verschillen met 
betrekking tot sekse, leeftijd en (etnische) herkomst. Ook wil men inzicht in de ontwikkeling van het 
aantal jongeren dat voor het eerst met Justitie in aanraking komt (first offenders) en jongeren die vaker 
met Justitie te maken hebben gekregen (recidivisten).  
In de periode 2004-2007 publiceert het WODC een jaarlijks overzicht van enkele voor het 
beleidsprogramma relevante gegevens op het terrein van jeugdcriminaliteit in Nederland, de Monitor 
Jeugd terecht (MJt). In de MJt 2006 komen de volgende drie onderzoeksvragen aan bod:  

(1) Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal door de politie geregistreerde processen-verbaal 
(pv’s) tegen minderjarige verdachten (12-17- jarigen) in de periode 2002-2004?  
(2) Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal minderjarige first offenders en recidivisten en 
hun achtergrondkenmerken in de periode 2002-2004? en  
(3) Hoe worden jeugdzaken afgedaan en hoe heeft dit zich in de periode 2002-20051 ontwikkeld? 

 
Box 1: De belangrijkste bevindingen 

Door de politie geregistreerde processen-verbaal van minderjarige verdachten in de periode 2002-2004 
 Het aantal pv’s is toegenomen met 14% naar 4,1 pv’s per 100 12-17 jarigen (absoluut 49.267 pv’s inclusief Halt). 
 In alle drie de jaren registreerde de politie ongeveer vier keer zo veel pv’s van jongens dan van meisjes. 
 In 2004 registreerde de politie 3,0 pv’s (inclusief Halt) per 100 autochtone en 7,7 pv’s per 100 allochtone 

jongeren. Het aantal geregistreerde pv’s per 100 allochtone jongeren van de tweede generatie is iets (en bij 
Antillianen of Arubanen veel) lager dan van de eerste generatie.  

 Het aantal pv’s neemt toe naarmate verdachten ouder worden. In de periode 2002-2004 is het aantal pv’s per 
100 12-17-jarigen het sterkst toegenomen bij de 14-jarigen (19%). Bij de 12-jarigen (-2%) is een lichte afname te 
zien. 

 Grotere gemeenten registreren meer pv’s per 100 12-17-jarigen. In de periode 2002-2004 is de sterkste toename 
te zien in gemeenten met minder dan 50.000 (20%) en meer dan 250.000 inwoners (21%). 

 Vermogensdelicten werden in 2004 het vaakst geregistreerd (42%), gevolgd door vernielingen en openbare orde 
delicten (30%) en geweldsdelicten (21%). In de periode 2002-2004 is het aantal vernielingen en openbare orde 
delicten en geweldsdelicten per 100 12-17-jarigen het sterkst toegenomen (beiden met 20%).  

Door de politie geregistreerde minderjarige verdachten: first offenders en recidivisten 
 In 2004 registreerde de politie 29.291 verdachten (exclusief Halt) waarvan bijna twee derde first offenders en 

ruim een derde recidivisten. In de periode 2002-2004 is het aantal first offenders per 100 12-17-jarigen 
toegenomen met 17% en het aantal recidivisten met 24%. 

 Recidivisten zijn vaker man, allochtoon en ouder dan first offenders.  
Afdoeningen van jeugdzaken in de periode 2002-2005 

 In 2005 werden 961 Stop-reacties en 1,1 Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen (absoluut 13.303) in 
misdrijfzaken afgerond. In de periode 2002-2005 is het aantal Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen met 2% 
toegenomen. 

 De meest voorkomende afdoening door het OM in 2005 is de transactie (1,4 per 100 12-17-jarigen), gevolgd 
door de dagvaarding (1,2 per 100 12-17-jarigen). (Vanaf 2003 is het aantal sepots door het OM redelijk stabiel. In 
de periode 2002-2005 is het aantal transacties per 100 12-17-jarigen (met name werk- of leerprojecten) gegroeid 
met 24%. Het aantal dagvaardingen per 100 12-17-jarigen is toegenomen met 16%.  

 In 2005 werd de taakstraf het vaakst opgelegd (6,7 per 1.000 12-17-jarigen), gevolgd door de (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (2,0 per 1.000 12-17-jarigen). In de periode 2002-2005 is het aantal taakstraffen 
per 1.000 12-17-jarigen door de rechter toegenomen met 21% en het aantal (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen per 1.000 12-17-jarigen met 14%.  

 
 

  

                                                  
1 De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op de periode 2002-2005. Zie de paragraaf ‘Methode’ voor een toelichting. 



2 

Methode 
 
De MJt geeft een overzicht van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Meer specifiek gaat het om de pv’s 
die tegen strafrechtelijk minderjarige verdachten (12-17-jarigen) zijn opgemaakt vanwege een misdrijf, de 
in deze pv’s geregistreerde misdrijven en de verdachten op wie de pv’s betrekking hebben.  
Het totale aantal pv’s van de minderjarigen in dit onderzoek betreft alle pv’s die door de politie in het 
Herkenningsdienstsysteem (HKS) zijn geregistreerd (exclusief Halt-verwijzingen omdat deze daarin 
gebrekkig zijn geregistreerd) en de Halt-verwijzingen die in de Automatische Registratieapplicatie Halt-
bureaus (AURAH) zijn geregistreerd2,3.  
 
De cijfers in de MJt zijn afkomstig uit drie databronnen. Cijfers over door de politie geregistreerde 
verdachten, de tegen hen opgemaakte pv’s en de misdrijven die daarop vermeld staan, zijn afkomstig uit 
het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van het Korps Landelijke Politiediensten. De hier gebruikte 
gegevens over 2004 hebben betrekking op de zogenoemde ‘definitieve’ HKS-cijfers en verschillen 
daarmee van die in vorige MJt (Blom et al., 2005a) waarin gebruik is gemaakt van zogenoemde 
‘voorlopige’ HKS-cijfers over 20044. 
 
Cijfers over het aantal Halt-verwijzingen, Halt-afdoeningen en Stop-reacties naar aanleiding van 
misdrijfzaken zijn afkomstig uit de Automatische Registratieapplicatie Halt-bureaus (AURAH) van Halt 
Nederland5. Cijfers over afdoeningen door het Openbaar Ministerie en de rechter zijn afkomstig uit 
Openbaar Ministerie Data (OMDATA) van het Parket-Generaal.6  
 
In deze MJt wordt ook nagegaan op welke wijze zaken van minderjarige verdachten door de politie, het 
OM en de rechtbank zijn afgedaan. Met betrekking tot de afdoeningen is er geen één op één relatie 
tussen een pv dat is opgemaakt door de politie en een zaak die is ingeschreven bij het Openbaar 
Ministerie. Soms worden pv’s niet doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en soms worden pv’s 
samengevoegd. Daarnaast hoeven zaken die in een bepaald jaar door de politie zijn geregistreerd niet 
noodzakelijkerwijs in datzelfde jaar te worden afgedaan. Het is goed mogelijk dat een verdachte in 2002 
voor het eerst wordt gehoord, maar dat zijn/haar zaak pas in 2003 of later wordt afgedaan. 
 
Cijfers die betrekking hebben op de geregistreerde criminaliteit hebben tekortkomingen. Naast de 
specifieke beperkingen van de drie databronnen (zie Blom et al., 2005a), zijn er ook meer algemene 
beperkingen. Geregistreerde criminaliteitscijfers zijn afhankelijk van de meldingsbereidheid van 
slachtoffers, de mate waarin meldingen worden omgezet in officiële aangiften en van de 
opsporingsinspanningen en -strategieën van de politie. Deze zijn op hun beurt weer afhankelijk van 
beleidsmaatregelen en -prioriteiten. Wanneer de beleidsaandacht voor een specifiek thema, bijvoorbeeld 
jeugdcriminaliteit, toeneemt dan weerspiegelt dat in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Voor een meer 
uitgebreide bespreking van de beperkingen van de hier gebruikte geregistreerde gegevens zie Blom et al. 
(2005a). 
 
In de MJt 2006 zijn ook gegevens over de herkomst van verdachten opgenomen. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede generatie allochtonen (conform de definitie die door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd wordt). Hiertoe zijn de HKS gegevens door CBS 
gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (zie voor meer informatie over deze koppeling Blom 
et al., 2005b). In 93% van de gevallen verliep de koppeling succesvol, in 7% van de gevallen kon geen 
koppeling worden gerealiseerd7, waardoor de herkomst van een kleine groep verdachten onbekend is. In 
AURAH wordt sinds 2004 informatie over het geboorteland van de ouders geregistreerd.  
 
In de beschrijving van de resultaten wordt het meest recente jaar eerst beschreven. Vervolgens wordt 
ingegaan op de ontwikkeling ten opzichte van 2002. Om de onderscheiden subgroepen beter met elkaar 
te kunnen vergelijken, worden niet alleen absolute aantallen gegeven, maar worden de cijfers ook 
gerelateerd aan de omvang van de betreffende bevolkingsgroep (relatieve aantallen). Wanneer wordt 

                                                  
2  Alleen geslaagde Halt-verwijzingen worden meegeteld; verwijzingen die niet geslaagd of niet in behandeling genomen zijn, blijven buiten 

beschouwing. In deze gevallen wordt in principe alsnog een pv opgemaakt en doorgestuurd aan de officier van justitie. 
3  Om de leesbaarheid te bevorderen wordt verder gesproken over processen-verbaal. Hiermee worden -tenzij anders vermeld staat- ook de 

Halt-verwijzingen bedoeld. 
4 In de periode 2001-2004 is het definitieve aantal verdachten gemiddeld 3% hoger dan het voorlopige aantal verdachten. Het definitieve 

aantal pv’s dat is opgemaakt tegen deze verdachten is gemiddeld 4% hoger en het definitieve aantal delicten 6% hoger dan respectievelijk 
het voorlopige aantal pv’s en delicten van deze verdachten. In de MJt 2005 werden voorlopige cijfers over 2004 gegeven. Daarnaast werd 
een schatting gegeven van het definitieve aantal pv’s door rekening te houden met het gemiddelde verschil tussen voorlopige en definitieve 
cijfers in de jaren daarvoor. Omdat het verschil tussen voorlopige en definitieve cijfers niet constant is in de periode 2001-2004 en er 
verschillen zijn tussen subgroepen, wordt het gebruik van een correctie hier niet meer verantwoord geacht. De registratieachterstanden bij 
de politiekorpsen lijken overigens steeds kleiner te worden, maar vooralsnog is onduidelijk of deze trend doorzet. 

5  Met dank aan Judith Hoogwijk. 
6  Met dank aan Ger Huijbrechts. 
7  De belangrijkste reden hiervoor is dat een verdachte in het buitenland woont. Andere redenen kunnen zijn een tijdelijk of illegaal verblijf in 

Nederland en fouten in de registratie. 
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gekeken naar ontwikkelingen kan op die manier ook een toename als gevolg van een stijging in het 
aantal personen in een specifieke bevolkingsgroep worden uitgesloten.  
 
De ontwikkeling van het aantal pv’s, delicten en verdachten heeft alleen betrekking op de periode 2002-
2004, omdat voor 2005 nog geen (definitieve) HKS-cijfers beschikbaar zijn. De afdoeningen in deze MJt 
hebben betrekking op de periode 2002-2005. In de tabellenbijlage zijn de absolute en relatieve aantallen 
terug te vinden. 
 

Door de politie geregistreerde processen-verbaal van minderjarige verdachten 
 
De eerste onderzoeksvraag is ‘Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal door de politie 
geregistreerde processen-verbaal (pv’s) tegen minderjarige verdachten in de periode 2002-2004?’.  
In 2004 registreerde de politie 306.681 pv’s tegen verdachten van 12 jaar of ouder, waarvan 49.267 ten 
aanzien van verdachten van 12-17 jaar (17%). Daarvan betreft bijna een kwart (11.415) een verwijzing 
naar Halt (figuur 1). Het aantal geregistreerde pv’s is in de periode 2002-2004 toegenomen van 3,6 pv’s 
naar 4,1 pv’s per 100 12-17-jarigen wat een toename van 14% betreft. 
 

Figuur 1: Processen-verbaal en Halt verwijzingen van 12-17-jarige verdachten, 2002-2004 
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Bron: AURAH, HKS 

Sekse 
In 2004 registreerde de politie 6,5 pv’s per 100 12-17-jarige jongens (40.025) tegenover 1,6 pv’s per 100 12-
17-jarige meisjes (9.242). Deze verhouding (ongeveer 4 : 1) is vrijwel constant in de periode 2002-2004. 
 

Herkomst 
Absoluut registreerde de politie in 2004 meer pv’s tegen autochtone (27.672) dan tegen allochtone 
(20.186) minderjarige verdachten.8 Wanneer deze aantallen worden gerelateerd aan de omvang van de 
betreffende herkomstgroepen in Nederland, dan wordt een omgekeerd beeld vastgesteld. Figuur 2 geeft 
een beeld van het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten (van dezelfde herkomst) uitgesplitst naar herkomst. 
In 2004 registreerde de politie 3,0 pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) per 100 autochtone en 7,7 pv’s per 
100 allochtone 12-17-jarigen. Tussen de herkomstgroepen zijn grote verschillen, waarbij met name twee 
herkomstgroepen in het oog springen vanwege de grote afwijking met autochtone jongeren. Ten opzichte 
van de autochtone 12-17-jarigen registreerde de politie ruim vijf keer zoveel pv’s per 100 Marokkaanse 
jongeren (eerste en tweede generatie) en bijna zes keer zoveel pv’s per 100 jongeren die op de 
Nederlandse Antillen of Aruba zijn geboren (1e generatie).  
Het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten is voor de tweede generatie allochtonen iets lager dan voor de 
eerste generatie allochtonen uit een bepaalde herkomstgroep. De uitzondering hierop zijn de Antilliaanse 
jongeren, voor hen is het aantal pv’s bij de tweede generatie beduidend lager dan bij de eerste generatie.  
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal Halt-verwijzingen naar herkomst van de verdachten in 
2002 en 2003, omdat deze gegevens toentertijd nog niet in AURAH geregistreerd werden. 
 

                                                  
8  Niet van alle verdachten is de herkomst bekend (zie methode). Deze gegevens worden bij de beschrijving naar herkomst weggelaten. 

Daarom wijken de cijfers in deze paragraaf af van de elders in deze fact sheet genoemde cijfers. 
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Figuur 2: Processen-verbaal (inclusief Halt) per 100 leeftijdgenotena, naar herkomst en 
generatie, 2004 
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a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari 2004 van dezelfde herkomst. 
Bron: AURAH, HKS 
 

Leeftijd 
Vanaf het twaalfde jaar neemt zowel absoluut als relatief het aantal geregistreerde pv’s toe. In de MJt 
2005 werd beschreven dat het aantal pv’s een piek bereikt tussen de leeftijd 17 en 19 jaar en vervolgens 
weer daalt. Cijfers in de MJt 2006 hebben alleen betrekking op minderjarige verdachten. Figuur 3 geeft 
een beeld van het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten in 2004 uitgesplitst naar leeftijd van de verdachte. 
Ook is bij elke leeftijd de procentuele toe- of afname ten opzichte van 2002 vermeld. In de periode 2002-
2004 is bij de meeste leeftijdcategorieën een toename te constateren van het aantal geregistreerde pv’s 
per 100 leeftijdgenoten. Alleen bij de 12-jarigen is het aantal geregistreerde pv’s niet toegenomen, maar 
per 100 leeftijdgenoten zelfs licht gedaald (-2%). De sterkste toename is te zien bij 14-jarigen (19%). 
 

Figuur 3: Processen-verbaal (inclusief Halt) per 100 leeftijdgenotena, naar leeftijd, 2004b 
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a Op 1 januari 2004. 
b Boven de kolommen is de procentuele toe- of afname ten opzichte van 2002 vermeld. 
Bron: AURAH, HKS 
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Gemeentegrootte 
Figuur 4 geeft een beeld van het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten (in dezelfde categorie van 
gemeentegrootte) in 2004 uitgesplitst naar gemeentegrootte. Ook hier is bij elke categorie de procentuele 
toename ten opzichte van 2002 vermeld. Het aantal geregistreerde pv’s per 100 12-17-jarigen neemt toe 
naarmate een gemeente meer inwoners heeft. Met 7,6 pv’s per 100 leeftijdgenoten werden in 2004 de 
meeste pv’s geregistreerd in de gemeenten met 250.000 inwoners of meer (Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht). In de periode 2002-2004 is in elk van de gemeentecategorieën een toename in het 
aantal geregistreerde pv’s te zien (zowel absoluut als relatief). Deze toename is het sterkst in gemeenten 
met minder dan 50.000 inwoners (20%) en gemeenten met 250.000 inwoners of meer (21%). 
 

Figuur 4: Processen-verbaal (inclusief Halt) per 100 leeftijdgenotena, naar gemeentegrootte, 
2004b 
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a Per 100 12-17-jarigen wonend in een gemeente met dezelfde grootte op 1 januari 2004. 
b Boven de kolommen is de procentuele toename ten opzichte van 2002 vermeld. 
Bron: AURAH, HKS 
 

Type delict 
In 2004 zijn 49.267 pv’s geregistreerd van verdachten van 12-17 jaar. In totaal werden zij verdacht van het 
plegen van 72.004 delicten (misdrijven), waarbij ook delicten zijn meegeteld die leidden tot een Halt-
verwijzing. Het komt dus regelmatig voor dat er op één pv meerdere delicten vermeld staan. Gemiddeld 
betreft het 1,5 delict per pv.  
Figuur 5 geeft een beeld van het aantal delicten per 100 leeftijdgenoten in 2004, uitgesplitst naar type 
delict. Ook is bij elke type delict de procentuele toename ten opzichte van 2002 vermeld. Delicten die in 
2004 het vaakst geregistreerd werden zijn vermogensdelicten, zoals diefstal en heling. Per 100 12-17-
jarigen werden in 2004 2,5 vermogensdelicten geregistreerd. Per 100 12-17-jarigen werden in 2004 1,8 
vernielingen of openbare orde delicten, zoals brandstichting en graffiti en 1,3 geweldsdelicten, zoals 
bedreiging en diefstal met geweld.  
In de periode 2002-2004 is het aantal geregistreerde delicten per 100 12-17-jarigen toegenomen met 14%. 
Het aantal vernielingen en openbare orde delicten en het aantal geweldsdelicten per 100 leeftijdgenoten 
is relatief sterk toegenomen in vergelijking met het aantal vermogensdelicten en overige delicten 
(respectievelijk 20%; 20%; 7% en 10%). 
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Figuur 5: Delicten (inclusief Halt) per 100 leeftijdgenotena, naar type delict, 2004b  
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a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari 2004. 
b Boven de kolommen is de procentuele toename ten opzichte van 2002 vermeld. 
Bron: AURAH, HKS 
 
 

Door de politie geregistreerde minderjarige verdachten: first offenders en recidivisten 
 
In het voorgaande zijn de trends in het aantal pv’s opgemaakt tegen minderjarige verdachten 
beschreven. In dit deel wordt ingegaan op de aantallen verdachten en staan de volgende subvragen 
centraal. Hoeveel minderjarigen worden voor het eerst als verdachte geregistreerd (first offenders) en 
hoeveel zijn al eerder met de politie in aanraking gekomen, omdat ze verdacht werden van een misdrijf 
(recidivisten)?9 Welke verschillen zijn er tussen deze twee typen verdachten in achtergrondkenmerken? En 
welke ontwikkeling is daarin te signaleren over de periode 2002-2004?  
 
Om jongeren in te kunnen delen naar first offender of recidivist is het nodig iemands criminele carrière in 
termen van eerdere politiecontacten te kennen. In AURAH wordt niet geregistreerd of iemand eerder met 
de politie in aanraking is geweest. Daarom wordt hier alleen gebruik gemaakt van de pv’s die in het HKS 
zijn geregistreerd.  
 
Exclusief de Halt-verwijzingen, zijn in 2004 in totaal 37.852 pv’s geregistreerd van 29.291 minderjarige 
verdachten. Daarvan betrof twee derde (18.363) een first offender en een derde (10.928) een recidivist. 
Doordat Halt-verwijzingen niet zijn meegeteld, wordt het aantal verdachten onderschat. Omdat jongeren 
die een Halt-verwijzing krijgen veelal jongeren zijn die nog niet eerder met de politie in aanraking zijn 
geweest, geldt dit met name voor first offenders. Van de 10.928 recidivisten kan ongeveer 90% worden 
aangeduid als jeugdige meerpleger (2-5 pv’s in de periode tot en met 2004) en ruim 10% als jeugdige 
veelpleger (meer dan 5 pv’s in de periode tot en met 2004), zie figuur 6. 
 
Ten opzichte van 2002 is het aantal geregistreerde verdachten per 100 12-17-jarigen toegenomen met 
19%. In de periode 2002-2004 is het aantal recidivisten (en met name het aantal meerplegers) per 100 12-
17-jarigen sterker toegenomen dan het aantal first offenders per 100 12-17-jarigen (respectievelijk met 
24% en 17%).  
 

                                                  
9  Conform de omschrijving in Jeugd terecht, zijn first offenders verdachten van wie de politie in het betreffende jaar één pv registreerde en 

tegen wie in het verleden geen pv’s zijn geregistreerd. Recidivisten zijn verdachten van wie de politie in het betreffende jaar minstens één pv 
registreerde en van wie in totaal minstens twee pv’s geregistreerd zijn (Ministerie van Justitie, 1999).  
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Figuur 6: Verdachten (exclusief Halt) naar type verdachte, 2004 
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Bron: HKS 
 
Sekse 

Van alle 29.291 minderjarige verdachten in 2004 is 83% jongen. Uitgesplitst naar type verdachte is het 
beeld het volgende. Het percentage jongens bij de first offenders is relatief lager dan bij de recidivisten. 
Van de first offenders is 79% jongen, van de recidivisten is dat 89% (figuur 7). In de periode 2002-2004 is 
de verhouding jongens-meisjes bij first offenders en recidivisten vrijwel constant. 
 
Figuur 7: Percentage mannelijke en vrouwelijke minderjarige verdachten (exclusief Halt), naar 
verdachtengroep, 2004 
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Bron: HKS 
 

Herkomst 
Van alle 12-17-jarige verdachten is 42% van allochtone herkomst, waarvan 18% westers allochtoon en 
82% niet-westers allochtoon. Uitgesplitst naar type verdachte is het percentage allochtonen bij de first 
offenders relatief lager dan bij de recidivisten. Van de first offenders is 39% allochtoon, van de recidivisten 
is dat 52% (figuur 8). In de periode 2002-2004 is de verhouding tussen de herkomstgroepen bij first 
offenders en recidivisten vrijwel constant.  
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Figuur 8: Percentage autochtone, Marokkaanse, Antilliaanse of Arubaanse, Turkse en 
Surinaamse minderjarige verdachten (exclusief Halt), naar verdachtengroep, 2004 
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Bron: HKS 
 

Leeftijd 
Niet alleen het aantal pv’s neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt, ook het aantal verdachten neemt 
toe, zowel absoluut als relatief. Van alle 12-17-jarige verdachten in 2004 is 12% 12 of 13 jaar oud, 36% is 
14 of 15 jaar oud en ruim de helft (52%) is 16 of 17 jaar. Uitgesplitst naar type verdachte is het beeld het 
volgende. Het percentage 16- en 17-jarigen is bij de first offenders relatief lager dan bij de recidivisten. 
Van de first offenders is 46% 16 of 17 jaar, van de recidivisten is dat 62% (figuur 9). In de periode 2002-
2004 is de verhouding tussen de leeftijdscategorieën bij first offenders en recidivisten vrijwel constant. 

 
Figuur 9: Percentage 12-13-, 14-15- en 16-17-jarige verdachten (exclusief Halt), naar 

verdachtengroep, 2004 
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Bron: HKS 
 

Type delict 
Welke verschillen zijn er tussen first offenders en recidivisten wat type delict betreft? Delicten die relatief 
vaak door first offenders worden gepleegd, zijn vernielingen en openbare orde delicten, terwijl 
vermogensdelicten relatief vaker door recidivisten worden gepleegd (figuur 10). In 2004 zijn, vergeleken 
met 2002, in verhouding iets meer vernielingen en openbare orde delicten geregistreerd. Dit geldt zowel 
voor first offenders als voor recidivisten. Ten opzichte van 2002 is het percentage vermogensdelicten in 
2004 in verhouding iets lager. Dit geldt zowel voor de first offenders als voor de recidivisten. 
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Figuur 10: Percentage gewelds- en vermogensdelicten, vernielingen, openbare orde en overige 
delicten (exclusief Halt), naar verdachtengroep, 2004 
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Bron: HKS 
 

Afdoeningen van jeugdzaken 
 
Deze paragraaf behandelt de derde onderzoeksvraag, die luidt ‘Hoe worden jeugdzaken afgedaan en hoe 
heeft dit zich in de periode 2002-200510 ontwikkeld?’.  
Er is geen één op één relatie tussen de hierboven beschreven pv’s en de afdoeningen door het OM. Eén 
pv kan op meerdere manieren worden afgedaan. Daarnaast worden niet alle pv’s doorgestuurd naar, of 
in behandeling worden genomen door het OM en worden sommige pv’s pas in een later jaar door het 
OM behandeld11. 
 

Afdoeningen door de politie 
In figuur 11 is te zien hoe het absolute aantal afgeronde Stop-reacties in misdrijfzaken12 zich in de 
periode 2002-2005 heeft ontwikkeld. In 2005 werden 961 Stop-reacties afgerond. In de periode 2002-2005 
is het absolute aantal Stop-reacties afgenomen met 15%. Voor de Stop-reactie kunnen de gegevens niet 
aan de bevolkingsomvang worden gerelateerd, omdat de ondergrens van de leeftijdsgroep niet is vast te 
stellen. 
 
In figuur 12 is te zien hoe het aantal Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen in misdrijfzaken13 zich in de 
periode 2002-2005 heeft ontwikkeld. In 2005 werden 13.303 Halt-afdoeningen afgerond. Gerelateerd aan 
de bevolking is dit 1,1 Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen. In de periode 2002-2005 is het aantal Halt-
afdoeningen per 100 12-17-jarigen met 2% toegenomen. In 2004 vertoont het aantal Halt-afdoeningen 
een relatief sterke afname ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze afname hangt echter grotendeels 
samen met het feit dat in 2004 een nieuwe versie van het registratiesysteem AURAH in gebruik is 
genomen. 
 

                                                  
10  De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op de periode 2002-2005. Zie de paragraaf ‘Methode’ voor een toelichting. 
11  In 2004 werd in 60% van de zaken binnen een half jaar na het eerste verhoor door de politie een vonnis uitgesproken door de rechter 

(Jeugd terecht, 2005). 
12  In de MJt zijn alleen afdoeningen naar aanleiding van een misdrijf opgenomen, overtredingen blijven buiten beschouwing. De hier 

gepresenteerde cijfers wijken daarom af van de in de nota Jeugd terecht genoemde aantallen en de cijfers die door Halt-Nederland (2005) 
zijn gepubliceerd. 

13   Zie voetnoot 12. 
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Figuur 11: Stop-reacties in misdrijfzaken, 2002-2005a 
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a Cijfers over 2002 hebben betrekking op 60 van de 62 Halt-bureaus in dat jaar; cijfers over 2003 hebben betrekking op 58 van de 60 

Haltbureaus; cijfers over 2004 hebben betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus; cijfers over 2005 hebben betrekking op 51 van de 52 Halt-
bureaus; niet in behandeling genomen verwijzingen zijn niet meegeteld. 

Bron: AURAH 
 
Figuur 12: Halt-afdoeningen per 100 leeftijdgenotena in misdrijfzaken, 2002-2005b 
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a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
b Cijfers over 2002 hebben betrekking op 60 van de 62 Halt-bureaus in dat jaar; cijfers over 2003 hebben betrekking op 58 van de 60 

Haltbureaus; cijfers over 2004 hebben betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus; cijfers over 2005 hebben betrekking op 51 van de 52 Halt-
bureaus; niet in behandeling genomen verwijzingen zijn niet meegeteld. 

 
Afdoeningen door het Openbaar Ministerie 

In 2005 zijn 34.175 strafzaken van minderjarigen door het OM afgedaan. Daarvan werden 3.375 zaken van 
minderjarigen door het OM geseponeerd. Deze zaken worden niet vervolgd. In 2005 werd 16.393 keer een 
transactie aangeboden aan een minderjarige verdachte (deelname aan een werk- of leerproject, het 
betalen van een geldsom of een overige transactie). In ruim acht op de tien gevallen betrof dit een 
deelname aan een werk- of leerproject (13.657).  
In figuur 12 is de ontwikkeling van de afdoeningen door het OM per 100 12-17-jarigen in de periode 
2002-2005 te zien. Vanaf 2003 is het aantal sepots redelijk stabiel. Het merendeel van de afdoeningen 
door het OM betreft het aanbieden van een transactie, daarbij gaat het hoofdzakelijk om transacties met 
als voorwaarde deelname aan een leer- of werkproject (83%). Het aantal keren dat een jongere werd 
aangeboden vervolging te voorkomen door deel te nemen aan een werk- of leerproject is in de periode 
2002-2005 toegenomen met ongeveer 26%. Ook het aantal dagvaardingen is toegenomen in de periode 
2002-2005, van 1,0 per 100 12-17-jarigen in 2002 naar 1,2 in 2005, een toename van 16%. 
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Figuur 13: Afdoeningen door het Openbaar Ministerie per 100 leeftijdgenotena, 2002-2005b 
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a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
b De cijfers wijken enigszins af van de CBS-cijfers over afdoeningen door de rechter in eerste aanleg vanwege een andere manier van 

bewerken van het bronbestand.  
c Het betreft aangeboden transacties, inclusief mislukte transacties en gevallen waarin niet op het transactieaanbod werd gereageerd; 

Voorbeelden van overige transacties zijn afstand doen van in beslag genomen goederen en het zich gedragen naar de aanwijzingen van een 
instantie, zoals de jeugdreclassering. 

Bron: OMDATA 
 
 

Afdoeningen door de rechter 
In figuur 13 wordt een overzicht gegeven van het aantal plaatsingen in een inrichting voor jeugdigen 
(pij), (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en boetes en onvoorwaardelijke taakstraffen door de 
rechter14 per 1.00015 12-17-jarigen in de periode 2002-2005. De meest voorkomende afdoening door de 
rechter, is de onvoorwaardelijke taakstraf (6,7 per 1.000 12-17-jarigen), gevolgd door een (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (2,0 per 1.000 12-17-jarigen). De minst voorkomende afdoening is de pij 
(0,2 per 1.000 12-17-jarigen). In de figuur is te zien dat de rangorde van de afdoeningen in de jaren 2002-
2005 niet is veranderd. Niet weergegeven in figuur 13 is het aantal vrijspraken. Per 1.000 12-17-jarigen 
werden in 2005 0,6 vrijspraken geregistreerd. 
In vergelijking met 2002 is in 2005 het aantal onvoorwaardelijk opgelegde taakstraffen sterk toegenomen, 
namelijk van 6.420 in 2002 naar 8.076 in 2005. Gerelateerd aan de bevolkingsomvang betreft het een 
toename van 21% (van 5,5 naar 6,7 per 1.000 12-17-jarigen). Het aantal onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen is in de periode 2002-2005 toegenomen van 2.035 naar 2.396. Gerelateerd aan de 
bevolkingsomvang betreft het een toename van 14% (van 1,8 naar 2,0 per 1.000 12-17-jarigen). 
 

                                                  
14  De rechter kan een groot aantal verschillende straffen en maatregelen opleggen (zie bijvoorbeeld Eggen et al., 2005). Vanwege de 

overzichtelijkheid wordt in de MJt alleen ingegaan op de (deels) onvoorwaardelijk opgelegde hoofdstraffen, de pij en vrijspraak. 
15  Vanwege de kleine aantallen worden de cijfers over afdoeningen door de rechter gegeven per 1.000 12-17-jarigen. 
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Figuur 14: Afdoeningen door de rechter per 1.000 leeftijdgenotena, 2002-2005b 
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a Per 1.000 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
b De cijfers wijken enigszins af van de CBS-cijfers over afdoeningen door de rechter in eerste aanleg vanwege een andere manier van 

bewerken van het bronbestand. 
c Vrijheidsstraffen zijn jeugddetentie en gevangenisstraf. 
Bron: OMDATA 
 

Slot 
 
In de MJt wordt op basis van door de politie geregistreerde gegevens onderzocht hoe de 
jeugdcriminaliteit zich in de periode 2002-2004(/5) heeft ontwikkeld. Na een stabiele periode aan het 
einde van de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw (Eggen et al., 2005) is sinds 2002 
weer een toename te signaleren in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. In 2002 werden door de politie 
41.854 pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) vanwege een misdrijf opgemaakt tegen minderjarige verdachten. 
In 2004 is dit toegenomen naar 49.267 pv’s. Gerelateerd aan de bevolkingsomvang gaat het om een 
toename van 3,6 pv’s in 2002 naar 4,1 pv’s per 100 12-17 jarigen in 2004, een toename van 14%. Ook is er 
een toename in het aantal afdoeningen van jeugdzaken. Transacties met als voorwaarde deelname aan 
een werk- of leerproject en taakstraffen opgelegd door de rechter komen veel voor, en de al jaren 
zichtbare groei (zie Eggen et al., 2005) zet ook door in 2005. Ten opzichte van 2002 is in 2005 het aantal 
transacties met als voorwaarde deelname aan een werk- of leerproject door het OM toegenomen met 
26% en het aantal onvoorwaardelijke taakstraffen opgelegd door de rechter is toegenomen met 21%. 
 
Zegt dit alles nu iets over de omvang van en ontwikkelingen in de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit? De 
relatie tussen de geregistreerde criminaliteit en de daadwerkelijke criminaliteit is een complex, waarbij 
verscheidene factoren een rol spelen. Niet alle gepleegde delicten komen in de politieregistraties terecht, 
waardoor een deel van de (jeugd)criminaliteit onbekend blijft, het zogenoemde ‘dark number’.  
Ten eerste zijn geregistreerde criminaliteitscijfers afhankelijk van de meldingsbereidheid van burgers en 
de mate waarin meldingen worden omgezet in een officiële aangifte (de zogenoemde 
‘aangiftebereidheid’). Verder zijn er ook slachtofferloze delicten, zoals drugsdelicten, waarvan geen 
aangifte kan worden gedaan. Deze delicttypen behoren tot het zogenoemde ‘haalwerk’ van de politie. 
Dat brengt ons bij het tweede punt, namelijk dat geregistreerde criminaliteitscijfers een weerspiegeling 
zijn van de opsporingsinspanningen van de politie. Wanneer de beleidsaandacht voor bijvoorbeeld 
jeugdcriminaliteit toeneemt dan heeft dat indirect, via diverse stappen in de strafrechtelijke keten, 
gevolgen voor de opsporing. Verwacht kan worden dat wanneer jeugdcriminaliteit expliciet als 
aandachtspunt wordt genoemd in het beleidsprogramma (van de politie), dit een stimulerend effect zal 
hebben op de omvang van de geregistreerde criminaliteit. Voor een meer uitgebreide bespreking van de 
beperkingen van het gebruik van geregistreerde criminaliteitscijfers zie bijvoorbeeld Blom et al., 2005a.  
Inzicht in de daadwerkelijke omvang van de jeugdcriminaliteit is erbij gebaat om meerdere bronnen 
naast elkaar te zetten, bijvoorbeeld door ook gebruik te maken van gegevens die betrekking hebben op 
zelfgerapporteerde delicten. Een belangrijk voordeel van zelfrapportagegegevens over jeugdcriminaliteit 
is dat deze niet afhankelijk zijn van de opsporingsactiviteiten van de politie en specifieke 
beleidsinteresses zoals het geval is bij geregistreerde criminaliteitscijfers. In de MJt 2005 zijn 
zelfrapportagegegevens opgenomen afkomstig uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde 
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Jeugdcriminaliteit. Omdat er geen actuelere gegevens beschikbaar zijn, zijn in de huidige MJt geen 
zelfrapportagegegevens opgenomen. 
Een toename van de geregistreerde jeugdcriminaliteit betekent dus niet dat de daadwerkelijke 
jeugdcriminaliteit evenredig is toegenomen. Deze conclusie wordt ondersteund door het feit dat uit 
landelijk onderzoek naar zelfgerapporteerde delicten onder jeugdigen blijkt dat het percentage jongeren 
dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden een delict te hebben gepleegd in 2004 niet is veranderd in 
vergelijking met 2001 (Blom et al., 2005a). 
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Tabellenbijlage 
 

Tabel B1: Verdachten (12-17 jaar), processen-verbaal en delicten, 2002-2004 
  2002 2003 2004 2002-2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
Procentuele 

toenamea 

Verdachtenb, waarvan 23.785 2,1 26.155 2,2 29.291 2,5 19,3 

   First offendersb 15.259 1,3 16.461 1,4 18.363 1,5 16,6 

   Recidivistenb 8.526 0,7 9.694 0,8 10.928 0,9 24,2 

Processen-verbaalc 41.854 3,6 44.599 3,8 49.267 4,1 14,1 

Delictenc 61.462 5,3 66.372 5,6 72.004 6,0 13,5 
a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
b Exclusief Halt-verwijzingen. 
c Inclusief Halt-verwijzingen. 
Bron: AURAH, HKS 

 
Door de politie geregistreerde processen-verbaal 

 
Tabel B2: Processen-verbaal (inclusief Halt) van 12-17-jarige verdachten, naar sekse, 2002-2004 

  2002 2003 2004 2002-2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
Procentuele 

toenamea 
Man 34.056 5,7 36.479 6,0 40.025 6,5 13,9 
Vrouw 7.798 1,4 8.120 1,4 9.242 1,6 14,8 
Totaal 41.854 3,6 44.599 3,8 49.267 4,1 14,1 

a Per 100 12-17-jarigen van dezelfde sekse op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH, HKS 
 

Tabel B3: Processen-verbaal (inclusief Halt) van 12-17-jarige verdachten, naar herkomst, 2004 
  2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
Autochtoon 27.672 3,0 
Allochtoon, waarvan 20.186 7,7 
   1e generatie allochtoon, waarvan 6.653 8,4 
      Marokko 1.036 16,0 
      Nederlandse Antillen of Aruba 1.015 17,0 
      Suriname 561 9,5 
      Turkije 454 7,2 
   2e generatie allochtoon, waarvan 13.533 7,4 
      Marokko 4.369 14,9 
      Nederlandse Antillen of Aruba 801 9,6 
      Suriname 2.270 7,9 
      Turkije 2.339 6,9 
Herkomst onbekend 1.409  
Totaal 49.267 4,1 

a Per 100 12-17-jarigen van dezelfde herkomst op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH, HKS 
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Tabel B4: Processen-verbaal (inclusief Halt) van 12-17-jarige verdachten, naar leeftijd, 2002-
2004 

  2002 2003 2004 2002-2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 

Procentuele 
toe- of 

afnamea 
12 jaar 2.227 1,1 2.220 1,1 2.281 1,1 -1,6 
13 jaar 4.522 2,3 4.516 2,3 5.316 2,6 11,4 
14 jaar 6.949 3,6 7.220 3,7 8.332 4,2 18,7 
15 jaar 8.739 4,5 8.992 4,6 10.343 5,3 17,7 
16 jaar 9.678 5,1 10.668 5,5 11.473 5,8 14,5 
17 jaar 9.739 5,2 10.983 5,7 11.522 5,9 13,2 
Totaal 41.854 3,6 44.599 3,8 49.267 4,1 14,1 

a Per 100 leeftijdgenoten op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH, HKS 

 
Tabel B5: Processen-verbaal (inclusief Halt) van 12-17-jarige verdachten naar gemeentgrootte, 

2002-2004 
  2002 2003 2004 2002-2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
Procentuele 

toenamea 
Minder dan 50.000 inwoners 16.080 2,5 17.110 2,6 19.292 3,0 19,5 
50.000 tot 100.000 inwoners 7.758 4,2 8.428 4,4 9.142 4,4 5,3 
100.000 tot 250.000 inwoners 8.740 4,4 9.154 4,5 9.829 4,8 8,0 
250.000 inwoners of meer 7.844 6,3 8.367 6,6 9.760 7,6 20,7 
Gemeentegrootte onbekend 1.432  1.540  1.244   
Totaal 57.934 3,2 61.709 3,4 68.559 3,7 15,8 

a Per 100 12-17-jarigen wonend in een gemeente met dezelfde grootte op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH, HKS 
 

Tabel B6: Delicten (inclusief Halt) van 12-17-jarige verdachten, naar type delict, 2002-2004 
  2002 2003 2004 2002-2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
Procentuele 

toenamea 
Geweld 12.394 1,1 12.983 1,1 15.281 1,3 19,5 
Vermogen 27.461 2,4 28.740 2,4 30.378 2,5 7,2 
Vernieling of openbare orde 17.282 1,5 20.045 1,7 21.452 1,8 20,3 
Overig 4.325 0,4 4.604 0,4 4.893 0,4 9,6 
Totaal 61.462 5,3 66.372 5,6 72.004 6,0 13,5 

a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH, HKS 
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Door de politie geregistreerde verdachten: first offenders en recidivisten 
 

Tabel B7: Verdachten (exclusief Halt) totaal en naar type verdachte, 2002-2004 
  2002 2003 2004 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotena 
First offender 15.259 1,3 16.461 1,4 18.363 1,5 
Recidivist, waarvan 8.526 0,7 9.694 0,8 10.928 0,9 
   Meerpleger (2-5 pv's) 7.569 0,7 8.625 0,7 9.715 0,8 
   Veelpleger (meer dan 5 pv's) 957 0,1 1.069 0,1 1.213 0,1 
Totaal 23.785 2,1 26.155 2,2 29.291 2,5 

a Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: HKS 
 

Tabel B8: Verdachten (exclusief Halt) totaal en naar type verdachte, naar sekse, 2002-2004 
  2002 2003 2004 

  Aantal % Aantal % Aantal % 
First offender, waarvan 15.259 100 16.461 100 18.363 100 
   Man 12.095 79,3 12.951 78,7 14.471 78,8 
   Vrouw 3.164 20,7 3.510 21,3 3.892 21,2 
Recidivist, waarvan 8.526 100 9.694 100 10.928 100 
   Man 7.541 88,4 8.596 88,7 9.700 88,8 
   Vrouw 985 11,6 1.098 11,3 1.228 11,2 

Bron: HKS 
 

Tabel B9: Verdachten (exclusief Halt) totaal en naar type verdachte, naar herkomst, 2002-2004 
  2002 2003 2004 

  Aantal % Aantal % Aantal % 
First offender, waarvan 15.259 100 16.461 100 18.363 100 
   Autochtoon 8.510 60,0 9.395 60,6 10.637 60,9 
   Allochtoon, waarvan 5.672 40,0 6.108 39,4 6.829 39,1 
      Marokko 1.121 7,9 1.290 8,3 1.501 8,6 
      Nederlandse Antillen of Aruba 578 4,1 521 3,4 557 3,2 
      Suriname 915 6,5 895 5,8 1.064 6,1 
      Turkije 708 5,0 855 5,5 1.017 5,8 
      Overig niet-westers 1.197 2,2 1.304 2,3 1.349 2,3 
      Westers 1.153 1,4 1.243 1,5 1.341 1,7 
   Herkomst onbekend 1.077 7,6 958 6,2 897 5,1 
Recidivist, waarvan 8.526 100 9.694 100 10.928 100 
   Autochtoon 3.940 47,5 4.657 49,1 5.202 48,4 
   Allochtoon, waaronder 4.350 52,5 4.835 50,9 5.557 51,6 
      Marokko 1.303 15,7 1.494 15,7 1.641 15,3 
      Nederlandse Antillen of Aruba 445 5,4 499 5,3 569 5,3 
      Suriname 727 8,8 769 8,1 801 7,4 
      Turkije 463 5,6 536 5,6 739 6,9 
      Overig niet-westers 719 1,3 762 1,3 911 1,6 
      Westers 693 0,9 775 1,0 896 1,1 
   Herkomst onbekend 236 2,8 202 2,1 169 1,6 

Bron: HKS 
 

Tabel B10: Verdachten (exclusief Halt) totaal en naar type verdachte, naar leeftijd, 2002-2004 
  2002 2003 2004 

  Aantal % Aantal % Aantal % 
First offender, waarvan 15.259 100 16.461 100 18.363 100 
   12-13 jaar 2.176 9,4 2.396 9,6 2.858 10,1 
   14-15 jaar 5.623 24,4 6.056 24,3 7.063 25,0 
   16-17 jaar 7.460 32,4 8.009 32,1 8.442 29,8 
Recidivist, waarvan 8.526 100 9.694 100 10.928 100 
   12-13 jaar 501 4,3 566 4,3 690 4,6 
   14-15 jaar 2.712 23,1 3.037 22,8 3.461 23,0 
   16-17 jaar 5.313 45,3 6.091 45,8 6.777 44,9 

Bron: HKS 
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Tabel B11: Delicten (exclusief Halt) totaal en naar type verdachte, 2002-2004  

 
  2002 2003 2004 

  Aantal % Aantal % Aantal % 
First offender, waarvan 24.375 100 25.767 100 27.926 100 
   Geweld 5.927 24,3 5.968 23,2 6.758 24,2 
   Vermogen 9.262 38,0 9.349 36,3 9.763 35,0 
   Vernieling of openbare orde 7.033 28,9 8.216 31,9 8.967 32,1 
   Overig 2.153 8,8 2.234 8,7 2.438 8,7 
Recidivist, waarvan 25.174 100 29.702 100 32.663 100 
   Geweld 6.136 24,4 6.797 22,9 8.294 25,4 
   Vermogen 11.513 45,7 13.151 44,3 13.761 42,1 
   Vernieling of openbare orde 5.975 23,7 7.852 26,4 8.441 25,8 
   Overig 1.550 6,2 1.902 6,4 2.167 6,6 

Bron: HKS 
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Afdoeningen van jeugdzaken 
 
Tabel B12: Stop-reacties en Halt-afdoeningen in misdrijfzaken, 2002-2005a 

  2002 2003 2004 2005 2002-2005 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb 
Procentuele 

toenameb 
Stop-reactie 1.124   1.333   1.197   961     
Halt-afdoening 12.571 1,1 13.161 1,1 11.724 1,0 13.303 1,1 2,1 

a Cijfers over 2002 hebben betrekking op 60 van de 62 Halt-bureaus in dat jaar; cijfers over 2003 hebben betrekking op 58 van de 60 
Haltbureaus; cijfers over 2004 hebben betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus; cijfers over 2005 hebben betrekking op 51 van de 52 Halt-
bureaus; niet in behandeling genomen verwijzingen zijn niet meegeteld. 

b Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
Bron: AURAH 

 
Tabel B13: Afdoeningen door het Openbaar Ministerie, 2002-2005a 

  2002 2003 2004 2005 2002-2005 

  Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 100 
leeftijd-

genotenb 

Procentuele 
toe- of 

afnameb 
Sepot 3.820 0,3 3.007 0,3 3.051 0,3 3.375 0,3 -14,8 

Transactiec, waarvan 12.740 1,1 14.400 1,2 14.860 1,2 16.393 1,4 24,1 
   Deelname aan een werk- of leerproject 10.444 0,9 11.409 1,0 12.360 1,0 13.657 1,1 26,2 
   Betalen van een geldsom of overige 
transactie 2.296 0,2 2.991 0,3 2.500 0,2 2.736 0,2 15,0 

Dagvaarding 11.966 1,0 12.441 1,1 14.299 1,2 14.407 1,2 16,2 
a De cijfers wijken enigszins af van de CBS-cijfers over afdoeningen door de rechter in eerste aanleg vanwege een andere manier van 

bewerken van het bronbestand      
b Per 100 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
c  Het betreft aangeboden transacties, inclusief mislukte transacties en gevallen waarin niet op het transactieaanbod werd gereageerd; 

Voorbeelden van overige transacties zijn afstand doen van in beslag genomen goederen en het zich gedragen naar de aanwijzingen van een 
instantie zoals de jeugdreclassering.      

Bron: OMDATA 
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Tabel B14: Afdoeningen door de rechter, 2002-2005a 
  2002 2003 2004 2005 2002-2005 

  Aantal 

Per 1.000 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 1.000 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 1.000 
leeftijd-

genotenb Aantal 

Per 1.000 
leeftijd-

genotenb 

Procentuele 
toe- of 

afnameb 
Onvoorwaardelijke pij 144 0,1 164 0,1 174 0,1 197 0,2 32,0 

(Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstrafc 2.035 1,8 1.982 1,7 2.211 1,9 2.396 2,0 13,6 

Onvoorwaardelijke taakstraf 6.420 5,5 7.124 6,0 7.980 6,7 8.076 6,7 21,4 
(Deels) onvoorwaardelijke geldboete 464 0,4 438 0,4 511 0,4 451 0,4 -6,2 
Vrijspraak 550 0,5 581 0,5 665 0,6 779 0,6 36,6 

a De cijfers wijken enigszins af van de CBS-cijfers over afdoeningen door het OM vanwege een andere manier van bewerken van het 
bronbestand.     

b Per 1.000 12-17-jarigen op 1 januari van het betreffende jaar. 
c Vrijheidsstraffen zijn jeugddetentie en gevangenisstraf, inclusief gevallen waarin de straf gelijk is aan de duur van het voorarrest. 
Bron: OMDATA 

 
 


