
 
 

Memorandum 2005-1 

Feiten die tellen 
 
Een overzicht van geregistreerde feiten met een 
strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door  
12 tot en met 17 jarigen in de periode 1998-2003 

 

A.M. van der Laan 
P.P.J. Groen 
S. Bogaerts 

 
 
 
 
 
 
 

a 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiece ntrum 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Inhoud 
 
 
1. Inleiding ................................................................................................................................ 3 
 
2. De werkwijze in deze studie................................................................................................ 5 

 
2.1 Begripsafbakening........................................................................................................... 5 
2.2 Onderzoeksvragen........................................................................................................... 7 
2.3 De databron..................................................................................................................... 9 

 
3. Resultaten ........................................................................................................................... 11 

 
3.1 De omvang van zeer ernstige feiten gepleegd in 2003............................................... 11 
3.2 Afdoeningen van zeer ernstige feiten gepleegd in 2003............................................. 13 
3.3 Ontwikkeling in het aantal zeer ernstige feiten gepleegd in 1998-2003 ................... 15 
3.4 Ontwikkeling in gepleegde bedreigingen in de periode 1998-2003 .......................... 22 
3.5 Afdoeningen van bedreiging gepleegd in 2003........................................................... 24 

 
4. Slot....................................................................................................................................... 26 

 
4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen.................................................................. 26 
4.2 Enkele slotopmerkingen............................................................................................... 29 

 
Literatuur ................................................................................................................................ 31 
 
Bijlage Tabellen...................................................................................................................... 33 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de aangenomen motie-Griffith (TK 2004-2005, 29 800 VI, nr. 95), is 
verzocht om “… een onderzoek te doen naar de specifieke aard en de omvang van de 
vormen van ernstig crimineel gedrag gepleegd door jongeren tussen de 14 en 16 jaar, al dan 
niet in groepsverband en […], een onderzoek te doen naar de aard en de omvang van de 
strafbare feiten die jongeren tussen 14 en 16 plegen en die de rechtsorde ernstig hebben 
aangetast en te onderzoeken, welke sancties de rechter deze jongeren heeft opgelegd ...”. 
 
De motie-Griffith omvat twee centrale vragen: 
 
1. Een onderzoek naar de specifieke aard en de omvang van de vormen van ernstig 
crimineel gedrag gepleegd door jongeren tussen de 14 en 16 jaar al dan niet in 
groepsverband;  en 
2. Een onderzoek naar de aard en de omvang van de strafbare feiten die jongeren tussen 
14 en 16 plegen en die de rechtsorde ernstig hebben aangetast én welke sancties de 
rechter deze jongeren heeft opgelegd. 
 
Aan het WODC is gevraagd een cijfermatig onderzoek te doen naar aanleiding van deze 
twee vragen. In samenspraak met de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) en het Parket 
Generaal zijn beide vragen nader gespecificeerd. Daarbij is tevens gevraagd na te gaan 
welke ontwikkeling in de periode 2000 tot en met 2003 te signaleren is in de omvang van 
ernstige criminele feiten gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen. Omwille van de korte 
vergelijkingsperiode, is besloten de jaren 1998 en 1999 toe te voegen. Het onderdeel van 
deze studie dat betrekking heeft op ontwikkelingen over de jaren heen, heeft dus 
betrekking op feiten gepleegd in de periode 1998 tot en met 2003. 
In de motie wordt tevens gevraagd naar de betrokkenheid bij ernstige feiten van 
jongeren tussen de 14 en 16 jaar. Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid is de 
leeftijdscategorie uitgebreid naar alle strafrechtelijk minderjarigen, te weten de 12 tot en 
met 17 jarigen1. Daarbij is ook gevraagd of 12 tot en met 17 jarigen meer feiten plegen 
dan personen van 18 jaar en ouder. Tot slot is gevraagd om naast de ernstige criminele 
feiten, ook onderzoek te doen naar de omvang van bedreigingen gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen en de wijze waarop deze zijn afgedaan. 
 
In dit memorandum wordt verslag gedaan van deze studie. De bevindingen geven een 
cijfermatig overzicht van de aard en omvang van geregistreerd ernstig crimineel gedrag 
dat gepleegd is door jongeren. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was voor deze 
studie bleek een theoretische inkadering, een meer diepgaande analyse van de 
geregistreerde feiten, het bepalen van het aantal verdachten, of onderzoek naar de 
samenhangen met achtergrondkenmerken niet mogelijk. Wellicht biedt deze verkenning 
aanknopingspunten voor een meer verdergaande analyse van deze problematiek. 
 
In het tweede hoofdstuk wordt de werkwijze in deze studie beschreven. De resultaten 
van de studie worden gegeven in hoofdstuk drie. In het laatste hoofdstuk worden de 

                                                 
1 In deze nota wordt niet ingegaan op twaalf minners. Dit heeft met name te maken met het gegeven dat ernstig criminele feiten 
van twaalf minners niet in een landelijke database zijn geregistreerd (zie hiervoor ook de slot opmerkingen). Desalniettemin willen 
we signaleren dat onderzoek naar criminele feiten gepleegd door twaalf minners niet onbelangrijk is en de aandacht verdient.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

resultaten per onderzoeksvraag samengevat en volgen enkele slotopmerkingen. De lezer 
die een snel overzicht van de resultaten wil hebben, kan volstaan met deze inleiding en 
het slothoofdstuk. De tussenliggende hoofdstukken vormen de onderbouwing van de 
bevindingen. 
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2. De werkwijze in deze studie 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst een afbakening gegeven van de gehanteerde begrippen. 
Vervolgens worden de onderzoeksvragen beschreven en tot slot de gebruikte databron.  
 

2.1 Begripsafbakening 
 
Onderzoek naar de specifieke aard van ernstig crimineel gedrag vraagt om een 
genuanceerde analyse van situaties waarin strafbare feiten zijn gepleegd. Om de vragen 
volledig en gedetailleerd te kunnen beantwoorden, dient idealiter gebruik te worden 
gemaakt van o.a. strafdossiers of slachtofferinterviews. Voor het tijdbestek waarin de 
motie moet worden beantwoord is dat echter niet haalbaar. In dit onderzoek is daarom 
gekozen om de aard van het criminele gedrag te bepalen aan de hand van de 
overeenkomstige wetsartikelen uit het wetboek van Strafrecht2.  
 
(Zeer) ernstig crimineel gedrag 
Met ernstig crimineel gedrag wordt in deze studie bedoeld: “Strafbare feiten waarop 
volgens het wetboek van Strafrecht een strafdreiging van acht jaar of meer staat.” De in de 
motie gegeven omschrijving ‘strafbare feiten die de rechtsorde ernstig hebben aangetast’ 
betreft een kwalificatie die wel in strafdossiers wordt vermeld, maar niet in de 
registratiesystemen wordt opgenomen. Onderzoek hiernaar vraagt om een omvangrijke 
dossierstudie3. Om dit te vermijden is besloten om ook voor deze vraag uit te gaan van 
de wetsartikelen met een strafdreiging van acht jaar of meer (weergegeven in dagen). In 
andere studies, zoals bijvoorbeeld WODC Recidivestudies, wordt voor feiten met een 
dergelijke strafdreiging de bijvoeglijke bepaling ‘zeer ernstig’ gehanteerd. In dit 
onderzoek wordt aangesloten bij deze terminologie en het gaat hier dus om zeer ernstig 
crimineel gedrag. 
 
Het uitgangspunt van de strafbare feiten zijn de wetsartikelen zoals die in de 
Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) zijn geregistreerd (zie 
tabel 1)4. In het onderzoek is vanuit pragmatische overwegingen ervoor gekozen om de 
relatief veelvoorkomende zeer ernstige feiten te onderzoeken. De in de tabellen 
vermelde wetsartikelen zijn te categoriseren onder vier hoofdcategorieën, namelijk 
agressiedelicten; zedendelicten; vermogensdelicten met geweld en vermogensdelicten 
zonder geweld.  
 

                                                 
2 De consequentie van deze keuze is dat de mogelijke variatie in ernst van feiten binnen een wetsartikel niet onderzocht wordt. 
3 In de WODC Strafrecht Monitor (Jacobs & Essers, 2003), een databestand dat een willekeurige steekproef is van strafzaken uit 
een specifiek jaar, is een aparte categorie aanwezig waarin wordt aangegeven dat de strafzaak naar aanleiding is van een delict 
met een strafdreiging van 12 jaar of meer en dat de rechtsorde schokt. De laatste meting van de Strafrechtmonitor heeft 
betrekking op het jaar 1999. Bijna eenvijfde van de totale selectie betrof strafzaken van minderjarigen (189). Daaruit blijkt dat bij de 
minderjarigen 34 strafzaken voorkomen waarin de melding wordt gemaakt van een delict met een strafdreiging van twaalf jaar of 
meer èn waarbij de rechtsorde is geschokt. Dit zijn ongewogen cijfers die niet representatief zijn voor het totale aantal strafzaken 
van minderjarigen. 
4 In eerste instantie is uitgegaan van de veelvoorkomende feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer (zie hiervoor tabel 3 in 
bijlage 4  Wartna, el Harbachi & Van der Laan 2005). Vervolgens is voor 2003 nagegaan welke feiten ontbreken. In overleg met de 
opdrachtgever zijn enkele feiten vervolgens toegevoegd, te weten: veroorzaken gevaar treinverkeer, onvrijwillige prostitutie, 
gijzeling en zware mishandeling met voorbedachten rade. 
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Tabel 1: Veelvoorkomende zeer ernstige criminal iteit (strafdreiging in dagen van 8 jaar of 
meer) 
Wet & Artikel Strafdreiging 

(in dagen) 
Type delict Omschrijving 

SR 141/1+141/2/2 3285 agressie gezamenlijke openlijke geweldpleging met 
zwaar lichamelijk letsel 

SR 157/1 4380 agressie veroorzaking van brand etc. met gevaar voor 
goederen 

SR 157/1 + 157/2 5475 agressie veroorzaking van brand etc. met levensgevaar 
SR 209 3285 vermogen geen geweld opzettelijk uitgeven van vals geld 
SR 242 4380 zeden verkrachting 
SR 244 4380 zeden gemeenschap met persoon beneden 12 jaar 
SR 245/1 2920 zeden gemeenschap met persoon tussen 12 en 16 

jaar 
SR 246 2920 zeden feitelijke aanranding der eerbaarheid 
SR 282/1 2920 agressie vrijheidsberoving 
SR 287 5475 agressie doodslag 
SR 289 7300 agressie moord 
SR 302/1 2920 agressie zware mishandeling 
SR 312/1 3285 vermogen met geweld diefstal met geweld 
SR 312/2/2 4380 vermogen met geweld diefstal met geweld in vereniging 
SR 312/2/2+317/1 4380 vermogen met geweld diefstal met geweld/afpersing 
SR 317/1 3285 vermogen met geweld afpersing 
 
SR 164  5475 agressie veroorzaken gevaar voor treinverkeer 
SR 250A/2 2920 agressie onvrijwillige prostitutie 
SR 282A 5475 agressie gijzeling 
SR 303/1 4380 agressie zware mishandeling met voorbedachten rade 
 
Bedreiging 
Op verzoek van de opdrachtgever is tevens de omvang van het totale aantal 
bedreigingen gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen onderzocht. Dit delicttype wordt 
apart behandeld omdat het een delict betreft met een strafdreiging van ten hoogste twee 
jaar, of (indien de bedreiging schriftelijk gebeurt of onder bepaalde voorwaarde) ten 
hoogste vier jaar. 
 
Tabel 2: Aanvullende delicten (strafdreiging in dagen) 
Wet & Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving 
SR 285/1 en /2 730 – 1460 agressie bedreiging 
 
Groepsverband 
In de motie wordt gevraagd naar feiten gepleegd in groepsverband. Het gaat daarbij 
specifiek om het artikel 47 lid 1 Sr. Het is echter ook mogelijk dat een andere 
betrokkenheid van een minderjarige bij een ernstig crimineel feit ten laste wordt gelegd, 
namelijk ‘medeplichtigheid’ of ‘uitlokken’. In deze studie is ook nagegaan of er bij 
ernstige criminele feiten sprake is van een dergelijke ‘andere betrokkenheid’ van 
jongeren. 
 
Omvang 
De omvang van de zeer ernstige feiten heeft hier betrekking op het aantal 
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geregistreerde zeer ernstige criminele feiten.  
 
Leeftijdscategorieën 
In deze studie is, na overleg met DJJ, de leeftijdscategorie (12-17 jaar) ingedeeld in drie 
categorieën, namelijk 12-13 jarigen; 14-15 jarigen; en 16-17 jarigen. Dit zijn de 
strafrechtelijk minderjarigen. Ook de strafrechtelijk meerderjarigen zijn onderverdeeld in 
leeftijdscategorieën, te weten de 18-21 jarigen; 22-24 jarigen; 24-50 jarigen; 51-64 jarigen; 
65 plussers. 
 
Afdoening door de rechter 
In deze studie wordt tevens nagegaan op welke wijze zaken door de rechter worden 
afgedaan. De rechter kan verschillende straffen met elkaar combineren. Een weergave 
van alle mogelijke combinaties zou onoverzichtelijk zijn. Daarom wordt nagegaan of een 
zeer ernstig feit is afgedaan met één van de volgende hoofdstraffen of maatregelen, al 
dan niet in combinatie met een andere straf of maatregel: 
  
Hoofdstraffen 

- onvoorwaardelijke jeugddetentie;  
- taakstraf;  
- geldboete;  

Maatregelen 
- PIJ-maatregel; 

Overig 
- overige sanctiecombinaties; 
- niet schuldigverklaringen. 

 
In dit onderzoek betreft het alleen gedragingen waarbij sprake is van een strafrechtelijke 
afdoening. Naast hoofdstraffen en maatregelen kan een rechter ook een bijzondere 
voorwaarde opleggen. De beperking in de registratie van deze bijzondere voorwaarden 
maakte het niet mogelijk hier op in te gaan. Of er sprake is van enkel een civiele 
afdoening, zoals een OTS, is gezien de gebruikte databron (zie verder) in deze studie niet 
na te gaan.  
 

2.2 Onderzoeksvragen 
 
Rekening houdend met de bovengenoemde punten zijn voor de beantwoording van de 
twee centrale vragen de volgende (operationele) onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
Onderzoeksvraag 1. Wat is de omvang van strafbare feiten met een strafdreiging van acht 
jaar of meer door 12 tot en met 17 jarigen in 2003 gepleegd?  
 
Deze vraag wordt uitgesplitst in de volgende deelvragen: 
 
1a. In welke mate is er sprake van criminele feiten die in groepsverband zijn gepleegd? 
1b. In welke mate is er sprake van een andere betrokkenheid (gelegenheid bieden, 
middelen verschaffen of uitlokken)? 
1c. In welke mate is er sprake van een poging tot een ernstig crimineel feit? 
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Onderzoeksvraag 2. Op welke wijze zijn strafzaken van 12 tot en met 17 jarigen wegens een 
strafbaar feit met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in 2003 afgedaan? 
 
Deze vraag wordt uitgesplitst in de volgende deelvragen: 
 
2a. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een zeer ernstig crimineel feit in 2003 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen, door het Openbaar Ministerie afgedaan? 
2b. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een zeer ernstig crimineel feit in 2003 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen, door de rechter afgedaan? 
 
Onderzoeksvraag 3. Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal strafbare feiten met 
een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in de periode 1998-2003? 
 
Deze vraag wordt uitgesplitst in de volgende deelvragen: 
 
3a. Welke ontwikkeling is er in het aantal zeer ernstige criminele feiten gepleegd door 12 
tot en met 17 jarigen in groepsverband (periode 1998-2003)? 
3b. Welke verschillen zijn er tussen strafrechtelijke minder- en meerderjarigen in het 
aantal zeer ernstige criminele feiten (periode 1998-2003)? 
 
Onderzoeksvraag 4. Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal bedreigingen door 
strafrechtelijke 12 tot en met 17 jarigen gepleegd in de periode 1998-2003? 
 
Onderzoeksvraag 5: Op welke wijze zijn strafzaken van 12 tot en met 17 jarigen wegens 
bedreiging gepleegd in 2003 afgedaan? 
 
Deze vraag wordt uitgesplitst in de volgende deelvragen: 
 
5a. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens bedreiging in 2003 gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen, door het OM afgedaan? 
5b. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens bedreiging in 2003 gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen, door de rechter afgedaan?  
 
De eerste, derde en vierde vraag hebben betrekking op feitniveau. Er zal worden nagegaan 
hoeveel feiten zijn geregistreerd (en níet het aantal processen verbaal, strafzaken of 
aantal jeugdigen)5. Ter beantwoording van deze vragen worden alle feiten die in alle 
strafzaken zijn geregistreerd geteld6. Nauwkeuriger gesteld wordt in dit onderzoek dus 
het aantal geregistreerde wetsartikelen waarvan een persoon wordt verdacht geteld. 
 
De tweede en vijfde vraag hebben betrekking op de afdoening van strafzaken. Een 
afdoening van een strafzaak kan betrekking hebben op meerdere (ernstig) criminele 
feiten. Verwacht mag worden dat het aantal strafzaken die betrekking hebben op de 
                                                 
5 Een proces verbaal of een strafzaak kan betrekking hebben op één of op meerdere feiten en een verdachte kan één of meerdere 
feiten hebben gepleegd. In de registratiesystemen wordt een feit geregistreerd onder een wetsartikel. Het is dus denkbaar dat 
meerdere feiten met maar één wetsartikel worden geregistreerd. Zie hiervoor ook onder het kopje ‘beperkingen en procedure’ in 
paragraaf 2.3. 
6 Deze werkwijze wijkt af van de manier waarop het CBS over strafzaken rapporteert waardoor deze cijfers niet kunnen worden 
vergeleken met bijvoorbeeld de CBS-cijfers over de delicten in het aantal ingeschreven strafzaken van minderjarigen (zie 
bijvoorbeeld Criminaliteit en Rechtshandhaving, 2003: tabel 5.26). In de registratie over strafzaken naar delicttype telt het CBS 
alleen het feit met de zwaarste strafdreiging (min of meer dezelfde redenering geldt voor een proces verbaal). 
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feiten ook lager zal zijn dan het aantal feiten zoals genoemd in de eerste drie vragen. 
Verder geldt dat er geen één op één relatie is tussen strafzaken en personen. Tegen een 
verdachte kunnen immers in een bepaald jaar meerdere strafzaken lopen. Voor dit 
onderzoek was het niet mogelijk om gegevens op persoonsniveau na te gaan7. De 
teleenheid die hier wordt gebruikt is ‘strafzaken’.  
In dit onderzoek worden de afdoeningen onderzocht van strafzaken van feiten die in een 
bepaald jaar zijn gepleegd. De afdoening zelf kan dus in een later jaar zijn opgelegd. Het 
meest recente jaar waarover deze gegevens in de hier gebruikte databron relatief volledig 
beschikbaar zijn, is 2003. Om pragmatische redenen is het niet mogelijk ook de 
afdoeningen te onderzoeken van strafzaken wegens een delict gepleegd in eerdere jaren. 
De ontwikkeling in afdoeningen is dan ook geen onderwerp van dit onderzoek. Deze 
beperking is conform de onderzoekswens zoals gesteld in de motie Griffith. 
 

2.3 De databron 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn gegevens gebruikt die afkomstig zijn uit 
OM-DATA. OM-DATA is een landelijke database van het Parket Generaal met gegevens 
over vervolging en berechting in eerste aanleg. Het systeem is gebaseerd op het 
beleidsinformatiesysteem “RAPSODY Strafrechtketen” dat in de 19 arrondissementen 
wordt gebruikt. OM-DATA bevat een selectie van gegevens uit RAPSODY, waarbij de 
volgende gegevens relevant zijn voor dit onderzoek:  
 

- Gegevens over de verdachte en over de gepleegde feiten;  
- Gegevens over de beslissing over de vervolging en eventueel afdoening door het 

OM;  
- Gegevens over de uitspraak van de rechter en de opgelegde straffen en 

maatregelen.  
 
De gegevens voor deze studie zijn in februari 2005 ontrokken aan de OM-DATA base. Dit 
betekent dat informatie over de feiten die na februari 2005 zijn geregistreerd niet zijn 
meegenomen8. 
 
Beperkingen en procedure 
Voor het beantwoorden van de vraag in welke mate zeer ernstige feiten worden 
gepleegd, kent OM-DATA  een aantal beperkingen. 
 
In OM-DATA worden alleen feiten geregistreerd voorzover het OM een door de politie 
aangeleverd proces verbaal (PV) in behandeling heeft genomen. Daardoor ontbreken in 
OM-DATA een onbekend aantal (mogelijk) gepleegde feiten (het zogenoemde “dark 
number”). De feiten die nooit ter kennis van de politie zijn gekomen ontbreken, maar 
dat geldt voor alle informatiebronnen voor geregistreerde criminaliteit.  
 
Ten opzichte van de CBS-politiestatistiek zijn in OM-DATA bovendien feiten niet 

                                                 
7 De tijd waarbinnen dit onderzoek moest worden afgerond, maakte dit niet mogelijk gezien de toestemmingsprocedure die 
daarvoor nodig is. 
8 Het is natuurlijk mogelijk dat feiten gepleegd in 2003 op een later moment bekend worden bij de politie. Deze feiten ontbreken in 
dit onderzoek, evenals de feiten die nooit ter kennis van de politie komen. 
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aanwezig die wel ter kennis van de politie zijn gekomen, maar waarbij de dader niet is 
gevonden. We weten niet hoe groot deze beperking is. Een variant op deze categorie 
feiten, zijn feiten in de processen verbaal die niet door het OM in behandeling zijn 
genomen. Sinds de tweede helft van de jaren negentig past het OM in toenemende mate 
“case-screening” toe op de politiebureaus. Een gedetacheerde OM-medewerker bekijkt 
de processen verbaal op technische kwaliteit voordat die worden ingestuurd. Processen 
verbaal waarbij op voorhand duidelijk is dat voldoende bewijs ontbreekt voor een 
succesvolle vervolging, worden niet ingestuurd en dus ook niet geregistreerd (OM, 1996: 
p. 11; OM, 2004: p. 31). Ook bij deze niet in behandeling genomen processen verbaal 
gaat het om feiten waarvan wel een aanwijzing bestaat dat die zijn gepleegd, maar 
waarbij gegevens over de leeftijd van de dader ontbreken.  
 
Verder registreert het OM niet noodzakelijkerwijs álle feiten van een in behandeling 
genomen proces verbaal. Bij de beoordeling bepaalt het OM welke feiten voor de 
vervolging van belang zijn, andere feiten hoeven niet te worden geregistreerd. Dit heeft 
te maken met efficiency van het proces van vervolgen en berechten. Het ten laste leggen 
van enkele gepleegde feiten en het ad informandum voegen van de overige gepleegde 
feiten (waarbij die laatste niet hoeven te worden geregistreerd) is een praktijk die vooral 
in de sfeer van de veelplegers van lichtere vermogensdelicten heel gebruikelijk is. Om 
efficiency redenen zullen niet alle gepleegde feiten te laste worden gelegd. Bij (zeer) 
ernstige feiten is het achterwege laten van een registratie en beoordeling door het OM 
onwaarschijnlijk, alleen al omdat het slachtoffer er een groot belang bij kan hebben dat 
het betreffende feit bij de vervolging wordt meegenomen. Bovendien levert een (zeer) 
ernstig feit vrijwel altijd een bijdrage aan de strafmaat bij veroordeling. Ook het CBS 
komt tot de conclusie dat de registratie van feiten bij het OM bij ernstige delicten 
vollediger is dan bij minder ernstige delicten (Koper en Oudhof, 1991). Wij gaan er 
daarom van uit dat OM-DATA een goed beeld geeft van de gepleegde zeer ernstige feiten 
voorzover er voldoende zekerheid bestaat over de dader.  
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3. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden per onderzoeksvraag de resultaten beschreven.  
 

3.1 De omvang van zeer ernstige feiten gepleegd in 2003 
 
De eerste onderzoeksvraag is: “Wat is de omvang van strafbare feiten met een 
strafdreiging van acht jaar of meer door 12 tot en met 17 jarigen in 2003 gepleegd?” 
 
In totaal zijn 5.391 feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in 2003, 
geregistreerd. Twaalf van deze feiten9 betroffen andere feiten dan vermeld in tabel 1. 
Deze feiten zijn verwijderd. Dit onderzoek heeft derhalve betrekking op 5.379 feiten, dat 
is 99,8 procent van het totale aantal feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer.  
 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de in dit onderzoek gebruikte selectie van 
ernstige feiten gepleegd door strafrechtelijk minderjarigen in 2003. Het gaat daarbij in 
het totaal om 5.379 geregistreerde feiten. Bijna de helft daarvan betreft 
vermogensdelicten met geweld, ruim veertig procent een agressiedelict en ruim tien 
procent zedendelicten. 
Bekijken we de feiten afzonderlijk dan is te zien dat diefstal met geweld of afpersing in 
2003 het meest voorkomt (46,1 procent). Dit wordt gevolgd door zware mishandeling 
(17,9 procent) en brandstichting (16,5 procent). Minder vaak voor komen de 
zedendelicten, aanranding, verkrachting of overige seksuele delicten. Feiten die zelden 
voorkomen zijn gijzeling, vrijheidsberoving, mensenhandel, vermogensdelicten zonder 
geweld of veroorzaken van gevaar voor treinverkeer of openlijke geweldpleging met 
zwaar lichamelijk letsel.  

                                                 
9 In tabel 1 staan alleen die feiten die relatief vaak voorkomen. Feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer die in 2003 zijn 
gepleegd, maar vanwege de selectie zijn uitgesloten (zie paragraaf 2.1) hebben betrekking op wetsartikel Sr 170 (vernieling van 
gebouwen), Sr 174 (verkoop van voor gezondheid schadelijke waren) en Sr 243 (gemeenschap met een bewusteloze of geestelijk 
gestoorde).  
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Tabel 3: Geregistreerde zeer ernstige feiten gepleegd in 2003 door 12 tot en met 17 jarigen, 
per delict (inclusief medeplichtigheid of u i t lokken en poging) 
      

Soort delict Absoluut 
aantal Percentage 

      
Agressie:     
moord of doodslag (Sr 287-289) 272 5,1% 

openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel  (Sr 141/2/2, Sr 182/2/2) 31 0,6% 

zware mishandeling (Sr 302, 303) 963 17,9% 
brandstichting (Sr 157) 886 16,5% 
veroorzaken gevaar treinverkeer (Sr 164) 4 0,1% 

vrijheidsberoving / gijzeling / mensenhandel (Sr 282, 282A, 250A, 250TER) 1 60 1,1% 

      
Zedendelicten:     
verkrachting (Sr 242) 203 3,8% 
aanranding (Sr 246) 338 6,3% 
overig seksueel (Sr 244, 245) 120 2,2% 
      
Vermogensdelicten met geweld:     
diefstal met geweld of afpersing (Sr 312, 317) 2.480 46,1% 
      
Vermogensdelicten zonder geweld:     
vals geld uitgeven of vervaardigen (Sr 208, 209) 22 0,4% 
      

totaal ernstige feiten 5.379 100,0% 
 

1 vrijheidsberoving 51 keer; gijzeling 5 keer; mensenhandel 3 keer   
Bron: OM-DATA     
 
1a in welke mate is er sprake van feiten die in groepsverband zijn gepleegd? 
 
Hiervoor is nagegaan hoe vaak een zeer ernstig crimineel feit is geregistreerd in 
combinatie met artikel 47 lid 1 Sr (maar niet in combinatie met medeplichtigheid (48 Sr 
)). Daarnaast zijn er feiten waarbij ‘groepsverband’ inherent is aan de wettelijke 
omschrijving, zoals openlijke geweldpleging. 
 
Van alle zeer ernstige feiten die in 2003 zijn gepleegd, is 54 procent in groepsverband 
gepleegd (zie tabel 1 in bijlage). Openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel tot 
gevolg wordt in alle gevallen in groepsverband gepleegd (100 procent). Diefstal met 
geweld (of afpersing) en gijzeling, vrijheidsberoving of mensenhandel zijn delicten die 
vooral in groepsverband worden gepleegd (per delict gaat het om bijna driekwart van 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13

de feiten), dit geldt ook voor brandstichting (bijna tweederde van de feiten is in 
groepsverband gepleegd). 
 
Opvallend is dat bij de zedendelicten, verkrachting in ruim de helft van de gevallen in 
groepsverband is gepleegd (54 procent) en dat aanranding in ruim eenderde van de 
gevallen een groepsdelict betreft (37 procent). Een (poging tot) moord of doodslag wordt 
in 44 procent van de gevallen in groepsverband gepleegd.  
 
Feiten die hoofdzakelijk alleen worden gepleegd, zijn zware mishandeling (94 procent), 
overige seksuele delicten (86 procent) of namaken of opzettelijk uitgeven van vals geld 
(77 procent). 
 
1b. in welke mate is er sprake van een andere betrokkenheid (gelegenheid bieden, middelen 
verschaffen of uitlokken)? 
 
Feiten waarbij tevens sprake is van een andere vorm van betrokkenheid komen weinig 
voor (bijlage tabel 1). In nog geen één procent van de feiten (0,7 procent) is geregistreerd 
dat er sprake is van ‘gelegenheid bieden, middelen verschaffen of uitlokking’. Bij 
brandstichting is in twee procent van de gevallen sprake van andere betrokkenheid, bij 
moord of doodslag in een procent van de gevallen evenals bij diefstal met geweld en 
afpersing. Bij de andere feiten komt een andere vorm van betrokkenheid niet voor. Met 
andere woorden, bij de onderzochte feiten is ‘andere betrokkenheid’ nauwelijks relevant. 
 
1c. in welke mate is er sprake van een poging tot een zeer ernstig crimineel feit? 
 
Bij drie op de tien feiten is sprake van een poging tot een ernstig crimineel feit (bijlage 
tabel 2). Vooral bij moord of doodslag en bij zware mishandeling betreft het geregeld 
pogingen. Negen op de tien feiten met betrekking tot moord of doodslag zijn pogingen. 
Bij zware mishandeling gaat het in acht op de tien feiten om een poging. Bij diefstal met 
geweld is er in twee op de tien feiten sprake van een poging en bij verkrachting in één 
op de tien feiten. Een poging tot het plegen van het delict komt niet voor bij openlijk 
geweld met zwaar lichamelijk letsel tot gevolgd, bij veroorzaken gevaar voor treinverkeer, 
bij gijzeling/vrijheidsberoving/mensenhandel of bij het namaken of opzettelijk uitgeven 
van vals geld. 

3.2 Afdoeningen van zeer ernstige feiten gepleegd in 2003 
 
Vervolgens is nagegaan op welke wijze feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
in 2003 zijn afgedaan (de tweede onderzoeksvraag). In het totaal zijn in 2003, 5.379 feiten 
geregistreerd. In totaal gaat het daarbij, nadat de voegingen ter berechting en voegingen 
ad informandum zijn verrekend, om 4.084 strafzaken. Eerst wordt nagegaan op welke 
wijze deze zaken door het OM zijn afgedaan, vervolgens wordt ingegaan op de 
afdoeningen door de rechter. 
 
2a. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een zeer ernstig crimineel feit in 2003 gepleegd  
door 12 tot en met 17 jarigen door het OM afgedaan? 
 
In tabel 3 in de bijlage worden de afdoeningen door het OM gegeven. Het merendeel 
van de 4.084 strafzaken is door het OM voor de rechter gebracht (82%; 3.360 
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dagvaardingen). De overige 724 zaken zijn door het OM zelf afgedaan. In bijna de helft 
van deze zaken past het OM een transactie toe (inclusief de nog lopende transacties 
53%; 386 zaken), bijna 45 procent (323 zaken) wordt geseponeerd (technisch sepot, 
beleidssepot of administratief sepot). Voor het totaal aantal strafzaken wegens een zeer 
ernstig feit gepleegd in 2003 komt dit erop neer dat in één op tien een transactie wordt 
aangeboden en dat bijna één op de tien zaken wordt geseponeerd. 
  
Van de 386 zaken waarvoor een transactie is opgelegd, betreft het 32 nog lopende zaken. 
Bij de overige 354 transacties gaat het voor een groot deel om transacties met als 
voorwaarde een werk- of een leerproject (taakstraf; 321 zaken; 91%), in een beperkt 
aantal zaken betreft het een overige transactie (bijvoorbeeld een geldsom; 33 zaken; 9%). 
 
Van de sepots (323 zaken) gaat het in tweederde van de zaken om een technisch sepot 
(214 zaken) en in bijna een kwart van de zaken om een (overig) beleidssepot (79 zaken). 
De rest betreft een administratief sepot (9%). Tot de categorie overige beleidssepots 
worden ook sepots gerekend, waarbij er sprake is van niet strafrechtelijk ingrijpen. Hier 
volgt wel een afdoening, maar geen strafrechtelijk ingrijpen (een civiele of andere 
ingreep). In 2003 gaat het om 14 van dergelijke beleidssepots. 
 
2b. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een zeer ernstig crimineel feit in 2003 gepleegd 
door een minderjarige verdachte door de rechter afgedaan? 
 
Er zijn 3.360 strafzaken gedagvaard voor de rechter (zie in bijlage tabel 3). Van het totaal 
aantal strafzaken zijn dus acht op de tien gedagvaard. In twee procent van deze 
strafzaken (75) was onvoldoende bewijs om te dagvaarden voor een feit van acht jaar of 
meer, maar wel voldoende bewijs om te dagvaarden voor een feit met een lagere 
strafdreiging. Deze zaken zijn voor het vervolg niet meegeteld, omdat het hier alleen 
afdoeningen betreft van zaken wegens een feiten met een strafdreiging van acht jaar of 
meer. 
In het totaal zijn 3.285 strafzaken wegens een zeer ernstig feit gepleegd in 2003 door de 
rechter afgedaan (zie bijlage tabel 4). Begin 2005 is vier procent van deze zaken nog niet 
afgedaan (nog geen eindvonnis of nog niet op de zitting geweest), vijf procent van de 
strafzaken is ter zitting gevoegd en in bijna vier procent van de strafzaken is sprake van 
vrijspraak. Op een klein deel van de 2.855 schuldigverklaringen volgt geen straf (9 zaken, 
0,3%). In het overgrote deel van de zaken wordt door de rechter een sanctie opgelegd, 
het gaat om 2.846 stafzaken. 
 
Welke sancties zijn nu door de rechter opgelegd in deze 2.846 strafzaken? In tabel 5 uit 
de bijlage wordt het aantal opgelegde straffen of maatregelen wegens een feit met een 
strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in 2003, weergegeven. In 2003 heeft de 
rechter het vaakst een jeugddetentie opgelegd, gevolgd door een taakstraf. De overige 
straffen en maatregelen werden in mindere mate opgelegd.  
In 72 procent van strafzaken werd een jeugddetentie opgelegd al dan niet in combinatie 
met een andere straf of maatregel. In bijna de helft van deze gevallen betrof het een 
onvoorwaardelijke jeugddetentie al dan niet gecombineerd met een andere straf of 
maatregel.  
In 66 procent van de rechtbank strafzaken werd een taakstraf opgelegd, al dan niet in 
combinatie met een andere straf of maatregel. Daarbij betreft het in 99,5 procent een 
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onvoorwaardelijke taakstraf10. In twee procent van de zaken (61) werd een 
gevangenisstraf opgelegd, al dan niet in combinatie met een andere straf of maatregel. 
Daarbij betreft het in bijna driekwart van de zaken een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. In een procent van de zaken (35) werd een geldboete opgelegd.  
Daarnaast is de PIJ-maatregel in zes procent van de zaken (180) opgelegd, al dan niet in 
combinatie met een andere straf of maatregel. In bijna de helft van deze zaken (88) is 
een PIJ-maatregel gecombineerd met een jeugddetentie11. 
In meer dan de helft van de strafzaken wordt naast een straf of maatregel ook een 
bijzondere voorwaarde opgelegd (51,6% van de strafopleggingen). De registratie maakt 
het niet mogelijk deze voorwaarden nader uit te splitsen12. 

3.3 Ontwikkeling in het aantal zeer ernstige feiten gepleegd in 1998-2003 
 
De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op de ontwikkeling in het aantal gepleegde 
zeer ernstige feiten, meer specifiek luidt de vraag: “welke ontwikkeling is te signaleren in 
het aantal strafbare feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in de 
periode 1998-2003?”  
 
In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de absolute aantallen van de geregistreerde 
feiten waarvan 12 tot en met 17 jarigen van worden verdacht deze te hebben gepleegd in 
de periode 1998-2003. Daaruit valt op te maken dat het totaal aantal geregistreerde zeer 
ernstige strafbare feiten tot aan 2001 is gestegen van 4.658 in 1998 tot 5.879 in 2001. Ten 
opzichte van 2001 is het aantal  feiten in 2002 en 2003 licht gedaald. In 2003 gaat het om 
5.379 geregistreerde feiten. 
 

                                                 
10 Dit is opvallend omdat dit wettelijk gezien niet mogelijk is een taakstraf niet onvoorwaardelijk op te leggen. Het kan een 
registratiefout zijn. 
11 Het was voor deze studie niet mogelijk te onderzoeken hoe vaak het gaat om een verrekening van de periode dat een jongeren 
in preventieve hechtenis heeft gezeten. 
12 Bij bijna alle bijzondere voorwaarden betreft het een ‘zich houden aan de aanwijzingen van een instelling’. Deze grove 
categorisering is niet informatief genoeg. 
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Figuur 1: Ontwikkeling van geregistreerde  zeer ernstige feiten gepleegd door 12 tot en met 
17 jarigen in de periode 1998-2003, totaal (absolute aantal len) 

 
Voor corresponderende cijfers zie bijlage tabel 6 
Bron: OM-DATA 
 
De delicten met een strafdreiging van acht jaar of meer die in deze periode in alle jaren 
het meeste voorkomen zijn diefstal met geweld of afpersing, gevolgd door, 
brandstichting en zware mishandeling (maar in veel mindere mate). De delicten die in 
deze periode het minste vaak voorkomen zijn openlijk geweld met zwaar lichamelijk 
letsel, het veroorzaken van gevaar voor treinverkeer, het namaken of opzettelijk uitgeven 
van vals geld of gijzeling, vrijheidsberoving of mensenhandel. 
 
In de figuren 2a tot en met 2d wordt de ontwikkeling in het aantal geregistreerde 
ernstige criminele feiten in de periode 1998-2003 getoond (let wel, de verdeling over de 
y-as varieert voor de vier subfiguren omdat sommige feiten veel meer voorkomen). De 
cijfers behorende bij deze figuren worden gegeven in tabel 6 in de bijlage. Uit figuur 2a 
blijkt over de periode 1998-2003 een toename in het aantal (poging tot) zware 
mishandelingen, namelijk van 509 in 1998 naar 963 in 2003. Verder fluctueren de 
aantallen van (poging tot) moord of doodslag en van brandstichting enigszins, maar 
geven over de hele periode wel een (lichte) toename te zien (respectievelijk van 213 naar 
272 en van 599 naar 886; zie figuren 2a en 2b).  
 
De feiten diefstal met geweld of afpersing nemen in de periode 1998-2001 toe van 2.568 
keer naar 3.276 en dalen in de daaropvolgende twee jaar tot 2.480 keer in 2003 (figuur 
2c). De daling in het totale aantal gepleegde zeer ernstige feiten (zie figuur 1), komt voor 
een groot deel op rekening van de daling in het aantal geregistreerde feiten van diefstal 
met geweld of afpersing. 
 
De overige feiten komen in alle jaren relatief weinig voor en het absolute aantal feiten 
blijft redelijk constant of daalt licht. Bijvoorbeeld het aantal keren dat de feiten gijzeling, 
vrijheidsberoving of mensenhandel voorkomen over de periode 1998-2003, schommelt 
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jaarlijks rond de 53 keren, het aantal keren dat openlijke geweldpleging met ernstig 
lichamelijk letsel voorkomt daalt van 66 in 1998 naar 31 in 2003, en het aantal keren dat 
gevaar veroorzaken voor treinverkeer voorkomt, schommelt jaarlijks tussen de vier en 21. 
Het aantal overige seksuele delicten fluctueert licht in de periode 1998-2003, maar blijft 
licht dalen van 142 in 1998 naar 120 in 2003 (figuur 2d). De aantallen zijn te klein en 
fluctueren over de jaren teveel om eenduidige uitspraken over een trend te doen. 
Hetzelfde geldt voor verkrachting en aanranding. 
 
Kortom, er is een stijging in het aantal (pogingen tot) zware mishandelingen en (poging 
tot) moord of doodslag voor de periode 1998-2003. Ook het aantal brandstichtingen is in 
2003  toegenomen. In hoeverre er sprake is van een blijvende stijgende lijn of een 
eenmalige uitschieter is vooralsnog niet duidelijk. Verder is het aantal feiten dat 
betrekking heeft op diefstal met geweld of afpersing tot aan 2001 duidelijk gestegen en 
neemt dit daarna af. De kleine aantallen bij de overige zeer ernstige feiten en de 
fluctuaties die in de periode 1998-2003 optreden, maken het evenmin mogelijk om 
uitspraken over trends te doen. 
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Figuur 2: Ontwikkeling van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in de p eriode 1998-2003, per delicttype (absolute 
aantal len) 
 

 
 
Voor corresponderende cijfers zie bijlage tabel 6 
Bron: OM-DATA
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3a. Welke ontwikkeling is er in het aantal ernstige criminele feiten gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen in groepsverband (periode 1998-2003)? 
 
Voor de meeste feiten blijft het aantal keren dat een delict in groepsverband is gepleegd 
tussen 1998-2003 relatief stabiel (zie tabel 6 bijlage). Dit geldt voor brandstichting (in alle 
jaren bijna tweederde in groepsverband), gijzeling, vrijheidsberoving of mensenhandel 
(in alle jaren driekwart in groepsverband), voor diefstal met geweld of afpersing (in alle 
jaren rond de driekwart in groepsverband) en voor aanranding (in alle jaren vier op de 
tien in groepsverband). 
Het aantal keren dat (een poging tot) moord of doodslag in groepsverband is gepleegd, 
is in de periode 1998-2003 licht gestegen (van 28 procent in 1998 naar 44 procent in 
2003). Ook het aantal keren dat een verkrachting in groepsverband is gepleegd is licht 
toegenomen van 41 keer in 1998 naar 109 keer in 2003 (dit is respectievelijk 27 en 54 
procent van het totaal aantal verkrachtingen). 
Bij zware mishandeling is in absolute aantallen een stijging in het aantal keren dat het 
feit in groepsverband is gepleegd (van 54 keren in 1998 naar 60 keren in 2003), maar 
vanwege de toename in het aantal keren dat het feit alleen is gepleegd, betekent dit 
relatief een afname (van elf procent in 1998 naar zes procent in 2003).  
Bij het delict ‘veroorzaken van gevaar voor treinverkeer’ is in geen van de jaren 
geregistreerd dat er sprake was van groepsverband. 
 
3b. welke verschillen zijn er tussen strafrechtelijk minder- en meerderjarigen in het aantal 
ernstige criminele feiten (periode 1998-2003)? 
 
Om de verschillen tussen minder- en meerderjarigen in het aantal geregistreerde feiten 
te kunnen vaststellen zijn de gegevens gerelateerd aan de totale populatie van minder- 
en meerderjarigen. Er zijn acht leeftijdscategorieën vergeleken: 12-13 jarigen; 14-15 
jarigen; 16-17 jarigen; 18 tot en met 21 jarigen; 22 tot en met 24 jarigen; 25 tot en met 50 
jarigen; 51 tot en met 64 jarigen; en 65 plussers. Vervolgens is nagegaan welke 
verschillen er zijn tussen leeftijdsgroepen in het aantal geregistreerde feiten per 100.000 
personen. Tevens is nagegaan of er duidelijke veranderingen te signaleren zijn in de 
periode 1998-2003. In tabel 7 in de bijlage staan alle gegevens voor de periode 1998-2003 
uitgesplitst naar feit en leeftijdscategorie. 
 
In figuur 3 wordt voor de diverse leeftijdsgroepen het aantal zeer ernstige feiten per 
100.000 personen in een betreffende leeftijdscategorie weergegeven voor de jaren 1998 
tot en met 2003. De figuur geeft een beeld van de (bekende) ‘age-crime’ curve13 (vgl. 
Farrington, 1987; Junger-Tas, 1992; ter Voert, 2000). Er is een toename in het aantal 
geregistreerde feiten vanaf twaalf jaar. De piekleeftijd, dat wil hier zeggen de leeftijd 
waarop relatief de meeste feiten worden geregistreerd, is rond het zestiende en 
zeventiende jaar. Daarna is er een duidelijke afname in het aantal geregistreerde feiten. 
Voor de verschillende opeenvolgende jaren (1998-2003) blijkt ook bij de geregistreerde 
vormen van feiten de relatieve stabiliteit van deze ‘age-crime- curve. 
 
Uit de figuur blijkt dat per 100.000 personen in dezelfde leeftijdscategorie, het aandeel 

                                                 
13 Deze bevinding is relatief robuust over de tijd en voor verschillende landen. Uit meerdere criminologische studies blijkt dat 
crimineel gedrag piekt tijdens de adolescentieperiode om daarna weer af te nemen (zie bijvoorbeeld Farrington, 1986; Junger-Tas, 
1992; ter Voert, 2000). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20

van strafrechtelijk minderjarige verdachten van feiten groter is dan dat van de 
strafrechtelijk meerderjarige verdachten. De meeste ernstige feiten per 100.000 personen 
in hun leeftijdsgroep, worden gepleegd door 16 en 17 jarigen. Het aantal feiten per 
100.000 16 en 17 jarigen schommelt in de periode 1998-2003 tussen de 618 en 748 (voor 
de periode 1998-2003 gemiddeld 696 feiten per 100.000 16-17 jarigen). Het op één na 
grootste aantal geregistreerde feiten in de periode 1998 tot en met 2001 is gepleegd door 
de 14 en 15 jarigen (tussen de 495 en 623 feiten per 100.000 14-15 jarigen). Vanaf 2002 
verandert dit en zijn het de 18 tot en met 21 jarigen bij wie het op één na grootste aantal 
geregistreerde feiten wordt gesignaleerd (568 – 590 feiten per 100.000 18-21 jarigen). Bij 
de 12-13 jarigen is voor de hele periode 1998-2003 het aantal feiten relatief stabiel en 
schommelt tussen de 156 en 195 feiten per 100.000. 
 
Naast de leeftijdsverdeling van het aantal ernstige feiten, kan uit de figuur ook de 
ontwikkeling over de periode 1998-2003 worden afgelezen. In de periode 1998-2001 is er 
bij alle leeftijdsgroepen sprake van een, al dan niet geleidelijke, toename van het aantal 
gepleegde feiten per 100.000 personen in de betreffende leeftijdscategorie. In de periode 
2002-2003 zijn er verschillen tussen de onderscheiden leeftijdscategorieën. Het aantal 
feiten per 100.000 12-13 jarigen neemt tot aan 2003 licht af, het aantal feiten per 100.000 
14-15 jarigen daalt tot aan 2003 sterk en bij de 16-17 jarigen is eerst sprake van een 
daling en daarna weer van een toename (maar blijft onder het niveau van 2001). Bij de 
andere leeftijdscategorieën, met uitzondering van de 65-plussers, is ook na 2001 sprake 
van een (al dan niet geleidelijke) toename in het aantal feiten per 100.000 personen.  
 
Hoewel het relatieve aandeel bij feiten van 14 tot en met 17 jarigen groter is dan van 
andere leeftijdsgroepen, bieden deze bevindingen geen ondersteuning voor de ‘common 
sense’ gedachte dat plegers van ernstige delicten steeds jonger worden. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21

Figuur 3. Ontwikkeling in de periode 1998- 2003 van het totaal aantal strafbare feiten met 
een strafdreiging van acht jaar of meer (per 100.000 personen uit dezelfde leeft i jdsgroep). 

 
Voor corresponderende cijfers zie tabel 7 bijlage 
Bron: OM-DATA; CBS Statline 
 
Hoewel het aantal zeer ernstige feiten per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen duidelijk 
hoger is dan het aantal feiten per 100.000 strafrechtelijk meerderjarigen, dienen deze 
cijfers enigszins te worden genuanceerd. Ten eerste, wanneer de absolute aantallen 
geregistreerde feiten met elkaar worden vergeleken (zie tabel 4), dan blijkt dat 
strafrechtelijk meerderjarigen (18 jaar en ouder) gemiddeld jaarlijks drie keer zoveel 
feiten plegen dan strafrechtelijk minderjarigen (12 tot en met 17 jarigen). Om een 
realistisch beeld te krijgen van de totale verdeling van de feiten is het belangrijk dit in 
het achterhoofd te houden. 
 
 
Tabel 4 Aantal strafbare feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen en personen van 18 en ouder, voor de 
periode 1998-2003 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 gemiddeld 1998-

2003 
12 t/m 17 jarigen 
(%) 23,4 24,2 24,9 26,1 21,6 22,1 23,7 
18 jaar of ouder(%) 76,6 75,8 75,1 73,9 78,4 77,9 76,3 
Totaal (absoluut) 19.910 21.468 22.019 22.489 23.775 24.369 22.338 
Bron: OM DATA 
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delicten gelijk is (Steffensmeier & Allan, 1995). Zo verschilt de piekleeftijd van 16-17 jaar 
en worden sommige feiten vaker gepleegd door oudere leeftijdsgroepen. Met andere 
woorden, de vraag is of, wanneer naar de diverse geregistreerde feiten afzonderlijk wordt 
gekeken, dezelfde ‘age-crime’ curve aanwezig is als voor het totaal aantal zeer ernstige 
feiten. In tabel 7 in de bijlage wordt de verdeling van het aantal feiten per 100.000 
personen uit de verschillende leeftijdsgroepen voor ieder feit met een strafdreiging van 
acht jaar of meer gegeven. Hier volgt enkel een korte beschrijving van de feiten die 
overeenkomen met het hierboven geschetste algemene beeld of juist daarvan afwijken. 
 
Het beeld bij afpersing of diefstal met geweld en bij brandstichting wijkt niet af van het 
gemiddelde beeld dat hierboven is geschetst. Dit is niet verwonderlijk aangezien deze 
feiten een groot deel van het totaal aantal strafbare feiten met een strafdreiging van acht 
jaar of meer betreft. Ten opzichte van alle personen uit dezelfde leeftijdsgroep zijn bij 
personen in de leeftijdscategorie 14 tot en met 24 jaar meer feiten van afpersing en 
diefstal met geweld geregistreerd (piekleeftijd 16-17 jaar). Bij personen in de 
leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar worden meer feiten van brandstichting 
geregistreerd dan bij personen uit andere leeftijdscategorieën (piekleeftijd 16-17 jaar). 
 
Bij een aantal feiten is een duidelijke afwijking van de gemiddelde piekleeftijd naar 
boven waar te nemen en wel die waarbij de meeste feiten worden gepleegd door 
personen ouder dan 17 jaar. Het betreft (poging tot) moord of doodslag, gijzeling of 
vrijheidsberoving of mensenhandel. (Poging tot) moord of doodslag en gijzeling of 
vrijheidsberoving of mensenhandel zijn feiten die relatief meer worden gepleegd door 18 
tot en met 24 jarigen dan door personen uit andere leeftijdscategorieën. 
 
Ook zijn er feiten waarbij de piekleeftijd onder de 16 jaar ligt. Als eerste aanranding en 
overig seksuele delicten. Bij deze feiten ligt de piekleeftijd bij 14-15 jarigen. De op één na 
meeste feiten per 100.000 leeftijdgenoten worden gepleegd door 12-13 jarigen. 
Aanranding en overige seksuele delicten worden relatief gezien vaker gepleegd door 12 
tot en met 17 jarigen dan door personen uit andere leeftijdscategorieën. 
 
Daarnaast zijn er delicttypen waarbij niet een duidelijke piekleeftijd is in de periode 
1998-2003. Het gaat om zware mishandeling, openlijk geweld met zwaar lichamelijk 
letsel, verkrachting en vals geld. Het aantal feiten per 100.000 personen is voor de 
verschillende jaren verspreid over de diverse leeftijdsgroepen. Wel kan als algemeen 
beeld voor deze feiten worden geschetst dat het meeste aantal geregistreerde feiten 
hoofdzakelijk geconcentreerd is in de leeftijdsrange 14 tot en met 24 jaar.  
 

3.4 Ontwikkeling in gepleegde bedreigingen in de periode 1998-2003  
 
De vierde onderzoeksvraag luidt: “Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal 
bedreiging door 12 tot en met 17 jarigen gepleegd in de periode 1998-2003?” 
 
Het aantal door het OM geregistreerde bedreigingen gepleegd in de periode 1998-2003, 
is continu toegenomen van 864 in 1998 naar 1.553 in 2003 (zie figuur 4; voor 
corresponderende cijfers zie tabel 8 bijlage).  
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Figuur 4: Ontwikkeling in het aantal geregistreerde bedreigingen gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen in periode 1998-2003 (absolute aantal len). 

 
Voor corresponderende cijfers zie bijlage tabel 7 
Bron: OM-DATA 
 
Bedreiging is een delict dat hoofdzakelijk alleen wordt gepleegd. Het aantal keren dat in 
de periode 1998-2003 een bedreiging gepleegd in groepsverband, is relatief stabiel en 
fluctueert tussen de negen en veertien procent (zie bijlage tabel 8). 
 
Wanneer we de verschillende leeftijdsgroepen nader bekijken dan blijkt dat personen 
tussen de 16 en 24 jaar relatief vaker worden verdacht voor een bedreiging dan personen 
jonger dan zestien jaar en ouder dan 24 jaar (zie figuur 5 en voor de corresponderende 
cijfers bijlage tabel 9). Dit beeld is voor alle jaren in de periode 1998-2003 redelijk stabiel. 
De piekleeftijd van de verdachten is 18 tot en met 21 jaar (gemiddeld 182 feiten per 
100.000 18-21 jarigen voor de periode 1998-2003). Deze leeftijdsgroep wordt gevolgd 
door 16-17 jarigen (gemiddeld 163 feiten per 100.000) en de 22 tot en met 24 jarigen 
(gemiddeld 156 feiten per 100.000).  
Uit de figuur valt ook op te maken dat voor de periode 1998-2003 bij (bijna) alle 
leeftijdsgroepen een duidelijke stijging is in het aantal feiten per 100.000 
leeftijdsgenoten. Ook bij bedreiging vinden we dus op grond van geregistreerde 
criminaliteitscijfers, geen bevestiging voor de veronderstelling dat het aantal jongeren 
dat een crimineel feit pleegt, steeds jonger wordt. 
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Figuur 5. Ontwikkeling in de periode 1998- 2003 van bedreiging (per 100.000 personen uit 
dezelfde leefti jdsgroep). 
 

Voor corresponderende cijfers zie bijlage tabel 9 
Bron: OM-DATA 
 

3.5 Afdoeningen van bedreiging gepleegd in 2003 
 
De 1.553 geregistreerde bedreigingen gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in 2003 
hebben (na voeging) betrekking op 1.194 strafzaken (zie bijlage tabel 10). Eenderde van 
deze zaken wordt door het OM afgedaan (431 zaken), het resterende deel van de zaken is 
voor de rechter gebracht (763 dagvaardingen). De vijfde onderzoeksvraag naar de 
afdoening van strafzaken wegens bedreiging gepleegd in 2003 is in twee subvragen 
gesplitst. 
 
5a. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een bedreiging in 2003 gepleegd  door 12 tot 
en met 17 jarigen door het OM afgedaan? 
 
Van alle 1.194 strafzaken wegens een bedreiging gepleegd in 2003, is door het OM elf 
procent geseponeerd en is in bijna een kwart van de zaken een transactie aangeboden 
(21 procent betreft een alternatieve sanctie (werk-/leerstraf) en drie procent betreft een 
overige transactie), een kleine twee procent van de strafzaken wegens een bedreiging 
gepleegd in 2003, is door het OM nog niet afgedaan (zie ook bijlage tabel 10). 
 
5b. Op welke wijze zijn de strafzaken wegens een bedreiging in 2003 gepleegd door 12 tot en 
met 17 jarigen door de rechter afgedaan? 
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De 763 zaken die voor de rechter zijn gebracht, hebben voor het merendeel (97%) 
betrekking op een bedreiging, 22 zaken zijn wel gedagvaard, maar wegens een ander feit 
dat ten laste is gelegd (zie bijlage tabel 11). In het totaal zijn dus 741 strafzaken wegens 
een bedreiging gepleegd in 2003 aan de rechter voorgelegd. Begin 2005 is ruim twee 
procent van de zaken nog niet afgedaan, van de overige zaken is de afdoening bekend. 
Tien procent van de zaken is ter zitting gevoegd, in ruim drie procent van de strafzaken 
betreft het een niet schuldigverklaring. In 84 procent van de strafzaken omwille van een 
bedreiging gepleegd in 2003, is een schuldigverklaring uitgesproken. In het merendeel 
van de strafzaken met een schuldigverklaring is ook een straf opgelegd (98%). 
 
De straf die het meeste wordt opgelegd voor een strafzaak wegens een bedreiging 
gepleegd in 2003, is een taakstraf al dan niet in combinatie met een andere straf of 
maatregel (409 keer, 66 procent van het totaal aantal strafzaken met een strafoplegging). 
Het merendeel van de opgelegde taakstraffen (99% van het totaal aantal taakstraffen) is 
(deels) onvoorwaardelijk14. De jeugddetentie is de op één na meest toegepaste straf, al 
dan niet in combinatie met een andere straf of maatregel (370 keer; 60 procent van het 
totaal aantal strafzaken met een strafoplegging). Bijna driekwart van de opgelegde 
jeugddetenties is (geheel) voorwaardelijk (zie ook bijlage tabel 12). 
 

                                                 
14 Zie de opmerking bij voetnoot 10. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26

4. Slot 
 
Naar aanleiding van de motie Griffith is door het WODC de aard en omvang van zeer 
ernstige criminele feiten gepleegd door jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 
jaar onderzocht. De aard van deze criminele feiten is in deze studie omschreven als 
strafbare feiten waarop een wettelijke strafdreiging van acht jaar of meer staat. In deze 
studie is aantal feiten waarvan 12 tot en met 17 jarigen zijn verdacht ook vergeleken met 
cijfers die betrekking hebben op personen ouder dan 18 jaar. Feiten waarvan twaalf 
minners werden verdacht, zijn niet onderzocht. 
 
Dit onderzoek heeft alleen betrekking op ernstige feiten die in het registratiesysteem van 
het OM (OM-DATA) zijn geregistreerd en houdt geen rekening met de niet-
geregistreerde criminaliteit. In OM-DATA wordt door middel van wetsartikelen 
geregistreerd van welke feiten iemand wordt verdacht. De omvang van feiten heeft in dit 
onderzoek derhalve betrekking op het aantal geregistreerde wetsartikelen15. De aanname 
hierbij is dat bij ernstige feiten deze registratie redelijk compleet zal zijn (vergelijk Koper 
& Oudhof, 1991). We gaan er daarom vanuit dat OM-DATA een goed beeld geeft van de 
zeer ernstig criminele feiten.  
 
In het onderzoek zijn vijf algemene onderzoeksvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk 
worden per onderzoeksvraag de bevindingen kort gepresenteerd. Tevens worden tot slot 
enkele nuancerende opmerkingen bij de resultaten geplaatst. 
 

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Onderzoeksvraag 1. Wat is de omvang van stafbare feiten met een strafdreiging van acht 
jaar of meer door 12 tot en met 17 jarigen in 2003 gepleegd? 
 
De 12 tot en met 17 jarigen zijn verdacht van het plegen van 5.379 zeer ernstige feiten16 
in 2003. Het meest voorkomende feit is diefstal met geweld of afpersing (46 procent), 
gevolgd door zware mishandeling (18 procent) en brandstichting (17 procent).  
In vijf op de tien gevallen worden ernstige feiten in groepsverband gepleegd. Er zijn 
echter verschillen al naargelang het feit. Openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel 
wordt altijd in groepsverband gepleegd (wat inherent is aan de omschrijving). Andere 
feiten die geregeld in groepsverband worden gepleegd zijn: diefstal met geweld, gijzeling, 
vrijheidsberoving of mensenhandel en brandstichting (bij meer dan 60 procent van deze 
feiten is tevens groepsverband geregistreerd). Bij verkrachting is in de helft van de feiten 
sprake van plegen in groepsverband. 
Zware mishandeling, overige seksuele delicten en het vervaardigen of uitgeven van vals 
geld zijn feiten die hoofdzakelijk niet in groepsverband worden gepleegd.  
Van de in 2003 gepleegde feiten gaat het in drie op de tien feiten om een poging. In de 
meeste gevallen gaat het bij moord of doodslag om een poging (negen op de tien) 

                                                 
15 In deze studie was het niet mogelijk om op persoonsniveau gegevens te genereren (zie voetnoot 7). 
16 Het betreft 99,8% van het totale aantal zeer ernstige feiten, dit vanwege de selectie (zie paragraaf 3.1). Deze cijfers zijn niet 
vergelijkbaar met CBS cijfers over feiten in rechtbankstrafzaken die bij het OM worden ingeschreven omdat in deze studie een 
andere teleenheid is toegepast (zie paragraaf 2.3). 
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evenals bij zware mishandeling (acht op de tien). Bij openlijk geweld met zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg, veroorzaken van gevaar voor treinverkeer en vervaardigen of 
uitgeven van vals geld is altijd sprake van een voltooid feit. 

 
Onderzoeksvraag 2. Op welke wijze zijn strafzaken van 12 tot en met 17 jarigen wegens een 
strafbaar feit met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in 2003 afgedaan? 
 
De 5.379 in 2003 gepleegde ernstige feiten, hebben betrekking op 4.084 strafzaken.  
Eén op de tien strafzaken wordt door het OM afgedaan met een transactie (waarvan 91 
procent een alternatieve sanctie - een leer- of werkstraf). Eén op de tien zaken wordt 
geseponeerd of is door het OM nog niet afgedaan.  
Iets meer dan acht op de tien strafzaken is door het OM voor de rechter gebracht (een 
dagvaarding), waarvan 98 procent wegens een feit met een strafdreiging van acht jaar of 
meer (3.285 zaken), in de overige twee procent heeft het OM ervoor gekozen te 
dagvaarden wegens een feit met een strafdreiging van minder dan acht jaar). 
 
Van de strafzaken die voor de rechter zijn gebracht wegens een zeer ernstig feit (3.285 
zaken) is in 87 procent een schuldverklaring uitgesproken. Bij het merendeel van deze 
schuldigverklaringen is tevens een straf of maatregel opgelegd (99,7 procent). De 
jeugddetentie wordt het vaakste als straf opgelegd (72 procent al dan niet in combinatie 
met een andere straf of maatregel), gevolgd door een taakstraf (66 procent al dan niet in 
combinatie). Verder is de PIJ-maatregel in 6,3 procent van de zaken (180 zaken) 
opgelegd, al dan niet in combinatie met een andere straf of maatregel. In bijna de helft 
van deze zaken (88) is een PIJ-maatregel gecombineerd met een jeugddetentie. 
Begin 2005 is van het aantal voor de rechter gebrachte strafzaken wegens een ernstig feit 
gepleegd in 2003 vier procent nog niet afgedaan en is vijf procent ter zitting gevoegd. In 
vier procent van de strafzaken is sprake van een ‘niet schuldig’- verklaring.  
 
Onderzoeksvraag 3. Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal strafbare feiten met 
een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd in de periode 1998-2003? 
 
De rangorde van de zeer ernstige feiten in de periode 1998-2003 verschilt nagenoeg niet 
van die in 2003. In de periode 1998-2003 is diefstal met geweld het meest geregistreerde 
feit waarvan strafrechtelijk minderjarigen werden verdacht, gevolgd door brandstichting 
en daarna zware mishandeling.  
Tot aan 2001 is het totaal aantal geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar 
of meer toegenomen van 4.658 tot 5.879. Na 2001 is het aantal ernstige feiten eerst 
gedaald en vervolgens weer licht gestegen tot 5.379 in 2003. Deze fluctuatie komt voor 
het grootste deel op rekening van het feit diefstal met geweld.  
In de periode 1998-2003 is er een continue toename in het aantal (pogingen tot) zware 
mishandelingen en een lichte toename in (poging tot) moord of doodslag. Ook voor 
brandstichting is een toename te signaleren. Voor de overige feiten geldt dat omwille 
van te kleine aantallen en de fluctuaties in de verschillende jaren geen eenduidige 
uitspraken kunnen worden gedaan over trends.   
  
Vervolgens zijn de verschillen tussen strafrechtelijk minder- en meerderjarigen 
nagegaan. Het gaat daarbij om het relatieve aandeel, d.w.z. het aantal feiten gepleegd 
per 100.000 personen in een zelfde leeftijdscategorie. De rangorde van de 
leeftijdsgroepen in aantal gepleegde feiten per 100.000 personen is in de periode 1998-
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2003 niet voor alle jaren dezelfde. De meeste feiten per 100.000 leeftijdsgenoten worden 
in alle jaren gepleegd door de 16-17 jarigen. Tot en met 2001 is de tweede groep de 14-15 
jarigen en de derde de 18-21 jarigen. Daarna wisselt de positie van deze twee 
leeftijdscategorieën. Vanaf 2002 worden de op een na meeste feiten per 100.000 
leeftijdsgenoten gepleegd door 18-21 jarigen. De derde groep is dan de 14-15 jarigen. 
 
Feiten die relatief vaker door 16 tot en met 17 jarigen worden gepleegd dan door 
personen uit andere leeftijdscategorieën zijn: diefstal met geweld of afpersing en 
brandstichting. Feiten die relatief vaker door 18 tot en met 24 jarigen worden gepleegd 
dan door personen uit andere leeftijdscategorieën zijn: (poging tot) moord of doodslag 
en gijzeling of vrijheidsberoving of mensenhandel. Feiten die relatief vaker door 14 tot 
en met 15 jarigen worden gepleegd dan door personen uit andere leeftijdsgroepen zijn 
aanranding en overige seksuele delicten17. 
 
Met betrekking tot het totale aantal zeer ernstige feiten is voor alle leeftijdsgroepen (per 
100.000 personen) tot aan 2001 een duidelijke stijging te zien. Deze stijging zet zich ook 
in 2002 en 2003 door bij de 18-21 jarigen, de 25-50 jarigen en bij de 51-64 jarigen. Bij de 
12-13 en de 14-15 jarigen daalt het aantal gepleegde feiten per 100.000 tot in 2003.  
 
Deze bevindingen bieden geen ondersteuning voor de ‘common sense’ gedachte dat 
plegers van ernstige feiten steeds jonger worden. 
 
Onderzoeksvraag 4. Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal bedreigingen door 12 
tot en met 17 jarigen gepleegd in de periode 1998-2003? 
 
In de periode 1998-2003 is er een duidelijke stijging waar te nemen in het absolute 
aantal geregistreerde bedreigingen gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen. In 1998 
worden ze nog verdacht van het plegen van 864 feiten, in 2003 is dat aantal toegenomen 
tot 1.533. Bedreiging wordt hoofdzakelijk geregistreerd als een feit dat alleen wordt 
gepleegd.  
Bedreiging wordt relatief het vaakst gepleegd door 18 tot en met 21 jarigen (in de 
periode 1998-2003 gemiddeld 182 feiten per 100.000 18-21 jarigen), gevolgd door 16-17 
jarigen (gemiddeld 163 per 100.000 16-17 jarigen) en daarna gevolgd door 22 tot en met 
24 jarigen (gemiddeld 156 feiten per 100.000 22-24 jarigen). De rangorde van de 
leeftijdscategorieën is over de periode 1998-2003 jaarlijks dezelfde. 
 
Onderzoeksvraag 5: Op welke wijze zijn strafzaken van 12 tot en met 17 jarigen wegens 
bedreiging gepleegd in 2003 afgedaan? 
 
De 1.553 geregistreerde bedreigingen gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in 2003, 
hebben (na voeging) betrekking op 1.194 strafzaken. Eenderde van deze zaken wordt 
door het OM afgedaan en het resterende deel van de zaken is gedagvaard voor de 
rechter. Van de strafzaken die door het OM zijn afgedaan, is de transactie de meest 
toegepaste afdoening, gevolgd door een sepot. In 84 procent van de 741 strafzaken die 
voor de rechter worden gebracht wegens een bedreiging volgt een schuldigverklaring 
                                                 
17 Daarbij moet worden gezegd dat onder de noemer van seksuele feiten een grote variatie aan gebeurtenissen schuilgaat., die hier 
in enkele wetsartikelen zijn samengevoegd. Welke verschillen daarbinnen zijn tussen jeugdigen en volwassenen, is met deze 
databron niet te onderzoeken. Meerdere studies komen tot de vaststelling dat jeugdige zedendelinquenten op (zeer) jonge leeftijd 
beginnen met het plegen van zedendelicten (o.a. Smith, Wampler, Jones & Reifman, 2004).  
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(waarvan 98 procent met strafoplegging). Van die strafzaken wegens een bedreiging 
gepleegd in 2003 die zijn afgedaan door de rechter is de taakstraf de meest toegepaste 
straf gevolgd door een jeugddetentie (waarvan driekwart (geheel) voorwaardelijk). 
 

4.2 Enkele slotopmerkingen 
 
Uit de vergelijking tussen strafrechtelijk minder- en meerderjarigen blijkt dat het totale 
aantal gepleegde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer per 100.000 12-17 
jarigen groter is dan het aantal gepleegde ernstige feiten per 100.000 personen van 18 
jaar en ouder.  
Op verschillende punten is het van belang dit te nuanceren. Dit beeld geldt niet voor alle 
delicttypen. Feiten als (poging tot) moord of doodslag, gijzeling, vrijheidsberoving of 
mensenhandel worden relatief gezien vaker door personen in oudere leeftijdscategorieën 
gepleegd dan door 12 tot en met 17 jarigen.  
Ook ten aanzien van de totale omvang van de feiten vraagt het algemene beeld om 
relativering. In alle jaren is het absolute aantal ernstige feiten gepleegd door 
strafrechtelijk meerderjarigen drie keer zo groot als het aantal absolute ernstige feiten 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen. Omdat de omvang van de totale populatie 
strafrechtelijk meerderjarigen veel groter is, is de omvang van de problematiek die de 
samenleving ervaart naar aanleiding van feiten door deze groep ook veel groter. 
 
Een volgende nuancering betreft de pakkans. In de internationale literatuur wordt 
opgemerkt dat feiten gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen vaker bekend zijn bij de 
politie dan feiten gepleegd door personen van 18 jaar of ouder (Snyder, 2004). Of deze 
situatie ook voor de Nederlandse context van toepassing is, is echter onduidelijk. De 
consequentie hiervan zou zijn een onderschatting van het relatieve aantal feiten 
gepleegd door strafrechtelijk meerderjarigen.  
  
Hoewel deze nuanceringen in ogenschouw genomen moeten worden, is het relatieve 
aandeel van 12 tot en met 17 jarigen bij dit soort zeer ernstig feiten wel zorgwekkend. 
Zeker met betrekking tot de geweldsdelicten waarbij een duidelijk stijgende trend is waar 
te nemen, zoals (poging tot) zware mishandeling of bedreiging. Het betreft hier een 
trend die ook voor 1998 een continue stijging te zien geeft (zie Wittebrood, 1999). In de 
Nederlandse literatuur worden hiervoor verschillende verklaringen aangedragen, 
zoals toegenomen intolerantie voor geweld waardoor mensen eerder besluiten tot 
aangifte (dit werkt weer door in de opsporing), de toegenomen beleidsaandacht voor dit 
thema (met de effecten voor de opsporing), maar ook een mogelijk werkelijke toename 
in het aantal gepleegde geweldsdelicten. De beperkingen van de databronnen waarmee 
criminaliteit kan worden gemeten, maken het helaas onmogelijk een eenduidige 
uitspraak te doen over deze waargenomen trends. 
 
Reeds in paragraaf ‘aanleiding tot deze studie’ werd gesteld dat dit onderzoek zich 
beperkte tot de 12 tot en met 17 jarigen, zonder in te gaan op ernstig crimineel gedrag 
gepleegd door zogenoemde twaalf-minners. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de 
gebruikte databron alleen informatie beschikbaar is over personen die strafrechtelijk 
aansprakelijk zijn. Jeugdigen jonger dan twaalf jaar zijn dat niet. Het is voor deze 
leeftijdscategorie niet mogelijk op landelijk niveau na te gaan wat de omvang is van de 
door hen gepleegde criminele feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer (zie 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30

hierover bijvoorbeeld ook Doreleijers e.a., 2004). De enige registratiebron waarin 
gegevens van twaalf-minners landelijk beschikbaar zijn, is het registratiesysteem van 
Halt-Nederland, AuraH. In dit systeem worden Halt-waardige feiten geregistreerd en dit 
zijn hoofdzakelijk lichtere delicten waarbij een strafdreiging van minder dan zes jaar 
geldt18. 
 
Er zijn nog veel vragen over strafbare feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door strafrechtelijk minderjarigen niet beantwoord. In de inleiding is reeds 
opgemerkt dat een theoretische inkadering, een nadere analyse van de ernst van de 
strafbare feiten (en niet alleen gebaseerd op wetsartikelen) of een analyse van de 
kenmerken van de verdachten vanwege het tijdsbestek waarin deze studie moest worden 
uitgevoerd niet mogelijk was. In een vervolgonderzoek zouden deze aspecten aan de 
orde kunnen komen. Daarnaast blijven vragen open naar de afdoening van zeer ernstige 
feiten. Onduidelijk is vooralsnog welke ontwikkeling hierin in de loop der jaren is waar 
te nemen. Naast de ontwikkeling zou in een vervolg tevens een verdieping kunnen 
plaatsvinden naar de inhoud van de afdoeningen (hoogte van de afdoening, bijzondere 
voorwaarden, civiele maatregelen etc.). 

                                                 
18 Met betrekking tot delicten uit het wetboek van Strafrecht betreft het bijvoorbeeld openlijke geweldpleging tegen goederen (141 
Sr), eenvoudige vernielingen (350 Sr), eenvoudige vormen van brandstichting (157 Sr), winkeldiefstal (310/311 Sr), verduistering 
(321 Sr), heling (416/417 Sr), oplichting (326 Sr), baldadig gedrag (424 Sr) of het zich bevinden op verboden terrein (461 Sr). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31

Literatuur 
 
Doreleijers, Th. A.H., L. van Domburgh, R. Vermeiren, R.A.R. Bullens, J.W. Veerman & 
W.Ph. Stol 
Zeer jeugdige ‘delinquenten’ in Nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? Pilotstudie 
naar de sociaal-demografische, ontwikkelingspsycho(patho)logische en delictgerelateerde 
kenmerken van door de politie geregistreerde twaalf-minners. 
Duivendrecht: de Bascule, 2004. 
 
Farrington, D. 
Age and Crime 
In M. Tonry & N.  Morris Crime and Justice. An annual review of research. Chicago: 
University of Chicago Press, 1986 
 
Jacobs, M. & A.A.M. Essers 
De WODC-Strafrechtmonitor. 
Den Haag: WODC, 2003, interne publicatie. 
 
Junger-Tas, J. 
Criminaliteit en leeftijd 
Justitiële Verkenningen, vol. 18, nr. 3, 1992 
 
Koper, D. & J. Oudhof 
Tussen registratie en statistiek. Enkele kanttekeningen bij het artikel van Passchier en 
Berghuis 
Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3, 1991. 
 
Openbaar Ministerie 
Kerncijfers OM 1995 / 96 
Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC-SIBa, OM, 1996 
 
Openbaar Ministerie 
Goed beschouwd 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 2004. 
 
Smith, S., R. Wampler J. Jones & A. Reifman 
Differences in Self-Report Measures by Adolescent Sex Offender Risk Group 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 49, nr. 1, 
2004 
 
Snyder, Howard N. 
Juvenile Arrests 2002. In J. R. Flores (adm.) Juvenile Justice Bulletin. U.S. Department of 
Justice, OJJDP, september 2004. www.ojp.usdoj.gov 
 
Voert, M. ter 
Leeftijd en crimineel gedrag nader bekeken. 
Tijdschrift voor Criminologie, vol. 42, nr. 3, 2000. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

32

 
Wartna, B.S.J., S. El Harbachi & A.M. van der Laan 
Jong vast. Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van 
justitiële jeugdinrichtingen. 
Den Haag: WODC, 2005. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33

Bij lage Tabellen 
 
 
Tabel 1 Aantal bi j het OM geregistreerde criminele feiten met een strafdreiging van acht 
jaar of meer, gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in 2003, per soort delict en 
betrokkenheid ( inclusief poging*) 
          

  Direct betrokken Indirect 
betrokken**) 

Aantal feiten 

  Alleen 
gepleegd 

In groepsverband 
gepleegd 

    

          
Agressie:         
moord of doodslag (Sr 287-289) 55% 44% 1% 272 

openlijk geweld met zwaar lichamelijk 
letsel  (Sr 141/2/2, Sr 182/2/2) - 100% - 31 

zware mishandeling (Sr 302, 303) 94% 6% - 963 
brandstichting (Sr 157) 35% 63% 2% 886 
veroorzaken gevaar treinverkeer (Sr 164) 100% - - 4 
vrijheidsberoving / gijzeling / 
mensenhandel (Sr 282, 282A, 250A, 
250TER) 

27% 73%   60 

          
Zedendelicten:         
verkrachting (Sr 242) 46% 54% - 203 
aanranding (Sr 246) 63% 37% - 338 
overig seksueel (Sr 244, 245) 86% 14% - 120 
          
Vermogensdelicten met geweld:         
diefstal met geweld of afpersing (Sr 312, 
317) 26% 73% 1% 2.480 

          
Vermogensdelicten zonder geweld:         
vals geld uitgeven of vervaardigen (Sr 208, 
209) 

77% 23% - 22 

          

totaal ernstige feiten 46% 54% 1% 5.379 
*) het betreft hier het merendeel van de feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer (99,8 procent, zie paragraaf 2.1) 
**) gelegenheid, middelen verschaffen tot of uitlokken van het delict 
Bron: OM-DATA  
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Tabel 2 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer, 
gepleegd in 2003 door 12 tot en met 17 jarigen, per delict en voltooiing delict, excl usief 
medeplichtigheid/uit lokken 
        

Soort delict Voltooid 
delict  Poging Aantal feiten 

        
Agressie:       
moord of doodslag (Sr 287-289) 8% 92% 272 

openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel  (Sr 141/2/2, Sr 
182/2/2) 

100% - 31 

zware mishandeling (Sr 302, 303) 21% 79% 963 
brandstichting (Sr 157) 93% 7% 886 
veroorzaken gevaar treinverkeer (Sr 164) 100% - 4 
vrijheidsberoving / gijzeling / mensenhandel    (Sr 282, 282A, 
250A, 250TER) 100% - 60 

        
Zedendelicten:       
verkrachting (Sr 242) 89% 11% 203 
aanranding (Sr 246) 96% 4% 338 
overig seksueel (Sr 244, 245) 98% 3% 120 
        
Vermogensdelicten met geweld:       
diefstal met geweld of afpersing (Sr 312, 317) 80% 20% 2.480 
        
Vermogensdelicten zonder geweld:       
vals geld uitgeven of vervaardigen (Sr 208, 209) 100% - 22 
        

totaal ernstige feiten 70% 30% 5.379 
Bron: OM-DATA    
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Tabel 3 Strafzaken n.a.v. strafbare feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in 2003, naar afdoening door het OM 1) 2) 
      

Soort afdoening 
Aantal 
zaken %  

Aantal 
zaken %  

dagvaarding 3.360 82%   
   waarvan: voor tenminste één ernstig feit (>= 8 jr)   3.285 80% 
 alleen voor minder ernstig feit (< 8 jr)3)   75 2% 
transactie 354 9%   
   waarvan: alternatieve sanctie (werk-/leerstraf)   321 8% 
 overige transacties   33 1% 
sepot 323 8%   
   waarvan: technisch sepot (vnl. onvoldoende bewijs)   214 5% 
 administratief sepot (vnl. dubbel geregistreerd)   30 1% 
 beleidssepot, andere reaktie dan strafrechtelijke   14 0% 
 overig beleidssepot   65 2% 
overdracht aan afd internationale rechtshulp 5 0%   
nog niet afgedaan 42 1%   
   waarvan: transactie / taakstraf loopt   32 1% 
 nog geen (definitieve) beslissing   10 0% 
totaal zaken in behandeling bij het OM 4.084 100%     
1) voor zover bekend per februari 2005. 
2) na voeging 
3) het betreft hier zaken waarin op OM niveau wel een feit met een strafdreiging van acht jaar of meer is geregistr eerd, maar waarin 
uiteindelijk is gedagvaard voor een minder ernstig feit. 
Bron: OM-DATA 
 
Tabel 4 Strafzaken met dagvaarding voor een feit met een strafdreiging van acht jaar of 
meer, gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in 2003, naar afdoening door d e rechter 1) 
      

Soort afdoening 
Aantal 
zaken %  

Aantal 
zaken %  

schuldigverklaring 2.855 87%   
   waarvan: met strafoplegging   2.846 87% 
 zonder straf of maatregel   9 0% 
niet schuldigverklaringen 133 4%   
   waarvan: Vrijspraak   125 4% 
 overige niet schuldig verklaringen   8 0% 
ter zitting gevoegd 164 5%   
nog niet afgedaan 133 4%   
   waarvan: nog geen eindvonnis   98 3% 
 nog niet op zitting geweest   35 1% 
totaal zaken voorgelegd aan de rechter 3.285 100%     
1) voor zover bekend per februari 2005. 
Bron: OM-DATA 
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Tabel 5  Door de rechter opgelegde sancties voor strafbare feiten met een strafdreiging van 
acht jaar of meer door 12 tot en met 17 jarigen gepleegd in 2003 *)**)  

    Aantal zaken 
% van totaal aantal 

strafopleggingen 
    
totaal aantal opgelegde gevangenisstraffen 61 2,1% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 45 1,6% 
 (geheel) voorwaardelijk 16 0,6% 
    
totaal aantal opgelegde jeugddetenties 2.049 72% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 979 34% 
 (geheel) voorwaardelijk 1.070 38% 
    
totaal aantal opgelegde taakstraffen 1.869 66% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 1.859 65% 
 (geheel) voorwaardelijk 10 0,4% 
    
totaal aantal opgelegde geldboetes 35 1,2% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 29 1,0% 
 (geheel) voorwaardelijk 6 0,2% 
    
totaal aantal opgelegde PIJ-maatregelen 180 6,3% 
    
totaal aantal opgelegde schadevergoedingsmaatregelen 773 27% 
*) voor zover bekend per februari 2005. 

**) de percentages tellen niet op tot 100% omdat bij een groot deel van de zaken een combinatie van straffen en/of maatregelen wordt 
opgelegd. 
bron: OM-DATA   
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Tabel 6 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen, pleegjaar 1998- 2003, per delict ( aantal feiten) en 
zelfstandig of met anderen gepleegd 
 
Soort delict / betrokkenheid 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
       
totaal aantal zeer ernstige feiten 4658 5190 5482 5879 5124 5379 
Waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 42% 43% 41% 39% 45% 46% 
 samen met anderen gepleegd 58% 57% 58% 60% 55% 54% 
 indirect betrokken 1% 0% 1% 1% 1% 1% 
        
(poging tot ) moord/doodslag (287-289) 213 206 276 269 308 272 
Waarvan: Alleen (zelfstandig) gepleegd 72% 62% 56% 51% 61% 55% 
 Samen met anderen gepleegd 28% 38% 43% 49% 39% 44% 
 Indirect betrokken - 0% 1% 1% 0% 1% 
        
openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel 
(141, 182/2/2) 66 47 42 53 40 31 
Waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 samen met anderen gepleegd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 indirect betrokken n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
        
(poging tot) zware mishandeling (302, 303) 509 595 658 707 818 963 
Waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 89% 89% 89% 88% 92% 94% 
 samen met anderen gepleegd 11% 11% 11% 12% 8% 6% 
 Indirect betrokken 0% - 0% - - - 
        
brandstichting (157) 599 723 718 725 692 886 
Waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 34% 35% 37% 34% 32% 35% 
 samen met anderen gepleegd 64% 64% 63% 64% 65% 63% 
 indirect betrokken 1% 1% 0% 1% 3% 2% 
        
veroorzaken gevaar voor treinverkeer (164) 10 19 21 16 6 4 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 samen met anderen gepleegd - - - - - - 
 indirect betrokken - - - - - - 
        
gijzeling, vrijheidsberoving of mensenhandel 52 45 53 45 55 60 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 23% 18% 25% 24% 24% 27% 
 samen met anderen gepleegd 77% 82% 75% 76% 76% 73% 
 indirect betrokken - - - - - - 
        
diefstal met geweld of afpersing (312/317) 2568 2776 2968 3276 2577 2480 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 26% 26% 24% 23% 26% 26% 
 samen met anderen gepleegd 73% 73% 75% 76% 73% 73% 
 indirect betrokken 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
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Tabel 6 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer 
gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen, pleegjaar 1998- 2003, per delict ( aantal feiten) en 
zelfstandig of met anderen gepleegd 
 
Soort delict / betrokkenheid 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
vals geld uitgeven of vervaardigen (208/209) 24 62 74 84 28 22 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 83% 79% 74% 51% 68% 77% 
 samen met anderen gepleegd 17% 21% 26% 49% 32% 23% 
 indirect betrokken - - - - - - 
        
verkrachting (242) 154 167 202 242 137 203 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 73% 72% 69% 60% 72% 46% 
 samen met anderen gepleegd 27% 28% 31% 40% 28% 54% 
 indirect betrokken - - - - - - 
        
aanranding (246) 321 435 396 358 344 338 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 56% 61% 60% 63% 62% 63% 
 samen met anderen gepleegd 44% 39% 40% 37% 38% 37% 
 indirect betrokken - - - - - - 
        
overig seksueel (244, 245) 142 115 74 104 119 120 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 89% 97% 99% 96% 90% 86% 
 samen met anderen gepleegd 11% 3% 1% 4% 10% 14% 
 indirect betrokken - - - - - - 

Bron: OM-DATA 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

39

 
Tabel 7 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer, 
pleegperiode 1998-2003, per leeftijdsgroep ( inclusief poging; aantal len per 100.000 personen 
in dezelfde leefti jdsgroep) 

Delict / 100.000 in dezelfde leeftijdsgroep 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Gemiddeld 
1998-2003 

         
totaal zeer ernstige feiten: totale populatie 150 160 163 165 174 177 165 
 12 en 13 jr 156 194 164 195 178 173 177 
 14 en 15 jr 495 524 592 623 492 490 536 
 16 en 17 jr 618 697 733 748 666 714 696 
 18 tot en met 21 jr 443 510 532 515 568 590 526 
 22 tot en met 24 jr 309 320 339 339 422 381 352 
 25 tot en met 50 jr 146 152 154 156 173 179 160 
 51 tot en met 64 jr 24 27 23 27 28 30 27 
 65 jr en ouder 4,5 5,7 5,2 5,0 5,2 6,2 5 
         
(poging) moord of doodslag (Sr 287-289): totale 
populatie 20 22 23 23 26 25 23 
waarvan: 12 en 13 jr 6,0 4,2 3,1 5,2 3,1 4,5 4 
 14 en 15 jr 21 16 24 20 18 17 19 
 16 en 17 jr 31 36 49 47 59 49 45 
 18 tot en met 21 jr 54 60 68 69 83 74 68 
 22 tot en met 24 jr 52 55 63 61 78 65 62 
 25 tot en met 50 jr 25 28 28 28 32 33 29 
 51 tot en met 64 jr 4,8 5,0 5,3 5,4 5,2 5,9 5 
 65 jr en ouder 0,4 0,8 0,7 0,9 0,8 1,3 1 
         
openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel (Sr 
141/2/2, 182/2/2): totale populatie 1,9 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2 1 
Waarvan: 12 en 13 jr 1,6 0,8 1,3 0,5 1,5 0,7 1 
 14 en 15 jr 7,0 5,0 3,0 5,2 2,8 2,8 4 
 16 en 17 jr 9,3 7,1 7,2 8,4 6,1 4,4 7 
 18 tot en met 21 jr 11 8,5 6,2 6,5 5,8 5,1 7 
 22 tot en met 24 jr 5,6 4,1 3,5 3,5 3,6 4,9 4 
 25 tot en met 50 jr 1,1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1 
 51 tot en met 64 jr 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,1  
 65 jr en ouder - - - - - -  
         
(poging tot) zware mishandeling (Sr 302, 303): totale 
populatie 26 29 32 34 40 46 35 
waarvan: 12 en 13 jr 12 15 16 19 17 24 17 
 14 en 15 jr 49 57 59 66 75 80 64 
 16 en 17 jr 78 91 104 104 121 143 107 
 18 tot en met 21 jr 85 94 102 106 130 142 110 
 22 tot en met 24 jr 61 73 76 85 100 103 83 
 25 tot en met 50 jr 28 31 35 37 46 54 38 
 51 tot en met 64 jr 5,2 7,7 6,3 7,7 8,1 10 8 
 65 jr en ouder 1,1 1,2 1,1 1,5 1,1 1,7 1 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40

Tabel 7 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer, 
pleegperiode 1998-2003, per leeftijdsgroep ( inclusief poging; aantal len per 100.000 personen 
in dezelfde leefti jdsgroep) 

Delict / 100.000 in dezelfde leeftijdsgroep 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Gemiddeld 
1998-2003 

brandstichting (Sr 157): totale populatie 12 14 13 13 13 15 13 
 12 en 13 jr 29 36 27 31 33 39 33 
 14 en 15 jr 66 81 91 73 62 77 75 
 16 en 17 jr 69 80 76 89 85 111 85 
 18 tot en met 21 jr 45 51 45 52 42 46 47 
 22 tot en met 24 jr 19 18 19 18 24 21 20 
 25 tot en met 50 jr 8,7 9,0 8,5 8,6 8,3 10 9 
 51 tot en met 64 jr 1,2 1,6 1,6 1,4 2,5 2,4 2 
 65 jr en ouder 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0 
         
veroorzaken gevaar treinverkeer (Sr 164): totale 
populatie 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 
 12 en 13 jr 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0 
 14 en 15 jr 0,3 0,8 1,3 2,1 0,3 -  
 16 en 17 jr 1,9 3,8 4,1 1,9 1,1 0,5 2 
 18 tot en met 21 jr 0,9 0,5 1,2 0,9 0,1 0,5 1 
 22 tot en met 24 jr 0,2 0,2 - 0,3 0,7 0,7  
 25 tot en met 50 jr 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0 
 51 tot en met 64 jr 0,0 - 0,0 - - -  
 65 jr en ouder 0,0 - - - - 0,1  
         
gijzeling/vrijheidsberoving/mensenhandel (Sr 282A/Sr 
282/ Sr250A/ter): totale populatie 6,7 6,2 6,9 6,5 6,9 6,4 7 
 12 en 13 jr 1,6 - 0,8 0,8 - 0,7  
 14 en 15 jr 4,5 3,9 3,0 3,4 3,3 6,9 4 
 16 en 17 jr 8,0 8,4 11 7,9 11 7,7 9 
 18 tot en met 21 jr 14 19 18 15 23 20 18 
 22 tot en met 24 jr 20 18 18 18 23 21 20 
 25 tot en met 50 jr 9,1 7,8 9,4 9,2 8,7 8,0 9 
 51 tot en met 64 jr 1,0 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1 
 65 jr en ouder 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0 
         
verkrachting (Sr 242): totale populatie 7,9 8,0 7,6 7,7 6,9 7,1 8 
 12 en 13 jr 9,0 11 10 15 4,1 7,7 10 
 14 en 15 jr 16 16 21 25 15 25 19 
 16 en 17 jr 17 19 23 24 17 20 20 
 18 tot en met 21 jr 15 14 16 17 20 20 17 
 22 tot en met 24 jr 14 16 16 12 14 12 14 
 25 tot en met 50 jr 9,5 9,3 8,6 8,8 7,9 7,6 9 
 51 tot en met 64 jr 3,0 3,7 2,3 1,8 2,5 2,1 3 
 65 jr en ouder 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,7 0 
        
        
        



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

41

Tabel 7 Aantal bi j het OM geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer, 
pleegperiode 1998-2003, per leeftijdsgroep ( inclusief poging; aantal len per 100.000 personen 
in dezelfde leefti jdsgroep) 

Delict / 100.000 in dezelfde leeftijdsgroep 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Gemiddeld 
1998-2003 

aanranding (Sr 246): totale populatie 7,4 8,4 8,4 7,5 7,6 8,0 8 
 12 en 13 jr 22 39 30 30 24 21 28 
 14 en 15 jr 41 47 44 40 37 40 41 
 16 en 17 jr 26 32 32 24 28 25 28 
 18 tot en met 21 jr 9,5 12 13 12 14 21 14 
 22 tot en met 24 jr 9,2 11 11 7,3 11 8,7 10 
 25 tot en met 50 jr 6,7 6,6 7,4 6,5 6,2 6,9 7 
 51 tot en met 64 jr 3,7 3,4 2,8 3,3 3,7 3,6 3 
 65 jr en ouder 1,0 1,5 1,3 1,3 1,5 1,1 1 
         
overige seksuele delicten(Sr 244, 245): totale 
populatie 4,3 3,9 3,6 3,3 3,2 2,9 4 
 12 en 13 jr 13 10 6,0 7,2 12 9,2 9 
 14 en 15 jr 13 15 8,6 12 15 13 13 
 16 en 17 jr 14 6,0 5,2 7,9 4,5 8,8 8 
 18 tot en met 21 jr 5,0 4,9 5,5 5,4 5,7 4,7 5 
 22 tot en met 24 jr 4,1 3,5 3,1 2,6 2,9 4,1 3 
 25 tot en met 50 jr 4,4 4,3 4,6 3,4 3,2 2,6 4 
 51 tot en met 64 jr 2,8 2,3 1,7 2,1 1,7 1,4 2 
 65 jr en ouder 0,8 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 1 
         
afpersing of diefstal met geweld (Sr 317/312): totale 
populatie 61 65 65 66 67 63 64 
 12 en 13 jr 62 76 68 84 83 65 73 
 14 en 15 jr 276 278 330 365 260 228 289 
 16 en 17 jr 361 404 410 425 329 342 378 
 18 tot en met 21 jr 197 241 250 223 240 250 234 
 22 tot en met 24 jr 118 120 125 124 160 128 129 
 25 tot en met 50 jr 51 53 48 51 58 54 53 
 51 tot en met 64 jr 1,7 1,1 1,7 2,8 3,3 3,2 2 
 65 jr en ouder 0,0 0,1 0,2 0,0 0,5 0,4 0 
         
vals geld uitgeven of vervaardigen (Sr 208, 209): totale 
populatie 2,3 2,5 2,5 2,8 1,6 2,2 2 
 12 en 13 jr 0,3 1,1 1,6 1,5  0,5 1 
 14 en 15 jr 2,0 5,3 7,8 10 2,8 2,0 5 
 16 en 17 jr 4,3 11 11 10 4,5 3,1 7 
 18 tot en met 21 jr 6,3 6,2 8,2 9,5 4,5 7,4 7 
 22 tot en met 24 jr 5,9 2,7 4,7 6,9 5,0 12 6 
 25 tot en met 50 jr 3,0 2,9 2,6 2,5 2,0 2,5 3 
 51 tot en met 64 jr 0,5 0,9 0,4 0,8 0,2 0,1 0 
 65 jr en ouder 0,0 0,0 0,2 - - -  
Bron: OM-DATA (bewerking met CBS populatiegegevens) 
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Tabel 8 Aantal bij het OM geregistreerde bedreigingen gepleegd in de periode 1998-2003, 
naar zelfstandig of al leen plegen (aantal feiten)  
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
        
bedreiging (285)  864 992 1044 1162 1332 1553 
waarvan: alleen (zelfstandig) gepleegd 85,9% 86,2% 88,9% 91,2% 89,4% 89,4% 
 samen met anderen gepleegd 14,1% 13,8% 11,1% 8,8% 10,6% 10,6% 
        
Bron: OM-DATA 
 
Tabel 9 Bedreiging geregistreerd bij het OM, pleegperiode 1998-2003, per leefti jdsgroep 
(aantal len per 100.000 personen in dezelfde leefti jdsgroep) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gemiddeld 1998-2003 
         
bedreiging (Sr 285): totale 
populatie 58 64 72 77 91 103 77 
 12 en 13 jr  25 30 34 41 35 47 35 
 14 en 15 jr  87 100 95 106 129 138 109 
 16 en 17 jr  123 141 155 163 184 213 163 
 18 t/m 21 jr 142 154 164 181 211 240 182 
 22 t/m 24 jr 119 130 150 154 185 195 156 
 25 t/m 50 jr 72 81 93 100 121 138 101 
 51 t/m 64 jr 15 18 20 22 24 32 22 
 65 jr en ouder 3 2 2 4 4 5 3 
Bron: OM-DATA (bewerking met CBS populatiegegevens) 
 
Tabel 10 Strafzaken n.a.v. bedreiging gepleegd door strafrechteli jk minderjarigen in 2003, 
naar afdoening door het OM  1) 2) 
    Aantal 

zaken 
%  Aantal 

zaken 
% 

dagvaarding 763 64%   
   waarvan: voor bedreiging   741 62% 
 voor ander feit   22 1,8% 
transactie 282 24%   
   waarvan: alternatieve sanctie (werk-/leerstraf)   248 21% 
 overige transacties   34 2,8% 
sepot 126 11%   
   waarvan: technisch sepot (vnl. onvoldoende bewijs)   33 2,8% 
 administratief sepot (vnl. dubbel geregistreerd)   8 0,7% 
 beleidssepot, andere reaktie dan strafrechtelijke   10 0,8% 
 overig beleidssepot   75 6,3% 
overdracht aan afd internationale rechtshulp 1 0,1%   
nog niet afgedaan 22 1,8%   
   waarvan: transactie / taakstraf loopt   20 1,7% 
 nog geen (definitieve) beslissing   2 0,2% 
totaal zaken in behandeling bij het OM 1.194 100%     
1) voor zover bekend per februari 2005.   
2) na voeging   
Bron: OM-DATA 
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Tabel 11 S trafzaken met dagvaarding voor bedreiging gepleegd door strafrechteli jk 
minderjarigen in 2003, naar afdoening door de rechter 1) 

    Aantal zaken %  Aantal zaken % 
schuldigverklaring 625 84%   
   waarvan: met strafoplegging   616 83% 
 zonder straf of maatregel   9 1,2% 
niet schuldigverklaringen 24 3,2%   
   waarvan: vrijspraak   23 3,1% 
 overige niet schuldig vkl   1 0,1% 
ter zitting gevoegd 75 10%   
nog niet afgedaan 17 2,3%   
   waarvan: nog geen eindvonnis   8 1,1% 
 nog niet op zitting geweest   9 1,2% 
totaal zaken voorgelegd aan de rechter 741 100%     
1) voor zover bekend per februari 2005. 
Bron: OM-DATA 
 
Tabel 12 Door de rechter opgelegde sancties voor bedreigingen door strafrechteli jk 
minderjarigen gepleegd in 2003 *)**)  

Soort straf / maatregel 
Aantal zaken 

Percentage van 
strafoplegging 

totaal aantal opgelegde gevangenisstraffen 10 1,6% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 5 0,8% 
 (geheel) voorwaardelijk 5 0,8% 
    
totaal aantal opgelegde jeugddetenties 370 60% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 100 16% 
 (geheel) voorwaardelijk 270 44% 
    
totaal aantal opgelegde taakstraffen 409 66% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 403 65% 
 (geheel) voorwaardelijk 6 1,0% 
    
totaal aantal opgelegde geldboetes 19 3,1% 
   waarvan: (deels) onvoorwaardelijk 9 1,5% 
 (geheel) voorwaardelijk 10 1,6% 
    
totaal aantal opgelegde PIJ-maatregelen 14 2,3% 
    
totaal aantal opgelegde schadevergoedingsmaatregelen 62 10% 
*) voor zover bekend per februari 2005. 
**) de percentages tellen niet op tot 100% omdat bij een groot deel van de zaken een combinatie van straffen en/of maatregelen wordt 
opgelegd. 
bron: OM-DATA   
 


