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1 In le id ing 

Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsprogramma Naar een veiliger 
samenleving (TK, 2002-2003, 28684, nrs. 1 en 2) wordt gevormd door de 
aanpak van de criminaliteit onder jongeren. Deze aanpak is uitgewerkt in het 
programma Jeugd terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-
20061, (TK, 2003-2003, 28741, nr. 1), verder genoemd Jeugd terecht. De 
algemene doelstelling van Jeugd terecht is het voorkomen van eerste delicten 
en het terugdringen van recidive. Voor de implementatie en evaluatie van 
Jeugd terecht is het wenselijk om de voortgang te volgen van de mate waarin 
deze algemene doelstelling wordt gerealiseerd en om na te gaan of bepaalde 
ontwikkelingen die in de nota Jeugd terecht worden geschetst doorzetten.  
Daartoe zal het WODC in de periode 2004-2007 jaarlijks een overzicht van 
relevante gegevens en waar mogelijk een interpretatie van de resultaten 
leveren op het terrein van de jeugdcriminaliteit in Nederland, de Monitor 
Jeugd terecht (MJt). Dit gebeurt in opdracht van het Directoraat-Generaal 
Preventie, Jeugd en Sancties (directie Justitieel Jeugdbeleid) van het 
Ministerie van Justitie. De MJt wordt jaarlijks als bijlage opgenomen in de 
oktoberrapportage van het Veiligheidsprogramma.  
Naast de maatregelen uit Jeugd terecht zijn ook andere, externe, factoren van 
invloed op de aard en de omvang van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Dat 
maakt het moeilijk om harde uitspraken te doen over de mate waarin de 
geschetste ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland het directe 
gevolg is van het in gang gezette beleid.  
 
In deze eerste editie van de MJt worden gegevens over jeugdcriminaliteit 
opgenomen over de jaren 2002 en 20032. Een veelgebruikte bron voor cijfers 
over jeugdcriminaliteit is de CBS politiestatistiek. Deze verschijnt echter pas 
in september, te laat om te verwerken in de MJt3. Bovendien is het in de CBS 
politiestatistiek niet mogelijk onderscheid te maken tussen first-offenders en 
recidivisten, een onderscheid dat in het kader van Jeugd terecht van groot 
belang is. De cijfers in de MJt zijn om die redenen afkomstig uit het 
Herkenningsdienstsysteem van de politie (HKS), dat deze beperkingen niet 
kent. Het HKS wordt jaarlijks in het tweede kwartaal aan het WODC 
beschikbaar gesteld. Het HKS bestaat uit een aangiften- en een 
verdachtendeel. In de MJt wordt gebruik gemaakt van het verdachtendeel4 
van het HKS exclusief Halt-verwijzingen. Gegevens over Halt-verwijzingen 
zijn afkomstig uit AuraH, het registratiesysteem van de Halt-bureaus. 
Gegevens over de wijze waarop zaken van jongeren worden afgedaan zijn 

 
1  In dit rapport staat een - voor tot en met. 
2  De cijfers die betrekking hebben op het meest recente jaar, in dit geval 2003, zijn 

voorlopige cijfers (zie ook box 1).  
3  In de hoofdtekst van de voortgangsrapportage van het Veiligheidsprogramma wordt wel 

melding gemaakt van het CBS-cijfer met betrekking tot het aantal gehoorde minderjarige 
verdachten. 

4  Strafbare feiten waarvan wel aangifte is gedaan, maar die (nog) niet zijn opgehelderd 
blijven in dit rapport dus buiten beschouwing. 



 2 

eveneens afkomstig uit AuraH. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van OM-
Data, een registratiesysteem van het Parket-Generaal met gegevens over 
vervolging en berechting. 
De opbouw van de MJt is als volgt: hoofdstuk 2 geeft een algemeen overzicht 
van de jeugdcriminaliteit: processen-verbaal van bij de politie bekend 
geworden verdachten en de wijze waarop hun zaken zijn afgedaan. In 
hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan first-offenders. Hoofdstuk 4 richt zich 
op recidivisten.  
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2 A lgemeen ove rz i ch t  
gereg is t reerde 
j eugdcr im ina l i t e i t 

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van het aantal misdrijven van 
jongeren van 12-17 jaar die in de periode 2002-2003 met de politie in 
aanraking kwamen. Overtredingen5, zoals baldadigheid of vuurwerkdelicten 
blijven in de MJt buiten beschouwing. Ook wordt ingegaan op de wijze 
waarop zaken zijn afgedaan.  
De MJt geeft een beeld van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Delicten 
waarvan geen verdachte bekend is of waarvan helemaal geen aangifte is 
gedaan, komen niet voor in de registraties. De werkelijke criminaliteit is dus 
ongetwijfeld hoger. Dit betekent ook dat, wanneer er bijvoorbeeld een stijging 
zichtbaar wordt in de geregistreerde criminaliteit, de werkelijke criminaliteit 
niet per se toegenomen hoeft te zijn (of omgekeerd). Het betekent alleen dat 
er bij de politie meer verdachten bekend geworden zijn. Dit kan bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van een intensivering van het opsporingsbeleid. Informatie 
over zelfgerapporteerd daderschap is een manier om een beter beeld te 
krijgen van de omvang van de werkelijke criminaliteit. Bij dergelijk onderzoek 
probeert men een beeld te krijgen van de omvang van de werkelijke 
criminaliteit door aan mensen zelf te vragen of en hoe vaak ze bepaalde 
delicten hebben gepleegd. Recente gegevens over zelf-gerapporteerd 
daderschap zijn nu niet beschikbaar. In de volgende MJt zullen gegevens met 
betrekking tot zelfgerapporteerd daderschap worden opgenomen. 
De HKS-cijfers over 2003 zijn voorlopige cijfers. Om een zo accuraat mogelijk 
beeld te geven zijn de cijfers over 2003 gecorrigeerd en daarna afgerond (zie 
box 1)6. In de volgende rapportage komen de definitieve cijfers over 2003 
beschikbaar en zullen de nu gepresenteerde cijfers waar nodig worden 
bijgesteld. Er vindt dan tevens een terugkoppeling plaats met betrekking tot 
de gemaakte correcties. 
 
 

 
5  De wet bepaalt of een strafbaar feit als misdrijf of overtreding moet worden aangemerkt. 

Misdrijven worden in het algemeen ernstiger geacht dan overtredingen. Ook kunnen 
misdrijven in het algemeen strenger worden bestraft dan overtredingen. 

6  Dit geldt zowel voor de cijfers in paragraaf 2.1 als voor de cijfers in de hoofdstukken 3 en 
4. De cijfers in paragraaf 2.2 over afdoeningen zijn wel definitief, omdat ze uit een andere 
gegevensbron dan het HKS verkregen zijn. 



 4 

 
Box 1:  Onvolledigheid van het verdachtendeel van het HKS  
  
Elk jaar in maart worden door het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gegevens vanuit 
alle politieregio’s verzameld. Deze worden vervolgens gecombineerd tot een landelijk 
dekkend bestand met verdachten, dat als basis dient voor de MJt. Een voordeel van deze 
werkwijze is dat gegevens over het afgelopen jaar vroegtijdig beschikbaar zijn. Een nadeel 
is echter dat de gegevens vaak nog niet compleet zijn als gevolg van 
registratieachterstanden bij de politiekorpsen. Daarom zijn de cijfers over het laatste jaar 
voorlopig. De definitieve cijfers volgen een jaar later. 
De voorlopige en definitieve gegevens over 2002 blijken aanzienlijk van elkaar te 
verschillen. Zo is het aantal unieke verdachten met 6% toegenomen. Het aantal 
opgemaakte processen-verbaal is toegenomen met 8% en het aantal delicten zelfs met 
12% Daarnaast geldt dat de toename niet gelijk verdeeld is over de verschillende 
subcategorieën (zie ook Van Tilburg, Boerman en Prins, 2003). Het verschil tussen de 
voorlopige en de definitieve cijfers blijkt echter wel constant te zijn in de jaren 2001 en 
2002 op de in de MJt onderscheiden categorieën. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de voorlopige en definitieve cijfers over 2003 ook van 
elkaar zullen verschillen. Het gebruik van de voorlopige cijfers zal dus een enigszins 
vertekend beeld opleveren. De definitieve cijfers over 2003 komen echter pas in 2005 
beschikbaar. 
Om zo goed mogelijk te anticiperen op de definitieve cijfers is besloten om voor de MJt de 
voorlopige cijfers over 2003 te corrigeren. Hiertoe is het verschil tussen de voorlopige en 
definitieve cijfers over 2002 als uitgangspunt genomen, waarbij zoveel mogelijk een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën. De gecorrigeerde cijfers 
zijn ten slotte afgerond om niet teveel de schijn van nauwkeurigheid te wekken.   
 
 
2.1 Geregistreerde criminaliteit  

Een proces-verbaal (pv) is een officieel schriftelijk verslag van een 
politieambtenaar met feiten die de politie zelf heeft waargenomen en met 
verklaringen die zijn opgetekend uit de mond van verdachten of getuigen. Er 
kunnen op één proces-verbaal meerdere delicten voorkomen. Tevens kunnen 
in een bepaald jaar meerdere processen-verbaal worden opgemaakt tegen 
één jongere. 
 
Figuur 1  Aantal processen-verbaal van f irst-offenders en recidivisten en 

Halt-verwijzingen, 2003 
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In de onderhavige paragraaf is de teleenheid het proces-verbaal. Een 
uitzondering hierop is het soort delict waarvan iemand verdacht wordt. In dat 
geval is de teleenheid niet het proces-verbaal, maar het gepleegde delict.  
Het totaal aantal processen-verbaal van verdachten van 12-17 jaar wordt 
berekend door de Halt-verwijzingen, 11.000 in 2003, op te tellen bij de 
processen-verbaal die door de politie in het HKS geregistreerd zijn (35.000 in 
2003).7 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen processen-verbaal die 
zijn opgemaakt tegen first-offenders, 17.000 in 2003, en processen-verbaal die 
zijn opgemaakt tegen recidivisten, 18.000 in 2003 (zie figuur 18). Volgens de 
definitie die in Jt gehanteerd wordt (Ministerie van Justitie, 1999) zijn first-
offenders verdachten tegen wie de politie in het betreffende jaar één proces-
verbaal opmaakte en waartegen in het verleden geen pv’s zijn opgemaakt. 
Recidivisten zijn verdachten tegen wie de politie in het betreffende jaar 
minstens één proces-verbaal opmaakte en die in totaal minstens twee keer 
geverbaliseerd zijn. 
In totaal zijn in 2002 41.924 en in 2003 46.000 processen-verbaal opgemaakt. 
Deze aantallen liggen lager dan het aantal dat op pagina 4 van Jeugd terecht 
genoemd wordt. Dit heeft te maken met de bron waarop de cijfers gebaseerd 
zijn (zie box 2).  
In deze paragraaf over bij de politie geregistreerde criminaliteit wordt het 
aantal opgemaakte processen-verbaal onderverdeeld naar leeftijd, sekse en 
gemeente. Ook wordt ingegaan op het soort delict. Gegevens over de 
etniciteit van verdachten zijn dit jaar nog niet beschikbaar, deze komen in 
2005 aan bod. 
 

 
7 Om de leesbaarheid te bevorderen zullen we in dit hoofdstuk over geregistreerde 

criminaliteit voortaan alleen spreken over processen-verbaal. Hiermee worden ook de 
Halt-verwijzingen bedoeld, waar in werkelijkheid sprake is van een verkort pv. 

8  Alle taartdiagrammen in de MJt hebben betrekking op het jaar 2003. 
11  In het HKS wordt de leeftijd van een verdachte geregistreerd op het moment dat het 

proces-verbaal wordt opgemaakt. Wanneer tegen een verdachte meer dan één proces-
verbaal wordt opgemaakt in een bepaald jaar, dan betreft het de leeftijd op het moment 
dat het laatste proces-verbaal wordt opgemaakt. In AuraH, het registratiesysteem van de 
Halt-bureaus, wordt de leeftijd van een verdachte geregistreerd op het moment dat de 
verwijzing bij het bureau binnenkomt en in AuraH wordt ingevoerd. 
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Box 2:  Verschil len tussen het HKS + AuraH en de Polit iestatist iek 
  
Volgens de Politiestatistiek (CBS) schommelt het aantal gehoorde minderjarige 
verdachten* in de periode 1997-2001 jaarlijks rond de 47.000 (zie ook pagina 4 van 
Jeugd  terecht). In de MJt wordt gesproken over 41.924 door de politie opgemaakte 
processen-verbaal (inclusief Halt-verwijzingen uit AuraH) in 2002 oplopend tot 46.000 
processen-verbaal in 2003 (zie figuur 2). Hoe komt het dat deze cijfers van elkaar 
afwijken? De belangrijkste verklaringen voor deze verschillen zijn: 
– De politiestatistiek bevat zaken die geen strafrechtelijk vervolg krijgen. Deze blijven in 

de MJt buiten beschouwing. Het betreft bijvoorbeeld zaken die door de politie worden 
geseponeerd of zaken van jeugdigen van wie later bleek dat zij niets met het misdrijf 
te maken hadden. Ook is er een klein aantal zaken dat een civielrechtelijk vervolg 
krijgt. 

– De Politiestatistiek bevat jeugdigen die wegens een misdrijf naar Bureau Halt verwezen 
zijn. Verwijzingen die niet door Halt in behandeling zijn genomen of Halt-afdoeningen 
die niet (volledig) geslaagd zijn** en die alsnog door de politie in behandeling worden 
genomen, worden dubbel geteld in de Politiestatistiek. In de MJt worden deze 
verwijzingen slechts een keer meegeteld. 

  
Figuur 2:  Aantal gehoorde minderjarige verdachten (Pol it iestat ist iek)  

versus aantal opgemaakte processen-verbaal en Halt-verwijzingen 
(12-17 jaar), 1999- 2002 
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* Een jongere wordt meerdere keren geteld als hij of zij in het betreffende jaar meerdere keren met de politie 

in aanraking is geweest. 
** Dat wil zeggen dat een jongere de Halt-taak niet succesvol heeft afgerond. 
***  Door registratiefouten is het aantal gehoorde minderjarige verdachten in 2001 iets te laag, het is onduidelijk 

hoeveel precies. 
****  Het aantal Halt-verwijzingen naar aanleiding van misdrijfzaken is niet voor alle jaren bekend. Voor die jaren 

waarin het exacte aantal onbekend is, is een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt 
Bron: CBS Politiestatistiek, HKS, AuraH, bewerking WODC   
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Leeftijd 
Tabel 1 geeft een beeld van het aantal processen-verbaal (inclusief Halt-
verwijzingen) dat de politie in 2002 en 2003 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar 
leeftijd van de verdachten11.  
 
Figuur 3:  Aantal processen-verbaal (incl. Halt) naar leeft i jd van de verdachte, 

2003 
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In 2002 maakte de politie 41.924 keer een proces-verbaal op tegen een 
jeugdige verdachte van 12-17 jaar. In 2003 is dit gestegen tot 46.000 
processen-verbaal (zie figuur 3). 
 
Wanneer de Nederlandse bevolking groeit of krimpt is het aannemelijk dat 
dit ook gevolgen heeft voor de omvang van de geregistreerde criminaliteit. 
Daarom is het zinvol om het aantal processen-verbaal te relateren aan de 
omvang van de Nederlandse bevolking. In tabel 1 is ook het aantal pv’s per 
100 inwoners binnen bepaalde leeftijdscategorieën weergegeven. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat sommige verdachten meerdere processen-
verbaal in één jaar hebben. Zulke verdachten worden meerdere keren 
meegeteld. Dit heeft tot gevolg dat de percentages een lichte overschatting 
geven van het aantal verdachten ten opzichte van de totale Nederlandse 
bevolking in de betreffende leeftijdscategorie. 
 
Tabel 1:  Aantal processen-verbaal (incl. Halt) naar leefti jd van de verdachte, 

2002-2003             
 2002  2003       

 
aantal 

per 100 
inwoners* 

 
aantal 

per 100 
inwoners*             

12-17 jaar 41.924 3,6  46.000 3,9 
18-24 jaar 58.506 4,4  66.000 4,9 
25-79 jaar 158.523 1,5  179.000 1,9 
onbekend 268   -  
            
totaal 259.221 2,0  291.000 2,4             
*  Per 100 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie op 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Bron: HKS, AuraH, bewerking WODC 
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De politie registreerde in 2002 3,6 pv’s per 100 jongeren van 12-17 jaar. In 
2003 is dit toegenomen tot 3,9 pv’s. In de groep 18-24-jarigen is het 
percentage pv’s hoger dan in de groep 12-17-jarigen. In 2002 registreerde de 
politie 4,4 pv’s per 100 jongeren van 18-24 jaar, tegenover 4,9 in 2003. De 
politie registreerde in 2002 en 2003 respectievelijk 1,5 en 1,9 pv’s per 100 
volwassenen van 25-79 jaar.  
 
Figuur 4:  Aantal processen-verbaal (incl. halt) per 100 inwoners naar leeft i jd 

van de verdachte, 2002-2003 
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Figuur 4 geeft een beeld van het aantal processen-verbaal (inclusief Halt-
verwizjingen) per 100 inwoners dat de politie in 2002 en 2003 heeft 
opgemaakt, naar leeftijd van de verdachte. Om aan te geven hoe het aantal 
jeugdige verdachten zich verhoudt tot het totaal aantal verdachten van 12-79 
jaar, is het aantal processen-verbaal van verdachten van 12-79 jaar in de 
linkerbovenhoek voor 2002 verkleind weergegeven.  
De piek ligt bij 17-jarigen. 6% Van alle 17-jarigen in 2003 kwam in dat jaar 
met de politie in aanraking. Vanaf 18 jaar neemt het aantal geregistreerde 
processen-verbaal per 100 inwoners af.  
 

Verdachten steeds jonger? 
Er wordt vaak beweerd dat jeugdigen zich op steeds jongere leeftijd schuldig 
maken aan strafbare feiten. In dit onderzoek wordt hiervoor geen 
ondersteuning gevonden. Zoals in figuur 4 te zien is neemt het aantal 
geregistreerde processen-verbaal per 100 inwoners juist toe bij de hogere 
leeftijden. Ook in de literatuur kunnen geen aanwijzigen voor het steeds 
jonger worden van verdachten worden gevonden (zie bijvoorbeeld Van der 
Laan, 1998; Kruissink en Essers, 2004). In hoofdstuk 4 wordt een mogelijke 
verklaring gegeven voor de groei bij hogere leeftijden.  
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Sekse 
Tabel 2 geeft een beeld van het aantal processen-verbaal (inclusief Halt-
verwijzingen) dat de politie in 2002 en 2003 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar 
sekse van de verdachten. De meeste verdachten waren jongens, 
respectievelijk 81,4% en 82,6% in 2002 en 2003. Van alle in 2002 bekend 
geworden verdachten was 18,6% een meisje. In 2003 was dit 17,4%.  
Wanneer de cijfers worden gerelateerd aan de Nederlandse bevolking blijkt 
dat 5,8% van alle 12-17-jarige jongens in 2002 met de politie in aanraking 
kwam naar aanleiding van een strafbaar feit. In 2003 kwam 6,3% van alle 
12-17-jarige jongens met de politie in aanraking. Het percentage meisjes dat 
met de politie in aanraking kwam is constant gebleven tussen 2002 en 2003. 
In beide jaren kwam 1,4% van alle 12-17-jarige meisjes met de politie in 
aanraking. 
 
Tabel 2 :  Aantal p rocessen-verbaal (incl. Halt) naar sekse van de verdachte 

(12-17 jaar), 2002- 2003 
          
 2002  2003       

 aantal 
per 100 

inwoners* aantal 
per 100 

inwoners*           
jongens 34.121 5,8 38.000 6,3 
meisjes 7.803 1,4 8.000 1,4           
totaal 41.924 3,6 46.000 3,9           
% jongens t.o.v. totaal aantal verdachten 81,4  82,6  
% meisjes t.o.v. totaal aantal verdachten 18,6  17,4            
* Per 100 inwoners van 12-17 jaar van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Bron: HKS, AuraH, bewerking WODC 
 

Gemeente 
Tabel 3 geeft een beeld van het aantal processen-verbaal (inclusief Halt-
verwijzingen) dat de politie in 2002 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar 
gemeente12. Van de in totaal 41.924 opgemaakte processen-verbaal zijn er 
16.826 (40,1%) opgemaakt tegen een verdachte die woont (of een delict heeft 
gepleegd) in één van de dertig gemeenten die vallen onder het 
Grotestedenbeleid (G30). Van de 41.924 processen-verbaal zijn er 7.861 
(18,6%) zijn opgemaakt tegen verdachten die in 2002 in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht of Den Haag woonden of een delict pleegden. Tabel 3 
geeft tevens het aantal opgemaakte processen-verbaal per 100 inwoners van 
de betreffende gemeente.  
Cijfers over 2003 zijn in tabel 3 niet weergegeven. Zoals al eerder werd 
opgemerkt zijn er grote registratieachterstanden bij de politiekorpsen (zie box 
1). Dit maakt het juist voor de uitsplitsing naar gemeentes lastig om een 
goede inschatting te maken van het definitieve aantal processen-verbaal. In 
de volgende MJt zullen gegevens over 2003, uitgesplitst naar gemeente 
worden opgenomen. 
 
12  In het HKS is dit de gemeente waarin men woont op het moment dat de politie het delict 

registreert. Wanneer iemand meerdere delicten pleegt en in de tussentijd verhuist dan 
geldt de laatst bekende woongemeente. In AuraH, het registratiesysteem van de Halt-
bureaus, is dit de gemeente waarin het delict is gepleegd. 
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Tabel 3:  Aantal processen-verbaal (incl. Halt) 

naar woon/pleeggemeente van de 
verdachte (12- 17 jaar), 2002     

 2002   

 aantal 
per 100 

inwoners*       
Alkmaar 236 3,4 
Almelo 179 3,4 
Amersfoort 345 3,9 
Amsterdam 2.365 5,8 
Arnhem 425 5,1    
Breda 481 4,5 
Den Bosch 446 5,1 
Den Haag 1.557 5,2 
Deventer 167 2,9 
Dordrecht 677 7,7    
Eindhoven 467 3,9 
Emmen 235 3,0 
Enschede 337 3,4 
Groningen 471 5,7 
Haarlem 414 4,8    
Heerlen 196 3,1 
Helmond 147 2,6 
Hengelo (Overijssel)** 79 1,4 
Leeuwarden 316 5,4 
Leiden 413 6,0    
Lelystad 296 5,4 
Maastricht 282 3,9 
Nijmegen 432 4,7 
Rotterdam 2.917 7,2 
Schiedam 310 6,3    
Tilburg 714 5,5 
Utrecht 1.022 7,6 
Venlo 232 3,5 
Zaanstad 310 3,4 
Zwolle 358 4,7       
totaal G4 7.861 6,3 
totaal G30 (incl. G4) 16.826 5,1    
totaal overige steden 23.519 2,9 
onbekend 1.427        
totaal Nederland 41.924 3,6 
      
*  Per 100 inwoners van 12-17 jaar van dezelfde gemeente op 1 januari van het desbetreffende jaar.  
**  Exclusief Halt verwijzingen, omdat geen onderscheid kon worden gemaakt tussen Hengelo in de provincie 

Overijssel (één van de G30) en Hengelo in Gelderland. 
Bron: HKS, AuraH, bewerking WODC 
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Etniciteit 
Gegevens over de etniciteit van verdachten zijn op dit moment nog 
onvoldoende voorhanden13. In de MJt van 2005 zal in deze lacune worden 
voorzien. 
In de huidige politie- en justitieregistraties wordt alleen het geboorteland van 
de verdachte zelf vastgelegd en niet dat van de ouders. Dit betekent dat 
tweede14 en latere generaties allochtonen niet onderscheiden kunnen worden 
van de autochtone bevolking. In die gevallen geldt immers dat Nederland het 
geboorteland is. 
Om toch inzicht te krijgen in de criminaliteit in verschillende etnische 
groepen zal gebruik worden gemaakt van de WODC-studie naar 
zelfgerapporteerd daderschap die in 2005 wordt uitgevoerd. Aan jongeren 
wordt gevraagd om aan te geven of zij zich wel eens schuldig hebben 
gemaakt aan delicten, zoals zwartrijden en winkeldiefstal. Ook wordt 
gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken, waaronder het 
geboorteland van de jongere zelf en dat van zijn of haar ouders.  
Ook de studie naar de aard en de omvang van de criminele betrokkenheid 
van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen, die het WODC momenteel 
in samenwerking met het CBS uitvoert, levert informatie op met betrekking 
tot de etniciteit van verdachten. In deze studie wordt de 2e generatie 
allochtonen apart in beeld gebracht. Tevens wordt rekening gehouden met de 
invloed van demografische en sociaal-economische kenmerken op de 
criminele betrokkenheid.  
 

Soort delict  
In 2003 zijn er 46.000 processen-verbaal opgemaakt tegen verdachten van 
12-17 jaar (zie tabel 1). In totaal werden zij verdacht van het plegen van 
69.900 delicten, waarbij ook delicten die leiden tot een Halt-verwijzing zijn 
meegeteld (zie tabel 4). Het komt dus regelmatig voor dat er op één proces-
verbaal meerdere delicten vermeld staan. Deze delicten zijn uitgesplitst in 
figuur 5.  
De meeste betreffen vermogensdelicten, zoals diefstal of heling. Drie van de 
tien delicten in 2003 zijn vernieling en openbare orde delicten. Hieronder 
worden delicten verstaan als vernieling, brandstichting en het niet voldoen 
aan een ambtelijk bevel. Twee van de tien delicten was een geweldsdelict, 
zoals bedreiging of diefstal met geweld.  

 
13  Het rapport van Kromhout en Van San (2003) geeft een beeld van de geregistreerde 

criminaliteit onder zogenoemde ‘nieuwe etnische groepen’. De cijfers hebben echter 
alleen betrekking op de 1e generatie allochtonen, de 2e generatie allochtonen kon niet 
worden onderscheiden van de autochtonen. Ook het rapport van Kruissink en Essers 
(2004) geeft informatie over de relatie tussen etniciteit en jeugdcriminaliteit. Gegevens in 
dit rapport hebben echter betrekking op de periode 1990-2001. 

14  Tweede generatie allochtoon: een in Nederland geboren persoon met ten minste één in 
het buitenland geboren ouder (Bron: CBS). 
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Figuur 5 :  Aantal delicten (incl. Halt) van bij de polit ie geregistreerde 
verdachten (12-17 jaar) naar delictsoort, 2003   
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Figuur 5

   
 
Het aantal geregistreerde delicten is tussen 2002 en 2003 gegroeid met 13,9%. 
Het aantal delicten is over de hele linie toegenomen. Dit geldt het sterkst 
voor vernieling en openbare orde delicten. Bij nadere analyse blijkt dat de 
sterke toename van vernieling en openbare orde delicten voornamelijk wordt 
veroorzaakt door openbare orde delicten en niet zo zeer door delicten die 
onder vernieling vallen. 
 
Tabel 4:  Aantal d el icten (incl. Halt) van bi j de polit ie geregistreerde 

verdachten (12-17 jaar) naar delictsoort , 2002- 2003 
        
 2002 2003 2002-2003     

 aantal aantal 
procentuele 
verandering 

        
geweldsdelicten 12.407 13.800 11,2 
vermogensdelicten 27.383 30.300 10,7 
vernieling & openbare orde 17.294 21.000 21,4 
overig 4.135 4.800 16,1 
onbekend 152 -  
        
totaal 61.371 69.900 13,9         
Bron: HKS, AuraH, bewerking WODC 
 
 
2.2 Wijze van afdoening 

Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop zaken van verdachten van 12-17 
jaar worden afgedaan. Ook het aantal Stop-reacties is opgenomen (tabel 5), 
hoewel die bedoeld zijn voor kinderen van 12 jaar en jonger (zie bijlage 2 
voor een beknopt overzicht van mogelijke afdoeningen door de politie, het 
Openbaar Ministerie en de rechter).  
Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen één op één relatie is tussen  
een proces-verbaal dat is opgemaakt door de politie en een zaak die is 
ingeschreven bij het Openbaar Ministerie. Soms worden pv’s niet door-
gestuurd naar het Openbaar Ministerie en soms worden pv’s samengevoegd. 
Daarnaast hoeven zaken die in een bepaald jaar bij de politie geregistreerd 
zijn, niet noodzakelijkerwijs in datzelfde jaar worden afgedaan. Het is goed 
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mogelijk dat een verdachte in 2002 voor het eerst wordt gehoord, maar dat 
zijn/haar zaak pas in 2003 wordt afgedaan.  
 

Afdoeningen door de politie 
In tabel 5 is het aantal Stop-reacties en Halt-afdoeningen in de jaren 2002 en 
2003 weergegeven. In de MJt zijn alleen afdoeningen naar aanleiding van een 
misdrijf opgenomen. Overtredingen blijven dus buiten beschouwing15. Om 
die reden wijken de hier gepresenteerde cijfers af van de in de nota Jeugd 
terecht genoemde aantallen. 
 
Tabel 5:  Aantal Stop-reacties en Halt-afdoeningen in misdri j fzaken* , 2002 -

2003         
 2002 2003 2002-2003 
    

 aantal aantal 
procentuele 
verandering 

        
Stop-reacties 1.124 1.333 18,6 
Halt-afdoeningen 12.571 13.161 4,7         
*  Verwijzingen die niet in behandeling zijn genomen zijn niet meegeteld.  
Bron: AuraH 
 
Het aantal Stop-reacties naar aanleiding van misdrijfzaken laat een duidelijke 
toename zien. Het steeg van 1.124 Stop-reacties in 2002 naar 1.333 in 2003, 
een toename van 18,6%. Het is de vraag of dit wijst op een werkelijke stijging 
van de criminaliteit onder 12-minners of dat dit het gevolg is van een 
intensivering van het beleid. Zo is een van de doelstellingen van Jeugd 
terecht het vergroten van het bereik van de Stop-reactie (p. 29-30). Dit heeft 
mogelijk invloed op het aantal Stop-reacties. 
 
De toename van het aantal Stop-reacties naar aanleiding van misdrijfzaken is 
veel groter dan de toename van het aantal Halt-afdoeningen. Het aantal Halt-
afdoeningen steeg van 12.571 in 2002 naar 13.161 in 2003, een toename van 
4,7%.  
De jaarcijfers van de Halt-sector 2003 (Halt Nederland, 2004) laten overigens 
een veel sterkere toename van het aantal Halt-afdoeningen zien. Dit verschil 
hangt samen met de sterke toename van het aantal overtredingen (waaronder 
vuurwerkdelicten en baldadigheid) tussen 2002 en 2003. Zoals gezegd worden 
die in de MJt niet meegenomen.  
 

Afdoeningen door het Openbaar Ministerie 
Tabel 6 laat zien dat er in 2002 3.801 zaken geseponeerd zijn door het OM. 
Deze zaken worden niet verder vervolgd. In 2003 is het aantal sepots 
afgenomen tot 2.954. De afname van het aantal sepots past in een jarenlange 
trend die samenhangt met het beleid van het OM (Openbaar Ministerie, 
2004). 
 

 
15  Soms kon niet worden vastgesteld of het een Halt-afdoening of Stop-reactie naar 

aanleiding van een misdrijf of een overtreding betrof. In deze gevallen is besloten om de 
desbetreffende verwijzing gewoon mee te tellen. Het totaal aantal Halt-afdoeningen en 
Stop-reacties is hierdoor mogelijk licht overschat.  
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Tabel 6:  Aantal afdoeningen door het Openbaar Ministerie met verdachten 
van 12-17 jaar, 2002 -2003         

 2002 2003 2002-2003     

 aantal aantal 
procentuele 
verandering         

sepots 3.801 2.954   -22,3 
transacties, waarvan 12.741 14.411 13,1 
   taakstraffen 10.446 11.444 9,6 
   boetes en overige transacties 2.295 2.967 29,3         
Bron: OM-Data 

 
Het aantal aangeboden transacties is van 12.741 in 2002 gestegen naar 14.411 
in 2003. In 2002 werden er nog 10.446 taakstraffen door het OM aangeboden. 
In 2003 is dit toegenomen tot 11.444, een stijging van 9,6%. Dit ligt in de lijn 
der verwachting, het aantal taakstraffen vertoont al jaren een stijgende trend 
(Openbaar Ministerie, 2004) mogelijk als gevolg van het jeugdbeleid van het 
OM ‘taakstraf tenzij’.  
Het aantal boetes en overige transacties16 laat al jaren een daling zien 
(Openbaar Ministerie, 2004), waarschijnlijk omdat deze vervangen worden 
door taakstraffen. In 2003 is er echter een opmerkelijke toename zichtbaar 
van 2.295 in 2002 tot 2.967 in 2003, een stijging van 29,3%. Nader onderzoek 
wijst uit dat dit wordt veroorzaakt door een sterke toename van het aantal 
economische vuurwerkdelicten (vervoer, opslag en verkoop). 
 

Afdoeningen door de rechter 
Tabel 7 betreft de straffen die de rechter in de jaren 2002 en 2003 heeft 
opgelegd aan jongeren van 12-17 jaar. Het aantal onvoorwaardelijk opgelegde 
taakstraffen is sterk toegenomen. Het steeg van 6.553 taakstraffen in 2002 
naar 7.264 in 2003, een stijging van 10,8%. Ook dit ligt in de lijn der 
verwachting, het aantal taakstraffen door de rechter laat al jaren een stijging 
zien (Openbaar Ministerie, 2004). Het aantal onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen is nagenoeg gelijk gebleven. De veranderingen in de overige 
onvoorwaardelijke straffen zijn te klein om zinvol over een verandering te 
kunnen spreken.  
Voorwaardelijke straffen zijn uit de tabel weggelaten, omdat opname op grote 
schaal tot dubbeltellingen zou leiden. Veel onvoorwaardelijke straffen worden 
immers in combinatie met een voorwaardelijke straf opgelegd17. 
 

 
16  Voorbeelden van overige transacties zijn het afstand doen van in beslag genomen 

goederen of het zich gedragen naar de aanwijzingen van een instantie zoals de 
jeugdreclassering. 

17  De meest voorkomende combinatie is een voorwaardelijke jeugddetentie die in 
combinatie met een onvoorwaardelijke taakstraf wordt opgelegd. Het betreft jaarlijks vele 
duizenden zaken. Wanneer een jongere niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, zoals 
het voldoen aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering wordt de voorwaardelijke straf 
alsnog ten uitvoer gelegd. 
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Tabel 7:  Aantal a fdoeningen door de rechter met verdachten van 12- 17 jaar, 
2002-2003         

 2002 2003 2002-2003     

 aantal aantal 
procentuele 
verandering         

vrijspraken 549 581 5,8 
onvoorwaardelijke plaatsingen in  
   een inrichting voor jeugdigen (pij) 147 165 

12,2 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen* 2.053 2.007 -2,2 
onvoorwaardelijke taakstraffen** 6.553 7.264 10,8 
onvoorwaardelijke geldboetes 467 442 -5,4         
*  Vrijheidsstraffen zijn jeugddetentie en gevangenisstraf, inclusief gevallen waarin de straf gelijk is aan de duur 

van het voorarrest. 
**  Het cijfer heeft betrekking op het aantal opgelegde taakstraffen. 
Bron: OM-Data 
 
 
2.3 Samenvatting 

— In 2003 zijn er aanzienlijk meer processen-verbaal opgemaakt tegen 
minderjarige verdachten dan in 2002 (een procentuele toename van 
9,7%). 

— De meest gepleegde misdrijven zijn vermogensdelicten, maar de grootste 
toename is opgetreden in de delictgroep vernieling en openbare orde.  

— Binnen de categorie 12-17-jarigen is de grootste toename van het aantal 
geregistreerde pv’s te zien bij de 16- en 17-jarigen. 

— De meest voorkomende afdoeningen zijn de Halt-afdoening en de 
taakstraf. De veranderingen wijken weinig af van de bestaande trends. 
Wel is er een opvallende groei van het aantal Stop-reacties voor jongeren 
onder de twaalf jaar. 
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3 Overz ich t  f i r s t - o f fenders 

In 2003 heeft de politie in totaal 35.000 keer een proces-verbaal opgemaakt 
tegen een jeugdige verdachte van 12-17 jaar (figuur 6). In 2003 werden 11.000 
jongeren wegens het plegen van een misdrijf doorverwezen naar Halt. Van 
deze jongeren is niet bekend of zij reeds eerder met de politie in aanraking 
kwamen. We weten dus ook niet of zij behoren tot de groep first-offenders of 
recidivisten. In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 zullen processen-verbaal die 
leiden tot een Halt-verwijzing daarom buiten beschouwing blijven. Dit leidt 
waarschijnlijk tot een onderschatting van het aantal first-offenders, omdat 
jongeren die een Halt-verwijzing krijgen vaak nog niet eerder met de politie 
in aanraking zijn geweest.  
 
Figuur 6 :  Aantal processen-verbaal van f irst-offenders en recidivisten en 

Halt-verwijzingen, 2003 
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Figuur 6

   
 
In de hoofdstukken 3 en 4 over respectievelijk first-offenders en recidivisten 
is de teleenheid de unieke verdachte. Een uitzondering hierop is het soort 
delict waarvan iemand verdacht wordt. In dit geval is de teleenheid niet de 
unieke verdachte, maar het gepleegde delict.  
In 2003 waren er 17.000 first-offenders van 12-17 jaar (tabel 8). Zij zijn 
verantwoordelijk voor 27.000 delicten in 2003 (tabel 10). In 2003 waren er 
10.000 recidivisten van 12-17 jaar, waarvan 9.000 met 2-5 processen-verbaal 
in 2003 en in de periode daarvoor en 1.000 met meer dan vijf processen-
verbaal, de zogenaamde jeugdige veelplegers18 (tabel 8). De recidivisten 
hebben in totaal 18.000 pv’s op hun naam staan (figuur 6) en zijn 
verantwoordelijk voor 31.800 delicten in 2003 (tabel 13).  
Het aantal first-offenders is tussen 2002 en 2003 gestegen met 12,2%, terwijl 
het aantal recidivisten tussen 2002 en 2003 met 17,2% is gestegen (tabel 8).  
De rest van dit hoofdstuk gaat over first-offenders. In hoofdstuk 4 komen de 
recidivisten aan bod. 
 
 
18  Aangezien in de MJt slechts gekeken wordt naar jeugdigen die vanwege hun leeftijd geen 

lange criminele carriere kunnen hebben, wijkt de gehanteerde definitie af van de 
algemene definitie van veelplegers zoals opgesteld door Wartna en Tollenaar (2004). 
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Tabel 8:  Bij de polit ie geregistreerde verdachten (12-17 jaar) naar aantal 
processen-verbaal ,  2002-2003         

 2002 2003 2002-2003 
    
 

aantal aantal 
procentuele 
verandering         

first-offenders (1 pv) 15.150 17.000 12,2 
recidivisten, waarvan 8.535 10.000 17,2 
   2-5 pv’s 7.579 9.000 18,7 
   meer dan 5 pv’s (jeugdige veelplegers) 956 1.000 4,6 
        
totaal 23.685 27.000 14,0         
Bron: HKS, bewerking WODC 

 
Sekse 

Van de first-offenders in 2003 is 79,4% een jongen. In 2003 is dit gedaald tot 
76,5%. Het percentage meisjes bedroeg in 2002 20,6% en is in 2003 gestegen 
tot 23,5% (tabel 9).  
 
Tabel 9:  First-offenders (12-17 jaar) naar sekse, 2002 -2003           
 2002 2003 
     

 aantal 
per 100 

inwoners* aantal 
per 100 

inwoners* 
          
jongens 12.023 2,0 13.000 2,2 
meisjes 3.127 0,6 4.000 0,7 
          
totaal 15.150 1,3 17.000 1,4           
% jongens t.o.v. totaal aantal first-

offenders 79,4  76,5  
% meisjes t.o.v. totaal aantal first-

offenders 20,6  23,5  
          
*  Per 100 inwoners van 12-17 jaar van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.  
Bron: HKS, bewerking WODC 
 

Soort delict 
De 17.000 first-offenders in 2003 (zie tabel 8) waren verantwoordelijk voor 
27.400 geregistreerde delicten in 2003 (zie tabel 10). In 2002 waren dit er nog 
24.250. Het aantal geregistreerde delicten gepleegd door first-offenders is 
toegenomen met 13,0%, terwijl het aantal delicten van recidivisten in 
diezelfde periode met 26,2% is gestegen (zie hoofdstuk 4). 
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Figuur 7 :  Aantal delicten van first-offenders (12- 17 jaar) naar delictsoort, 
2003   
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Vermogensdelicten komen in 2003 het meest voor (figuur 7), namelijk in 
35,8% van de gevallen (37,8% in 2002). Ongeveer een kwart van de delicten 
van first-offenders (12-17 jaar) betrof een geweldsdelict (23,4%). In 32,5% van 
de gevallen werden de first-offenders verdacht van het plegen van een 
vernieling en openbare orde delict.  
Het aantal vernieling en openbare orde delicten is tussen 2002 en 2003 sterk 
gegroeid met 26,3%. De groei van andere delictsoorten varieert van 7,0% tot 
8,8%. 
 
Tabel 10:  Delicten van first-offenders  (12-17 jaar) naar delictsoort , 2002-

2003         
 2002 2003 2002-2003     
 

aantal aantal 
procentuele 
verandering         

geweldsdelicten 5.935 6.400 7,8 
vermogensdelicten 9.156 9.800 7,0 
vernieling & openbare orde 7.045 8.900 26,3 
overige 2.114 2.300 8,8 
        
totaal 24.250 27.400 13,0         
Bron: HKS, bewerking WODC 
 
 

Samenvatting 
— In 2003 is het aantal first-offenders gestegen, maar minder sterk dan het 

aantal recidivisten. 
— Het aantal vernieling en openbare orde delicten is tussen 2002 en 2003 

sterker gegroeid dan andere delicten gepleegd door first-offenders. 
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4 Overz ich t  rec id i v i s ten  

Figuur 8:  Aantal processen-verbaal van f irst-offenders en recidivisten en 
Halt-verwijzingen, 2003    
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Tabel 8 in hoofdstuk 3 laat zien dat het aantal geregistreerde verdachten 
tussen 2002 en 2003 met 14% gestegen is. Het aantal recidivisten is sterker 
gestegen dan het aantal geregistreerde first-offenders, respectievelijk 12,2% 
versus 17,2%. Dit kan betekenen dat ook het werkelijke aantal recidivisten 
sterk gestegen is. De toename is echter dermate groot dat dit niet voor de 
hand ligt. Het is ook mogelijk dat de politie meer dadergericht te werk is 
gegaan. Hieronder wordt verstaan dat de politie instrumenten inzet als lijsten 
van de meest hardnekkige delictplegers of lijsten van criminele groepen. De 
inzet van dergelijke instrumenten leidt vermoedelijk tot een grotere pakkans 
van recidivisten, waardoor het aandeel recidivisten onder geregistreerde 
verdachten toeneemt. De toename van het aantal geregistreerde recidivisten 
verklaart mogelijk ook waarom in hoofdstuk 2 gevonden werd dat de oudere 
leeftijdscategorieën sterker groeien dan de jongere. Recidivisten zijn immers 
gemiddeld ouder dan first-offenders.  
Overigens moet wel bedacht worden dat als gevolg van een statistische 
wetmatigheid een toename van de geregistreerde criminaliteit sowieso zal 
leiden tot een toename van het aandeel van de recidivisten (zie box 3). 
 
Box 3:  Bi j een hoger criminal iteitsniveau ‘sowieso’ meer recidive 
  
Een algemene wetmatigheid in de kansberekening is dat bij gebeurtenissen die zeldzaam 
zijn, de kans op een meervoudige gebeurtenis bijzonder zeldzaam is. Wanneer de kans op 
de gebeurtenis toeneemt, dan zal de kans op een meervoudige gebeurtenis nog veel 
sterker toenemen.  
Dit geldt ook voor recidive: wanneer er weinig verdachten worden geregistreerd, is de kans 
dat iemand meer dan eens wordt geregistreerd klein. Wanneer het aantal geregistreerde 
verdachten toeneemt, dan zal het aantal first-offenders eveneens toenemen en het aantal 
recidivisten nog veel sterker. Hoe hoger het aantal geregistreerde verdachten, hoe groter 
het aandeel van de recidivisten daarin.   
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Sekse 
De meeste recidivisten zijn jongens: 88,4% in 2002 en 90,0% in 2003. Het 
percentage meisjes bedroeg 11,6% in 2002 en 10,0% in 2003 (tabel 12). 
Opvallend is dat het percentage meisjes onder recidivisten veel lager is dan 
onder first-offenders (vergelijk tabel 9). 
 
Tabel 12:  Recidivisten (12-17 jaar) naar sekse, 2002-2003       
 2002 2003 
   
 

aantal 
per 100 

inwoners* aantal 
per 100 

inwoners* 
      
jongens 7.549 1,3 9.000 1,5 
meisjes 986 0,2 1.000 0,2 
      
totaal 8.535 0,7 10.000 0,8       
% jongens t.o.v. totaal aantal recidivisten 88,4  90,0  
% meisjes t.o.v. totaal aantal recidivisten 11,6  10,0        
*  Per 100 inwoners van 12-17 jaar van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.  
Bron: HKS, bewerking WODC 
 

Soort delict  
In 2003 werden 10.000 recidivisten geregistreerd door de politie (zie figuur 8 
en tabel 8). Samen waren zij verantwoordelijk voor in totaal 31.800 
geregistreerde delicten in 2003 (zie figuur 9 en tabel 13).  
 
Figuur 9 :  Aantal delicten van recidivisten (12-17 jaar) naar delictsoort, 2003 
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Tabel 13:  Delicten van recidivisten (12- 17 jaar) naar delictsoort , 2002-2003       
 2002 2003    
 aantal aantal 
      
geweldsdelicten 6.141 7.200 
vermogensdelicten 11.541 14.300 
vernieling & openbare orde 5.975 8.200 
overig 1.551 2.100       
totaal 25.208 31.800       
Bron: HKS, bewerking WODC  
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In 2003 betrof 45,0% van de delicten een vermogensdelict. Dit is meer dan bij 
de first-offenders, waar het percentage vermogensdelicten in 2003 35,8% was. 
Geweldsdelicten en vernieling en openbare orde delicten vormen allebei 
ongeveer een kwart van het totaal aantal geregistreerde delicten van 
recidivisten. 
Anders dan bij first-offenders, neemt bij recidivisten niet alleen het aantal 
vernieling en openbare orde delicten, maar ook het aantal andere delicten 
tussen 2002 en 2003 sterk toe.  
 

Samenvatting 
— In 2003 is het aantal recidivisten meer gestegen dan het aantal first-

offenders. Dit verschil is bij het aantal delicten markanter dan bij het 
aantal unieke verdachten. 

— Bij recidivisten wijkt de procentuele groei van de delictgroep vernieling 
en openbare orde niet zo extreem af van de mate van groei in de andere 
delictgroepen, als bij de first-offenders. 

— Het percentage meisjes is onder recidivisten veel lager dan onder first-
offender. 
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5 Nabeschouwing 

De algemene doelstelling van Jeugd terecht is het voorkomen van eerste 
delicten en het terugdringen van recidive. Om zicht te houden op de 
ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit zal het WODC jaarlijks 
een overzicht publiceren met relevante cijfers, de Monitor Jeugd terecht. In 
deze eerste rapportage zijn cijfers opgenomen over de periode 2002-2003.  
 

Beperkingen 
— Sinds het verschijnen van het rapport van de commissie Van Montfrans 

in 1994 staat jeugdcriminaliteit in het middelpunt van de belangstelling 
en streven politie en justitie naar een meer consequente aanpak van 
jeugdcriminaliteit teneinde deze verder terug te dringen. Jeugd terecht is 
ingebed in deze ontwikkeling. Daarnaast zijn er externe factoren aan te 
wijzen die van invloed zijn op de jeugdcriminaliteit, zoals de groei van 
het aantal allochtonen en de toename van de jeugdwerkloosheid. Het is 
daarom moeilijk te zeggen of de in dit rapport geconstateerde 
veranderingen toe te schrijven zijn aan Jeugd terecht. Bovendien was in 
2003 de implementatie van de Jeugd terecht nog in volle gang en was 
slechts een beperkt aantal programmaonderdelen ook daadwerkelijk 
ingevoerd. 

— De gegevens over verdachten hebben betrekking op geregistreerde 
verdachten. De gevonden resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden 
naar gepleegde criminaliteit. Gegevens uit zelfrapportageonderzoek 
kunnen hier een nuttige aanvulling leveren.  

 
Interpretatie van de cijfers 

— Het aantal geregistreerde delicten van first-offenders is licht gestegen 
tussen 2002 en 2003, dit geldt met name voor vernieling en openbare 
orde delicten.  

— De meest opvallende verandering ten opzichte van 2002 is de sterke 
toename van het aantal geregistreerde recidivisten. Het is niet 
aannemelijk dat een dergelijke sterke toename het gevolg is van 
veranderingen in het werkelijk aantal recidiverende daders. De toename 
van het aantal geregistreerde recidivisten is mogelijk het gevolg van een 
intensivering van de dadergerichte aanpak waaraan Jeugd terecht een 
extra impuls zal geven. 

— In tegenstelling tot wat verwacht werd, zijn verdachten niet jonger 
geworden. Integendeel, het aandeel van de 16- en 17-jarige verdachten 
blijkt zelfs toegenomen te zijn. Dit is mogelijk het gevolg van de groei van 
het aantal recidivisten, die gemiddeld immers een hogere leeftijd hebben.  

— Het aantal Stop-reacties is sterk toegenomen (van 1.124 Stop-reacties in 
2002 naar 1.333 in 2003). Jeugd terecht heeft vier actiepunten die er op 
gericht zijn het bereik en het effect van de Stop-reactie te vergroten. De 
sterke groei van het aantal Stop-reacties vormt dus een duidelijk succes. 
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B i j l a g e  1  Gegevensb ronnen  

Herkenningsdienst systeem (HKS) 
Het HKS is een landelijk registratiesysteem dat sinds 1986 door de politie 
gebruikt wordt voor het vastleggen en kunnen opvragen van gegevens.  
Het HKS bevat zowel gegevens over de aangegeven misdrijven zelf als 
persoonsgegevens van de verdachten daarvan. Tegen een verdachte kunnen 
één of meer processen-verbaal zijn opgemaakt. Een proces-verbaal kan één 
of meer delicten betreffen. Het HKS bevat informatie over personen die 
minimaal 12 jaar zijn en tegen wie als verdachte van een misdrijf een proces-
verbaal is opgemaakt. Deze informatie betreft bijvoorbeeld het delict, de 
modus operandi, maar ook persoonskenmerken van de verdachten, als 
leeftijd en geslacht. Ook is informatie over de criminele voorgeschiedenis van 
de verdachten beschikbaar.  
De voornaamste beperkingen van het HKS zijn: 
— Het bestand bevat door de politie geregistreerde delicten en de daarbij 

betrokken verdachten. Delicten waarvan geen proces-verbaal is 
opgemaakt, of delicten die überhaupt onbekend blijven bij de politie 
worden niet geregistreerd.  

— Niet alle Halt-verwijzingen naar aanleiding van een misdrijf worden in 
het HKS geregistreerd. Dit betekent dat gegevens over de 12-17-jarigen 
op dit punt onvolledig zijn.  

— In het HKS is alleen informatie vastgelegd over het geboorteland van de 
verdachten zelf. Het geboorteland van de ouders of de grootouders van 
de verdachte wordt niet geregistreerd. Tweede en latere generaties 
allochtonen kunnen hierdoor niet worden onderscheiden van de 
autochtone bevolking. 

 
Automatische Registratie Applicatie Halt-bureaus (AuraH) 

AuraH is het registratiesysteem van Halt Nederland. Halt Nederland is een 
stichting die de 58 zelfstandige Halt-bureaus ondersteunt en 
vertegenwoordigt. AuraH is speciaal ontwikkeld om te voorzien in de 
behoefte van uniforme registratie en is in 2000 in gebruik genomen. In 2003 
maken alle Halt-bureaus gebruik van AuraH. 
AuraH omvat verschillende registraties, zoals gegevens over de verwijzing, dat 
wil zeggen de aanhouding en doorverwijzing door de politie, het delict en de 
daaruit voortvloeiende schade en registratie van gegevens over de opzet van 
de Halt-afdoening, het verloop van de uit te voeren werkzaamheden en de 
schadebetalingen en het uiteindelijke resultaat. Daarnaast worden ook allerlei 
achtergrondgegevens van de jongeren geregistreerd om inzicht te krijgen in 
de oorzaken van het gedrag dat tot een Halt-verwijzing leidde.  
De voornaamste beperking van AuraH is dat er alleen informatie beschikbaar 
is over het aantal eerdere Halt-verwijzingen. Informatie over recidive heeft 
dan ook alleen betrekking op Halt-recidive. 
 



 25 

OM-Data 
OM-Data is de landelijke database van het Parket-Generaal en bevat een 
selectie van gegevens uit RAPSODY, een beleidsinformatiesysteem dat in alle 
19 arrondissementen wordt gebruikt. OM-Data bevat gegevens over 
vervolging en berechting van zaken in eerste aanleg. Dat wil zeggen dat 
eventuele wijzigingen in het vonnis na een hoger beroep niet worden 
doorgevoerd. 
OM-Data geeft informatie over de ontvangst door het OM van door de politie 
verzonden processen-verbaal met enkele gegevens over de verdachte, de 
gepleegde feiten en het voortraject bij de politie. OM-Data bevat met name 
gegevens over de beslissing over de vervolging en de afdoening door het OM. 
Indien van toepassing zijn ook gegevens over de behandeling van de zaak op 
zitting in OM-Data te vinden, met de uitspraak van de rechter en de 
opgelegde straffen of maatregelen.  
 
De voornaamste beperkingen van OM-Data zijn: 
— OM-Data bevat alleen gegevens over de afdoening in eerste aanleg.  
— In OM-Data is alleen informatie vastgelegd over het geboorteland van de 

verdachten zelf. Het geboorteland van de ouders of de grootouders van 
de verdachte wordt niet geregistreerd. Tweede en latere generaties 
allochtonen kunnen hierdoor niet worden onderscheiden van de 
autochtone bevolking.  
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B i j l a ge  2  A fdoen ingen  

2.1 Afdoeningen door de politie 

Stop-reactie 
Hoewel het strafrecht niet van toepassing is op 12-minners kunnen deze 
kinderen na het plegen van een delict op vrijwillige basis en met instemming 
van hun ouders meedoen aan een Stop-reactie. Het kind leert in de Stop-
reactie wat het verkeerd heeft gedaan en hoe het kan zorgen dat zoiets niet 
nog een keer gebeurd. De Stop-reactie heeft tevens als doel de ouders te 
helpen op een duidelijke en effectieve manier te reageren op wat er is 
gebeurd. 12-minners worden bij de politie niet als verdachte geregistreerd. 
Informatie over Stop-reacties wordt bijgehouden door de Halt-bureaus. 
 

Halt-afdoening 
Een jeugdige bekennende verdachte kan, ter voorkoming van toezending van 
het proces-verbaal aan de officier van justitie (en daarmee het krijgen van 
een strafblad) deelnemen aan een Halt-project. Uitgangspunt hierbij is dat de 
jeugdige dader gedurende een beperkt aantal uren de schade moet herstellen 
die hij heeft aangericht. Een Halt-afdoening is formeel gezien een 
voorwaardelijk politiesepot. Informatie met betrekking tot Halt-verwijzingen 
wordt geregistreerd door de Halt-bureaus. 
 
 
2.2 Afdoeningen door het Openbaar Ministerie 

Sommige zaken die de politie aan het Openbaar Ministerie (OM) voorlegt 
worden niet ingeschreven, bijvoorbeeld omdat het OM de kans op een 
veroordeling gering acht, de zogenaamde ‘stille sepots’. Over dergelijke zaken 
bestaan geen statistieken. 
 

Sepot 
Het OM kan besluiten om niet tot (verdere) vervolging over te gaan. Een 
reden hiervoor kan zijn dat men de zaak tegen de verdachte ‘niet rond krijgt’ 
en er dus geen schuldigverklaring kan volgen of dat de verdachte onschuldig 
is. In dit geval spreekt men van een technisch sepot. In het geval van een 
beleidssepot zou de zaak weliswaar tot een schuldigverklaring kunnen leiden, 
maar besluit de officier van justitie (ovj) om beleidsredenen af te zien van 
vervolging. Registratie vindt plaats door het OM. 
 

Transactie 
Ook de ovj kan een transactie aanbieden. Dit betekent meestal dat in ruil 
voor het betalen van een geldsom of het verrichten van een taakstraf, de ovj 
van (verdere) vervolging afziet. Registratie vindt plaats door het OM. 
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Dagvaarding 
Een zaak die wordt ingeschreven bij het OM kan zelfstandig worden afgedaan 
door het OM of worden gedagvaard en berecht door de rechter (zie 
afdoeningen door de rechter).  
 
 
2.3 Afdoeningen door de rechter 

De rechter kan een groot aantal verschillende afdoeningen opleggen. Voor 
het overzicht in de MJt worden deze als volgt samengevat. 
 

Onvoorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen 
Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) is een vrijheidsbenemende 
maatregel en is gericht op de heropvoeding en de behandeling van de 
betrokkene. De pij wordt in eerste instantie opgelegd voor de duur van 2 jaar. 
 

Onvoorwaardelijke jeugddetentie 
Deze vrijheidsstraf duurt bij jongeren van 12-15 jaar maximaal 12 maanden 
en bij de 16- en 17-jarigen maximaal 24 maanden. Jeugddetentie komt in de 
plaats van de arrest- en tuchtschoolstraffen in het oude jeugdstrafrecht.  
 

Onvoorwaardelijke taakstraf 
Een taakstraf kan bestaan uit deelname aan een werkproject voor het 
verrichten van arbeid ten algemene nutte of het verrichten van arbeid tot 
herstel van de aangerichte schade. De taakstraf kan ook bestaan uit een 
leerproject. Ook is een combinatie van een werk- en leerproject mogelijk. De 
duur van een werk- of een leerstraf is ten hoogste 200 uur. De duur van een 
combinatie van een werk- en een leerstraf is maximaal 240 uur. 
 

Onvoorwaardelijke geldboete 
Het bedrag van de onvoorwaardelijk boete is minimaal € 2 en ten hoogste € 
2.250. 
 

Vrijspraak 
Uitspraak waarbij de rechter oordeelt dat het ten laste gelegde feit niet 
bewezen is en/of niet bewezen is dat de verdachte het feit gepleegd heeft. 
 
 


