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Memorandum 

De reeks Memorandum omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht 

van het WODC is verricht. 

Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt 

van de Minister van Veiligheid en Justitie weergeeft. 
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Dankwoord 

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de welwillende medewerking 

van de privacyfunctionarissen van de arrondissementsparketten in Nederland. Wij 

willen hen dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage aan het verzamelen van de 

strafdossiers die we hebben mogen inzien.  
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1 Inleiding 

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, ingesteld in 2012 door de 

ministeries van VWS en VenJ, ziet toe op de uitvoering van het actieplan ‘Kinderen 

Veilig’. Het beleidsprogramma loopt van 2012 tot 2016. Het is een vervolg op het 

actieplan ‘Kinderen Veilig Thuis’. Lag het accent voorheen vooral op het signaleren 

van kindermishandeling, het huidige doel is om door een multidisciplinaire aanpak 

fysieke mishandeling en seksueel misbruik van kinderen te helpen voorkómen. Op 

strafrechtelijke gebied is de opsporing van het delictgedrag geïntensiveerd en wordt 

bij het opleggen van sancties het inzetten van gedrags- en zorginterventies gesti-

muleerd. Er wordt een strafrichtlijn ontwikkeld door het OM en het Wetsvoorstel 

voorwaardelijke sancties treedt in werking (Actieplan kind veilig, 2012).  

 

Een belangrijke indicator voor het succes van het gevoerde beleid is de recidive van 

vervolgde daders van kindermishandeling. De directie Beschermen, Aanpakken en 

Voorkomen (DBAenV) heeft het WODC gevraagd na te gaan of het mogelijk is om 

deze dadergroep op de te nemen in de Recidivemonitor, een doorlopend project 

waarin de terugval van justitiabelen periodiek en gestandaardiseerd in kaart wordt 

gebracht. Het WODC baseert haar recidiveonderzoek op gegevens uit de onderzoek- 

en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD). De OBJD is een gepseudonimi-

seerde versie van het JDS, het wettelijke registratiesysteem van de afdoening van 

strafzaken. Met de OBJD kan op eenvoudige manier recidiveonderzoek worden 

gedaan, omdat het per persoon een overzicht geeft van de strafzaken waarbij hij  

of zij als verdachte gold. Aan de hand van delictinformatie of gegevens over een 

bepaalde afdoening wordt een specifieke selectie van daders aangewezen die met 

recidiveonderzoek kan worden gevolgd.1  

 

In de loop van 2014 is een eerste analyse uitgevoerd van de haalbaarheid van reci-

dive-metingen onder vervolgde daders van kindermishandeling (Beerthuizen & 

Wartna, 2014).2 De resultaten wezen uit dat seksueel geweld tegen kinderen 

(SGTK) in de OBJD goed te detecteren valt. Niet-seksuele vormen van kindermis-

handeling in de OBJD worden herkend aan de hand van combinaties van waarden  

in drie informatievelden: het wetsartikel, de maatschappelijke classificatie en de arti-

kelkwalificatie. Toepassing van die combinaties leverde een groot aantal hits op. De 

vraag of daarmee alle gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de OBJD 

achterhaald zijn kon echter niet worden beantwoord, omdat er geen vergelijkbare 

bron voorhanden was die kon dienen als benchmark. Daarom is besloten een tweede 

haalbaarheidsonderzoek te starten, om de aantallen aangetroffen in de OBJD te vali-

deren.  

 

Het doel van het huidige onderzoek is het creëren van vergelijkingsmateriaal om de 

representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling 

in de OBJD. Aanvankelijk werd gedacht dit te doen aan de hand van gegevens opge-

                                                
1 Onderzoek dat direct op de OBJD plaatsvindt wordt binnen de Recidivemonitor ‘A-onderzoek’ genoemd. De A 

staat voor anoniem. We kennen ook ‘B-onderzoek’. Daarin staan bekende daders centraal. Door tussenkomst van 

JustId moet dan eerst duidelijk worden onder welke pseudoniemen de personen in kwestie terug te vinden zijn in 

de OBJD. 

2 In dit document verstaan wij onder een ‘vervolgde dader’ een persoon met een ‘geldig’ justitiecontact naar 

aanleiding van een misdrijf. Met ‘geldig’ wordt bedoeld: de bijbehorende strafzaak is afgedaan door het OM 

(inclusief beleidssepots maar exclusief technische sepots) of geëindigd in een schuldigverklaring door de rechter. 
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nomen in RAC-min, een landelijke afslag van de bedrijfsprocessensystemen van het 

Openbaar Ministerie (OM).3 RAC-min bevat het veld ‘slachtoffer minderjarig’, dat ge-

bruikt kan worden in gevallen van kindermishandeling. Volgens experts bij het OM is 

ook de betrouwbaarheid van dit veld echter niet gegarandeerd. Daarom is besloten 

nog twee andere bronnen te raadplegen: strafdossiers en het RISc-bestand van de 

reclassering.  

 

Aan de hand van deze twee bronnen zal worden nagegaan of de registratie in OBJD 

en RAC-min op het punt van kindermishandeling volledig is. Mishandelingszaken 

waarbij uit het dossier of uit de afname van het RISc-instrument blijkt dat het slacht-

offer minderjarig is, zouden in de OBJD en in RAC-min aangemerkt moeten zijn als 

‘kindermishandeling’. We gaan na in hoeverre dit het geval is en stellen en passant 

vast welke onderscheidingen we op grond van de registratiesystemen in de zaken 

rond kindermishandeling kunnen aanbrengen.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Kunnen alle strafzaken vanwege niet-

seksuele kindermishandeling in de justitiële registratiesystemen worden terugge-

vonden? Zo niet, zijn de zaken die teruggevonden worden representatief voor alle 

zaken van dit type? Aanvullend zal worden bekeken of zich zaak-gerelateerde ver-

schillen voordoen in de registratie van kindermishandeling en wordt nagegaan of de 

relatie tussen de (veronderstelde) dader en het slachtoffer bepalend is voor wat in 

justitiële registratiesystemen als kindermishandeling wordt aangemerkt.  

 

 

                                                
3 Zie bijlage 6 voor nadere informatie over de bronnen die in dit onderzoek zijn gebruikt. 
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2 Methode van onderzoek 

Eerst geven we aan welke vormen van kindermishandeling in deze studie worden 

onderscheiden. Vervolgens wordt nader toegelicht hoe de strafzaken naar aanleiding 

van kindermishandeling uit de OBJD en uit RAC-min zijn geselecteerd. Daarna be-

schrijven we kort de opzet van het dossieronderzoek en de wijze waarop de RISc-

gegevens zijn geanalyseerd. 

2.1  Definitie kindermishandeling  

Kindermishandeling bestaat zowel uit seksuele als niet-seksuele delicten. Zoals aan-

gegeven bleek uit het eerdere haalbaarheidsonderzoek dat gevallen van seksuele 

kindermishandeling (SGTK) in de OBJD goed te detecteren zijn (Beerthuizen & 

Wartna, 2014).4 Om deze reden zal de huidige studie zich beperken tot niet-sek-

suele kindermishandeling. Daarbij wordt zowel gekeken naar kindermishandeling  

in ruime zin, ook wel ‘mishandeling van minderjarigen’ genoemd, als naar kinder-

mishandeling in enge zin. Bij deze laatste vorm gaat het conform de definitie van  

de Wet op Jeugdzorg, specifiek om geweld tegen minderjarigen in afhankelijkheids-

relaties. Figuur 1 geeft de onderlinge verhouding van de onderscheiden vormen van 

kindermishandeling weer. Het huidige onderzoek richt zich alleen op de vormen links 

in de figuur.  

 

Figuur 1 Verschillende vormen van kindermishandeling 

 

2.2 Registratie van kindermishandeling in OBJD en RAC-min  

Niet-seksuele vormen van kindermishandeling worden in de OBJD op drie manieren 

herkend: op basis van het wetsartikel, op basis van de code slachtoffer kind in het 

veld ‘maatschappelijke classificatie’ of op basis van de inhoud van het veld ‘artikel 

kwalificatie’.  

Bijlage 2 bevat een lijst met wetsartikelen die gebruikt kunnen worden in het geval 

van kindermishandeling. Artikel 256 Sr: kind te vondeling leggen en artikel 290 Sr: 

kinderdoodslag, zijn de enige twee artikelen die exclusief zijn: zij duiden altijd op 

een geval van kindermishandeling. Bij de andere wetsartikelen is meer informatie 

                                                
4 De vervolgde plegers van deze delicten zullen dan ook worden opgenomen in de Recidivemonitor.  

Seksueel geweld tegen kinderen

(SGTK)

Niet-seksuele kindermishandeling

in ruime zin

Niet-seksuele Kindermishandeling

in afhankelijkheidsrelaties

Onderzoeksgroep 

huidige studie 
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nodig, omdat zij ook worden gebruikt in zaken waarin volwassenen het slachtoffer 

zijn. In de OBJD wordt de aanvullende delictinformatie op twee manieren verkregen. 

Er wordt gekeken of de code slachtoffer kind is ingevuld op het veld ‘maatschappe-

lijke classificatie’ en er wordt een analyse gemaakt van de inhoud van het veld ‘arti-

kel kwalificatie’. In dit tekstveld wordt in juridische termen de toedracht van het 

delict beschreven. Indien de term ‘kind’ of ‘minderjarig’ voorkomt in de tekst die in 

dit veld is opgenomen, wordt het betreffende delict als een geval van kindermishan-

deling geteld.  

In RAC-min verloopt de detectie van kindermishandeling iets eenvoudiger. Om te 

kwalificeren als een geval van kindermishandeling dient het veld ‘slachtoffer minder-

jarig’ ingevuld te zijn indien een wetsartikel wordt opgevoerd dat mogelijk wijst op 

kindermishandeling (zie bijlage 2).  

2.3 Dossieronderzoek 

Steekproeftrekking 

Om de kwaliteit van de registratie van kindermishandeling in OBJD en RAC-min na 

te kunnen gaan, is een aselecte steekproef van 1.000 dossiers getrokken uit de 

totale populatie van strafzaken ingeschreven in de periode 2005-2012 waarin één  

of meer strafbare feiten zijn opgenomen die mogelijk wijzen op kindermishandeling 

(en dus voorkomen op de lijst in bijlage 2). Deze populatie beslaat 324.847 straf-

zaken. Om per arrondissement uitspraken te kunnen doen is ervoor gekozen uit elk 

arrondissement hetzelfde aantal dossiers te trekken. Dit komt neer op 100 dossiers 

per arrondissement.5 De selectieperiode ligt tussen 2005 en 2012. Het laatste jaar is 

gekozen omdat dit ten tijde van het onderzoek het meest recente jaar was waarover 

de 2-jarige recidive berekend kan worden. De jaren daarvoor zijn meegenomen om 

eventuele ontwikkelingen in de kwaliteit van de registratie te kunnen ontwaren.  

 

Verloop dataverzameling 

De periode waarin de dossiers werden geanalyseerd liep van 9 maart tot 19 juni 

2015. Daarvoor is contact gezocht met de privacyfunctionarissen van de verschil-

lende arrondissementsparketten. Zij hebben de dossiers uit het archief verzameld 

aan de hand van de parketnummers afkomstig uit de steekproef. Er zijn twee soor-

ten dossiers: papieren of COMPAS-dossiers en digitale GPS-dossiers. Van de 830 

aangevraagde COMPAS-dossiers konden 692 (83%) aangeleverd worden.6  

Het scoren van de COMPAS-zaken vond plaats op de parketten in het land. Dat ging 

als volgt: aan de hand van het feitnummer uit RAC-min werd per zaak het corres-

ponderende delict geselecteerd. Per delict werd de geboortedatum van het slacht-

offer opgezocht in het proces-verbaal dat in het strafdossier is opgenomen. Als het 

slachtoffer minderjarig was op de pleegdatum werd het proces-verbaal verder door-

gelezen om te achterhalen wat de relatie was tussen het slachtoffer en de dader. 

Met deze aanvullende informatie kon worden vastgesteld of er al dan niet sprake 

was van kindermishandeling in een afhankelijkheidsrelatie.  

Het scoren van de digitale GPS-zaken vond voor alle arrondissementen plaats in 

Den Haag. De onderzoekers kregen autorisatie om het systeem te bevragen. In  

GPS kon per parketnummer de gewenste zaak- en slachtofferinformatie worden 

opgehaald.  

  

                                                
5 Bij analyses op landelijk niveau worden de aantallen naar rato van de omvang van de arrondissementen terug 

gewogen. 

6 Zie bijlage 4 voor een overzicht van de redenen dat dossiers niet konden worden aangeleverd.   
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2.4 RISc-gegevens 

Naast het dossieronderzoek is informatie opgevraagd bij Reclassering Nederland. Uit 

het zogeheten RISc-bestand, dat bestaat uit afnames van dit standaard risicotaxa-

tie- en screeningsinstrument, is een selectie gemaakt van alle mishandelingszaken 

die speelden in de periode 2005-2012. Dat leverde een totaal op van ruim 40.000 

RISc-afnames. Bij 2.755 afnames, corresponderend met 1.825 strafzaken, handelde 

het delict om één of meer minderjarige slachtoffers en ging het dus om kindermis-

handeling in ruime zin. In die groep troffen we 266 geschikte gevallen aan van kin-

dermishandeling in enge zin.7 In deze gevallen was er afgaand op de gegevens uit 

de RISc dus sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen dader en slachtoffer(s).  

2.5 Analyses 

Om de kwaliteit van de justitieregistratie op het punt van kindermishandeling in te 

schatten, is de informatie uit de verschillende bronnen met elkaar vergeleken. We 

zullen de resultaten in kruistabellen en diagrammen presenteren. We betrekken 

daarbij ook het onderscheid tussen kindermishandeling in ruime en enge zin, omdat 

het denkbaar is dat de ene vorm beter wordt bijgehouden dan de andere. Er wordt 

ook gekeken naar de leeftijd van de (veronderstelde) dader. Mishandeling van een 

jeugdige door een andere jeugdige is van een andere orde dan mishandeling van 

een jeugdige door een volwassene.  

Indien zou blijken dat gevallen van kindermishandeling niet altijd als zodanig in  

de justitiesystemen worden geregistreerd, is het van belang te weten in hoeverre 

daders van kindermishandeling die wel worden herkend, model kunnen staan voor 

de gehele groep van vervolgde plegers van dit delict. Dit wordt onderzocht door de 

achtergronden van de daders van zaken die wel gemarkeerd konden worden als 

kindermishandeling te vergelijken met de achtergronden van daders die ten on-

rechte niet als zodanig konden worden herkend in de justitiesystemen. We doen dit 

op enkele statische variabelen waarvan bekend is dat zij samenhangen met de kans 

op recidive (Wartna, Tollenaar & Bogaerts, 2009). Dat zijn allereerst sekse, leeftijd 

en geboorteland. Als op deze demografische gegevens geen verschillen worden ge-

vonden, volgt een vergelijking van het aantal eerdere justitiecontacten, de leeftijd 

ten tijde van de eerste strafzaak en (het zwaarste type) delict opgenomen in de 

uitgangzaak. Door de twee groepen aan de hand van deze kenmerken te vergelijken 

kan de representativiteit van de groep daders die herkenbaar is in OBJD en RAC-min 

worden vastgesteld. 

                                                
7 In een aantal gevallen ontbrak het parketnummer of kon het bijhorende parketnummer niet teruggevonden 

worden in de justitieregistratie. Deze zaken vielen af voor verdere analyse.  
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3 Resultaten 

We geven de resultaten van achtereenvolgens het dossieronderzoek en de analyse 

van de RISc-gegevens. De representativiteit van de groep herkenbare plegers van 

kindermishandeling wordt onderzocht door middel van een analyse van hun achter-

grondkenmerken.  

3.1 Dossieronderzoek 

Van de in totaal 830 opgevraagde papieren COMPAS dossiers, konden er 692 wor-

den aangeleverd. Samen met de 170 GPS-dossiers zijn 862 dossiers geanalyseerd. 

Zie figuur 2. Bij 23 dossiers ontbrak het aan informatie over het slachtoffer. Het 

totale aantal bruikbare dossiers kwam daarmee uit op 839. Bij 143 van deze 839 

mishandelingszaken bleek het te gaan om één of meer minderjarige slachtoffers.  

 

Figuur 2 Overzicht aantallen kindermishandeling 

 

 
 

Figuur 3 gaat in op de leeftijd van de dader. Van alle zaken met minderjarige slacht-

offers bleek in bijna de helft van de gevallen ook de dader minderjarig te zijn. In 

deze dossiers ging het bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen school- of klasgenoot-

jes. Bij de zaken met meerderjarige daders bleek afgaand op de dossiers, het 

merendeel van de daders een onbekende van het slachtoffer te zijn. Het lijkt er dus 

op dat het grootste deel van de kindermishandelingszaken op OM-niveau handelt 

om incidenten tussen minderjarigen of om incidenten met onbekende, volwassen 

daders. Gevallen van kindermishandeling in een afhankelijkheidsrelatie, kwamen we 

weinig tegen. In deze steekproef waren dat slechts vijftien zaken, dat is 10% op het 

totaal.  

 
  

Opgevraagde dossiers: N=1000

Geleverd en bekeken: N=862 

Slachtoffer info gevonden: 
N=839 

Minderjarig slachtoffer: 

N=143
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Figuur 3 Vormen van kindermishandeling in een steekproef van 

strafzaken met minderjarige slachtoffers (Ntot=143) 

 
 

 

Overlap RAC-min en OBJD met dossiergegevens 

Figuur 4 brengt de overlap van de informatie uit de drie justitiebronnen in beeld. 

Van de 143 kindermishandelingszaken was 57% herkenbaar in RAC-min aan de 

code ‘slachtoffer minderjarig’. In 13 gevallen (95 minus 82) stond deze indicator in 

RAC-min op ‘ja’ terwijl volgens het dossier géén sprake was van een minderjarig 

slachtoffer.  

Onderzocht is of het succespercentage van de registratie samenhangt met zaakken-

merken. Dat blijkt slechts deels het geval. Er zijn geen verschillen tussen arrondis-

sementen of afdoeningstypen gevonden en evenmin was er sprake van een tijds-

effect (zie bijlage 4).8 Het type dossiers speelt daarentegen wel een rol. Van de 23 

GPS-dossiers met minderjarige slachtoffers kon geen enkele zaak in RAC-min als 

zodanig worden geïdentificeerd. Bij de COMPAS-dossiers was het succespercentage 

daarentegen 68,3%.  

Van de 143 kindermishandelingszaken op grond van de dossiers waren in de OBJD  

6 zaken als zodanig aangemerkt aan de hand van de drie eerder besproken infor-

matievelden: het wetsartikel, de maatschappelijke classificatie en de artikelkwalifi-

catie. Dat is slechts 4%. De OBJD is nog minder dan RAC-min, op zichzelf staand 

dus geen goede bron voor populatieonderzoek onder vervolgde plegers van kinder-

mishandeling.  

 
  

                                                
8 Als de analyse beperkt blijft tot de COMPAS-zaken, zien we dat de registratie met de tijd beter wordt. Op dit deel 

van de dossiers is het succespercentage is in de periode 2009-2012 significant hoger dan in de periode 2005-

2008 (p<0,01).  

10%

40%

50%

Kimi in afhankelijkheidsrelaties (n=15)

Meerderjarige dader (n=57)

Minderjarige dader (n=71)
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Figuur 4 Overlap in de registratie van kindermishandeling in drie 

justitiebronnen 

 
 

Kindermishandeling in afhankelijkheidsrelaties 

Onderzocht is ook in hoeverre strafzaken met betrekking tot kindermishandeling in 

enge zin in de justitiesystemen te identificeren zijn. Van de 15 zaken waarbij sprake 

was van een afhankelijkheidsrelatie bleken in RAC-min 6 zaken een indicatie ‘slacht-

offer minderjarig’ te bevatten. Het is dus ook niet zo dat dit veld juist of vooral 

wordt gebruikt in gevallen van kindermishandeling in afhankelijkheidsrelaties. In  

de OBJD stonden 4 van de 15 kindermishandelingszaken in enge zin geboekt als 

kindermishandeling. Dit is relatief veel ten opzichte van algemene mishandeling, 

maar natuurlijk nog steeds onvoldoende als basis voor systematisch onderzoek.  

 

Verschillen in achtergrondkenmerken  

Als het gaat om kindermishandeling in ruime zin lijkt RAC-min een beter startpunt 

voor onderzoek dan de OBJD. Naar schatting 57% van de relevante gevallen zijn 

herkenbaar in dit justitieregistratiesysteem. Voor de zekerheid hebben we enkele 

achtergronden van daders die we in RAC-min terug konden vinden vergeleken met 

die van daders waarbij dat niet lukte. Dit om de representativiteit van de eerste 

groep vast te stellen. 

Allereerst is gekeken naar de persoonskenmerken sekse, leeftijd en geboorteland. 

De resultaten staan weergegeven in tabel 1. Er doen zich betrekkelijk grote ver-

schillen voor. Onder de daders van zaken die in RAC-min wel een code ‘slachtoffer 

minderjarig’ hebben, bevinden zich minder mannen en is ook de pleegleeftijd signi-

ficant lager dan in de groep waarbij die code ten onrechte ontbreekt. Aangezien de 

groepen op twee van de drie achtergrondkenmerken van elkaar verschillen, luidt de 

conclusie dat de groep plegers van kindermishandeling die geïdentificeerd kan wor-

den met RAC-min niet representatief is voor de gehele groep vervolgde plegers van 

kindermishandeling. 

 

Tabel 1 Verschillen in achtergrondkenmerken van daders van kinder-

mishandeling vervolgd tussen 2005 en 2012 en die wel of niet 

herkenbaar zijn in RAC-min*** 

  Indicatie 'slachtoffer minderjarig' 

Persoonskenmerken  ja (N=82) nee (N=40) p   

Sekse (% man) 79,0 92,3 0,05 * 

Leeftijd (gem.) 22,9 30,4 0,01 ** 

Geboorteland (% Ned.) 86,4 79,5 0,85   

* p<0,05; **=<0,01; *** Ntot =143; in 21 gevallen ontbreekt de indicatie ‘slachtoffer minderjarig’. 

Steekproef 

dossiers kimi  

N=143 RAC-min

N=95

n=82 (57%)

OBJD 

N=7

n=6 (4%)



16  |  Memorandum 2015-5  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

OBJD 
N=161

RAC-min

N=1.697

RISc steekproef 

kimi in afh. 

N=266

n=147 (55,3%)

n=3 (1,1%)

3.2 RISc steekproef  

Naast het dossieronderzoek waren tevens RISc gegevens beschikbaar van de reclas-

sering. Deze bevatten informatie over de leeftijd van het slachtoffer én de relatie 

met de dader. Ook voor deze bron is nagegaan welke overlap zij heeft met RAC-min 

en OBJD. Figuur 5 geeft de resultaten weer. Rechts de situatie rond kindermishan-

deling in enge zin, links met betrekking tot kindermishandeling in het algemeen. 

 

Overlap RAC-min en OBJD met RISc-gegevens 

In beide gevallen blijkt dat grofweg de helft van de kindermishandelingszaken in 

RAC-min de code ‘indicatie minderjarig’ heeft meegekregen. Het is dus niet zo dat 

deze indicatie speciaal voor een bepaalde vorm van kindermishandling wordt ge-

bruikt. Kijken we naar de overlap met de OBJD, dan zien we dat nog geen 6% van 

alle kindermishandelingszaken met de besproken indicatoren te identificeren is. 

Beperken we het beeld tot de zaken waarin sprake was van een afhankelijkheids-

relatie, dan is dit percentage nog kleiner. Van alle 161 zaken met een indicator 

‘slachtoffer kind’ uit de OBJD bleek slechts bij 3 gevallen sprake van deze vorm van 

kindermishandeling. Kortom, ook de RISc-gegevens tonen aan dat de OBJD kinder-

mishandeling niet goed registreert, in welke vorm dan ook.  

 

Figuur 5 Overlap in de registratie van kindermishandeling in RAC-min en 

OBJD met RISc  

 
 

OBJD 
N=161

RAC-min

N=1.697

RISc steekproef 

kimi 

N=1.825

n=858 (47,0%)

n=104 (5,7%)
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4 Conclusie 

Kindermishandeling is niet een delict dat onder één noemer terug te vinden is in het 

Wetboek van strafrecht. Het delict kan onder diverse wetsartikelen worden onder-

gebracht. In dit verlengde haalbaarheidsonderzoek is onderzocht in hoeverre ver-

volgde plegers van kindermishandeling aan de hand van aanvullende delictinforma-

tie geïdentificeerd kunnen worden in de justitiële registratiesystemen RAC-min en 

OBJD. De resultaten wijzen uit dat dit slechts beperkt het geval is. Voor beide sys-

temen geldt dat zij geen volledig of representatief beeld opleveren van de betreffen-

de populatie van justitiabelen. Twee soorten fouten komen voor: sommige zaken 

krijgen de bewuste indicatie onterecht niet en andere staan onterecht als kinder-

mishandeling te boek. Dit geldt niet alleen voor kindermishandeling waarbij sprake 

is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de dader en het slachtoffer, maar ook voor 

kindermishandeling in het algemeen of beter gezegd: bij mishandeling van minder-

jarigen.  

Op het moment van schrijven van dit rapport wordt op verzoek van de Ministeries 

van VWS en V&J en in vervolg op eerdere studies onderzoek gedaan naar het hui-

dige peil van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. In een eerste 

stap wordt geïnventariseerd welke databronnen kunnen worden benut om een 

goede schatting te doen van het voorkomen van deze fenomenen. Het onderhavige 

onderzoek levert een deel van het antwoord, althans voor zover het gaat om dat 

deel van de gevallen van kindermishandeling dat onder de aandacht van justitie 

werd gebracht. Nagegaan is in welke mate deze gevallen in de registratie van justi-

tie terug te vinden zijn. Met het onderzoek is komen vast te staan dat de registratie 

op dit punt ernstig tekort schiet. 

Zolang de registratie niet verbetert, vormen RAC-min en OBJD geen goed startpunt 

voor periodiek, landelijk recidiveonderzoek onder deze dadergroep. Dit betekent 

overigens niet dat er geen onderzoek kan worden gedaan naar de terugval van deze 

daders. Integendeel, een alternatief zou kunnen zijn om de daders te selecteren 

vanuit de bestanden van reclasseringsinstellingen. Zij hebben doorgaans een goed 

beeld om wie het gaat, wat hun achtergronden zijn en welke strafrechtelijke inter-

venties in reactie op hun delictgedrag werden geadviseerd en zijn uitgevoerd. Maar 

dan hebben we het inmiddels over een ander type onderzoek waarbij de metingen 

niet worden gebaseerd op gegevens die standaard aanwezig zijn in de justitieregis-

tratie, maar op aanvullende gegevens van uitvoeringsorganisaties.9  

Intussen is het van belang dat de registratie in de systemen die ten grondslag 

liggen aan RAC-min en OBJD wordt aangepakt. Veel onderzoek naar de ontwikke- 

ling van de geregistreerde criminaliteit is op deze bronnen gebaseerd. Beleidspro-

gramma’s richten zich wel vaker op vormen van criminaliteit die niet één op één 

overeenkomen met een bepaald wetsartikel. Actuele voorbeelden zijn de program-

ma’s voor high impact crimes, huiselijk geweld en natuurlijk, kindermishandeling. 

Deze ‘extra-juridisch’ gedefinieerde vormen van criminaliteit zijn vaak lastig te 

detecteren in de registratie van justitie. Gelukkig hanteert het OM vanaf 2015 een 

nieuwe richtlijn voor de registratie van kindermishandeling. Er is nu een aparte code 

‘huiselijk geweld: kindermishandeling’. Bovendien kent GPS inmiddels de mogelijk-

heid om meer dan één maatschappelijke classificatie aan een strafbaar feit toe te 

kennen. Zo kan bijvoorbeeld naast ‘huiselijk geweld: kindermishandeling’ ook ‘sek-

sueel misbruik van kinderen’ worden gebruikt. Dit lijkt ons een stap in de goede 

richting. In situaties waar de wetsartikelen op zichzelf geen uitsluitsel geven kan via 

                                                
9 Zie ook noot 1 in hoofdstuk 1. 
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(een hiërarchie van) aanvullende codes met de nodige diepgang worden aange-

merkt om welk type delict het gaat. Dat is pure winst ten opzichte van de huidige 

situatie en broodnodig voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de 

manifeste vormen van criminaliteit die in onze samenleving een groot probleem 

vormen. 
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Dhr. prof. dr. Jan Hendriks Bijzonder hoogleraar Forensische Orthopeda-

gogische Diagnostiek en Behandeling aan de 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-

schappen van de UVA 

Mw. mr. Evelien Boeije-Schuring Beleidsadviseur keteninformatie Ketenregie 

jeugd, DGJS, DSP, Ministerie van V&J 

Dhr. drs. Toon van der Heijden Senior adviseur, Parket-Generaal, Den Haag 

Mw. drs. Suzanne Bierkens Senior beleidsmedewerker Directie 

Sanctietoepassing en Jeugd, Ministerie van V&J  

Mw. drs. Victoria Jaberi Senior adviseur Directie Beschermen, 

Aanpakken en Voorkomen, Ministerie van V&J 

Mw. Joke Overeem Landelijk projectmanager politie 
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Bijlage 2 Wetsartikelen waarbij sprake kan zijn 
van kindermishandeling 

Artikelnummer Omschrijving 

Sr 255 Opzettelijk wet. toegekende zorg niet nakomen 

Sr 256 Kind te vondeling leggen 

Sr 257 Verzwaring: zwaar letsel/ dood 

Sr 282 Vrijheidsberoving 

Sr 284 Afpersing/ chantage 

Sr 285 Bedreiging 

Sr 285b Inbreuk persoonlijke levenssfeer 

Sr 287 Doodslag 

Sr 289 Moord 

Sr 290 Kinderdoodslag 

Sr 300 Mishandeling 

Sr 301 Mishandeling met voorbedachte rade 

Sr 302 Zware mishandeling 

Sr 303 Zware mishandeling met voorbedachte rade 

Sr 304/1 Verzwaring: slachtoffer is ambtenaar/ familie 

Sr 307 Dood door schuld 

Sr 308 Letsel door schuld 
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Bijlage 3 Dataverzameling dossieronderzoek 

Tabel B1 Aangevraagde en aangeleverde dossiers; naar type dossier en 

arrondissement 

Arrondissement Standplaats 

Aangevraag

d COMPAS 

Geleverd 

COMPAS GPS Totaal 

Amsterdam Amsterdam 84 64 16 80 

Den Haag Den Haag 87 84 13 97 

Limburg Maastricht 81 73 19 92 

Midden-Nederland Utrecht 83 65 17 82 

Noord-Holland Haarlem 78 61 22 83 

Noord-Nederland Groningen 83 45 17 62 

Oost-Brabant ’s-Hertogenbosch 85 78 15 93 

Oost-Nederland Arnhem 85 84 15 99 

Rotterdam Rotterdam 79 61 21 82 

Zeeland-West-Brabant Breda 85 77 15 92 

Totaal   830 692 170 862 

 

 

Tabel B2 Redenen voor het ontbreken van COMPAS-dossiers 

Redenen dossier niet geleverd Aantal 

Dossier niet aanwezig  72 

Dossier niet geleverd vanwege kostenoverwegingen  35 

Dossier niet ontvangen  7 

Aanvraag niet doorgekomen 3 

Niet aangevraagd – dader onbekend  3 

Dossier is niet beschikbaar  3 

Dossier is niet bekend  2 

Dossier niet geleverd - sepot  7 

Cassatie  1 

GPS-zaak  1 

Verkeerde zaak geleverd  1 

Zaak is gevoegd bij andere zaak  3 

Totaal niet geleverd 138 
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Bijlage 4 Registratie kindermishandeling in RAC-
min 

Tabel B3 Succespercentage registratie in RAC-min; naar type dossier*  

 

Slachtoffer minderjarig 

volgens dossier Indicatie minderjarig in RAC-min 

Type N N % 

COMPAS 120 82 68,3 

GPS 23 0 0,0 

Totaal 143 82 57,3 

* p<0,001  

 

 

Tabel B4 Succespercentage registratie in RAC-min; naar arrondissement*  

 

Slachtoffer minderjarig 

volgens dossier Indicatie minderjarig in RAC-min  

Arrondissement N N % 

Amsterdam 11 7 63,6 

Den Haag 21 14 66,7 

Limburg 9 7 77,8 

Midden-Nederland 10 8 80,0 

Noord-Holland 14 8 57,1 

Noord-Nederland 21 13 61,9 

Oost-Brabant 14 6 42,9 

Oost-Nederland 15 6 40,0 

Rotterdam 8 1 12,5 

Zeeland-West-Brabant 20 12 60,0 

Totaal 143 82 57,3 

* p=0,108 (ns) 

 

 

Tabel B5 Succespercentage registratie in RAC-min; naar 

instroomperiode*  

 

Slachtoffer minderjarig 

volgens dossier Indicatie minderjarig in RAC-min 

Instroomperiode N N % 

2005-2008 69 40 58,0 

2009-2012 74 42 56,8 

Totaal 143 82 57,3 

* p=0,883 (ns)  
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Tabel B6 Succespercentage registratie in RAC-min; naar afdoening*  

 

Slachtoffer minderjarig 

uit dossier 

Indicatie minderjarig in RAC-min 

  

Afdoening N N % 

Strafoplegging en/of maatregel 100 59 59,0 

Geen straf/maatregel 30 14 46,7 

Vrijspraak 13 9 69,2 

Totaal 143 82 57,3 

* p=0,323 (ns) 
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Bijlage 5 Geraadpleegde registratiesystemen 

COMPAS en GPS 

Het Openbaar Ministerie werkte tot de jaren negentig van de vorige eeuw met for-

mulieren en vragenlijsten op zaakniveau. Daarna werden deze gegevens bijgehou-

den in het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket Administratie, kortweg 

COMPAS. Sinds 2008 wordt ter vervanging van COMPAS het Geïntegreerd Proces-

systeem (GPS) bij de parketten ingevoerd. Beide systemen geven informatie over 

ingeschreven zaken bij het OM, zowel bij afdoeningen door OM als door de rechter. 

Ze bevatten gegevens over de verdachte of dader alsook informatie over het ver-

loop en de afloop van strafzaken. Volgens het OM zou de meerderheid van de stan-

daardzaken uit 2009 in GPS geregistreerd zijn (De Heer-de Lange & Kalidien, 2014). 

 

RAC-min 

RAC-min (voorheen OMDATA) is een landelijk informatiesysteem van het Parket-

Generaal. Het systeem biedt inzicht in zowel de instroom van zaken bij het OM als 

de afhandeling ervan door het OM en door de rechter. Per zaak geeft het systeem 

uitgebreide informatie over de aard van de gepleegde feiten, de verschillende han-

delingen, beslissingen en eventueel de opgelegde straffen door het OM en de rech-

ter. RAC-min maakt gebruik van een ander, al langer bestaand informatiesysteem, 

Rapsody genaamd, dat weer wordt gevoed met gegevens vanuit COMPAS en GPS 

(De Heer-de Lange & Kalidien, 2014). 

 

OBJD 

De Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) is de bron voor 

metingen van de Recidivemonitor. Via de OBJD heeft het WODC toegang tot de 

volledige strafrechtelijke carrières van personen die in Nederland als verdachte in 

aanraking kwamen met justitie. Per strafzaak wordt bijgehouden welke delicten men 

zou hebben gepleegd en hoe en eventueel met welke straf de zaak werd afgedaan 

(Wartna, Blom & Tollenaar, 2011). In tegenstelling tot COMPAS en GPS geeft de 

OBJD informatie over onherroepelijke afdoeningen. Daarnaast is de informatie in de 

OBJD op persoonsniveau beschikbaar (in geanonimiseerde vorm) terwijl de andere 

systemen alleen informatie op zaakniveau bevatten. De OBJD kan daardoor als 

enige systeem inzicht geven in de mate van recidive.  

 

Risico InschattingsSchalen database (RISc).  

In deze database van de reclassering worden alle afgenomen RISc-schalen bewaard. 

De RISc is een instrument voor diagnostiek, indicatiestelling en sanctietoepassing. 

Het is gebaseerd op het Britse Offender AssessmentSystem (OASYS; Howard et al., 

2003) en aangepast aan de Nederlandse situatie (Van der Knaap et al., 2007). Sinds 

eind 2004 werken de reclasseringsorganisaties met de Recidive Inschatting Schalen 

(RISc). Het wordt door de reclassering breed toegepast. Het instrument brengt cri-

minogene problemen van justitiabelen op twaalf verschillende leefgebieden op sys-

tematische wijze in kaart. Dit zijn: (1 & 2) delictgeschiedenis, (3) huisvesting en 

wonen, (4) opleiding, werk en leren, (5) inkomen en omgaan met geld, (6) relaties 

met partner, gezin en familie, (7) relaties met vrienden en kennissen, (8) drugsge-

bruik, (9) alcoholgebruik, (10) emotioneel welzijn, (11) denkpatronen, gedrag en 

vaardigheden en (12) houding. In het eerste leefgebied worden details betreffende 

het slachtoffer uitgevraagd. Hierbij gaat het om het geslacht en de leeftijd van het 

slachtoffer en de relatie met de dader.  
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Strafdossiers 

Strafdossiers bevatten een schat aan gedetailleerde informatie en zijn daarom bij 

uitstek geschikt voor onderzoek naar de achtergronden van de strafrechtspleging.  

In een strafdossier worden alle stukken bewaard die voor de rechtsgang van belang 

zijn: onder meer de processen-verbaal van de politie, de zogenoemde verificatie- en 

informatiestaat met persoonsgegevens van de verdachte en een uittreksel van de 

justitiële documentatiedienst. Komt een zaak voor de rechter, dan omvat het dos-

sier bovendien de dagvaarding (met de stukken van uitreiking) en een neerslag van 

de uitspraak, eventueel in hoger beroep. Daarnaast treft men in de dossiers soms 

diverse voorlichtingsrapportages aan en/of stukken betreffende het gerechtelijk 

vooronderzoek, de inverzekering- en/of inbewaringstelling en de gevangenhouding. 

(BRON: SRM, 1997) 

 


