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De voorzitter: Het woord is aan de heer Van
Haersma Buma.
De heer Van Haersma Buma (CDA): Voorzitter.
Afgelopen zaterdag heeft de Amsterdamse
korpschef, de heer Welten, naar aanleiding van
een rapport van zijn korps over het
veelplegersbeleid zijn zorgen uitgesproken over
de toepassing van dit beleid. Ik zou graag een
reactie van de regering op dit rapport ontvangen.
Het gaat mij met name om het probleem dat de
politie er blijkbaar onvoldoende over
geïnformeerd wordt wanneer tbs'ers met verlof
gaan en dat er blijkbaar niet meteen kan worden
ingegrepen wanneer iemand met verlof voor het
eerst weer in de fout gaat. En wij willen na
ontvangst van de brief van de regering bepalen
wat wij ermee zullen doen.

De heer Wolfsen (PvdA): Dit lijkt mij een prima
verzoek, dat wij zeker kunnen steunen. Maar ik
zou het onderwerp niet willen beperken tot het
niet informeren van de politie over tbs'ers die met
verlof gaan, ik zou graag een reactie van de
regering vernemen op alle aanbevelingen in het
rapport, met name op het verwijt dat Den Haag
de politie een beetje in de steek laat omdat men
de politie te weinig voorzieningen geeft.
De heer Van Haersma Buma (CDA): Daar kan
ik het alleen maar geheel mee eens zijn.
De voorzitter: Dan stel ik voor, aan het verzoek
te voldoen door dit deel van het stenogram door
te geleiden naar de ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 maart 2006
Naar aanleiding van uitspraken van korpschef van de politie AmsterdamAmstelland, de heer Welten, over de aanpak van veelplegers heeft uw
kamer bij brief van 21 februari jl. (kenmerk 205–024) gevraagd om een
reactie op het Amsterdamse rapport «Bekentenissen, Veelplegers over
hun dagelijks werk».
Met mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb
ik kunnen constateren dat de uitspraken van de Amsterdamse korpsleiding in een later persbericht van het korps zijn bijgesteld, onder meer
op het punt dat er wel degelijk tevredenheid is over de veelplegeraanpak
in Amsterdam.
Het rapport beoogde antwoord te geven op de vraag voor welk deel van
de criminaliteit in Amsterdam veelplegers verantwoordelijk zijn; schattingen liepen uiteen van 40–70%. Uit de verklaring van de Amsterdamse
driehoek d.d. 22 februari jl., blijkt dat de korpschef het betreurt dat hij het
bedoelde rapport niet eerst in de driehoek heeft besproken en dat dat
alsnog gaat gebeuren.
De Amsterdamse driehoek is eerst aan zet om op het rapport te reageren;
het rapport wordt in de loop van maart besproken. Ik ben voornemens
onze reactie op het rapport te geven, nadat mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik daarover door de driehoek zijn
geïnformeerd. Vooruitlopend daarop meen ik er goed aan te doen enkele
misverstanden uit de weg te ruimen, betreffende de aanwezige
celcapaciteit en het proefverlof TBS.
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Dat er onvoldoende celcapaciteit beschikbaar zou zijn voor veelplegers, is
gewoon onjuist. Reeds bij brief van 10 februari jl. aan uw Kamer, naar
aanleiding van uitspraken van de vice-president van het gerechtshof in
Den Haag over een te verwachten cellentekort als gevolg van wijzigingen
in de strafwetgeving, heb ik u gemeld dat de beschikbare sanctiecapaciteit
in het gevangeniswezen al geruime tijd toereikend is om aan de vraag te
voldoen.1 Specifiek over de ISD-capaciteit informeer ik u periodiek bij de
voortgangsrapportages van het Veiligheidsprogramma.2 Zowel wat betreft
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de reguliere celcapaciteit als de ISD-capaciteit, constateer ik dat er ruim
voldoende capaciteit is om alle ter insluiting aangeboden veelplegers ook
daadwerkelijk in te sluiten.
Meer in het bijzonder heeft u een reactie gevraagd op het probleem dat de
politie er blijkbaar onvoldoende over geïnformeerd wordt wanneer
TBS-ers met verlof gaan en dat er blijkbaar niet meteen kan worden ingegrepen wanneer iemand met verlof voor het eerst weer in de fout gaat.
Het verlof voor TBS-ers is als zodanig geen onderwerp van het rapport.
Mogelijk is hier sprake van een misverstand, nu in de publiciteit werd
gesproken over proefverlof van veelplegers. Voor TBS geldt overigens dat
alle onttrekkingen door tbs-gestelden aan verlof of toezicht nu reeds
worden gemeld aan het Landelijk meldpunt ongeoorloofde afwezigheid
en aan de politie.
Ten aanzien van het proefverlof bij veelplegers die een ISD-maatregel
ondergaan, geldt het volgende. De ISD-maatregel kenmerkt zich door een
streng regiem en vindt in de eerste fase volledig intramuraal plaats.
Hierbij is proefverlof niet aan de orde. Tijdens de laatste, extramurale fase
– bedoeld om op een geregisseerde manier de ISD-gedetineerde terug te
laten keren naar de samenleving – zijn verloven gebruikelijk. Als iemand
zich niet aan de verplichtingen van het ISD-programma houdt, volgt terugplaatsing in de penitentiaire inrichting. In de Amsterdamse situatie zitten
op dit moment vier personen in de extramurale fase. Over de verloven en
daaraan verbonden voorwaarden wordt de politie altijd geïnformeerd.
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 februari 2006
Bij brief van 26 januari 2006, kenmerk 06-Just-B-3 verzocht de Vaste
Commissie voor Justitie om mijn reactie op de uitspraken van de vicepresident van het gerechtshof in Den Haag in het Algemeen Dagblad van
23 januari 2006 over het te verwachten cellentekort als gevolg van wijzigingen in de strafwetgeving. Ik wil u hierover het volgende berichten.
Al geruime tijd is de beschikbare sanctiecapaciteit in het gevangeniswezen toereikend om aan de vraag te voldoen. Mede als gevolg van de
landelijke invoering van meerpersoonscelgebruik behoefde het instrument van Incidenteel Versneld Ontslag sinds het najaar van 2004 niet
meer te worden ingezet. Binnen de beschikbare celcapaciteit ontstond
juist ruimte om, boven op de 1200 plaatsen die specifiek voor arrestanten
waren bestemd, extra plaatsen te bestemmen voor deze categorie,
waarmee de bestaande voorraden aan vonnissen versneld konden
worden teruggebracht. Dit is ook de intentie voor de komende periode.
Vooralsnog is er binnen het gevangeniswezen namelijk nog altijd
voldoende ruimte om deze extra inspanningen te leveren.
Recente prognoses voor de behoefte aan sanctiecapaciteit van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) geven aan dat
deze in meerjarig perspectief zal blijven toenemen. Er zijn echter geen
signalen uit de praktijk dat de behoefte aan celcapaciteit op zeer korte
termijn significant zal veranderen. De ontwikkelingen binnen de verschillende schakels van de keten voor strafrechtstoepassing worden nauwlettend gevolgd. Het openbaar ministerie stelt hiertoe viermaandelijks signaleringsrapportages op. Hierin worden de ontwikkelingen beschreven
rondom de behoefte aan zittings-, detentie- en taakstrafcapaciteit.
Deze rapportages worden besproken in een early-warningwerkgroep
waarin de verschillende betrokken actoren zijn vertegenwoordigd. Op
deze wijze kunnen dreigende capaciteitsproblemen bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen vroegtijdig worden gesignaleerd. In de meest
recente rapportage, over de laatste vier maanden van 2005, wordt geconstateerd dat vraag en aanbod van zittingscapaciteit (m.u.v. kantonzaken)
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vrijwel met elkaar in evenwicht zijn. De uitstroom in de keten aan vrijheidsstraffen is naar aantal en duur afgenomen.
Er zijn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat de recente
wijzigingen in de strafwetgeving op zeer korte termijn zullen leiden tot een
nieuw tekort aan celcapaciteit. Op de eerste plaats heb ik aangegeven dat
binnen de thans beschikbare capaciteit ruimte bestaat voor extra inspanningen, hetgeen betekent dat er een marge is die desgewenst ook kan
worden ingezet om een verhoogde instroom te ondervangen.
Ten tweede is het geenszins een gegeven dat er per saldo een hogere druk
op de celcapaciteit zal ontstaan als gevolg van een verzwaring van de
straffen. Zo kan de nieuw geïntroduceerde maximale tijdelijke vrijheidsstraf van 30 jaar (art. 10 Sr.) zowel in de plaats gaan komen van straffen
van 20 jaar als van levenslange vrijheidsstraffen. Mutatis mutandis geldt
een soortgelijke overweging bij de verruiming van de (deels) voorwaardelijke vrijheidsstraffen (art. 14a Sr.).
Waar het gaat om zwaardere delicten zal een eventuele verhoging van de
druk op de celcapaciteit zich overigens pas over enkele tot vele jaren
voordoen, zodat ook om die reden geen sprake is van een dreigend
probleem. Overigens wordt de wettelijke maximumstraf voor een delict
zeker niet als regel opgelegd. Ook om die reden kan derhalve niet worden
aangenomen dat verruiming van die maxima ook zonder meer tot hogere
straffen zal leiden.
Uit het hiervoor gestelde moge blijken dat er geen aanwijzingen of
redenen zijn die een gelijke zorg als die van de vice-president van het
gerechtshof in Den Haag zouden rechtvaardigen. Vanzelfsprekend zal ik de
ontwikkelingen op dat gebied nauwlettend blijven volgen en zonodig
maatregelen nemen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 oktober 2005
Met deze brief bieden wij u de zesde voortgangsrapportage over de
uitvoering van het Veiligheidsprogramma aan1.
Deze zesde voortgangsrapportage bouwt voort op de eerdere voortgangsrapportages. De rapportage beschrijft de voortgang met betrekking tot de
maatregelen en prestaties uit het Veiligheidsprogramma en beslaat de
periode 1 januari 2005 tot 1 juli 2005.
In het vragenuurtje van 27 september jl. (Handelingen II, vergaderjaar
2004–2005, nr. 4, blz. 185–186) vroeg de heer Van Heemst om een toelichting op de verschillende cijfers over veiligheid. Met deze voortgangsrapportage en de Jaarrapportage Veiligheid – die u een dezer dagen ontvangt
– hebben wij de gevraagde toelichting gegeven.
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Samenvatting

Het Veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ heeft een ambitieuze doelstelling.
In de periode 2008-2010 moet een reductie van criminaliteit en overlast in het publieke
domein met 20 tot 25% gerealiseerd worden. Deze daling moet in 2006 in de 50
probleemwijken in de 30 grote steden zichtbaar worden.
In de vorige voortgangsrapportage hebben wij gemeld dat de gekozen aanpak succesvol
lijkt. Uit de slachtofferenquêtes van het CBS bleek een daling van vermogens- en
geweldsdelicten ten opzichte van de nulmeting in 2002. De Politiemonitor Bevolking liet een
daling zien van het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelde. Ook de criminaliteit
tegen het bedrijfsleven nam af.
In deze voortgangsrapportage mogen wij constateren dat het met de ontwikkeling van de
criminaliteit en overlast de goede kant op blijft gaan. Het totale volume van de door de politie
geregistreerde criminaliteit daalde met 6,9% ten opzichte van 2002 tot 1.325 miljoen
misdrijven. Vooral vermogensmisdrijven (met name inbraken en diefstallen) zijn door de
politie minder geregistreerd. Blijvend punt van zorg is de ontwikkeling van de geregistreerde
geweldscriminaliteit. Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is in 2004, net als het jaar
daarvoor, licht gestegen. Er werden vooral meer bedreigingen en mishandelingen
geregistreerd. Deze ontwikkeling wijkt af van de ontwikkeling uit de slachtofferenquêtes die
een daling signaleerde voor alle categorieën geweldsmisdrijven. In november zal het kabinet
een actieplan met maatregelen tegen geweld in het semi-publieke en publieke domein naar
de Tweede Kamer sturen. Ook wordt een aanpak van geweld tegen bedrijven ontwikkeld.
Bemoedigend is de ontwikkeling van het ophelderingspercentage, dat stijgt van 17,8% in
2002 naar 21,1% in 2004. Het ophelderingspercentage van geweldsmisdrijven is gestegen
van 48,3% in 2002 naar 56,9% in 2004.
Ook met de door burgers ervaren buurtproblemen gaat het de goede kant op. De
Politiemonitor Bevolking laat een daling zien van de schaalscores voor overlast en fysieke
verloedering.
Ook in de 50 meetwijken veiligheid is sprake van positieve ontwikkelingen. De eenmeting in
het tweede cohort van de meetwijken laat een daling zien van de door inwoners van die
wijken ondervonden vermogens- en geweldscriminaliteit en het onveiligheidsgevoel.
Ondanks het feit dat de positieve ontwikkelingen doorzetten, kennen wij ook zorgpunten. Met
name de ontwikkelingen op het terrein van de risicojongeren baren ons zorgen. Er is sprake
van een hoge recidive en een toename van het aantal tegen jeugdige verdachten
opgemaakte processen-verbaal en van het aantal door jeugdige verdachten gepleegde
delicten. Het kabinet werkt, onder andere in het kader van Operatie Jong, aan het zoveel
mogelijk voorkomen van de uitval van jeugdigen. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan
sluitende voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, toename van het aantal
interdisciplinaire Zorg Advies Team’s (ZAT’s), het verbeteren van de kwaliteit van deze
teams, het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en het versneld invoeren van het
Elektronische kinddossier in de jeugdgezondheidszorg.
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Inmiddels zijn 61 van de 154 maatregelen voltooid. Dat is een toename van 15 maatregelen
ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. Enkele aansprekende voltooide
maatregelen zijn de invoering van de criminaliteitskaart jeugd, het verbeteren van het inzicht
in de etnische herkomst van daders, de overdracht van algemene hulpverleningstaken van
de politie, de verdere uitbouw van de Arrondissementale Justitiële Beraden, de afschaffing
van de aanwezigheidseis voor minderjarigen bij jeugdstrafzaken, afspraken met gemeenten
in het kader van GSBIII en de beveiliging van diefstalgevoelige producten.
Mede als gevolg van de extra aandacht voor de vertragingen die wij in de vijfde
voortgangsrapportage meldden, zijn enkele van die maatregelen inmiddels afgerond. Voor
enkele andere moest een nieuwe planning worden opgesteld.
De uitvoering van het Veiligheidsprogramma nadert zijn laatste jaar. Het komt er op aan de
positieve ontwikkelingen in deze laatste fase verder door te trekken. De komende periode
behoeven enkele punten van zorg nadere aandacht. Eens te meer blijkt dat de Rijksoverheid
voor succes mede afhankelijk is van onder andere medeoverheden en bedrijfsleven. Met het
project Veilige gemeenten en het Actieplan Veilig Ondernemen slaan het Rijk en zijn
partners de handen ineen om gezamenlijk de doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast
zijn er ook enkele maatregelen aan de kant van de rijksoverheid die de nodige aandacht
behoeven, zoals de onderbezetting van ISD-plaatsen en van plaatsen voor jeugdige
veelplegers in de justitiële jeugdinrichtingen en het geringe aantal aanvragen voor de
urgente aanpak. Inmiddels wordt hieraan gewerkt.
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Inleiding

Op 16 oktober 2002 heeft het kabinet Balkenende I de nota Naar een veiliger samenleving
aangeboden aan de Tweede Kamer.1 Ingevolge de status van groot project die de Tweede
Kamer aan de uitvoering van het Veiligheidsprogramma heeft toegekend, wordt de Tweede
Kamer twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering. Voor u ligt de
zesde voortgangsrapportage, die de periode 1 januari 2005 tot 1 juli 2005 beslaat.
Op 23 november 2004 hebben wij de Midterm review van het Veiligheidsprogramma
aangeboden aan de Tweede Kamer.2 De maatregelen die hieruit voortvloeien zijn in de vijfde
voortgangsrapportage geïncorporeerd in het grotere geheel. De indeling van deze
voortgangsrapportage is verder als volgt.
In paragraaf 2 wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de voortgang van het programma als
geheel. Paragraaf 3 gaat vervolgens in op de hoofdlijnen van de voortgang in de
beleidsspeerpunten uit het programma: veelplegers (3.1), risicojongeren (3.2) en urgente
aanpak (3.3). In paragraaf 4 wordt nader ingegaan op de maatregelen die als
randvoorwaarden voor een effectieve aanpak kunnen worden beschouwd. Achtereenvolgens
komen aan de orde de maatregelen die betrekking hebben op politie en opsporing (4.1),
vervolging en afdoening (4.2), sanctietoepassing (4.3), preventie en openbaar bestuur (4.4)
en op de publiek-private samenwerking (4.5).
De hoofdtekst geeft een overzicht van de betreffende terreinen. Gedetailleerdere informatie
over de voortgang op het niveau van de maatregelen en de daarin vervatte concrete
prestaties, afspraken, nul- en streefwaarde(n) wordt gegeven in de bijlagen. Bijlage I-a bevat
het overzicht van de reeds afgeronde maatregelen; bijlage I-b concentreert zich op het
proces van de nog lopende maatregelen.
In bijlage II wordt een cijfermatig beeld met betrekking tot de situatie in de objectieve en
subjectieve veiligheid gegeven.
Bijlage III-a bevat informatie over de prestatiegegevens van politie (Landelijk kader) en
strafrechtsketen; bijlage III-b bevat overige gegevens over politie en strafrechtsketen en
beoogt een beeld te geven van de algemene stand van zaken in de politie- en justitieketen.
Bijlage IV bevat de stand van zaken van het wetgevingsprogramma.
Bijlage V komt met ingang van deze voortgangsrapportage te vervallen.
Bijlage VI-a bevat de conform de Procedureregeling grote projecten voorgeschreven
rapportage over de controle door de auditdiensten. Bijlage VI-b bevat onze reactie hierop.
Bijlage VII-a bevat de monitoring bij de justitiële jeugdinrichtingen, ter uitvoering van de motie
Kalsbeek.3
De Monitor Jeugd terecht vormt bijlage VII-b behorende bij deze voortgangsrapportage.
Later dit najaar wordt ook de veelplegermonitor aan de Tweede Kamer gezonden. Ook deze
monitor behoort bij het Veiligheidsprogramma.

1

TK 2002-2003, 28 684, nrs. 1 en 2. In het vervolg aangeduid als Veiligheidsprogramma.
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TK 2004-2005, 28 684, nr. 44
TK 2003-2004, 29 200 VI, nr. 119
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Algehele voortgang van het programma

2.1

Doelstellingen in de veiligheid

De doelstelling van het Veiligheidsprogramma is een reductie van criminaliteit en overlast in
het publieke domein met 20 tot 25% ten opzichte van 2002, te realiseren in de periode 20082010. In de vijfde voortgangsrapportage hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen
op het terrein van de objectieve en subjectieve veiligheid. Voor wat betreft de objectieve
veiligheid bleek uit de slachtofferenquêtes van het CBS (meting 2004) dat het aantal
vermogensdelicten met 9,3% en het aantal geweldsdelicten met 10,8% daalde ten opzichte
van 2002 (zie tabel).

Tabel: Ontwikkeling ondervonden delicten burgers, 2002-2004
(aantal x 1000)
nulmeting
Geweldsdelicten

% stijging /

% stijging /

Doelstelling

2002

2003

2004

daling
2003-2002

daling
2004-2002

2008-2010
t.o.v. 2002

1081

1093

964

1,1

-10,8

- 20 tot 25%

1477

1342

1340

-9,1

-9,3

- 20 tot 25%

Vermogensdelicten
(excl. overige diefstal)
Bron: CBS

Met de objectieve veiligheid blijft het de goede kant op gaan. Ook ten aanzien van de
subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel) en de door burgers ervaren buurtproblemen (te
weten ernstige overlast en fysieke verloedering) zijn de ontwikkelingen positief. In de vijfde
voortgangsrapportage meldden wij, op basis van de Politiemonitor Bevolking (PMB, meting
2005), dat het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelde is gedaald van 30,8% in
2002 naar 24% in 2005.
De PMB laat op het punt van de door burgers ervaren overlast en fysieke verloedering
eveneens een bemoedigende ontwikkeling zien. De schaalscores voor beide verschijnselen
zijn ten opzichte van 2002 verder gedaald (overlast: -0,2 punt en verloedering: -0,3 punt). 4
Bijlage II bevat uitgebreider cijfermateriaal over de stand van zaken van de uitvoering van
het Veiligheidsprogramma.
Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) merkt in zijn publicatie Sociale Staat van
Nederland 2005 op dat de doelstelling van het Veiligheidsprogramma zich in de gewenste
richting ontwikkelt. Dit is, zo stelt het SCP, niet alleen landelijk zichtbaar, maar ook de lokale

4

Hoe hoger de schaalscore, hoe meer respondenten het gevoel hebben dat er sprake is het ernstige overlast

(overlast groepen jongeren, dronken mensen op straat, mensen worden lastig gevallen op straat en
drugsoverlast) en fysieke verloedering (bekladding van muren/gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op
straat en vernieling straatmeubilair).
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veiligheidsrapportages van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam zijn wat dit betreft
positief. 5

Tabel: Ontwikkeling onveiligheidsgevoel (% burgers wel eens), overlast
en fysieke verloedering (schaalscores), 2002-2005
Onveiligheidsgevoel
Ervaren ernstige

2002

2003

2004

2005

30,8%

27,7%

26,9%

24,0%

2,2

2,1

2,1

2,0

3,6

3,5

3,4

3,3

overlast
Ervaren fysieke
verloedering
Bron: PMB

50 Meetwijken
In de voortgangsrapportage van oktober 2004 hebben wij de Tweede Kamer geïnformeerd
over de ontwikkeling van de criminaliteit en overlast in een deel van de 50 geselecteerde
probleemwijken (te weten cohort 1: 20 van de 50 wijken). De eerste resultaten waren
alleszins bemoedigend te noemen: dalende slachtofferpercentages voor zowel gewelds- als
vermogendelicten en met afnemende gevoelens van onveiligheid. Onlangs zijn de eerste
deelgegevens van cohort 2 beschikbaar gekomen. 6 Uit de eenmeting voor dit deel van de
steden (en wijken) blijkt een verbetering op alle fronten. De geconstateerde verbetering is
relatief het grootst bij het slachtofferschap van geweldsdelicten (een daling van het
percentage inwoners dat slachtoffer was van geweldsdelicten van 8,9% in de nulmeting naar
6,6% in de eenmeting), gevolgd door respectievelijk onveiligheidsgevoelens eigen buurt
(daling van het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelde van 36% in de
nulmeting naar 29% in de eenmeting) en slachtofferschap van vermogensdelicten (daling
van het percentage inwoners dat slachtoffer was van vermogensdelicten van 19,2% in de
nulmeting naar 18,3% in de eenmeting). De schaalscores voor de ervaren overlast en
verloedering laten eveneens een verbetering zien: overlast en verloedering worden in
afnemende mate ervaren als een buurtprobleem. De verdere verbetering lijkt derhalve door
te zetten, waarbij nog kan worden opgemerkt dat (net zoals bij het eerste cohort) geen
sprake lijkt van verplaatsing van criminaliteit en overlast naar omliggende wijken (het
zogenoemde waterbedeffect).
Geïntegreerde veiligheidsmonitor
Het traject om te komen tot een landelijke veiligheidsmonitor vordert gestaag. Deze
veiligheidsmonitor gaat informatie bieden aan de verschillende partners op rijks-, regionaal
en lokaal niveau. Ministeries, gemeenten en politie werken dan uiteindelijk allemaal met op
5
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In principe zou dit cohort 19 steden met 30 meetwijken moeten bevatten. Met de 11 steden uit het eerste cohort

zou het beeld van de 1-meting daarmee voor de G30 compleet gemaakt kunnen worden. Door het moment van
publicatie van de oktobervoortgangsrapportage is het echter niet mogelijk de resultaten van alle gemeentelijke
onderzoeken die in 2005 worden uitgevoerd al op het publicatiemoment in beeld te hebben. Daarom moet nu
worden volstaan met 20 meetwijken in 11 steden.
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een en dezelfde veiligheidsmonitor gebaseerde cijfers. In haar onderzoek naar de aanpak
van lokaal veiligheidsbeleid ondersteunt de Algemene Rekenkamer de ontwikkeling van een
landelijke veiligheidsmonitor. Het is echter niet een traject dat van vandaag op morgen
geregeld is. In overleg met gemeenten en politie wordt beoogd de geïntegreerde
Veiligheidsmonitor in 2007 gereed te hebben. Op dit punt lopen thans de nodige initiatieven.
Zo is in de regio Gelderland-Midden een pilot gestart waarin gemeenten en politie
samenwerken. Tevens wordt met steden en politie een bestuurlijke intentieverklaring
voorbereid.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Veiligheidsmonitor Rijk is op 14 juni van dit jaar
een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ministeries van BZK en van Justitie en
het CBS. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat regels en afspraken met betrekking tot
de Veiligheidsmonitor Rijk. In het kader van de noodzakelijke continuïteit van de metingen en
de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten wordt een analyse uitgevoerd naar het
optreden van mogelijke trendbreuken. In mei 2006 zullen de eerste resultaten van de
Veiligheidsmonitor Rijk beschikbaar komen.
Geregistreerde criminaliteit
Hoewel een reductie van de geregistreerde criminaliteit niet tot de doelstellingen behoort,
kunnen we, in aanvulling op de indicatoren van het Veiligheidsprogramma, aangeven dat het
ook met de ontwikkeling van het totale volume van door de politie de geregistreerde
criminaliteit de goede kant op gaat. In 2003 daalde het totaal aantal geregistreerde
misdrijven voor het eerst na een aantal jaren van stijging (- 3,4% ten opzichte van 2002). Het
CBS signaleerde onlangs voor het tweede achtereenvolgende jaar een daling: in 2004
registreerde de politie 1,325 miljoen misdrijven (-6,9% ten opzichte van 2002). Vooral
vermogensmisdrijven (met name inbraken en diefstallen) zijn door de politie minder
geregistreerd. Blijvend punt van zorg is echter de ontwikkeling van de geregistreerde
geweldscriminaliteit. Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is in 2004, net als het jaar
daarvoor, licht gestegen. Er werden vooral meer bedreigingen en mishandelingen
geregistreerd. Deze ontwikkeling is niet overeenkomstig de door burgers gerapporteerde –
dalende – slachtoffergegevens, maar bemoedigend is wel dat geweldscriminaliteit meer de
aandacht krijgt die het verdient. De gesignaleerde toename is mede het effect van de
beoogde intensivering in de (opsporings)inspanningen van politie en justitie met name ook in
het perspectief van de bestrijding van de geweldscriminaliteit. Dat van een verhoogde
opsporingsinspanning sprake is blijkt ook uit de gunstige ontwikkeling van het
ophelderingpercentage. De politie heeft in 2004 279.000 misdrijven opgehelderd. Dit zijn er
drie duizend meer dan in 2003. Het algehele ophelderingspercentage steeg van 17,8% in
2002, via 20,0% in 2003 naar 21,1% in 2004. Ondanks de toename van het aantal
geregistreerde geweldsmisdrijven kent deze delictvorm wel het hoogste
ophelderingspercentage (56,9% in 2004; 48,3% in 2002).
Nieuw Veiligheidsprogramma
Het huidige Veiligheidsprogramma heeft een looptijd tot en met 2006. De doelstelling moet
bereikt worden in de periode 2008-2010. Om er voor te zorgen dat de huidige positieve
ontwikkelingen zich ook in de tussenliggende tijd doorzetten, presenteren wij in het najaar
van 2006 concrete maatregelen voor het laatste jaar van deze kabinetsperiode en een
doorkijk naar 2008-2010 met maatregelen en aanvullingen die door dit kabinet indicatief
worden gepresenteerd voor besluitvorming door het volgende kabinet.
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2.2

Voortgang van de maatregelen

Sinds de toevoeging van de maatregelen van de Midterm review omvat het
Veiligheidsprogramma 154 maatregelen. Op peildatum 1 juli 2005 zijn 61 maatregelen
afgerond; 15 daarvan worden via de reguliere planning en controlcycli van beide ministeries
gemonitord.
In onderstaande tabel is de stand van zaken van de maatregelen afgezet tegen de stand van
zaken in de vierde en vijfde voortgangsrapportage (vgr).
aantal
maatregelen

afgerond

in
uitvoering

volgens
tijdschema

vertraging
< 6 maanden

vertraging
> 6 maanden

e

142
154

30
46

112
108

68
60

27
20

17
28

e

154

61

93

47

21

25

4 vgr
e
5 vgr
6 vgr

Ten opzichte van de vijfde voortgangsrapportage is het aantal voltooide maatregelen
gestegen met 15. Een volledig overzicht van de voltooide maatregelen is opgenomen in
bijlage I-a. Een aantal aansprekende maatregelen die in de afgelopen rapportageperiode zijn
voltooid, zijn 7:
• de invoering van de criminaliteitskaart jeugd (9);
• het verbeteren van het inzicht in de etnische herkomst van daders (14);
• de overdracht van algemene hulpverleningstaken van de politie (79);
• de verdere uitbouw van de Arrondissementale Justitiële Beraden (91);
• de afschaffing van de aanwezigheidseis voor minderjarigen bij jeugdstrafzaken (103);
• afspraken met gemeenten in het kader van GSBIII (128);
• de beveiliging van diefstalgevoelige producten (145j).
De bijlagen I-1 en I-b geven gezamenlijk een volledig overzicht van de stand van zaken van
de maatregelen. Conform de aanbeveling van de auditdiensten bij de vijfde
voortgangsrapportage heeft een extra interne controle plaatsgevonden bij de totstandkoming
van bijlage I.
Aandachtspunten
De uitvoering van het Veiligheidsprogramma nadert zijn laatste jaar. Het komt er op aan de
positieve ontwikkelingen in deze laatste fase verder door te trekken. De quick wins die
konden worden geïncasseerd, zijn inmiddels behaald. Hoewel de uitvoering tot nog toe
voorspoedig verloopt, zien wij toch enkele punten van zorg die de komende periode nadere
aandacht behoeven.
Nu een behoorlijk aantal maatregelen voltooid is en het programma zijn weerklank moet
gaan vinden in de praktijk blijkt eens te meer dat de Rijksoverheid voor succes mede
afhankelijk is van onder andere medeoverheden en bedrijfsleven. Binnen de kaders van
bijvoorbeeld het project Veilige gemeenten en het Actieplan Veilig Ondernemen slaan het
Rijk en zijn partners de handen ineen om gezamenlijk de doelstellingen te verwezenlijken.
Wij zullen nader bezien in hoeverre belemmeringen kunnen worden weggenomen en hoe tot
verdere stimulering kan worden overgegaan.
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Daarnaast zijn ook er ook enkele maatregelen aan de kant van de rijksoverheid die de
nodige aandacht behoeven. Te denken valt aan de onderbezetting van ISD-plaatsen (zie
paragraaf 3.1), vertragingen binnen Jeugd terecht (paragraaf 3.2) en het geringe aantal
aanvragen voor de urgente aanpak (paragraaf 3.3). Ook in paragraaf 4 worden bij enkele
maatregelen zorgpunten genoemd. Mede als gevolg van de extra aandacht voor de
vertragingen die wij in de vijfde voortgangsrapportage meldden, zijn enkele van die
maatregelen inmiddels afgerond. Voor enkele andere moest een nieuwe planning worden
opgesteld. In welke mate de vertragingen de veiligheidssituatie beïnvloeden is op dit moment
nog niet inzichtelijk. Ook de komende periode zullen wij de nodige inspanningen verrichten
om de huidige vertragingen in te lopen.

2.3

Mobilisering van de samenleving

Mobilisering burger
Onder de noemer ‘Nederland Veilig’ hebben de afgelopen periode verschillende
publiekscampagnes gelopen om de bevolking aan te sporen de eigen verantwoordelijkheid
te nemen en een bijdrage te leveren aan het veiliger maken van de samenleving. In mei
2005 was er een herhaling van de campagne ‘Weet wat je te doen staat als het om geweld
gaat’ uit 2004 te zien en te horen op televisie en radio, aangevuld met inzet in bioscoop,
advertenties in dagbladen/tijdschriften, buitenreclame, advertentieborden op scholen en
universiteiten en een lespakket voor middelbare scholieren. In deze campagne lag de nadruk
op de tip “mobiliseer omstanders’. Van 13 juni tot eind juli 2005 betrof het de campagne ‘Doe
altijd aangifte’. Doel van deze campagne was burgers bewust te maken en te overtuigen van
het belang van het doen van aangifte in het kader van het realiseren van een veilige
samenleving. De campagne is in nauwe samenwerking met politie en gemeenten tot stand
gekomen. Begin november zal de campagne ‘Doe altijd aangifte’ herhaald worden met de
nadruk op de verschillende manieren van aangifte doen en waar mogelijk gericht op
specifieke doelgroepen.

Advertentie uit de publiciteitscampagne ‘Doe altijd aangifte’

Uit onderzoek blijkt dat beide campagnes goed gewaardeerd worden. De campagne ‘Weet
wat je te doen staat als het om geweld gaat’ kreeg van volwassenen een 7,2 en van
jongeren een 7,6. De campagne Doe altijd aangifte kon rekenen op een rapportcijfer van 7,3.
Ook blijkt dat het publiek de campagnes herkent als onderdeel van het brede thema
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Nederland Veilig. Het concept met De Cock als spokesman met zijn hondje Jack is sterk. Na
een jaar herinnert het publiek zich nog de vorige campagnes

Betrekken van ketenpartners en veiligheidsprofessionals
De website www.veilgheidsprogramma.nl is in januari tot en met juni 2005 gemiddeld per
maand 11.000 keer per maand bezocht. Hieruit blijkt dat er een vaste kern van bezoekers is
die de website regelmatig bekijkt. Nieuw is de externe editie van de digitale nieuwsbrief Inzet
Veiligheid. Deze nieuwsbrief attendeert de geabonneerde veiligheidsprofessionals op actuele
ontwikkelingen binnen het Veiligheidsprogramma en stimuleert de uitwisseling van kennis.
Inmiddels hebben zich ongeveer 1000 professionals aangemeld voor de Inzet Veiligheid.
In de afgelopen periode is de kring van Veiligheidsprofessionals weer bijeengekomen. De
deelnemers hebben gesproken over de belangrijkste thema’s voor het veiligheidsbeleid in de
periode 2007-2010. Vanuit hun expertise, dagelijkse praktijk en ervaringen hebben zij
suggesties voor veiligheidsthema’s gedaan, die in hun ogen een belangrijke rol moeten
spelen in het toekomstige veiligheidsbeleid.
Eind oktober zal de volgende bijeenkomst van de kring plaatsvinden.
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3

Beleidsspeerpunten

3.1

Veelplegers

De beleidsbrief veelplegers bevat maatregelen voor de aanpak van veelplegers.8 De
realisatie daarvan begint vaste vormen aan te nemen. Op lokaal niveau raakt de
samenwerking van de vele betrokken partijen steeds meer verankerd in de dagelijkse
routine.
De nieuwe strafrechtelijke maatregel ISD wordt in toenemende mate door de rechter
opgelegd. Echter nog niet in alle regio’s worden ISD-veroordelingen uitgesproken. Van de
voor 2005 beschikbare plaatsen binnen de penitentiaire inrichtingen (474, naast de 70
extramurale plaatsen) krijgt thans circa 50% (stand per juli 2005) de beoogde ISDbestemming (degenen die nog in preventieve hechtenis zitten meegerekend). De grootste
instroom vindt plaats in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vooral de
beschikbare capaciteit in het oosten en noorden blijft grotendeels nog onbenut. In de
komende periode worden de oorzaken hiervan in kaart gebracht. In de volgende
voortgangsrapportage zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.
De drie reclasseringsorganisaties zetten een deel van de extra middelen voor de
veelplegeraanpak in om binnen de inrichtingen interventieprogramma’s aan te bieden in het
kader van de ISD-maatregel. DJI en de reclasseringsorganisaties hebben afspraken
gemaakt over de inzet die de reclassering in dit verband binnen de ISD inrichtingen pleegt.
Het OM heeft daarnaast per arrondissement met de reclasseringsorganisaties afspraken
gemaakt over extra inzet voor de veelplegers buiten de maatregel ISD. Het gaat hierbij veelal
om extra toezicht en casemanagement voor de duur van de voorwaardelijke veroordeling en
de schorsing van de voorlopige hechtenis.
Aan alle bij de veelplegeraanpak betrokken organisaties is het model ketendossier
veelplegers en het bijbehorende modelconvenant gegevensuitwisseling ter beschikking
gesteld. Daarmee kunnen partijen op lokaal niveau binnen de grenzen van de
privacywetgeving informatie delen die nodig is om tot een effectieve veelplegeraanpak te
komen. Om de lokale casusoverleggen te ondersteunen bij hun informatie-uitwisseling werkt
het Ministerie van Justitie in samenwerking met de betrokken organisaties aan de
ontwikkeling van een ICT-faciliteit. In september 2005 is gestart met een pilot in twee regio’s.
Beoogd wordt nog dit jaar met de landelijke uitrol van deze ICT-faciliteit te starten.
De implementatie van de ISD maatregel bij de betrokken organisaties wordt het komende
jaar gevolgd en getoetst aan het ISD-beleidskader. Periodiek wordt bezien of zich daarbij
knelpunten voordoen.
Met het oog op de evaluatie van het veelplegerbeleid heeft het WODC de veelplegermonitor
ontwikkeld. Deze monitor levert twee keer per jaar kwantitatieve gegevens over het verloop
8
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en enkele kenmerken van de veelplegerpopulatie (zowel meerderjarige als jeugdige
veelplegers). De eerste rapportage wordt dit najaar aan de Tweede Kamer gezonden.
Jeugdige veelplegers
Voor de aanpak van jeugdige veelplegers is onder andere meer capaciteit gecreëerd in de
justitiële jeugdinrichtingen. Op 250 plaatsen zijn trekkingsrechten verleend ten behoeve van
jeugdige veelplegers uit de G4. De feitelijke bezetting van deze plaatsen wordt in
samenspraak met het OM nauwlettend gevolgd. Eventuele problemen in de uitvoering dan
wel noodzakelijke aanpassingen worden op deze manier zo snel mogelijk gesignaleerd. Eind
mei 2005 waren 124 van de 250 plaatsen bezet. Onderzocht wordt waarom de bezetting
achterblijft bij de verwachtingen. In de volgende voortgangsrapportage zal de Tweede Kamer
hierover nader geïnformeerd worden. Overigens is de afspraak dat zogenaamde
trekkingsrechtenplaatsen, die niet door jeugdige veelplegers uit een van de G4arrondissementen worden bezet, door andere jeugdige delinquenten bezet kunnen worden.
Het overzicht van effectieve aanpakken voor jeugdige veelplegers is in april jl. gereed
gekomen en gepresenteerd op verschillende congressen zoals het congres van het Landelijk
Platform Politiële Jeugdtaak. In dit congres is ook aandacht besteed aan de aanpak van
overlastgevende jeugd en groepscriminaliteit. In overleg tussen de ministeries van Justitie en
van BZK, de Nederlandse Politie Academie/LSOP en het Landelijke Platform Politiële
Jeugdtaak is besloten om het Politie Kennis Net te gebruiken om de beschikbare informatie
te ontsluiten.
De eerder genoemde veelplegermonitor zal twee keer per jaar informatie bieden over het
verloop en enkele kenmerken van de jeugdige veelplegerpopulatie.

3.2

Risicojongeren

Algemeen
In de voortgangsrapportage van oktober 2004 9 werd door de Monitor Jeugd terecht voor de
eerste keer de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in beeld gebracht. De tweede
rapportage van de Monitor Jeugd terecht maakt als bijlage VII-b onderdeel uit van deze
voortgangsrapportage.
In de rapportage over de Monitor Jeugd terecht is niet alleen gebruik gemaakt van de
bronnen over de geregistreerde jeugdcriminaliteit (zoals in de eerste rapportage) maar ook
van de uitkomsten van zelfrapportage-onderzoek, dat wil zeggen zelfgerapporteerd
daderschap onder jongeren.
Uit de tweede rapportage van de Monitor Jeugd terecht blijkt dat er in 2004 49.216
processen verbaal zijn opgemaakt tegen verdachten in de leeftijd 12 t/m 17 jaar. Dit betekent
een stijging van 17,6% ten opzichte van 2002. Deze jeugdige verdachten hebben in 2004
71.119 delicten gepleegd en dat is 13% meer dan in 2002. De toename bij recidivisten is iets
sterker dan bij first offenders. Deze stijging komt niet onverwacht. Al in de prognose voor de
sanctiecapaciteit van het WODC over de periode 2002-2008 wordt op grond van autonome
maatschappelijke ontwikkelingen, een toename van het aantal jeugdige verdachten
geraamd. Daarnaast kan nog worden gewezen op de effecten van het Veiligheidsprogramma
9
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zelf, dat nadrukkelijk een intensivering van politie en justitie ten aanzien van criminele
jeugdigen beoogt. Dit leidt tot een toename van het aantal gehoorde (jeugdige) verdachten.
Dat een toename van het aantal processen-verbaal tegen jeugdigen niet perse hoeft te
betekenen dat de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit is toegenomen, kan ook worden
onderbouwd met cijfers van zelfrapportage-onderzoek onder jeugdigen. Daaruit blijkt dat het
aantal jongeren dat zegt in 2004 een van de onderzochte delicten te hebben gepleegd
nagenoeg niet verschilt van dat in 2001.
Het programma Jeugd terecht is erop gericht eerste delicten te voorkomen en de recidive bij
jeugdige criminelen terug te dringen. Het is van belang dat de acties die daarvoor zijn
ingezet krachtig worden voortgezet. In de Midterm review 10 van het Veiligheidsprogramma
zijn daarnaast enkele aanvullende acties aangegeven. Daarmee wordt de aanpak van
jeugdcriminaliteit verbreed. De justitiële aanpak moet nog beter worden ingebed in het
bredere jeugdbeleid. Dat betekent dat probleemgedrag vroegtijdig wordt gesignaleerd, dat
kinderen die in de fout gaan nog sneller passende interventies worden aangeboden en dat
extra geïnvesteerd wordt in nazorgtrajecten. In het kader van Operatie Jong werkt het
kabinet aan het zo veel mogelijk voorkomen van de uitval van jeugdigen en daarmee aan het
verbeteren van de veiligheid. Het betreft een breed pakket aan maatregelen, waaronder
bijvoorbeeld het tot stand brengen van een sluitende keten van jeugdvoorzieningen zodat
alle kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen te bieden; het terugdringen van
het aantal voortijdige schoolverlaters; het tot stand brengen van een sluitend zorgnetwerk
rond de school in de vorm van interdisciplinaire Zorg Advies Teams (ZAT’s), waarin scholen,
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, (school)maatschappelijk werk, politie en
leerplichtambtenaren samenwerken; het elektronisch kinddossier in de
jeugdgezondheidszorg wordt versneld ingevoerd, zodat hulpverleners op eenvoudige wijze
kunnen nagaan hoe de ontwikkeling en de situatie van een kind is en zo de zorgbehoefte
van een kind goed in beeld kunnen krijgen.
Uit de onderzoeken van het WODC naar recidive en herkomst van daders blijkt dat de
recidive hardnekkig en zorgwekkend hoog is, en dat allochtone jongeren vaker als verdachte
geregistreerd staan dan autochtone jongeren. 11 Aanvullende maatregelen behelzen onder
meer afspraken met gemeenten om tot een geconcentreerde aanpak te komen. Een
duidelijke reactie op normoverschrijdend gedrag moet eerder, vaker en consequenter
worden toegepast. Een effectieve aanpak kan alleen worden gerealiseerd door een
gezamenlijke inspanning van de strafrechtsketen en instellingen die zich richten op
versterking van positieve factoren in opvoeding, vrije tijd, scholing en toeleiding naar werk.
De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd over deze aanpak.
Conform zijn toezegging tijdens het AO van 30 juni 2004 heeft de minister van BZK de
haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht van een nieuw onderzoek door de Inspectie OOV
(IOOV) naar de politiële jeugdtaak in 2006. De Inspectie zal de komende jaren de
ontwikkelingen op hoofdlijnen volgen door middel van het nieuwe toezichtstelsel dat de IOOV
momenteel ontwikkelt. Pas wanneer de jaarlijkse risicoanalyses daartoe aanleiding geven,
zal nader thematisch onderzoek naar de politiële jeugdtaak worden uitgevoerd.
Op verzoek van de Tweede Kamer rapporteert de minister van Justitie halfjaarlijks over de
ontwikkelingen van een aantal cijfermatige gegevens van de justitiële jeugdinrichtingen. De
rapportage is als bijlage VII a bij deze voortgangsrapportage opgenomen.
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Het programma Jeugd terecht kent drie kernthema’s: maatwerk, effectiviteit,
ketensamenwerking.
Maatwerk
Opvoedingsondersteuning
De ondersteuning van ouders van jongeren met (een verhoogd risico op) politiecontacten
krijgt steeds meer vorm, zowel kwalitatief als kwantitatief. Eind 2005 wordt een reeks van
producten voor deze ondersteuning opgeleverd en wordt gestart met de implementatie
daarvan.
Momenteel wordt onderzocht hoe ouders en jongeren die al met politie en justitie in
aanraking zijn gekomen intensieve pedagogische thuishulp kan worden ‘opgedrongen’. Eind
2005 is de methodiek voor de zorgmodule gereed en zal het bij wijze van pilot worden
uitgevoerd in drie regio’s (Drente, Groningen, Overijssel). De zorgmodule is gericht op
gezinnen met delinquente kinderen en het voorkomen van recidive.
In 2004 zijn afspraken gemaakt met de G4 over de versterking van het aanbod van
opvoedingsondersteuning / gezinscoaching op lokaal niveau. Doel hiervan is dat meer
(risico)gezinnen sneller en betere opvoedingsondersteuning krijgen. Vanaf 2005 komen nog
eens 47 gemeenten in aanmerking voor een financiële bijdrage van het Rijk.
Herstelbemiddeling
Herstelbemiddeling is een methode om jeugdigen meer te confronteren met de gevolgen van
hun delict. De zes pilots worden geëvalueerd en gemonitord, zodat helder wordt of
herstelrecht landelijk ingevoerd zou moeten worden, voor welke zaken het nuttig is en
hoeveel een bemiddeling kost. Dit onderzoekstraject zal in december 2005 afgerond zijn.
Schoolverzuim
Op 19 april 2005, de dag van de leerplicht, is het landelijk model ten behoeve van een
geïntegreerde aanpak van schoolverzuim binnen gemeenten gepresenteerd. Ook bij justitiële
interventies gericht op verzuim wordt gewerkt aan uniformiteit. Een inventarisatieonderzoek
naar deze justitiële interventies is al gereed en in augustus 2005 is een effectonderzoek naar
deze interventies gestart. Op basis van dit onderzoek zal worden besloten over de landelijke
inzet van Halt-afdoeningen en taakstraffen tegen schoolverzuim.
Effectiviteit
Erkenningscommissie
Op 30 augustus 2005 is de landelijke erkenningscommissie gedragsinterventies Justitie
ingesteld. De erkenningscommissie is een landelijke commissie van onafhankelijke
deskundigen, die strafrechtelijke interventies, zowel voor volwassenen als voor jeugdigen,
gaat beoordelen en accrediteren.12 De uitvoeringsorganisaties (justitiële jeugdinrichtingen,
jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Halt) zijn bezig met het
(door)ontwikkelen en/of beschrijven van hun strafrechtelijke interventies conform de
toetsingscriteria van de commissie.
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Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 Terugdringen recidive.
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Aanpassing van het jeugdstrafrecht
Onderzoek naar wenselijke aanpassingen in het jeugdstrafrecht heeft geleid tot het wetsvoorstel Gedragsbeïnvloeding jeugdigen. Het wetsvoorstel wordt dit najaar bij de Tweede
Kamer ingediend.
Het wetsvoorstel heeft ten doel de mogelijkheden die het jeugdstrafrecht biedt tot
gedragsbeïnvloeding van jeugdigen te verruimen. Het bevat daartoe de volgende
voorstellen:
•
de invoering van een nieuwe gedragsmaatregel voor jeugdigen;
•
uitbreiding van de mogelijkheden om jeugdsancties te combineren;
•
een wettelijke basis voor bijzondere voorwaarden bij schorsing van de voorlopige
hechtenis;
•
een wettelijke basis voor bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke veroordeling;
•
een aparte regeling van conservatoir beslag ten aanzien van jeugdigen.
Inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt voorzien per 1 januari 2007. Binnen drie jaar na
inwerkingtreding zullen de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de
gedragsmaatregel worden geëvalueerd. Daarbij zal een standpunt worden ingenomen
inzake de wenselijkheid van behoud van de maatregel in het Wetboek van Strafrecht.
ITB
Een van de doelen van Jeugd terecht is het vergroten van de beschikbaarheid van de
Individuele Trajectbegeleiding (ITB). Hierbij gaat het om een intensieve vorm van
jeugdreclassering. Er is een modaliteit voor hardekernjongeren en een voor allochtone
jongeren. Vanaf 2003 is de instroom van het aantal ITB-jongeren toegenomen, maar minder
dan enkele jaren geleden was geprognosticeerd. Daarom is de prognose iets naar beneden
bijgesteld. Het afgelopen jaar is er een programma-evaluatie naar de ITB uitgevoerd die op 6
juli 2005 aan de Kamer is gestuurd.13 Uit de evaluatie blijkt dat het ITB-programma
veelbelovend is, maar dat de uitvoering nog niet helemaal conform de bedoeling is. Naar
aanleiding van deze evaluatie zullen de ketenpartners opnieuw worden gewezen op de
mogelijkheden van de ITB, zal de overlap met gemeentelijke trajecten voor dezelfde
doelgroep in kaart worden gebracht en zullen de jeugdreclasseringsbegeleiders de ITB
systematischer moeten gaan uitvoeren.
Nazorg
Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat de recidive onder jongeren, in het bijzonder
jongeren die een justitiële jeugdinrichting verlaten, groot is.14
Daarom zal de komende tijd geïnvesteerd worden in nazorg voor jongeren die een JJI heeft
verlaten, naast investeringen in de effectiviteit van strafrechtelijke interventies. Daarbij wordt
aangesloten bij de Operatie Jong. Bij de aanpak van nazorg zullen ook de huidige ‘good
practices’ worden geïnventariseerd. Het Rotterdamse nazorgtraject ‘Scholing zonder
drempels’ wordt, in lijn met de toezegging van de minister van Justitie tijdens het AO van 23
juni jl., bij de inventarisatie meegenomen. In de volgende voortgangsrapportage wordt de
Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd.
Ketensamenwerking
Binnen het programma Jeugd terecht is een aantal maatregelen genomen om de
jeugdstrafrechtketen beter te laten functioneren. De evaluatie van het Justitiële casusoverleg
13
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zal eind 2005 gereed zijn. Op 1 mei 2005 is de OM-aanwijzing “Effectieve afdoening van
strafzaken jeugdigen” van kracht geworden. In aansluiting daarop is een
modelprocesbeschrijving jeugdstrafzaken opgesteld. Beide documenten vormen de basis
voor een verdere landelijke standaardisatie. In 2004 en de eerste zes maanden van 2005,
zijn de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen opnieuw verbeterd. Bovendien is de
aandacht voor doorlooptijden in voldoende mate geborgd in de interne P&C-cycli van de
ketenpartners. Het OM blijft de doorlooptijden monitoren.
Professionalisering jeugdreclassering
Het handboek jeugdreclassering is inmiddels in concept gereed en zal getoetst worden aan
de toetsingcriteria voor effectieve interventies. Dit betekent dat de definitieve versie in
december 2005 gereed zal zijn.

3.3

Urgente aanpak

De huidige werkwijze en vormgeving van de urgente aanpak zijn geëvalueerd, omdat het
aantal aanvragen terugliep. Uit de evaluatie bleek dat de bekendheid van deze voorziening
onder gemeenten laag is, de behoefte aan een dergelijk instrument wel groot is, gemeenten
behoefte hebben aan het meedenken door het Rijk en dat het instrument laagdrempelig
moet zijn. Dit jaar zal met name nog geïnvesteerd worden in de verhoging van de
bekendheid van het instrument. De vraag op welke wijze en met welke instrumenten dit het
beste kan, wordt meegenomen in het behoefteonderzoek naar ondersteuning dat in het
kader van het project Veilige Gemeenten op dit moment plaatsvindt. Op basis van de
uitkomsten, die in november beschikbaar komen, worden vervolgacties bepaald. In ieder
geval gaat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) als voorportaal
fungeren bij de aanpak om zo het frontoffice goed georganiseerd te hebben.
Inmiddels is op elf locaties gestart met de aanpak van urgente bedrijvenlocaties (onderdeel
van het Actieplan Veilig Ondernemen 1). De minister van BZK heeft op 23 juni 2005 een
bedrijvenlocatie in Alkemade geadopteerd. Dit houdt in dat de minister extra aandacht
besteedt aan deze bedrijvenlocatie en hulp biedt waar nodig. Afgelopen jaar heeft de
staatssecretaris van Economische Zaken in dit kader een winkelgebied (Rotterdam
Delfshaven) en een bedrijventerrein (Steenbergen) geadopteerd.
In mei 2005 zijn gemeenten geïnformeerd over en opgeroepen tot de aanpak van
vrijplaatsen. In deze brief is ook vermeld dat BZK de gemeenten zal ondersteunen door
middel van een website en het organiseren van rondetafelbijeenkomsten. Inmiddels is de
website gebouwd (www.hetccv.nl/vrijplaatsen) en heeft op 23 juni een rondetafelbijeenkomst
plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst zijn punten aan bod gekomen, die door verschillende
partijen zullen worden opgepakt. Een volgende bijeenkomst zal in het najaar van 2005
plaatsvinden.
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4

Maatregelen

4.1

Politie en opsporing

Resultaatsafspraken met de politie / uitvoering Landelijk Kader Nederlandse Politie
Bij het verschijnen van de vijfde voortgangsrapportage waren nog niet alle gegevens over de
uitvoering van het Landelijk Kader Nederlandse Politie (LKNP)binnen. Onderstaande
informatie is een aanvulling op de vijfde voortgangsrapportage, op basis van de volledige
gegevens. De Tweede Kamer is in een separate brief nader geïnformeerd over de beelden
en effecten van de prestaties 2004 en van het stelsel van prestatie-afspraken in het
algemeen (‘de wereld achter de cijfers’).15
Bereikbaarheid Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP) en alarmnummer 112
De bereikbaarheid van het LTP en het alarmnummer 112 gaat de goede kant op. Uit een
analyse van de gegevens van de korpsen blijkt dat in 2004 10 van de 26 korpsen de voor
2006 afgesproken norm met betrekking tot het LTP hebben behaald (80% van de oproepen
wordt binnen 20 seconden beantwoord). Zes korpsen zaten dicht tegen deze norm aan. Tien
korpsen scoorden onder de 75%. Met betrekking tot het alarmnummer 112 kan worden
gesteld dat de streefwaarde (80% van de oproepen wordt binnen 15 seconden beantwoord)
door alle korpsen ruimschoots is gehaald.
Tevredenheid laatste contact politie
De tevredenheid over het laatste contact met de politie is ten opzichte van 2003 licht
gedaald. Op dat punt moeten de korpsen nog een verbetering laten zien. In samenwerking
met de korpsen is onderzocht op welke wijze de tevredenheid van de burger beïnvloed kan
worden. De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor maatregelen die
de indicator tevredenheid laatste politiecontact kunnen laten toenemen.
Intensivering operationele vreemdelingentoezicht
In 2004 is na overleg met het politieveld het aantal eerste- en tweedelijns identiteits- en
nationaliteitsonderzoeken vastgesteld als indicator voor de intensivering van het operationele
vreemdelingentoezicht. Inmiddels heeft de Raad van Hoofdcommissarissen ingestemd met
de voorgestelde streefwaarden en zijn met alle korpsen de korpsstreefwaarden besproken.
Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden door de korpsbeheerders en de ministers van
BZK en van Justitie. In de praktijk wordt al met deze indicator gewerkt en deze vormt dan
ook vanaf 2005 onderdeel van de prestatieafspraken.
Internationale rechtshulpverzoeken
In het LKNP is tevens een resultaatafspraak gemaakt over een tijdige en adequate afdoening
van rechtshulpverzoeken. Het bleek niet mogelijk om valide gegevens uit het daartoe
gebruikte registratiesysteem LURIS te genereren. Met voorlopige afdoeningsnormen wordt
richting gegeven aan de prestaties die van de politie en het OM gezamenlijk worden
15
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verwacht. In het kader van het project NR&BR zijn de acht Internationale Rechtshulpcentra
(IRC’s) omgevormd tot zes eenheden binnen de structuur van de Bovenregionale
Recherche. Het streven is om op korte termijn meer toegesneden en daardoor
betrouwbaarder afdoeningsnormen vast te stellen.
Tegenhouden
Het concept ‘tegenhouden’ heeft tot doel drempels op te werpen ter voorkoming van
criminaliteit. Momenteel zijn politie, justitie en bestuur bezig om “tegenhouden” van abstracte
termen naar concrete toepassingen te krijgen. In eerste instantie door het ontwikkelen van
procedures en het maken van afspraken die ervoor zullen zorgen dat, wanneer wordt
geconstateerd dat een crimineel proces beter kan worden gestopt (tegengehouden) door
interventie van een gemeente, dit ook gaat gebeuren. Voor landelijke interventies
(bijvoorbeeld door het aanpassen van regels of afspraken met landelijke koepels of Europa),
is inmiddels een voorziening getroffen. De landelijke voorziening is voorlopig provisorisch
ingericht omdat nog niet zeker is hoeveel signalen uit het veld moeten worden opgepakt.
Beproefd beter werkende alternatieven naast opsporen zullen via het CCV en het Politie
Kennis Net voor het veld toegankelijk worden gemaakt. Het onderzoek naar de effecten van
tegenhouden is in september gestart en zal tevens bij gaan dragen aan het inzicht wat wél
en niet werkt en daarmee bijdragen aan het instrumentarium om criminaliteit beter te
bestrijden.
Burgernet
De pilot Burgernet in de politieregio Utrecht (gemeente Nieuwegein) is verlengd tot 1
november 2005. In september 2005 worden de resultaten van een tussentijdse evaluatie
verwacht. Op basis daarvan zal worden besloten over een bredere en eventuele landelijke
uitrol van Burgernet, inclusief Burgernet mobiel, de uitbreiding van incidenten voor inzet en
de uitbreiding van interne en externe doelgroepen (wijkagenten, particuliere
bewakingsdiensten en wijknet). Eind december zal de eindevaluatie plaatsvinden. De
aandacht zal hierbij uitgaan naar de bijdrage van Burgernet aan het aantal heterdaad
aanhoudingen, de subjectieve veiligheid, de meldingsbereidheid, de toekomstige preventieve
waarde en de algehele waardering door deelnemers en bevolking.
In de pilotperiode hebben 55 Burgernet-acties plaatsgevonden. Het betrof hier meldingen
van uiteenlopende aard: van zoekgeraakte kinderen tot het verzoek uit te kijken naar
gevluchte verdachten na een beroving. In vijf gevallen was sprake van een zoekactie met
een positief eindresultaat. De aanhouding van een aantal autokrakers was geheel te danken
aan de waarnemingen vanuit Burgernet.
Uitbreiding aangiftevoorzieningen
De minister van BZK heeft, conform zijn toezegging tijdens het AO over de vijfde
voortgangsrapportage over het Veiligheidsprogramma van 23 juni jl., geïnventariseerd hoe
de politiekorpsen de informatievoorziening aan mensen die aangifte hebben gedaan
georganiseerd hebben. Uit de inventarisatie blijkt dat de korpsen dit op verschillende wijze
hebben georganiseerd. Bij een aangifte op het bureau ontvangen inmiddels in veel korpsen
de aangevers een aangiftemap met onder andere preventieadviezen, belangrijke
telefoonnummers en informatie over het aangifteproces. Afhankelijk van het korps en de
situatie wordt na een aangifte na enige tijd een standaard afloopbericht gestuurd, dan wel
een persoonlijk afloopbericht, of, wat in steeds meer gevallen gebeurt, worden aangevers
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persoonlijk teruggebeld. Zo nu en dan komt het ook voor dat de politie een huisbezoek
aflegt, bijvoorbeeld bij slachtoffers van een woninginbraak. Ondanks de verschillen is
gebleken dat de korpsen er over het algemeen naar streven dat alle aangevers op enig
moment in het proces informatie ontvangen over de voortgang, dan wel afloop van hun
aangifte. Indien een aangifte tot opsporing of zelfs vervolging leidt, wordt de aangever
volgens de huidige processen op de hoogte gesteld, uiteraard voorzover de aangever dit
wenst. Ook als een aangifte definitief wordt opgelegd of wordt geseponeerd, ontvangt de
aangever daarover in principe bericht.
Conclusie van een eerste verkennend onderzoek naar het opzetten van een uitgebreid
landelijk (internet)aangiftevolgsysteem is dat informatieverstrekking aan de burgers op deze
manier op korte termijn niet haalbaar is. Een dergelijk volgsysteem zou namelijk pas zinvol
kunnen zijn indien daarin het gehele opsporings- en vervolgingsproces opgenomen wordt.
Dat zou een bijzonder grote operatie met verregaande consequenties betekenen, waarbij het
de vraag is in hoeverre een dergelijk systeem, gelet op de complexiteit van het opsporingsen vervolgingsproces, kan voldoen aan verwachtingen van burgers. Op het moment dat als
gevolg van bijvoorbeeld voortgaande automatisering bij de verschillende betrokken
organisaties het bouwen van een dergelijk systeem duidelijk meer eenvoudig zal worden, zal
de haalbaarheid hiervan opnieuw worden bezien.
Passend binnen het algemene streven om de tevredenheid van de burger over het laatste
politiecontact positief te beïnvloeden wordt er momenteel in diverse politieregio’s wel
geëxperimenteerd met verschillende andersoortige verbeteringen in het informatieproces.
Meld Misdaad Anoniem (M)
De anonieme meldlijn Meld Misdaad Anoniem is onverkort een succes. Ruim 50.000
meldingen jaarlijks leveren bijna 10.000 behandelbare tips op. Hierdoor worden honderden
zaken opgehelderd. De meldlijn fungeert tevens voor het ontvangen en doorgeven van tips
over terreurdreiging. Het gaat om tientallen meldingen per jaar.
Informatievoorziening politie / ICT politie
De Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP) en de ICT Service Coöperatie Politie
(ISC) hebben in het eerste halfjaar van 2005 de volgende resultaten geboekt.
• De stabiliteit van het landelijke systeem voor elektronische aangifte is sterk verbeterd.
Per 1 juli 2005 wordt dit systeem door 20 korpsen gebruikt.
• De planvorming voor de realisatie van telefonische aangifte is gestart.
• De Politie Suite Handhaving is geïmplementeerd door de korpsen.
• Het platform voor de uitwisseling van opsporingsinformatie over zware criminaliteit is op 1
juli 2005 geleverd aan 19 korpsen en gedeeltelijk in gebruik genomen.
• De implementatie van de elektronische toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA) is afgerond.
• Op 1 juli 2005 zijn 19 korpsen afnemer van de Landelijke Interceptie Organisatie. Er
wordt nog overleg gevoerd met een aantal grote korpsen, maar er bestaat een
(mondelinge) toezegging dat alle korpsen zullen aansluiten.
Het project voor de ontwikkeling van het nieuwe opsporingssysteem voor de politie is
verdeeld in een aantal stappen. De eerste stap behelst het oplossen van de knelpunten van
de informatie-uitwisseling tussen de korpsen door het ontsluiten van de informatie in de
bestaande regionale systemen voor de Infodesk-medewerkers. Deze stap zal nog in 2005 de

20

eerste resultaten opleveren. De uitvoering van de eerste stap verloopt volgens de planning.
Op korte termijn zal de planning voor de volgende stappen gereed zijn.
De ISC heeft op 1 juli 2005 bijna 90% van de locaties aangesloten op het nieuwe
datacommunicatienetwerk, de Nutsvoorziening. De ISC heeft op 1 juli 2005 het beheer van
de ICT-voorzieningen van de korpsen in de vijf verzorgingsgebieden Noord-Oost, West,
Noord-West en Zuid-West en Zuid overgenomen. De overdracht van het beheer door de
korpsen in het verzorgingsgebied Midden bevindt zich in een vergevorderd stadium. Er wordt
nu gewerkt aan de concentratie en consolidatie van de systemen en de
kantoorautomatisering in de verzorgingsgebieden die nog zal doorlopen tot in 2006.
Het voornemen is om op 1 januari 2006 een publiekrechtelijke vraagorganisatie en
aanbodorganisatie op te richten als opvolgers van de bestaande privaatrechtelijke
organisaties CIP en ISC en het agentschap ITO. De publiekrechtelijke ICT-organisaties
zullen worden vormgegeven op basis van de Wet Samenwerkingsvoorzieningen. Deze wet is
aanvaard door de Eerste Kamer. De AMvB, het Besluit Samenwerkingsvoorzieningen, is
aangeboden aan de Tweede Kamer. Vervolgens zal de Raad van State om advies hierover
worden gevraagd. De voorbereiding van de oprichting van de publiekrechtelijke ICTorganisaties op bestuurlijk/juridisch, financieel en personeel/organisatorisch gebied is
inmiddels vergevorderd. De besluitvorming over de oprichting van beide organisaties wordt
vertraagd door de bestuurlijke discussie over de evaluatie van de politieorganisatie. Of de
geplande einddatum wordt gehaald is nog onzeker.
Kerntakendiscussie
In juli 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de kerntaken van de politie. 16 Eind dit
jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de in de brief genoemde
maatregelen en het verloop van de kerntakendiscussie in de praktijk.
Prestatiebekostiging
In 2004 is de eerste prestatiebekostiging met betrekking tot de afspraken uit het LKNP
uitgekeerd. In 2005 wordt ook prestatiebekostiging uitgekeerd. Hier wordt momenteel de
laatste hand aangelegd. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitslag.
Budgetverdeelsysteem
In juli 2005 is het eerste rapport van het vervolgonderzoek herziening budgetverdeelsysteem
politie (BVS) verschenen. In het rapport is een voorstel voor een nieuw systeem gedaan. Het
rapport is in juli 2005 voor advies aan de Raad van Hoofdcommissarissen en het
Korpsbeheerdersberaad voorgelegd. In oktober 2005 zal het tweede rapport over de
financiële uitkomsten en voorstellen voor een overgang naar de structurele situatie gereed
zijn. Dit rapport zal na ontvangst van het advies over het eerste rapport aan de Raad van
Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad worden voorgelegd. Besluitvorming
over een nieuw systeem zal begin 2006 zijn afgerond, invoering van het nieuwe systeem is
voorzien in 2007. Voor een aantal korpsen waar sprake is van acute knelpunten zijn
inmiddels tijdelijke maatregelen genomen.
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Wetsvoorstel Versterking bevoegdheden op rijksniveau
Op 26 mei 2005 is de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer
gezonden. 17 De Tweede Kamer heeft aangekondigd het wetsvoorstel Versterking
bevoegdheden op rijksniveau na het zomerreces plenair te zullen behandelen.

4.2

Vervolging en afdoening

Adequate verwerking
In het Landelijk Kader politie zijn afspraken gemaakt over de verwerking van extra zaken
door het OM. In de vijfde voortgangsrapportage hebben wij bericht dat OM en ZM is staat
zijn gebleken om de toestroom van extra zaken adequaat te verwerken. De verwerking van
de extra zaken heeft ook de afgelopen periode geen problemen opgeleverd.
OM-afdoening
Om de instroom van zaken adequaat te kunnen verwerken wordt onder meer voorzien in
een nieuwe afdoeningsmodaliteit. De juridische grondslag van de buitengerechtelijke
afdoening van strafzaken wordt aangepast. Het wetsvoorstel OM-afdoening beoogt de
doelmatigheid binnen de keten te vergroten. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat enkel de
zwaardere zaken nog bij de strafrechter terecht komen. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2005
aangenomen in de Tweede Kamer. Op 27 september 2005 heeft het voorbereidend
onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie plaatsgevonden.
Ketencoördinatie
Op de vier speerpunten van het Programma Informatievoorziening Strafrechtsketen zoals
aangegeven in de vijfde voortgangsrapportage, is vooruitgang geboekt. Een document dat
de architectuur voor de informatievoorziening voor de keten beschrijft, inclusief de kaders en
uitgangspunten, komt binnenkort gereed. De aansluitingen van de diverse systemen in de
strafrechtsketen aan de Verwijsindex Personen (VIP) komen voor het merendeel in de loop
van dit jaar gereed. In bijlage I-b (maatregel 5) is aangegeven welke aansluitingen in het
eerste halfjaar gerealiseerd zijn. Het schonen van de bestanden van de strafrechtsketen
krijgt zijn beslag onder meer in het kader van de koppeling van het Justitieel
Documentatiesysteem (JDS) aan de Verwijsindex Personen en de invoering van het
burgerservicenummer (BSN). Veel aandacht wordt besteed aan de zorgvuldige en effectieve
invoering van het gebruik van biometrie voor de identificatie van justitiabelen in de
strafrechtsketen (verdachten en veroordeelden). Met ingang van 1 november 2005 wordt een
loket gerealiseerd voor de strafrechtelijke informatievoorziening en met ingang van 1 januari
2006 zal de Justitiële Informatiedienst operationeel zijn.
Versterking regionalisering
Per brief van 5 juli 2005 zijn de taakorganisaties van Justitie en de voorzitters van de
Arrondissementale Justitiële Beraden (AJB’s) geïnformeerd over het nieuwe protocol voor de
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AJB’s. Uitdrukkelijk is besloten om deze structuur, die oorspronkelijk een experimenteel
karakter had, definitief te maken.
Genoemde brief gaat onder meer in op de positie van de Hoofdofficier van Justitie in zijn rol
als voorzitter van het AJB. De deelnemers aan het AJB zijn afkomstig uit organisaties die
ook een domeinmonopolie hebben te behartigen. Dat impliceert dat de hoofdofficier wel
procesverantwoordelijkheid maar geen eindverantwoordelijkheid kan dragen voor het
uiteindelijke AJB-resultaat. Wel mag van de voorzitter worden verwacht dat hij voorstellen
doet die de eenheid in opstelling en optreden bevorderen.
In dezelfde brief is informatie verschaft over nieuwe spelregels in de samenwerking tussen
de Justitieorganisaties. Belangrijk is de introductie van een vorm van budgetflexibiliteit die de
samenwerking tussen organisaties kan vergemakkelijken en initiatieven tot innovatie
mogelijk maakt. Uiteraard is veiliggesteld dat het budgetrecht van de Staten-Generaal niet
wordt aangetast.
De AJB’s krijgen een belangrijke rol als afstemmingskader in de startfase van de jaarlijkse
P&C-cyclus. Dit werkt enerzijds uit in het opstellen van niet-vrijblijvende afspraken op
arrondissementsniveau en voedt daarmee anderzijds tegelijkertijd vanuit de regio de
hoofdkantoren met gegevens die voor de opstelling in relatie tot de departementale begroting
van belang zijn.
Hiermee zijn de maatregelen 91 en 92 voltooid.
Versterking rechtsprekende macht
Door middel van een aantal wettelijke maatregelen worden praktische knelpunten in het
strafproces weggenomen en de zaaksdruk bij de strafrechter verminderd, om een
slagvaardige strafrechtspleging te behouden en te bevorderen. Inmiddels is de Wet van 16
juli 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht in
werking getreden. 18 Thans is in behandeling bij de Staten-Generaal het Wetsvoorstel OMafdoening (29 849). Onlangs heb ik uw kamer het Wetsvoorstel stroomlijnen hoger beroep
en verzet toegezonden.
Sectorprogramma straf
In het kader van het sectorprogramma straf worden door de Raad voor de rechtspraak en
het Landelijk overleg van strafsectorvoorzitters (LOVS) diverse maatregelen getroffen die
beogen ondersteuning te bieden aan de strafsectoren van gerechten. De afgelopen periode
zijn de volgende concrete resultaten geboekt. Er is een begin gemaakt met de implementatie
van het Geïntegreerd Proces Systeem (GPS). Het betreft een nieuw geautomatiseerd
systeem ter ondersteuning van het strafproces. Het systeem biedt mogelijkheden het
schuiven van papier terug te dringen (digitalisering van dossier) en de uitwisseling van
stukken te versnellen. Voorts is een aanhoudingenprotocol geïmplementeerd dat ziet op de
terugdringing van aanhoudingen voor onbepaalde tijd. Het protocol is inmiddels een
onderdeel geworden van de feitelijke werkprocessen van de strafsectoren en het handelen
van de strafrechter. Prestatiecijfers laten zien dat het protocol zijn vruchten afwerpt. Voor
zover dit binnen de invloedsfeer van de rechtbanken ligt, zijn ook resultaten geboekt met het
terugdringen van het aantal aanhoudingen voor bepaalde tijd.
18
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4.3

Sanctietoepassing

De modernisering van de sanctietoepassing heeft zich vanaf 2002 ontwikkeld langs een
tweetal sporen. Enerzijds diende een einde te worden gemaakt aan de acute
capaciteitstekorten, die zich vanaf 2001 voordeden en waarvan de prognoses luidden dat ze
in omvang zullen toenemen. Anderzijds diende de effectiviteit van het sanctiestelsel te
worden verbeterd. De op kwantiteit gerichte maatregelen hebben inmiddels zodanige
vruchten afgeworpen dat de kwalitatieve aspecten, de effectiviteit betreffende, steeds meer
aandacht kunnen krijgen. Het beleid ter versterking van de effectiviteit van het sanctiestelsel
krijgt steeds meer vorm, maar er moet met name in de uitvoering nog veel gebeuren. De
bereikte resultaten ten aanzien van de vergroting van de capaciteit en de verbetering van de
effectiviteit zullen achtereenvolgens de revue passeren. Daaraan wordt toegevoegd de stand
van zaken met betrekking tot de aanpassing van de organisatie van de uitvoering en met
betrekking tot de wetgeving.
Capaciteit
Het project Modernisering sanctietoepassing ligt op koers om de doelstelling voor
capaciteitsuitbreiding met 8060 plaatsen in 2008 te halen. Intramuraal kon de capaciteit
sneller groeien dan in 2003 werd voorzien, met name door de gereedkoming van
meerpersoonscellen. De extramurale uitbreiding blijft hierbij iets achter. Per saldo liggen de
uitbreidingen op schema.
Eén van de maatregelen van het Veiligheidsprogramma was om 600 plaatsen te reserveren
voor de aanpak van de arrestantenproblematiek. De Dienst Justitiële Inrichtingen en het
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) tekenden een overeenkomst om deze plaatsen te
realiseren. In 2004 werd het aantal plaatsen verhoogd naar 1.200. Omdat de uitbreiding van
de intramurale capaciteit sneller is verlopen, blijkt het in 2005 mogelijk om nog meer
arrestanten te plaatsen. De bij het CJIB bestaande werkvoorraden worden hierdoor
ingelopen. Omdat uit onderzoek, dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door
onderzoeksbureau Significant, is gebleken dat het wegwerken van deze werkvoorraden
meerdere jaren vergt, zijn deze voorraden betrokken in de meerjarige prognoses aangaande
sanctiecapaciteit.
Effectiviteit
Selectie
Voor een doelgerichte benadering van justitiabelen worden twee instrumenten ontwikkeld:
quick scan en RISc.
De quick scan, die toegepast wordt bij inverzekeringstelling, moet informatie gaan opleveren
over de wijze waarop efficiënt en effectief met een verdachte c.q. veroordeelde kan worden
omgegaan. De quick scan is in pilots getest op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Bij nadere
uitwerking van de benodigde aanpassing van het instrument is geconstateerd dat een
herontwikkeling van het instrument noodzakelijk is. Momenteel wordt het instrument
bijgesteld, zodat bij invoering over een zo effectief mogelijk instrumentarium beschikt kan
worden. De planning voorziet in een evaluatie van de nieuwe pilots in het voorjaar van 2006.
Implementatie zal afhangen van de uitkomsten van de evaluatie en vindt plaats in de tweede
helft van 2006.
Het diagnose-instrument RISc is ontwikkeld om gedetineerden te kunnen selecteren die in
aanmerking komen voor interventies die zijn gericht op recidivevermindering. De landelijke

24

implementatie van het diagnose-instrument RISc verloopt voorspoedig en zal naar
verwachting eind 2005 zijn afgerond.
Voorwaardelijke invrijheidstelling
De Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de huidige vervroegde
invrijheidstelling wijzigt in een voorwaardelijke invrijheidstelling. Het advies gaf aanleiding tot
beraad met ketenpartners. Inmiddels is een nieuwe koers gekozen die recht doet aan de
opmerkingen van de Raad van State. Om de voorwaardelijke invrijheidstelling optimaal te
laten bijdragen aan de effectiviteit van de straf is ervoor gekozen vrijheidsstraffen tot 12
maanden van de regeling uit te zonderen. Bij langere vrijheidsstraffen is de periode van
voorwaardelijke invrijheidstelling voldoende lang om zonodig met behulp van bijzondere
voorwaarden bij te dragen aan de reïntegratie van de veroordeelde, in het kader van het
terugdringen van recidive. Het wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling zal in oktober
aan de Tweede Kamer worden gezonden.
Extramurale modaliteiten
In het kader van een meer effectief sanctiestelsel wordt op diverse manieren gewerkt aan
een uitbreiding van extramurale modaliteiten. Dit levert een bijdrage aan de oplossing van
zowel het kwantitatieve probleem van de druk op de intramurale capaciteit, als het
kwalitatieve probleem van de beperkte effectiviteit van de huidige sancties.
Op 25 augustus jl. heeft de minister van Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de
plaats van huisarrest (voorheen ‘elektronische detentie’) in het sanctiestelsel.19 In deze brief
is het voornemen geuit huisarrest te introduceren als een nieuwe hoofdstraf, op te leggen
door de rechter. Huisarrest zal de leemte vullen die bestaat tussen de taakstraf en de
intramurale vrijheidsstraf. Daarnaast zal huisarrest in individuele gevallen kunnen worden
toegepast als vervangende straf bij niet-betaalde geldboetes, wanneer de rechter dit in zijn
vonnis heeft opgenomen. Veroordeelden die onder huisarrest staan zijn verplicht om thuis te
blijven; met elektronische middelen wordt gecontroleerd of iemand zich ook daadwerkelijk
thuis bevindt. Huisarrest is primair gericht op vrijheidsbeneming, maar onderscheidt zich van
intramurale vrijheidsbeneming doordat het sociale netwerk in stand kan worden gehouden en
mogelijke detentieschade wordt beperkt. Op basis van de besluiten over de plaats van
huisarrest in het sanctiestelsel zal een nieuw wetsvoorstel worden opgesteld, dat naar
verwachting begin 2006 gereed zal kunnen zijn om in consultatie te geven.
Verder zal het gebruik van voorwaardelijke sancties met bijzondere voorwaarden worden
uitgebreid. Momenteel vindt onder begeleiding van het WODC een onderzoek plaats naar de
opleggings- en uitvoeringspraktijk van voorwaardelijke modaliteiten. De resultaten van dit
onderzoek zullen in december 2005 beschikbaar zijn. Vervolgens wordt er een beleidskader
opgesteld, dat naar verwachting begin 2006 aan de Kamer gezonden zal worden.
Terugdringen recidive
De minister van Justitie heeft in maart 2005 verschillende onderzoeken naar recidive onder
justitiabelen aangeboden aan de Tweede Kamer. 20 Vanaf 2006 zal de Kamer jaarlijks worden
geïnformeerd over de recidivecijfers met betrekking tot de justitiële jeugdinrichtingen, het
gevangeniswezen en de tbs. De gegevens worden opgenomen in een bijlage bij het
departementale jaarverslag.
19
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Er worden veel maatregelen getroffen om de recidive onder justitiabelen terug te dringen.
Een van die initiatieven is de beoordeling van bestaande en nieuwe gedragsinterventies.
Wanneer gedetineerden worden geselecteerd voor gedragsinterventies is het van groot
belang dat deze interventies ook daadwerkelijk effect sorteren. Tot op heden was er sprake
van vele soorten gedragsinterventies, waarvan niet altijd vaststond dat ze een positieve
invloed hadden op het gedrag. Naar aanleiding van het rapport Gedragsinterventies is
besloten - in samenwerking met het programma Jeugd terecht - een erkenningscommissie
voor gedragsinterventies in te stellen. De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
heeft als functie de kwaliteit van intramurale en extramurale gedragsinterventies voor
justitiabelen te beoordelen. Het gaat daarbij om de vraag of de gedragsinterventies kunnen
leiden tot vermindering van recidive bij zowel meerderjarigen als minderjarigen. Het
vertrekpunt voor de beoordeling van de onafhankelijke commissie is een aantal criteria die
door het ministerie van Justitie zijn opgesteld. Gedragsinterventies die negatief worden
beoordeeld zullen niet (meer) worden uitgevoerd. Een positieve beoordeling van een
gedragsinterventie door de commissie is een voorwaarde voor financiering van de interventie
door Justitie. Op 30 augustus jl. heeft de minister van Justitie de erkenningscommissie
geïnstalleerd. Dit najaar zal de commissie starten met de beoordeling van de eerste
beschrijvingen van interventies.
Verbetering aansluiting zorgverlening en justitiële interventies
Op 25 augustus jl. heeft de minister van Justitie, mede namens de ministers van VWS en
Financiën, de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de beleidsvoornemens voor
verbetering van de aansluiting van zorginterventies en justitiële interventies.21 Alleen een
gezamenlijke inspanning van Justitie en de andere betrokken sectoren zoals de gemeenten,
zorg- en hulpverleningsinstellingen zal effect kunnen sorteren. In de brief worden
maatregelen aangekondigd die zijn gericht op verbetering van de sturing door de minister
van Justitie, een betere overgang tussen de sectoren en beheersing van schaarste aan
capaciteit. In overleg met alle betrokken ketenpartners zal een implementatieplan worden
opgesteld, waarna de daarbij behorende wetgeving zal worden voorbereid. De implementatie
van de maatregelen kan begin 2006 van start gaan. Per 1 januari 2007 zal de vorming van
een budget voor zorg in strafrechtelijk kader op de begroting van Justitie zijn afgerond.
Nazorg
In paragraaf 3.1 over veelplegers zijn de ontwikkelingen op het gebied van nazorg al
genoemd. In aanvulling daarop kan worden gemeld dat in 2004 is gestart met het aanstellen
van medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening binnen de Penitentiaire Inrichtingen.
Deze moeten voorzien in een naadloze aansluiting tussen het justitiële traject en de
maatschappelijke vervolgvoorzieningen. Over de inzet van deze medewerkers
Maatschappelijke Dienstverlening is de Tweede Kamer bij brief van 20 mei 2005
geïnformeerd.22 De Kamer is daarbij tevens geïnformeerd over de inzet van extra middelen
(€ 5 mln.) van het amendement 90 op de Justitiebegroting. 23 Deze worden aangewend om in
principe elke gedetineerde systematisch te screenen op de primaire leefgebieden en om de
gemeenten tijdig voor ontslag uit detentie te informeren.
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Organisationele aanpassingen
De Nieuwe Inrichting
De Dienst Justitiële Inrichtingen bevindt zich momenteel in het transformatieproces De
Nieuwe Inrichting (DNI), gericht op een meer functionele tenuitvoerlegging van straffen. Er
vindt daartoe een herschikking plaats van de capaciteit naar de drie domeinen preventief
gehechten, kortverblijvenden en langverblijvenden en de verder nog te onderscheiden
doelgroepen bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring, strafrechtelijke vreemdelingen en
bijzondere groepen. Een aantal maatregelen in het kader van modernisering van de
sanctietoepassing is opgenomen en verweven in het deelprogramma Detentie en
Behandeling op Maat; de voortgang van deze maatregelen is hiermee gekoppeld aan de
voortgang van DNI. Dit geldt onder andere voor het doorplaatsen van in eerste aanleg
veroordeelden. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2006 zal de
implementatie van de maatregel gefaseerd plaatsvinden. In 2006 wordt de capaciteit in
gevangenissen met 1.200 celplaatsen uitgebreid, onder gelijktijdige inkrimping van de
capaciteit in huizen van bewaring met een gelijk aantal plaatsen, en worden in eerste aanleg
veroordeelden naar deze plaatsen doorgeplaatst. Uiterlijk met de afronding van de
transformatie van DJI in 2007 zal vrijwel iedere in eerste aanleg veroordeelde persoon
worden doorgeplaatst van een huis van bewaring naar een gevangenis.
Reclasseringsorganisaties
Bij brief van 14 maart 2005 heeft de minister van Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd
over het toekomstig takenpakket van de reclassering en de consequenties voor de
positionering en de aansturing. 24 In deze brief zijn de belangrijkste wijzigingen in de inrichting
van de organisatie geschetst, met name de instelling van de Advies- en DistributiePunten
Reclassering. Daarnaast is ingegaan op de sturende rol van de opdrachtgevers van de
reclasseringsproducten en is de verdere voortgang van het gezamenlijke verandertraject en
de tijdsplanning van de toekomstige reclasseringsorganisatie besproken. De veranderingen
die worden ingezet zullen een belangrijke kwaliteitsverbetering van het reclasseringswerk
teweegbrengen. De vernieuwingen in de taken en het productenpakket zullen volgens
planning in de komende twee jaar hun beslag krijgen. Om de positie en de taken van de
reclassering goed te verankeren komt er een wetsvoorstel op de reclassering ter vervanging
van de huidige regelgeving, waaronder de Reclasseringsregeling. De Kamer kan het voorstel
van wet naar verwachting uiterlijk eind 2006 tegemoet zien.
Wetgeving
De wijziging van de Penitentiaire beginselenwet ten behoeve van doorplaatsen van in eerste
aanleg veroordeelden zal op 1 januari 2006 in werking treden. Vanaf die datum zal de
implementatie van de maatregel gefaseerd plaatsvinden. De implementatie gaat later dan
gepland van start om deze beter te kunnen afstemmen op de wijzigingen die voor het
gevangeniswezen voortvloeien uit het project De Nieuwe Inrichting.
Een wetsvoorstel betreffende de herziening van de huidige vervroegde invrijheidstelling in
een invrijheidstelling onder voorwaarden zal in oktober 2005 bij de Tweede Kamer worden
ingediend. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2007.
Het wetsvoorstel voor huisarrest (voorheen ‘elektronische detentie’) voor kortgestraften is in
voorbereiding. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2006 bij de Tweede Kamer
worden ingediend.
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4.4

Preventie en openbaar bestuur

Veiligheid binnen het Grotestedenbeleid
Met de ondertekening van de maatwerkconvenanten op 11 maart 2005 is het traject om
afspraken te maken met de G30 over onder meer veiligheid afgerond. De uitvoering is
inmiddels in volle gang.
De verantwoording over de resultaten van de aanvullende afspraken die voor het jaar 2004
met de G30 zijn gemaakt, wordt thans, in het kader van de algehele beoordeling van de
tweede convenantsperiode GSB (1999 – 2004), rijksbreed beoordeeld. In december 2005
wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie GSBII, inclusief de resultaten op de
aanvullende afspraken voor veiligheid.
Veiligheid in overige gemeenten
Het Project Veilige Gemeenten heeft primair tot doel het versterken van de regierol van
gemeenten en het verhogen van de prestaties van gemeenten op het gebied van veiligheid,
waarbij de focus op de middelgrote en kleine gemeenten ligt. Het project richt zich daarvoor
op vier deeltrajecten:
• effectief faciliteren;
• aanpakken problemen veiligheid/regierol gemeenten;
• inzicht in veiligheidssituatie gemeenten: meten en vergelijken prestaties;
• sturingsconcepten Rijk-gemeenten.
Het project is een gezamenlijk project van BZK en de VNG, in samenwerking met het CCV.
Het projectplan is in het Strategisch Beraad Veiligheid van 6 juli jl. geaccordeerd, waardoor
beide partijen zich gecommitteerd hebben aan het plan van aanpak, dat onlangs aan de
Tweede Kamer is gezonden.25 Op dit moment wordt de projectorganisatie ingericht.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt over intensivering van de inzet van het CCV in 2005 en
worden afspraken voor 2006 voorbereid.
De Leidraad integraal veiligheidsbeleid wordt in oktober 2005 aan de Tweede Kamer
gezonden. In november zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de
ondersteuningsbehoefte onder gemeenten verschijnen. Op basis hiervan wordt bepaald
welke vervolgacties genomen worden.
De gemeentelijke inrichting van veiligheid is een van de knelpunten voor gemeenten bij de
invulling van hun regierol. Ook de uitkomsten van het onderzoek naar best practices op dit
terrein komen in november beschikbaar.
BZK en VNG verrichten gezamenlijk een onderzoek naar de mogelijkheden voor een
juridische basis voor de regierol en lokaal leiderschap en op welke terreinen dit zou moeten
ingrijpen. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2005 gereed.
Justitie in de buurt
Vanaf 2005 is het Jib-nieuwe stijlbeleid van start gegaan. In 2004 zijn de eerste aanvragen
beoordeeld. In 2005 zijn nog twee subsidieverzoeken ingediend. Op korte termijn vindt
hierover besluitvorming plaats. Twee bestaande Jib-bureaus hebben een beroep gedaan op
de overgangsregeling. Deze verzoeken zijn gehonoreerd. Dit betekent dat er nu zes Jibbureaus gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling. Tot 15 september jl. konden de
arrondissementen aanvragen indienen voor subsidiëring in 2006.
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Intensivering van handhaving en toezicht
De Eerste Kamer heeft op 28 juni jl. het wetsvoorstel cameratoezicht op openbare plaatsen
aangenomen. Het wetsvoorstel geeft een wettelijk kader waarin gemeenten met het oog op
de handhaving van de openbare orde kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s in het
publieke domein. Inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 januari 2006.
Voor gemeenten is met ingang van 1 januari 2005 de mogelijkheid gecreëerd om particuliere
functionarissen met beperkte opsporingsbevoegdheid in te zetten voor het uitvoeren van
opsporingstaken op het terrein van de kleine ergernissen.
Op 4 juli 2005 heeft de Tweede Kamer het Verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte vastgesteld. Op basis van de Nota naar
aanleiding van het Verslag kan dit najaar behandeling in de Tweede Kamer plaatsvinden.
Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel en van het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout
parkeren en andere lichte verkeersovertredingen is voorzien per 1 januari 2006.
Aanpak geweld
Het kabinet heeft de noodzaak gezien om de aanpak van geweld te intensiveren. In de
Midterm review bij het Veiligheidsprogramma is daarom de aanpak van geweld aangemerkt
als (nieuw) accent binnen het Veiligheidsprogramma waarvoor een actieplan moet worden
opgesteld. Ter voorbereiding op het Actieplan tegen Geweld is een beleidsverkenning
uitgevoerd naar de aard, omvang, gevolgen, oorzaken, risicofactoren, huidige maatregelen
en de preventieve mogelijkheden ter beteugeling van het geweld. In september 2005 is de
beleidsverkenning "Aanpak van geweld; Van afzijdigheid naar betrokkenheid" via het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gepubliceerd. Uit deze beleidsverkenning
blijkt dat vooral in het semi-publieke en publieke domein geweld een betere aanpak behoeft.
In overleg tussen de ministeries van Justitie, BZK, OCW, VWS, V&W en SZW zijn
vervolgens voor deze domeinen maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen worden
opgenomen in het Actieplan tegen Geweld, dat in november 2005 naar de Tweede Kamer
wordt gestuurd. Het Actieplan zal zich ook richten op oorzaken en risicofactoren, op daderen slachtoffergerichte maatregelen en op randvoorwaarden zoals de effectiviteit van de
aanpak van geweld, de samenwerking, strafrechtelijke knelpunten en het stroomlijnen van de
diverse geweldsmonitoren.
Tenslotte wordt een aanpak ontwikkeld om geweld tegen bedrijven tegen te gaan.
Aanpak huiselijk geweld
In lijn met het Hoofdlijnenakkoord en de kabinetsnota Privé Geweld – Publieke Zaak wordt
gewerkt aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld. 26
Voor een effectieve aanpak is een infrastructuur nodig die bestaat uit lokale of regionale
samenwerkingsverbanden van politie, openbaar ministerie, reclassering, vrouwenopvang,
advies- en meldpunten kindermishandeling, maatschappelijk werk, forensische psychiatrie
en andere partners. Zij moeten gezamenlijk bindende afspraken maken en een sluitende
aanpak bieden. Gemeenten hebben een regietaak: zij moeten de lokale en regionale partijen
bijeen brengen. Het is de bedoeling dat de advies- en steunpunten huiselijk geweld die nu in
de centrumgemeenten en andere grote gemeenten worden opgezet, als front office gaan
fungeren. Het aantal samenwerkingsverbanden en gemeenten die hun regietaak actief
26
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uitvoeren, lijkt sterk te zijn toegenomen. Een exact beeld is te verwachten als begin 2006 de
tweede inventarisatie van de aanpak van huiselijk geweld zal zijn afgerond. Alle 35
centrumgemeenten hebben inmiddels gebruik gemaakt van de stimuleringsmaatregel van
VWS die het mogelijk maakt om subsidie aan te vragen voor de oprichting of uitbreiding van
advies- en steunpunten huiselijk geweld. Deze advies- en steunpunten zullen in 2006 alle
operationeel zijn.
Een belangrijk instrument bij de aanpak van huiselijk geweld vormt de wetgeving die het
mogelijk maakt om bij dreigend huiselijk geweld (of dreigende escalatie daarvan) plegers een
preventief huisverbod op te leggen. Een concept wetsvoorstel is in juni 2005 aan een aantal
colleges en raden voorgelegd ter consultatie. De reacties zullen worden verwerkt in een
versie die eind dit jaar aan de Raad van State zal worden voorgelegd.
In juni 2005 hebben de minister voor V&I en de minister van Justitie een voortgangsbericht
over de aanpak van eergerelateerd geweld aan de Tweede Kamer gezonden. 27 Vanaf het
najaar wordt een reeks van activiteiten uitgevoerd die onder meer zijn gericht op het
vergroten van deskundigheid bij professionals en het verbeteren van de samenwerking. Zo
investeert het kabinet onder meer in trainingen voor medewerkers van de politie en de
vrouwenopvang en protocollering van de aanpak.
Voor de aanpak van huiselijk geweld is inzicht in de aard en omvang noodzakelijk. De
minister van SZW heeft, vanuit zijn rol als coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid,
de Lokale index huiselijk geweld (in pilotfase genaamd Vrouwen Veiligheids Index) laten
ontwikkelen. Deze index biedt gemeenten de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de aard
en omvang van het huiselijk geweld. Hij heeft dit instrument in juni 2005 aan de Tweede
Kamer aangeboden. 28 De VNG zal het onder de aandacht brengen van gemeenten.
Beleid coffeeshops / huisteelt nederwiet
Met de beleidsbrief cannabis 29 wordt onder meer uitwerking gegeven aan de in het
Veiligheidsprogramma opgenomen voornemens om het beleid ten aanzien van coffeeshops
en de huisteelt van nederwiet aan te scherpen. Het is van belang om niet alleen
strafrechtelijk op te treden tegen individuele telers, maar om ook criminele organisaties
achter de grootschalige teelt in beeld te brengen en aan te pakken. Daartoe heeft het OM
een plan van aanpak grootschalige wietteelt opgesteld. Op korte termijn zal in de regio
Limburg en Noord-Brabant gestart worden met recherche-onderzoeken naar criminele
organisaties achter de teelt. Zoals aangekondigd in het Veiligheidsprogramma wordt ingezet
op de aanpak van de rol van growshops, als toeleverancier van de wietteeltbranche. Uit de
doorlichting van de cannabisbranche, waarover de Tweede Kamer op 5 juli 2005 is
geïnformeerd, blijkt dat growshops fungeren als motor en stimulator van de
cannabisbranche, in het bijzonder met betrekking tot de teelt van nederwiet. 30 In deze brief is
aangekondigd dat de rol van growshops zal worden teruggedrongen door een combinatie
van strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen. Wat betreft de strafrechtelijke aanpak zullen
de uitkomsten van de doorlichtingsonderzoeken worden betrokken bij de bovengenoemde
recherche-onderzoeken van het Openbaar Ministerie.
Om de knelpunten bij bestuurlijk optreden tegen niet-gedoogde verkooppunten aan te
pakken, wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid voor wijziging van de Opiumwet
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waarin een nieuwe bestuurlijke bevoegdheid wordt gecreëerd die het mogelijk maakt om
woningen te sluiten enkel omdat daarin illegale verkoop van drugs plaatsvindt.
Ter bestrijding van het drugstoerisme start de gemeente Maastricht op korte termijn – na
goedkeuring van de gemeenteraad – met een pilot, waarbij het ingezetenencriterium voor
coffeeshops wordt ingevoerd. Consequentie daarvan is dat niet-ingezetenen geen toegang
meer hebben tot coffeeshops. Ook zullen op korte termijn concrete afspraken gemaakt
worden met Duitsland en België over grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding
van drugstoerisme.
Ten behoeve van de handhaving van het gemeentelijk coffeeshopbeleid zijn door het CCV
mogelijkheden van handhaving beschreven die binnenkort op de website van het CCV
(www.hetccv.nl) kunnen worden geraadpleegd.
Aanpak verloedering en overlast
In het Plan van aanpak Verloedering en Overlast heeft het kabinet aangegeven dat door een
minder vrijblijvende aanpak overlastgevende zorgmijders eerder en beter geholpen moeten
worden, waardoor de maatschappelijke overlast die zij veroorzaken afneemt.31 Voor een
effectieve aanpak is ook versterking van de regierol van gemeenten nodig. Daartoe is de
overheveling van AWBZ-middelen, die nu ingezet worden voor de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ), naar gemeenten aangekondigd. De OGGZ is onderdeel van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van een quick scan naar AWBZactiviteiten op het terrein van de OGGZ en het overleg hierover met partijen heeft de
staatssecretaris van VWS besloten om de financiering van de volgende activiteiten naar de
gemeenten over te hevelen: alle AWBZ-activiteiten die ten dienste staan van de
toeleidingsfunctie naar de zorg, te weten het signaleren, opsporen, contact leggen en contact
houden (bijvoorbeeld door middel van spreekuren), het toeleiden zelf én de ongevraagde
nazorg (volgen van cliënten om terugval te voorkomen). Op basis van deze activiteiten zal de
omvang van de over te hevelen AWBZ-middelen worden vastgesteld. Verdeelsleutel,
aansluiting met de specifieke doeluitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid en
een mogelijke overgangsperiode worden op dit moment uitgewerkt. Invoering zal op 1 juli
2006 plaatsvinden, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wmo. Zodra voldoende
duidelijkheid is bereikt over deze overheveling zullen met de GGZ-sector afspraken worden
gemaakt over hun ambities om zorgmijders in behandeling te krijgen en wat daarvan in 2007
is gerealiseerd.
De toepassing van de Wet Bopz kan sterk verbeterd worden, zo is ook in het plan van
aanpak geconstateerd. De minister van VWS subsidieert de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie om een beslisschema dwangopname Bopz op te stellen voor eenduidige
interpretatie van criteria voor dwangopname (mede over gevaar en verslaving). Ook heeft de
minister een voorontwerp van wet over verruiming van de dwangbehandeling voorgelegd
aan het veld. Op grond van de reacties op het voorontwerp dient de minister van VWS in het
najaar 2005 een definitief wetsvoorstel in.
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4.5

Publiek-private samenwerking

De publiek-private samenwerking inzake veilig ondernemen werpt langzaam maar zeker
haar vruchten af. Volgens de in april 2005 verschenen Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven
2004 is er in alle onderzochte sectoren sprake van een significante daling van het
slachtofferschap.32 Ondanks deze daling blijft er voldoende reden om gericht en actief in te
zetten op het thema veilig ondernemen. Met name in de detailhandel en de horeca blijft het
slachtofferschap immers hoog. Daarom ging op 12 mei 2005 het Actieplan Veilig
Ondernemen deel 2 van start, met daarin vijf nieuwe projecten en drie versterkingen van
bestaande projecten voor de periode 2005-2008. Het Actieplan deel 2 richt zich op het
tegengaan van een aantal concrete delicten zoals de aanpak van cyber crime, heling, mobiel
banditisme en legitimatiefraude. Daarnaast worden er aanvullende acties geformuleerd voor
de aanpak van winkelcriminaliteit, de beveiliging van diefstalgevoelige producten en de
aanpak van urgente bedrijvenlocaties.
Nagenoeg alle projecten, opgenomen in het Actieplan Veilig Ondernemen deel 1, liggen op
schema. Bijzonder succesvol is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden.
Medio 2005 was de voor heel 2005 afgesproken doelstelling van 20 nieuwe KVO's reeds
behaald.
Eind juni waren er 24 Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC) in Nederland. Dit
aantal loopt naar verwachting op tot een nagenoeg landelijke dekking van 26 in 2006. Aan
deze RPC's wordt in de regel deelgenomen door de Kamers van Koophandel, de politie,
werkgevers- en werknemersverenigingen, Justitie, gemeenten en provincies. Het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid faciliteert de verdere professionalisering van de
RPC's. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de in te zetten methoden en
technieken.
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1

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’
(TK, 2002/2003) betreft de aanpak van de criminaliteit onder jongeren. Deze aanpak is
uitgewerkt in het programma ‘Jeugd terecht; Actieprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit
2003-2006’, (TK, 2003/2003), verder genoemd Jeugd terecht. De centrale doelstelling
van Jeugd terecht is het voorkomen van eerste delicten en het terugdringen van
recidive. Om deze doelstellingen te bereiken is in Jeugd terecht een diversiteit aan
acties opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn een gerichte aanpak van jeugdigen in de
opsporingsfase, een snelle en samenhangende reactie op crimineel gedrag van jeugdige
verdachten en het verbeteren van de resocialisatie van gestrafte jeugdige daders.
Voor de voortgang van het beleidsprogramma Jeugd terecht is het wenselijk om inzicht
te krijgen in hoeverre de centrale doelstelling wordt gerealiseerd. Een belangrijk aspect
van het beleidsprogramma heeft betrekking op inzicht in de mate waarin jeugdigen
delicten plegen en de veranderingen die zich daarin in de loop van enkele jaren
voordoen. Naast de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit gaat de aandacht ook uit naar
de spreiding van de jeugdcriminaliteit over Nederland, de verschillen in criminaliteit
tussen jongens en meisjes, tussen verschillende leeftijdsgroepen en tussen jongeren uit
verschillende etnische bevolkingsgroepen. Verder is een belangrijk aandachtspunt in het
beleidsprogramma de verschillen tussen jongeren die voor het eerst met justitie in
aanraking komen (first-offenders) en die jongeren die vaker met justitie te maken hebben
gekregen (recidivisten).
Op verzoek van de directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van Justitie, zal het
WODC in de periode 2004-20071 jaarlijks een overzicht leveren van enkele voor het
beleidsprogramma Jeugd terecht relevante gegevens op het terrein van de
jeugdcriminaliteit in Nederland, de zogenoemde ‘Monitor Jeugd terecht’ (MJt). In deze
monitor worden de hierboven geschetste aandachtspunten nader onderzocht. Gegevens
uit deze monitor worden opgenomen in de jaarlijkse oktoberrapportage van het
veiligheidsprogramma van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties.
In de MJt wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen om zicht te krijgen
op de jeugdcriminaliteit. Ten eerste geeft MJt een overzicht van de geregistreerde
jeugdcriminaliteit. De geregistreerde criminaliteitscijfers geven echter maar een beperkt
zicht op de werkelijke omvang van de 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 hoger. Dit betekent ook dat, wanneer er
bijvoorbeeld een stijging zichtbaar wordt in de geregistreerde criminaliteit, de werkelijke
criminaliteit niet in absolute zin toegenomen hoeft te zijn (of omgekeerd). Het betekent
alleen dat er in dat geval door de politie meer delicten zijn geregistreerd.

1

In dit rapport staat een - voor tot en met.

1

Naast geregistreerde gegevens wordt in de MJt gebruik gemaakt van zelfgerapporteerd
daderschap. Deze gegevens worden verkregen door aan jongeren zelf te vragen of ze in
de afgelopen 12 maanden bepaalde delicten hebben gepleegd. Ook deze methode kent
haar beperkingen die zich met name concentreren rondom over- en/of onderrapportage
van de gepleegde delicten. Niet iedere dader zal de door hem of haar gepleegde
delicten openlijk bekennen, aan de andere kant zullen sommige daders meer delicten
rapporteren dan zij feitelijk hebben gepleegd, bijvoorbeeld om op te scheppen.
Het mag duidelijk zijn dat zowel gegevens over geregistreerde als over
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit beperkingen hebben. Wanneer met dergelijke
beperkingen rekening wordt gehouden, kunnen beide bronnen ieder hun deel van de
omvang van de jeugdcriminaliteit beschrijven. Dit betekent niet dat beide bronnen
gezamenlijk de daadwerkelijke omvang weergeven.
In deze tweede editie van de MJt komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:
1

Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal door de politie opgemaakte
processen-verbaal 2 (pv’s) inclusief Halt-verwijzingen tegen strafrechtelijk
minderjarige verdachten (12-17 jaar) in de periode 2002-2004?

2

Hoe is de ontwikkeling bij first-offenders en recidivisten in de periode 2002-2004?

3

Hoe worden jeugdzaken afgedaan en hoe heeft dit zich in de periode 2002-2004
ontwikkeld?

4 Welke veranderingen zijn te signaleren in de aard en omvang van
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in 2001 en 2004?
De cijfers in deze rapportage worden voor zover mogelijk uitgesplitst naar sekse, leeftijd,
etnische herkomst, gemeente(grootte) en type delict.
In de MJt zal ook –hoewel beperkt– worden ingegaan op delicten gepleegd door 12minners. De reden hiervoor is de specifieke belangstelling voor deze leeftijdgroep in het
beleidsprogramma Jeugd terecht. Helaas zijn er geen landelijke (politie) registraties
beschikbaar over de delicten die door 12-minners gepleegd worden. De enige bron met
een landelijke dekking voor deze leeftijdgroep is de registratie van de zogenoemde Stopreacties (zie hoofdstuk 4). Daarnaast zijn er zelfrapportagegegevens verzameld bij 10en 11-jarigen (zie hoofdstuk 5).
De opbouw van de MJt is als volgt: hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gehanteerde
werkwijze en gaat in op de diverse gegevensbronnen waaruit informatie is verzameld.
Daarbij worden kort de beperkingen van deze bronnen besproken. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens ingegaan op de door de politie geregistreerde pv’s. Ook wordt uitgebreid
ingegaan op de criminaliteit van first-offenders en recidivisten en op de etnische
herkomst van verdachten. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de wijze waarop zaken zijn
afgedaan door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter. In hoofdstuk 5
2

Een 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.

2

wordt vervolgens ingegaan op de door jongeren zelf gerapporteerde criminaliteit. In
hoofdstuk 6 ten slotte wordt een samenvatting gegeven van de resultaten uit de
voorgaande hoofdstukken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

3

2

Werkwijze

In dit hoofdstuk worden de in deze MJt gebruikte gegevensbronnen beschreven. Voor
een meer uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van deze
bronnen wordt verwezen naar Van der Heide en Eggen (2005). Eerst zal worden
ingegaan op de gegevensbronnen die zijn gebruikt voor het overzicht over de
geregistreerde criminaliteit en vervolgens op de gegevensbron voor de
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit.
2.1

Geregistreerde criminaliteit

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van geregistreerde criminaliteit worden in
deze monitor diverse bronnen gebruikt die afkomstig zijn van instanties op verschillende
niveaus in de strafrechtelijke keten, te weten de politie, Halt-bureaus en het OM.
Een veelgebruikte registratiebron op het niveau van de politie is de Politiestatistiek van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de Politiestatistiek wordt echter geen
onderscheid gemaakt tussen first-offenders en recidivisten. Ook wordt geen onderscheid
gemaakt naar leeftijd 3 en etnische herkomst van de verdachten en gemeente(grootte).
De Politiestatistiek is daarom minder goed bruikbaar voor de MJt. De cijfers in de MJt op
het niveau van de politie, zijn afkomstig uit het HerKenningsdienstSysteem van de politie
(HKS), dat de eerder genoemde beperkingen niet kent (zie box 1 voor een beknopt
overzicht van de verschillen tussen HKS inclusief Halt-verwijzingen en de
Politiestatistiek). Andere geregistreerde gegevensbronnen die in deze monitor worden
gebruikt zijn AuraH (Halt-bureaus) en Openbaar Ministerie Data (OM-Data; parketgeneraal).

3

Alleen het onderscheid tussen meer- en minderjarigen is mogelijk.

4

Box 1:

Verschillen tussen het HKS + AuraH en de Politiestatistiek

Volgens de Politiestatistiek (CBS) loopt het aantal gehoorde minderjarige verdachten op van 47.900 in 1997
tot 63.053 in 2004. In de MJt wordt gesproken over 41.842 door de politie opgemaakte pv’s in 2002 (inclusief
Halt-verwijzingen uit AuraH) oplopend tot 49.216 pv’s in 2004 (zie figuur 1). 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. 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. Deze
zaken blijven in de MJt buiten beschouwing.
– De Politiestatistiek bevat jeugdigen die wegens een misdrijf naar Halt verwezen zijn. Verwijzingen die
niet door Halt in behandeling zijn genomen of Halt- afdoeningen die niet succesvol zijn afgerond 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 1:

Aantal gehoorde minderjarige verdachten (Politiestatistiek) en aantal door de politie
opgemaakte processen-verbaal tegen minderjarige verdachten inclusief Haltverwijzingen (HKS, AuraH)*, 1999-2004
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Aantal gehoorde minderjarige verdachten volgens de Politiestatistiek
Aantal door de politie geregistreerde processen-verbaal (incl. Halt; alleen misdrijven)***
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Het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal in 2004 is een voorlopig cijfer.
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 een misdrijf is niet voor alle jaren bekend. Voor die jaren waarin het exacte
aantal onbekend is, is een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt.
Bron: AuraH, HKS, Politiestatistiek
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HerKenningsdienstSysteem
Het HKS is een registratiesysteem dat sinds 1986 door de politie gebruikt wordt voor het
vastleggen en kunnen opvragen van gegevens. In het HKS worden alle pv’s die tegen
een verdachte zijn opgemaakt geregistreerd. Niet alleen in een bepaald jaar, maar ook
in de jaren daarvoor. Dit maakt het HKS geschikt om ook de criminele carrière van
verdachten te onderzoeken. Tegen een verdachte kunnen één of meerdere pv’s zijn
opgemaakt in hetzelfde jaar of in de jaren daarvoor. Verder kan een pv betrekking
hebben op één of meerdere delicten.
De gegevens van de 25 politieregio’s worden jaarlijks opgevraagd door de dienst
Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten (Klpd). Deze
dienst integreert de afzonderlijke gegevens in landelijke bestanden voor misdrijven en
verdachten. Wat betreft de misdrijven resulteert dit niet in een bestand met landelijke
dekking, omdat niet alle politieregio’s een even betrouwbare registratie voeren. Dit geldt
echter niet voor het verdachtendeel dat voor de MJt gebruikt wordt (voor een verdere
toelichting zie Van Tilburg e.a., 2004).
Dit jaar zijn voor het eerst gegevens van de koninklijke marechaussee opgenomen in het
HKS4. Hierdoor wijken de cijfers in de MJt 2005 (licht) af van de vorig jaar
gepresenteerde cijfers.
De voornaamste beperkingen van het HKS zijn:
— Het bestand bevat door de politie geregistreerde delicten en de daarbij betrokken
verdachten. Delicten waarvan geen pv is opgemaakt, of delicten die de politie niet
ten gehore komen, zijn niet in HKS terug te vinden. Daarnaast zijn geregistreerde
gegevens afhankelijk van beleidsdoelstellingen van politiekorpsen (hierop zal in
hoofdstuk 6 nader worden ingegaan).
— Slechts een klein deel van de Halt-verwijzingen naar aanleiding van een misdrijf
wordt in het HKS geregistreerd.
— In het HKS is alleen informatie vastgelegd over het geboorteland van de verdachte.
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.
— In het HKS worden alleen misdrijven geregistreerd, overtredingen blijven buiten
beschouwing.
— In het HKS worden geen gegevens geregistreerd over 12-minners.
— Gegevens met betrekking tot het meest recente jaar zijn vaak nog niet compleet als
gevolg van registratieachterstanden bij de politiekorpsen (zie ook box 2).
In de MJt wordt alleen die informatie uit het HKS gebruikt die betrekking
heeft op bij de politie bekende verdachten. Daarnaast wordt de in het HKS
geregistreerde
informatie met betrekking tot Halt-verwijzingen niet meegenomen. In plaats
daarvan worden gegevens van de Halt-bureaus gebruikt.
De HKS-cijfers die in deze MJt worden gebruikt zijn voorlopige cijfers. Op basis van een
vergelijking van de voorlopige en definitieve cijfers in eerdere jaren, is tevens een
schatting gemaakt van de uiteindelijke cijfers over 2004 (zie box 2). In deze MJt worden
4

Het betreft voor de 12-17-jarigen ongeveer 200-250 pv’s per jaar.
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in de tabellen zowel de voorlopige als de geschatte uiteindelijke cijfers weergegeven.
Om de leesbaarheid te bevorderen worden in de tekst alleen de voorlopige cijfers
beschreven.
Box 2:

Onvolledigheid van het verdachtendeel van het HKS

Elk jaar in maart worden door het Klpd gegevens vanuit alle politieregio’s verzameld. Deze worden vervolgens
gecombineerd tot een landelijk bestand van verdachten. 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. Dit betekent meestal dat pv’s die
zijn opgemaakt tegen verdachten nog niet in het HKS geregistreerd zijn. In sommige gevallen moeten pv’s die
eerder in het HKS geregistreerd werden, verwijderd worden. Daarom zijn de cijfers over het laatste jaar
voorlopig. De definitieve cijfers volgen een jaar later. De voorlopige en definitieve gegevens over 2001, 2002
en 2003 blijken aanzienlijk van elkaar te verschillen. Zo verschilt het aantal unieke verdachten gemiddeld met
5% ten opzichte van de voorlopige cijfers over die jaren. Het aantal opgemaakte pv’s is gemiddeld
toegenomen met 7% en het aantal delicten zelfs met gemiddeld 10% (zie Van Tilburg e.a., 2004). Daarnaast
is het verschil niet constant in de periode 2001-2003: de registratieachterstanden bij de politiekorpsen lijken
steeds kleiner te worden.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de voorlopige en definitieve cijfers over 2004 ook van elkaar zullen
verschillen, maar hoeveel precies is onduidelijk. Het gebruik van alleen de voorlopige cijfers zal dus een
enigszins vertekend beeld opleveren. De definitieve cijfers over 2004 zijn echter pas medio 2006 beschikbaar.
Met de MJt willen we een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de geregistreerde criminaliteit op het niveau
van de politie. Hoewel definitieve cijfers over 2004 nog niet beschikbaar zijn, is het wel mogelijk om met enige
voorzichtigheid gebruik te maken van de voorlopige cijfers van 2004.
Om zo goed mogelijk te anticiperen op de definitieve cijfers is besloten om voor de MJt zowel de voorlopige
cijfers over 2004 (ondergrens) als een schatting van de definitieve cijfers (bovengrens) te geven. Wanneer in
de tekst wordt verwezen naar cijfers over 2004 dan betreft dit de voorlopige cijfers/ondergrens. Ook bij het
vaststellen van de procentuele verandering tussen 2002 en 2004 is uitgegaan van het voorlopige
cijfer/ondergrens. De schatting van de definitieve cijfers/bovengrens is gebaseerd op het gemiddelde verschil
tussen de voorlopige- en definitieve cijfers in de periode 2001-2003. Om rekening te houden met fluctuaties
over de jaren wordt het gemiddelde van de drie jaar genome n. Voor elke categorie van een
achtergrondkenmerk (sekse: jongen en meisje, soort delict: vermogensdelict, geweldsdelict, vernieling of
openbare orde delict en overig delict et cetera) wordt een aparte schatting gemaakt. De geschatte cijfers zijn
ten slotte afgerond op vijftigtallen om niet te veel de schijn van nauwkeurigheid te wekken.

Automatische Registratie Applicatie Halt-bureaus
De tweede gegevensbron is afkomstig van Halt Nederland, een stichting die de 53
zelfstandige Halt-bureaus 5 ondersteunt en vertegenwoordigt. Het registratiesysteem van
Halt Nederland is AuraH. AuraH omvat verschillende registraties, zoals de registratie van
gegevens over de verwijzing naar Halt of Stop (dat wil zeggen de aanhouding en
doorverwijzing door de politie), het delict en de daaruit voortvloeiende schade en
gegevens over de opzet van de afdoening, het verloop van de uit te voeren
werkzaamheden en 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 verwijzing leidde. AuraH is het enige landelijke
registratiesysteem met gegevens over 12-minners. Het betreft dan de zogenoemde
Stop-reactie (zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van Halt en Stop).
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Momenteel vindt een herstructurering van de Halt-sector plaats waarbij het bestaande aantal van 53
Halt-bureaus wordt teruggebracht tot maximaal 25 Halt-organisaties (1 organisatie per politieregio)
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De voornaamste beperkingen van AuraH zijn:
– De gegevens in AuraH hebben slechts betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus en
leveren daarom geen compleet landelijk beeld van het aantal Halt-verwijzingen.
– Er is alleen informatie beschikbaar over het aantal eerdere Halt-verwijzingen, andere
politiecontacten die niet resulteren in een Halt-verwijzing worden niet geregistreerd.
Informatie over recidive heeft dan ook alleen betrekking op nieuwe Haltverwijzingen 6.
AuraH wordt in de MJt gebruikt om een beeld te krijgen van het aantal jongeren dat naar
Halt verwezen wordt. Daarbij wordt tevens nagegaan welke achtergrondkenmerken deze
jongeren hebben. Verder wordt AuraH ook gebruikt om het aantal Halt-afdoeningen en
Stop-reacties naar aanleiding van misdrijven vast te stellen.
Openbaar Ministerie 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 een ander
beleidsinformatiesysteem, RAPSODY Strafrechtketen, dat in alle 19 arrondissementen
wordt gebruikt.
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 verdachte.
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.
— In OM-Data wordt niet geregistreerd welke zaken van één en dezelfde persoon zijn,
waardoor het niet mogelijk is om de recidive vast te stellen.
OM-Data wordt in de MJt gebruikt om een beeld te krijgen van hoe zaken in eerste
aanleg zijn afgedaan door het OM of de rechter.
Algemene beperkingen van geregistreerde criminaliteitscijfers
Naast de bronspecifieke beperkingen kennen geregistreerde gegevens ook meer
algemene beperkingen. Zonder hierbij compleet te kunnen zijn willen we enkele
beperkingen nader bespreken. Voor een uitgebreide bespreking zie Van Kerckvoorde
(1995). Globaal gezien kunnen de beperkingen van geregistreerde criminaliteitscijfers in
2 categorieën worden ingedeeld:
Ten eerste zijn geregistreerde criminaliteitscijfers afhankelijk van de meldingsbereidheid
van burgers die slachtoffer zijn geworden. Niet alle delicten worden door slachtoffers, om
welke reden dan ook, aangegeven bij de politie (zie bijvoorbeeld Wittebrood & Junger,
1999; Elffers, 2003). Als burgers meer geneigd zijn om delicten door de politie te
melden, dan zal dat leiden tot een toename van de geregistreerde criminaliteit. Een
voorwaarde is echter wel dat de politie deze meldingen dan ook omzet in een officiële
aangifte (aangiftebereidheid). In figuur 2 wordt de ontwikkeling van de meldings- en
aangiftebereidheid in de periode 2002-2004 weergegeven. De gegevens zijn afkomstig
uit de CBS Slachtofferenquêtes ERV (tot en met 1996) en POLS (vanaf 1997). De
6

Een jongere krijgt maximaal twee Halt-verwijzingen. De tijd tussen twee verwijzingen is minimaal 12
maanden.
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bereidheid van burgers om delicten bij de politie te melden is redelijk constant in de
periode 2002-2004 (tussen de 35% en 36% van de delicten wordt bij de politie gemeld).
Dit geldt eveneens voor de bereidheid van de politie om deze meldingen om te zetten in
een officiële aangifte. In de periode 2002-2004 is ongeveer 79% van de meldingen
omgezet in een aangifte. De Politiemonitor bevolking (Ahrendt e.a., 2004) laat dezelfde
verhoudingen zien.
Figuur 2:

Meldings- en aangiftebereidheid, 2002-2004
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Verder zijn er ook slachtofferloze delicten, zoals drugsdelicten, waarvan geen aangifte
kan worden gedaan (deze delicttypen behoren tot het zogenoemde ‘haalwerk’ van de
politie). In de literatuur wordt in dit kader gesproken van het dark number, oftewel dat
deel van de criminaliteit dat niet bij de politie bekend wordt.
Ten tweede zijn geregistreerde criminaliteitscijfers een reflectie van
opsporingsinspanningen van de politie en de wijze waarop zij de hun ter kennis
gekomen delicten verwerken. Wanneer beleidsaandacht voor bijvoorbeeld
jeugdcriminaliteit toeneemt dan heeft dat indirect, via diverse stappen in de
strafrechtelijke keten, gevolgen voor de opsporing. Verwacht kan worden dat wanneer
jeugdcriminaliteit expliciet als aandachtspunt wordt genoemd in het beleidsprogramma
van de politie en men vertaalt dit in termen van het verhogen van de pakkans (Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002a), dit effect zal hebben op de
geregistreerde criminaliteit.
Geregistreerde criminaliteitscijfers zijn ook afhankelijk van veranderingen in het
personeelsbestand van de politie en van veranderingen in automatiseringsystemen.
Daarnaast zijn er delicten waarvan de politie wel in kennis is gesteld, maar die
uiteindelijk niet in de (landelijke) registratiesystemen terechtkomen. Het betreft dan
bijvoorbeeld delicten die al op het niveau van de politie worden geseponeerd
(politiesepots) of delicten die door de politie wel worden doorgestuurd naar het OM,
maar niet worden ingeschreven, de zogenoemde ‘stille sepots’ (Van Tulder, 2001).
Een andere beperking in dit kader is dat er in de loop van de tijd veranderingen in de
registratie van soortgelijke delicten kunnen optreden. Zo kunnen in de loop van de tijd
minder ernstige (gewelds)delicten zwaarder worden geclassificeerd. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit onderzoek van Egelkamp (2003) naar de registratie van geweldsdelicten
in Nederland en Duitsland in strafdossiers. Zij vond dat soortgelijke geweldsincidenten
op het niveau van de politie in 1996 zwaarder werden geclassificeerd dan in 1986. Uit
9

haar onderzoek blijkt dat er incidenten zijn die in 1986 door de politie geregistreerd zijn
als lichte mishandeling, terwijl nagenoeg soortgelijke incidenten in 1996 als zware
mishandeling werden geregistreerd. Dergelijke verschillen vond zij vooral op het niveau
van de politie en in mindere mate bij het OM, maar niet op het niveau van de
rechtbankregistratie. Het onderzoek van Egelkamp beperkte zich overigens tot enkele
arrondissementen in Nederland. In hoeverre deze resultaten gelden voor alle
arrondissementen in Nederland is niet duidelijk.
Tot slot moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het rapport slechts deels
een beeld biedt van de jeugdcriminaliteit waar de Nederlandse bevolking in een bepaald
jaar mee te maken krijgt. Een deel van de delicten die de politie in een bepaald jaar
registreerde, zijn in een eerder jaar gepleegd. Ook zal een deel van de delicten waar de
Nederlandse bevolking in een bepaald jaar mee te maken kreeg, pas later door de politie
geregistreerd worden. Om hoeveel delicten het gaat is niet bekend, omdat voor deze
rapportage de datum waarop een delict gepleegd werd niet kon worden vastgesteld.
Hoewel we in onze bespreking van de beperkingen niet volledig kunnen zijn, mag
duidelijk zijn dat geregistreerde criminaliteitsbronnen maar voor een deel zicht bieden op
de werkelijke criminaliteit. In deze MJt wordt daarom ook gebruik gemaakt van een
tweede bron om de jeugdcriminaliteit in beeld te brengen: de zelfrapportage.
2.2

Zelfgerapporteerde criminaliteit

In deze MJt worden ook resultaten van de WODC Monitor Zelfrapportage
Jeugdcriminaliteit beschreven. Sinds 1986 wordt door het WODC om de twee à drie jaar
een onderzoeksgroep van ruim 1.000 jongeren gevraagd naar de delicten die zij in het
voorgaande jaar hebben gepleegd. Deze onderzoeksgroep vormt een verantwoorde
representatie van de totale groep jongeren in de Nederlandse samenleving. De
gegevens in deze MJt zijn afkomstig uit de metingen die betrekking hebben op de jaren
2001 en 2004.
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de methodiek van de meting over 2004. Voor
een uitgebreide beschrijving van de methodiek wordt verwezen naar het documentatieen tabellenboek (Van der Laan e.a., in voorbereiding). Ook zal de methodiek van de
meting over 2001 beknopt worden beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van
die meting zie Kruissink en Essers (2004). Ook wordt ingegaan op de vergelijking van de
meting over 2004 met die over 2001. Tot slot wordt ingegaan op de beperkingen die
samenhangen met het meten van zelfgerapporteerde criminaliteit.
Selectie van de onderzoeksgroep in 2004
De doelgroep voor de meting over 2004 betreft jongeren in de leeftijd van 10 tot en met
17 jaar. Voor deze meting zijn de jongeren geselecteerd uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA). De GBA is een systeem waarin persoonsgegevens (onder
andere sekse, geboortedatum, geboorteland, geboorteland ouders en adres) van in
Nederland wonende mensen zijn geregistreerd. Dit komt erop neer dat van alle
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personen die zich legaal in Nederland vestigen hun persoonsgegevens in de GBA zijn
opgenomen7.
In het onderzoek is ernaar gestreefd een onderzoeksgroep te selecteren die een goede
afspiegeling vormt van de totale groep jongeren in Nederland in de leeftijd 10 tot en met
17 jaar. Door jongeren willekeurig te selecteren is het mogelijk de gegevens met een
zeker mate van waarschijnlijkheid te generaliseren (Segers & Betlehem, 1999), hoewel
daarbij wel rekening moet worden gehouden met de onnauwkeurigheid van de cijfers
vanwege de (beperkte) omvang van de onderzoeksgroep (zie verder).
Er is rekening gehouden met een representatieve verdeling naar landsdeel (noord, oost,
zuid, west) en stedelijkheidsgraad (variërend van niet-stedelijk tot zeer sterk stedelijk).
Voor de steekproeftrekking zijn eerst willekeurig gemeenten geselecteerd en vervolgens
binnen deze gemeenten willekeurig de jongeren8. Om te voorkomen dat de
geïnterviewde jongeren maar uit een beperkt aantal gemeenten afkomstig zouden zijn, is
voor een zo groot mogelijke spreiding gekozen (de jongeren in dit onderzoek zijn
afkomstig uit 42 gemeenten).
Een beperking van veel surveys waarin men een landelijk beeld wil geven, is dat
uiteindelijk onvoldoende personen uit minderheidsbevolkingsgroepen deelnemen. Dit
maakt het niet mogelijk de criminaliteit van autochtone jongeren te vergelijken met die
van allochtonen. In de meting over 2004 is gestreefd naar deelname van voldoende
jongeren uit de vier grootste minderheidsbevolkingsgroepen, te weten
Antillianen/Arubanen, Surinamers, Turken en Marokkanen. Hierdoor wordt een
vergelijking tussen autochtonen en allochtonen mogelijk.
Hoewel vooraf grote zorg is besteed aan het verkrijgen van een zo representatief
mogelijke steekproef, zorgden toevalsfluctuaties ervoor dat de onderzoeksgroep
uiteindelijk op enkele gemeten achtergrondkenmerken licht afweek van de totale
populatie. Daarom is na de dataverzameling de onderzoeksgroep gewogen. De
achtergrondkenmerken waarop gewogen is, zijn sekse, leeftijd, etnische herkomst,
opleidingsniveau, stedelijkheidsgraad van de woongemeente en landsdeel. Door deze
weging is de samenstelling van de jongeren in de onderzoeksgroep min of meer gelijk
aan die van de 10-17-jarigen in Nederland.
In de periode januari tot en met april 2005 zijn 2.161 jongeren benaderd met de vraag of
ze mee wilden doen aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn 1.460 jongeren geënquêteerd
(68% respons). Tussen de responsgroep en de nonresponsgroep zijn geen verschillen
met betrekking tot sekse en regio waar de jongeren vandaan komen. Wel zijn er
verschillen tussen de respons en nonresponsgroep met betrekking tot
stedelijkheidsgraad, etnische herkomst en leeftijd. In vergelijking met de jongeren die
niet mee wilden doen aan het onderzoek (de nonresponsgroep), zijn in de groep
jongeren die wel mee hebben gedaan (de responsgroep) iets minder jongeren aanwezig
die afkomstig zijn uit zeer sterk stedelijke gemeenten en zijn meer jongeren aanwezig
die afkomstig zijn uit niet stedelijke gemeenten. Verder zijn in de responsgroep minder
7
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Een beperking van het GBA is dat illegaal in Nederland verblijvende personen niet in de registratie
staan vermeld. In 2001 schatte het CBS dat maximaal 1% van de totale bevolking die in Nederland
woont niet in de GBA is geregistreerd (Hoogteijling, 2002). Het is niet bekend of deze verdeling bij
jeugdigen anders is .
Op de stratificatie naar herkomst na, is deze procedure gelijk aan die door het CBS wordt gebruikt voor
het Permanent Onderzoek Leefsituatie (CBS, 2002).
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jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst dan in de nonresponsgroep en zijn
meer jongeren aanwezig van Antilliaans/Arubaanse of autochtoon/overig allochtone
herkomst. Ook is de leeftijd van de jongeren in de responsgroep gemiddeld iets lager
dan die van jongeren in de nonresponsgroep.
Selectie van de jongeren in 2001
De doelgroep voor de meting over 2001 betrof jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17
jaar. Voor het selecteren van autochtone jongeren is in de meting over 2001 een andere
methode gebruikt dan voor de selectie van allochtone jongeren. Omdat de selectie van
deze laatste groep niet willekeurig was (er is een ‘zelfzoekmethode’ 9 gebruikt), vormen
zij geen afspiegeling van de allochtone jongeren in Nederland. In de MJt zijn de
gegevens van de allochtone jongeren uit de meting in 2001 dan ook niet meegenomen.
Om de autochtone jongeren te benaderen zijn voor de meting over 2001 eerst
willekeurig gegenereerde telefoonnummers geselecteerd. Vervolgens zijn deze
nummers gebeld en indien het een huishouden betrof, is gevraagd of daar een jongere
in de doelgroep van het onderzoek woonde en of deze bereid was mee te doen aan het
onderzoek. Jongeren die mee wilden werken zijn vervolgens benaderd voor een
interview.
Deze selectiemethode leverde ook een aantal jongeren op van allochtone herkomst.
Omdat in het uiteindelijke gegevensbestand het niet meer mogelijk is een onderscheid te
maken tussen allochtone jongeren die aselect zijn benaderd en allochtone jongeren die
via de zelfzoekmethode zijn benaderd, zijn alle allochtone jongeren uit het bestand
verwijderd.
Uiteindelijk heeft de onderzoeksgroep in 2001 betrekking op 716 autochtone jongeren.

Vergelijking van 2004 met 2001
In deze MJt worden de zelfgerapporteerde delicten over 2004 vergeleken met die over
2001. Tussen beide metingen zijn echter verschillen in de wijze waarop de
onderzoeksgroep is samengesteld en de vragenlijst die is gebruikt. Omdat de oude
selectiemethode niet meer voldeed is bij de meting over 2004 gekozen voor een state of
the art selectiemethode, namelijk via de administratie van Nederlandse gemeenten.
Daarnaast is in 2004 de vragenlijst aangepast. De belangrijkste redenen daarvoor zijn
het taalgebruik en nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld met betrekking tot
risicofactoren. Voor een meer uitgebreide verantwoording zie van der Laan e.a. (in
voorbereiding).
Omdat de selectie van de allochtone jongeren in 2001 niet willekeurig is geweest, is
ervoor gekozen alleen te vergelijken tussen autochtone jongeren in 2001 en 2004.
De delictvragenlijst in de meting van 2004 is aangepast en uitgebreid in vergelijking met
die van 2001. In deze rapportage wordt alleen vergeleken voor die delicten die
inhoudelijk vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat alleen wordt gerapporteerd over vernieling,
9

De zelfzoekmethode is een methode waarin interviewers een aantal kenmerken krijgen van de
pers onen die ze moeten interviewen en hoeveel van de personen die deze kenmerken hebben ze
moeten interviewen. Vervolgens gaan de interviewers zelf op zoek naar de personen. net zolang totdat
ze het aantal te interviewen personen hebben bereikt. De zelfzoekmethode levert geen willekeurig
geselecteerde groep op, waardoor gegevens niet generaliseerbaar zijn (Segers & Betlehem, 1999).
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bekladden van objecten, winkeldiefstal, heling en iemand opzettelijk verwonden (zie
bijlage 3, tabel 1).
Omdat bij de metingen over 2001 en 2004 niet dezelfde selectiemethode is gebruikt en
niet dezelfde vragenlijst is gehanteerd, is het niet mogelijk om harde conclusies te
trekken over verschillen of overeenkomsten tussen beide metingen. Door alleen te
vergelijken tussen die groepen jongeren waarvan we zeker zijn dat ze aselect zijn
geselecteerd en door de vergelijking te beperken tot die vragen waarin inhoudelijk geen
verschillen aanwezig zijn, hebben we deze vergelijkingsproblemen geprobeerd zoveel
mogelijk te reduceren. Hierdoor is het ons inziens wel mogelijk de vergelijking als
indicatief op te vatten.
Beperkingen van zelfrapportagestudies
Er is in de literatuur veel discussie te vinden over de validiteit en betrouwbaarheid van
zelfrapportagestudies. Sommige auteurs zijn van mening dat het niet mogelijk is om met
zelfrapportagestudies een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van delinquent gedrag
(Bruinsma, 1994) of dat zelfrapportagestudies alleen gebruikt kunnen worden als eerst
voldoende validiteit is aangetoond (Hessing & Elffers, 1995). Van belang is dat men zich
realiseert dat het niet mogelijk is om op basis van zelfrapportagestudies tot 100%
betrouwbare en valide uitspraken te komen over de gepleegde delicten. Maar uit de
nationale en internationale discussies over de validiteit en betrouwbaarheid van
zelfrapportageonderzoek komt naar voren dat de zelfrapportagemethode niet moet
onderdoen voor de andere bronnen die kunnen worden gebruiken om jeugdcriminaliteit
te meten. De voorstanders van zelfrapportageonderzoek zijn van mening dat, wanneer
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, er met zelfrapportagestudies wel degelijk een
valide en betrouwbaar beeld kan worden verkregen over de mate waarin
maatschappelijke regels overtreden worden (voor een overzicht zie Thornberry & Krohn,
2000).
De problemen omtrent validiteit en betrouwbaarheid concentreren zich rondom onderen overrapportage van delicten. Bij overrapportage gaat het bijvoorbeeld om teveel
delicten rapporteren om op te scheppen of –wanneer gevraagd wordt naar gepleegde
delicten in een bepaalde periode– delicten noemen die daarbuiten gepleegd zijn. Bij
onderrapportage gaat het bijvoorbeeld om het bewust of onbewust verzwijgen van
delicten. Verder kan over- of onderrapportage ook worden veroorzaakt door een
verkeerde formulering van vragen. Op verschillende punten is gepoogd deze problemen
te reduceren. Zo is bij de constructie van de vragenlijst rekening gehouden met
voldoende spreiding in de typen delinquent gedrag waarnaar wordt gevraagd. Zowel
ernstige als minder ernstige delicten komen aan bod, als veel- en minder
veelvoorkomende delicten. Verder zijn de vragen zo duidelijk mogelijk geformuleerd.
Daarnaast zijn inleidende (filter)vragen gebruikt om de sociale wenselijkheid van
antwoorden te reduceren. De gedachte daarbij is dat de filtervragen de gevoeligheid
voor de vervolgvragen verminderen. Verder zijn de interviews in een één-op-één situatie
afgenomen, zonder aanwezigheid van familie of vrienden. Dit om de privacy van de
jongere voldoende te waarborgen. Tot slot zijn de gevoelige delictvragen niet door de
interviewer gesteld, maar zijn deze door de jongere zelf op een computer ingevuld
zonder dat de interviewer daarbij meekeek (zie ook Thornberry & Krohn, 2000).
Een specifiek probleem vormt zelfgerapporteerd daderschap door allochtone jongeren.
In diverse nationale en internationale studies wordt erop gewezen dat onderrapportage
van delinquent gedrag bij allochtone jongeren hoger is dan bij autochtone jongeren (zie
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bijvoorbeeld Junger, 1989; Huizinga, 1986; Thornberry & Krohn, 2000). Hier zal dus
rekening mee gehouden moeten worden bij de rapportage over allochtone jongeren.
Een andere beperking van studies waarbij een steekproef uit de totale bevolking wordt
getrokken is dat altijd slechts een beperkt aantal personen kan worden ondervraagd en
niet alle personen in de populatie. Hierdoor is er een beperkte mate van
onnauwkeurigheid in de cijfers. Dit betekent dat wanneer alle jongeren in de leeftijd 1017 jaar zouden worden geïnterviewd, het percentage jongeren dat aangeeft een delict te
hebben gepleegd, iets hoger of lager kan uitvallen dan in deze rapportage is
weergegeven. Om hiermee rekening te houden wordt een zogenoemd 95%betrouwbaarheidsinterval gehanteerd. Dit betekent dat wanneer het onderzoek –onder
gelijkblijvende omstandigheden– opnieuw zou worden gedaan, in minstens 95 van de
100 gevallen de percentages binnen dit interval komen te liggen. Omdat weergave van
het 95%-betrouwbaarheidsinterval in alle tabellen onoverzichtelijk zou zijn, wordt dit
interval alleen weergegeven bij de zelfgerapporteerde delicten van de totale groep over
de afgelopen 12 maanden.

14

3

Door politie geregistreerde
jeugdcriminaliteit

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde criminaliteit van
jongeren van 12-17 jaar die in de periode 2002-2004 met de politie in aanraking
kwamen. Hierbij wordt alleen gekeken naar misdrijven. Overtredingen 10, zoals
zwartrijden, baldadigheid of vuurwerkdelicten, blijven buiten beschouwing. De cijfers in
dit hoofdstuk hebben betrekking op de jaren waarin delicten door de politie zijn
geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat al deze delicten ook in hetzelfde jaar zijn
gepleegd: pleegdatum en registratiedatum kunnen uiteenlopen.
De HKS-cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers. In de tabellen wordt het aantal pv’s in
2004 weergegeven met een onder- en bovengrens. De ondergrens wordt gevormd door
de nu beschikbare voorlopige cijfers. De bovengrens is een schatting van het definitieve
aantal pv’s na wegwerken van eventuele achterstanden in de registratie. Het werkelijke
aantal in 2004 opgemaakte pv’s ligt waarschijnlijk ergens daartussenin (zie ook
hoofdstuk 2, box 2). Om de leesbaarheid te bevorderen wordt in de hoofdtekst telkens
alleen het voorlopige cijfer genoemd (de ondergrens van de gegevens uit de tabellen).
Als in Nederland het totale aantal jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar toeneemt,
is het denkbaar dat er ook meer delicten gepleegd en (bij een gelijkblijvende pakkans en
meldingsbereidheid) geregistreerd worden. Het aantal 12-17-jarigen in Nederland neemt
licht toe. In de periode 2002-2004, de drie jaren waarop de (geregistreerde) cijfers in
deze rapportage betrekking hebben, is het aantal 12-17-jarigen toegenomen van
1.157.667 jongeren tot 1.194.681: wat een toename van 3,2% betekent.
Om rekening te houden met de populatieomvang worden de absolute aantallen
gerelateerd aan de bevolkingsomvang. Daar waar gedifferentieerd wordt naar sekse,
gemeente(grootte) en herkomst, wordt gerelateerd aan het aantal in de desbetreffende
subgroep. Bijvoorbeeld bij jongens heeft het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten
betrekking op het aantal 12-17-jarige jongens in de Nederlandse bevolking. Dit maakt
het mogelijk om subgroepen beter met elkaar te vergelijken.
3.1

Door de politie geregistreerde processen-verbaal

In deze paragraaf wordt ingegaan op het aantal processen verbaal opgemaakt tegen 1217-jarigen dat door de politie in de periode 2002-2004 is geregistreerd. Het aantal
opgemaakte pv’s wordt uitgesplitst naar leeftijd, sekse en gemeente(grootte). Tevens
wordt ingegaan op het soort delicten die aanleiding vormden voor het opmaken van
deze pv’s.

10

De wet bepaalt of een strafbaar feit als misdrijf of overtreding wordt aangemerkt. Misdrijven worden in
het algemeen ernstiger geacht dan overtredingen. Ook kunnen misdrijven in het algemeen strenger
worden bestraft dan overtredingen.
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Het totaal aantal pv’s van verdachten van 12-17 jaar wordt berekend door de Haltverwijzingen op te tellen bij de pv’s die door de politie in het HKS geregistreerd zijn. 11 In
2004 zijn dit respectievelijk 11.415 en 37.801 pv’s.
Figuur 3 geeft een beeld van het aantal pv’s (inclusief Halt-verwijzingen 12) dat de politie
in de periode 2002-2004 heeft opgemaakt. In 2002 maakte de politie 41.842 maal een
pv op tegen een jeugdige verdachte van 12-17 jaar (inclusief Halt-verwijzingen). In 2004
is dit opgelopen tot 49.216 pv’s (ondergrens), een stijging van 17,6%.
Figuur 3:

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17
jaar), 2002-2004

60.000

aantal pv's

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2002

2003

2004*

* De cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.
Bron: Aurah, HKS

Leeftijd 13
Om de geregistreerde criminaliteit van de 12-17-jarigen in perspectief te plaatsen, wordt
deze leeftijdscategorie vergeleken met andere leeftijdscategorieën, namelijk 18-24jarigen en 25-79-jarigen. De meeste pv’s per 100 personen in dezelfde leeftijdscategorie
zijn in alle jaren geregistreerd bij de 18-24-jarigen, gevolgd door de 12-17-jarigen. Het
minste aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten wordt geregistreerd bij de 25-79-jarigen. Bij
alle drie de leeftijdscategorieën is een toename te signaleren. In de periode 2002-2004
is de sterkste groei te signaleren bij de 18-24-jarigen, namelijk een groei van 18,5%. Per
100 leeftijdgenoten registreerde de politie in 2002 3,6 pv’s en in 2004 4,1 pv’s.
Tabel 1:

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten naar
leeftijd, 2002-2004
2002

12-17 jaar
18-24 jaar
11

12
13

Aantal
41.842
59.839

Per 100
leeftijdgenoten*
3,6
4,5

2003
Aantal
44.594
65.742

Per 100
leeftijdgenoten*
3,8
4,9

2004
Aantal
49.216 – 51.750
70.896 – 78.850

Per 100
leeftijdgenoten*
4,1-4,3
5,2-5,6

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, terwijl het
daarbij formeel om een verkort pv gaat.
De cijfers hebben betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus.
In het HKS wordt de leeftijd van een verdachte bepaald op het moment dat het pv wordt geregistreerd.
Wanneer tegen een verdachte meer dan één pv wordt opgemaakt in een bepaald jaar, dan betreft het
de leeftijd op het moment dat het laatste pv wordt opgemaakt. In AuraH, het registratiesysteem van de
Halt-bureaus, wordt de leeftijd van een verdachte bepaald op het moment dat de verwijzing bij het
bureau binnenkomt en in AuraH wordt geregistreerd.
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25-79 jaar
161.680
1,5
177.628
1,9
179.441 –
Totaal
263.361
2,0
287.964
2,4
299.553 –
*
Per 100 leeftijdgenoten in dezelfde leeftijdscategorie op 1 januari van het desbetreffende jaar.
Bron: AuraH, HKS

192.550
320.150

1,7-1,8
2,3-2,4

In hoeverre maken jeugdigen zich op steeds jongere leeftijd schuldig aan strafbare
delicten? In andere studies wordt hiervoor geen bevestiging gevonden (zie bijvoorbeeld
Van der Laan, 1998; Kruissink en Essers, 2004; Van der Laan e.a., 2005). In figuur 4
wordt een beeld gegeven van het aantal pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) per 100
leeftijdgenoten dat de politie in de periode 2002-2004 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar
leeftijd van de verdachte. Uit de figuur blijkt dat bij alle leeftijden tussen de 12-17 jaar
een toename is te signaleren in het aantal opgemaakte pv’s in 2004 ten opzichte van de
voorgaande jaren.
Wanneer alleen naar de voorlopige cijfers/ondergrens wordt gekeken (weergegeven als
volledig ingekleurde balk), dan lijkt het erop dat ten opzichte van de eerdere jaren de
toename in het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten in 2004 bij de jongere leeftijdsgroepen
(de 13-15-jarigen) groter is dan bij de 16-17-jarigen. Wordt in figuur 4 echter gekeken
naar de bovengrens van de cijfers (gemarkeerd weergegeven), dan blijkt dat er bij alle
leeftijdsgroepen sprake is van een duidelijke toename in het aantal pv’s per 100
leeftijdgenoten. Omdat deze voorlopige cijfers niet volledig zijn, bieden de hier
gepresenteerde cijfers vooralsnog geen definitieve ondersteuning voor de gedachte dat
verdachten steeds jonger worden.
Figuur 4:

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17
jaar) naar leeftijd, 2002-2004
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Bron: AuraH, HKS

Om aan te geven hoe het aantal strafrechtelijk minderjarige verdachten zich verhoudt tot
het totale aantal verdachten van 12-79 jaar, is voor 2004 in figuur 5 het aantal pv’s per
100 leeftijdgenoten voor alle 12-79-jarigen weergegeven. De meeste pv’s worden
geregistreerd bij de 17-jarigen, dit is de piekleeftijd. Bijna 6% van alle 17-jarigen kwam in
2004 met de politie in aanraking. Het aantal pv’s per 100 18-24-jarigen is redelijk stabiel,
terwijl het aantal pv’s binnen andere leeftijdcategorieën flink stijgt of daalt. Dit verklaart
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waarom, wanneer leeftijden worden samengevoegd tot categorieën, de meeste pv’s per
100 leeftijdgenoten worden geregistreerd bij de 18-24-jarigen.
Figuur 5:
leeftijd, 2004*

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten naar
2004
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0,5
0,0
12 jaar

*

24 jaar

36 jaar

48 jaar

60 jaar

72 jaar

Het betreft voorlopige cijfers.

Bron: AuraH, HKS

Sekse
Tabel 2 geeft een beeld van het aantal pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) dat de politie in
de periode 2002-2004 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar sekse van de verdachten.
Ruim acht op de tien verdachten zijn jongens. Van alle in 2004 geregistreerde
verdachten was 18,9% een meisje. In 2002 was dit 18,6%. Het percentage meisjes dat
met de politie in aanraking komt is in de periode 2002-2004 dus nauwelijks veranderd.
Zowel bij de jongens als bij de meisjes is er een geleidelijke toename in het aantal
opgemaakte pv’s per 100 leeftijdgenoten te signaleren. Per 100 12-17-jarige jongens
werden in 2002 door de politie 5,7 pv’s opgemaakt. In 2004 is dit aantal toegenomen tot
6,5 pv’s per 100 12-17-jarige jongens. Bij de meisjes is in 2004 ten opzichte van 2002
een lichte toename te zien, van 1,4 pv naar 1,6 pv per 100 12-17-jarige meisjes.
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Tabel 2:

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17
jaar) naar sekse, 2002-2004
2002

2003

2004

Per 100
leeftijdgenoten*

Aantal

Per 100 leeftijdgenoten*

Aantal

Per 100 leeftijdgenoten*

Jongen

34.047

5,7

36.478

6,0

39.900 – 42.050

6,5-6,9

Meisje

7.795

1,4

8.116

1,4

9.316 – 9.700

1,6-1,7

49.216 – 51.750

4,1-4,3

Totaal
41.842
3,6
44.594
3,8
*
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.
Bron: AuraH, HKS

Aantal

Gemeentegrootte14
Tabel 3 geeft een beeld van het aantal pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) door de politie
opgemaakt in 2002-2004, uitgesplitst naar gemeentegrootte. Voor alle jaren geldt dat het
absolute aantal pv’s het hoogste is in gemeenten met 10.000 tot 50.000 inwoners,
gevolgd door gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners en daarna door gemeenten
met meer dan 250.000 inwoners. Deze rangorde is te verwachten omdat er veel meer
gemeenten zijn met 10.000 tot 50.000 inwoners dan gemeenten met 100.000 inwoners
of meer.
Wanneer wordt rekening gehouden met het aantal 12-17-jarigen dat in de gemeenten
woont, dan blijkt dat het aantal geregistreerde pv’s per 100 leeftijdgenoten toeneemt,
naarmate de gemeente groter is. Met 7,5 pv’s per 100 leeftijdgenoten worden de meeste
pv’s uitgeschreven in de gemeenten met 250.000 inwoners of meer (Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en Den Haag).
In de periode 2002-2004 is in alle gemeenten een stijging te zien zowel in het absolute
aantal opgemaakte pv’s als in het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten. Op basis van de
voorlopige cijfers blijkt dat het absolute aantal pv’s in gemeenten met minder dan 10.000
inwoners (25,6%) en in gemeenten met 250.000 inwoners of meer (23,6%), in de
periode 2002-2004 sterker is gegroeid dan in andere gemeenten. Hierbij wordt
opgemerkt dat dit kan veranderen wanneer de definitieve cijfers beschikbaar zijn.

14

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 wordt de laatst bekende
woongemeente geregistreerd. In AuraH, het registratiesysteem van de Halt-bureaus, is dit in 2002 en
2003 de gemeente waarin het delict is gepleegd. Vanaf 2004 is dit ook in AuraH de woongemeente.
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Tabel 3:
Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17
jaar) naar gemeentegrootte, 2002-2004
2002
Aantal

2003

Per 100
leeftijdgenoten*
1,8
2,5
4,2
4,4
6,3

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*
2,1
2,6
4,4
4,5
6,6

2004
Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*
2,4-2,4
3,0-3,1
4,5-4,8
4,8-4,9
7,5-7,9

Minder dan 10.000 inwoners
859
964
1.079 – 1.100
10.000 tot 50.000 inwoners
15.156
16.137
18.324 – 18.650
50.000 tot 100.000 inwoners
7.835
8.454
9.324 – 10.000
100.000 tot 250.000 inwoners
8.755
9.121
9.924 – 10.000
250.000 inwoners of meer (G4)
7.827
8.391
9.671 – 10.200
Woonachtig in het buitenland**
835
1.140
850 – 850
Totaal
41.842
3,6
44.594
3,8
49.216 – 55.750
4,1-4,3
*
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.
**
Het is niet mogelijk om een goede schatting te maken van het definitieve aantal pv’s dat is opgemaakt tegen verdachten die in het buitenland
woonachtig zijn. Daarom is alleen het voorlopige aantal geregistreerde pv’s in 2004 gerapporteerd.
Bron: AuraH, HKS

Gemeente14
Tabel 4 geeft een beeld van het aantal pv’s (inclusief Halt-verwijzingen) dat de politie in
de periode 2002-2004 heeft opgemaakt, uitgesplitst naar gemeente. Voor 2004 zijn
alleen de voorlopige cijfers gegeven. Zoals al eerder werd opgemerkt is er in meer of
mindere mate sprake van registratieachterstanden bij de politiekorpsen (zie box 1). Dit
maakt het lastig om een goede inschatting te maken van het definitieve aantal pv’s
wanneer wordt uitgesplitst naar politiekorps. In tabel 4 staan daarom voor 2004 alleen de
voorlopige cijfers vermeld.
Globaal kan worden gezegd dat van de in totaal 49.216 opgemaakte pv’s er 19.989
(40,6%) zijn opgemaakt tegen een verdachte die woont (of een delict heeft gepleegd) in
één van de dertig gemeenten die vallen onder het Grotestedenbeleid, de ‘G30’. Van de
49.216 pv’s zijn er 9.671 (19,7%) zijn opgemaakt tegen verdachten die in 2004 in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag woonden, de ‘G4’.
In tabel 4 wordt tevens het aantal opgemaakte pv’s per 100 leeftijdgenoten van de
betreffende gemeente gegeven. In 2004 zijn de meeste geverbaliseerde jongeren per
100 leeftijdgenoten woonachtig in Schiedam, gevolgd door Rotterdam, Dordrecht en
Utrecht. Amsterdam en Den Haag nemen een middenpositie in.
Verder blijkt uit de tabel dat ten opzichte van 2002, in 2004 in alle gemeenten een
stijging is te signaleren in het absolute aantal opgemaakte pv’s. Wanneer we het aantal
pv’s relateren aan de bevolkingsomvang van de 12-17-jarigen in de gemeenten, dan
blijkt het volgende. Bij 40,0% van de G30 gemeenten (12 gemeenten) is sprake van een
stijging met meer dan 1 pv per 100 leeftijdgenoten, bij 43,3% (13 gemeenten) is sprake
van een stijging met minder dan 1 pv per 100 leeftijdgenoten en bij de rest van de G30
gemeenten is sprake van een lichte daling in het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten. De
sterkste stijgingen in het aantal pv’s per 100 inwoners zijn te signaleren in de gemeenten
Hengelo (98,6%), Heerlen (81,6%) en Deventer (72,2%). De sterkste dalingen in het
aantal pv’s per 100 inwoners zien we in de periode 2002-2004 in de gemeenten
Leeuwarden (-28,0%), Breda (-17,1%) en Nijmegen (-14,3%). Er is geen duidelijke
clustering van deze stijgers en dalers over Nederland.

Tabel 4:

Aantal processen-verbaal (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17
jaar) naar gemeente, 2002-2004
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2002

Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Breda
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Eindhoven
Emmen
Enschede
Groningen
Haarlem
Heerlen
Helmond
Hengelo (Overijssel)***
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Schiedam
Tilburg
Utrecht
Venlo
Zaanstad
Zwolle
Totaal G4
Totaal G30 (inclusief G4)
Overige steden
Woonachtig in het buitenland

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten**

237
180
346
2.359
425
480
445
1.549
171
676
466
235
337
470
413
196
146
79
316
413
296
282
430
2.898
309
707
1.021
233
307
358
7.827
16.780
23.500
835

2003

2004*

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten**

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten**

3,4

271

3,9

276

3,9

3,4
3,9
5,8
5,1
4,5
5,1
5,2
3,0
7,7
3,9
3,0
3,4
5,6
4,7
3,1
2,6
1,0
5,4
6,0
5,4
3,9
4,7
7,1
6,3
5,4
7,6
3,5
3,4
4,7
6,3
5,1
2,8

192
350
2.617
477
466
455
1.499
239
697
401
281
414
588
347
205
227
75
238
456
390
307
450
3.302
466
696
1.003
239
305
279
8.421
17.932
26.100
1.140

3,5
3,8
6,2
5,6
4,3
5,1
4,9
4,1
7,8
3,2
3,5
4,1
6,9
3,9
3,2
3,8
1,3
4,1
6,5
7,0
4,2
4,8
8,0
9,2
5,2
7,2
3,5
3,2
3,5
6,6
5,3
3,0

264
380
2.790
486
423
483
2.097
310
765
480
250
345
599
378
359
237
160
227
385
393
356
383
3.685
519
840
1.099
320
328
372
9.671
19.989
28.333
861

4,8
4,1
6,6
5,6
3,8
5,3
6,8
5,2
8,7
3,9
3,1
3,4
6,9
4,2
5,6
4,0
2,8
3,9
5,4
7,0
4,8
4,0
8,9
10,0
6,3
7,7
4,7
3,4
4,7
7,5
5,9
3,3

Totaal Nederland****
41.842
3,6
44.594
3,8
49.216
4,1
Het is niet mogelijk om een goede schatting te maken van het definitieve aantal pv’s naar woongemeente. Daarom is alleen het voorlopige
aantal geregistreerde pv’s in 2004 gerapporteerd.
**
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde gemeente op 1 januari van het desbetreffende jaar.
***
In de jaren 2002 en 2003 exclusief Halt-verwijzingen, omdat geen onderscheid kon worden gemaakt tussen Hengelo in de provincie
Overijssel (één van de G30) en Hengelo in Gelderland. In 2004 zijn Halt-verwijzingen wel meegeteld.
**** Inclusief onbekend.
Bron: AuraH, HKS
*
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Soort delict
In 2004 zijn er 49.216 pv’s opgemaakt tegen verdachten van 12-17 jaar (zie tabel 1). In
totaal werden zij verdacht van het plegen van 71.119 delicten, waarbij ook delicten zijn
meegeteld die leidden tot een Halt-verwijzing (zie tabel 5). Het komt dus regelmatig voor
dat er op één pv meerdere delicten vermeld staan. Gemiddeld betreft het 1,4 delict per
pv.
In tabel 5 wordt het aantal delicten naar delictsoort weergegeven. De delicten die het
meeste voorkomen zijn vermogensdelicten, zoals diefstal of heling. In 2004 zijn vier op
de tien delicten vermogensdelicten. Drie op de tien delicten in 2004 zijn vernielingen of
openbare orde delicten. Hieronder worden delicten verstaan als brandstichting en het
niet voldoen aan een ambtelijk bevel. Twee op de tien delicten in 2004 zijn
geweldsdelicten, zoals bedreiging of diefstal met geweld.
Uit tabel 5 blijkt dat het aantal door de politie geregistreerde delicten in de periode 20022004 is toegenomen. Deze stijging is bij alle delictsoorten zichtbaar. De stijging in het
aantal geregistreerde vernielingen of openbare orde delicten, overige delicten en
geweldsdelicten ontloopt elkaar niet veel (respectievelijk 18,9%, 18,0% en 17,8%). Het
aantal vermogensdelicten stijgt het minst sterk in de periode 2002-2004 (7,7%).
Tabel 5:

Aantal delicten (inclusief Halt) van door de politie geregistreerde verdachten (12-17 jaar) naar
delictsoort, 2002-2004
2002

2003

2004

Aantal
Aantal
Aantal
Geweldsdelict
12.619
13.184
14.862 –
Vermogensdelict
28.000
29.470
30.156 –
Vernieling of openbare orde delict
17.727
20.454
21.084 –
Overig delict*
4.251
4.704
5.017 –
Totaal**
62.749
67.812
71.119 –
*
Bijvoorbeeld misdrijven die onder de Wet Wapens en Munitie of de Opiumwet vallen.
**
Inclusief onbekend.
Bron: AuraH, HKS

3.2

16.650
33.200
23.100
5.350
78.300

2002-2004
Procentuele
verandering
17,8-32,0
7,7-18,6
18,9-30,3
18,0-25,4
13,3-24,8

Door de politie geregistreerde verdachten: first-offenders en recidivisten

Een belangrijk aandachtspunt van het beleidsprogramma Jeugd terecht betreft firstoffenders en recidivisten. Volgens de definitie die in Jegd terecht gehanteerd wordt zijn
first-offenders verdachten tegen wie de politie in het betreffende jaar één pv opmaakte
en tegen wie in het verleden geen pv’s zijn opgemaakt. Recidivisten zijn verdachten
tegen wie de politie in het betreffende jaar minstens één pv opmaakte en die in totaal
minstens twee keer geverbaliseerd zijn (Ministerie van Justitie, 1999).
In 2004 heeft de politie in totaal 49.216 keer een pv opgemaakt tegen een jeugdige
verdachte, waaronder 11.415 Halt-verwijzingen. Van de jongeren die een Halt-verwijzing
kregen, wordt niet geregistreerd of zij reeds eerder met de politie in aanraking kwamen.
Het is dus onbekend of zij behoren tot de groep first-offenders of tot de groep
recidivisten. In deze paragraaf worden pv’s die leiden tot een Halt-verwijzing daarom
buiten beschouwing gelaten. Dit leidt waarschijnlijk tot een onderschatting van het aantal
first-offenders, omdat de meeste jongeren die een Halt-verwijzing krijgen niet eerder met
de politie in aanraking zijn geweest.
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de veranderingen in de periode 2002-2004 in het
aantal first-offenders en recidivisten. De veranderingen in aantallen first-offenders en
recidivisten worden nagegaan voor de verschillende leeftijden, voor jongens en meisjes
en voor verschillende gemeentegrootten. Verder wordt ingegaan op de soorten delicten
die door deze twee subgroepen van verdachten zijn gepleegd en welke veranderingen
zich daarin in de periode 2002-2004 hebben voorgedaan.
Exclusief de Halt-verwijzingen heeft de politie in 2004, 37.801 pv’s wegens een misdrijf
opgemaakt tegen in totaal 29.389 verdachten. Ongeveer tweederde van deze jongeren
(18.689) kwam in dat jaar voor het eerst met de politie in aanraking, de zogenoemde
‘first-offenders’ (tabel 9). In 2004 waren er 10.700 recidivisten in de leeftijd 12-17 jaar.
Daarvan kregen 9.512, 2-5 pv’s in hun hele criminele carrière en 1.188 hebben in hun
hele criminele carrière meer dan vijf pv’s gekregen. Het gaat dan om de zogenoemde
‘jeugdige veelplegers’15 (tabel 9). In totaal kregen de recidivisten in 2004, 19.112 pv’s.
Ten opzichte van 2002 heeft de politie in 2004, 23,6% meer jeugdige verdachten
geregistreerd (tabel 9). Het aantal first-offenders is tussen 2002 en 2004 gestegen met
22,5% en het aantal recidivisten is in dezelfde periode toegenomen met 25,6%. In deze
periode is het aantal recidivisten dus iets sterker toegenomen dan het aantal firstoffenders. Wanneer we afgaan op de bovengrens cijfers, dan is het beeld voor 20022004 omgekeerd. Geconcludeerd kan worden dat de groei van de first-offenders en de
recidivisten weinig van elkaar afwijkt.
Tabel 9:

Door de politie geregistreerde verdachten (12-17 jaar; excl. Halt) naar verdachtengroep, 20022004
2002

2003

2004

2002-2004
Procentuele

First-offender* (1 pv)
Recidivist** (meer dan 1 pv), waarvan
Meerpleger*** (2-5 pv’s)
Jeugdige veelpleger**** (meer dan 5 pv’s)

Aantal

Aantal

Aantal

verandering

15.254

16.455

18.689 – 19.350

22,5-26,8

8.519

9.692

10.700 – 11.600

25,6-36,5

7.564

8.623

9.512 – 10.300

25,8-36,0

955

1.069

1.188 – 1.335

24,4-39,7

23,6-30,3
Totaal
23.773
26.147
29.389 – 31.000
*
First-offender: jongere met 1 pv in het betreffende jaar, tegen nog niet eerder een pv werd opgemaakt.
**
Recidivist: jongere met meer dan 1 pv in zijn hele criminele carrière (tot en met het betreffende jaar), waarvan ten minste 1 in het betreffende
jaar.
***
Meerpleger: jongere met 2-5 pv’s in zijn hele criminele carrière(tot en met het betreffende jaar), waarvan ten minste 1 in het betreffende jaar.
**** Jeugdige veelpleger: jongere met meer dan 5 pv’s in zijn hele criminele carrière (tot en met het betreffende jaar), waarvan ten minste een in
het betreffende jaar.
Bron: HKS

Leeftijd
Tabel 10 geeft een beeld van het aantal first-offenders en recidivisten in de periode
2002-2004, uitgesplitst naar leeftijd. Het absolute aantal neemt toe naarmate de leeftijd
toeneemt, dit geldt zowel voor de first-offenders als voor de recidivisten. Per 100
leeftijdgenoten neemt het aantal door de politie geregistreerde verdachten ook toe,
naarmate de leeftijd toeneemt. Het aantal first-offenders per 100 leeftijdgenoten is in
2002-2004 bij alle leeftijden licht gestegen. Uiteraard moet hierbij worden opgemerkt dat
15

Aangezien in de MJt slechts gekeken wordt naar jeugdigen die vanwege hun leeftijd geen lange
criminele carrière kunnen hebben, wijkt de gehanteerde definitie af van de algemene definitie van
veelplegers zoals opgesteld door Wartna en Tollenaar (2004).

23

geen rekening is gehouden met first-offenders die een Halt-verwijzing kregen. Ook het
aantal recidivisten per 100 leeftijdgenoten is in de periode 2002-2003 continu licht
toegenomen. Bij de recidivisten is deze toename vooral duidelijk bij de 15-17-jarigen.
Tabel 10:

Aantal door de politie geregistreerde first-offenders en recidivisten (12-17 jaar; excl. Halt) naar
leeftijd, 2002-2004
2002

2003

2004

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

15.254

1,3

16.455

1,4

12 jaar

709

0,4

794

13 jaar

1.467

0,8

1.605

14 jaar

2.436

1,2

15 jaar

3.184

16 jaar

3.680

17 jaar
Recidivisten, waarvan

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

18.689 – 19.350

1,6-1,6

0,4

910 – 950

0,4-0,5

0,8

2.068 – 2.100

1,0-1,0

2.696

1,4

3.261 – 3.400

1,7-1,7

1,6

3.358

1,7

3.914 – 4.050

2,0-2,1

1,9

3.874

2,0

4.237 – 4.400

2,2-2,2

3.778

2,0

4.128

2,2

4.299 – 4.500

2,2-2,3

8.519

0,7

9.692

0,8

10.700 – 11.600

0,9-1,0

12 jaar

101

0,1

106

0,1

134 – 150

0,1-0,1

13 jaar

400

0,2

459

0,2

554 – 600

0,3-0,3

14 jaar

993

0,5

1.091

0,6

1.270 – 1.350

0,6-0,7

15 jaar

1.719

0,9

1.945

1,0

2.130 – 2.350

1,1-1,2

16 jaar

2.440

1,3

2.792

1,4

3.023 – 3.300

1,5-1,7

17 jaar
2.866
1,5
3.299
1,7
*
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.
Bron: HKS

3.589 – 3.900

1,8-2,0

First-offenders, waarvan

Sekse
Vervolgens zijn de verschillen tussen jongens en meisjes nagegaan voor beide
verdachtengroepen. Het percentage meisjes onder de first-offenders is ongeveer twee
keer zo hoog als onder de recidivisten, namelijk 21,6% tegenover 11,0% in 2004. Deze
verhouding is voor alle drie de jaren min of meer constant.
Bij de first-offenders en bij de recidivisten is in de periode 2002-2004 zowel het absolute
aantal jongens als het aantal jongens per 100 leeftijdgenoten toegenomen (tabel 11). Bij
de first-offenders is het aantal jongens tussen 2002 en 2004 gestegen van 2,0 pv’s per
100 in 2002 naar 2,4 pv’s per 100 in 2004. Bij de recidivisten is er een toename in het
aantal jongens tussen 2002 en 2004 vast te stellen van 0,7 pv’s per 100 in 2002 naar
0,9 pv’s per 100 in 2004.
Hoewel het absolute aantal meisjes, zowel bij first-offenders als bij recidivisten,
toeneemt in de periode 2002-2004, is het aantal vrouwelijk first-offenders en recidivisten
per 100 12-17-jarige meisjes nauwelijks veranderd.
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Tabel 11:

Aantal door de politie geregistreerde first-offenders en recidivisten (12-17 jaar; excl. Halt) naar
sekse, 2002-2004
2002

2003

2004

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

First-offenders, waarvan

15.254

1,3

16.455

1,4

18.689 – 19.350

1,6-1,6

Jongen

12.093

2,0

12.948

2,1

14.949 – 5.100

2,4-2,5

Meisje

3.161

0,6

3.507

0,6

4.040 – 4.200

0,7-0,7

Recidivisten, waarvan

8.519

0,7

9.692

0,8

10.700 – 11.600

0,9-1,0

Jongen

7.535

1,3

8.595

1,4

9.519 – 10.300

1,6-1,7

1.181 – 1.300

0,2-0,2

Meisje
984
0,2
1.097
0,2
*
Per 100 leeftijdgenoten van dez elfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.
Bron: HKS

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

Gemeentegrootte
In tabel 12 is het aantal first-offenders en recidivisten weergegeven, uitgesplitst naar het
aantal inwoners van de woongemeente. Zoals kan worden verwacht op basis van tabel 3
neemt het aantal verdachten per 100 leeftijdgenoten toe, naarmate de omvang van de
gemeenten groter wordt. In 2004 is in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het
aantal first-offenders 1,0 per 100 leeftijdgenoten en het aantal recidivisten 0,4 per 100. In
gemeenten met meer dan 250.000 inwoners (G4) betreft het aantal first-offenders en
recidivisten respectievelijk 2,7 en 1,9 per 100 leeftijdgenoten. Vergelijken we de
woongemeente van recidivisten met die van first-offenders dan blijkt dat recidivisten
relatief vaak woonachtig zijn in een van de G4 (18,4% van de first-offenders tegenover
22,7% van de recidivisten).
Voor de periode 2002-2004 is de ontwikkeling in het aantal verdachten per 100
leeftijdgenoten voor beide verdachtengroepen onderzocht. Het absolute aantal firstoffenders en recidivisten is in alle soorten gemeenten gestegen. Ook relatief (per 100
leeftijdgenoten) is er bij alle gemeenten sprake van een toename, hoewel deze stijging
bij sommige gemeenten sterker is dan bij andere gemeenten. Het aantal first-offenders
per 100 leeftijdgenoten is in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners licht gestegen.
De sterkste groei bij de first-offenders per 100 leeftijdgenoten is in de G4 gemeenten. In
de G4 gemeenten is er sprake van een duidelijke continue stijging van het aantal firstoffenders (van 2,2 pv’s per 100 naar 2,7 pv’s per 100). Het aantal recidivisten per 100
leeftijdgenoten is licht gestegen in kleine en middelgrote gemeenten (tot maximaal
50.000 inwoners). De sterkste toename in het aantal recidivisten per 100 leeftijdgenoten
wordt aangetroffen in de G4 gemeenten (van 1,6 naar 1,9).
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Tabel 12:

Aantal door de politie geregistreerde first-offenders en recidivisten (12-17 jaar; excl. Halt) naar
gemeentegrootte, 2002-2004
2002

2003

2004

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

15.254

1,3

16.455

1,4

18.689 – 19.350

1,6-1,6

367

0,8

381

0,8

446 – 450

1,0-1,0

10.000 tot 50.000 inwoners

5.708

0,9

6.164

1,0

7.181 – 7.100

1,2-1,2

50.000 tot 100.000 inwoners

2.759

1,5

2.980

1,5

3.404 – 3.600

1,6-1,7

100.000 tot 250.000 inwoners
250.000 of meer inwoners
(G4)

3.087

1,6

3.180

1,6

3.617 – 3.500

1,8-1,7

2.698

2,2

3.031

2,4

3.435 – 3.600

2,7-2,8

First-offenders**, waarvan
minder dan 10.000 inwoners

Woonachtig in het buitenland***
Recidivisten**, waarvan

623

709

Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

597 –

8.519

0,7

9.692

0,8

10.700 – 11.600

0,9-1,0

144

0,3

188

0,4

200 – 200

0,4-0,4

10.000 tot 50.000 inwoners

2.664

0,4

3.183

0,5

3.540 – 3.700

0,6-0,6

50.000 tot 100.000 inwoners

1.653

0,9

1.831

0,9

2.138 – 2.400

1,0-1,1

100.000 tot 250.000 inwoners
250.000 of meer inwoners
(G4)

1.934

1,0

2.144

1,1

2.233 – 2.300

1,1-1,1

2.007

1,6

2.108

1,7

2.436 – 2.600

1,9-2,0

minder dan 10.000 inwoners

Woonachtig in het buitenland***
114
236
149 –
*
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde sekse op 1 januari van het desbetreffende jaar.
**
Inclusief onbekend,
***
Het is niet mogelijk om een goede schatting te maken van het definitieve aantal verdachten woonachtig in het buitenland. Daarom is alleen
het voorlopige aantal geregistreerde pv’s in 2004 gerapporteerd.
Bron: AuraH, HKS

Soort delict
In 2004 waren de 18.689 first-offenders (tabel 9) verantwoordelijk voor 27.958
geregistreerde delicten (tabel 13). Per first-offender komt dit neer op een gemiddelde
van 1,5 delict16 in 2004. De 10.700 recidivisten (tabel 9) waren verantwoordelijk voor
31.746 geregistreerde delicten in 2004 (tabel 13). Dit komt neer op een gemiddelde van
3,0 delicten per recidivist in 2004. Dit betekent dat eenderde van alle verdachten in 2004
verantwoordelijk is voor ruim de helft van de geregistreerde delicten in dat jaar.
Zowel bij de first-offenders als bij recidivisten komen vermogensdelicten het meeste
voor, gevolgd door vernielingen of openbare orde delicten en daarna geweldsdelicten.
Overige delicten, zoals misdrijven volgens de Wet Wapens en Munitie of de Opiumwet,
komen het minst vaak voor.
Voor alle jaren in de periode 2002-2004 geldt dat vernielingen of openbare orde delicten
en overige delicten iets vaker voorkomen bij first-offenders en dat geweldsdelicten en
vermogensdelicten vaker voorkomen bij de recidivisten.
In de periode 2002-2004 is zowel bij de first-offenders als de recidivisten bij alle delicten
een toename te signaleren. De sterkste groei in 2002-2004 is te zien in de categorie
16

Of een jongere tot de groep first-offenders of recidivisten behoort, hangt af van het aantal pv’s dat
tegen een jongere is opgemaakt en niet van het aantal geregistreerde delicten op die pv’s (op één pv
kunnen meerdere delicten vermeld staan). Dit verklaart waarom er first-offenders zijn met meer dan
één delict.
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‘overige delicten’ (een groei van 15,8% bij de first-offenders en 37,7% bij de
recidivisten). Deze wordt gevolgd door de categorie ‘vernielingen of openbare orde
delicten’ en geweldsdelicten. De groei bij vermogensdelicten is het minst sterk.
Tabel 13 :

Aantal door de politie geregistreerde delicten van first-offenders en recidivisten (12-17 jaar;
excl. Halt) naar delictsoort, 2002-2004
2002

2003

Aantal

Aantal

24.929

26.250

Geweldsdelict

6.016

Vermogensdelict

9.477

Vernieling of openbare orde delict
Overig delict

First-offenders, waarvan

Recidivisten, waarvan
Geweldsdelict
Vermogensdelict

2004
Aantal

2002-2004

Procentuele
verandering

27.958 – 30.350

12,2-21,8

6.048

6.606 – 7.300

9,8-21,2

9.556

10.060 – 10.900

6,2-15,2

7.252

8.374

8.761 – 9.500

20,8-31,2

2.184

2.272

2.530 – 2.650

15,8-20,6

25.907

30.659

31.746 – 36.650

22,5-41,5

6.272

6.918

8.026 – 9.150

28,0-46,1

11.837

13.674

13.242 – 15.450

11,9-30,7

Vernieling of openbare orde delict

6.201

8.103

8.278 – 9.600

33,5-54,6

Overig delict
Bron: HKS

1.597

1.964

2.199 – 2.450

37,7-51,8

3.3

Etnische herkomst van verdachten

In het beleidsprogramma Jeugd terecht wordt tevens inzicht gevraagd in verschillen in
criminaliteitsniveaus tussen autochtone en allochtone jongeren. In de politie- en
justitieregistraties wordt alleen het geboorteland van de verdachte vastgelegd en niet dat
van de ouders. Dit betekent dat tweede en latere generaties allochtonen niet kunnen
worden onderscheiden van de autochtone bevolking. In die gevallen geldt immers dat
Nederland het geboorteland is. In de vorige paragrafen is gebruik gemaakt van deze
registraties waardoor het niet mogelijk is om te onderscheiden naar etnische herkomst.
Om toch inzicht te krijgen in criminaliteit per bevolkingsgroep, zijn in deze monitor
gegevens gebruikt uit een onderzoek naar de aard en de omvang van de criminele
betrokkenheid van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen (Blom e.a., 2005). Ten
behoeve van dit onderzoek werden achtergrondgegevens van de verdachten tegen wie
de politie in 2002 een pv opmaakte opgezocht in de GBA. Daarin is informatie aanwezig
over zowel het geboorteland van de persoon als dat van zijn of haar ouders. Op die
manier is onder andere informatie verkregen over de etnische herkomst van verdachten.
De informatie over de etnische herkomst van de verdachten heeft alleen betrekking op
verdachten die in het HKS zijn geregistreerd, Halt-gegevens zijn niet meegenomen.
Verder bleek het niet mogelijk om van alle verdachten in de GBA gegevens te
achterhalen 17. Daarom wijkt het totale aantal verdachten af van het totale aantal
verdachten dat elders in de MJt genoemd wordt.

17

Ongeveer 10% van de jeugdige verdachten in het HKS kon niet in de GBA worden teruggevonden.
Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen, bijvoorbeeld: een verdachte is woonachtig in het
buitenland, een verdachte verblijft slechts tijdelijk of illegaal in Nederland of registratiefouten.
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Tabel 14 :

Aantal door de politie geregistreerde verdachten (12-17 jaar; excl. Halt)
naar etnische herkomst en generatie, 2002
2002
Aantal

Per 100
leeftijdgenoten*

Totaal**, waarvan

20.788

1,8

Autochtoon***

11.589

1,3

Allochtoon****, waarvan

9.111

3,6

1e Generatie allochtoon*****, waarvan

3.309

4,0

Marokko

514

7,0

Suriname

296

4,5

Nederlandse Antillen of Aruba

625

9,6

Turkije

211

3,0

5.890

3,4

Marokko

1.771

6,5

Suriname

1.228

4,3

321

4,2

2e Generatie allochtoon******, waarvan

Nederlandse Antillen of Aruba

Turkije
877
2,9
*
Per 100 leeftijdgenoten van dezelfde herkomst op 27 september 2002.
**
Het totale aantal jeugdige verdachten in 2002 wijkt af van het elders in deze monitor genoemde aantal. Dit komt doordat in deze tabel alleen
de in de GBA geregistreerde verdachten worden geteld.
***
Autochtoon: persoon van wie beide ouders in Nederland geboren zijn (Bron: CBS).
**** Allochtoon: persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren (Bron: CBS).
***** 1e Generatie allochtoon: een in het buitenland geboren persoon met ten minste één in het buitenland geboren ouder (Bron: CBS).
****** 2e Generatie allochtoon: een in Nederland geboren persoon met ten minste één in het buitenland geboren ouder (Bron: CBS).
Bron: HKS, SSB

In tabel 14 wordt het aantal verdachten in het HKS uitgesplitst naar etnische herkomst.
In absolute aantallen vormen de autochtonen de grootste groep met 11.589 verdachten
in 2002, gevolgd door de tweede generatie allochtonen (5.890). De eerste generatie
allochtonen is absoluut gezien de kleinste groep verdachten in het HKS.
Wanneer echter rekening wordt gehouden met alle 12-17-jarigen uit dezelfde
bevolkingsgroep die in Nederland wonen, dan verandert het beeld. Het aantal
verdachten per 100 autochtone 12-17-jarigen is 1,3. Onder allochtone jongeren is het
aantal verdachten per 100 leeftijdgenoten bijna drie keer zo groot (3,3 verdachten per
100 leeftijdgenoten). Vervolgens zijn de verschillen tussen de eerste en tweede
generatie allochtonen nagegaan. De eerste generatie allochtone jongeren wordt iets
vaker als verdachte geregistreerd dan de tweede generatie allochtone jongeren (die in
Nederland geboren zijn), namelijk 4,0 tegenover 3,4 verdachten per 100 leeftijdgenoten.
Van de in Nederland wonende jongeren die op de Nederlandse Antilliaanse of Aruba
geboren zijn, werd 9,6% in 2002 door de politie als verdachte geregistreerd. Van de in
Marokko geboren jongeren werd 7,0% in 2002 door de politie als verdachte
geregistreerd.
Van de tweede generatie allochtonen uit de vier grote etnische bevolkingsgroepen,
werden jongeren afkomstig uit Marokko het vaakste (6,5 verdachten per 100
leeftijdgenoten) en jongeren uit Turkije het minst vaak (2,9 per 100 leeftijdgenoten) als
verdachte geregistreerd.
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4

Wijze van afdoening

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop zaken van verdachten van 10-17 jaar worden
afgedaan. Er zal nagegaan worden op welke wijze zaken op het niveau van de politie
worden afgedaan, op het niveau van het OM en op het niveau van de rechtbank (zie
bijlage 2 voor een schematisch overzicht van de strafrechtsketen bij minderjarigen).
Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen één op één relatie is tussen
een pv dat is opgemaakt door de politie en een zaak die is ingeschreven bij het
Openbaar Ministerie. Soms worden pv’s niet doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie
en soms worden pv’s samengevoegd. Daarnaast hoeven zaken die in een bepaald jaar
door de politie geregistreerd zijn niet noodzakelijkerwijs in datzelfde jaar te worden
afgedaan. Het is goed mogelijk dat een verdachte in 2002 voor het eerst wordt gehoord,
maar dat zijn/haar zaak pas in 2003 of later wordt afgedaan.
4.1

Afdoeningen door de politie

Een afdoening op het niveau van de politie betekent dat onder voorwaarden een
opgemaakt pv niet naar het OM wordt gestuurd. Hiermee wordt opname in het justitieel
documentatieregister voorkomen. De volgende afdoeningen voor misdrijven kunnen op
het niveau van de politie worden onderscheiden: een politiesepot of berisping, een Haltafdoening en een Stop-reactie. In deze monitor wordt alleen ingegaan op de Stopreactie en Halt-afdoening. De reden om niet in te gaan op politiesepots is dat hierover
geen landelijke registratie beschikbaar is.
Een Stop-reactie is bedoeld voor kinderen van 12 jaar en jonger. 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 de ouders meewerken aan een Stopreactie. De Stop-reactie is een preventieve en pedagogische handreiking voor ouders
van 12-minners die een Halt-waardig delict hebben begaan (zie ook Besluit aanwijzing
Halt-feiten). De Stop-reactie heeft als doel de ouders te helpen om op een duidelijke en
effectieve manier te reageren op wat er is gebeurd. Daarnaast leert het kind in de Stopreactie wat het verkeerd heeft gedaan en hoe het ervoor kan zorgen dat zoiets niet nog
een keer gebeurt.
Halt staat voor Het ALTernatief en is bedoeld voor bekennende jeugdige verdachten van
12-17 jaar. Door deel te nemen aan een Halt-project wordt toezending van het pv aan de
officier van justitie (ovj) en daarmee het krijgen van een strafblad, voorkomen.
Uitgangspunt hierbij is dat de jeugdige dader gedurende een beperkt aantal uren de
schade moet herstellen die hij/zij heeft aangericht. Een Halt-afdoening is formeel gezien
een voorwaardelijk politiesepot.
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In tabel 6 is het aantal Stop-reacties en Halt-afdoeningen in de periode 2002-2004
weergegeven 18,19. Over de hele periode 2002-2004 is het aantal Stop-reacties licht
gestegen (6,5%) en het aantal Halt-afdoeningen gedaald (-6,7%).
Opvallend is dat tussen 2003 en 2004, zowel het aantal Stop-reacties als het aantal
Halt-afdoeningen naar aanleiding van misdrijfzaken aanzienlijk is afgenomen. Het aantal
Stop-reacties daalde van 1.333 in 2003 naar 1.197 in 2004, een afname van 10,2%. Het
aantal Halt-afdoeningen in 2004 is in vergelijking met 2003 met 10,9% afgenomen.
De daling in het aantal Stop-reacties en Halt afdoeningen in 2004 kan (deels) worden
verklaard doordat in 2004 een nieuwe versie van het registratiesysteem AuraH in
gebruik is genomen. In deze nieuwe versie van AuraH kunnen verwijzingen niet meer
met terugwerkende kracht worden ingevoerd. In 2004 afgehandelde zaken die pas in
2005 administratief worden afgehandeld, worden meegeteld in 2005. In eerdere jaren
konden zaken die betrekking hadden op een bepaald jaar in datzelfde jaar worden
meegeteld, ook al werden ze later administratief afgehandeld. De daling in 2004 van het
aantal Stop-reacties en Halt-afdoeningen houdt vermoedelijk hiermee verband. Dit wordt
ondersteund door het feit dat het aantal ingeschreven Halt-verwijzingen in AuraH tussen
2003 en 2004 wel is gegroeid (met 4,7%: van 10.903 naar 11.415). Naar verwachting zal
er dus volgend jaar een groei zijn in het aantal reacties/afdoeningen.
Tabel 6:

Aantal Stop-reacties en Halt-afdoeningen in misdrijfzaken*, 2002-2004

Stop-reacties

2002

2003

2004

Aantal

Aantal

Aantal**

2002-2004
Procentuele
verandering

1.124

1.333

1.197

6,5

Halt-afdoeningen
12.571
13.161
11.724
-6,7
*
De cijfers hebben betrekking op 51 van de 53 Halt-bureaus; verwijzingen die niet in behandeling zijn genomen zijn niet meegeteld.
**
De cijfers over 2004 zijn afkomstig uit een nieuwere versie van AuraH (AuraH 3) dan de cijfers over 2002 en 2003.
Bron: AuraH

4.2

Afdoeningen door het Openbaar Ministerie

Wanneer de politie een zaak niet zelf afhandelt (politiesepot of doorverwijzing naar
bureau Halt), dan wordt een zaak doorgestuurd naar het OM. Het OM kan ervoor kiezen
zaken te seponeren, transigeren of dagvaarden 20.
Het OM kan besluiten om een zaak te seponeren. Een reden hiervoor kan zijn dat de ovj
de zaak tegen de verdachte ‘niet rond krijgt’ en er dus geen schuldigverklaring kan
volgen of dat de verdachte ten onrechte als verdachte vermeld staat (technisch sepot).
In het geval van een beleidssepot zou de zaak weliswaar tot een schuldigverklaring
18

19

20

In de MJt zijn alleen afdoeningen naar aanleiding van een misdrijf opgenomen, voor
zover het mogelijk is binnen de registraties van een afdoening te onderscheiden naar
misdrijf of overtreding. Overtredingen blijven dus buiten beschouwing. De hier gepresenteerde cijfers
wijken daarom af van de in de nota Jeugd terecht genoemde aantallen en de cijfers die door HaltNederland (Halt Nederland, 2004) worden gepubliceerd.
In de jaren 2002 en 2003 kon soms niet worden vastgesteld of het een Halt-afdoening of Stop-reactie
naar aanleiding van een misdrijf of een overtreding betrof. In dergelijke gevallen is de desbetreffende
verwijzing wel meegeteld. Hierdoor is het aantal Halt-afdoeningen en Stop-reacties mogelijk licht
overschat. Helaas is het op basis van de beschikbare data niet mogelijk om exact na te gaan hoeveel
overtredingen als misdrijf zijn geteld. Het betreft echter maximaal 3,6% van het totale aantal Haltafdoeningen en Stop-reacties.
Het OM heeft ook de mogelijkheid om een zaak bij een andere zaak te voegen, voordat deze door de
rechter wordt behandeld. In de MJt worden gevoegde zaken niet als aparte categorie onderscheiden,
maar wordt alleen de uiteindelijke afdoening van de zaak geteld.
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kunnen leiden, maar besluit de ovj om beleidsredenen af te zien van vervolging
(bijvoorbeeld omdat civielrechtelijk ingrijpen meer voor de hand ligt of het een gering feit
betreft).
Uit tabel 7 blijkt dat er in 2002 3.817 zaken tegen minderjarigen geseponeerd zijn door
het OM. Deze zaken worden niet (verder) vervolgd. In 2003 is het aantal sepots met
21,4% afgenomen tot 3.000. De afname van het aantal sepots past in een jarenlange
trend die samenhangt met het beleid van het OM, om het aantal zaken waarin
daadwerkelijk een justitiële reactie volgt te vergroten (Openbaar Ministerie, 2005). In
2004 neemt het aantal sepots nauwelijks nog af. Dit hangt waarschijnlijk samen met het
feit dat inmiddels het door het OM beoogde sepotpercentage van 10% is bereikt.
Tabel 7:

Aantal afdoeningen door het Openbaar Ministerie met verdachten van 12-17 jaar, 2002-2004*
2002
Aantal

Sepot
Transactie**, waarvan
Deelname aan een werk- of
leerproject
Betalen van een geldsom of
overige transactie

2003
Aantal

2004

2002-2004

Aantal

Procentuele
verandering

3.817

3.000

2.970

-22,2

12.741

14.402

14.861

16,6

10.445

11.412

12.391

18,6

2.296

2.990

2.470

7,6

Dagvaarding*
11.969
12.448
14.337
19,8
*
De cijfers wijken enigszins af van CBS-cijfers over afdoeningen door het OM vanwege een andere manier van bewerken van het
bronbestand.
**
Het betreft aangeboden transacties inclusief mislukte transacties (voornamelijk taakstraffen) en gevallen waarin niet op het transactieaanbod
werd gereageerd.
***
Inclusief mislukte transacties.
Bron: OM -Data

De ovj kan een jongere ook een transactie aanbieden. Dit betekent meestal dat in ruil
voor het betalen van een geldsom of deelname aan een werk- of leerproject, de ovj van
(verdere) vervolging afziet. De duur van een werk- of leerproject is maximaal 40 uur. Het
aantal aangeboden transacties is van 12.741 in 2002 gestegen naar 14.861 in 2004. Het
merendeel van de transacties betreft in alle jaren de deelname aan een werk- of
leerproject. In 2002 werden er nog 10.445 werk- en/of leerprojecten in de vorm van een
transactie door het OM aangeboden. In 2004 is dit toegenomen tot 12.391. Het aantal
werk- en/of leerprojecten vertoont al jaren een stijgende trend (Openbaar Ministerie,
2005) mogelijk als gevolg van het beleid van het OM ten aanzien van minderjarigen: bij
de afdoening van kinderstrafzaken geldt in beginsel ‘taakstraf, tenzij’. Slechts in een
beperkt aantal gevallen wordt vrijheidsstraf als vertrekpunt genoteerd (College van
procureurs-generaal, 1999).
Het aantal te betalen geldsommen en overige transacties 21 liet in de periode
voorafgaand aan 2002 al jaren een daling zien (Openbaar Ministerie, 2004). In de
periode 2002-2004 is het aantal te betalen geldsommen en overige transacties echter
licht toegenomen van 2.296 naar 2.470 (een toename van 7,6%).
In 2004 werden in totaal 14.337 zaken 22 tegen 12-17-jarigen door het OM gedagvaard.
4.3

21
22

Afdoeningen door de rechter

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.
Dit is inclusief mislukte transacties (voornamelijk taakstraffen) en gevallen waarin niet op het
transactieaanbod werd gereageerd.
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Van alle zaken die door het OM zijn gedagvaard volgde in ongeveer 95% van de
gevallen een schuldigverklaring (met/zonder oplegging van straf). De rechter kan een
groot aantal verschillende straffen of maatregelen opleggen. In de MJt wordt alleen
ingegaan op de onvoorwaardelijk opgelegde hoofdstraffen, de PIJ-maatregel en
vrijspraak. Geheel voorwaardelijke hoofdstraffen, bijkomende straffen en overige
maatregelen worden niet meegenomen.
De volgende indeling wordt gebruikt:
– Onvoorwaardelijke Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ): een
vrijheidsbenemende maatregel die gericht is op de heropvoeding en de behandeling
van de betrokkene. De PIJ wordt in eerste instantie opgelegd voor de duur van 2 jaar
en kan verlengd worden tot maximaal 6 jaar.
– Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf: in de meeste gevallen betreft dit een jeugddetentie.
De duur van de jeugddetentie is bij jongeren van 12-15 jaar maximaal 12 maanden
en bij 16- en 17-jarigen maximaal 24 maanden. In sommige gevallen wordt een 16of 17-jarige volgens het algemene strafrecht berecht. In die gevallen kan een rechter
een gevangenisstraf opleggen.
– 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. Ook kan de taakstraf bestaan uit een
leerproject. Ook een combinatie van een werk- en leerproject is mogelijk. De duur
van een werk- of een leerstraf is maximaal 200 uur. De duur van een combinatie van
een werk- en een leerstraf is maximaal 240 uur. Een werk- of leerproject dat door de
ovj wordt aangeboden in het kader van een transactie duurt maximaal 40 uur.
– Onvoorwaardelijke geldboete: het bedrag van de onvoorwaardelijke 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.
Tabel 8 geeft het percentage straffen weer dat de rechter in de jaren 2002 tot 2004 heeft
opgelegd aan jongeren van 12-17 jaar. Omdat de rechter sancties kan combineren telt
het totaal op tot over de 100%.
De meest voorkomende sanctie die door de rechter in 2004 is opgelegd is de taakstraf
gevolgd door een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De minst opgelegde sanctie is een
PIJ-maatregel. Deze volgorde is in de jaren 2002-2004 niet veranderd.
In vergelijking met 2002 is in 2004 het aantal opgelegde taakstraffen sterk toegenomen,
namelijk van 6.527 in 2002 naar 8.052 in 2004 (een toename van 23,4%). Het aantal
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is in de periode 2002-2004 toegenomen van 2.045
naar 2.223 (een toename van 8,7%). Ook het aantal boetes en vrijspraken is in 2004 ten
opzichte van 2002 duidelijk toegenomen, het gaat echter om kleine aantallen.
Tabel 8:

Aantal afdoeningen door de rechter met verdachten van 12-17 jaar, 2002-2004*

(Deels) onvoorwaardelijke PIJ

2002-2004

2002

2003

2004

Aantal

Aantal

Aantal

Procentuele
verandering

146

165

174

19,2

(Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf**

2.045

1.998

2.223

8,7

(Deels) onvoorwaardelijke taakstraf***

6.527

7.234

8.052

23,4
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(Deels) onvoorwaardelijke geldboete

467

439

512

Vrijspraak
549
581
666
De cijfers wijken enigszins af van CBS-cijfers over afdoeningen door de rechter in eerste aanleg vanwege een andere
manier van bewerken van het bronbestand.
**
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
*
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9,6
21,3

5

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de door jongeren zelfgerapporteerde delicten. Er
wordt alleen ingegaan op die zelfgerapporteerde delicten uit de meting over 2004, die
vergelijkbaar zijn met een eerdere meting over 2001 (zie bijlage 3, tabel 1). De delicten
zijn ingedeeld in een aantal hoofd- en subcategorieën. De hoofdcategorie vernieling
bestaat uit de delicten auto beschadigen of vernielen, woning vernielen, bus, tram, metro
of trein vernielen en iets anders beschadigen of vernielen (samen de subcategorie
vernieling) en het delict bekladden van objecten. De hoofdcategorie vermogensdelicten
bestaat uit de delicten prijsjes verwisselen, meenemen uit winkel zonder betalen ≤ 10
euro en meenemen uit winkel zonder betalen > 10 euro (samen de subcategorie
winkeldiefstal) en iets kopen dat gestolen is en iets verkopen dat gestolen is (samen de
subcategorie heling). De hoofdcategorie geweldsdelicten bestaat uit de delicten slaan of
schoppen met verwonding en met wapen verwonden (samen de subcategorie iemand
opzettelijk verwonden).
In dit hoofdstuk worden zogenoemde ‘gewogen cijfers’ gegeven. Dit betekent dat de
onderzoeksgroep op basis van een aantal achtergrondkenmerken representatief is voor
de Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie 10 tot en met 17 jaar (zie ook paragraaf
2.2). Van de zelfgerapporteerde delicten in 2004 wordt eerst beschreven hoeveel
respondenten deze ooit hebben gepleegd en vervolgens hoeveel respondenten deze
delicten in de 12 maanden voorafgaand aan het interview hebben gepleegd (‘ooit’ en
‘afgelopen jaar’ prevalentie 23). De delicten in het afgelopen jaar worden uitgesplitst naar
sekse, leeftijd, etnische herkomst en gemeentegrootte 24. Tot slot worden de cijfers over
2004 vergeleken met de cijfers over 2001. Het hoofdstuk begint met een beschrijving
van de onderzoeksgroep.
4.1

De onderzoeksgroep

In totaal zijn 1.460 jongeren in de leeftijd 10 tot en met 17 jaar geënquêteerd. In tabel 15
worden enkele achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep gegeven. Zowel de niet
gewogen als de gewogen cijfers zijn opgenomen. De weging heeft geen effect op het
totale aantal jongeren in de onderzoeksgroep, maar zorgt er alleen voor dat de verdeling
van bepaalde achtergrondkenmerken (zoals sekse of etnische herkomst) in de
onderzoeksgroep en in de Nederlandse bevolking gelijk zijn.
Na weging bestaat de onderzoekgroep voor bijna de helft (47,3%) uit meisjes. De
gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde jongeren is 13 jaar en 7 maanden op 1 januari
2004. Bijna driekwart van de jongeren is (na herweging) van autochtone herkomst. Ruim
de helft van de geënquêteerde jongeren woont in een gemeente met minder dan 50.000
inwoners, bijna een op de tien jongeren woont in een gemeente met meer dan 250.000
inwoners (de G4).
23
24

De prevalentie of het voorkomen van een delict heeft betrekking op de vraag of een delict in de
genoemde periode (ten minste één keer) is gepleegd.
De indeling naar gemeentegrootte wijkt iets af van de in hoofdstuk 3 gehanteerde indeling: gemeenten
met minder dan 10.000 inwoners worden in hoofdstuk 4 niet als aparte categorie onderscheiden,
omdat te weinig van de geïnterviewde jongeren in de betreffende gemeenten woonachtig zijn.
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Tabel 15 :

Achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep (10-17-jarigen; N=1.460), niet gewogen en
gewogen cijfers, 2004
Niet gewogen

Gewogen

Aantal
13 jaar en
7 maanden

%

Aantal
13 jaar7 en
maanden

%

Jongen

754

51,6

770

52,7

Meisje

706

48,4

690

47,3

1.008

69,0

1.072

73,4

452

31,0

388

26,6

Gemiddelde leeftijd op 1 januari 2004
Sekse

Etnische herkomst
Autochtoon
Allochtoon
Gemeentegrootte
Minder dan 50.000 inwoners

776

776

53.2

50.000-100.000 inwoners

242

242

16.6

100.000-250.000 inwoners

300

300

20.6

250.000 inwoners of meer

141

141

9.7

Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

4.2

Zelfgerapporteerde delicten ooit

In tabel 16 wordt onder meer een overzicht gegeven van de mate waarin de jongeren
zeggen ooit delicten te hebben gepleegd. Ruim eenderde van de jongeren geeft aan ooit
wel eens één van de hier onderzochte delicten te hebben gepleegd (35,4%).
Winkeldiefstal en het bekladden van objecten komen het meeste voor. Delicten die
weinig voorkomen zijn: iemand verwonden met een wapen, iets stelen uit een winkel dat
duurder is dan 10 euro en een woning van iemand vernielen.
4.3

Zelfgerapporteerde delicten afgelopen jaar

In tabel 16 wordt tevens een overzicht gegeven van de mate waarin de jongeren
aangeven delicten in de afgelopen 12 maanden te hebben gepleegd. Ook wordt voor
ieder delict de onnauwkeurigheidsmarge aangegeven (het zogenoemde ‘95%betrouwbaarheidsinterval’) 25. Een kwart van de jongeren geeft aan dat ze in de
afgelopen twaalf maanden één van de genoemde feiten hebben gepleegd (25,8%). De
vijf meest voorkomende zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden zijn:
het bekladden van objecten (10,5%), iemand opzettelijk verwonden door te slaan of te
schoppen (8,9%), iets meenemen uit een winkel zonder te betalen dat goedkoper of
gelijk aan tien euro kostte (5,7%) en iets kopen dat was gestolen (5,6%).
Tabel 16: Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten ooit en in de afgelopen 12
maanden (10-17-jarigen; N=1.460), gewogen cijfers, 2004
Ooit
25

Afgelopen 12 maanden

Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek in minstens 95 van de 100 gevallen een prevalentie
wordt gevonden die binnen dit interval valt. Bijvoorbeeld bij ‘enig delict bij vernieling’ zal in 95 van de
100 gevallen een prevalentie worden gevonden die ligt tussen de 5,2% en 7,8% (6,5% ± 1,3%).
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Aantal

%

Aantal

%

95% betrouwbaarheidsinterval*

Auto beschadigen of vernielen

52

3,6

23

1,6

± 0,6

Woning vernielen, bijvoorbeeld ruit
ingooien
Bus, tram, metro of trein vernielen

28

1,9

18

1,2

± 0,6

Vernieling
Vernieling

30

2,0

21

1,4

± 0,6

Iets anders beschadigen of vernielen

116

8,0

72

4,9

± 1,1

Eén of meer delicten in de subcategorie
vernieling

169

11,6

96

6,5

± 1,3

218

15,0

154

10,5

± 1,6

Bekladden objecten
Vermogensdelicten
Winkeldiefstal
Prijsjes verwisselen

119

8,2

80

5,5

± 1,2

Meenemen uit winkel zonder betalen
≤10 euro
Meenemen uit winkel zonder betalen
>10 euro
Eén of meer delicten in de subcategorie
winkeldiefstal

156

10,7

83

5,7

± 1,2

18

1,2

8

0,5

± 0,4

227

15,6

136

9,3

± 1,5

119

8,1

81

5,6

± 1,2

37

2,6

30

2,1

± 0,7

128

8,8

89

6,1

± 1,2

173

11,9

129

8,9

± 1,5

16

1,1

7

0,5

± 0,4

182

12,5

134

9,2

± 1,5

517

35,4

377

25,8

± 2,2

Heling
Iets kopen dat gestolen is
Iets verkopen dat gestolen is
Eén of meer delicten in de subcategorie
heling
Geweldsdelicten
Iemand opzettelijk verwonden
Slaan of schoppen met verwonding
Met wapen verwonden
Eén of meer delicten in de subcategorie
verwonden
Eén of meer van de bovenstaande delicten
Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

Leeftijd
Uit de geregistreerde cijfers blijkt dat met het ouder worden het aantal jongeren dat
delicten pleegt tot aan ongeveer het zeventiende jaar toeneemt en daarna daalt. In
studies over zelfgerapporteerde delicten wordt aangegeven dat deze toename een piek
bereikt bij de 16-19-jarigen om daarna weer te dalen (zie bijvoorbeeld Junger-Tas,
1992), de zogenoemde ‘age-crime curve’. Ook bij deze studie is nagegaan of er een
toename te constateren is in de prevalentie van delicten naarmate de jongeren ouder
worden. Daarbij worden vier leeftijdscategorieën onderscheiden: 10-11-jarigen, 12-13jarigen, 14-15-jarigen en 16-17-jarigen. Vanwege de kleine aantallen per
leeftijdscategorie wordt alleen de prevalentie gegeven voor de delictcategorieën met een
of meer delicten in een bepaalde subcategorie.
Wanneer wordt uitgesplitst naar de vier leeftijdscategorieën dan zijn er (statistisch)
significante verschillen tussen de leeftijden (zie tabel 17). Naarmate de leeftijd stijgt,
neemt de prevalentie van de delicten toe. Van de 10-11-jarigen zegt 12,8% in het
afgelopen jaar één van de genoemde delicten te hebben gepleegd, bij de 12-13-jarigen
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is dit 22,8%, bij de 14-15-jarigen 32,9% en bij de 16-17-jarigen 33,0%. De verschillen
tussen de leeftijdscategorieën zijn statistisch significant (p<0,01).
Wanneer de delictcategorieën afzonderlijk worden bekeken, dan blijkt duidelijk dat het
percentage jongeren dat aangeeft in het afgelopen jaar een of meer van de delicten te
hebben gepleegd, bij de 10-11-jarigen het laagste is. Bij bekladden, vernieling, heling en
winkeldiefstal neemt de prevalentie toe tot aan de leeftijdscategorie 14-15-jarigen en
daalt in de categorie 16-17-jarigen enigszins. Alleen de prevalentie van het delict iemand
verwonden blijft stijgen met de leeftijd en is het hoogste bij 16-17-jarigen.
Tabel 17: Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12
maanden naar leeftijd, gewogen cijfers, 2004
10-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

N=328

N=381

N=378

N=373

1,5

5,8

9,5

8,8

3,4

8,9

15,9

13,1

Eén of meer delicten in de subcategorie winkeldiefstal†

5,5

8,9

11,4

11,3

Eén of meer delicten in de categorie heling†

1,2

4,2

8,5

5,6

6,4

7,3

10,9

11,8

12,8

22,8

32,9

33,0

%
Vernieling/bekladden objecten
Eén of meer delicten in de subcategorie vernieling ††
Bekladden

objecten††

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten
Eén of meer delicten in de subcategorie verwonden†
Eén of meer van de bovenstaande delicten
†

p<0,05

††

p<0,01

††

Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

Sekse
Een robuuste bevinding in het criminologisch onderzoek is dat in het algemeen meer
jongens dan meisjes delicten plegen (zie bijvoorbeeld Van der Laan e.a., 1997; Kruissink
& Essers, 2004), hoewel dit niet voor alle delicten blijkt op te gaan. Ook zijn de
verschillen tussen jongens en meisjes op basis van zelfrapportagestudies lang niet zo
groot als blijkt uit de geregistreerde gegevens (zie bijvoorbeeld ook Van der Laan, 1997).
Voor de delicten gepleegd in de afgelopen 12 maanden zijn de verschillen tussen
jongens en meisjes onderzocht (zie tabel 18). Relatief meer jongens dan meisjes geven
aan dat ze in het afgelopen jaar één van de hier gepresenteerde delicten hebben
gepleegd (respectievelijk 30,0% en 21,0%). Het verschil is statistisch significant
(p<0,01). Ook bij afzonderlijke delicten zijn er (statistisch) significante verschillen tussen
jongens en meisjes. Meer jongens dan meisjes zeggen wel eens iets te hebben vernield
(de verschillen zijn significant bij vernieling van een auto en bij iets anders dan een
woning of voertuig vernielen), iets te hebben gekocht dat gestolen was of wel eens
iemand opzettelijk te hebben verwond (geen significant verschil bij verwonding met
wapen).
De enige delictcategorie waarbij de prevalentie bij meisjes hoger is dan bij jongens, is
winkeldiefstal. Hoewel de verschillen statistisch niet significant zijn, en het dus niet meer
dan een indicatie betreft en kan berusten op toeval, is het percentage meisjes dat
aangeeft wel eens prijsjes te hebben verwisseld of iets te hebben gestolen dat
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goedkoper was dan tien euro iets hoger dan het percentage jongens. Ook in een
eerdere WODC Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit meting werd bij winkeldiefstal een
verschil geconstateerd (Kruissink & Essers, 2004; zie ook paragraaf 4.4).
Tabel 18: Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12
maanden (10-17-jarigen) naar sekse, gewogen cijfers, 2004
Jongen

Meisje

N=770

N=690

%
Vernieling/bekladden objecten
Vernieling
Auto beschadigen of vernielen†

2,2

0,7

Woning vernielen, bijvoorbeeld ruit ingooien

1,7

0,6

Bus, tram, metro of trein vernielen

1,6

1,3

Iets anders beschadigen of vernielen†

6,5

3,2

Eén of meer delicten in de subcategorie vernieling††

8,8

4,1

10,5

10,4

Prijsjes verwisselen

4,5

6,5

Meenemen uit winkel zonder betalen ≤10 euro

5,1

6,5

Meenemen uit winkel zonder betalen >10 euro

0,4

0,7

Eén of meer delicten in de subcategorie winkeldiefstal

8,3

10,4

Iets kopen dat gestolen is††

7,8

3,2

Iets verkopen dat gestolen is

2,5

1,6

8,6

3,5

12,2

5,1

Bekladden objecten
Vermogensdelicten
Winkeldiefstal

Heling

Eén of meer delicten in de subcategorie

heling††

Geweldsdelicten
Iemand opzettelijk verwonden
Slaan of schoppen met verwonding††
Met wapen verwonden
Eén of meer delicten in de subcategorie verwonden††
Eén of meer van de bovenstaande delicten
†

p<0,05

††

p<0,01

††

Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

38

0,4

0,6

12,5

5,7

30,0

21,0

Etnische herkomst
Vervolgens zijn de autochtone en allochtone jongeren vergeleken. Uit de geregistreerde
jeugdcriminaliteitscijfers blijken allochtone jongeren relatief vaker verdacht te worden
van het plegen van delicten dan autochtone jongeren. De vraag is of dit ook blijkt uit het
zelfrapportageonderzoek.
Tabel 19 bevat de resultaten van de vergelijking tussen allochtonen en autochtonen.
Gemiddeld gezien is er geen (statistisch) significant verschil tussen beide groepen. Het
percentage allochtone jongeren dat zegt één van de delicten te hebben gepleegd, is iets
hoger dan het percentage autochtone jongeren (respectievelijk 26,6% en 23,5%), maar
dit verschil is niet statistisch significant.
Wanneer naar de afzonderlijke delicten wordt gekeken zijn er wel enkele significante
verschillen tussen allochtone en autochtone jongeren. De prevalentie van prijsjes
verwisselen en van opzettelijk iemand verwonden is bij allochtone jongeren significant
lager dan bij autochtone jongeren. Relatief minder allochtone jongeren geven aan dat zij
deze delicten hebben gepleegd dan autochtone jongeren. Dit is opvallend, zeker omdat
allochtonen door de politie juist vaker als verdachte worden geregistreerd. De vraag is
nu of allochtonen werkelijk minder delicten plegen of dat zij delicten minder snel zullen
noemen bij zelfrapportageonderzoek. Dit kan hier niet worden nagegaan. Wel blijkt uit
ander onderzoek dat allochtone jongeren vaker onderrapporteren dan autochtone
jongeren (zie bijvoorbeeld Junger, 1989; Thornberry & Krohn, 2000).
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Tabel 19: Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12
maanden (10-17-jarigen) naar etnische bevolkingsgroep, gewogen cijfers, 2004
Autochtoon

Allochtoon

N=1.072

N=388

%
Vernieling/bekladden objecten
Vernieling
Auto beschadigen of vernielen

1,9

0,5

Woning vernielen, bijvoorbeeld ruit ingooien

1,6

0,3

Bus, tram, metro of trein vernielen

1,4

1,5

Iets anders beschadigen of vernielen

5,0

4,6

Eén of meer delicten in de subcategorie vernieling

6,8

5,9

10,5

10,6

Prijsjes verwisselen†

6,3

3,1

Meenemen uit winkel zonder betalen ≤10 euro

5,6

6,2

Meenemen uit winkel zonder betalen >10 euro

0,6

0,5

Eén of meer delicten in de subcategorie winkeldiefstal

9,9

7,7

Bekladden objecten
Vermogensdelicten
Winkeldiefstal

Heling
Iets kopen dat gestolen is

5,2

6,4

Iets verkopen dat gestolen is

1,7

3,4

Eén of meer delicten in de subcategorie heling

5,5

8,0

10,2

5,4

0,5

0,5

10,5

5,4

26,6

23,5

Geweldsdelicten
Iemand opzettelijk verwonden
Slaan of schoppen met verwonding†
Met wapen verwonden
Eén of meer delicten in de subcategorie

verwonden††

Eén of meer van de bovenstaande delicten
†

p<0,05

p<0,01
Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit
††

Gemeentegrootte
Verder is ook nagegaan welke verschillen er zijn in zelfgerapporteerde delicten, naar
gemeentegrootte (zie tabel 20). Vanwege de relatief kleine aantallen bij twee delicten,
zijn alleen de subcategorieën weergegeven en niet de afzonderlijke delicten.
In gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geven minder jongeren aan in het
afgelopen jaar een delict te hebben gepleegd dan in gemeenten met meer dan 100.000
inwoners. De hoogste prevalentie van zelfgerapporteerde delicten wordt aangetroffen in
gemeenten met meer dan 250.000 inwoners.
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Tabel 20: Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden naar gemeentegrootte (1017-jarigen), gewogen cijfers, 2004
Minder dan
50.000
inwoners

50.000-100.000
inwoners

100.00-250.000
inwoners

250.000
inwoners
of meer

N=776

N=242

N=300

N=141

%
Vernieling/bekladden objecten
Eén of meer delicten in de subcategorie vernieling

6,9

7,0

5,7

5,7

11,3

5,8

11,3

12,8

7,2

7,4

15,9

9,9

4,1

7,4

8,0

11,3

Eén of meer delicten in de subcategorie verwonden

8,0

9,9

11,3

9,9

Eén of meer van de bovenstaande delicten †
†
p<0,05
††
p<0,01
Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

24,1

24,4

31,0

27,0

Bekladden objecten
Vermogensdelicten
Eén of meer delicten in de subcategorie winkeldiefstal††
Eén of meer delicten in de subcategorie

heling††

Geweldsdelicten

Met betrekking tot de afzonderlijke delicten zijn er significante verschillen bij
winkeldiefstal en heling. In gemeenten met meer dan 250.000 inwoners geven meer
jongeren aan in het afgelopen jaar wel eens iets te hebben gekocht dat was gestolen
dan in andere gemeenten. In gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners rapporteren
meer jongeren in het afgelopen jaar iets uit een winkel te hebben gestolen dan in andere
gemeenten. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om prijsjes verwisselen en iets stelen dat 10
euro of goedkoper is. Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners verschillen van
andere gemeenten in de zin dat minder jongeren aangeven in het afgelopen jaar wel
eens iets te hebben geheeld, waarbij het vooral gaat om het kopen van gestolen
goederen. Met betrekking tot andere delicten zijn er geen significante verschillen tussen
de gemeenten.
4.4

Vergelijking 2001 met 2004 voor autochtone 12-17-jarigen

Tot slot is de meting over 2004 vergeleken met de meting over 2001. Om beide jaren
met elkaar te kunnen vergelijken, zijn alleen de gegevens van autochtone jongeren
gebruikt in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar (zie hoofdstuk 2). Hierdoor wijken de cijfers
over 2004 die in deze paragraaf worden gebruikt af van de hiervoor gepresenteerde
cijfers en van de cijfers die in een eerdere rapportage over 2001 zijn gepresenteerd
(Kruissink & Essers, 2004). Voor de meting over 2001 gaat het om 716 autochtone
jongeren in de leeftijd 12-17 jaar en voor de meting over 2004 gaat het om 768
autochtone 12-17-jarigen. Er wordt niet uitgesplitst naar leeftijd vanwege de kleine
aantallen per leeftijdscategorie.
Tabel 21 laat de prevalentie in de afgelopen 12 maanden voor de meting over 2001 en
over 2004 zien. Daaruit blijkt dat er geen verschillen zijn in de prevalentie van de
genoemde delicten. In 2001 zegt 29,5% van de jongeren in het afgelopen jaar wel eens
een van de hier gepresenteerde delicten te hebben gepleegd, in 2004 gaat het om
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30,4% van de jongeren. Ook wanneer per delictcategorie wordt vergeleken, zijn er
nauwelijks verschillen tussen beide jaren.
Tabel 21:
Prevalentie van zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden totaal en naar sekse
(alleen voor autochtone jongeren van 12-17 jaar), gewogen cijfers, 2001 en 2004
Jongen

Meisje

Totaal

2001

2004

2001

2004

2001

2004

N=368

N=404

N=348

N=364

N=716

N=768

12,5

11,6

4,0

4,7

8,3

8,4

9,2

13,1

10,9

11,6

10,0

12,5

11,4

10,1

12,9

12,1

12,1

11,2

6,8

10,1

3,7

3,8

5,4

7,1

14,7

15,1

7,2

8,0

10,9

11,6

34,0

35,4

24,7

24,8

29,5

30,4

Vernieling/bekladden objecten
Eén of meer delicten in de subcategorie vernieling
Bekladden objecten
Vermogensdelicten
Eén of meer delicten in de subcategorie winkeldiefstal
Eén of meer delicten in de subcategorie heling
Geweldsdelicten
Eén of meer delicten in de subcategorie verwonden
Eén of meer van de bovenstaande delicten
Bron: WODC Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

Voor beide jaren is ook gekeken naar de verschillen tussen jongens en meisjes. Uit tabel
21 blijkt tevens dat zowel in 2001 als in 2004, significant meer jongens dan meisjes
aangeven dat zij wel eens een delict hebben gepleegd. De verhoudingen zijn in beide
jaren gelijk: vier op de tien jongens en drie op de tien meisjes zeggen dat zij één of meer
van de delicten hebben gepleegd.
Wanneer de afzonderlijke delicten worden bekeken, dan wordt duidelijk dat in beide
jaren meer jongens dan meisjes aangeven dat ze wel eens iets hebben vernield, iets
hebben gekocht of verkocht dat gestolen was of wel eens iemand zodanig fysiek hebben
aangepakt dat die persoon gewond is geraakt. In beide jaren blijken meer meisjes dan
jongens aan te geven wel eens iets uit een winkel te hebben gestolen. Bij het delict
‘bekladden van objecten’ is een verschuiving opgetreden. In 2001 zeggen meer meisjes
dan jongens dat ze wel eens iets hadden beklad, in 2004 zijn er weer meer jongens die
aangeven dat zij iets hebben beklad. Deze laatste bevinding is gelijk aan wat in de
WODC Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit metingen voorafgaand aan die van 2001 werd
gevonden (Kruissink & Essers, 2004).
Welke verschillen zijn er nu tussen beide jaren te constateren, wanneer naar beide
seksen afzonderlijk wordt gekeken? Bij de jongens zijn er geen verschillen tussen 2001
en 2004 voor de delicten in de subcategorieën vernieling, winkeldiefstal en opzettelijk
iemand verwonden. In vergelijking met 2001 zijn er in 2004 wel iets meer jongens die
aangeven dat ze iets hebben beklad of wel eens iets hebben gekocht of verkocht dat
gestolen was. Bij de meisjes zijn er voor geen van de delicten verschillen tussen de
beide jaren.
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6

Slot

De centrale doelstelling van het beleidsprogramma Jeugd terecht is het voorkómen van
eerste delicten en het terugdringen van recidive. In de MJt wordt op basis van door de
politie geregistreerde gegevens onderzocht hoe de jeugdcriminaliteit zich in de periode
2002-2004 heeft ontwikkeld. Zoals elke officiële databron, geven ook geregistreerde
politiegegevens een beperkt en onvolledig beeld van de daadwerkelijke omvang van de
jeugdcriminaliteit in Nederland. Een onbekend deel van de gepleegde delicten komt niet
in de registratiesystemen terecht en blijft bijgevolg onbekend. Als aanvulling op de
geregistreerde criminaliteitscijfers zijn in de MJt zelfrapportagegevens gebruikt over de
jaren 2001 en 2004. Zelfrapportagecijfers hebben in deze rapportage niet als doel te
zorgen voor een vervollediging van de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit maar zijn een
aanvulling op de geregistreerde databronnen. Een voordeel van zelfrapportagegevens is
dat deze niet onderhevig zijn aan opsporingsinspanningen van de politie.
6.1

Samenvatting van de resultaten

In deze MJt werden vier onderzoeksvragen beantwoord. De antwoorden op deze
onderzoeksvragen worden hieronder kort weergegeven. De eerste twee vragen hebben
betrekking op de door de politie geregistreerde pv’s en verdachten. De derde vraag heeft
betrekking op de wijze waarop zaken zijn afgedaan op de verschillende niveaus in de
strafrechtelijke keten. Ten slotte gaat de vierde onderzoeksvraag in op de
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit.
6.1.1

Door de politie geregistreerde jeugdcriminaliteit

De eerste onderzoeksvraag luidt: ‘Welke ontwikkeling is te signaleren in het aantal
door de politie opgemaakte pv’s inclusief Halt-verwijzingen tegen strafrechtelijk
minderjarige verdachten (12-17 jaar) in de periode 2002-2004?’.
– In 2004 zijn door de politie 49.216 processen verbaal
opgemaakt tegen verdachten in de leeftijd 12-17 jaar; ten opzichte van
2002 betekent dit een stijging van 17,6%.
– Per 100 12-17-jarige leeftijdgenoten zijn in 2004, 4,1 pv’s opgemaakt; in
2002 was dit 3,6 pv’s per 100 leeftijdgenoten.
Vervolgens is nagegaan welke veranderingen er in 2002-2004 zijn in het aantal pv’s
wanneer wordt gedifferentieerd naar leeftijd, sekse, gemeentegrootte, woongemeente en
type delict.

–

–

Leeftijd
Bij de leeftijdscategorieën die in de MJt worden
onderscheiden (12-17 jaar, 18-24 jaar en 25-79 jaar) worden de meeste pv’s per
100 leeftijdgenoten opgemaakt tegen 18-24-jarigen (5,2 pv’s).
Bij alle afzonderlijke leeftijden in de leeftijdscategorie 12-17 jaar is in de
periode 2002-2004 een toename te signaleren in het relatieve aantal
opgemaakte pv’s. Deze bevinding biedt overigens onvoldoende ondersteuning
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voor de veronderstelling dat verdachten steeds jonger worden.

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

Sekse
In 2004 zijn acht op de tien 12-17-jarige verdachten jongens. De
verhouding tussen het aantal verdachte jongens en meisjes, is in de
afgelopen jaren nauwelijks veranderd.
Zowel bij jongens als bij meisjes is in de periode 2002-2004 een toename
in het absolute en relatieve aantal pv’s vast te stellen. Relatief is er bij jongens een
toename van 5,7 pv’s per 100 leeftijdgenoten in 2002 naar 6,5 pv’s in 2004 en bij
meisjes een toename van 1,4 pv per 100 leeftijdgenoten in 2002 naar 1,6 pv in
2004.
Gemeentegrootte
Naarmate het aantal inwoners in de gemeente toeneemt, worden ook
meer pv’s opgemaakt per 100 leeftijdgenoten. Per 100 leeftijdgenoten
worden de meeste pv’s geregistreerd in gemeenten met 250.000
inwoners of meer (G4), namelijk 7,5 pv’s in 2004.
Het aantal pv’s per 100 leeftijdgenoten is in 2002-2004 in alle gemeenten
toegenomen. De sterkste stijging wordt gesignaleerd in gemeenten met minder dan
10.000 inwoners (in absolute aantallen een stijging van 25,6%, relatief van
1,8 naar 2,4 pv’s per 100 leeftijdgenoten) en in gemeenten met 250.000
inwoners of meer (in absolute aantallen een stijging van 23,6%, relatief
van 6,3 pv’s naar 7,5 pv’s per 100).
Woongemeente
In 2004 is ruim 40% van het absolute aantal opgemaakte pv’s opgemaakt
tegen een verdachte die in een van de G30 gemeenten (inclusief G4) woont. Bijna
20% van het absolute aantal opgemaakte pv’s wordt opgemaakt tegen een
verdachte die in een van de G4 gemeenten woont.
In de periode 2002-2004 is het absolute aantal opgemaakte pv’s tegen 1217-jarigen in alle gemeenten in Nederland toegenomen.
In de periode 2002-2004 is bij de G30 gemeenten in 40,0% van de gevallen sprake
van een stijging met meer dan 1 pv per 100 leeftijdgenoten en in 43,3% van de
gevallen is er sprake van een stijging met minder dan 1 pv per 100 leeftijdgenoten.
In de rest van de G30 gemeenten is sprake van een lichte daling in het aantal pv’s
per 100 leeftijdgenoten dat is opgemaakt tegen 12-17-jarigen.
In de periode 2002-2004 zijn de sterkste stijgingen in het aantal pv’s per 100
inwoners bij de gemeenten Hengelo (98,6%), Heerlen (81,6%) en Deventer (72,2%).
De sterkste dalingen in het aantal pv’s per 100 inwoners zien we in de periode
2002-2004 bij de gemeenten Leeuwarden (-28,0%), Breda (-17,1%) en Nijmegen (14,3%).
Soort delict
De 49.216 pv’s die in 2004 zijn opgemaakt tegen 12-17-jarigen
hebben betrekking op 71.119 delicten. Gemiddeld gaat het om 1,4 delict per pv.
De delicten die het meeste voorkomen in 2004 zijn vermogensdelicten (42,4%),
gevolgd door vernielingen of openbare orde delicten (29,6%) en
geweldsdelicten (20,9%).
In de periode 2002-2004 is bij alle delictcategorieën een toename vast te stellen.
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Met een groei van 7,7% zijn de vermogensdelicten het minst sterk gegroeid. De
groei van de overige delicten ontloopt elkaar nauwelijks:
vernielingen of openbare orde delicten (18,9%), overige delicten (18,0%)
en geweldsdelicten (17,8%).
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de twee verdachtengroepen
waarnaar in het beleidsprogramma Jeugd terecht de aandacht uitgaat: de first-offenders
(jongeren met maximaal één pv in het betreffende jaar en geen eerdere pv’s) en
recidivisten (jongeren met minimaal één pv in het betreffende jaar en minstens twee pv’s
in hun hele criminele carrière). De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe is de ontwikkeling bij firstoffenders en recidivisten in de periode 2002-2004?”. Van personen die een Haltverwijzing hebben gekregen is niet bekend of zij eerder met de politie in aanraking zijn
geweest, deze personen zijn niet meegerekend bij het vaststellen van de twee
verdachtengroepen.
–

–
–

Exclusief Halt-verwijzingen heeft de politie in 2004, 37.801 pv’s wegens
een misdrijf opgemaakt. Deze pv’s hebben betrekking op 29.389
verdachten, bijna tweederde daarvan is een first-offender (18.689), de overige
verdachten zijn recidivisten (10.700).
Per 100 leeftijdgenoten registreerde de politie 1,6 first-offenders en 0,9
recidivisten in 2004.
In de periode 2002-2004 is de toename van het aantal first-offenders met
22,5% iets minder sterk dan van het aantal recidivisten (25,6%).

Ook voor first-offenders en recidivisten is nagegaan welke veranderingen er per
verdachtengroep zijn in de periode 2002-2004 wanneer wordt uitgesplitst naar leeftijd,
sekse, gemeentegrootte en type delict.

–
–

–

–
–

–
–

Leeftijd
In de periode 2002-2004 is het aantal first-offenders per 100
leeftijdgenoten bij alle leeftijden (12-17 jaar) toegenomen.
In de periode 2002-2004 is het absolute aantal recidivisten in alle
leeftijden toegenomen, per 100 leeftijdgenoten is de toename vooral duidelijk bij de
15-17-jarigen.
Sekse
Het percentage meisjes onder de first-offenders is ongeveer twee keer zo
hoog als onder de recidivisten (in 2004 respectievelijk 21,6% en 11,0%),
deze verhouding is voor alle jaren min of meer constant.
In de periode 2002-2004 is het absolute aantal jongens en meisjes zowel
bij de first-offenders als bij de recidivisten continu gestegen.
Relatief (per 100 leeftijdgenoten) is alleen bij de jongens sprake van een
stijging bij beide verdachtengroepen. Het relatieve aandeel van de meisjes is bij de
first-offenders en recidivisten in de periode 2002-2004 nauwelijks veranderd.
Gemeentegrootte
Recidivisten zijn relatief vaker woonachtig in een van de G4 dan
first-offenders (respectievelijk 22,7% en 18,4% in 2004).
Het absolute en relatieve aantal first-offenders en recidivisten is in de
periode 2002-2004 in alle gemeenten toegenomen.
45

–

–

–

–

–
–
–
–

In de periode 2002-2004 is de relatieve groei het sterkste in de G4 gemeenten,
zowel bij de first-offenders (van 2,2 naar 2,7 per 100 leeftijdgenoten) als
bij de recidivisten (van 1,6 naar 1,9 per 100 leeftijdgenoten).
Soort delict
In 2004 zijn de 18.689 first-offenders verantwoordelijk voor 27.958
delicten (1,5 delict per first-offender). De 10.700 recidivisten zijn
verantwoordelijk voor 31.746 delicten (3,0 delicten per recidivist). Dit
komt erop neer dat in 2004, eenderde van de verdachten verantwoordelijk
is voor ruim de helft van de geregistreerde delicten in dat jaar.
In alle jaren in 2002-2004 geldt dat vernielingen of openbare orde en
overige delicten vaker voorkomen bij first-offenders. Bij recidivisten
komen geweldsdelicten en vermogensdelicten vaker voor.
In de periode 2002-2004 is zowel bij de first-offenders als bij de
recidivisten bij alle delicten een toename te constateren. De sterkste
groei betreft de categorie overige delicten (15,8% bij first-offenders en 37,7% bij
recidivisten), gevolgd door vernieling of openbare orde delicten (respectievelijk
20,8% en 33,5%) en geweldsdelicten (respectievelijk 9,8% en 28,0%). De groei van
vermogensdelicten is het minst sterk in beide verdachtengroepen (respectievelijk
6,2% en 11,9%).
Etnische herkomst van verdachten
In 2002 registreerde de politie 1,3 pv per 100 autochtone jongeren van 12-17 jaar.
Het aantal verdachten per 100 allochtone jongeren is bijna 3 keer zo hoog (3,3 per
100).
Eerste generatie allochtonen werden in 2002 iets vaker als verdachte geregistreerd
dan tweede generatie allochtonen (4,0 verdachten per 100 leeftijdgenoten tegenover
3,4).
Van de jongeren die geboren zijn op de Nederlandse Antillen of Aruba, werd 9,6% in
2002 door de politie als verdachte geregistreerd. Van de jongeren geboren in
Marokko is dit 7,0%.
Van tweede generatie allochtonen uit de vier grote etnische bevolkingsgroepen
werden Marokkaanse jongeren relatief het vaakste en Turkse jongeren het minst
vaak als verdachte geregistreerd (respectievelijk 6,5 en 2,9 verdachten per 100
leeftijdgenoten).

6.1.2

Wijze van afdoening

De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op de wijze waarop zaken tegen 12-17jarige verdachten in de periode 2002-2004 zijn afgedaan. Daarbij moet worden
opgemerkt dat er geen één op één relatie is tussen een pv en een zaak ingeschreven bij
het OM. Er zijn afdoeningen op drie niveaus onderscheiden:

–
–

–

Afdoeningen op het niveau van de politie
Het aantal Stop-reacties naar aanleiding van misdrijfzaken is in de periode 20022004 licht gestegen: van 1.124 in 2002 naar 1.197 in 2004, een stijging van 6,5%.
Het aantal Halt-afdoeningen naar aanleiding van misdrijfzaken is in de periode
2002-2004 gedaald van 12.571 naar 11.724, een daling van 6,7%. De daling wordt
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een verandering in het registratiesysteem.
Politiesepots worden niet in een landelijk registratiesysteem bijgehouden.
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–
–

–

–

–

Afdoeningen op het niveau van het OM
Het aantal door het OM geseponeerde zaken is ten opzichte van
2002 in 2004 met 22,2% gedaald (van 3.817 naar 2.970).
Het aantal door het OM aangeboden transacties vertoont een
continu stijgende lijn. Ten opzichte van 2002 is het aantal transacties
in 2004 toegenomen van 12.741 naar 14.861 een stijging van 16,6%. De stijging in
het aantal transacties komt hoofdzakelijk op rekening van een toename in het aantal
door het OM aangeboden transacties in de vorm van een werk- of leerproject. Ten
opzichte van 2002 is er een groei van 18,6% (van 10.445 naar 12.391). In dezelfde
periode is het aantal te betalen geldsommen of overige transacties gestegen met
7,6%.
Afdoeningen op het niveau van de rechter
In 2004 werden 14.337 zaken tegen 12-17-jarigen voor de
rechter gebracht. In bijna 95% van deze zaken werd een verdachte schuldig
bevonden.
De meest voorkomende sanctie die door de rechter in 2004 is opgelegd, is een
taakstraf, gevolgd door een vrijheidsstraf. De minst opgelegde sanctie is een PIJmaatregel. Deze volgorde is in de periode 2002-2004 niet veranderd.
Ten opzichte van 2002 is in 2004 het aantal opgelegde taakstraffen
toegenomen met 23,4% (van 6.527 naar 8.052), het aantal (deels)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen met 8,7% (van 2.045 naar 2.223). Ook het aantal
PIJ-maatregelen, geldboetes en vrijspraken is in 2004 toegenomen, hoewel het
daarbij om kleine (absolute) aantallen gaat (respectievelijk een groei van 19,2%,
9,6% en 21,3%).

6.1.3

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit

In de MJt is tevens op basis van zelfrapportage nagegaan hoeveel jongeren in een
steekproef aangeven delicten te hebben gepleegd. De vierde onderzoeksvraag luidt:
‘Welke ontwikkeling is te signaleren in de aard en omvang van zelfgerapporteerde
jeugdcriminaliteit in 2001 en 2004?’.
Uit de zelfrapportage van delicten over het jaar 2004 blijkt het volgende:
– Ruim eenderde van de jongeren geeft aan ooit wel eens een van de hier
onderzochte delicten (vernieling, bekladden objecten, winkeldiefstal, heling en
iemand opzettelijk verwonden) te hebben gepleegd.
– Wanneer wordt gevraagd naar gepleegde delicten in de afgelopen 12 maanden, dan
geeft 25,8% van de jongeren aan dat ze een van de delicten hebben gepleegd.
– Naarmate de leeftijd van de jongeren toeneemt, geven meer jongeren aan in
de afgelopen 12 maanden een delict te hebben gepleegd. Bij de 10-11 jarigen geeft
12,8% van de jongeren aan in de afgelopen 12 maanden een delict te hebben
gepleegd, dit loopt op tot 33,0% bij de 16-17-jarigen.
– Meer jongens dan meisjes geven aan dat zij in de afgelopen 12 maanden een delict
hebben gepleegd (respectievelijk 30,0% en 21,0%). Significante verschillen zijn er bij
vernieling, heling en opzettelijk iemand verwonden. Relatief gezien lijken net iets
meer meisjes een winkeldiefstal te hebben gepleegd dan jongens, hoewel het
verschil statistisch niet significant is.
– In gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geven minder jongeren aan in
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–

de afgelopen 12 maanden een delict te hebben gepleegd dan in gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners. De hoogste prevalentie van zelfgerapporteerde
delicten is te vinden in gemeenten met meer dan 250.000 inwoners (27,0% van de
jongeren geeft aan een delict te hebben gepleegd in de afgelopen 12
maanden).
Er zijn voor de meeste delicten geen significante verschillen in prevalentie
tussen autochtone en allochtone jongeren. Wel blijken significant meer autochtone
dan allochtone jongeren aan te geven in de afgelopen 12 maanden prijsjes te
hebben verwisseld of opzettelijk iemand te hebben verwond.

Tevens zijn de zelfgerapporteerde delicten van de meting over 2004 vergeleken met die
over 2001. Bij deze metingen is niet dezelfde selectiemethode voor de onderzoeksgroep
gebruikt en is niet dezelfde vragenlijst gehanteerd. Door alleen te vergelijken tussen
autochtone jongeren (die aselect geselecteerd zijn) en door de vergelijking te beperken
tot die vragen waarin inhoudelijk geen verschillen aanwezig zijn, hebben we deze
vergelijkingsproblemen getracht zoveel mogelijk te reduceren. Hierdoor is het ons
inziens wel mogelijk de vergelijking als indicatief op te vatten.
Uit deze vergelijking waarvoor alleen de gegevens van autochtone jongeren in de leeftijd
12-17 jaar zijn gebruikt blijkt dat:
–
–

6.2

Het aantal jongeren dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden ten minste één van
de delicten te hebben gepleegd (prevalentie), verschilt in 2004 niet
significant van dat in 2001 (respectievelijk 30,4% en 29,5%).
De verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot de
prevalentie van delicten zijn in beide jaren gelijk: eenderde van de jongens
en een kwart van de meisjes geeft aan ten minste één van de delicten te hebben
gepleegd.
Slotbeschouwing

Volgens het CBS is het aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten van een
delict sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gestaag gestegen, met een lichte daling
in de periode 1982-1992 en een relatieve stabilisatie van het aantal gehoorde
verdachten in de periode 1997-2001 (zie Eggen en Van der Heide, 2005, tabel 16).
Sinds 2002 is er opnieuw een duidelijke toename te constateren in het aantal door de
politie gehoorde minderjarige verdachten. Ook het aantal door de politie opgemaakte
pv’s tegen minderjarigen, waarover in deze monitor is gerapporteerd, is in de periode
2002-2004 fors toegenomen (van 41.842 pv’s in 2002 naar 49.216 in 2004, een
toename van 17,6%). Deze stijging komt niet onverwacht, reeds in de prognose
sanctiecapaciteit van het WODC, waarin het aantal verdachten wordt geraamd op grond
van autonome maatschappelijke ontwikkelingen, is hierop gewezen (Leertouwer en
Huijbregts, 2004).
De toename in de geregistreerde jeugdcriminaliteitscijfers roept de vraag op of er nu ook
een toename is in de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit. Deze vraag laat zich echter niet
gemakkelijk beantwoorden. Een stijging van de geregistreerde jeugdcriminaliteit
betekent niet automatisch een stijging van de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit, en het
omgekeerde geldt eveneens (Van Kerckvoorde, 1995). Het is denkbaar dat een
toename (of afname) in de geregistreerde criminaliteit betekent dat er een afname (of
stijging) is in dat deel van de jeugdcriminaliteit dat niet bekend is (geworden) bij de
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politie (het zogenoemde ‘dark number’), zonder dat de omvang van de daadwerkelijke
jeugdcriminaliteit verandert (figuur 6).
Figuur 6: Toename of afname in de geregistreerde jeugdcriminaliteit bij gelijkblijvende
daadwerkelijke jeugdcriminaliteit (hypothetisch)
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Wanneer er veranderingen worden gesignaleerd in de geregistreerde jeugdcriminaliteit,
is het eerst van belang om te onderzoeken of zich in de bevolkingsomvang
veranderingen hebben voorgedaan. In dit rapport is rekening gehouden met deze
verandering door de cijfers te berekenen per 100 leeftijdgenoten. Daarnaast is het van
belang na te gaan of er in de bevolkingssamenstelling veranderingen zijn opgetreden.
Het is immers denkbaar dat er in de afgelopen jaren meer jongeren met een hoger
criminaliteitsrisico zijn gekomen. Een toename in het aantal jongeren met een hoger
criminaliteitsrisico zal effect hebben op de daadwerkelijke criminaliteit en bijgevolg
worden weerspiegeld in de geregistreerde criminaliteit. In het hiernavolgende wordt kort
nagegaan in hoeverre veranderingen in de bevolkingssamenstelling met betrekking tot
sekse en herkomst hierbij een rol kunnen spelen.
(Geregistreerde) jeugdcriminaliteit en demografische veranderingen
Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft
crimineel gedrag. Daaruit blijkt dat de criminaliteit onder jongens over het algemeen veel
hoger is dan onder meisjes. Wanneer het aandeel jongens in de Nederlandse bevolking
toeneemt, is het voorstelbaar dat dit zal leiden tot een relatieve stijging van de
(geregistreerde) criminaliteit. De verhouding tussen jongens en meisjes in de totale
populatie 12-17-jarigen is echter constant (51% jongens). Het is dus niet waarschijnlijk
dat de toename in de geregistreerde jeugdcriminaliteit samenhangt met een verandering
in het aandeel 12-17-jarige jongens in de Nederlandse bevolking.
Een andere mogelijke verandering betreft die in de samenstelling van etnische
bevolkingsgroepen. Uit recent onderzoek naar de criminaliteit onder allochtone en
autochtone bevolkingsgroepen (Blom e.a., 2005) komt naar voren dat bepaalde etnische
bevolkingsgroepen zijn oververtegenwoordigd in de geregistreerde criminaliteit. Met
name niet-westerse bevolkingsgroepen worden relatief vaak als verdachte geregistreerd.
Afgaande op de bevolkingscijfers van het CBS blijkt dat het aandeel niet-westerse
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allochtonen (eerste en tweede generatie) 26 in het totale aantal 12-17-jarigen in de
periode 2002-2004 is toegenomen met 5,5% (van 172.712 naar 182.273). Een toename
van het aantal jongeren uit deze etnische bevolkingsgroepen kan leiden tot een toename
in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. De samenhang tussen allochtonen en
(geregistreerde) jeugdcriminaliteit is echter een complexe samenhang waarin diverse
andere factoren ook nog van belang zijn, factoren die ook samenhangen met
criminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociaal-economische factoren zoals
opleidingsniveau of werkgelegenheid, of ecologische factoren zoals de
stedelijkheidsgraad van de gemeenten waarin allochtone jongeren wonen, het type buurt
waar deze jongeren vandaan komen of individuele risicofactoren die bij bepaalde
bevolkingsgroepen vaker aanwezig zijn dan bij anderen (Loeber e.a., 2005).
Geregistreerde jeugdcriminaliteit en beleidsdoelstellingen
Beleidsaandacht voor jeugdcriminaliteit kan via diverse stappen in de strafrechtelijke
keten indirect tot gevolg hebben dat de politie meer aandacht gaat geven aan de
opsporing van jeugdige verdachten of meer aandacht gaat besteden aan specifieke
delicten (bijvoorbeeld geweldsdelicten of vernielingen of openbare orde delicten). Het
gevolg is dat meer jeugdigen in de registratiesystemen van de politie terechtkomen. In
hoofdstuk 2 is reeds beschreven dat geregistreerde criminaliteitscijfers ondermeer
afhankelijk zijn van opsporingsinspanningen van de politie. In deze paragraaf willen we
meer specifiek ingaan op veranderingen in beleidsdoelstellingen ten aanzien van de
jeugdcriminaliteit.
Volgens Wittebrood (2003) is een deel van de toename in de geregistreerde
jeugdcriminaliteit in Nederland sinds 1970 toe te schrijven aan de toegenomen
beleidsmatige belangstelling voor dit onderwerp. Zij noemt een drietal landelijke
beleidsdoelstellingen die in verband kunnen worden gebracht met een toename in de
geregistreerde jeugdcriminaliteit sinds 1970: de plannen naar aanleiding van de
commissie Roethof (1986), de beleidsplannen naar aanleiding van de commissie Van
Montfrans (1994) en de huidige beleidsplannen van de ministeries van Justitie en van
Binnenlandse Zaken.
De beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de commissie Roethoef (1986)
concentreerden zich op de aanpak van zogenoemde ‘kleine criminaliteit’, delictvormen
die hoofdzakelijk door jeugdigen worden gepleegd. Centraal in deze aanpak staat de
versterking van formele en informele sociale controle. Dit heeft vanaf het einde van de
jaren 1980 geleid tot preventieve activiteiten op buurtniveau, de komst van alternatieve
sancties zoals Halt en een hogere prioriteit voor jeugdige daders. Naar aanleiding van
de commissie Van Montfrans (1994) heeft de politieaandacht voor jeugdigen een nieuwe
impuls gekregen. Ook de huidige beleidsplannen van de ministeries van Justitie en van
Binnenlandse Zaken worden door Wittebrood in relatie gebracht met de toegenomen
geregistreerde jeugdcriminaliteit. Het betreft hier meer specifiek de beleidsdoelstellingen
die door beide ministeries zijn geformuleerd in de veiligheidsnota (TK, 2002/2003). Op
landelijk niveau is ten aanzien van jeugdigen het veiligheidsprogramma onder meer
uitgewerkt in het beleidsprogramma Jeugd terecht (TK, 2002/2003).
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Niet-westerse allochtoon: persoon afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns -Amerika of Azië, met
uitzondering van Indonesië en Japan.
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De aandacht die in het beleidsprogramma Jeugd terecht voor de jeugdcriminaliteit wordt
gevraagd, kan niet los worden gezien van eerdere beleidsdoelstellingen ten aanzien van
jeugdigen en van gelijktijdig lopende beleidsdoelstellingen van andere landelijke
overheden, zoals de politie, of van lokale overheden (gemeenten).
Op het niveau van de politie bestaan zowel beleidsmaatregelen die specifiek gericht zijn
op jeugdigen als maatregelen die meer algemeen van aard zijn. Specifiek op jeugdigen
gericht zijn:
– De jeugdcriminaliteit expliciet als een aandachtsthema voor de politie over de
periode 1999-2003 benoemen (jaarverslag Nederlandse Politie, 2003).
– Aandacht voor de jeugdige veelplegers en harde kern jongeren 27 in de periode 20032006 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2004).
– Het vrijkomen van financiële middelen voor de politie die specifiek ingezet moeten
worden ten behoeve van jeugdtaken (de zogenoemde ‘Bolkensteingelden’).
Maatregelen die meer algemeen van aard zijn, maar wel kunnen samenhangen met de
gesignaleerde ontwikkeling in geregistreerde jeugdcriminaliteit zijn:
– Streven naar het aanleveren van 40.000 extra opgehelderde misdrijven aan het OM
in 2006 (TK, 2002/2003).
– Prestatieafspraken van het ministerie met de politiekorpsen waarbij in de praktijk de
politie zich meer concentreert op die tijden en die locaties waarvan bekend is dat
daar door jeugdigen meer delicten worden gepleegd (zogenoemde ‘high-crime
areas’);
– Een duidelijke groei in de capaciteit van de politiekorpsen die sinds 1994 is waar te
nemen (Vollaard, 2004; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2002, 2004).
Ook in het veiligheidsbeleid van gemeenten is er veel aandacht voor jeugd (criminaliteit
en overlast). In de integrale veiligheidsrapportage van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (2002 b) wordt erop gewezen dat het thema jeugd in de periode 2000-2002 bij
meer gemeenten een apart aandachtspunt is: in 2000 staat het thema jeugd bij 71% van
de gemeenten op de agenda, in 2002 betreft het 84% van de gemeenten (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002). Verwacht mag worden dat de
aandacht voor jeugdcriminaliteit op gemeentelijk niveau, consequenties heeft voor de
aanpak van de jeugdcriminaliteit door de lokale politie en daarmee dus indirect kan
samenhangen met veranderingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit.
Slot
In het kader van het beleidsprogramma Jeugd terecht is in deze rapportage de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in de periode 2002-2004 beschreven. Na een
stabiele periode in de geregistreerde jeugdcriminaliteit eind jaren negentig en begin
eenentwintigste eeuw is sinds 2002 weer een toename te signaleren. Of dit nu ook wil
zeggen dat er een stijging is in de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit, blijft onduidelijk. De
relatie tussen de geregistreerde criminaliteit en de daadwerkelijke criminaliteit is een
complexe waarin verscheidene factoren meespelen. In de slotbeschouwing zijn diverse
andere factoren benoemd die kunnen samenhangen met de toename in de
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Een harde kern jongere is een jongere die in het betreffende jaar twee zware delicten heeft
gepleegd en tegen wie in de jaren daarvoor minstens drie pv’s zijn opgemaakt of een jongere
die in het peiljaar minstens drie zware delicten heeft gepleegd (TK, 2002/2003).
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geregistreerde jeugdcriminaliteit, daarbij is vooral nader ingegaan op de beleidsaandacht
voor het onderwerp. We hebben daarmee duidelijk willen maken dat een toename van
de geregistreerde jeugdcriminaliteit niet direct hoeft te betekenen dat de daadwerkelijke
jeugdcriminaliteit evenredig is toegenomen. We menen dit te kunnen concluderen,
temeer omdat uit zelfrapportageonderzoek onder jeugdigen blijkt dat het percentage
jongeren dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden een delict te hebben gepleegd in
2004 niet is veranderd in vergelijking met 2001.
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Bijlage 1
Vergelijking tussen de voorlopige
(gecorrigeerde) en definitieve cijfers

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.
In de MJt 2004 waren de cijfers over 2003 dus voorlopige cijfers. Om zo goed mogelijk
te anticiperen op de definitieve cijfers werden de voorlopige cijfers in de MJt 2004
gecorrigeerd. Hierbij is het verschil tussen de voorlopige en definitieve cijfers over 2002
als uitgangspunt genomen.
Inmiddels zijn de definitieve cijfers over 2003 beschikbaar en kan een vergelijking
worden gemaakt tussen de voorlopige (gecorrigeerde) cijfers over 2003 en de definitieve
cijfers (zie tabel 1).
Tabel 1:

Vergelijking tussen de (gecorrigeerde) voorlopige en definitieve cijfers over 2003 (1217-jarigen)
Voorlopige aantallen

Gecorrigeerde
aantallen

Definitieve aantallen

Procentuele
verandering tussen de
gecorrigeerde en
definitieve aantallen

Verdachten, waarvan

25.680

27.288

26.097

-4,4

First-offenders

16.395

17.055

16.405

3,8

8.310

9.093

8.623

5,2

975

1.139

1.069

6,1

Pv’s

32.752

35.358

33.656

-4,8

Delicten

52.479

58.995

56.909

-3,5

Meerplegers (2-5 pv's)
Jeugdige veelplegers (6
pv’s of meer)

Tabel 1 laat zien dat zowel het definitieve aantal verdachten, als het aantal pv’s en
delicten is overschat door de gemaakte correcties. Het totale aantal verdachten is in de
MJt 2004 4,4% te hoog ingeschat, het aantal opgemaakte pv’s 4,8% en het aantal
delicten 3,5%.
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Bijlage 2
De Jeugdstrafrechtsketen

Aanhouding

Politiesepot of berisping

Proces -verbaal

Indien mislukt

Halt-verwijzing

Beoordeling door de
officier van justitie

Sepot

Transactie

Overig

Rechtszitting

Vrijspraak

Pij/tbs

Vrijheidsstraf

Taakstraf
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Geldboete

Overig

Bijlage 3
Vergelijking tussen zelfgerapporteerde delicten in het
afgelopen jaar, 2001 en 2004

Tabel 1:

Vergelijking tussen zelfgerapporteerde delicten in het afgelopen jaar, 2001 en 2004

WODC meting 2001

WODC meting 2004

Vernieling

Vernieling

Vernieling

Vernieling

Met opzet een auto beschadigd of vernield?

Expres een auto (of een ander voertuig) beschadigd of
vernield, bijvoorbeeld door deze/dit te bekrassen of een
ruit in te gooien?

Met opzet iets in een bus, tram, metro of trein vernield?

Expres iets in een bus, tram, metro of trein vernield?

Met opzet een bushokje beschadigd of kapotgemaakt?

Expres iets anders beschadigd of vernield dat niet van

Met opzet een lantaarnpaal vernield?

jou was (bijvoorbeeld een ruit ingegooid, een

Met opzet een telefooncel vernield?

lantaarnpaal, telefooncel of bushokje beschadigd)?

Met opzet ruiten ingegooid?

Expres de woning van iemand beschadigd of vernield,
Bijvoorbeeld door een ruit in te gooien?

Een muur of bushokje of iets dergelijks bewerkt met

Muren, trams, metros, bussen en dergelijke beklad met

stiften of met een spuitbus?

pennen, stiften, een spuitbus of iets anders?

Vermogensdelicten

Vermogensdelicten

Winkeldiefstal

Winkeldiefstal

Prijsjes in een winkel verwisseld om iets voor minder

In een winkel prijsjes verwisseld om iets voor minder

geld mee te kunnen nemen?

geld mee te kunnen nemen?

Iets uit een winkel meegenomen zonder te betalen?

Iets uit een winkel meegenomen zonder te betalen dat
goedkoper of gelijk aan tien euro was (bijvoorbeeld een
krant, snoep, sigaretten of geld)?
Iets uit een winkel meegenomen zonder te betalen dat
duurder was dan tien euro (bijvoorbeeld een horloge, cd,
videospelletje, parfum of geld)?

Heling

Heling

Iets gekocht of verkocht waarvan je eigenlijk wel wist dat

Iets gekocht waarvan je wist of dacht dat het gestolen

het gestolen was?

was, bijvoorbeeld cd's, een mobiele telefoon, kleding of
iets dergelijks?
Iets verkocht waarvan je wist of dacht dat het gestolen
was, bijvoorbeeld cd's, een mobiele telefoon, kleding of
iets dergelijks?
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Tabel 1 vervolg
Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

Iemand opzettelijk verwonden

Iemand opzettelijk verwonden

Iemand zo geslagen en/of geschopt dat die persoon

Iemand expres zo geslagen en/of geschopt dat die

gewond is geraakt (bijvoorbeeld een 'blauw' oog, een

persoon daardoor gewond is geraakt (bijvoorbeeld een

bloedneus of ernstiger verwondingen)?

'blauw' oog, een bloedneus of ernstiger verwondingen)?

Iemand met een mes of ander wapen verwond?

Expres iemand met een wapen verwond? Bijvoorbeeld
met een stuk hout, een schaar of een mes?
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