
In deze factsheet worden de kenmerken geschetst van 
zedendelinquenten die bij Reclassering Nederland onder 
toezicht staan. Dit doen we  aan de hand van een aantal 
kengetallen. Denk daarbij onder andere aan leeftijd, soort 
delict of detentie- en recidivegegevens. 

verantwoording cijfers
De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op gegevens die beschik
baar zijn over personen die bij Reclassering Nederland in 2014 
onder toezicht stonden in verband met een zedendelict. Van alle 
justitiabelen die op enig moment onder toezicht hebben gestaan, 
heeft circa 10% een toezicht in verband met een zedendelict.

Het overgrote deel daarvan (zo’n 88 %) is bij vonnis veroordeeld 
door de rechter of heeft de beschikking van de officier van justitie 
geaccep teerd. Het overige gedeelte betreft schorsingstoezichten. 
Hierbij heeft een rechter of rechter commissaris geoordeeld dat 
de voorlopige hechtenis geschorst wordt, mits de verdachte zich 
houdt aan de opgelegde bijzondere voorwaarden.
Het merendeel van de ondertoezichtgestelde zedendelinquenten 
bij Reclassering Nederland staat onder toezicht op basis van een 
vonnis met bijzondere voorwaarden (64%). Een klein deel staat 
onder toezicht naar aanleiding van een schorsing uit voorlopige 
hechtenis met bijzondere voorwaarden. Ter vergelijking: van alle 
toezichten is circa 15% een toezicht als gevolg van een schorsing 
voorlopige hechtenis met bijzondere voorwaarden, bij zeden is 
dit 10%. Een tbskader komt verhoudingsgewijs vaker voor bij 
zedendaders (10%) dan bij de overige daders (2%). 

instroom 
De instroom van het aantal zedenzaken bij Reclassering Nederland  
is vanaf 2009 landelijk meer dan verdubbeld. 

 

Figuur 1: de instroom van het aantal zedenzaken is meer van verdubbeld.
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De toename zit landelijk vooral in de delicten tegen minderjarigen, 
zowel de zogenaamde ‘handson’ delicten (bijvoorbeeld 
aan randing, ontucht of verkrachting) als op de ‘handsoff’ 
delicten (met name bezit kinderporno, maar ook ‘grooming’ of 
exhibitionisme). Delicten tegen minderjarigen zijn veel sterker 
toegenomen dan delicten tegen meerderjarigen. De  handsoff 
delicten tegen minderjarigen zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 
verdrievoudigd en de handson delicten tegen minderjarigen 
meer dan verdubbeld. Delicten tegen minderjarigen hebben het 
grootste volume met 68% van de ingestroomde opdrachten.

soort delict
In 2014 hebben op enig moment 17.298 mensen onder toezicht 
gestaan van Reclassering Nederland, in 2013 waren dit 16.470 
mensen. Het gaat dan om de instroom van nieuwe zaken en de 
nog lopende zaken van eerdere jaren. In 2014  stonden van de 17.298 
mensen 1.753 personen op enig moment onder toezicht voor een 
zedendelict.

 

Figuur 2: In 2014 zijn 1.753 mensen onder toezicht gesteld voor een zedendelict. In 68% 
van de zaken betrof het een zedendelict gericht tegen een minderjarige. 

geslacht
De zedendelinquenten zijn landelijk voornamelijk mannen,  slechts 
in 17 van de 1.753 gevallen is de dader een vrouw. 
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leeftijd
De gemiddelde leeftijd van ondertoezichtgestelde 
zedendelinquenten is 43 jaar. Bij zedendaders die een delict tegen 
een minderjarige hebben gepleegd is de gemiddelde leeftijd 
44 jaar. De gemiddelde leeftijd van de zedendaders die een 
meerderjarig slachtoffer hebben gemaakt, is 39,5 jaar. Bij de groep 
overige ondertoezichtgestelden is de gemiddelde leeftijd 34 jaar.

Figuur 3: Uitsplitsing zedendelinquenten naar leeftijd.

detentie 
Van de groep zedendaders die bij vonnis een reclasseringstoezicht 
heeft gekregen, kreeg circa 55% naast dit toezicht ook 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Bij de 
ondertoezichtgestelden van een handson delict kreeg bijna 67%, 
naast een toezicht, onvoorwaardelijke detentie opgelegd. Bij de 
handsoff delicten was dit 40%. Ook de duur van de opgelegde 
detentie  is bij handson delicten langer dan bij handsoff delicten.

  
Figuur 4: Overzicht van het aantal maanden opgelegde onvoorwaardelijke detentie 
uitgesplitst naar handsoff en handson delicten.

vaker positieve afronding toezicht
5% van de zedendelinquenten heeft geen gehoor gegeven aan de 
eerste oproep voor een toezichtgesprek. Van de in 2014 gestarte 
toezichten op zedendelinquenten is 89% positief beëindigd. 
11% is teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie omdat de 
voorwaarden zijn overtreden. Van alle overige toezichten (exclusief 
zeden) heeft 5% geen gehoor gegeven aan de eerste oproep. Van 
alle overige afgeronde toezichten is 81% positief beëindigd en is 
19% teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie.

langere duur toezicht
Zedendelinquenten staan gemiddeld  langer onder toezicht dan 
verdachten of daders die onder toezicht staan voor een ander 
delict. Het toezicht op een zedendelinquent duurt gemiddeld 676 
dagen tegenover 499 dagen bij toezicht naar aanleiding van een 
ander delict.

huisvesting
Van de ondertoezichtgestelde zedendelinquenten beschikt 
ongeveer 86% over een vaste woonruimte. 

slachtoffer vaak bekende
Bij handson delicten tegen minderjarigen is het slachtoffer in 67% 
van de gevallen een bekende van de dader. Bij handson delicten 
tegen meerderjarigen ligt dit percentage op 44%.

opnieuw verdacht van een strafbaar feit na afloop van 
toezicht
De onderstaande grafiek gaat over de jaren 20122013. De grafiek 
laat zien het aandeel daders  dat na afronding van een vonnis 
(schorsingen buiten beschouwing ) binnen 365 dagen opnieuw in 
aanraking komt met de reclassering. Aanleiding voor het nieuwe 
reclasseringscontact is een nieuwe verdachtmaking. Dit kan een 
ander delict zijn dan het delict waarvoor men in eerste instantie 
veroordeeld was. Slechts een klein deel van de zedendaders komt 
binnen 1 jaar weer terug voor een nieuw zedendelict. 25 van de 443 
exondertoezichtgestelden is in 2013 na afronding van het toezicht 
binnen 365 dagen opnieuw verdacht van een nieuw zedendelict.
 

Figuur 5: Aandeel exondertoezichtgestelden dat na afronding van een toezicht 
binnen 365 dagen opnieuw in aanraking komt met de reclassering, uitgesplitst naar 
de categorieën zedendelicten en overige delicten.
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